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EFFECTIVENESS OF MUNICIPAL SERVICE DELIVERY IN THE 
CONTEXT OF ADMINISTRATIVE-TERRITORIAL REFORMS  

(THE CASE OF SOCIAL PROTECTION)1 
ANNA GHORUKHCHYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

With the adoption of the RA Law on Making Amendments and 
Addenda to the RA Law on Administrative-Territorial Division of the 
Republic of Armenia (06.09.2022) the process of community 
incorporation has become somewhat complete. Accordingly, the total 
number of municipalities have decreased by 8 becoming 71 (including 
Yerevan) and in the newly formed municipalities elections to local self-
government bodies have been scheduled on 25th of September, 2022. 

In this context effective provision of public services in newly formed 
multi-settlement municipalities has become crutial. This article 
investigates the issue of targeted implementation of the powers assigned 
to the community head by the law in the field of social protection using 
the clustering model. 

Keywords: administrative-territoial reforms, decentralization, 
municipal service delivery, clustering model. 

 
Introduction 
Administrative-territorial reforms carried out at the local level should be 

aimed at increasing the efffectiveness of community management, that is, 
providing a wide range of and high-quality services with the least possible 
costs. Besides, any administrative-territorial reform in democratic societies 
should simultaneously create conditions for the establishment of local 
democracy, in particular, by enabling residents to have real participation in 
community management and development processes. It seems that the 
above-mentioned objectives are not always compatible because the first 
objective works more effectively within large local government units and the 
second one, on the contrary, requires the presence of small units. 

In the case of providing municipal services within large local government 
units the so-called "economies of scale" occurs, which generally reflects the 
inverse relationship between the income received from an activity and the 
costs required to implement it. It is obvious that the level of income received 
increases faster than the expenses incurred. The same effect applies when 
local government units provide public services to a larger number of 
residents and thus reduce costs (in particular fixed costs) per unit [6, p. 374]. 
                                        

1 The article was developed on the basis of research carried out by the author within the 
framework of the "Community Level Access to Social Services (CLASS)" program, 
implemented by World Vision. 
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The smaller the size of the administrative territorial unit, the stronger the 
residents-local authorities bond. In other words, in small municipalities the 
level of political accountability of local self-government bodies (LSGBs) is 
high and residents have a wider opportunity to participate directly in 
municipal management. 

Determining the optimal size of municipalities is a serious local 
governance issues. During this process, in addition to the economic 
effectiveness of community management and the strengthening of local 
democracy, it is necessary to ensure that municipal services are being 
provided with a similar list in different territorial units and they are of 
approximately the same quality. The chosen size of the local government 
unit should not be an end in itself and, as economists E. Page and M. 
Goldsmith justify, it should reflect the correct distribution of functions between 
the central government bodies and LSGBs and their relationships, 
partiucularly taking into account the issues of decentralization [7, p. 8]. 

Administrative-territorial reform is rarely a goal in itself either. In most 
cases, the decentralization of powers, the issues of increasing the degree of 
financial autonomy of municipalities may be among the components of the 
larger reforms implemented at the local level, where administrative-territorial 
reforms act as a prerequisite and tool for the further decentralization [8, p. 131]. 

According to the RA Law on Administrative-Territorial Division of the 
Republic of Armenia one of the principles of the aggrandizement of 
communities or division is the availability and accessibility of public services 
[1, article 5.2]. In other words, the idea of more effective provision of public 
services by the LSGBs ensuring its availability to the residents of all 
settlements of the municipality is also at the basis of the process of 
amalgamation. 

Summarizing the results of the literature review we come to the 
conclusion that in the context of the administrative-territorial reforms there is 
a need to develop mechanisms that will ensure the effectiveness and 
availability of municipal services, as well as to expand the opportunities for 
residents to participate in public service delivery processes at the local level. 

Methodology 
As already mentioned, in parallel with the implementation of effective 

administrative-territorial reforms, it is necessary to start the decentralization 
process. When a certain power is being decentralized and local authorities 
start to provide services, it is important to engage all the residents and carry 
out the service provision equally in the whole territory of the municipality. 
Here one must avoid the situation where the given service is provided only 
in the central settlement or within the settlements where the population is 
relatively large and the residents of less densely populated suburban 
settlements are deprived of the opportunity to use the service. An important 
question arises here: what mechanisms will make it be possible to ensure 
the provision of a certain service in all settlements of the municipality 
equally? 

One of the answers can be the application of the cluster method of 
providing municipal services, which we have developed and which 
constitutes the scientific novelty of the article. This implies the inclusion of 
the administrative territory of a multi-settlement municipality (MSM) into one 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2/2022  
 

  

12 

cluster or its division into several clusters (according to individual settlement 
or groups of settlements) and the provision of municipal services in 
accordance with the cluster structure of the municipality ensuring the access 
of residents to a specific service in each cluster. 

In order to get a clearer idea about the cluster method in this article it will 
be discussed in the context of the implementation of the powers of 
community head in the field of social protection. 

The main regulations of the LSGBs in the field of social protection are 
defined by the RA Law on Local Self-Government and the RA Law on Social 
Assistance. Basically, the community head exercises his powers in the field 
of social protection through municipal social workers who occupy positions 
of municipal servants in the municipal staff. According to the RA Law on Local 
Self-Government a position of municipal social worker should be created in 
the staff of a municipality with more than 5.000 residents [2, article 48].  

It should be noted that in the main normative legal act regulating the field 
of local governance, the RA Law On Local Self-Government, a number of 
powers of the community head in the field of social protection are not clearly 
stated and there is also no mechanism for defining the number of positions 
of the municipal social worker taking into account the population number of 
municipality (settlement) and other aspects of the issue. Moreover, in our 
opinion, in the context of current administrative-territorial reforms, when the 
majority of municipalities already has more than 5.000 residents, the article 
regarding the requirement to create the position of a municipal social worker 
stipulated in the RA Law on Local Self-Government presents it in a very 
cursory manner without specifying the features of social service delivery. 

According to the proposed model, in order to ensure the effective and 
targeted implementation of social services, the administrative territory of a 
MSM must be divided into clusters, which we call "social clusters" (based on 
the nature of the service). 

To find out the characteristics of the clustering model implementation 
and the mechanisms of the cluster formation it is first necessary to carry out 
factor analysis. Accordingly, we have developed and selected a number of 
factors that have an influence on the formation of social clusters and are quite 
simple in nature and easily applicable. Depending on the nature and features 
of the factors, they are classified into separate groups. 

It should be noted that the list of various factors influencing the formation 
of social clusters in the administrative territory of the municipality is not 
exhaustive, each municipality has the opportunity to introduce new factors 
depending on its characteristics. Table 1 represents the factors influencing 
the formation of social clusters with their detailed description. 

The observation of the factors mentioned below is necessary to properly 
analyze the social composition, needs, conditions of the population and 
availability of social infrastructures of the given municipality and to reach 
conclusions about the features of the formation of social clusters. 

Based on the results of the factor analysis LSGBs can determine the 
number of social clusters necessary to ensure the availability and 
effectiveness of the social service provision, location of the clusters in the 
administrative territory of the municipality, the number of municipal social 
workers needed, etc. 
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Table 1 
Factors influencing the formation of social clusters in the municipality 

1. General factors 
1.1 The number of settlements 
of the municipality and its 
consideration in relation to the 
population of the municipality 
(settlement) 

Based on the number of settlements included in the municipality it is possible to unite a few 
settlements in one social cluster. In case of small number of settlements with a large population 
it is possible to divide one settlement into 2 or more social clusters. 

1.2 Administrative territory of 
the municipality 

It is necessary to choose the most optimal option of dividing the municipality into social clusters 
taking into account the transport access in the territory of individual social cluster and other 
vital conditions for residents. 

2. Geographic factors 

2.1 Geographic location of the 
settlement and distance from 
the municipal center 

This gives an opportunity to understand the geographic location of settlements in the 
administrative territory of the municipality (east, west, north, south, their combination in relation 
to the center of the municipality). According to the geographic locations of settlements it will be 
clear which settlements are preferable to unite in the same social cluster. This factor is also 
important from the point of view of planning and execution of optimal transportation costs for 
the activities of the municipal social worker. 

2.2 Altitude above sea level of 
the settlement 

According to the decision of RA government on approving the list of mountainous and high 
mountainous settlements of the Republic of Armenia they are divided into mountainous (located 
at an altitude of 1500-2000m above sea level) and high mountainous (located at an altitude of 
2000m and higher above sea level) [5]. Unlike other settlements the number of residents with 
social problems in mountainous and high mountainous settlements is more due to the relief 
and climatic conditions of the place, the presence/absence of utility infrastructure, etc. 

2.3 Type of settlement 
(bordering/non-bordering) 

The social problems of the residents in the bordering settlements are more because some 
branches of economy are not available there, sometimes residents need some psychological 
support, etc. 
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3. Demographic factors 

3.1 Population number of the 
municipality (settlement) and 
other demographic features 

The population number of the municipality (settlement) (including gender, age, social 
composition features, etc.) is the main indicator that directly affects the formation of social 
clusters. However, it should not be considered separately but should be combined with other 
factors. 

4. Socio-economic factors 
4.1 The number of households 
of the municipality (settlement) 

This factor helps to understand the number of households with different social needs among 
the total households in the municipality (settlement) and to calculate their share. 

4.2 The number and share of 
households receiving family 
allowance 

By knowing the number of households receiving family allowance in the municipality 
(settlement) and then calculating its share, we can find out the density of families in need of 
social support in the given municipality (settlement). 

4.3 Other socio-economic 
factors 

Depending on the characteristics of the MSM it is necessary to consider other socio-economic 
factors that are also important from the point of view of social cluster formation. In particular, 
the collection and analysis of statistical data on the situations described in the concept of 
"difficult life situation" presented in the RA Law on Social Assistance (disability, illness, age-
related loss of self-care abilities, lack of parental care, poverty, unemployment, conflicts in the 
family, ill-treatment, violence, exploitation (trafficking) of people, helplessness, by any of the 
circumstances of loneliness, social isolation, harmful habits, being in an accident or emergency 
situation, being in prisons or returning from those places, or a combination of them, an objective 
situation that interferes with a person's life activity, which a person cannot overcome on his 
own) [3, article 2] and beneficiaries can be considered as a guideline. 
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Data analysis and key findings 
To present the practical application of social cluster formation newly 

formed Gavar MSM of Gegharkunik region was chosen. In order to determine 
the necessity and expediency of forming social clusters in Gavar municipality 
a number of geographic, demographic as well as socio-economic factors 
were analyzed. 

1. Analysis of geographic factors. The administrative territory of 
Gavar municipality is 65373 ha, it includes 12 settlements. The settlements 
are located in the northern (Berdkunk, Lchap, Tsovazard, Hayravank), 
northeastern (Noratus), southern (Gegharkunik, Lanjaghbyur, Karmirgyugh, 
Sarukhan) and southwestern (Gandzak, Tsaghkashen) directions in relation 
to the center. Municipality has transport routes in all directions. The distance 
of individual settlements from the central settlement is at least 3.6 km 
(Karmirgyugh) and at most 19.1 km (Tsovazard). There are mountainous 
(Gavar, Berdkunk, Gandzak, Lchap, Karmirgyugh, Hayravank, Noratus, 
Sarukhan) and high mountainous (Gegharkunik, Lanjaghbyur, Tsaghkashen, 
Tsovazard) settlements. No bordering settlements can be found in Gavar MSM.  

2. Analysis of demographic factors. The population of the municipality 
as of 01.01.2022 is 61.905 [4, p. 7]. The population of Gavar urban 
settlement, which is the center of the municipality, has the largest percentage 
of the total population (28.792 people or about 47%). Sarukhan (7466 
people), Noratus (6189 people) and Karmirgyugh (5918 people) rural 
settlements are also densely populated. The gender distribution of the 
municipal population is almost equal (49% females, 51% males). The total 
population of the municipality is dominated by people aged 18-63 who make 
up approximately 62% of the municipal population. The shares of residents 
under 18 and over 63 in the total are 22% and 16%, respectively.  

3. Analysis of socio-economic factors. The share of households 
receiving family allowance is 17.3% of the total number of households in the 
municipality, the indicator varies from settlement to settlement, reaching a 
minimum of 11.6% (Lanjaghbyur) and a maximum of 28% (Tsaghkashen). In 
addition to the above-mentioned ones, other socio-economic factors (e.g. level 
of unemployment and poverty in the municipality, share of people with 
disabilities, etc.) are subject to further in-depth analysis by the municipality staff. 

Analyzing the factors affecting the formation of social clusters in Gavar 
MSM, taking into account the size of the administrative territory, the number 
of settlements, their geographic location in relation to the central settlement, 
transportation access, the population of whole municipality and its separate 
settlements, as well as the need to perform the functions of municipal social 
workers in a more effective and targeted manner and to serve the entire 
territory of the municipality it is proposed to form 5 social clusters in the 
territory of Gavar, each of which will be served by one municipal servant of 
the Social Protection Division established in the staff (5 employees in total) 
(Table 2). In that case, the average population number within the service 
area of each municipal social worker will be about 12.4 thousand people. 
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Table 2 
The proposed structure and features of the Social Protection Division 

of the municipal staff 

 N Name of social 
cluster Settlements 

Residence of 
the municipal 
social worker 

(center) 

Positions of 
social 

protection 
division 

employees 

1. “Central social 
cluster 1” 

Approx. 1/2 
part of the 
territory of 
Gavar 
settlement Gavar 

municipality 
(town hall) 

Head of division 

2. “Central social 
cluster 2” 

The remaining 
part of the 
territory of 
Gavar 
settlement 

Chief specialist 

3. “Northern social 
cluster” 

Noratus, 
Berdkunk, 
Lchap, 
Tsovazard, 
Hayravank  

Residence of 
the 
administrative 
head of 
Noratus 
settlement  

Lead specialist 

4. “Southwestern 
social cluster” 

Karmirgyugh, 
Gandzak, 
Tsaghkashen 

Residence of 
the 
administrativ
e head of 
Karmirgyugh 
settlement 

Lead specialist 

5. “Southern social 
cluster” 

Sarukhan, 
Gegharkunik, 
Lanjaghbyur 

Residence of 
the 
administrativ
e head of 
Sarukhan 
settlement 

Lead specialist 

 
The centers of social clusters were chosen so that they were the most 

inhabited settlements of the respective clusters. The map of social clusters 
to be formed in the territory of the municipality is presented in Diagram 1. 
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Diagram 1. Proposed social clusters of Gavar municipality 

 
It is worth mentioning that there is currently no established Social 

Protection Division in Gavar municipality and according to the decision N4-
A of the “Avagani” (Council of Seniors) of Gavar Municipality, adopted on 
January 11, 2022 “On confirming the number of staff employees” only 2 
positions of municipal social workers were approved, of which only 1 was 
occupied. 

We believe that 2 positions of municipal social workers are not sufficient 
to provide targeted social services to the residents of the MSM consisting of 
12 settlements, covering the territory of 65.373 ha with about 62.000 
residents. 

The cluster method also solves the difficulties related to defining the 
optimal number of municipal social workers. The application of the above-
mentioned method provides a new mechanism for defining the positions of 
social workers, creating connection between their number and the social 
services provided by them in the municipality (settlement). 

Conclusions 
Based on the factor analysis of the formation of social clusters in Gavar 

municipality of Gegharkunik region it was possible to determine the optimal 
number of social clusters, in which case the functions of the municipal social 
workers will be more effectively implemented, ensuring the possibility of 
serving the entire territory of the MSM. 
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The cluster method provides an opportunity to introduce a new 
mechanism for defining the number of municipal social workers in all MSMs 
of the Republic of Armenia. 

The cluster method of providing municipal services is universal and it will 
be possible to use it in the case of other public service provision by LSGBs 
in MSMs by conducting a preliminary observation and analysis of relevant 
characteristic factors. Different number of clusters can be formed in the same 
municipality in various spheres of activity of the community head depending 
on the nature of the provided services, coverage, availability of infrastructure 
and other features. 

Thus, cluster method of municipal service provision that we have 
proposed in general gives an opportunity to: 

 Provide public services more effectively in the territory of the MSMs 
ensuring their access to the residents of each settlement included in a certain 
municipality. 

 Ensure direct communication between municipal representatives 
providing the given service and residents. 

 Contribute to the involvement of residents in local government 
processes by providing a certain municipal service in the territory of the 
settlement, which will increase the level of local democracy. 
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ՀԱՄԱՅՆՔԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԱՏՈՒՑՄԱՆ 
ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՎԱՐՉԱՏԱՐԱԾՔԱՅԻՆ 

ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ (ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԲՆԱԳԱՎԱՌԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 

ԱՆՆԱ ՂՈՐՈՒԽՉՅԱՆ 
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

 «Հայաստանի Հանրապետության վարչատարածքային բաժանման 
մասին» ՀՀ օրենքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» 
ՀՀ օրենքի ընդունմամբ (09.06.2022 թ.) համայնքների միավորման 
գործընթացը որոշակիորեն ամբողջական տեսք է ստացել։ Ըստ այդմ, ՀՀ 
համայնքների ընդհանուր թիվը նվազել է ևս 8-ով՝ դառնալով 71 (ներառյալ 
Երևանը), և նոր ձևավորված համայնքներում 25.09.2022 թ. նշանակվել 
են տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրություններ: 

Այս համատեքստում կարևորվում է նոր ձևավորված բազմաբնակա-
վայր համայնքներում հանրային բնույթի ծառայությունների արդյունավետ 
մատուցումը: Սույն հոդվածում ներկայացվում է համայնքի ղեկավարին 
օրենքով վերապահված լիազորությունների նպատակային և հասցեական 
իրականացման հիմնահարցը սոցիալական պաշտպանության բնագա-
վառում` քլասթերային (փնջային) մոդելի կիրառմամբ: 

Բանալի բառեր. վարչատարածքային բարեփոխումներ, ապակենտ-
րոնացում, համայնքային ծառայություններ, քլասթերային մոդել: 

 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ОКАЗАНИЯ ОБЩИННЫХ УСЛУГ В КОНТЕКСТЕ 

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНЫХ РЕФОРМ (НА 
ПРИМЕРЕ ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ) 

АННА КОРУХЧЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

С принятием закона “Об изменениях и дополнениях в законе об 
административно-территориальном разделении Республики Армения” 
(09.06.2022) процесс объединения общин частично получил оконча-
тельный вид. Соответственно общее число общин Республики Армении 
уменьшилось на 8, став 71 (включая Ереван), а в новых образованных 
общинах на 25.09.2022 назначены выборы органов местного 
самоуправления. 

В этом контексте акцент ставится на эффективное оказание 
общинных услуг в новых образованных многопоселковых общинах. В 
данной статье представлена задача о целенаправленной реализации 
полномочий, возложенных законом на главу общины в сфере социальной 
защиты, с использованием кластерной модели. 

Ключевые слова: административно-территориальные реформы, 
децентрализация, общинные услуги, кластерная модель. 
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ՌԱԶՄԱԿԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐՈՎ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ 
ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԱՐԴԻ  
ՄԻՏՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ1 

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՂԱԶԵՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա  

Ժամանակակից աշխարհի ամենամեծ մարտահրավերներից 
մեկն արհեստական բանականության (այսուհետև՝ ԱԲ) ներթափան-
ցումն է ռազմական ոլորտ, որի արդյունքում էապես փոխվել են ոչ 
միայն սպառազինություններն ու պատերազմավարման մոտեցում-
ները, այլ նաև պատերազմի բնույթն՝ առհասարակ: Ուստի, հիմնա-
վորելով պետության ռազմական ներուժի պահպանման և զարգաց-
ման ուղենիշներն այս ուղղությամբ նպատակաուղղելու անհրաժեշ-
տությունը, հոդվածում ներկայացվել է ռազմական նպատակներով 
ԱԲ կիրառման համաշխարհային փորձը՝ ըստ սպառազինություն-
ների կամ ռազմական ոլորտում կիրառվող տեխնոլոգիաների գոր-
ծառութային նոր հնարավորությունների, որոնք հասանելի են դար-
ձել շնորհիվ արհեստական բանականության։ 

Բանալի բառեր. արհեստական բանականություն, սպառազի-
նություն, ռազմական արդյունաբերություն, ազգային անվտանգութ-
յուն, տեխնոլոգիական առաջընթաց, իրավիճակային իրազեկվա-
ծություն, ապագա պատերազմների բնույթ:  

 
Ներածություն 
Միանշանակ է, որ թվայնացման ժամանակակից դարաշրջանում 

գրեթե բոլոր պետությունների համար ամենամեծ մարտահրավերներից 
մեկն ԱԲ-ի ներթափանցումն է պաշտպանական և անվտանգության 
ոլորտ։ Որպես երկակի նշանակության տեխնոլոգիա, ԱԲ-ին հաջողվել է 
առաջանցիկ տեմպերով զուգամիտման ազդակ հաղորդել ֆիզիկական, 
թվային և կենսաբանական տեխնոլոգիաների զարգացմանը, ինչն էլ, ըստ 
էության, կանխատեսվող «աննախադեպ տեխնոլոգիական հեղաշրջման» 
նախնական փուլն է [1, p. 8]։ Ռազմական ոլորտում ԱԲ կիրառման կառա-
վարումն աշխարհում որոշիչ նշանակություն է ունենալու ապագա ռազմա-
կան բախումների ռիսկերը նվազեցնելու, իսկ որոշ տեսաբանների կար-
ծիքով էլ՝ մեծացնելու, առումներով [2, p. 35-40]։ Բացի այդ, տվյալներով 

                                        
1 Հետազոտությունն իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍՆ գիտության կոմիտեի ֆինան-

սական աջակցությամբ՝ 21Т-5B128 ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում: 
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կառավարվող տեխնոլոգիաների կատարելագործման և դրանց տիրա-
պետման համար մրցակցությունը տարբեր պետությունների միջև հան-
գեցնելու է նկատելի «գեոտեխնոլոգիական վերակառուցումների [3], 
որոնք իրենց լուրջ ազդեցությունն են ունենալու նաև պետությունների ազ-
գային պաշտպանության ռազմավարությունների վրա։ Այս առումով մեծ 
կարևորություն է ձեռքբերում ռազմական նպատակներով ԱԲ կիրառման 
արդի միտումների ուսումնասիրությունը, ինչպես նաև՝ հեռանկարում դրա 
կիրառման հնարավորությունների, առանձնահատկությունների ու խնդիր-
ների քննարկումը՝ պետության ռազմական ներուժի պահպանման ու զար-
գացման ուղենիշներն այդ համատեքստում հստակեցնելու համար: 

* * * 
Թեև ԱԲ առանձին ենթատեխնոլոգիաների ռազմական նպատակնե-

րով օգտագործման հաջող փորձերը կարելի է թվագրել դեռևս նախորդ 
դարի 90-ականներին1 [4, p. 81-83], այնուամենայնիվ, ԱԲ աստվածայ-
նացումը՝ որպես ռազմական ուժի բազմապատկիչ, որը կարող է հիմնովին 
փոխել պատերազմավարման նախկինում գոյություն ունեցող բոլոր հայե-
ցակարգերը և կանոնները, համեմատաբար նոր երևույթ է։ Դրա մեկնա-
կետը, ըստ էության, աշխարհի գերտերություններից մեկի՝ Ռուսաստանի 
Դաշնության նախագահի հայտնի խոսքերն են, որ եթե աշխարհում որևէ 
պետություն մենաշնորհ ձեռք բերի ԱԲ ոլորտում, նա կդառնա աշխարհի 
տիրակալը [5]։ Այսօր արդեն, դժվար է չհամաձայնվել, որ յուրաքանչյուր 
պետության համար առաջադեմ և հեռանկարային ռազմական ներուժի 
պահպանման խնդիրն ուղղակիորեն կապված է ԱԲ-ի սպառազինաց-
ման (weaponization) հնարավորությունների հետ [1, p. 13]։  

ԱԲ-ն հաճախ է իր նշանակությամբ համեմատվում միջուկային զենքի 
հետ։ Տեսաբանները դրա համար հիմնականում երկու պատճառ են բե-
րում։ Նախ` վնասաբերության մասշտաբների առումով, ԱԲ հիմքով ժա-
մանակակից սպառազինությունները նույնպես կարող են զանգվածային 
ոչնչացման զենքի վերածվել։ Եվ երկրորդ` երկու սպառազինությունների 
դեպքում էլ վիճելի են դրանց կիրառման բարոյաէթիկական և իրավական 
կողմերը։ Սակայն այս երկու տեխնոլոգիաների միջև կա մի կարևոր տար-
բերություն, որն ԱԲ-ն դարձնում է ավելի կիրառելի և թերևս նաև՝ ավելի 

                                        
1 1991 թ.-ին ԱՄՆ-ի Զինված ուժերն սկսեցին օգտագործել ԱՄՆ-ի պաշտպանության 

նախարարության Հեռանկարային հետազոտական նախագծերի գործակալության 
(DARPA) ֆինանսավորմամբ մշակված Դինամիկ վերլուծության և վերապլանավորման 
գործիք (DART) ԱԲ ծրագիրը, որն օգտագործվում էր մատակարարումների և անձնա-
կազմի պլանավորման, ինչպես նաև՝ լոգիստիկ հարցերի լուծման համար: Ծրագիրը կարճ 
ժամանակում հնարավորություն տվեց տնտեսել միլիոնավոր դոլարներ: Այս մասին 
առավել մանրամասն տե՛ս [4]-ում: 
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վտանգավոր։ Միջուկային մարտագլխիկներն այս պահի դրությամբ մի-
ջուկային տեխնոլոգիաների հիմքով միակ սպառազինությունն են, մինչ-
դեռ միջուկային ռեկատորների գյուտն ավելի քան 80 տարվա պատմութ-
յուն ունի։ Իսկ ԱԲ-ն կարճ ժամանակահատվածում կարողացել է վերածվել 
այնպիսի տեխնոլոգիայի, որը կիրառություն է գտել ամենատարբեր տե-
սակի սպառազինություններում՝ ծովային, ցամաքային և օդային՝ դրանք 
դարձնելով առավել ճշգրիտ և արդյունավետ: Մյուս կողմից ԱԲ-ն հնարա-
վորություն է տվել նաև կատարելագործել զինված ուժերի հետախուզա-
կան հնարավորությունները, բարձր իրավիճակային իրազեկվածության 
պայմաններում մեծացնել ռազմական գործողությունների կառավարման 
և ռազմական մատակարարումների լոգիստիկ համակարգերի արդյունա-
վետությունը: ԱԲ-ի հեղափոխականությունն ու ռազմական ուժի բազմա-
պատկման սահմանները պետք է չափել այս բոլոր հնարավորությունների 
հանրագումարով:  

Ռազմական ոլորտում ԱԲ կիրառման ուղղությունների ներկայացման 
մոտեցումները տարբեր են արևմտյան ու ռուսական տեսաբանների մոտ: 
Օրինակ՝ ԱՄՆ-ի Կոնգրեսի հետազոտական ծառայությունը, որն օրենսդ-
րական գործընթացի արդյունավետության բարձրացման նկատառումնե-
րով արդիական խնդիրների վերաբերյալ օբյեկտիվ, բազմակողմանի, 
վստահելի և մեծ հեղինակություն վայելող հետազոտություններ է իրակա-
նացնում, այդ ուղղությունները տարանջատում է ըստ ԱԲ-ի կիրառման 
ոլորտների՝ հետախուզություն, լոգիստիկա, կիբեռանվտանգություն, տե-
ղեկատվական պայքար (ֆեյք կրկնօրինակների ստեղծում), կառավարում 
և վերահսկողություն, կառավարվող և կիսաինքնակառավարվող մեքենա-
ներ, մահաբեր սպառազինության համակարգեր [6]: Ռուսական վերլու-
ծականներում ԱԲ ռազմական նպատակներով կիրառման ոլորտները դա-
սակարգվում են առավելապես ըստ ԱԲ ենթատեխնոլոգիաների և ներա-
ռում են ավելի քան քսան տեխնոլոգիա (այդ թվում՝ մեքենայական ուսու-
ցում, մեծածավալ տվյալների ինտելեկտուալ մշակում, կանխատեսման և 
որոշումների կայացմանն աջակցության տեխնոլոգիաներ, ռազմական 
իրերի համացանց, բնական լեզվի մշակում, լրացուցիչ և վիրտուալ իրա-
կանություններ տեղափոխվելուն նպաստող իմերսիվ տեխնոլոգիաներ, 
մարդ-մեքենա փոխգործակցության հիբրիդային տեխնոլոգիաներ, քվան-
տային հաշվարկներ, «թվային կրկնօրինակների» տեխնոլոգիաներ և այլ 
[7, с. 5-21]), որոնք կիրառվում են կամ կարող են կիրառվել ռազմական 
նպատակներով։ 

Հոդվածում ներկայացվում է ռազմական նպատակներով ԱԲ կիրառ-
ման առկա համաշխարհային փորձը՝ ցույց տալով սպառազինությունների 
կամ ռազմական ոլորտում կիրառվող տեխնոլոգիաների գործառութային 
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այն նոր հնարավորությունները, որոնք հասանելի են դարձել շնորհիվ ար-
հեստական բանականության։ 

Արագություն և ճշգրտություն  
Առաջին ու կարևոր հատկությունը, որը գիտնականներն սկսել են 

զարգացնել ԱԲ ալգորիթմները մշակելիս դա մեծածավալ տվյալների 
արագ մշակման և վերլուծության, դրանց հիման վրա ճշգրիտ հաշվարկ-
ներ կատարելու ունակությունն է: Այս ունակությունն անփոխարինելի է ոչ 
միայն հետախուզական նպատակներով ԱԲ տեխնոլոգիաների կիրառ-
ման ժամանակ, այլ նաև մարտավարական խնդիրների լուծման ժամա-
նակ։ ԱՄՆ-ում, օրինակ, հետախուզական հսկայածավալ տեղեկատվութ-
յունն արագորեն մշակելու և դրա հիման վրա որոշումների կայացմանն 
աջակցելու համար պաշտպանական գերատեսչությունում գործում է Ալ-
գորիթմական պատերազմի միջգործառութային խումբը (Algorithmic 
Warfare Cross-Functional Team), որը ԱԲ ենթատեխնոլոգիաները՝ համա-
կարգչային տեսողությունն ու մեքենայական ուսուցումը, օգտագործում է 
անօդաչու և կառավարվող թռչող սարքերից, այլ ապարատներից ստաց-
ված հետախուզական չկառուցվածքավորված և կառուցվածքավորված 
տեղեկատվությունը որոշումների կայացման համար օգտակար աղբյուրի 
վերածելու համար [8, p. 112]։ Մարդկային ունակություններով այդ գործո-
ղություններն արդյունավետ իրականացնելու համար կարող են անհրա-
ժեշտ լինել ժամեր, ընդ որում, սխալվելու հավանականությունն այդ պա-
րագայում ավելի մեծ է [9]։  

Մարտավարական խնդիրների լուծման ժամանակ ԱԲ-ն հնարավո-
րություն է ընձեռում մեծ արդյունավետությամբ մարտը վարել ժամանա-
կային ծայրահեղ սահմանափակության պայմաններում։ Նախ տեղեկատ-
վության մշտական՝ ժամանակի իրական ռեժիմում վերլուծությունը հնա-
րավորություն է տալիս էականորեն բարձրացնել իրավիճակային իրազեկ-
վածության (situation awareness) մակարդակը` ապահովելով դրանց ար-
ձագանքման պատեհաժամությունը և ճշգրտությունը։ Մյուս կողմից մար-
տի վարման տեմպի աճը ժամանակակից պատերազմներում պահանջում 
է անձնակազմի արագ արձագանքման և իրավիճակի վերահսկման կա-
րողություն։ Նման բազմագործառութային ապահովումն անշուշտ բավա-
կան բարդ կարող էր լինել առանց ԱԲ տեխնոլոգիաների վրա հիմնված 
աջակցման համակարգերի, որոնք նկատելիորեն նպաստում են նաև 
անձնակազմի աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանը։ Արդեն 
այսօր մի շարք երկրներում, այդ թվում՝ Ռուսաստանում ռադիոտեղորոշիչ 
կայաններն օգտագործում են ԱԲ՝ ռազմական թիրախները կեղծ թիրախ-
ներից տարբերակելու և արագ ճանաչելու համար [10]: 
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Ինքնակառավարում 
Ռազմական ոլորտում ինքնաշխատ համակարգերի կիրառումը Պեն-

տագոնի «Երրորդ փոխհատուցումային ռազմավարության» (Third Offset 
Strategy) այն առանցքային գործոնն էր, որը, ըստ էության, պիտի հնարա-
վորության տար ԱՄՆ-ին պահպանելու իր տեխնոլոգիական գերակայութ-
յունն աշխարհաքաղաքական հակառակորդների նկատմամբ [6]։ ԱԲ-ով 
աշխատող ռազմական ինքնաշխատ համակարգերն ունակ են ոչ միայն 
լրացնելու և օժանդակելու մարդկային այս կամ այն կարևոր գործառույ-
թին, այլ ամբողջովին փոխարինելու նրան բարդ և իմացական զգալի 
ջանքեր պահանջող աշխատանքները կատարելիս։ Նման համակարգերի 
արդյունավետությունն արդեն իսկ ապացուցված է քիմիական զենքի հետ-
ևանքով աղտոտված շրջակա միջավայրում հետևանքների վերացման, 
ինչպես նաև սպառազինությունների տարբեր համակարգերի տեղա-
շարժման համար ճանապարհը «բացելու և հարթելու» աշխատանքներում 
[11]։ Նման պայմաններում ինքնավար համակարգերը հնարավորություն 
են տալիս նվազեցնել զինվորականների կյանքին ու առողջությանն 
սպառնացող վտանգները և կրճատել նման աշխատանքների վրա կա-
տարվող ծախսերը։  

Ինքնաշխատ ԱԲ համակարգերը հաջող փորձարկում են անցել նաև 
հետախուզական ոլորտում։ Հայտնի է, որ ԱՄՆ-ի պաշտպանական ներու-
ժի համար մեծ կարևորություն ունեցող «Հետախուզության, հսկողության 
և տեղազննման» (ՀՀՏ՝ ISR ‒ Intelligence, surveillance, and reconnaissance) 
համակարգի աշխատանքը վերջին տասնամյակում ամբողջովին հիմն-
վում է ԱԲ ենթատեխնոլոգիաների՝ համակարգչային տեսողության և մե-
քենայական ուսուցման վրա։ Այս համակարգի՝ ԱԲ հնարավորություննե-
րով կատարելագործման լուծումներն ԱՄՆ Զինված ուժերին մատակարա-
րում է հայտնի Լոկհիդ Մարտին ընկերությունը [12]։ Բացարձակ ինքնու-
րույն (ավտոնոմ) գործող ՀՀՏ համակարգերն ինտեգրված են F-16 բազ-
մագործառութային կործանիչներին։ Դրանք կարող են հեռահաղորդակ-
ցությունից դուրս (առանց կապի) միջավայրում արագորեն հայտնաբերել 
և տեղորոշել թիրախը, որոշել դեպի թիրախն անվտանգ շարժվելու ուղե-
գիծը, լուսա(տեսա)նկարել թիրախն այն հետագայում ուսումնասիրելու 
համար։ Ռազմական գործողությունների ժամանակ, երբ հակամարտ կող-
մերն ակտիվորեն աշխատում են միմյանց կապի համակարգերում խա-
փանումներ առաջացնելու ուղղությամբ, նման ինքնավար հետախուզա-
կան համակարգերի առկայությունը կարող է անգնահատելի առավելութ-
յուն ընձեռել՝ ռազմական գործողության առաքելությունն հաջողությամբ 
ավարտին հասցնելու համար։ 
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Տոկունություն  
Տոկունությունը բնորոշվում է որպես զինված ուժերի ունակություն դի-

մակայելու հակառակորդի գործողություններին այնքան ժամանակ, որ-
քան պահանջվում է ռազմական գործողությունների առաքելությունը հա-
ջողությամբ ավարտին հասցնելու համար [13, p. 6]։ Հաճախ ռազմական 
գործողությունները տևում են բավական երկար ժամանակ, իրականաց-
վում են բարդ կլիմայական և արտաքին միջավայրի բացասական ազդե-
ցության պայմաններում, որոնց դիմակայելը կարող է գերազանցել մարդ-
կային տոկունության սահմանները։ Թեթևացնելով մարդու ֆիզիկական և 
մտավոր լարվածությունը, ԱԲ համակարգերը կարող են մեծ առավելութ-
յուն ապահովել այդպիսի գործողությունների ժամանակ։ Բացի այդ ԱԲ 
տեխնոլոգիաները հնարավորություն են ընձեռում բազմաթիվ վտանգա-
վոր և բարդ խնդիրների կատարումը (օրինակ՝ վիրավորների տարհան-
ման աշխատանքներ, ականազերծում, ռազմական տեխնիկայի կանխար-
գելիչ սպասարկում և այլն) փոխանցել մեքենաներին՝ կրճատելով ռազմա-
կան կորուստները և մեծացնելով անձնակազմի կենդանի մնալու հավա-
նականությունը։ Այս ուղղությամբ մշակվող ԱԲ տեխնոլոգիաները գիտա-
կան շրջանառությունում հայտնի են որպես «մարդու հզորացման» (human 
augmentation) տեխնոլոգիաներ։ Վերջիններս ենթադրում եմ մարդ-մեքե-
նա համատեղ աշխատանքային այնպիսի ռեժիմի ապահովում, որի արդ-
յունքում բարձրանում է մարդու արտադրողականությունը՝ օրինակ, շնոր-
հիվ «խելացի» հանդերձանքի և դրանում ներկառուցված սարքավորում-
ների, որոնք նվազեցնում են մարդու հոգնածությունը, բարձրացնում են 
իրավիճակային իրազեկվածությունը և այլն։ Այս ուղղությամբ արժեքավոր 
են DARPA-ի մշակած արհեստական բանականությամբ կենսաբժշկական 
նոր տեխնոլոգիաները, որոնք նպատակաուղղված են նեյրոնային ցանցե-
րի համակարգերի և տվյալների վերլուծության այնպիսի ալգորիթմների 
նախագծմանը, որոնց շնորհիվ մարդու նյարդային համակարգը կարող է 
արդյունավետ փոխգործակցել մի քանի սարքավորումների հետ, կառա-
վարել վերջույթների ռոբոտացված պրոթեզները [13, p.26]։ 

Կոորդինացվածություն 
Ժամանակակից պատերազմներում հաղթանակի հնարավոր է հաս-

նել միայն ռազմական բարդ ենթակառուցվածքի բոլոր տարրերի կոորդի-
նացված և արդյունավետ աշխատանքի շնորհիվ։ Զորքերի տեղաշարժը, 
հարձակումն ու նահանջը, ռազմադաշտում մանևրելու կարողությունները, 
կրակային խոցման նպատակահարմարությունն ու պատեհաժամությունը, 
մատակարարման և տեխնիկական սպասարկման անխափանությունը 
պահանջում են բոլոր ստորաբաժանումների համագործակցային ու հա-
մակարգված աշխատանք։ Մյուս կողմից անօդաչու սարքավորումների 
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լայն տարածումն ինչպես օդային տարածքում, այնպես էլ ցամաքի վրա և 
ծովում, կոորդինացված աշխատանք է պահանջում նաև մարդ-մեքենա և 
մեքենա-մեքենա համագործակցային տիրույթներում։ ԱԲ տեխնոլոգիա-
ները հնարավորություն են տալիս ժամանակի իրական ռեժիմում ապա-
հովելու ռազմական բոլոր ենթակառուցվածքների միջև օպերատիվ փոխ-
գործունակություն և գործողությունների բարձր համակարգվածություն, 
որն էլ երաշխավորում է ռազմական գործողությունների առաքելության 
հաջողությունը։ Զինված ուժերի տարբեր ստորաբաժանումների միջև 
նման փոխգործակցության արդյունավետության բարձրացման համար 
ԱԲ տեխնոլոգիաներ են մշակվել ԱՄՆ-ում` Կառնեգի-Մելոնի համալսա-
րանում: Այդ ուղղությամբ ձեռքբերումները ռազմական գործողություն-
ների հիպոթետիկ կարճ դրվագով 2020 թ. հունիսին ներկայացվել են The 
National Interest պարբերականում՝ որպես «ապագա պատերազմների հի-
պերցանցային տեսլական» [14]: Նկարագրվող դրվագում անօդաչու թռչող 
սարքը հայտնաբերելով լեռնաշղթայի հետևում թաքնված հակառակորդի 
ագրեսիվ ակտիվությունը, ժամանակի իրական ռեժիմում այդ տեղեկութ-
յունը փոխանցում է հետախուզական ոչ մեծ շարասյանը և ռոբոտիզաց-
ված սպառազինության համակարգերին: Ռոբոտ-սպառազինությունները 
հաջողությամբ հաղթահարելով բարդ տեղանքը և մանևրելով հակառա-
կորդի տարածքում՝ զբաղեցնում են նպաստավոր դիրքեր հակահարձակ-
ման համար: Զինվորականները, որոնց հիմնական գործառույթները հա-
մակարգերի կառավարումն ու հրամանատրումն են, նավիգացիոն և թի-
րախավորման տվյալներ են ստանում «ցանցային» ռոբոտ-սպառազի-
նություններից և հետախուզությունից, որոշում կայացնելու համար, թե 
ինչպիսի կառավարվող և ինքնակառավարվող մեքենաներ և ռազմական 
տեխնիկա պետք է ներգրավել գործողությանը: Այդպիսով, լավ տեղեկաց-
ված և լրացուցիչ միջոցներով սպառազինված ուժերը հնարավորություն 
են ստանում ճշգրիտ կրակ բացել հակառակորդի մարտական միավոր-
ների ուղղությամբ` կանխելով նրանց հարձակումը [15, էջ 74]:  

Որոշումների կայացման արդյունավետության բարձրացում 
Որպես լայն սպեկտրի ռազմական հնարավորությունների (ուժի) բազ-

մապատկիչ, արհեստական բանականությունն, ըստ էության, արդի աշ-
խարհում հանդես է գալիս որպես ռազմական ուժի որոշակի սուբստանց 
(ինչպես օրինակ էլեկտրականությունն է կամ ռադիոկապը), այլ ոչ թե որ-
պես առանձին «սպառազինության» տեսակ։ Ընդ որում` սուբստանցի 
նշանակություն ստանալու համար ԱԲ-ն «պարտական» է առավելապես 
որոշումների կայացման ունակությանը։ Եվ չնայած առկա են զգալի տա-
րակարծություններ առ այն [16. p. 5], որ ԱԲ-ն կարող է ավելի արդյունա-
վետ որոշումներ կայացնել, քան մարդը, այնուամենայնիվ, միանշանակ է, 
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որ զինվորականները, ովքեր օգտագործում են ԱԲ-ով հագեցած սպառա-
զինություն և ռազմական տեխնիկա, անհամեմատ մեծ առավելություն 
ունեն ռազմի դաշտում, ի տարբերություն նրանց ովքեր որոշումների կա-
յացման ժամանակ հիմնվում են միայն մարդկային դատողությունների 
վրա։ ԱԲ հիմքով որոշումների կայացմանն աջակցության համակարգերն 
իրականում այնքան էլ բարդ չեն, որքան կարելի է ենթադրել։ Դրանց հա-
մար մաթեմատիկական մոդելները կառուցված են գծային հիերարխիա-
յով և բաղկացած են հետևյալ ենթախնդիրների հաջորդական իրականա-
ցումից. ընթացիկ իրավիճակի վերլուծություն, պլանավորման նպատա-
կով որոշումների կայացմանն աջակցություն, դրանց իրականացում, դի-
նամիկ վերապլանավորման նպատակով որոշումների կայացմանն աջակ-
ցում, իրավիճակի զարգացմանը զուգահեռ պլանների ճշգրտում և ընդլայ-
նում [17, p. 6]։  

DARPA-ն առաջին անգամ նմանատիպ ԱԲ տեխնոլոգիաներ սկսել է 
մշակել դեռևս 2008 թվականից (Deep Green տեխնոլոգիան, որը նախա-
տեսված էր տակտիկական մակարդակում զինված ուժերի կառավարման 
և վերահոսկողության համար)։ Սակայն այս ուղղությամբ ամենամեծ 
ձեռքբերումները հասանելի դարձան ավելի ուշ՝ «Ժամանակի իրական ռե-
ժիմում մրցակցային հետախուզության և որոշումների կայացման» (RAID) 
ԱԲ համակարգի նախագծման գործընթացում։ Վերջինս օգտագործում է 
կանխատեսումային վերլուծության ալգորիթմները, մոդելավորման տեխ-
նոլոգիաները, խաղերի տեսության գործիքակազմը, ԱԲ-ն և մեքենայա-
կան ուսուցումը՝ հակառակորդի գործողությունները վերլուծելու, կանխա-
տեսելու և դրանց հիման վրա արդյունավետ որոշումներ կայացնելու հա-
մար։ Տեխնոլոգիան գիտական շրջանառությունում հայտնի է «հակառա-
կորդի մտքերը կարդալու տեխնոլոգիա» անվանումով [18]։ Համակարգը 
հնարավորություն է տալիս հրամանատարին ճիշտ գնահատել հակառա-
կորդի ուժերի թվաքանակը, դիրքային առավելությունները, կանխատեսել 
հակառակորդի մտադրությունները, ռազմավարական, այդ թվում նաև՝ 
խորամանկելու հնարքները, և առաջարկել լուծումներ՝ սեփական ուժերի 
կողմից ռազմավարության ընտրության, խորամանկելու տարբերակների 
և այլ գործողությունների վերաբերյալ։ Համակարգն օգտագործում է հատ-
կապես խաբելու և խորամանկելու նկատմամբ զգայուն ալգորիթմներ, 
որոնք հրամանատարին հնարավորություն են տալիս ավելի արագ կողմ-
նորոշվել և ավելի արդյունավետ որոշումներ կայացնել։  

Ֆիզիկական կերպափոխման հնարավորություն 
Ներկայում ռազմական նշանակությամբ ԱԲ կիրառման ամենահե-

ռանկարային ուղղություններից մեկն սպառազինությունների ռոբոտաց-
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ված համակարգերի արտաքին կերպարանքի փոխակերպման, ինք-
նածպտման, տարբեր տեղանքային պայմաններին հարմարվելու համար 
ֆիզիկական փոփոխությունների տեխնոլոգիաների մշակումն է։ Վերջինս 
հնարավոր է դարձել միջգիտակարգային հետազոտությունների նոր 
ոլորտների՝ կենսանմանարկման և նյութագիտական նոր ձեռքբերումների 
շնորհիվ։ Այդ մշակումներն արդեն հիմա հնարավորություն են տալիս մո-
դելավորելով կենդանի օրգանիզմների վարքը և նոր տեսակի նյութեր օգ-
տագործելով սպառազինության զրահապատման, զինվորական արտա-
հագուստի կամ ռոբոտիզացված համակարգի «երեսպատման» համար 
առաջարկել ութոտնուկներին, գլխոտանիներին, քամելեոններին նմա-
նարկող (անհետացող, գույնը բնական միջավայրին համապատասխա-
նեցնող) քողարկման նոր տեխնոլոգիաներ [19]։ 

Ամփոփիչ դիտարկումներ 
Ռազմական նախանշանակմամբ ԱԲ կիրառման ոլորտներն ու դրա 

ընձեռած գործառութային առավելությունները, անշուշտ, չեն սահմանա-
փակվում թվարկվածներով, և եթե հաշվի առնենք, որ մշակվածության 
առումով այն դեռևս համարվում է անկատար տեխնոլոգիա, ապա ավելի 
պարզորոշ է դառնում, որ ռազմական ոլորտում ԱԲ կիրառման համար 
դեռևս բավական մեծ ազատ տարածություն կա, և ապագայում դեռ բազ-
մաթիվ նոր ԱԲ հիմքով ռազմական տեխնոլոգիաներ են ի հայտ գալու։ 
Մյուս կողմից այս առնչությամբ առկա են զգալի անորոշություններ ու ռիս-
կեր, կարևոր էթիկական, իրավական ու քաղաքական նկատառումներ, 
որոնք անպայմանորեն պետք է քննարկվեն ԱԲ հիմքով սպառազինություն-
ների մրցավազքի մեջ մտած պետությունների (առաջին հերթին՝ ԱՄՆ-ի, 
Չինաստանի և Ռուսաստանի) մակարդակով։ Օրինակ` այն հանգաման-
քը, որ ԱԲ-ն կարող է ժամանակի ընթացքում վերածվել ռազմավարական 
զսպման նոր «գործիքի», կրկնակի բացասական ազդեցություն կարող է 
ունենալ միջազգային անվտանգային համակարգի վրա։ Մի դեպքում, ինչ-
պես նկատում են RAND կորպորացիայի փորձագետները [20], այն կարող 
է ավելի արագացնել միջուկային բախումը, քանի որ եթե առավել խոցելի 
պետությունները կհասկանան, որ հակառակորդն ԱԲ-ի օգնությամբ կա-
րող է բացահայտել իրենց միջուկային սպառազինությունների տեղն ու 
ճշգրիտ հարվածով ոչնչացնել դրանք, ապա նրանք հակված կլինեն օգ-
տագործել դրանք։ Մեկ այլ դեպքում միջուկային զենքի կիրառման հար-
ցում ԱԲ առաջարկած որոշումներում մարդկային զգայական գործոնի բա-
ցակայությունը կարող է չեզոքացնել «զսպման» մոտեցումներում «խոս-
տումների և պատժի» հավասարակշռությունը և հարձակման ու պաշտ-
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պանության երկընտրանքում առավել հակվել դեպի «կանխարգելիչ նա-
խահարձակումը»։ Երկու դեպքերում էլ միջուկային պատերազմի հավա-
նականությունը բավականին բարձր է։ 

Ռազմական նշանակությամբ ԱԲ կիրառման ամենախնդրահարույց 
ասպեկտն ԱԲ հիմքով մահաբեր ինքնաշխատ սպառազինությունների 
արտադրությունն է: Ներկայում չկա հաստատված փաստ, որ աշխարհում 
որևէ պետություն ունի նման սպառազինություն իր զինանոցում: Սակայն 
հարկ է նկատել, որ մինչ օրս պետությունների միջև չկա վստահելի փոխ-
համաձայնություն, որ նման սպառազինություններ չեն արտադրվի: Մի-
ջազգային իրավունքի նորմերի տեսանկյունից մինչ օրս այս առնչությամբ 
միայն մի փաստաթղթի շուրջ է հաջողվել համաձայնության գալ: Փաս-
տաթուղթն ընդունվել է ՄԱԿ-ի Չափազանց մեծ վնասաբերություն ունե-
ցող և անխտրական գործողություններ ենթադրող սովորական սպառա-
զինությունների որոշ տեսակների կիրառումն արգելող և սահմանափա-
կող Համաձայնագրի (Կոնվենցիայի) (այլ կերպ՝ Ոչ հումանիտար սպա-
ռազինության մասին Համաձայնագրի շրջանակներում՝ ավելի քան 80 
պետության կողմից (այդ թվում՝ ԱՄՆ, Ռուսաստանը, Չինաստանը, Ճապո-
նիան, Ֆրանսիան, Գերմանիան, և բացառությամբ Հայաստանի և Ադր-
բեջանի): Այն սահմանում է 11 ուղենիշային սկզբունքներ ինքնաշխատ մա-
հաբեր սպառազինությունների վերաբերյալ, որոնք պահանջում են, որ ԱԲ 
հիմքով զինատեսակներն սպառազինության ընդունելիս համոզվեն, դրա 
գործողություների համար վերջնական պատասխանատվությունը կրելու է 
մարդկային գործոնը, սպառազինությունն ունակ է լինելու տարբերել 
զինվորական և քաղաքացիական անձանց, վիրավորներին և գերի 
հանձնվողներին, հնարավոր է լինելու գնահատել ուժի կիրառման համա-
չափությունը և այլն: Փորձագիտական շրջանակներում համակարծիք են, 
որ այս փաստաթուղթը բավարար չէ կանխելու համար այն հսկայական 
կործանարար ազդեցությունը, որը կարող են ունենալ ինքնաշխատ մա-
հաբեր սպառազինությունները, եթե դրանց գործողությունների վերա-
հսկողության և իրավական նորմերով կանոնակարգման մոտեցումներն 
ավելի չխստացվեն և ավելի պարտադրողական բնույթ չունենան:  

Բոլոր ռիսկերով հանդերձ` ԱԲ-ն՝ որպես նորագույն և հզոր ներուժով 
տեխնոլոգիա, կարող է վերափոխել սպառազինությունների ու ռազմա-
կան տեխնոլոգիաների գոյություն ունեցող ստատուս-քվոն աշխարհում՝ 
ձևավորելով անկանխատեսելի ու անհավանական ուժի բաշխման նոր 
իրողություններ և նոր հակակշիռներ: Կարևոր է գտնել փոփոխություննե-
րի ուղղությունը և համընթաց շարժվել:  
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ И ПЕРСПЕКТИВЫ ПРИМЕНЕНИЯ 
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В ВОЕННЫХ ЦЕЛЯХ 

ХАЧАТУР КАЗЕЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

Одним из главных вызовов современного миропорядка является 
проникновение искусственного интеллекта в военную сферу, в резуль-
тате которого существенно изменились не только виды вооружений или 
подходы к ведению боевых действий, но и характер войны в целом. В 
связи с этими изменениями, в статье обосновывается необходимость 
обращения основных ориентиров развития и сохранения военного 
потенциала в этом направлении. Соответственно, в статье представлен 
мировой опыт применения искусственного интеллекта в военных целях, 
опираясь на новые функциональные возможности вооружений или 
применяемых в военной сфере технологий, которые стали доступны 
благодаря искусственному интеллекту. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, вооружение, военная 
промышленность, национальная безопасность, технологический прогресс, 
ситуационная осведомленность, характер будущих войн. 
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One of the biggest challenges of the modern world is the penetration of 
artificial intelligence into military realm. As a result, the types of weapons and 
approaches to warfare, as well as the nature of war in general have 
significantly changed. In connection with these changes, the article 
substantiates the need to target the guidelines for the maintenance and 
development of the state’s military potential in this direction. Accordingly, the 
article presents the universal experience of applying artificial intelligence for 
military purposes, based on new functional capabilities of weapons or military 
technologies, which have become available thanks to artificial intelligence. 

Keywords: artificial intelligence, weapons, defense industry, national 
security, technological progress, situational awareness, nature of future 
warfare. 
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There is an urgent need to understand and generate awareness 

about AI’s impact on public administration and to shed lights on the 
resources that it can provide to support public administration managers 
in their work. Due to its revolutionary aspect and the dramatic 
technological changes that AI will imply such as rapidity, availability of 
Big Data, simulation, and monitoring it will definitely, entail a change of 
paradigms in public administration in terms of laws, management, data 
collection, jobs, training and public policy. 

The tremendous speedy development in AI algorithms, the dramatic 
increase in speed and computing power, the ability to generate, store, 
and retrieve massive amount of data from various sources in fractions of 
a second will lead governments at all levels as well as citizens to this 
new technology in terms of change, innovation, hierarchy, training, 
privacy, ethics, and surveillance.  

Keywords: Artificial Intelligence, Public Administration, Algorithms, 
Surveillance, Monitoring, Ethics, Training, Privacy, Paradigm, Big data, 
Training. 

 
Introduction  
Artificial Intelligence (AI) is the ability for a computer system or program 

to perform tasks that would naturally require human intelligence. Such tasks 
can include but are not limited to understanding natural language, inferring 
and interpreting visual and auditory ques, as well as carrying out decision 
making based on a certain reasoning and logic. It took humanity hundreds of 
thousands of years to reach this level of intelligence that is unprecedented 
inhuman beings history. AI uses huge amount of collected data to provide 
analysis and problem solving cases. Moreover, AI can play a major role in 
public administration through analysis, monitoring, decision-making 
processes and other managerial tasks. Nevertheless, AI presents many 
challenges and potential threats to privacy and private life through the 
effective monitoring and tracing of people’s lives. Dealing with AI require a 
paradigm shift in public administration to cope with data collection, storing 
and analysis, government employees training and empowerment,  

The concept of artificial intelligence 
There is no universally accepted definition of “artificial intelligence,” 

because of the rapid evolution in the field. However, two definitions have 
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been retained by two US legislative acts. The first one stipulates that AI 
covers:” 

• (1) Any artificial system that performs tasks under varying and 
unpredictable circumstances without significant human oversight, or that can 
learn from experience and improve performance when exposed to data sets. 

• (2) An artificial system developed in computer software, physical 
hardware, or another context that solves tasks requiring human-like 
perception, cognition, planning, learning, communication, or physical action. 

• (3) An artificial system designed to think or act like a human, including 
cognitive architectures and neural networks. 

• (4) A set of techniques, including machine learning, that is designed 
to approximate a cognitive task. 

• (5) An artificial system designed to act rationally, including an 
intelligent software agent or embodied robot that achieves goals using 
perception, planning, reasoning, learning, communicating, decision making, 
and acting.”1 

The second definition is figures in the National Artificial Intelligence Act 
of 2020. It reads: “The term artificial intelligence means a machine-based 
system that can, for a given set of human-defined objectives, make 
predictions, recommendations or decisions influencing real or virtual 
environments. Artificial intelligence systems use machine and human-based 
inputs to—(A) perceive real and virtual environments; (B) abstract such 
perceptions into models through analysis in an automated manner; and (C) 
use model inference to formulate options for information or action.”2 

Other definitions have been formulated for specific sectors such as facial 
recognition, and social media.  

Artificial intelligence concept 
Artificial intelligence systems have been able to achieve massive 

breakthroughs and new benchmarks within the recent years. The rapidity of 
this evolution is unprecedented in human kind history. Artificial Intelligence 
is no longer a plot a matter of science fiction movie. As a matter of fact, 
Artificial Intelligence is capable of achieving such tasks as contextual and 
non-contextual question answering, reading comprehension, logic, math, 
science, technical information, coding, as well as the ability to understand 
the real world. For example, in 2018, OpenAI an AI research and deployment 
company, released the language model GPT-1 which contained at the time, 
117 million parameters. The following year in 2019, OpenAI released the 
language model GPT-2 which was 10 times larger in size than its 
predecessor with 1.5 billion parameters, and within the span of one more 

                                        
1 The John S. McCain National Defense Authorization Act for Fiscal Year 2019. AI in 

Government Act of 2020 Executive Order 13960, and Office of Management and Budget,  
M-21-06. 

2 AI in Government Act of 2020, Executive Order 13960, and Office of Management and 
Budget, M-21-06. 
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year in 2020, OpenAI released a language model which is 100 times larger 
in size with 175 billion parameters. This scale of evolution and learning is 
unprecedented and seems extremely rapid compared to human intelligence 
and knowhow progress. 1 

Other models were designed to probe the capabilities of large language 
models (LLM) with hundreds of tasks that include contextual and non-
contextual question answering, reading comprehension, logic, math, coding, 
the system’s ability to understand the world, humans, technical information, 
and studying racial bias, gender bias. On April 4, 2022, Google unveiled its 
Pathways Language Model (PaLM), which has over 540 billion 
parameters. 2 This new language model was tested on the Beyond the 
Imitation Game (Big-Bench) and the pathways language model has achieved 
revolutionary results. PaLM results were compared to ChinChilla (70 billion 
parameters) and Gopher (280 billion parameters) as well as to an average 
human being and to an expert accomplishing the same tasks.  

 

“Pathways Language Model (Palm): Scaling to 540 Billion Parameters 
for Breakthrough Performance.” Google AI Blog, 4 Apr. 2022, 
https://ai.googleblog.com/2022/04/pathways-language-model-palm-scaling-
to.html, accessed on OCTOBER 21, 2022.  

The experiment produced notable results. By using Big-Bench the 
experiment shows impressive capabilities and results that PaLM is able to 
achieve such as distinguishing cause and effect, understanding conceptional 
combinations in appropriate contexts and even guessing movies from an 
emoji.3 In addition to surpassing all previous and similar models, PaLM was 

                                        
1 The JOURNEY OF open data, https://medium.com, accessed on November 3, 2022.  
2  Pathway Language Model(PaLM):Scaling to 540 Billion, https://ai.googleblog,com, 

accessed on November 9, 2022.  
3 An emoji is a small image, either static or animated, that represents a facial expression, 

an entity or a concept among other possibilities in digital communications. 

https://ai.googleblog.com/2022/04/pathways-language-model-palm-scaling-to.html
https://ai.googleblog.com/2022/04/pathways-language-model-palm-scaling-to.html
https://medium.com/
https://ai.googleblog,com/
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able to surpass Average human intelligence. This is an exceptional result 
that will pave the way for more impressive ones. In fact, the average human 
was able to score just under 50 in the normalized preferred metric while an 
expert was able to score just above 90. 1 Thus, PaLM can provide an explicit 
explanation of cases requiring multiple logical interference, would 
knowledge, and a strong language understanding. As a matter of fact, 
artificial intelligence collects a huge amount of data and is capable of 
analyzing them in an impressive rapidity in order to provide many options for 
solving cases. 

Artificial intelligence and public administration 
Artificial Intelligence (AI) technology will have a significant impact on 

public administration in the near future. Thus, governments can use AI to 
design better public policies and make better decisions through the use of 
the huge data provided by AI, improve communication with citizens, and 
increase the rapidity and quality of public services. Yet, government use of 
AI require a number of stages such as: The collection of huge amount of 
data, the recognizing of the importance of the shift toward AI, a clear strategy 
for developing AI, providing a multi-disciplinary and inclusive approach, 
developing people trust in AI, and insuring appropriate funding for AI 
development in the public sector. 

Some example of the use of AI in the public sector are: 
− Healthcare: AI can provide instant data that can be useful to save 

precious lives. 
− Agriculture: AI can provide huge information within the field of 

agriculture It helps the farmers to grasp what to plant and wherever to plan, 
when to irrigate, what type of fertilizers to use and when. 

− Geographic Information Systems (GIS) that allows public 
administration specially the Departments of Planning to control transport, or 
to check buildings from their offices. GIS may be used not only as a tool for 
information but as a tool integrated and used in public administration. 

− AI and security enforcement: Although the issue of privacy can be 
threatened by the location technique, the later can be used to locate 
criminals, or to analyse information in a very short time to find criminals.  

Importance of Data in AI 
Data is the core element of AI that determines its success or failure. 

Gathering data is a major tool that every organization should develop. 
Commonly referred to as Big Data, it constitutes a major tool that public 
administration should develop at a large scale. Data is practically at the 
centre of every public administration choice. Decision-makers collect data to 
accelerate decisions and deals with citizen’s requests and demands. As a 
matter of fact, Big Data and Artificial Intelligence work together for AI uses 

                                        
1  “Pathways Language Model (Palm): Scaling to 540 Billion Parameters for 

Breakthrough Performance.” Google AI Blog, 4 Apr. 2022, https://ai.googleblog.com/ 
2022/04/pathways-language-model-palm-scaling-to.html, accessed on October , 2022. 

https://ai.googleblog.com/%202022/04/pathways-language-model-palm-scaling-to.html
https://ai.googleblog.com/%202022/04/pathways-language-model-palm-scaling-to.html
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the massive amount of stored information, that if analysed correctly through 
computers algorisms could provide valuable good options for decision-
makers. 1 

Therefore, the use of Big Data by AI allows public administrators to 
achieve: 

• Cost Reduction: Using Big Data computer assisted technology 
permits public agencies to collect big quantities of facts in a cost-effective 
manner. Additionally, real-time facts analysis permits public agencies to 
become aware of and reduce inefficiencies, contain feedback, and 
streamline processes permitting public agencies to keep away from over 
spending.  

• Better Decision-Making: Big Data’s major advantage comes from its 
capacity to facilitate smarter, quicker decision-making. Public administrations 
can examine tens of thousands of data in close to real-time and make 
strategic choices primarily based totally on relevant facts.  

• Improved public services: Big Data analysis additionally permit public 
agencies to provide better services and products. Again, this gain comes 
from the capacity to become aware of citizen’s needs, gauge satisfaction, 
and apply necessary adjustments as insights are uncovered and make it 
smooth to fulfil citizen’s expectations. 

Structural change and paradigm shift 
Artificial Intelligence (AI) has the potential to reduce cost, and increase 

the value delivered by the government employees, improves the productivity, 
the quality and speed of getting work done, provide digital information at any 
time, give government employees more time to focus on strategic issues,  

AI in public administration will be the most revolutionary tool we ever had 
in human being’s history. AI will allow the simulating of potential decisions 
and provide bureaucracies with tools to achieve better administrative 
decisions. Moreover, AI will allow major advances in medicine, infrastructure, 
education, communication and all domains of life. The only limitations will 
come from people resistance to AI or to their incapacity to implement these 
rapid changes/ 

Artificial intelligence requires paradigm shift on many levels including the 
introduction of new legislations and the setting of public policy choices and 
limitations in Artificial Intelligence. For example, major structural changes in 
public administration are needed to cope with the rapidly emerging AI that is 
affecting societies life and work habits. New legislations are needed to deal 
with the involvement of AI in people’s lives such as service robots, 
autonomous voice assistant, process software, sea and air vehicle’s, robots, 
driverless cars and in public administration management. Also, senior public 
managers will have to bring processes changes in the management of public 

                                        
1 Big Data and Artificial Intelligence: How they Work Together, https://online.maryville.edu, 

accessed on October 1, 2022.  

https://online.maryville.edu/
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services to increase their performance and to cope with the technological 
changes. For example, Voice assistant will dramatically change our 
communication habits and affect the traditional hierarchal communication 
mode in public administration. New applications will allow the reduction or 
elimination of paper work, reduce or eliminate paper work, repetitive tasks, 
personalize public service such as education and health care. Such 
developments require changes in the traditional managerial practice in public 
administration. For example, a 3.7 recording is enough to copy a human voice. 

Thus, changes occurring in the organization's hierarchy, the manage-
ment systems, the job structure, and administrative procedure requires a 
paradigm shifts. In addition, major changes will occur in communication 
channels that will become more direct and personalized, Applications will 
also affect social security, public order services, and software’s will extract 
specific patterns from large volume and data and decrease the load of work 
of government employees. Simulation and monitoring will improve public 
administration performance. 

Simulation  
The need for better reasoning to improve decision making is a major 

challenge in AI. Thus, the same decision could be accurate in one instance 
and inaccurate in another one. In addition, there could be more than one 
solution to a specific issue. Determining whether a forecasted decision is the 
correct one is very probabilistic This factor can be reinforced by AI systems 
which by definition choose their decision based on the most probable and 
likely solution. Simulating the implications of a decision in the real world is a 
useful exercise. Algorithms allow this probabilistic simulation to occur in real 
time at a very large scale. Current technology is capable of simulating the 
implications of decisions on very specific issues, in case of availability of 
data. However, the availability and accuracy of data is one that will always 
be the principal limitation for AI. In fact, there is a need for large and accurate 
database for AI to produce viable and accurate results. However, simulations 
are of big use to decision-makers because it allows them to forecast different 
scenarios along with their positive or negative implications.  

Monitoring 
In this modern times, many countries are extensively and increasingly 

using AI in a plethora of situations. The most prevalent case of the use of AI 
is in surveillance. Surveillance has been a prevailing concept in the work of 
public administration and of governments. However, AI have revolutionized 
traditional methods of surveillance. With AI, the scale of surveillance has 
shifted from requiring one person to monitor 20, to allowing a handful of 
people to monitor an entire city. AI surveillance systems are designed to 
identify and create a digital identity of persons and stored on a database. In 
most cases, this is supplemented by massive data sources and archives of 
people such as social media or open-source intelligence (OSINT). Using AI 
for surveillance is implemented through government employees often having 
control over hundreds of thousands of cameras. These employees are 
assisted by AI algorithms to sort the data and detect what they are looking 
for. The data is processed mainly in a way to support and enhance a more 
efficient outcome. In fact, surveillance data, helps identify individuals that 

https://study.com/academy/lesson/what-are-administrative-procedures-definition-lesson-quiz.html
https://study.com/academy/lesson/what-are-administrative-procedures-definition-lesson-quiz.html
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have committed crimes or breached public order, littering. parking in the 
handicapped areas or smoking in non-smoking areas. Moreover, AI 
applications allow the police to identify anyone walking on the street in a 
matter of seconds. This data is not only being used by law enforcement to 
help identify criminals but it is also used for a plethora of different cases such 
as the social credit system practiced in China where monitored citizens are 
given a rating based on the actions they perform on a daily basis in order to 
get rewarded or punished. The system draws huge amounts of data from 
individuals from many different sources. These sources include a citizen’s 
browsing history, their preferences when engaging in e-commerce 
transactions, the information that can be extracted from their social media as 
well as from the cameras present almost everywhere in buildings, on the 
streets, and in businesses.  

Another country that also uses AI in many instances is the US. Clearview 
AI is a company that develops face recognition software that is used in a 
plethora of situations such as law-enforcement, banking, payments, 
government, transportation and every other field that benefits from identifying 
individuals. Clearview AI was trained on all the images that are publicly 
available on the internet. These sources include social media websites such 
as Facebook and Instagram, as well as other sources from the internet such 
as news articles, mugshots, and from open-source intelligence databases. 
The most prevalent use of Clearview AI to date is in law enforcement. Over 
3100 law enforcement agencies throughout the US alone currently use 
Clearview AI to help identify criminals based on images and/or video footage. 
This technology is efficient in its ability to ease the job of law enforcement 
authorities especially in situations of identity theft and fraud as well as helping 
in tracking down criminals in hiding.  

Yet, in opposition to the power of AI surveillance there are fundamental 
questions that are raised such as: the reliability and relevance of collected 
data, its abundance for too much information may simply slow administrative 
decisions, ethical questions about the appropriateness of shrivelling certain 
types of data, the AI use of the proper techniques or meaningful fields in its 
search and analysis of the data flow, their usefulness and value, and the 
appropriate ways to collect them. 

The Dangers of AI  
The dangers of AI are in its huge potentials, and efficiency at an 

astonishing scale through the rapidity of research. AI language models are 
capable of conduct extensive research, imitate a are also able to imitate a 
person’s style of communication, voice, and writing perfectly, can publish 
material without letting the public know that it was generated by AI. This 
constitute an act of spreading false and erroneous information. It is proven 
that AI algorisms associated with social media platforms can exercise a 
strong political, political or social impact on the population.  

However, the main challenge in using AI is data because AI is based on 
data analysis. A wrong data will give a wrong analysis and a wrong 
recommendation. In fact, algorithms are proportionally accurate as the data 
it has been provided with. More, dangerously, a discriminatory or a violent 
data can spread discrimination or hatred against a whole community or a 
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group of people. Bias will produce bias and will be spread at a global scale 
making adjustments or rectifications more difficult. In fact, algorism repeats 
at a large scale what we provide the AI application with. Another major 
danger of Ai, is the threat to privacy. 

Privacy and AI  
Sensitive information administration, e.g. health care, social service 

programs, education and labour, and other personal information are a 
priceless source of information that can be used to track persons in their 
personal lives and extort them for money or other issues, Currently, there is 
now a mine of personal information available to public administration or to 
private businesses. The likelihoods of using such information raise the ethical 
issues related to personal lives in relation to is referred to as “Big Data.” 
However, the issue here is not just the amount and detail of information but 
how much of big data collection is taking place without the individual’s 
awareness and consent. In addition, increased digital storage capacity 
combined with improvements in computational power and developments of 
more sophisticated algorithms for analysing data have enabled organizations 
to obtain key information about people or individuals. Public administrators 
are sometimes using social media to get information on people for the 
purpose of fighting terrorism or collecting taxes. This raises a number of 
ethical questions such as the accuracy of such sources, the way AI systems 
have obtained them, the duration of their storage, their potential use in 
advertising or in sales, and the means of appeal in case the information is fake,  

The question of privacy in regards with AI –and social media- has not 
been enough raised. Public opinions know very little about AI capacity and 
way of operating. For example, applications can trace people location 
permanently, their habits, their finance, their personal lives, their 
relationships, their voice, facial recognition, their acquaintances, opinion etc.  

Law and AI 
Law has been much slow to deal with AI huge technological development 

and growth. Yet, legislation have a critical duty to protect civil liberties, privacy, 
human rights values, national security, and ensure public trust in the 
development and implementation of AI applications. In fact, the rapid evolution 
of AI applications and technologies have hindered the quick approval of laws 
in due time. One of the reasons, is the little awareness and knowledge of many 
bureaucrats of the technologies they must regulate. Moreover, private 
companies bypass often laws and regulations. There is a need to control the 
negative impact of AI because the ignorance of such issue may threaten 
democracy and freedom. 

There is a need to re-think public administration role, vision, structure, 
training through the enactment of specific laws that regulate strictly AI. 
Moreover, laws have to improve transparency of AI applications through the 
creation of whistleblower jobs and by educating public opinion about the 
potential dangers of AI. As a matter of fact, with this new technology, there is 
a need to rethink the way we conduct public administration.  

Training 
Artificial Intelligence will affect the missions of all public administrations at 

the national and local levels. For these reasons, public administration training 
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schools shall make sure that government employees take full advantage of the 
opportunities provided by AI through the introduction of new training strategies 
in the nearest future such as the creation of new curricula focusing on the 
teaching of computer science, Big Data, Open sources, education in science, 
technology, engineering, and mathematics and other related fields, the 
collaboration with industry, academia; that are more advanced in AI research 
and application to rapidly operate a transition from the traditional teaching of 
public administration in order to contribute to the advancement of public 
administration through enhancing access to high-quality government data, 
models, and computing resources.  

A second major focus shall be the needs to provide training in the fields 
of data safety, security, privacy, ethics, and confidentiality protections in 
compliance with applicable laws, promote public trust, and public confidence 
in systems that use AI technologies; train the new generations of government 
employees and users through skills programs. Public administration 
employees must understand clearly the capabilities, benefits, dangers, and 
legal limitations related to AI. It is imperative for the public administrations 
personal to start dealing with the rapidly growing role of AI in society and in 
businesses and to adjust to employment requirements accordingly. This can 
be done through consulting with computer engineers, programmers, and 
computer graduates to develop new curricula. 

It is expected that AI will have a significant impact on public employment. 
First, many jobs will disappear while others related to IT will be developed. 
Second, the trend is to replace public jobs by machines. In such case, public 
service agents will have to be re-affected and re-trained. Third, AI technology 
itself can contribute to improve the quality of public service employees. Yet, 
some AI innovations such as devices of monitoring, surveillance, as well as 
some technologies that can operates without human control without people 
knowledge raises ethical, and legal serious issues. and a lack of theoretical 
maturity on AI in the public administration, future research should focus on 
strengthening the existing theories or developing new ones. 

Conclusion  
Artificial Intelligence will change public administration profoundly. Very 

soon, the executive, the legislative, the judiciary and consequently high 
ranking public managers will have to make strategic and decisive decisions 
about the introduction of AI in government at all levels including public policy, 
job description, hiring, training, and management. It is urgent to prepare such 
task through training, and empowerment for it is very risky to let inexperienced 
professionals or IT employees make these important decisions. Moreover, 
there are major questions that are raised concerning the potential dangers of 
AI such as data bias, privacy, monitoring, control and storage of sensitive 
personal information, and the legal implications of these technologies in terms 
of controlling the processes of use of AI within the framework of strict rules and 
regulations. Since intelligence is the basis of all human activity and endeavors, 
creating machines and systems that are intelligent requires human beings to 
be very careful. Such machines have the potential to become as intelligent or 
even more intelligent than human beings and this is no longer being only a 
story or a scenario of a science fiction movie. 
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Thus, AI is making a great impact on the citizen’s life such as on the 
health, transport, and security domains, and on privacy and trust. There is a 
need to do further research on the impact of AI on public administration on the 
managerial as well as AI impact on public administration from a political and 
behavioural point of view. 
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ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՆՐԱՅԻՆ 
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՎԵՐԱԻՄԱՍՏԱՎՈՐՈՒՄԸ 

ՋՈՐՋ ԼԱԲԱԿԻ 

Լիբանանի պետական կառավարման դպրոց  

Անհետաձգելի անհրաժեշտություն կա հասկանալու և լուսաբանելու 
արհեստական բանականության՝ (ԱԲ) ազդեցությունը հանրային կառա-
վարման վրա և ներկայացնելու այն հնարավորությունները, որոնք կարող 
է տրամադրել հանրային կառավարման գործիչներին իրենց աշխատան-
քում աջակցելու համար: Շնորհիվ հեղափոխական հատկանիշների և 
տեխնոլոգիական բեկումնային փոփոխությունների, որոնք կարող է հա-
րուցել ԱԲ-ն՝ արագություն, մեծ տվյալների հասանելիություն, նմանար-
կում և մշտադիտարկում,  անկասկած, տեղի կունենա նաև հանրային կա-
ռավարման պարադիգմի փոփոխություն՝ օրենքների, կառավարման, 
տվյալների հավաքագրման, աշխատատեղերի ապահովման, կրթության 
և հանրային քաղաքականության առումներով։ 

Արհեստական բանականության ալգորիթմների սրընթաց զարգա-
ցումը, հաշվողական հզորության և արագության կտրուկ աճը, տարբեր 
աղբյուրներից հսկայական քանակությամբ տվյալներ գեներացնելու, պա-
հելու և վայրկյանի ընթացքում արտաբերելու կարողությունը կհանգեցնի 
կառավարման բոլոր մակարդակներում, ինչպես նաև քաղաքացիների 
կողմից նոր տեխնոլոգիաների կիրառման՝ փոփոխության, նորարարութ-
յան, հիերարխիայի, կրթության, գաղտնիության, էթիկայի և հսկողության 
ուղղություններով: 

Բանալի բառեր. արհեստական բանականություն, պետական կառա-
վարում, ալգորիթմներ, հսկում, մշտադիտարկում, էթիկա, ուսուցում, 
գաղտնիություն, պարադիգմ, մեծ տվյալներ, թրեյնինգ: 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПЕРЕОСМЫСЛЕНИЕ 
ПУБЛИЧНОГО УПРАВЛЕНИЯ 

ДЖОРДЖ ЛАБАКИ 

Школа государственного управления Ливана 

Существует неотложная необходимость понять и проиллюстриро-
вать влияние искусственного интеллекта (ИИ) на публичное управление 
и продемонстрировать те возможности, которые он может предоставить 
управленцам публичной службы для поддержки в их работе. 

Благодаря революционному аспекту и технологическим драмати-
ческим   изменениям, которые может вызвать ИИ, таким как скорость, 
доступ к большим данным, моделирование и мониторинг, несомненно, 
произойдет также изменение парадигм в публичном управлении с точки 
зрения законов, управления, сбора данных, рабочих мест, обучения и 
публичной политики. 

Стремительное развитие алгоритмов искусственного интеллекта, 
резкий рост вычислительной мощности и скорости, способность генери-
ровать, хранить и выводить огромное количество данных из различных 
источников за доли секунды приведут к применению новых технологий 
на всех уровнях управления, а также применение гражданами новых 
технологий в направлении изменений, инноваций, иерархии, образова-
ния, конфиденциальности, этики и контроля. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, публичное управле-
ние, алгоритмы, наблюдение, мониторинг, этика, обучение, конфиден-
циальность, парадигма, большие данные, тренинг. 
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ԱՍՏՂԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

Հոդվածը նպատակ ունի բացահայտելու արտաքին միջավայ-
րի տարատեսակ գործոններով պայմանավորված ձեռնարկատի-
րություն եզրույթի սահմանման զարգացումը պատմական տարբեր 
ժամանակաշրջաններում և ձեռնարկությունների մրցունակության 
աճող կարևորության համատեքստում ներկայացնել ՀՀ-ում ձեռնար-
կատիրական գործունեությանն առնչվող հիմնախնդիրները: Հոդվա-
ծի շրջանակներում առաջարկվել է ձեռնարկատիրություն եզրույթի 
համապարփակ սահմանում՝ հիմնվելով մասնագիտական գրակա-
նության ուսումնասիրության արդյունքների վրա, իրականացվել է 
ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության վիճակի վերլուծութ-
յուն՝ ներկայացնելով նաև տնտեսավարող սուբյեկտների գոյատև-
ման ցուցանիշները՝ հաշվարկված Եվրաստատ-ՏՀԶԿ մեթոդաբա-
նության համաձայն, և վեր են հանվել ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական 
գործունեությանն առնչվող հիմնախնդիրները:  

Բանալի բառեր. ձեռնարկատիրություն, ձեռնարկության 
գոյատևման ցուցանիշ, ներառական տնտեսական ինստիտուտներ։ 

 

Ձեռնարկատիրության ամենավաղ սահմանումներից մեկը թվա-
գրվում է XII դարին, համաձայն որի՝ ձեռնարկատիրությունը հատկորոշվել 
է որպես տնտեսագիտական եզրույթ՝ վերաբերող տնտեսավարող սուբ-
յեկտների այն ռիսկին, որը ենթադրում է գնել որևէ ապրանք ինչ-որ գնով 
և վաճառել այն մեկ այլ գնով [10]։ Միջազգային առանցքային կազմակեր-
պություններից Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազ-
մակերպությունը (այսուհետև՝ ՏՀԶԿ) ձեռնարկատիրությունը բնորոշել է 
որպես «նորարարության հիմքերից մեկը» [19]։ Սույն հասկացության մա-
սին Համաշխարհային բանկի կողմից հերթական հետազոտական աշխա-
տանքում (World Bank Group) շեշտադրվել է դրա առանցքային կարևո-
րությունը տնտեսության դինամիկայի և աշխատատեղերի ստեղծման 
գործընթացում՝ ձեռնարկատիրությունը բնորոշելով որպես «անհատի 
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կամ անհատների խմբի կողմից գործադրվող ջանքեր տնտեսական գոր-
ծունեություն նախաձեռնելու համար՝ համաձայն գործարարության ֆոր-
մալ հատվածում գործող իրավական ձևերի» [17]։ Անդրադառնալով բազ-
մաթիվ տեսաբանների կողմից առաջ քաշված սահմանումներին՝ կարելի 
է փաստել, որ Շումպետերը ձեռնարկատիրություն եզրույթը սերտորեն 
փոխկապակցել է նորարարության հետ՝ ձեռնարկատիրության կարևորա-
գույն սուբյեկտներից ձեռնարկատիրոջը բնութագրելով որպես անհատ, 
որը գյուտի կամ նոր տեխնոլոգիական հնարավորությունների միջոցով 
ստեղծում է նոր ապրանքներ կամ արդեն իսկ գոյություն ունեցող ապ-
րանքների համար գտնում է արտադրության նոր եղանակներ [22], [23]։ 
Հարկ է նշել, որ ձեռնարկատեր եզրույթը ֆրանսերենից թարգմանաբար 
նշանակում է «անձ, որը նախաձեռնում/ձեռնարկում է» [11]։ Բոլտոնը և 
Թոմփսոնը (Bolton and Thompson), իրենց հերթին, ձեռնարկատիրոջը 
հատկորոշել են որպես «անձի, որը սովորաբար ընկալված հնարավորութ-
յունների շուրջ գնահատված արժեք գեներացնելու նպատակով ստեղծում 
և նորամուծություններ է կատարում» [7]։ Ձեռնարկատիրությունը հնարա-
վոր է բնորոշել նաև որպես հասկացություն, որը վերաբերում է վարքագծի 
այնպիսի ձևերին, «որոնք ներառում են նախաձեռնողականության և 
ստեղծարար մտածողության ցուցաբերում, սոցիալական ու տնտեսական 
կառուցակարգերի կազմակերպում՝ պաշարները և իրավիճակները գործ-
նականում վերափոխելու նպատակով ու ռիսկի և ձախողման ստանձնում» 
[16]։ Համաձայն Դրուքերի՝ «ձեռնարկատերը մշտապես փնտրում է փո-
փոխություն, արձագանքում է դրան և օգտագործում է այն որպես հնարա-
վորություն» [12]: Ձեռնարկատերը, մյուս կողմից, բնորոշվում է որպես ան-
հատ, «որը մասնագիտանում է սահմանափակ պաշարների համակարգ-
ման վերաբերյալ դատողական որոշումների կայացման մեջ» [8]: Այն 
բնութագրվում է որպես «ձեռնարկության կենսաշրջանի բաղադրիչ մաս, 
որը նպաստում է հաջողակ գործարարության ձևավորմանը» [9]։ Ալամը 
ձեռնարկատիրությունը բնորոշում է որպես «նորարարության և/կամ հնա-
րավորության բացահայտման գործընթաց՝ ստեղծելու նոր ու յուրահա-
տուկ արժեք՝ պրոդուկտների՝ ապրանքների և/կամ ծառայությունների 
տեսքով, որոնք կարող են բավարարել մարդկանց կարիքներն ու դրա դի-
մաց ապահովել շահույթ» [6]: Հետազոտողներից Փրինսը, Չափմանը և 
Քասսեյը փորձել են առաջարկել ձեռնարկատիրության համալիր ու հա-
մապարփակ սահմանում՝ նվազեցնելով դրա բարդությունը և շեշտադրե-
լով միայն այն բաղադրիչները, որոնք անմիջականորեն առնչվում են ձեռ-
նարկատիրությանը: Այսպիսով՝ նրանք ձեռնարկատիրությունը սահմա-
նում են որպես «վավերացման նպատակով գաղափարի ստեղծման և 
մշակման ակտ/գործողություն» [21]: Տեսաբաններ Հեսսելսը և Նոդեն 
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իրենց հերթին, ձեռնարկատիրությունը բնորոշել են որպես «պաշար, գոր-
ծընթաց կամ վիճակ, որի միջոցով կարողություններ ու միջոցներ ունեցող 
անձինք օգտագործում են շուկայում առկա դրական հնարավորություն-
ներն անհատական և/կամ հասարակական արժեք ստեղծելու համար» 
[15]։ Մասնագիտական գրականության ուսումնասիրության շրջանակնե-
րում դիտարկված սահմանումների հիման վրա հնարավոր է ներկայացնել 
ձեռնարկատիրություն եզրույթի տարատեսակ շեշտադրումները (տե՛ս 
Աղյուսակ 1)։ 

Աղյուսակ 1 
Ձեռնարկատիրություն եզրույթի հիմնական շեշտադրումները1 

 
Դիտարկելով ձեռնարկատիրություն հասկացության՝ մասնագիտա-

կան գրականությունում առկա տարբեր տեսաբանների կողմից առա-
ջարկված սահմանումներն ու ամփոփելով դրանց հիմնական շեշտադ-
րումները՝ հնարավոր է հայալեզու մասնագիտական գրականության հա-
մար առաջարկել ձեռնարկատիրություն եզրույթի համապարփակ սահմա-

                                        
1  Աղյուսակը պատրաստվել է հեղինակի կողմից՝ հիմք ընդունելով ձեռնարկա-

տիրություն եզրույթի՝ սույն հետազոտական աշխատանքում կիրառված սահմանումները՝ 
մեջբերված դրանցից յուրաքանչյուրի համար ներկայացված աղբյուրներից:  

Հեղինակ և տարեթիվ Ձեռնարկատիրություն եզրույթի շեշտադրումները 
18-րդ դար առքուվաճառքի հետ փոխկապակցված 

տնտեսվարողների ռիսկ 
Շումպետեր (Schumpeter 1965, 
1976) 

նորարարություն, նոր ապրանքի ստեղծում կամ 
արդեն իսկ գոյություն ունեցող ապրանքի 
արտադրության նոր եղանակների գեներացում 

Քասսոն (Casson 1982) սահմանափակ ռեսուրսների համակարգում, 
որոշումների կայացում 

Դրուքեր (Drucker 1985) փոփոխություն 
Հիսրիչ (Hisrich 1990) նախաձեռնողականություն, ստեղծարար 

մտածողություն, ռեսուրսների վերափոխում, ռիսկ 
կրելու հանձնառություն  

Բոլտոն և Թոմփսոն (Bolton and 
Thompson 2004) 

նորարարություն, արժեքի ստեղծում 

Համաշխարհային բանկ (World 
Bank 2006) 

տնտեսական գործունեություն 

Դոլլինգեր (Dollinger 2008) նախաձեռնություն 
ՏՀԶԿ (OECD 2010) նորարարության հիմք 
Հեսսելս և Նոդե (Hessels and Naudé 
2019) 

անհատական և/կամ հասարակական արժեքի 
ստեղծում, դրական հնարավորությունների 
օգտագործում 

Դիանդրա և Ազմի (Diandra and 
Azmy 2020) 

ձեռնարկության կենսաշրջանի մաս  

Ալամ (Alam 2021) նորարարություն, հնարավորության 
բացահայտում, նոր և յուրահատուկ արժեքի 
ստեղծում 

Փրինս, Չափման և Քասսեյ (Prince, 
Chapman and Cassey 2021) 

գաղափարի ստեղծում և մշակում 
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նում, այն է՝ ձեռնարկատիրությունը տնտեսական զարգացման առանց-
քային նախադրյալ է, որն իրականացվում է ձեռնարկատիրության կար-
ևորագույն սուբյեկտների՝ ձեռնարկատերերի կողմից որոշակի հմտութ-
յունների կիրառությամբ և պաշարների վերափոխմամբ՝ որպես միջոց դի-
տարկելով ստեղծարար մտածողությունն ու նորարարությունը։  

Հետազոտության վերոբերյալ դրույթներն ամփոփելով՝ կարելի է 
փաստել, որ տնտեսական զարգացման համար հատկանշական նորարա-
րությունը և ստեղծարար մտածողությունը տնտեսությունում են ներդրվում 
ձեռնարկատիրության միջոցով: Այս տեսանկյունից՝ աշխարհի բազմաթիվ 
երկրներ գրանցում են տարբեր տնտեսական հաջողություններ՝ պայմա-
նավորված դրանց ինստիտուտներով, տնտեսական կյանքի վրա ազդե-
ցություն գործող օրենքներով և մարդկանց շահագրգռող խթաններով: 
Դրանք, իրենց հերթին, ուրվագծում են բնակչության ստեղծագործական 
ու ստեղծարար մտածելակերպը և ձեռնարկատիրական նախաձեռնողա-
կանությունը: Երկրները, որտեղ ինստիտուտները խթանող պայմաններ 
են ստեղծում բնակչության ձեռնարկատիրական ներուժի կիրառման հա-
մար, և որտեղ պաշտպանված է ձեռնարկատիրական գործունեություն 
իրականացման համար վճռորոշ մասնավոր սեփականության իրավուն-
քը, գրանցում են առավել շոշափելի տնտեսական հաջողություններ՝ դրա-
կան ազդեցություն ունենալով բնակչության բարեկեցության ու կենսա-
պայմանների լավարկման վրա: Նմանօրինակ ինստիտուտները բնորոշ-
վում են որպես ներառական տնտեսական հաստատություններ, որոնք 
«մարդկանց լայն զանգվածներին խթանում և հնարավորություն են տալիս 
մասնակցելու տնտեսական գործընթացներին, որոնց միջոցով մարդիկ 
կատարում են իրենց կամեցած ընտրությունը, իսկ նրանց տաղանդն ու 
հմտությունները՝ գտնում լավագույն կիրառումը»: Որպեսզի ինտիտուտ-
ները բնութագրվեն որպես ներառական, դրանք պետք է երաշխավորեն 
մասնավոր սեփականության անձեռնմխելիությունն ու պաշտպանությու-
նը, հասարակության համար ապահովեն տնտեսական գործունեության 
հավասար պայմաններ ստեղծող անաչառ իրավական համակարգ և հան-
րային ծառայություններ: Ներառական տնտեսական ինստիտուտները 
նաև ապահովում են ձեռնարկություն հիմնելու և ձեռնարկատիրական 
գործունեությամբ զբաղվելու ազատություն [1]: 

Ինչպես աշխարհի բազմաթիվ տնտեսությունների, այնպես էլ ՀՀ 
տնտեսության համար ձեռնարկատիրությունը ժամանակի տնտեսական 
ու քաղաքական հրամայական է: ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործու-
նեությունը, կրելով խորհրդային ժամանակահատվածում վերջինիս վրա 
ունեցած անբարենպաստ ազդեցությունը, զարգացման նոր հնարավո-
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րություններ է ստացել անկախ պետականության հռչակումից հետո՝ պայ-
մանավորված մասնավոր սեփականության իրավունքի ինստիտուտի կա-
յացման հեռանկարներով: Այնուամենայնիվ, կարելի է նկատել, որ ձեռ-
նարկատիրությանն առնչվող տարաբնույթ հիմնախնդիրներ դեռևս ար-
դիական են՝ պայմանավորված տարատեսակ բացասական զարգացում-
ներով, մասնավորապես՝  

• ներառական տնտեսական ինստիտուտների բացակայությամբ 
կամ դրանց թույլ զարգացվածությամբ, որը հանգեցնում է, որ հասարա-
կության շրջանում չեն ձևավորվում անհրաժեշտ խթաններ ձեռնարկատի-
րական գործունեությամբ զբաղվելու կամ առկա ձեռնարկության վերա-
փոխման և արդյունավետության/արտադրողականության բարձրացման 
համար, 

• նորարարության ցածր մակարդակով և ստեղծված արժեքի (ապ-
րանքի կամ ծառայության) տարբերակման բացակայությամբ, որոնք ներ-
քին սպառման փոքր շուկայի ու որոշ դեպքերում արտահանման սահմա-
նափակ պայմանների պարագայում հանգեցնում են բարձր մրցակցութ-
յան և ձեռնարկությունների ձախողման, 

• թույլ զարգացած տնտեսական ինստիտուտների համատեքստում 
ձեռնարկությունների կողմից հավասար մրցակցության շրջանցման 
այլընտրանքային եղանակների կիրառությամբ,  

• բարձր մրցակցության պարագայում ձեռնարկատերերի՝ ձեռնար-
կության կենսունակության, մրցունակության և մրցակցային առավելութ-
յան ապահովման անկարողությամբ՝ պայմանավորված ձեռնարկատիրա-
կան գործունեության համար անհրաժեշտ հմտությունների բացակայութ-
յամբ կամ ոչ բավարար զարգացվածությամբ: 

Համաձայն «Հերիթիջ» հիմնադրամի 2022 թվականի գնահատական-
ների՝ ՀՀ տնտեսական ազատության դասիչը 65.3 միավոր է՝ բնորոշված 
որպես «չափավոր ազատ»` 2021 թվականի «հիմնականում ազատ» բնու-
թագրման փոխարեն: Տնտեսական ազատության դասիչի գնահատման 
գործոններից գործարարության ազատության ՀՀ ցուցանիշը 2022 թվա-
կանին 64.9 միավոր է՝ 2021 թ.-ի 81.9 միավորի փոխարեն: Պետք է նկա-
տել, որ 2022 թվականի ՀՀ գործարարության ազատության ցուցանիշը 
2006 թվականից ի վեր ամենացածրն է1՝ 2020-2021 թվականների համե-
մատ վատթարանալով 16-17 միավորով [24]:   

                                        
1 Նշված ցուցանիշը 1996-2005 թվականներին կազմել է 55.0 միավոր: 
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Աղյուսակ 2 
Գործարարության ազատության ցուցանիշներն ԱՊՀ երկրների1 

համար [24] 

 
Չնայած ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեությանն առնչվող հիմ-

նախնդիրներին՝ վերջինս ԱՊՀ երկրների շրջանում գրեթե միշտ առաջա-
տար է եղել գործարարության ազատության ցուցանիշով՝ միայն 2019 և 
2021 թվականներին զիջելով ՌԴ-ին համապատասխանաբար 0,1 և 2,2 
միավորով (տե՛ս Աղյուսակ 2): 

Թեև վերը ներկայացված հիմնախնդիրները մեծապես ազդում են 
ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետության և մրցունակ 
ձեռնարկատիրական միջավայրի ստեղծմանն, այնուամենայնիվ, ՀՀ-ում 
կան բավարար նախադրյալներ ու պայմաններ ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեությամբ զբաղվելու համար: Ըստ ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի 
տվյալների՝ 2020 թվականին ՀՀ-ում գործունեություն են ծավալել 83.164 
տնտեսավարող սուբյեկտներ, որը 11%-ով ավելին է, ինչ 2019 թվականի 
ցուցանիշը (տե՛ս Գծապատկեր 1): 

 
Գծապատկեր 1. ՀՀ-ում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների 

քանակն ու տարեկան աճը [2], [3], [4], [5, էջ 7]2 

                                        
1 Աղյուսակում ներառված են ԱՊՀ անդամ և ասոցացված երկրները։  
2Այստեղ և այսուհետ ներկայացված գծապատկերները պատրաստվել են հեղինակի 

կողմից՝ հիմք ընդունելով դրանց աղբյուրներում առկա տվյալները: 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022
Հայաստան 77,6 80,8 81,3 83,7 83,4 82,4 87,8 87,6 83,1 82,7 77,5 78,5 78,7 78,3 81,0 81,9 64,9
Ադրբեջան 56,7 58,0 62,6 74,6 74,6 72,9 68,6 69,2 73,5 74,5 70,3 71,5 72,3 69,5 80,8 80,5 64,6
Բելառուս 54,4 55,7 58,8 63,7 72,1 70,6 71,3 75,2 73,4 72,0 69,0 71,3 74,1 75,0 76,4 75,9 54,5
Ղազախստան 55,9 58,5 56,8 57,9 73,5 74,3 72,9 71,8 74,4 73,7 72,3 74,5 74,3 73,9 74,6 76,2 64,7
Ղրղզստան 60,7 59,9 60,7 75,3 76,6 75,4 74,1 73,2 74,2 73,7 65,3 73,7 73,3 73,4 73,6 72,6 56,1
Մոլդովա 67,4 68,1 69,3 70,1 70,2 69,5 70,0 69,7 70,1 66,8 64,6 65,9 66,0 67,0 68,1 66,2 64,2
Ռուսաստան 59,7 62,0 53,7 54,0 52,2 50,7 65,1 69,2 70,0 76,3 72,2 74,8 77,0 78,4 80,2 84,1 62,5
Տաջիկստան 39,2 39,2 44,4 45,1 57,4 60,7 61,6 61,7 58,4 65,4 61,1 65,6 63,4 67,3 65,9 62,3 56,9
Թուրքմենստան 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 30,0 37,5
Ուկրաինա 43,1 43,6 44,4 40,5 38,7 47,1 46,2 47,6 59,8 59,3 56,8 62,1 62,7 66,1 61,3 63,5 61,1
Ուզբեկստան 67,0 65,2 68,5 68,4 67,8 66,8 67,6 71,2 75,7 73,1 67,1 64,8 66,9 72,5 72,6 73,5 59,1
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Վերը ներկայացված գծապատկերից կարելի է նկատել, որ ՀՀ-ում 
գործող տնտեսավարողների քանակն առավել մեծ աճ է գրանցել 2018 
թվականին, որի վրա, թերևս, իրենց ազդեցությունն են ունեցել տվյալ ժա-
մանակահատվածի քաղաքական գործոններն ու դրանց հետ փոխկա-
պակցված լավատեսական սպասումները: Նշվածի մասին են փաստում 
նաև նոր ստեղծված տնտեսավարող սուբյեկտների՝ 2018 թվականին 
գրանցած տարեկան աճի տվյալները, որոնց քանակը, սակայն, նվազել է 
2020 թվականին՝ առավելապես պայմանավորված կորոնավիրուսային 
համավարակով և դրա հետ փոխկապակցված տնտեսական ցնցումներով 
(տե՛ս Գծապատկեր 2):  

 
Գծապատկեր 2. Նոր ստեղծված տնտեսավարող սուբյեկտների 

քանակն ու տարեկան աճը [2]; [3]; [4, էջ 26]; [5, էջ 29] 

Նոր ստեղծված տնտեսավարող սուբյեկտների վրա կորոնավիրու-
սային համավարակի բացասական ազդեցությունը հատկանշական է ինչ-
պես ՀՀ, այնպես էլ աշխարհի բազմաթիվ տնտեսությունների համար: 
Այսպես, 2019-ի համեմատ՝ 2020 թվականին նոր գրանցված ձեռնարկութ-
յունների (սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ) թի-
վը նվազել է ավելի քան 170 տնտեսությունների 58%-ի դեպքում՝ կրելով 
նշված համատեքստում գործարարություն սկսելու համար անհրաժեշտ 
ֆինանսական պաշարների հասանելիության նվազման բացասական ազ-
դեցությունը (2009 թվականին, տնտեսական ճգնաժամով պայմանավոր-
ված, նման նվազում արձանագրվել էր դիտարկված տնտեսությունների 
68 %-ի դեպքում) [18]:  

Ուսումնասիրելով ՀՀ-ում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների կա-
ռուցվածքը՝ ըստ գոյատևման տարիների, մասնավորապես՝ նոր ստեղծ-
ված, ինչպես նաև մեկ, երկու ու երեք տարի գոյատևող ձեռնարկություն-
ների (տնտեսավարող սուբյեկտներ) մասնաբաժինը ՀՀ-ում գործող 
տնտեսավարող սուբյեկտների թվի մեջ, կարելի է նկատել, որ սկսնակ 
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ձեռնարկատիրության փուլում1 ներգրավված ձեռնարկությունների (տնտե-
սավարող սուբյեկտների) մասնաբաժինը 2017 թվականից ի վեր ցուցաբե-
րել է աճի միտում՝ 2020 թվականին հասնելով 44%-ի (տե՛ս Գծապատկեր 3):  

 

Գծապատկեր 3. ՀՀ-ում գործող տնտեսավարող սուբյեկտների 
կառուցվածքը՝ ըստ գոյատևման տարիների [2], [3], [4], [5] 

ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության վիճակի գնահատման 
նպատակով հետաքրքրական է ուսումնասիրել ՀՀ-ում գործող ձեռնար-
կությունների (տնտեսավարող սուբյեկտներ) գոյատևման ցուցանիշները՝ 
հիմք ընդունելով ՀՀ վիճակագրական կոմիտեի տվյալները: Նշված 
ուսումնասիրության համար հիմք է հանդիսացել ձեռնարկությունների գո-
յատևման ցուցանիշը, որը ենթադրում է այն ձեռնարկությունների թիվը, 
որոնք ստեղծվել կամ նախորդ տարվա համեմատ պահպանել են գոյութ-
յունը տրված xx տարում և գոյատևել են մինչև դրան հաջորդող xx+1 տա-
րին (ակտիվ են եղել շրջանառության ու աշխատողների թվի տեսանկյու-
նից)` որպես xx տարում գործող բոլոր ձեռնարկությունների տոկոս [14], 
[20]: Տրված մեթոդաբանության համաձայն՝ 2020 թվականին, նախորդ 
տարվա տվյալների համաձայն, գոյատևման առաջին տարին չի հաղթա-
հարել ՀՀ-ում գործող ձեռնարկությունների 3%, երկրորդ տարին՝ 14%, իսկ 
երրորդ տարին՝ 8%-ը (տե՛ս Գծապատկեր 4):  

                                        
1 Սույն հոդվածի շրջանակներում սկսնակ ձեռնարկատիրության փուլում ներգրավ-

ված ձեռնարկությունների համար դիտարկվել են նոր ստեղծված, մեկ, երկու և երեք տարի 
գոյատևող տնտեսավարող սուբյեկտները։  
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Գծապատկեր 4. ՀՀ-ում գործող ձեռնարկությունների 

(տնտեսավարող սուբյեկտների) գոյատևման ցուցանիշները  
[2], [3], [4], [5]1 

Ինչպես կարելի է նկատել վերոբերյալ գծապատկերից, կենսաշրջանի 
փուլերի հաղթահարման դժվարություններն առավել բնորոշ են գոյատև-
ման երկրորդ և երրորդ տարիների դեպքում, ինչը կարող է փաստել այն 
մասին, որ ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեություն նախաձեռնող 
սուբյեկտները մեծամասամբ չեն բախվում մուտքի արգելքների կամ 
նմանօրինակ խոչընդոտների, սակայն, դժվարանում են հետագայում 
ապահովել ձեռնարկության զարգացումն ու կենսունակությունը: Նույն 
ցուցանիշի մասով ուսումնասիրություն կատարելով՝ կարելի է փաստել, որ 
Եվրոպական միության (այսուհետ՝ ԵՄ) տնտեսությունների դեպքում, օրի-
նակ, 2019 թվականին գոյատևման առաջին տարին հաղթահարել է 2018 
թվականին ստեղծված ձեռնարկությունների միայն 82%-ը: Այս ցուցանիշն 
ավելի բարձր է Շվեդիայում (97.2%) և Հունաստանում (96.7%), մինչդեռ 
այն առավել ցածր է Դանիայում ու Լիտվայում (73.1% և 63.4% համապա-
տասխանաբար) [13]: 

Վերը քննարկված մասնագիտական գրականության և տվյալների 
վերլուծության արդյունքում հնարավոր է փաստել, որ տնտեսավարող 
սուբյեկտների գոյատևման տարիների մասով խոչընդոտները կարող են 
պայմանավորված լինել որոշակի գործոններով՝ դասակարգված որպես 
արտաքին ու ներքին գործոններ, դրանցից՝ արտաքին գործոններ՝ գոր-
ծարար անբարենպաստ միջավայր կամ դրա անկատար վիճակ, ներառա-

                                        
1  Գծապատկերում ներառված տվյալները ներկայացված են որոշակի վերապա-

հումով՝ պայմանավորված որոշ դեպքերում ձեռնարկությունների (տնտեսավարող սուբյեկտ-
ների) վերագրանցումների դեպքերով, հարկային քաղաքականության առանձնահատ-
կություններով և ըստ գոյատևման տարիների ձեռնարկությունների (տնտեսավարող 
սուբյեկտների) տվյալների ներկայացման մեթոդաբանությամբ։ 

84% 91% 79% 87% 86% 92%

16% 9% 21% 13% 14% 8%

Գոյատևման 
առաջին 
տարի

Գոյատևման 
երկրորդ 
տարի

Գոյատևման 
առաջին 
տարի

Գոյատևման 
երկրորդ 
տարի

Գոյատևման 
առաջին 
տարի

Գոյատևման 
երկրորդ 
տարի

Հաղթահարած Չհաղթահարած
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կան տնտեսական ինստիտուտների բացակայություն կամ թույլ զարգաց-
վածություն, մրցակցություն, և ներքին գործոններ՝ ձեռնարկատերերի 
հմտությունների բացակայություն կամ պակաս, ձեռնարկատիրական 
գործունեության արդյունավետության և/կամ արտադրողականության 
ցածր մակարդակ: Դիտարկելով վերոբերյալ գործոնները՝ հնարավոր է 
փաստել արտաքին և ներքին գործոնների միջև առկա փոխառնչության 
մասին: Այսպես՝ ձեռնարկատերերի հմտությունների բացակայությունը 
կամ պակասը և ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավետութ-
յան ցածր մակարդակը մեծապես պայմանավորում են ձեռնարկության 
մրցունակությունը, այն է՝ մրցակցությանը դիմանալու կարողունակութ-
յունը: Մյուս կողմից, ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունավե-
տության կամ արտադրողականության ցածր մակարդակն էապես պայ-
մանավորված է ձեռնարկատիրական հմտություններով, ուստի ձեռնար-
կատիրական հմտությունների բարելավման ու լավարկման արդյունքում 
հնարավոր է զգալիորեն բարձրացնել ձեռնարկատիրրական գործու-
նեության արդյունավետությունը: Մրցակցության, ձեռնարկատիրական 
գործունեության արդյունավետության և ձեռնարկատիրական հմտութ-
յունների միջև առկա՝ վերը ներկայացված փոխառնչությունը հիմք ընդու-
նելով՝ կարելի է պնդել, որ ձեռնարկատիրական հմտությունների զարգա-
ցումն ու լավարկումը բարելավում են ձեռնարկության կենսունակությունը:  

Այսպիսով՝ հիմք ընդունելով ձեռնարկատիրության՝ տնտեսական 
զարգացման առանցքային նախադրյալի գաղափարը՝ կարելի է փաստել, 
որ ՀՀ-ում ձեռնարկատիրության խթանումն ու զարգացումը ժամանակի 
հրամայական է, որի համատեքստում մեծապես կարևորվում է ՀՀ-ում 
ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացիկ վիճակի ուսումնասի-
րությունը և գնահատումը: Սույն հոդվածի շրջանակներում մի շարք երկ-
րորդային տվյաների վերլուծության արդյունքում հնարավոր է փաստել, որ 
ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում գոյատևման ու ձեռ-
նարկության կենսափուլերի հաղթահարման դժվարություններն առավել 
բնորոշ են գոյատևման երկրորդ և երրորդ տարիների դեպքում, որը, 
թերևս, հնարավոր է բացատրել ձեռնարկության զարգացման ու կենսու-
նակության ապահովման ձախողումներով: Պետք է նկատել, որ ձեռնար-
կության կենսաշրջանի մի փուլից մյուսն անցնելու կամ գոյատևման տա-
րիների հաղթահարման հետ կապված դժվարությունները պայմանավոր-
ված են մի շարք արտաքին և ներքին գործոններով, որոնց հասցեագրումը 
համապատասխան արդյունքների վրա հիմնված քաղաքականության մի-
ջոցով կարող է նպաստել ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության 
բարելավմանն ու արդյունավետության/արտադրողականության բարձ-
րացմանը:   
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО. КРУГ 
ОСНОВНЫХ ПРОБЛЕМ, СВЯЗАННЫХ С ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ В РА  
АСТХИК ХАЧАТРЯН  

Армянский государственный экономический университ 

Целью данной статьи является раскрыть развитие дефиниции 
предпринимательства в разные исторические периоды в связи с 
различными факторами внешней среды и представить проблемы, 
связанные с предпринимательской деятельностью в РА в контексте 
возрастающего значения конкурентоспособности предприятий. В 
рамках статьи предложено комплексное определение предприни-
мательства, по результатам изучения профессиональной литературы, 
проведен анализ состояния предпринимательской деятельности в РА, 
представлены также показатели выживания субъектов предпринима-
тельства, рассчитанных по методологии Евростат-ОЭСР и выделены 
проблемы, связанные с предпринимательской деятельностью в РА. 

Ключевые слова: предпринимательство, показатель выживания 
предприятия, инклюзивные экономические институты. 

 
 
 

ENTREPRENEUR AND ENTREPRENEURSHIP. SCOPE OF THE BASIC 
PROBLEMS RELATED TO ENTREPRENEURIAL  

ACTIVITY IN RA 
ASTGHIK KHACHATRYAN 

Armenian State University of Economics 

This article aims to reveal the development of the definition of 
entrepreneurship in different historical periods conditioned by various factors 
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АНАЛИЗ УСТОЙЧИВОСТИ НЕКОТОРЫХ БАНКОВ АРМЕНИИ С 
ПРИМЕНЕНИЕМ МЕТОДА CAMEL 

МАРТИН ТОНИКЯН  

Российско-Армянский университет 

Проведен рейтинговый анализ некоторых банков Армении с 
применением метода CAMEL, представляющий собой совокупность 
показателей: Адекватность капитала, Качество Активов, Менедж-
мент, Прибыль, Ликвидность. Показано, что по показателям CAMEL 
из исследуемых банков передовое место занимает «Америабанк». 
Полученные данные позволяют судить об эффективности метода 
CAMEL при рейтинговой оценке функционирования банков, однако 
метод CAMEL при нерейтинговой оценке может давать неодно-
значные интерпретации.  

Ключевые слова: банковская система, «Америабанк», 
«Ардшинбанк», «Армбизнесбанк», метод CAMEL, рейтинг.  

 
Введение 
Банки являются опорой всего финансового сектора, и именно они 

способствуют оптимальному использованию финансовых ресурсов 
всей страны. Как мы видим на примере Республики Армения, бан-
ковский сектор постоянно растет и наблюдается приток активов в 
банковскую систему. Необходимо отметить также тот факт, что банки 
не просто участвуют в финансовом посредничестве, а работают в очень 
конкурентной отрасли, что мотивирует их создавать все лучшие инстр-
ументы для удовлетворения потребностей своих потребителей. 
Сундарараджан и др. (2002) утверждают, что финансовая система 
подвержена целому ряду рисков, которые становятся все более 
сложными для понимания и анализа в наше время [1]. Мы также видим, 
что экономический спад США в 2008 году распространился далеко за 
его пределы и привел к банкротству огромного количества финансовых 
организаций по всему миру. После этого, многие аналитики и регу-
ляторы стали настаивать на более частых банковских проверках. Для 
того, чтобы суметь справиться со сложностью и пониманием всех 
возможных рисков банковской системы, очень важно оценивать работу 
банков с помощью осуществления соответствующего регуляторного 
надзора. В мире существует много практик оценивания надежности 
функционирования банков, их ранжирования, однако ни одна из практик 
пока не может считаться совершенным. Это должно быть сделано, с 
помощью определенных более или менее объективных моделей. Так, 
по данным Куницыной Н. и Айбазовой М, в России ранжирование бан-
ков по степени их надежности производится на основании трех ключе-



Տնտեսագիտություն և կառավարում 
 

  

61 

вых методик: методика банка России, методика В. С. Кромонова, бази-
рующаяся на дистанционном отслеживании финансового положения 
банков по аналитическим коэффициентам, методика CAMELS [2]. В 
работе Пранит и др., показано, что для оценки степени кредитоспособ-
ности используются не только финансовые и управленческие, но и 
социальные и экологические факторы (SCSS), комбинированный метод 
наилучшего- наихудшего (BWM), а также нечеткий метод для пред-
почтения порядка по сходству с идеальным решением (TOPSIS) [3].  

Кроме того, Чао Ли и другими показано, что для деятельности 
китайских банков важное значение имеют инновационные технологии в 
области финансовых технологий с применением модели обобщенного 
метода моментов для устранения потенциальной эндогенности. Хотя 
результаты показывают, что финтех-инновации снижают прибыльность 
банков и качество активов в совокупности, что более заметно для 
крупных государственных коммерческих банков, они улучшают доста-
точность капитала банков и эффективность управления, хотя и в 
меньшей степени для политических и государственных банков. Кроме 
того, собственные специфические возможности банков в области 
финансовых технологий, измеряемые патентными заявками и претен-
зиями, оказывают аналогичное влияние на деятельность банка. 
Последствия заключаются в том, что, сталкиваясь с развитием финтех-
технологий, банки должны больше сосредоточиться на растущих 
возможностях финтех-технологии, чем на ее трудностях и на том, что 
делают конкуренты. Небольшие банки могут более надежно проводить 
реинжиниринг бизнес-процессов и внедрять инновации, активно 
сотрудничая с финтех-компаниями [4].  

Итак, учитывая влияние банковской системы на экономическое 
развитие страны в целом, с одной стороны, а с другой стороны, проти-
воречивость имеющихся данных о разных моделях оценки, не трудно 
судить об актуальности и своевременности исследования и внедрения 
высококачественных технологий оценки надежности, устойчивости и 
кредитоспосoбности банков. Одной из таких моделей является рейтинг 
CAMEL. Имя модели получено от его элементов: Адекватность капи-
тала (Capital Adequacy), Качество Активов (Asset Quality), Менеджмент 
(Management), Прибыль (Earnings), Ликвидность (Liquidity). (См. Рис.1) 

 
Рисунок 1. Элементы модели CAMEL 
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Данная система впервые была использована в США в 1979 году, а 
сейчас используется повсеместно регуляторами по всему миру, и в 
США, в частности. Например, ее используют Федеральная резервная 
система, Офис контролера валюты и Федеральная компания страхо-
вания депозитов. Было показано, что данная модель является эффек-
тивным инструментом после кризиса 2007-2008 гг.  

В данной работе, нашей целью является анализ трех заранее 
выбранных банков в РА и сравнение их показателей риска в контексте 
модели CAMEL, а также понимание насколько сильное влияние имеет 
показатель качества активов (а также разные его определения) на 
конечную оценку данных банков [5]. 

Для достижения нашей цели были поставлены следующие задачи: 
• Проанализировать три банка находящихся на разных уровнях 

риска используя модель CAMEL 
• Сделать анализ CAMEL, используя публично доступные данные 

и адаптируя под это используемую методику 
Принимая во внимание тот факт, что мы не располагаем данными 

кредитов и других активов банков на микроуровне, мы будем 
использовать публично доступные данные.  

Для оценки Адекватности капитала в теории используется 
следующая модель [6]: 
 

 
 
Однако, за отсутствием данных, для расчета взвешенных по риску 

активам, мы используем просто число активов на балансе у данных 
компаний и сравним с аналогичным среднебанковским показателем, 
тем самым рассчитывая показатель финансового рычага. Нужно 
принять во внимание тот факт, что в среднем данные активов 
взвешенные по риску меньше активов на около 20%. 

Таким образом данный финансовый рычаг для наших компаний, 
следующий: Армбизнесбанк-2,75%, Америабанк- 11,76%, Ардшинбанк-
9,9% (см. Табл.1) 

Таблица 1 
Показатели финансового рычага анализируемых банков 

  Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Капитал/Активы 2.75% 11.76% 9.90% 
Оценка 1 3 2 

Источник: Ameriabank.am, Armbusinessbank.am, Ardshinbank.am 
 
Если в случае адекватности капитала, проблем с его определе-

нием нет, то в случае с качеством активов, все намного сложнее. В 
данном случае мы будем рассчитывать качество активов используя 
наиболее популярный и общепринятый метод: 
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Далее, рассмотрим также рост данного показателя по сравнению с 
прошлым годом. Сильный рост данного показателя говорит об 
ухудшении качества активов в целом и о факте, что в дальнейшем у 
компании могут возникнуть серьёзные проблемы. 

Таблица 2 
Показатели качества Активов анализируемых банков 

 Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Списанные активы 3.89% 2.38% 2.74% 
Оценка 1 3 2 
Капитал/Активы 1.70% 48.70% 65.10% 
Оценка 3 2 1 
Средняя Оценка 2 2.5 1.5 
Источник: Ameriabank.am, Armbusinessbank.am, Ardshinbank.am 

Мы видим, что несмотря на то, что по списанным активам 
Армбизнесбанк сильно превышает показатели двух конкурентов, 
однако, у него нет роста данного показателя, что является положитель-
ным индикатором. Именно из-за этого, по данному показателю 
Армбизнесбанк превзошел Ардшинбанк. 

В случае с оценкой менеджмента довольно сложно найти объектив-
ные показатели. В данном случае, мы оцениваем работу менеджмента 
со стороны эффективной работы сотрудников и выплачиваемой им 
заработной платы. Очевидно, что со стороны инвесторов, меньшая 
заработная плата при прочих равных условиях намного более желанна. 

Таблица 3 
Показатели Менеджмента анализируемых банков 

 Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Административные 
расходы/Активы 0.68% 1.87% 1.41% 
Оценка 3 1 2 
Прибыль на 
сотрудника -25712.13 16523.1 12258.37 
Оценка 1 3 2 
Активы на сотрудника 916629.813 947611.932 927833.6107 
Оценка 1 3 2 
Средняя Оценка 1.67 2.33 2 

Источник: Ameriabank.am, Armbusinessbank.am, Ardshinbank.am 

Как мы видим, высокие заработные платы в нашей небольшой 
выборке сильно коррелируют с высокими показателями прибыльности 
и эффективности. 
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Одним из наиважнейших показателей для любой компании 
является показатель ее прибыльности. Для более всеобъемлющего 
понимания прибыльности компании, мы также рассмотрим 
коэффициенты, говорящие о стабильности прибыльности компании. 
Такими показателями являются, например: 

• Доля процентного дохода в операционной прибыли 
• Доля непроцентного дохода в операционной прибыли 
• Операционная прибыль/Активы 
Непроцентные доходы включают в себя комиссионные доходы и 

другие выплаты. 
Таблица 4 

Показатели прибыли анализируемых банков 

 Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Доля процентного дохода в 
операционной прибыли 59.02% 79.94% 70.21% 
Оценка 1 3 2 
Доля непроцентного дохода 
в операционной прибыли 13.42% 10.06% 10.96% 
Оценка 3 1 2 
Операционная 
прибыль/Активы 3.18% 4.62% 4.12% 
Оценка 1 3 2 
ROA -2.81% 1.74% 1.32% 
Оценка 1 3 2 
Средняя Оценка 1.5 2.5 2 
Источник: Ameriabank.am, Armbusinessbank.am, Ardshinbank.am 

И, последним показателем в модели CAMEL, но не наименее 
важным, является Ликвидность капитала. Для оценки ликвидности, в 
данном случае мы используем, два коэффициента: 

• Доля Ликвидных активов от всех активов 
• Ликвидные активы/ Депозиты 

Таблица 5 
Показатели ликвидности анализируемых банков 

  Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Доля Ликвидных 
активов от всех 23.62% 29.48% 34.84% 
Оценка 1 2 3 
Ликвидные 
активы/Депозиты 34.93% 53.81% 84.10% 
Оценка 1 2 3 
Средняя Оценка 1 2 3 

Источник: Ameriabank.am, Armbusinessbank.am, Ardshinbank.am 
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Таблица 6 
Результaты рейтингового анализа некоторых банков РА 

 Армбизнесбанк Америабанк Ардшинбанк 
Адекватность 
Капитала 

1 3 2 

Качество Активов 2 2.5 1.5 
Менеджмент 1.67 2.33 2 
Прибыльность 1.5 2.5 2 
Ликвидность 1 2 3 
Средняя Оценка 1.434 2.466 2.1 
Источник: Рассчитано Автором 

Резюмируя все вышеперечисленные числа, мы видим, что в 
наиболее лучшем свете встает Америабанк (См. Табл. 6). В данном 
случае, мы рассматривали методологию CAMEL рейтинг в 
сравнительных числах, однако при использовании большего 
количества организаций нет необходимости оценивать каждого по 
сравнению с другими. Например, в нашем случае, если бы мы не хотели 
использовать рейтинговый метод, мы могли бы дать одинаковые 
оценки и Америабанку, и Ардшинбанку в некоторых случаях, в 
частности при расчете доли процентного дохода. 

Заключение 
Здесь, используя методологию CAMEL, мы получили рейтинг 

различных армянских банков. Очевидно, что любой рейтинг 
коммерческих банков подлежит критике, учитывая субъективность 
использования разных показателей. Также, необходимо отметить, что 
коэффициенты, используемые для ранжирования банков, могут быть 
интерпретированы, как угодно, в случае нерейтинговой оценки 
компаний. С другой стороны, данный метод анализа значительно 
упрощает понимание и создает удобную для понимания читателя 
версию представления ряда комплексных показателей и риске, и 
производительности компаний в банковской системе. Таким образом, с 
помощью конкретно нашего набора данных можно установить, что 
Америабанк является наиболее продуктивным и наименее риско-
ванным, а Армбизнесбанк наоборот. Последний показывает низкую 
экономическую устойчивость и значительные риски по всем фронтам. 
С другой стороны, компания тратит меньше всего на зарплаты 
сотрудников, что в свою очередь может привести к потенциально более 
низким процентным ставкам из-за меньших трат. 

Глядя на коэффициенты CAMEL для данных банков, можно 
сказать, что качество активов банков находится на довольно плохом 
уровне, учитывая NPL 2.7-4%. Также, как мы знаем, показатель NPL 
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имеет тенденцию к резкому росту в очень короткие периоды во времена 
кризисных ситуаций.  

Таким образом, произведенная рейтинговая оценка устойчивости 
анализируемых трех банков по системе оценки устойчивости банков 
CAMEL, нам предоставалеят возможность судить о необходимости 
проведения не только нерейтинговой системы оценки деятельности 
банков, но и рейтинговой модели.  
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ՀՀ ՈՐՈՇ ԲԱՆԿԵՐԻ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ  
CAMEL ՄԵԹՈԴԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ 

ՄԱՐՏԻՆ ՏՈՆԻԿՅԱՆ  
Հայ-ռուսական համալսարան 
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ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ 

ՄԻՍԱԿ ԱՎԱԳՅԱՆ 

Եվրոպական համալսարան 

Վերջին ժամանակաշրջանում տնտեսագետների կողմից ուշադ-
րության են արժանանում արժութային ինտեգրման հիմնախնդիրնե-
րը, որի շուրջ քննարկումները հանգեցնում են վերջինիս առավելութ-
յունների ու թերությունների մատնանշմանը և դրա արդյունքում երկր-
ների արժութային միավորման անհրաժեշտության և դրա արդյունա-
վետության գնահատմանը: Արժութային ինտեգրման օգուտների ու 
ծախսերի բացահայտումը, ինչն ընկած է օպտիմալ արժութային գո-
տիների տեսությունների հիմքում, հնարավորություն է վերլուծել ա-
ռանձին երկրների միջև արժութային միությունների ձևավորման 
նպատակահարմարությունը: Հոդվածը նվիրված է ինտեգրման 
խմբավորման անդամ երկրների տնտեսությունների վրա արժութա-
յին ինտեգրման դրական և բացասական ազդեցությունների ներկա-
յացմանը, որոնք վեր են հանվել օպտիմալ արժութային գոտիների 
տեսական հիմնադրույթների ուսումնասիրության արդյունքում: 

Բանալի բառեր. օպտիմալ արժութային գոտի, միասնական 
արժույթ, արժութային փոխարժեք, արժութային ռիսկ, տրանսակ-
ցիոն ծախսեր, դրամավարկային քաղաքականություն: 

 
Օպտիմալ արժութային գոտիների տեսության շրջանակներում դրա 

տեսաբանների (Ռ. Մանդել, Մ. Ֆրիդման, Ռ. ՄակՔիննոն, Ջ. Ինգրամ, 
Փ. Քենեն, Ն. Մինց, Ջ. Ֆլեմինգ և այլք) կողմից առաջ քաշված օպտիմա-
լության հիմնական չափանիշների գործնական փորձարկումների բացա-
կայությունը և երբեմն դրանց միջև առկա հակասություններն ու անհամա-
պատասխանություններն ստիպեցին տվյալ ոլորտի հետագա հետազո-
տողներին մշակել օպտիմալության այլընտրանքային մոտեցումներ՝ հիմն-
ված օպտիմալ արժութային գոտուն երկրի միանալու «կողմ» և «դեմ» 
փաստարկների ներկայացման, դրա օգուտների ու ծախսերի բացահայտ-
ման և, ի վերջո, արժութային միավորման խնդրին առնչվող հայեցակե-
տերի բազմակողմանի վերլուծության վրա: Միասնական արժույթի ներ-
դրումն արդյունավետ է, երբ դրանից բխող օգուտներն ավելի շատ են, 
քան ծախսերը: Ա. Մոնտևերդին արժութային միությունների դրական և 
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բացասական կողմերի համատեքստում նշում է, որ եթե արժութային 
միության օգուտները վերաբերում են հիմնականում միկրոտնտեսական 
մակարդակին, ապա միասնական արժույթի կիրառման հետ կապված 
ծախսերն առնչվում են տնտեսության մակրոտնտեսական կառավարմանը  
[1, p. 5]: Միասնական արժույթը, ընդհանուր առմամբ, հանգեցնում է 
տնտեսական արդյունավետության բարձրացմանը, որն առավելապես 
բխում է ազգային արժույթների փոխանակման հետ կապված տրանսակ-
ցիոն ծախսերի վերացումից և փոխարժեքի ապագա անորոշ փոփոխութ-
յուններից բխող ռիսկերի չեզոքացումից: Հարկ է նշել, սակայն, որ արժու-
թային միության և արժութային գոտու օգուտների ու ծախսերի հարաբե-
րակցությունները տարբեր են, քանի որ եթե, օրինակ, արժութային գոտու 
դեպքում երկրները, միմյանց նկատմամբ փոխադարձաբար արձանագրե-
լով փոխարժեքները, այնուամենայնիվ, շարունակում են օգտագործել 
իրենց ազգային արժույթները, ապա արժութային միությանն անդամակ-
ցելու դեպքում վերջիններս ստանում են ավելի շատ օգուտներ, քան ար-
ժութային գոտուն միանալու պարագայում:  

Ընդհանուր առմամբ, միասնական արժույթի օգտագործումը վերաց-
նում է արժութային փոխարժեքի ապագա տատանումների ռիսկը, առա-
վելագույնի է հասցնում առևտրի և մասնագիտացման օգուտները, նաև 
հանգեցնում է ռիսկերի տարածքային բաշխմանը, շահարկումային (սպե-
կուլյատիվ) կապիտալի հոսքերի վերացմանը [2, сс. 203-204]: 

Արժութային ինտեգրման օգուտների համեմատական վերլուծությու-
նը ցույց է տալիս, որ արժութային գոտու ընձեռած հիմնական առավելութ-
յունը հանդիսանում է փողի օգտակարության աճը: Ներկայացնելով 
փողի հիմնական գործառույթները` դեռևս օպտիմալ արժութային գոտի-
ների տեսության հիմնադիր Ռ. Մանդելը, իր աշխատության մեջ նշում է, որ 
որքան մեծ է օպտիմալ արժութային գոտու չափը, այնքան մեծ է փողի ար-
ժեքը՝ պայմանավորված տրանսակցիոն ծախսերի կրճատմամբ [3, p. 662]: 
Վերջինս բացատրվում է, որ կայուն արժութային փոխարժեքը մեծացնում 
է տվյալ արժույթի նկատմամբ վստահությունը, հետևաբար նաև դրա օգ-
տագործման ծավալները, ինչը կրճատում է արտասահմանյան արժույթ-
ների զուգահեռ շրջանառության մակարդակն արժութային միության ներ-
սում: Արդյունքում մեծանում է միասնական արժույթի կամ միության շրջա-
նակներում գործող ազգային արժույթների օգտակարությունը՝ թե՛ խնայո-
ղության և թե՛ փոխանակման միջոցի գործառույթների առումով: 
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Արժութային գոտու կարևորագույն օգուտներից հաջորդը կապիտալի 
սպեկուլյատիվ հոսքերի կրճատումն է: Մեծ արժութային գոտին, որը են-
թադրում է միասնական արժույթի թե՛ «խորը» և թե՛ «ընդարձակ» շուկայի 
առկայություն, նվազեցնում է վերջինիս անկայունությունն ու առանձին 
շահարկուների (սպեկուլյանտների) հնարավորությունը՝ ազդելու տվյալ 
արժույթի փոխարժեքի և, հետևաբար, նաև դրամային իշխանությունների 
կողմից վարվող քաղաքականության վրա: Արժութային շուկայի իրացվե-
լիությունը և արժույթի կայունությունը կախված են երկու կարևոր ցուցա-
նիշներից՝ «խորությունից» ու «ընդարձակությունից»։ Արժութային շուկայի 
«խորություն» ասելով՝ նկատի է առնվում շուկայում արժույթի առևտրի ծա-
վալը, մինչդեռ «ընդարձակությունը» որոշվում է շուկայի մասնակիցների 
թվով: Արժութային ինտեգրումը թույլ է տալիս կրճատել փոխարժեքի ան-
կայունության հետ կապված ծախսերը՝ նաև ի շնորհիվ արժութային 
միությանը մասնակից երկրների միջև արժութային շուկաներում իրակա-
նացվող սպեկուլյացիաների վերացման և արտաքին մասնակիցների կող-
մից նմանատիպ գործարքների նվազման: Արժութային շուկայում սպե-
կուլյատիվ ակտիվության նվազումը բնութագրվում է մի շարք առավելութ-
յուններով, այդ թվում՝ փոխարժեքի անկայունության և, հետևաբար, փո-
խարժեքի ռիսկի նվազումով, ինչպես նաև օտարերկրյա ներդրումների 
ներգրավման ծախսերի կրճատմամբ [4, с. 33]: 

Արժութային ինտեգրումը նպաստում է նաև ֆինանսական շուկա-
ների զարգացմանը և կապիտալի միջազգային շուկային մասնակից 
երկրների ներգրավվածության աճին, ինչը պայմանավորված է այն 
հանգամանքով, որ արժութային տատանումների բացակայությունը, որը 
նպաստում է տնտեսական կայունության ապահովմանը, ազգային ֆի-
նանսական շուկան դարձնում է ավելի գրավիչ օտարերկրյա ներդրողների 
համար, իսկ միջազգային պարտատոտմսերի տեղաբաշխումը՝ ավելի 
բազմազանեցված: 

Վերլուծությունները ցույց են տալիս, որ արժութային խմբավորում-
ները բարենպաստ են անդրադառնում վերջինիս անդամ երկրների միջև 
առևտրի ծավալների ընդլայնման վրա, քանի որ արժութային միության 
ձևավորումը սովորաբար հաջորդում է ազատ առևտրի գոտու, մաքսային 
միության և ընդհանուր շուկայի արդյունավետ գործունեությանը և որի 
շրջանակներում միասնական արժույթի ներդրման կամ ազգային արժու-
թային փոխարժեքների տատանումների միջակայքի սահմանման արդյուն-
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քում արժութային ռիսկերի կրճատումը բարենպաստ պայմաններ է ստեղ-
ծում երկրների միջև փոխադարձ առևտրի խթանման համար, ինչին 
նպաստում է ինտեգրման խմբավորման սահմաններում արդեն իսկ գոր-
ծող միասնական մաքսային քաղաքականությունն ու առևտրային արգելք-
ների բացակայությունը:  

Արժութային միության առավելություններից է նաև արտարժութային 
պահուստների ձևավորման անհրաժեշտության բացակայությունը: 
Եթե արժութային միավորման սկզբնական փուլում այս առավելությունն 
այնքան էլ ակնհայտ չէ, քանի որ դեռևս բացակայում է լիակատար վստա-
հությունը միության ապագայի նկատմամբ, ապա դրա ամրապնդմանը զու-
գընթաց՝ տվյալ գործոնի նշանակությունն աստիճանաբար մեծանում է: Դա 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այս դեպքում երկրները դառ-
նում են մեկ խոշոր երկրի տարբեր շրջաններ, որի պարագայում արտար-
ժույթով զգալի պահուստներ ունենալու անհրաժեշտություն չի առաջանում 
[4, с. 34]: Փոխարենը, միջազգային պահուստները կարող են համախմբվել 
և ներդրվել ավելի բարձր եկամտաբերություն ունեցող ակտիվներում  
[5, p. 159]՝ երկրին ապահովելով լրացուցիչ տոկոսային եկամուտներով: 

Ինչ վերաբերում է արժույթների փոխանակման ժամանակ առաջա-
ցող տրանսակցիոն ծախսերի կրճատմանը, ապա արժութային միութ-
յան մասնակից երկրների ազգային արժույթների փոխանակման գործառ-
նությունների իրականացման անհրաժեշտության բացակայությունը հան-
գեցնում է այդ երկրների միջև արտաքին տնտեսական գործարքներ կա-
տարող կազմակերպությունների ծախսերի կրճատմանը, միաժամանակ, 
սակայն, նաև բանկերի եկամուտների նվազմանը: Վերլուծությունները 
ցույց են տվել, որ երկրների միջև առևտրային և ներդրումային հոսքերը 
որքան ավելի մեծ են, այնքան տրանսակցիոն ծախսերի կրճատումից 
բխող օգուտներն ավելի շատ են: Տրանսակցիոն ծախսերից առաջացող 
խնայողությունները ներկայացնում են արժութային միության ձևավորման 
առավել տեսանելի և հեշտ չափելի օգուտները: ԵՄ հանձնաժողովը, գնա-
հատելով Եվրոպական արժութային միության անդամ երկրների ստացած 
օգուտները, պարզել է, որ փոքր, բաց և առավել քիչ զարգացած երկրներն 
ամենաշատն են շահել արժութային միությունից, որի չափը կազմել է 
ՀՆԱ-ի մոտ 1 տոկոսը, իսկ առավել խոշոր երկրների եկամուտը կազմել է 
ՀՆԱ-ի մոտ 0,2 տոկոսը [6, p. 63]:  
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Ի վերջո, արժութային ինտեգրումը հանգեցնում է ազգային արժույ-
թի փոխարինման դեպքում փոխարժեքային տատանումների չեզո-
քացմանը: Ճիշտ է, փոխարժեքային տատանումների վերացումն արժու-
թային միության այն երկրներում, որտեղ ազգային արժույթի փոխարժեքն 
ունի նվազման միտում, հանգեցնում է արտահանողների եկամուտների 
կճատմանը՝ վերջիններիս զրկելով փոխարժեքային տարբերություններից 
առաջացող լրացուցիչ եկամտից, սակայն արտահանման կողմնորոշում 
ունեցող երկրներում տնտեսությունը օտարերկրյա ընկերությունների 
մրցակցության համար դառնում է բաց: 

Արժութային ինտեգրման հիմնական առավելություններից է արժու-
թային ռիսկերի կրճատումը, որը նվազեցնում է ծախսերը, իսկ կապի-
տալի շուկաների գործունեության պայմանների նույնականացումը և տո-
կոսադրույքների մոտարկումը մեծացնում է արժութային միության շրջա-
նակներում երկրների ներդրումային գրավչությունը: Ներդրումային ակ-
տիվության աճն, իր հերթին, փոխհատուցում է արժույթների փոխանակ-
ման գործառնությունների վերացումից բանկերի կրած վնասները: Միա-
ժամանակ պետք է նշել, որ այս դեպքում ազգային ընկերությունները 
բախվում են աճող մրցակցությանը, հատկապես տնտեսությունների հա-
մանման կառուցվածքի դեպքում, իսկ ազգային արտադրողների կողմից 
վերջինիս պատրաստ չլինելու պայմաններում առաջանում է հավանակա-
նություն, որ երկրի տնտեսությունը կկորցնի սեփական արտադրական 
համալիրը՝ դրանով իսկ վտանգելով ողջ միության կայունությունը: Այս 
կապակցությամբ հատկապես մեծ կարևորություն է ստանում արժութային 
միությանն անդամակցելու երկրի նախապատրաստման ժամանակաշր-
ջանը, որի ընթացքում կարող է փոխվել ընկերությունների վերաբեր-
մունքն արտասահմանում ներդրումներ կատարելու նկատմամբ, քանի որ 
աճող մրցակցությունն ստիպում է ազգային արտադրողների փնտրել նոր 
շուկաներ:  

Օպտիմալ արժութային գոտիների գործունեության ընձեռած օգուտ-
ներից է տնտեսության վրա կառավարման մարմինների ազդեցության 
լծակների նվազումը՝ պայմանավորված արժութային միությանն անդա-
մակցության արդյունքում մասնակից երկրի կողմից մակրոտնտեսական 
կարգավորման հնարավորությունները կրճատելու հանգամանքի հետ, 
քանի որ կապիտալի ազատ շարժ և միասնական տոկոսադրույք ունեցող 
բաց տնտեսություների պարագայում բյուջետային կարգավորման գոր-
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ծիքները դառնում են պակաս արդյունավետ: Բացի այդ, ազգային մար-
մինների ֆինանսական քաղաքականությունը սահմանափակվում է 
տնտեսական կայունության պահպանման որոշակի պայմաններով և 
միության շրջանակներում հովանավորչության բացակայությամբ: Քանի 
որ արժութային կարգավորման ազգային գործիքների փոխանցումը վեր-
պետական ինստիտուտներին մասնակից երկրներին զրկում է վճարային 
հաշվեկշռի կարգավորման և միջազգային առևտրում առավելություններ 
ստանալու նպատակով արժութային փոխարժեքի փոփոխություններ 
իրականացնելու հնարավորությունից, երկրների կառավարությունները 
ստիպված են լինում տնտեսական աճի, զբաղվածության և ճգնաժամային 
իրավիճակներից դուրս գալու համար փնտրել նոր գործիքներ (աշխատա-
վարձային համաձայնեցված քաղաքականություն, բնակչության, կապի-
տալի ու մյուս գործոնների շարժի աճ և այլն) [7, с. 11]: 

Ռ. Մանդելը, իր հերթին, մատնանշում է երկրների արժութային միա-
վորման և միասնական արժույթին անցնելու վեց հիմնական առավելութ-
յուն: Դրանցից առաջին երեքը վերաբերում են մասնակից երկրների կող-
մից պահուստների միավորման միջոցով ռիսկերի նվազեցմանը, քանի որ 
մինչ արժութային միությանն անդամակցելը երկրներն իրենց պահուստ-
ներն ստիպված էին պահել արտասահմանյան արժույթով՝ վճարային 
հաշվեկշռի հնարավոր պակասուրդը ծածկելու համար (ապահովագրութ-
յան սկզբունք), պահուստների խնայմանը, որոնք մինչ արժութային միութ-
յանը երկրի միանալը նախատեսված էին դրա անդամների միջև առևտ-
րային գործարքների ֆինանսավորման համար, իսկ անդամակցությունից 
հետո կարող են արդեն ֆինանսավորվել սվոփերի և պահուստային ֆոն-
դերի միջոցով (միջազգայնացման սկզբունք), ինչպես նաև ֆինանսական 
կառավարման տրանսակցիոն հարաբերական ծախսերի կրճատմանը 
(գույքագրման սկզբունք): Մյուս երեք առավելությունները վերաբերում են 
արժույթներից յուրաքանչյուրի՝ մեկ ընդհանուր արժույթի հետ փոխանակ-
մամբ պայմանավորված արժեզրկման ռիսկի նվազմանը (միջնորդության 
սկզբունք), տեղեկատվության խնայողությանը, քանի որ արժույթն ինքնին 
հանդիսանում է տեղեկատվական դաշտը ձևավորող միջոց (տեղեկատվա-
կան սկզբունք) և արժութային գոտու բնակչության համար հարմարվողա-
կան ծախսերի բեռի կրճատմանը (նորարարության սկզբունք) [8, pp. 127-128]: 

Բացի վերը նշված օգուտներից, մասնագետների կողմից առանձնաց-
վում են օպտիմալ արժութային գոտու նաև հետևյալ առավելությունները. 
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• գների թափանցիկության ավելի բարձր մակարդակի ապահո-
վումը, որը, իր հերթին, նպաստում է մրցակցության աճին, 

• ներտարածաշրջանային անվանական փոխարժեքի անորոշութ-
յան վերացումը, որը հանգեցնում է ազգային շուկաների մրցակցային դիր-
քերի ամրապնդմանը, փոխադարձ առևտրի զարգացմանը, ներդրումա-
յին ռիսկերի նվազմանը, փոխադարձ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումնե-
րի խթանմանը և պաշարների արդյունավետ բաշխմանը, 

• միասնական արժույթի միջազգային շրջանառության ծավալների աճը, 
• անդամ երկրների տնտեսական տարածքում մակրոտնտեսական 

քաղաքականության արդյունավետության մակարդակի բարձրացումը, 
• ֆինանսական ինստիտուտների նկատմամբ ոչ խտրական մոտեց-

ման կիրառումը, 
• համաշխարհային տնտեսությունում ռազմավարական դիրքերի ամ-

րապնդման ընդհանուր տարածաշրջանային կառուցակարգերի ստեղծումը, 
• արժութային ոլորտում փոխգործակցության կարգավորման ներ-

դաշնակեցումը, 
• արտաքին միջավայրում միության մասնակից երկրների վար-

քագծի ընդհանուր մոտեցումների հաստատումը և կոորդինացումը, 
• սեփական արժույթի կայունության, իրացվելիության և միջազգայ-

նացման մակարդակի բարձրացումը [9, с. 145]: 
Արժութային միությունների ձևավորումը՝ որպես տարածաշրջանային 

արժութային ինտեգրման բարձրագույն ձև, ոչ միայն թույլ է տալիս երկր-
ներին դիմակայել ֆինանսական գլոբալացման բացասական ազդեցութ-
յանը, այլև հանգեցնում է միջազգային տնտեսական հարաբերություննե-
րում արժույթների քանակի կրճատմանը, ինչը ունի հիմնարար նշանա-
կություն՝ գլոբալ ֆինանսական կայունություն ապահովելու համար անհ-
րաժեշտ պայմաններ ձևավորելու տեսանկյունից [10, с. 126]: 

Գնահատելով արժութային միության և դրա մասնակից երկրների՝ 
արժութային ինտեգրումից ստացած օգուտներն ու վնասները՝ Թ. Բայու-
մին հանգում է եզրակացության, որ արժութային միությանն անդամակ-
ցելիս փոքր երկրները ձեռք են բերում ավելի շատ առավելություններ, քան 
արժութային միությունը, որին միանում են այդ երկրները [11, p. 552]: 

Կարևորելով միասնական արժույթի ներդրման բացասական հետ-
ևանքների գնահատման անհրաժեշտությունը՝ տնտեսագետների մեծ մասը 
դրանց շարքում շեշտում են հատկապես լողացող փոխարժեքի՝ որպես 
տարբեր տնտեսական ցնցումների ազդեցությունից հետո վճարային 
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հաշվեկշռի կայունացման գործիք օգտագործելու անհնարինությունը, 
որի հիմնական սկզբունքը որոշակի հավասարակշռված վիճակից վճա-
րային հաշվեկշռի շեղման դեպքում ներքին արժույթի արժեզրկումը կամ 
արժևորումն է: Հենց լողացող փոխարժեքից հրաժարվելու հետ կապված 
ծախսերի նվազեցման վրա էլ հիմնված է օպտիմալ արժութային գոտու 
չափը որոշելու ավանդական կամ, այսպես կոչված, չափանիշային մոտե-
ցումը: Այս չափանիշի հիմքում ընկած հիմնական ենթադրությունը հան-
դիսանում է գների և աշխատավարձերի անվանական կոշտությունը: 
Նման իրավիճակում անվանական փոխարժեքի փոփոխություններն ամ-
բողջությամբ արտացոլվում են իրական փոխարժեքի դինամիկայի վրա, 
ինչն էլ որոշում է երկու երկրների հարաբերական գները [4, с. 36]: 

Դրամավարկային քաղաքականության անկախության կորուստը 
հանդիսանում է արժութային ինտեգրման հիմնական վնասներից մեկը, 
քանի որ ներքին անհավասարակշռություն առաջանալու դեպքում պե-
տությունը զրկվում է գնաճը և գործազրկությունը կարգավորելու անկախ 
և արդյունավետ քաղաքականություն վարելու հնարավորությունից: Դրա-
մավարկային քաղաքականության անկախության բացակայության դեպ-
քում երկիրը նաև չի կարող որոշել շրջանառության մեջ գտնվող ազգային 
փողի քանակը կամ փոխել կարճաժամկետ տոկոսադրույքը:  

Փաստված փոխարժեքային ռեժիմի թերություններից է նաև հար-
կաբյուջետային քաղաքականության անկախության կորուստը, քանի 
որ համարվում է, որ հարկաբյուջետային քաղաքականությունը կարող է 
հանդիսանալ երկրի ներսում զբաղվածության մակարդակի վրա ազդելու 
արդյունավետ գործիք՝ շնորհիվ պետական ծախսերի ավելացման կամ 
հարկերի կրճատման, ինչը հանգեցնում է եկամուտների և զբաղվածութ-
յան աճին: Մինչդեռ արժութային ինտեգրումը, ընդհակառակը, պահան-
ջում է ավելի համակարգված բյուջետային և հարկային քաղաքականութ-
յան իրականացում՝ ուղղված մասնակիցների միջև տրանսֆերտների միջ-
տարածաշրջանային վերաբաշխմանը: Այս դեպքում որոշ երկրների հա-
մար նոր միասնական հարկաբյուջետային քաղաքականությունը էապես 
կարող է տարբերվել մինչ արժութային ինտեգրումն իրականացվող քա-
ղաքականությունից և չհամապատասխանել տվյալ երկրի շահերին [4, с. 38]: 

Արժութային միության ձևավորումից հետո ի հայտ հնարավոր բացա-
սական կողմերից է անդամ երկրների միջև կապիտալի անհամաչափ 
բաշխվածության և նրանց միջև բարեկեցության մակարդակների միջև 
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առկա տարբերություններ խորացումը, քանի որ արժութային միավորու-
մից հետո ֆինանսական կապիտալի աճող հոսքերն ուղղվում են հիմնա-
կանում դեպի միության անդամ այն երկրներ, որոնք ունեն տնտեսական 
զարգացման մեծ տեմպեր և բնութագրվում են ներդրումային գրավչութ-
յան բարձր մակարդակով: Այդ միտումները կարող են ավելի ուժեղանալ 
արժութային միության մասնակից երկրների միջև ֆինանսական կապի-
տալի շարժի սահմանափակումների վերացմանը զուգընթաց [4, с. 39]:  

Արժութային միությանն անդամակցելու ծախսերից է սեյնորաժի կո-
րուստը: Սենյորաժը, որը նաև կոչվում է գնաճային հարկ, իրենից ներկա-
յացնում է այն իրական եկամուտը, որը կառավարությունն ստանում է՝ օգ-
տագործելով նոր թողարկված փողերը՝ իր ծախսերը ֆինանսավորելու 
համար [12, p. 527]: Սենյորաժը պետական եկամուտների հիմնական 
աղբյուր է հանդիսանում միայն բարձր գնաճ ունեցող տնտեսությունների 
համար: Հակառակ դեպքում, սենյորաժի եկամուտները սովորաբար փոքր 
են ՀՆԱ-ի մեկ տոկոսից, ուստի այն արժութային միության հիմնական 
ծախս չի համարվում [6, p. 120]: 

Օպտիմալ արժութային գոտիների ձևավորման կապակցությամբ 
տնտեսագիտական գրականությունում մատնանշվում են այնպիսի թե-
րություններ, ինչպիսիք են. 

• ազգային քաղաքականության գործիքակազմի շրջանակի նեղացումը, 
•  վերազգային ինստիտուտի ստեղծման հետ կապված վարչական 

ծախսերի իրականացումը [13, p. 13], 
• մասնակից որևէ երկրում ի հայտ եկող տնտեսական ցնցումների 

բացասական էֆեկտների տարածումն արժութային գոտու անդամ բոլոր 
երկրներում,  

• նոր թղթադրամների պատրաստումը, կառավարման նոր ապա-
րատի ձևավորումը և նոր միասնական դրամավարկային քաղաքակա-
նության մշակումը [14, сс. 73-74], 

• տոկոսադրույքի փոփոխության միջոցով մակրոտնտեսական 
ճշգրտումներ իրականացնելու անհնարինությունը, որը որոշ դեպքերում 
կարող է չեզոքացնել միասնական արժույթի ներդրման արդյունքում տեղի 
ունեցող կապիտալի շարժունակության աճը [15, с. 54]: 

Ա. Դուբյանսկին նշում է, որ միասնական արժույթը ԵՄ երկրների հա-
մար ձևավորել է ոչ միայն առավելություններ առևտրի, կապիտալի և աշ-
խատուժի և տնտեսական փոխհարաբերությունների այլ ասպեկտներում, 
այլև առաջացրել է լուրջ խնդիրներ, որոնցից գլխավորը տնտեսական 
զարգացման էականորեն տարբեր մակարդակներ ունեցող երկրների 
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միավորումն է միասնական արժույթ ունեցող արժութային գոտու մեջ, 
որից հիմնականում օգուտներ են ստանում առավել զարգացած երկր-
ները, ինչն էլ հանդիսանում է եվրոպական արժութային համակարգի 
խնդիրների հիմքը [16, с. 58]: 

Ելնելով նրանից, որ արժութային միությունն անդամ երկրների հա-
մար բերում է ինչպես վնասներ, այնպես էլ օգուտներ՝ Մ. Էմերսոնը, 
Դ. Գրոսը, Ա. Իտալիաները և Ջ. Պիսանի-Ֆերրին «օպտիմալ արժութային 
գոտի» հասկացությանը զուգահեռ առաջ են քաշում «շահավետ օպտիմալ 
գոտի» հասկացությունը՝ հաշվի առնելով այն, որ օպտիմալ արժութային 
գոտիների տեսությունը նախատեսում է այնպիսի պայմաններ, որոնք 
երաշխավորում են, որ միասնական արժույթի համատեղ օգտագործման 
օգուտները գերազանցում են դրա ծախսերը: Ըստ նրանց՝ այդ պայման-
ներին բավարարող արժութային գոտին պետք է համարել ոչ թե «օպտի-
մալ», այլ՝ «շահավետ» [6, p. 28]:  

Ամփոփելով՝ կարելի է նշել, որ որպես օպտիմալ արժութային գոտուն 
երկրի մասնակցության հիմնական առավելություն՝ հանդիսանում է փողի 
օգտակարության աճը, իսկ հիմնական թերություն՝ անկախ դրամավար-
կային քաղաքականության իրականացման հնարավորության կորուստը: 

Այնուամենայնիվ, անկախ արժութային ինտեգրման առավելություն-
ների և թերությունների հստակեցումից՝ պետք է նշել, որ օպտիմալ արժու-
թային գոտիների այլընտրանքային մոտեցման հիմնական թերությունը 
շարունակում է մնալ դրանց հնարավոր օգուտների և ծախսերի համեմա-
տության անհնարինությունը՝ չափման միավորների միջև առկա տարբե-
րությունների պատճառով՝ չնայած որ այս մոտեցումը, օպտիմալության 
միաչափանիշ վերլուծության համեմատ, առավել նախընտրելի է և արդյու-
նավետ:  
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ВЫГОДЫ И ЗАТРАТЫ ВАЛЮТНОЙ ИНТЕГРАЦИИ 
МИСАК АВАГЯН 

Европейский университет 

В последнее время экономисты уделяют большое внимание 
вопросам валютной интеграции, дискуссии по которой приводят к 
выявлению ее преимуществ и недостатков и, как следствие, к оценке 
необходимости валютного объединения стран и его эффективности. 
Выявление выгод и издержек валютной интеграции, лежащей в основе 
теории оптимальных валютных зон, позволяет проанализировать 
целесообразность формирования валютных союзов между странами 
мира. Статья посвящена представлению положительных и отрица-
тельных эффектов валютной интеграции на экономики стран-участниц 
интеграционной группы, которые были подняты в результате изучения 
теоретических основ оптимальных валютных зон. 

Ключевые слова: оптимальная валютная зона, единая валюта, 
обменный курс, валютный риск, трансакционные издержки, денежно-
кредитная политика. 

 
 
 
 

THE BENEFITS AND COSTS OF CURRENCY INTEGRATION 
MISAK AVAGYAN 

European Universuty 

Recently economists have been paying a lot of attention to the issues of 
monetary integration, while the accompanying discussions lead to pointing 
out its advantages and disadvantages and, as a result, evaluating the need 
for monetary unification of countries and its effectiveness. Identifying the 
benefits and costs of monetary integration, which is the basis of the theory 
of optimal currency zones, makes it possible to analyze the expediency of 
forming monetary unions between the countries in the world. The article is 
devoted to the presentation of the positive and negative effects of monetary 
integration on the economies of the member states of the integration group, 
which were highlighted as a result of the study of the theoretical foundations 
of optimal currency areas. 

Keywords: optimal currency area, single currency, exchange rate, 
foreign exchange risk, transaction costs, monetary policy. 
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Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածը նվիրված է ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռ-
նության՝ որպես անմիջական ժողովրդաիշխանության ձևերից մեկի 
հասկացության, էության և բովանդակության բացահայտմանն ու 
հստակեցմանը։ Հոդվածում քննարկվում են հետազոտության առար-
կա հանդիսացող մի շարք տեսական հիմնախնդիրներ: Ուսումնասի-
րության արդյունքում հեղինակը հանգել է մի շարք գիտական եզրա-
հանգումների, որոնք արտացոլված են սույն հոդվածում: 

Բանալի բառեր. քաղաքացիական նախաձեռնություններ, ժո-
ղովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնություն, ժողովրդի իրավունք, 
ինստիտուտ, անմիջական ժողովրդաիշխանություն, քաղաքացինե-
րի առաջարկություններ, հանրաքվե: 

 

Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը մեր հանրապե-
տության իրավական համակարգում նոր երևույթ է: Մինչև 2015 թվականն 
այս ինստիտուտը մեր երկրի Սահմանադրությամբ նախատեսված չէր: Այն 
ներդրվեց միայն 2015 թվականի սահմանադրական փոփոխությունների 
արդյունքում, որով ընտրական իրավունք ունեցող երկու հարյուր հազար 
քաղաքացիների վերապահվեց քաղաքացիական նախաձեռնության կար-
գով ՀՀ Ազգային ժողովին Սահմանադրության և Սահմանադրության 
առանձին գլուխներում ու հոդվածներում փոփոխությունների (202-րդ հոդ-
վածի 1-ին մաս), հարյուր հիսուն հազար քաղաքացիների՝ Սահմա-
նադրության մնացած մասում փոփոխությունների նախագիծ (202-րդ 
հոդվածի 2-րդ մաս) և հիսուն հազար քաղաքացիների՝ օրենքի նախագիծ 
առաջարկելու իրավունք (109-րդ հոդվածի, 6-րդ մաս): 

Տեսական գրականության մեջ քննարկվող ինստիտուտի անվանման 
հետ կապված գոյություն ունեն տարբեր մոտեցումներ, մասնավորապես 
հանդիպում են «քաղաքացիական նախաձեռնություններ», «ժողովրդա-
կան նախաձեռնություններ», «հասարակական նախաձեռնություններ», 
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«քաղաքացիական օրենսդրական նախաձեռնություններ», «քաղաքա-
ցիական իրավաստեղծ նախաձեռնություններ», «ժողովրդական իրավա-
ստեղծ նախաձեռնություններ» հասկացությունները: Առաջին հայացքից 
այս հասկացությունների միջև էական տարբերություններ չկան, սակայն 
նրանց միջև, այնուամենայնիվ, առկա են որոշակի բովանդակային տար-
բերություններ: 

«Նախաձեռնություն» եզրույթի բովանդակությունը հստակ է. նշանա-
կում է «որևէ բան սկսելու՝ ձեռնարկելու ներքին դրդում՝ եռանդ՝ մղում» 
 [1, էջ 1047], «առաջինն սկսելը՝ ձեռնարկելը» [2, էջ 11]: 

«Հասարակական նախաձեռնություն» և «քաղաքացիական նախա-
ձեռնություն» կատեգորիաները, ըստ էության, հոմանիշներ են: 

Ա.Ն. Չերտկովն անդրադառնալով քաղաքացիական նախաձեռնութ-
յան բովանդակությանը՝ նշում է, որ այն չի ենթադրում նախաձեռնության 
որևէ կոնկրետ ձև կամ եղանակ, այլ այն հավաքական եզրույթ է, որը նշա-
նակում է հանրային նշանակություն ունեցող որոշումների կայացման գոր-
ծում հասարակության մասնակցության կապակցությամբ քաղաքացինե-
րից (քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտներից) բխող ցան-
կացած նախաձեռնություն [3, с. 111-112]: Ա. Ա. Սերգեևան ուսումնասիրե-
լով ռուսական իրավական համակարգը փաստում է, որ օրենսդրությունը 
նախատեսում է քաղաքացիական տարբեր նախաձեռնությունների որո-
շակի ցանկ, որոնց շարքին կարելի է դասել ժողովրդական իրավաստեղծ 
նախաձեռնությունը, հանրագրերը, քաղաքացիների դիմումները, նրանց 
մասնակցությունը հավաքներին, երթերին, նորմատիվ իրավական ակտե-
րի նախագծերի պաշտոնական քննարկումը զանգվածային լրատվության 
միջոցներով և այլն [4, с. 71-74]: Իսկ հայրենական սոցիոլոգիական հե-
տազոտություններից մեկում նշվում է, որ քաղաքացիական նախաձեռ-
նություն ասելով հասկացվում է կոլեկտիվ կամարտահայտման ոչ բռնի 
ձև, որի միջոցով քաղաքացիների որոշակի խմբի կամ խմբերի կարծիքը 
ներկայացվում է պետական կառավարման կամ տեղական ինքնակառա-
վարման մարմիններին և պահանջվում է դրա լուծում [5, էջ 3]: 

«Հասարակական նախաձեռնություն» եզրույթի ներքո հասկացվում է 
քաղաքացիների կողմից անհատապես կամ կոլեկտիվ (հասարակական 
կազմակերպությունների, միավորումների) իրականացվող ինքնուրույն, 
ակտիվ, հասարակական նշանակություն ունեցող, կառուցողական և կա-
մավոր բնույթի գործողություն, որը հետապնդում է քաղաքական, սոցիա-
լական, մշակութային, տնտեսական կամ այլ նպատակներ [6, с. 9-10]: 

Ինչպես տեսնում ենք՝ այս երկու հասկացություններն իրենց էությամբ 
և բովանդակությամբ նույնական են, ընդգրկում են քաղաքացիական հա-
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սարակության, քաղաքացիների կողմից դրսևորվող բոլոր ակտիվ նախա-
ձեռնությունները, որոնք ուղղված են հանրային շահերի և հետաքրքրութ-
յունների ապահովմանը և դրսևորվում են պետության կառավարմանը 
մասնակցելու, քաղաքացիներին հանրային իշխանության իրականաց-
ման գործընթացում ներգրավելու միջոցով: Մինչդեռ, հայրենական տե-
սական աղբյուրներում, տարբեր հետազոտական աշխատանքներում այս 
եզրույթների գործածությունը բազմիմաստ է, որոշակիացված չէ՝ ինչը 
որոշ դեպքերում հանգեցնում է դրանց նեղ իմաստով կիրառման կամ բո-
վանդակության խեղաթյուրման1 [7, էջեր 150-161], [8, էջեր 27-28]:  

«Ժողովրդական նախաձեռնություն» եզրույթը կապված է «ժողո-
վուրդ» հասկացության հետ, որը ենթադրում է մեկ պետության մեջ միա-
վորված քաղաքացիներին: Վերը հիշատակված մյուս տերմիններից այն 
տարբերվում է նրանով, որ դիտարկվում է որպես ժողովրդի իրավունք, 
իսկ այդ իրավունքի իրականացումը դրսևորվում է պետության ողջ ժո-
ղովրդի կողմից: Այդպիսով այն բխում է ժողովրդաիշխանության գաղա-
փարից և սերտ կապված է ժողովրդաիշխանության սկզբունքի հետ: 

«Իրավաստեղծ նախաձեռնություն» հասկացության վերաբերյալ առ-
կա են տարբեր տեսակետներ. ամենաընդհանուր իմաստով այն նորմա-
տիվ իրավական ակտի նախագծի (օրինագծի) մշակումն է և առաջադրու-
մը իրավասու մարմնի քննարկմանը [9, էջեր 43-46], [10, էջ 183], մեկ այլ 
հեղինակի կարծիքով՝ «իրավաստեղծ նախաձեռնությունը լիազորված 
(ուղղակի կամ անուղղակի) սուբյեկտների գործունեությունն է՝ գործող 
իրավական ակտերի համակարգի փոփոխման հարցը իրավաստեղծ 
մարմնի առջև բարձրացնելու համար» [11, c. 7]:  

Օրենսդրական նախաձեռնությունը իրավաստեղծ նախաձեռնության 
տարատեսակ է և իրենից ենթադրում է օրենսդրական նախաձեռնության 
սուբյեկտի կողմից օրենքի նախագիծը խորհրդարան ներկայացնելը և 
խորհրդարանի պարտավորությունը սկսել օրինագծի քննարկումը՝ սահ-
մանված ընթացակարգի համաձայն [12, էջ 165], [13, c. 93], [14, c. 297]: 
Հետևաբար, օրենսդիր մարմինը պարտավոր է քննարկել միայն այն օրի-
նագծերը, որոնք առաջադրվում են օրենսդրական նախաձեռնության 
սուբյեկտի կողմից, այլ կերպ ասած՝ ամեն ինչ կախված է նրանից, թե 
կոնկրետ սուբյեկտներին պատկանող այս իրավունքը կանոնակարգված 
է նորմատիվ իրավական ակտերով, թե ոչ: Ինչպես արդարացիորեն նշում 

                                        
1 Այստեղ հեղինակը քաղաքացիական նախաձեռնության ինստիտուտը ներկայաց-

նում է միայն որպես քաղաքացիների կողմից անմիջականորեն օրենսդրական և 
սահմանադրական փոփոխություններ իրականացնելու հնարավորություն, ինչն անհարկի 
նեղացնում է այս ինստիտուտի բովանդակությունը: 
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է Վ. Ե. Չիրկինը. «կազմել օրինագիծը և առաջարկել այն (օրինակ՝ փոս-
տով ուղարկել խորհրդարան) կարող է ցանկացած ֆիզիկական կամ իրա-
վաբանական անձ, բայց խորհրդարանն ամենևին պարտավոր չէ քննար-
կել նման տեքստը։ Նա պարտավոր է քննարկել միայն այն օրինագծերը, 
որոնք ներկայացրել են այն մարմինները և անձինք, որոնց Սահմանադ-
րությունը (այլ օրենք) վերապահել է օրենսդրական նախաձեռնության 
իրավունք» [15, c. 276]: 

Բացի դրանից, սահմանադրական իրավունքի տեսության մեջ գերիշ-
խող է համարվում այն մոտեցումը, որի համաձայն՝ իրավաստեղծ նախա-
ձեռնության իրականացման միակ ձևը համապատասխան մարմնին ար-
դեն կառուցվածքային առումով ձևակերպված նորմատիվ իրավական 
ակտի նախագծի առաջադրումն է [16, c. 5], [17, c. 15-16], [18, c. 19]: 

Ինչպես տեսնում ենք՝ իրավաստեղծ նախաձեռնության մասին խոսե-
լու համար պարտադիր պայման է նորմատիվ ակտի նախագծի առկայութ-
յունը։ Հենց դրանում էլ կարելի է տեսնել այս ինստիտուտի տարբերութ-
յունը մնացած քաղաքացիական նախաձեռնություններից: 

Ճշմարտացի է նաև Դ. Ա. Կովաչևի այն պնդումը, ըստ որի «օրենսդրա-
կան նախաձեռնության իրավունքի» հասկացության բովանդակությունը, 
որպես էական հատկանիշ, ներառում է ներկայացված օրինագիծը քննար-
կելու ներկայացուցչական մարմնի պարտականությունը միայն այն դեպ-
քում, եթե նշված է օրենքում տվյալ պարտականությունը [19, c. 178]: 

Վերոգրյալի հիման վրա կարող ենք փաստել, որ ժողովրդի իրավաս-
տեղծ նախաձեռնությամբ հանդես գալու իրավունքը պետք է ամրագրված 
լինի օրենսդրությամբ, որպեսզի վերջինս կարողանա լիարժեք կերպով 
իրականացնել իր այդ իրավունքը, իսկ դրան համապատասխան՝ իրավա-
սու սուբյեկտն էլ ունենա պարտավորություն քննարկելու այն: 

Կարծում ենք, որ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը 
դիտարկելով որպես ժողովրդի իրավունք, այդպիսով ընդգծվում է վերջի-
նիս նախահիմքը (ժողովրդաիշխանության սկզբունքը): Միևնույն ժամա-
նակ, ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը հանդիսանում է 
նաև ժողովրդաիշխանության իրականացման ձև, դրա առանձին ինստի-
տուտ, որի կենսագործվում է պետության ժողովրդի և կոնկրետ քաղաքա-
ցիների կողմից, որոնք օժտված են իրավաստեղծ նախաձեռնությամբ 
հանդես գալու իրավունքով: Ինչպես Սահմանադրության մեկնաբանութ-
յուններում նշում են դրա հեղինակները` «ժողովրդաիշխանությունը հան-
դես է գալիս ժողովրդի ինքնորոշման և ինքնակառավարման ձևերով, 
որին հավասար հիմքերով կարող են մասնակցել բոլոր քաղաքացիները: 
Ժողովրդաիշխանության սուբյեկտը ողջ ժողովուրդն է: Սակայն կախված 
ժողովրդաիշխանության իրականացման ձևի յուրահատկություններից` 
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«ժողովուրդ» հասկացության ներքո նկատի է առնվում նաև ընտրողների 
(քաղաքացիների) զանգվածը» [20, էջ 56]: 

Ժողովրդի կողմից իր իրավաստեղծ նախաձեռնության իրավունքը 
իրականացնելու արդյունքում առաջանում է յուրատեսակ իրավահարաբե-
րություն, որի սուբյեկտները մի կողմից այս իրավահարաբերությանը մաս-
նակցող՝ ընտրական իրավունք ունեցող քաղաքացիներն են, մյուս կողմից՝ 
հանրային իշխանության մարմինները, որոնք լիազորված են կատարելու 
որոշակի գործողություններ այս իրավունքի կիրառման գործընթացում: 
Որպես այս իրավահարաբերության օբյեկտ հանդես են գալիս այն հասա-
րակական հարաբերությունները, որոնք առաջանում են ժողովրդական 
իրավաստեղծ նախաձեռնություններն իրականացնելիս, օրինակ՝ իրավա-
սու մարմնին ներկայացված նորմատիվ իրավական ակտի ընդունումը 
կամ մերժումը, իսկ իրավահարաբերության բովանդակությունը կազմում 
են դրա սուբյեկտների փոխադարձ այնպիսի իրավունքներն ու պարտա-
կանությունները, ինչպիսիք են՝ քաղաքացիների կողմից օրենսդրության 
պահանջներին համապատասխանող նախագծի ներկայացումը, ներկա-
յացման ընթացակարգային պահանջների պահպանումը, իսկ մյուս կող-
մից՝ իրավասու մարմնի պարտականությունն ընդունելու և քննարկելու 
ներկայացված նախագիծը: 

Ընդհանրացնելով վերոգրյալը՝ կարող ենք փաստել, որ որպես ժո-
ղովրդի իրավունք ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունն իրե-
նից ենթադրում է ժողովրդի (որոշակի քանակի քաղաքացիների) նորմա-
տիվ իրավական ակտով ամրագրված հնարավորությունն իրականացնե-
լու իրավական նշանակություն ունեցող այնպիսի գործողություններ, 
որոնք ուղղված են նորմատիվ իրավական ակտի ընդունմանը, փոփոխ-
մանը կամ գործողության դադարեցմանը և ենթակա են պարտադիր 
քննարկման հանրային իշխանության իրավասու մարմնի կողմից: 

«Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնություն» հասկացությունը 
տարածված է ռուսական սահմանադրական իրավունքում: Այն օգտա-
գործվում է քաղաքացիների կողմից իրավաստեղծագործությամբ առաջ 
քաշվող բոլոր ակտերի նկատմամբ [21, c. 197]: Մ. Ա. Լիպչանսկայան 
առաջարկում է ժողովրդական նախաձեռնություն եզրույթն օգտագործել 
այն դեպքում, երբ խոսքը վերաբերում է դաշնային մակարդակում իրա-
վաստեղծ նախաձեռնության իրականացման մասին, որում որպես նախա-
ձեռնության սուբյեկտ հանդես է գալիս ՌԴ ժողովուրդը, իսկ ռեգիոնալ կամ 
տեղական մակարդակներում հեղինակն օգտագործում է այլ եզրույթներ  
[22, c. 189]: 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում ժողովրդական իրավաստեղծ 
նախաձեռնությունը բարդ ինստիտուտ է, որը ենթադրում է, որ որոշակի 
թվով քաղաքացիներ կարող են ներկայացնել Սահմանադրության կամ 
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այլ իրավական ակտերում փոփոխություններ կատարելու համար առա-
ջարկություն՝ իրավական ակտերի նախագծերը ներկայացուցչական 
մարմնին առաջադրելու կամ հանրաքվեի դնելու միջոցով [23, p. 784]: 
«Ժողովրդական նախաձեռնություն» հասկացությունն է օգտագործվում 
նաև այս ինստիտուտն ամրագրող Ավստրիայի, Շվեյցարիայի, Իսպանիայի, 
Բրազիլիայի և մի շարք այլ երկրների սահմանադրություններում: 

Այս ինստիտուտի հասկացության հստակ բնորոշումը մեր երկրի 
օրենսդրությամբ սահմանված չէ: Այն բնորոշելու նպատակով հարկ ենք 
համարում անդրադարձ կատարել մեր երկրի իրավական համակարգում 
տեղ գտած վերաբերելի ձևակերպումներին: Մասնավորապես, ՀՀ Սահ-
մանադրության 109-րդ հոդվածում, ինչպես նաև դրան համապատաս-
խան՝ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքի 
65-րդ հոդվածում ժողովրդական օրենսդրական նախաձեռնության վերա-
բերյալ ամրագրված ձևակերպումների վերլուծությունից հետևում է, որ 
այն ընտրական իրավունք ունեցող հիսուն հազար քաղաքացիներին 
պատկանող իրավունք է, որն իրականացվում է նույն սահմանադրական 
օրենքով օրենսդրական նախաձեռնության համար սահմանված ընդհա-
նուր պահանջներին համապատասխան և «Հանրաքվեի մասին» ՀՀ սահ-
մանադրական օրենքով սահմանված կարգով: Նույնաբնույթ մոտեցում-
ներ են ամրագրվել նաև Սահմանադրություն ընդունելու կամ փոփոխելու 
նախաձեռնության համար: 

Ընդհանուր առմամբ, ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությու-
նը որպես ինստիտուտ ներառում է այնպիսի իրավական նորմերի ամբող-
ջություն, որոնք կարգավորում են նորմատիվ իրավական ակտի ընդուն-
ման միջոցով հասարակական հարաբերությունների կարգավորմանն 
ուղղված ժողովրդի (որոշակի քանակի քաղաքացիների) նախաձեռնութ-
յան՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քննարկման (որոշման կա-
յացման) համար պարտադիր իրականացման ընթացակարգը: 

Տեսական մակարդակում այս ինստիտուտի հետ կապված հաճախ 
քննարկվող հիմնահարցերից է վերջինիս ժողովրդաիշխանության կոնկ-
րետ ձևին պատկանելության հարցը: Ս. Բադալյանի կարծիքով՝ «ժողովր-
դական օրենսդրական նախաձեռնությունը (հեղ. ժողովրդական իրավաս-
տեղծ նախաձեռնության տարածված տեսակներից մեկը) անմիջական 
ժողովրդաիշխանության ձևերից մեկն է և իրենից ներկայացնում է ընտ-
րական իրավունք ունեցող անձանց խմբի իրավունքն օրենսդիր մարմնում 
հանդես գալու օրենսդրական նախաձեռնությամբ, որը խորհրդարանի 
կողմից ենթակա է պարտադիր քննարկման» [24, էջ 86]: 

Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը՝ որպես անմիջա-
կան ժողովրդաիշխանության կամ ժողովրդավարության ինստիտուտ են 
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դիտարկում նաև մի շարք արտասահմանյան գիտնականներ [25, c. 44], 
[26, c. 33], [27, c. 88], [28], [29], [30]: Հատկանշական է, որ այդ տեսա-
կետն է արտահայտել նաև ՌԴ սահմանադրական դատարանն իր 2010 
թվականի ապրիլի 8-ի հմ․454-О-О որոշմամբ [31]: 

Կարծում ենք, որ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության 
ինստիտուտը ժողովրդաիշխանության այս կամ այն ձևին դասելու համար 
կարևոր նախապայման է հանդիսանում կոնկրետ երկրում այս ինստիտու-
տի իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները: Միջազգա-
յին պրակտիկան վկայում է, որ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռ-
նությունների իրականացման հարցում գործում են տարբեր կառուցակար-
գեր [32, c. 197]:  

Մեր երկրում այս ինստիտուտը դրսևորվում է հետևյալ կերպ. օրինակ՝ 
օրենսդրական նախաձեռնության դեպքում քաղաքացիները մշակում են 
օրենքի նախագիծը, ձևավորում են նախաձեռնող խումբ, իրականացնում 
են որոշակի հանրային իրազեկման աշխատանքներ՝ ստորագրություննե-
րի հավաքման համար, դիմում են Կենտրոնական ընտրական հանձնա-
ժողով, որից հետո նախագիծը ներկայացնում են Ազգային ժողովին: Ազ-
գային ժողովն արդեն օրենսդրական գործընթացի ընդհանուր կանոննե-
րի համաձայն՝ ընդունում կամ մերժում է օրինագիծը: Մերժումից հետո 
նախաձեռնող խումբը կարող է շարունակել գործընթացը, և անհրաժեշտ 
թվով ստորագրություններ հավաքելու, և Սահմանադրական դատարանի 
կողմից օրինագիծը Սահմանադրությանը համապատասխանող ճանաչե-
լու դեպքում հարցը դրվում է հանրաքվեի: 

Այս բոլոր միմյանց հաջորդող գործողությունները դիտարկելով մեկ 
միասնական «շղթայի» մեջ՝ կարող ենք փաստել, որ մեր հանրապետութ-
յան օրենսդրությունը որդեգրել է ժողովրդաիշխանության անմիջական և 
ներկայացուցչական ձևերի փոխկապակցված և միմյանցից փոխկախված 
մոտեցում:  

Հայաստանում այս ինստիտուտի իրականացման կառուցակարգերն 
ու ընթացակարգերն առավելապես հիմնված են ժողովրդի անմիջական 
կամարտահայտության վրա: Այդ մասին են վկայում վերևում նշված 
«շղթայի» սկզբնական փուլում անմիջականորեն քաղաքացիների կողմից 
իրականացվող մի շարք գործողություններ, ընդ որում քաղաքացիների 
իրավաստեղծ նախաձեռնության արդյունքում ներկայացված նախագծի 
քննարկման պարտադիրությունը իրավասու մարմինների կողմից հան-
դես է գալիս դրա հիմնարար հատկանիշներից մեկը, քանի որ միայն 
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քննարկման պարտադիր լինելը կարող է թույլ տալ լիարժեք իրականաց-
նել անմիջական ժողովրդաիշխանության իրականացման այս ձևը: Այնու-
հետև դրան հաջորդում է բարձրագույն ներկայացուցչական մարմնի (կամ 
կախված իրավաստեղծ նախաձեռնության բնույթից՝ այլ իրավասու 
մարմնի) իրավաստեղծ նախաձեռնության քննարկման պարտականութ-
յունը: Որի արդյունքով էլ պայմանավորված այս գործընթացը կա՛մ եզրա-
փակվում է, կա՛մ կրկին ժողովրդի կամքի ուղղակի արտահայտման միջո-
ցով շարունակվում է, օրինագիծը դրվում է հանրաքվեի և վերջնարդյուն-
քում ընդունվում է համապարտադիր բնույթ ունեցող որոշում: 

Այսպիսով, մենք համաձայն ենք այն հեղինակների հետ, ովքեր ժո-
ղովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը դիտարկում են որպես ան-
միջական ժողովրդաիշխանության իրականացման ձև, իհարկե, ընդունե-
լով վերջինիս անմիջական կապը ներկայացուցչական ժողովրդաիշխա-
նության հետ: 

Առանձին հետաքրքիր հիմնահարց է հանդիսանում նաև հանրային 
իշխանության մարմիններին ուղղված օրենսդրական փոփոխությունների 
վերաբերյալ քաղաքացիների առաջարկությունների, դիմումների կամ 
հանրագրերի և ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունների հա-
րաբերակցության հարցը: 

Որոշ հեղինակներ նշում են այս ինստիտուտների կապի մասին  
[33, c. 324], [34, c. 9-15], Ռ. Վ. Ենգիբարյանը ժողովրդական իրավա-
ստեղծ նախաձեռնությունը դիտարկում է որպես հանրային իշխանության 
մարմիններին քաղաքացիների դիմումներ ներկայացնելու իրավունքի բա-
ղադրատարր [35, c. 288], իսկ Ա.Ա. Դվորակը ժողովրդական իրավաս-
տեղծ նախաձեռնությունը դասում է «դիմումների հատուկ տեսակի» շար-
քին [36, c. 116]: Սակայն, պետք է նշել, որ արդի ժամանակաշրջանում 
առկա միտումները հանգեցրել են նրան, որ ժողովրդաիշխանության այս 
երկու ձևերը հանդիսանում են առանձին ինստիտուտներ, թեև չենք կա-
րող բացառել դրանց միջև առկա սերտ կապը:  

Ե.Պ. Գույդան նշում է, որ օրենսդիրը օրենսդրական նախաձեռնութ-
յան իրավունքի ներքո հասկանում է հենց նախագծերի ներկայացումը, 
իսկ դրանց մշակման կամ ընդունման անհրաժեշտությանը վերաբերող 
առաջարկները օրենսդրական նախաձեռնության իրավունքին չեն վերա-
բերում: Նման մոտեցումն ընդունելի է, քանի որ կախված, թե այդ առա-
ջարկը ենթադրում է սկզբնական նախագծային աշխատանքի կատարում, 
թե արդեն ձևակերպված նախագծի ընդունման կոնկրետ առաջարկ, 
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տարբեր են նաև դրանց իրականացման կառուցակարգերն ու արդյունք-
ները [37, c. 64]։  

Նմանատիպ մոտեցում է ամրագրված նաև ՀՀ օրենսդրության մեջ, 
այն իմաստով, որ թե՛ Սահմանադրության, թե՛ «Ազգային ժողովի կանո-
նակարգ» սահմանադրական օրենքի վերաբերելի իրավանորմերում գոր-
ծածվում է «նախագիծ» եզրույթը: Իսկ իրավական ակտ ընդունելու կամ 
դրանում փոփոխություն կատարելու առաջարկությունը կամ գաղափարը, 
ինքնին, չեն կարող դիտարկվել որպես իրավական ակտի նախագիծ՝ 
առնվազն ֆորմալ առումով դրան չհամապատասխանելու պատճառով: 
Եթե անդրադառնանք ընդհանրապես «նախագիծ» բառի բացատրութ-
յանը՝ կտեսնենք, որ այն նշանակում է «որևէ փաստաթղթի՝ ակտի նախ-
նական տեքստ» [2, էջ 8], «որևէ պաշտոնական փաստաթղթի՝ բանաձևի, 
որոշման, օրենքի և նախնական շարադրանք» [1, էջ 1045]: 

Այս երկու քննարկվող հասկացությունների իրավական հետևանքնե-
րի մասով ևս առկա են տարբերություններ: Մի շարք դեպքերում, երբ քա-
ղաքացիները հանրային իշխանության մարմիններին կոլեկտիվ կարգով 
ներկայացնում են առաջարկություն՝ որպես որևէ խնդրի լուծում, դրանք 
շատ հաճախ լուծվում են իրավակիրառ պրակտիկայում կամ իրավասու 
մարմինը ինքն է ձեռնամուխ լինում համապատասխան իրավական ակտի 
նախագծի մշակմանը, իսկ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնութ-
յուն դեպքում քաղաքացիները ուղղակիորեն առաջադրում են իրենց ներ-
կայացրած նորմատիվ իրավական ակտն ընդունելու պահանջ:  

Պետք է ընդգծել, որ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությու-
նը սկիզբ է դնում բավականին բարդ և լայնածավալ գործընթացի, որը 
պահանջում է բովանդակային և ընթացակարգային տարբեր մեխանիզմ-
ների կիրարկում՝ պայմանավորված վերջինիս հիմնարար բնույթով, իսկ 
առաջարկությանը, որպես կանոն, հաջորդում է պարզ ընթացակարգ: 

Որոշակի հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև քննարկվող ինստի-
տուտի և հանրաքվեների հարաբերակցության հարցը: Առաջին հերթին, 
այս ինստիտուտների ընդհանրությունները դրսևորվում են նրանում, որ 
երկու դեպքում էլ ենթադրվում է «ժողովրդի անմիջական մասնակցություն 
նորմաստեղծ գործունեությանը և համապետական հարցերի լուծմանը» 
[38, c. 19]: Թերևս այսպիսի ընդհանրություններով է առաջնորդվել նաև 
օրենսդիրը, երբ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության ինստի-
տուտի իրավակարգավորման մի շարք հարցեր վերապահել է «Հանրաք-
վեի մասին» ՀՀ սահմանադրական օրենքին: 
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Հանրաքվեի և ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության վե-
րաբերյալ գործող օրենսդրության պայմաններում ստացվում է, որ հան-
րային հետաքրքրություն ներկայացնող որևէ հարց ժողովրդի անմիջա-
կան նախաձեռնությամբ հանրաքվեի դնելու միակ կառուցակարգը հան-
դիսանում է այդ հարցը իրավական ակտի (գերակշիռ դեպքերում՝ օրենքի) 
նախագծի ձևով ձևակերպելը և ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռ-
նության ինստիտուտի ընձեռած հնարավորություններով այն շրջանա-
ռելը: Ընդ որում՝ այս ինստիտուտի միջոցով հարցը կարող է լուծվել նաև 
Ազգային ժողովի կողմից համապատասխան որոշման կայացման 
արդյունքում, բայց եթե օրենսդիրն ընդունի քաղաքացիների կամքին հա-
կառակ որոշում, ապա արդեն իսկ քննարկված կառուցակարգի միջոցով 
ժողովուրդն այդ հարցը կարող է դարձնել հանրաքվեի առարկա:  

Վերոնշյալ պնդումն ավելի արտահայտիչ է դարձնում ժողովրդական 
իրավաստեղծ նախաձեռնության և հանրաքվեի փոխկապված լինելու 
հանգամանքը: 

Ամփոփելով՝ կարող ենք կատարել հետևյալ եզրահանգումները՝ 
1. ժողովրդական, քաղաքացիական բազմատեսակ նախաձեռնութ-

յունների մեջ ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունն առանձ-
նանում է նրանով, որ ուղղված է նորմատիվ իրավական ակտի նախագիծ 
ներկայացնելու միջոցով օրենսդրության մեջ փոփոխություններ իրակա-
նացնելուն, 

2. որպես ժողովրդի իրավունք այն իրենից ենթադրում է ժողովրդի 
(որոշակի քանակի քաղաքացիների) նորմատիվ իրավական ակտով ամ-
րագրված հնարավորությունն իրականացնելու իրավական նշանակութ-
յուն ունեցող այնպիսի գործողություններ, որոնք ուղղված են նորմատիվ 
իրավական ակտի ընդունմանը, փոփոխմանը կամ գործողության դադա-
րեցմանը և ենթակա են պարտադիր քննարկման հանրային իշխանութ-
յան իրավասու մարմնի կողմից, 

3. ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը, որպես ժողովր-
դաիշխանության ինստիտուտ, ներառում է այնպիսի իրավանորմերի ամ-
բողջություն, որոնք կարգավորում են նորմատիվ իրավական ակտի ըն-
դունման միջոցով հասարակական հարաբերությունների կարգավոր-
մանն ուղղված ժողովրդի (որոշակի քանակի քաղաքացիների) նախաձեռ-
նության՝ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով քննարկման (որոշման 
կայացման) համար պարտադիր իրականացման ընթացակարգը, 
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4. ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությունը հարկ է դիտարկել 
որպես անմիջական ժողովրդաիշխանության իրականացման ձև՝ ընդունե-
լով վերջինիս անմիջական կապը ներկայացուցչական ժողովրդաիշխա-
նության հետ, 

5. գործող օրենսդրության պայմաններում հանրային հետաքրքրութ-
յուն ներկայացնող որևէ հարց ժողովրդի անմիջական նախաձեռնությամբ 
հանրաքվեի դնելու միակ կառուցակարգը հանդիսանում է այդ հարցը 
իրավական ակտի (գերակշիռ դեպքերում՝ օրենքի) նախագծի ձևով ձևա-
կերպելը և ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնության ինստիտուտի 
ընձեռած հնարավորություններով այն շրջանառելը: 
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ПОНЯТИЕ, СУЩНОСТЬ И СОДЕРЖАНИЕ НАРОДНОЙ 
ПРАВОТВОРЧЕСКОЙ ИНИЦИАТИВЫ 

АРМАН ТАДЕВОСЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

 
Статья посвящена раскрытию и уточнению понятия, сущности и 

содержания народной правотворческой инициативы как одной из форм 
непосредственного народовластия. В статье рассматривается ряд 
теоретических проблем, являющихся предметом исследования. В 
результате исследования автор пришел к ряду научных выводов, 
которые отражены в научной статье. 

Ключевые слова: гражданские инициативы, народная правотвор-
ческая инициатива, право народа, институт, непосредственное народо-
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The article is devoted to the disclosure and clarification of the concept, 

essence and content of the popular law-making initiative as one of the forms 
of direct democracy. The article discusses a number of theoretical problems 
that are the subject of this research. As a result of the research, the author 
came to a number of scientific conclusions, which were reflected in the 
present article. 
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THE MULTIDIMENSIONAL CHARACTERISTICS OF THE 

FORMATION OF CHARISMATIC LEADERSHIP  
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Against the backdrop of contemporary turbulence and ambiguities, 
the multi-dimensional aspect of the values of charismatic leadership 
has been studied as a socioculutural and ethnocultural phenomenon. It 
has been claimed that the latest information and communication 
technologies have had a substantial impact on that phenomenon. The 
advancement of those technologies has made it possible to change the 
political and psychological atmosphere of a country via the 
readujustment of the image of the politician. Thus, the improvement of 
political technologies has led to the qualitatively new and specially 
constructed “false charisma” that we deal with now. Our starting point 
is that the establishment of the multi-dimensional values of charismatic 
leadership functions like a game. Having said that, the multi-
dimensional values of the formation of charismatic leadership have 
been analyzed emphasizing the anthropological and civilizational 
approaches within the realm of comparative politics. According to the 
author, this approach will create an opportunity to generalize 
interdisciplinary findings constructing a holistic image of the 
sociopolitical transformation of the subject matter. 

Keywords: charismatic leadership, information and communication 
technologies, messiah, false charisma, institutional charisma, charisma 
of the masses, charisma of power, responsibility. 

 
The phenomenon of "charisma" was emphasized in detail by the Greco-

Roman political thought. It is considered to be a gift from God and it is also 
found in the New Testament in the second epistle to the Corinthians". 

Theological literature depicts charisma as a means espoused by the 
church indicating the Almighty's patriarchal authority, it served as a tool for 
regulating relations between him and his followers. However, it was 
M.Weber, who applied the concept of "charisma" and analyzed the essence 
of the possession of it. 

Thanks to M. Weber, the concept of "charisma" went beyond religion 
and became secularized as a source of social life, individual career, as a 
socio-psychological phenomenon that endows a person with supernatural 

                                        
1 This project has been carried out within the framework of the scientific project 20 RF-189 
“Charismatic Leadership in the Contemporary Political Cultures of the East: An 
Anthropological Aspect”. 

 



Քաղաքագիտություն 
 

  

95 

power, i.e. "a gift from God." [1] According to M. Weber, such a person has 
every chance to become a "leader". Charisma is first and foremost a result 
of exceptional personal qualities and as such it is "not available to everyone, 
and that is why it is the highest possibility of aristocracy and the product of 
the imagination of others." [2, с. 341- 342] In the light of the mentioned idea, 
M. Weber differentiated the civilizational and confessional dimensions of 
the power, systematized the phenomenon of "charisma" as a gift from 
God, a valuable potential, a "gift and grace given by God". In this regard, 
S. Moscovici aptly noted " ... for me, charisma is a source of vitality in addition 
to Weber's rationalism, it is saturated with sensuality and attention [3, с. 241]  

It should be noted that M. Weber did not give a clear definition of 
charisma and did not propose a systematic theory. However, M. Weber 
revealed charisma in the following three dimensions: 1. a charismatic leader 
with an awareness of his mission is characterized by self-confidence, great 
rhetorical ability, 2. during a crisis, followers of a leader typically form a mass 
demonstrating great faith in him and an incomprehensible, not insightful 
approach to economic issues. 3. charismatic routine (via party organization, 
for example), without which charismatic radical revolutionary movements are 
difficult to form [17]. Most of Weber's successors focused on the first two 
aspects. A. R. Wilner argues that charismatic relationships exist in four 
conditions: 1) the leader is perceived by like-minded people as a 
superhuman, 2) like-minded people blindly believe in his statements;  
3) unconditionally follow his instructions; 4) show inexplicable emotional 
devotion to him [4, p. 8]. Based on the analysis of the leadership discourse, 
A. R. Wilner developed the hermeneutics of charisma in particular in 
developing countries (starting with comparative studies of Sukarno in 
Indonesia, Nasser in Egypt and Nkrumah in Ghana). The majority of analysts 
with an expertise in the field argue that the issues of political, economic, and 
effective governance have become critical to understanding the essence of 
the pre-election competition among politicians and the electoral outcome. It 
should be noted right away that M. Weber considered the concept of 
charisma within the framework of his ideal type, i.e. the task was not to 
provide a clear-cut definition, but to dissect the "pure" prototype of charisma, 
the disclosure of continuity (or variations) of charisma in a specific area. 
Taking Weber's charisma as a starting point, it is necessary to state that from 
the perspective of a civilizational, anthropological analysis of modern political 
processes, it is clear that many controversial issues, the importance of which 
is growing, emerged as a result of democratic transition. Back in 2000-2002, 
with the support of INTAS (International Association for the Promotion of 
Cooperation with Scientists of the Newly Independent States of the Former 
Soviet Union), an international study on charismatic political leadership was 
conducted by scientists from the University of Bath (UK), Moscow, Minsk 
State Universities, as well as the Kiev Center for Social and Electoral Studies 
(SOCIS) in Russia, Ukraine, Belarus. Three major tasks were included in the 
empirical research. First, polls focus on the nature of support for leaders in 
the three selected countries making the comparison of results possible. 
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Second, the use of focus groups without revealing the deeper characteristics 
of the leader's supporters. Third, the statements of the managers were 
analyzed using certain theoretical positions. The goal of this approach is to 
demonstrate that charisma is an important, yet not the only concept in 
leadership analytical tools. [5] Analyzing the findings of this study, it is 
possible to argue that the materials of the study of charismatic potential in 
these countries revealed not only the contradictory nature of charisma, but 
also its importance in understanding the characteristics of political leadership 
in the post-Soviet countries. In this context, it is necessary to conduct a new 
study of scientific and applied significance of charismatic leadership by 
meeting two criteria. First, consider what characteristics make a politician 
charismatic. What are the characteristics of publicizing a politician's image? 
In that case, how should we interpret the presence of those leaders who, 
through their erratic behavior, frequently entice the masses by promising 
rapid, often illusory social change? Such ephemeral and illusory phenomena, 
as well as dramatic ones, are clearly not observed in countries where, in 
addition to a tradition of institutional respect for politicians, historical and 
cultural moral norms for maintaining political order are also strengthened. In 
this case, it is necessary to acknowledge that charismatic leaders have such 
disparate characteristics that it is difficult to discern the common source of 
their charismatic value. Moreover, the discussion of the image of the leader 
acting in society deepens the crises of political development, which, in turn, 
makes one believe in the charisma of the new leader, namely "Messiah 
(Savior)". 

Anglo-Saxon anthropology is associated with the "messianic" paradigm 
of studying political charisma. The phenomenon of charisma is only 
considered in this context of intense social changes and crises. As a result, 
there is a need to overcome an extraordinary situation through charismatic 
cultural energy, the development of a heroic myth, and the restoration of the 
balance within the logic of expectations. This superhuman "task," in the form 
of a mission, is assigned to a leader endowed with exceptional qualities 
("hero") in order to carry out a “revolutionary breakthrough”. Moreover, as 
a result of such a breakthrough, a charismatic person does not restore the 
broken order, but acts as a demiurge (Creator) and tries to create a new 
order. For this purpose, the sense of responsibility that distinguishes the 
leader and the messianic hope for the population "to get rid of the suffering" 
is borrowed from Demiurge’s myth. 

At the same time, there is a two-way process. On the one hand, there is 
a need to find the cause of violations of public (or group) order and 
misfortunes. On the other hand, we need to get rid of the villain, the 
implementation of which takes on a specially created charismatic image of a 
"hero savior". In this status, the "hero-savior" is one of the unusual personal 
qualities that the villain himself or herself suffers from and which acts as the 
embodiment of hope for the satisfaction of existing needs. Hence the 
conclusion: charismatic leadership with its "Messiah savior" essence, which 
includes the needs of followers, regularly demonstrates "proof of its 
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extraordinary ability, which seems to be a symptom of the charismatic 
relationship between the leader and his followers [6, p. 747]. At the same 
time, according to Robert Tucker's research, charismatic leaders are not 
those who have exceptional qualities and thus inspire their followers, but 
rather those who lead a movement aimed at social change and ensure 
results. From this point of view , it is crucial to create an image of a permanent 
adversary as a " scapegoat”. This process implies that the social movement 
has a charismatic facet from the onset, that is to say, it was created and 
managed by a charismatic leader (for example, F. Castro, M. Gandhi), or it 
existed prior to the appearance of a charismatic leader, but after his 
appearance, it gains the status of the “ninth wave”. In other words, each 
episode of the leader's political biography should be viewed as a heroic step 
toward the "glorious solution" of the existing problem. All actions are intended 
to ensure that the conviction has been formed and is always maintained in 
the mass political consciousness that the political leader's sequence of clear 
actions has resulted in a certain success. In this context, George Barnes 
considers it appropriate to use the concept of "heroic leadership," 
considering it one of the transformational subtypes of societies and 
organizations in deep crisis, despite the lack of an acceptable standard for 
defining charismatic leadership and the ongoing uncertainty. 

 J. Barnes' "heroic leadership" implies immense support, faith and 
confidence in his ability to cope with crises, showing willingness and enjoying 
respect through direct communication (voting, applause, handshake, letters, 
etc.) [7, p. 2441 ]. In this sense, a study on peronism, established in the 60s 
of the 20 th century in Argentina, which made use of a simple applied method 
of public opinion polling in order to reval the multidimensional value system 
of the charisma of Colonel Juan Domingo Peron (1895-1974), President of 
Argentina (1946-52, 1952-55, 1973-74) and the founder and leader of the 
Peronist movements, is remarkable. [8] Nonetheless, the approach to 
revealing the essence of charisma through a simple method of public opinion 
polling was deemed ineffective. This became especially evident after the 
Portuguese revolution of "red carnations" in 1974. It turned out that in 
connection with the study of electoral behavior, there are special problems 
of using classical means of voting-public opinion polls, in which it is 
necessary to identify affective, rational and legal characteristics, as well 
as highly variable emotions caused by the situation. As for the latter, Van 
Duren believes that at the heart of charismatic coexistence "there are 
followers of the so-called charismatic inclination, who are united in respect 
(reverence) of the leader. It is appropriate to call these new supporters of 
charisma emotional expanders of space" [9, p. 253]. In this context, a leader 
needs undisguised admiration for a certain number of like-minded people 
and recognition of his special mission. Classical historical examples are M. 
Gandhi's activity, Mao Zedong (during the Cultural Revolution of China). The 
concept of "mass charisma" is based on the leader's ability to appeal to the 
masses and unite like-minded people. These two traits do not work purely. It 
is noteworthy V.I. Lenin's charisma. he was highly respected in the Bolshevik 
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Guard, but there are questions that remain controversial- whether he was 
widely recognized as a public figure before the revolution, whether the 
illiterate population of tsarist Russia perceived his image in its authenticity. 
Nonetheless, after the October Revolution, Lenin's charisma as the leader of 
the Bolshevik state was exceptional, given the expected radical social and 
institutional changes. This phenomenon is known as "institutional 
charisma," and it reveals another important conceptual dimension of 
charisma: identifying the institutions of the party and the state ensures the 
longevity of charisma. As a result, the term "institutional charisma" should 
be used specifically for results management, rather than simply to confirm 
the benefits of the image of figures holding top positions through the use of 
political technologies. It should be noted that the main meaning of charisma 
is not only endowing the figure with powerful support from the people or the 
party, but also managing the tasks assigned to him and ensuring the 
outcome through continuous changes. We believe it is appropriate to 
consider the concept of "false charisma" in this context. Representatives of 
the Frankfurt school (T. Adorno, E. Fromm, H. Marcuse, Y. Habermas, and 
others) are known for expanding on the issue of "false charisma" and 
studying its influence on mass consciousness. M. Weber's ideas began to 
diverge according to the so-called "late capitalism" or "late bourgeois 
society". While investigating the latter, it was emphasized that during "late 
capitalism," as a result of society's catastrophic rationalization, all spheres of 
public life were formalized. Consequently, genuine charisma is gradually 
suppressed in this case; additionally, a paradoxical situation is created in 
which rationality requires irrational production in order to protect the rational. 
In this context, charisma in authenticity ceases to be real and acquires the 
characteristics of a false one. The approach to general rationalization of 
society results in the emergence of such bureaucratic structures that strive 
to strengthen their priority position in any possible way. On the one hand, 
managers do not benefit from the emergence of strong personalities and the 
influence of a revolutionary charismatic leader in the processes. On the other 
hand, M.Weber argued that bureaucracy itself leads to the growth and 
maturity of charisma, because with its help it influences emergency 
situations. However, as the history of overcoming social crises 
demonstrates, it can be overcome only when, during the election campaign, 
a politician manages to present himself as a person endowed with unusual 
qualities while also brilliantly realizing that he and his charisma are 
demagogic. In this study, the Italian researcher Luciano Cavalli meant that 
M. Weber did not predict the prevalence of such charisma in the modern 
world and discusses the false emergence of various manifestations of 
charisma [10]. But M. Weber could not have predicted current developments 
in information and communication technologies and their network influence 
on political culture. 

In this regard, special attention was paid to the pathological aspects of 
the leader's personality, his biography, and the appearance of charisma in 
the neurotic tendencies of the masses, psychoses, complex formation, and 
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fears. It is logical that the bureaucratic machine, due to rational analysis, 
coordinates problems and presents an "artificial" leader to the masses. In 
fact, only the bureaucratic apparatus rationally designs, value-justifies and is 
interested in creating an "artificial" leader. Due to the game-related irrational 
energy of the masses, the bureaucracy manages not only to strengthen its 
positions with realism and activity, but also to expand its positions by 
applying "synthetic charisma" in the media [11]. According to Richard Lang, 
the concept of "synthetic charisma" makes it possible to distinguish it not 
only from false charisma, but also to emphasize the fact that the media is 
motivated by the organizers of a political campaign. This allows charismatic 
figures, grown in accordance with institutional goals, to influence socio-
political processes, strengthening their sensual connection with the 
environment. In this context, T. Parsons, having carried out a functional 
interpretation of charisma, specified it as the result of a special attitude, 
respect for others on the part of a person, indirectly recognizing his or her 
duties. Parsons' definition of charisma is closely connected with religious 
beliefs, since the ultimate values and interests of a person (one of the most 
important of which is the search for the meaning of life) are inextricably linked 
with his ideas about the supernatural. His charisma can thus serve as a source 
of legitimacy. In other words, there is some agreement between respectable 
phenomena and moral norms that govern certain attitudes and actions. Looking 
into the differences between legitimacy and charisma, T. Parsons believes 
that legitimacy is a narrower concept, since this quality is characterized by 
the norms of ensuring order, being "institutional attachment or the 
embodiment of charisma" [12, р. 665]. At the same time, Parsons' thesis 
played a significant role in establishing that "charisma is not a metaphysical 
entity, but an empirically strictly observed property of individuals, as well as 
human actions and attitudes" [12, р. 668-669]. T. Parsons' ideas triggered 
empirical research on issues concerning charisma, assisting in the 
identification of the essence and nature of political actors' interests in the 
process of modernization in "third-world" countries. In the field of application 
of the theory of political modernization, the concept of "charisma" began to 
be used structurally and functionally, conducting a systematic analysis of 
multilevel changes, instability, and crisis situations in society. American 
political scientist David Apter was the first to emphasize the importance of 
establishing political order in countries that had just overcome the colonial 
rule through the concept of "charisma," consistently developing the charisma 
of political leaders for the purpose of systematic analysis of multifaceted 
changes. M. Weber's inclination towards the theory of charismatic 
dominance was explained by the fact that traditional power in these societies 
was destroyed during the years of colonization, and legality was discredited. 
According to D.Apter, under the conditions of such decline and alienation, 
charismatic leadership was the only acceptable place for the creation of a 
political order on the part of the "new states" having been formed on the 
decolonized tribal territories, capable of creating a politically independent 
modern state and consistently carrying out a legal transition [13]. 
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Personalized political problems were also explained by the underdeveloped 
political culture of the liberated countries. The political confrontation 
inevitably had to take the form of a political struggle between individuals, 
since for the masses who had no such experience, a person (leader) was 
more acceptable and understandable than a political program. It is assumed 
that the recognition of state power was facilitated if the demands were made 
by those who the masses trusted. That is to say, the masses trust the 
charismatic leader, but not the state, and this personalized attitude (respect 
and trust) is used to preserve and establish the state until it earns its own 
legitimacy. In this context, we deem it necessary to mention the assumption 
of supporters of the functional interpretation of charisma, which means that 
political leaders of developing countries are forced to create personal, 
irrational forms and symbols as the only acceptable style of communication. 
In this case, charisma often combines the consciousness of a national leader 
and the masses in a manipulative image. As a result of all this, the problem 
of national identity in the "new states" of an arbitrary and mostly artificial 
nature has become a priority for the organization of political life. This is due 
to a lack of objective analysis of internal life, which contributed acceptance 
of the leader with his toolkit of individual characteristics by the masses as the 
only acceptable symbol of national consolidation (integration). Charisma has 
become a means by which a political leader tries to form a national 
consciousness, public opinion, create a national bureaucracy and establish 
a political tradition. These considerations are notable for the concept of 
political charisma developed by Ann-Ruth Wilner. 

Following M. Weber's idea the possession of special qualities does not 
make a leader charismatic, but their perception as such in the eyes of their 
followers, Wilner focuses on the followers' perception of the leader, his 
interest is also focused on the means the leader uses to elicit a "charismatic 
response" (by instilling fear, respect, etc.): 1) Reference to important cultural 
myths; 2) performing actions perceived as heroic or extraordinarily heroic 
deeds, 3) projection of qualities with a mystical or powerful aura;  
4) outstanding rhetorical ability [4, р. 61]. In such a framework of perception 
of charisma, leaders such as M. Gandhi and M. Thatcher are distinguished. 
The former one was adored. However, he won with the help of his "non-
violent struggle" technology and also left a legacy of great uncertainties. M. 
Thatcher, despite having a clear ideological focus and trying to manage 
results, was not an idol. In other cases, the issue is distinguishing leaders 
who, while personally confident in their mission, are still rational in terms of 
the development of the state institution and normal modernization. 

Much of the research on charisma to date has focused on the personal 
characteristics of the charismatic figure. Today, the position of researchers 
has changed, in particular, three themes that ensure the vitality of charisma 
has become dominant in the scientific literature: social crisis, legitimization 
and mutual aid. According to Weber, most charisma scholars consider 
certain types of crises to be a necessary starting point for the analysis of 
charisma. It is safe to argue that if charisma is primarily displayed as a result 
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of the affective rather than rational nature of leadership, it is viewed as a 
threat to identity. People are more prone to anomie, loss of values, and loss 
of social belonging during times of rapid changes. All of this leads to an 
identity crisis, prompting citizens not only to believe in leaders offering radical 
alternatives to development, but also to blindly support them. With the 
importance placed on such a dramatic crisis and accelerated changes, if we 
look at the enormous changes that followed the collapse of the USSR in the 
early 1990s, we may conclude that all "first generation populist" leaders  
(B. Yeltsin, Lukashenko, Zhirinovsky, L. Ter-Petrosyan, V. Manukyan) lacked 
cultural legitimacy of charisma. That is, the newly independent countries 
found themselves in a state of crisis and psychological shock as a result of 
linear liberalization and voucher privatization [15, p. 26]. However, there is a 
thesis in the modern literature on charisma stating that a strong politician is 
responsible for cultural legitimization, leading society out of existential pain 
and fear caused by the destruction of identity through his or her purposeful 
policy. This provision applies to Germany after the defeat of 1945. However, 
it should be borne in mind that strong leadership is inherent in the German 
tradition, especially when, starting with Otto von Bismarck, reality was 
purposefully overestimated and rebuilt in the name of a united and strong 
Germany. In this regard, the peculiarities of Winston Churchill's charismatic 
value system in England is remarkable, which lacks a strong leadership 
tradition. In the late 1930s, W. Churchill was recognized and accepted in 
England for his dissent in a narrow circle of party members. But by the end 
of the 40s, he was already perceived as a great helmsman against Nazism, 
a great national figure coordinating the British resistance. And the years of 
Churchill's rule showed that during the war, politics, as a rule, rose above the 
parties. He was able to gain recognition outside the party thanks to his 
dedication to officially remaining conservative. As a rule, charismatic leaders 
seem to arise when parties are weak or do not inspire confidence (today this 
is a growing trend in both the West and the East). 

As part of our research, we also consider it appropriate to present 
Shils' comments on charisma [15, с. 5-18]. According to Shils, charisma 
is a quality that exists not only in leaders, but also in individuals, actions, 
and institutions that promote public order and coexistence. According to 
Shilts, charisma can be both constructive in terms of maintaining public 
order and destructive in terms of undermining public order.[16, p. 201-204]. As 
a result, all forces that engage in legitimate and legal activities, express 
public interests, and have public trust can be considered charismatic. 
This means that there is a large number of social strata in society 
(debaters, representatives of culture and science, businessmen, doctors 
and others) who can be charismatic. This is in contrast to Weber's 
approach, whose definition of charisma was cemented by the gift of God, 
something that only a chosen few are endowed with. A special place in 
Schilz's concept is occupied by institutional charisma, which concerns 
not only individuals[16, 206 ].. Based on this approach, we emphasize 
that the theoretical explanation of charisma is multidimensional in terms 
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of value. To proceed, it is necessary to agree on whether the concept of 
"charisma" falls into the category of ideal types or not. Second, the 
fundamental question is whether the analysis of political processes and 
making predicitons will be limited if the concept of "charisma" is rejected. The 
answer is yes. For a systematic and scientific study of the problem, 
it is necessary to bear in mind the following: 

1. Charisma is a complex social phenomenon, as such, for reasons of 
optimal application, anthropological, religious, revolutionary, reformatory, 
acquired forms of charisma need to be classified. Charisma is classified 
based on the level of social interaction, the way society is transformed, the 
outcome of activity, the assessment of the authenticity of reality, and moral 
criteria in the face of contemporary uncertainties and turbulence. 

2. Charisma is a characteristic of a person's self-affirmation in a specific 
social environment, certain social ideas, the desire to make certain changes 
and to engender trust, which is also carried out via public expectations and 
aspirations (especially socioeconomic). A charismatic leader is the one who 
can form and respond to sociocultural challenges, using them to influence 
the thoughts of future generations, establish a system of values, implement 
reforms, and instill hope in society.  

3. It is possible to become a charismatic leader within a short period of 
time under the modern conditions of the development of information and 
communication technologies. However, according to the socio-political 
situation, it is necessary to change the content of charisma. And this 
necessitates the presence of socially significant ideas, the creation and 
constant maintenance of a certain positive charismatic image in addition to 
the institutional management of the outcome, the use of modern 
communication tools, and continuous efforts in order to increase the level of 
trust.  
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ԽԱՐԻԶՄԱՏԻԿ ԼԻԴԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ 

ԲԱԶՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

 
Արդի քաղաքական տուրբուլենտության և անորոշությունների պայ-

մաններում խարիզմատիկ լիդերության կայացման արժեքային բազմաչա-
փությունը ուսումնասիրվել է որպես սոցիո և էթնո մշակութային ֆենոմեն: 
Հիմնավորված է մոտեցում (կարծիք), որ այդ ֆենոմենի գործառման վրա 
էական ազդեցություն ունեն տեղեկատվա հաղորդակցական նորագույն 
տեխնոլոգիաները: Այդ տեխնոլոգիաների զարգացման մակարդակը 
հնարավոր է դարձրել քաղաքական գործչի իմիջի վերակառուցքավոր-
մամբ փոխել երկրի սոցիալ-քաղաքական և հոգեբանական մթնոլորտը: 
Այստեղից էլ քաղաքական տեխնոլոգիաների կատարելագործումը որա-
կապես հանգեցրել է նրան որ այսօր գործ ունենք հատուկ նախագծված 
«կեղծ խարիզմայի» հետ: Ելակետ է ընդունված, որ խարիզմատիկ լիդե-
րության կայացման գործընթացն իր արժեքային բազմաչափությամբ խա-
ղային բնույթ ունի։ Այդ նկատառումներով էլ համեմատական քաղաքագի-
տության տիրույթներում խարիզմատիկ լիդերության կայացման արժեքա-
յին բազմաչափությունը վերլուծվել է՝ կարևորելով մարդաբանական և քա-
ղաքակրթական մոտեցումները: Հեղինակի կարծիքով մոտեցումը հնա-
րավորություն կտա ընդհանրացնել միջդիստիպլինար տվյալները՝ ստեղ-
ծելով հիմնախնդրի սոցիալ-քաղաքական կերպափոխման ամբողջական 
պատկեր: 

Բանալի բառեր. խարիզմատիկ լիդերություն, տեղեկատվական հա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաներ, մեսիա, կեղծ խարիզմա, ինստիտուցիո-
նալ խարիզմա, զանգվածների խարիզմա, իշխանության խարիզմա, պա-
տասխանատվություն:  
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ЦЕННОСТНАЯ МНОГОМЕРНОСТЬ ПРОЦЕССА СТАНОВЛЕНИЯ 

ХАРИЗМАТИЧЕСКОГО ЛИДЕРСТВА  
МАРИАМ МАРГАРЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 

  
В условиях современной политической турбулентности и неопре-

деленности ценностная многомерность в становлении харизматичес-
кого лидерства была исследована как социо и этнокультурный фено-
мен. Обоснован подход, что новейшие информационно-коммуника-
ционные технологии оказывают существенное влияние на функцио-
нирование этого явления. Уровень развития этих технологий позволил 
изменить общественно-политическую и психологическую атмосферу 
страны путем реструктуризации образа политика. Именно поэтому 
совершенствование политических технологий качественно привело к 
тому, что сегодня мы имеем дело со специально сконструированной 
«ложной харизмой». В качестве отправной точки принят тот факт, что 
процесс становления харизматического лидерства с его ценностной 
многомерностью имеет игровой характер. С учетом этих соображений 
ценностная многомерность становления харизматического лидерства 
была проанализирована в областях сравнительной политологии с 
акцентом на антропологический и цивилизационный подходы. По 
мнению автора, такой подход позволит обобщить междисциплинарные 
данные, создав целостную картину социально-политической трансфор-
мации данного вопроса. 

Ключевые слова: харизматическое лидерство, информационно-
коммуникационные технологии, медиа, ложная харизма, институцио-
нальная харизма, харизма масс, харизма власти, ответственность. 

 
 
 
 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 03.10.2022 
Երաշխավորվել է տպագրության 14.10.2022 

  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2022 
 

 

106 

ՀՏԴ 342.4:32  
DOI 10.55490/18290167-2022.2-09 

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ` ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՄԱՍԻՆ  

ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ, ՆԱՐԵԿ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

 
 Հոդվածում ուսումնասիրված է Սահմանադրության քաղաքական 

վեկտորն իր՝ որպես հասարակության մեջ համակեցություն ապահովող 
հատուկ սոցիալական և իրավական համակարգում առանձնահատուկ 
դերով պայմանավորված՝ արժեքաբանական գերակա մոտեցման 
կարևորագույն ուղղությամբ։ Ելակետ է ընդունված այն, որ Սահմա-
նադրությունը ստեղծվում է նպատակամետ պետության կողմից՝ որո-
շակի քաղաքական երկխոսության և համակեցության հասնելու, ինչ-
պես նաև` քաղաքական իշխանության իրականացման արժեքաբանա-
կան նորմերի սահմանակարգման համար ու պետք է օժտված լինի դրա 
համար անհրաժեշտ հատկություններով: Տասնամյակների ընթացքում 
քաղաքական Սահմանադրությունը հայեցակարգային նշանակություն 
է ստացել իրավական և քաղաքական շրջանակներում։  

 Կարծում ենք, որ ժողովրդավարական փոփոխությունների պայ-
մաններում չի կարելի «քաղաքական» Սահմանադրությունը հակադրել 
«իրավական» Սահմանադրությանը՝ ստեղծելով հակասություն իրա-
վական և քաղաքական սահմանադրությունների միջև։ 

 Հոդվածում քննարկվում են քաղաքական սահմանադրության 
առավել քննարկված հայեցակարգային մոտեցումները և սահմանադ-
րության՝ որպես քաղաքական փաստաթղթի ընկալման առանձնա-
հատկությունները։ 

Բանալի բառեր. սահմանադրություն, պետական իշխանություն, 
քաղաքականություն, քաղաքական փաստաթուղթ, սահմանադրա-
կան կարգավորում, իշխանություն։  

 
 Ժամանակակից պետությունների սահմանադրությունները երկր-

ների և ժողովուրդների եզակի պատմական փորձի վկայությունն են, սա 
քաղաքական-սոցիալական այլընտրանքի ընտրված օրինաչափ արդ-
յունքն է, որն ազգի զարգացման հեռանկարների որոշման իրավաբանո-
րեն ընդհանրացված միջոց է [1, c. 7]: Ավելին, սահմանադրական արժե-
բանության շուրջ բանավեճը շարունակաբար պտտվում է այն նախադր-
յալների շուրջ, որոնք այս կամ այն կերպ կենտրոնացած են ժողովրդավա-
րության գործընթացի մեջ օրենքի գերակա դերի վրա:  
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 Ժողովրդավարական անցումային գործընթացում մեծանում է Սահ-
մանադրության նշանակությունը, գերակա նշանակություն է ստանում քա-
ղաքական իշխանության օրինականացման (լեգիտիմացման) ձևերի և 
պայմանների կարգավորման գործում։ Դրա համար էլ քաղաքական դաշ-
տի միջոցով Սահմանադրությունն ապահովում է ժողովրդավարական 
ինստիտուտների, սահմանադրական ժողովրդավարության ռեժիմի հաս-
տատումը [2, c. 62]: 

 Քաղաքականությունը ենթադրում է կառավարողների և կառավար-
վողների փոխներգործություն, համագործակցություն և դիրքորոշվածութ-
յուն [3, էջ 25]: 

 Քաղաքականությունը մարդկային գործունեության հատուկ տեսակ 
է, որը ներկայացնում է մի կողմից օրինական տիրապետության ապարա-
տը, իսկ մյուս կողմից՝ հատուկ մասնագիտական գործունեություն, որը 
ներթափանցում է ողջ հասարակական կյանքում:  

 Քաղաքական փաստաթղթի գործառույթի ուսումնասիրությունը 
միանշանակ չէ։ Քաղաքականությունը հարաճուն երևույթ է։ Նրա դրսևոր-
ման ձևերը բազմազան են: Քաղաքական ինստիտուտները դիտարկվում 
են որպես այդ գործընթացի տարրեր։ Փաստաթղթերն ապահովում են 
քաղաքականության այնպիսի տարրերի կառուցվածք, ինչպիսիք են՝ քա-
ղաքական կազմակերպությունը, քաղաքական գիտակցությունը, քաղա-
քական հարաբերությունները: 

 Քաղաքական փաստաթղթերը ընդհանուր առմամբ կազմում են «հա-
տուկ» փաստաթղթավորման համակարգ, որը ձևավորվում է արտաքին 
քաղաքական հարաբերությունների (մեգաքաղաքականություն), առան-
ձին պետությունների հարաբերությունների (մակրոքաղաքականություն), 
առանձին տարածաշրջանների, տեղական կառույցների, ինստիտուտնե-
րի մակարդակով խմբային հարաբերությունների մակարդակներում և 
կազմակերպությունները (միջքաղաքականություն), պետական կառույց-
ների կողմից կարգավորվող միջանձնային կամ ներխմբային հարաբե-
րությունների մակարդակում (միկրոքաղաքականություն) [4, c. 25]: 

 Անդրադառնալով Սահմանադրությանը՝ կարող ենք նշել, որ, ըստ 
էության, այն ուղղված է իշխանության տարբեր ձևերը թույլատրելուն և 
սահմանափակելուն։ Սահմանադրությունն ապահովում է բոլոր սոցիալա-
կան շերտերի մասնակցությունը քաղաքական գործընթացներին և սահ-
մանում ու մեկնաբանում է այս գործընթացի իրավական հիմքերը։ Նրա 
հիմնական նպատակն է ձևավորել և սահմանափակել կառավարության 
լիազորությունները, ինչպես նաև ապահովել կառավարման համար 
անհրաժեշտ իշխանությունը՝ արդյունավետ կառավարում ապահովելու 
նպատակով [5]: 



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2022 
 

 

108 

 Սահմանադրությունը պետական քաղաքականություն է բովանդա-
կում, որը հաճախ ներմուծվում է նախագծի մշակողների կողմից` որոշակի 
քաղաքական արժեքներ և սկզբունքներ ամրագրելու նպատակով: Սահ-
մանադրության քաղաքական հիմքը իր հիմնական հատկություններից 
մեկն է:  

 Մի կողմից, քաղաքական Սահմանադրության գաղափարը բավա-
կանին կայացած է թվում, առնվազն այնքանով, որքանով քաղաքական 
սահմանադրագետների մեծամասնությունը հավատարիմ է նմանատիպ 
պարտավորությունների, փաստարկների ու ենթադրությունների հավա-
քագրմանը։ Սակայն երկրորդ, ավելի ռեֆլեքսիվ մակարդակում մնում են 
որոշ կասկածներ, թե արդյոք քաղաքական Սահմանադրությունը հավակ-
նում է լինել իրական աշխարհի Սահմանադրության նկարագրական կամ 
նորմատիվ նկարագրությունը:  

 Ընդունված է քաղաքական Սահմանադրության գաղափարը հա-
մադրել իրավական Սահմանադրության գաղափարի հետ։ Ընդ որում՝ այն 
ասոցացվում է քաղաքական իշխանություն իրականացնող անձանց պա-
տասխանատվության ենթարկելու հետ՝ զգալի և ավելի մեծ չափով դա-
տական վերահսկողության միջոցով։ Նման հարցերը չճշտված թողնելն 
անտեսում է քաղաքական սահմանադրության ներուժը։ Քաղաքական 
սահմանադրության և իրավական սահմանադրության միջև հարաբե-
րությունները սովորաբար ներկայացվում են որպես մրցակցային հարա-
բերություններ: Այս տեսակետի համաձայն՝ սրանք մրցակցող մոդելներ 
են, որոնք հիմնականում հակասում են միմյանց, պայքարում են ոչ միայն 
առաջնահերթության, այլև՝ կարծես, բացառիկության համար [6, p. 15]: 

 Քաղաքական սահմանադրությունը նույնպես, ըստ սահմանման, 
հիմնված է խորհրդարանական ինքնիշխանության վրա. խորհրդարանը 
կարող է օրենսդրություն ընդունել ամեն ինչի մասին, և չկա ավելի բարձր 
օրենք սովորական օրենքից վեր և օրենքներ ընդունելու, փոփոխելու կամ 
չեղյալ հայտարարելու խորհրդարանի լիազորությունից դուրս: Ի հակադ-
րություն, իրավական սահմանադրությունը վերաբերում է փաստաթղթին 
կամ փաստաթղթերի հավաքածուին, որը ծառայում է որպես գերագույն 
օրենք սովորական կանոնադրական իրավունքի վերևում և, հետևաբար, 
կարող է փոփոխվել միայն հատուկ միջոցներով, և ոչ միայն օրենսդիր 
մարմնի կամքով: 

 Սահմանադրության քաղաքական բնույթն արտահայտվում է նաև 
այն սահմանման մեջ, որ Սահմանադրությունը երաշխիք է հասարակութ-
յան մեջ համակեցություն ստեղծելու և սոցիալական տարբեր շերտերի մեջ 
համագործակցություն զարգացնելու համար։ Իրականում այս մոտեցման 
սահմանումը քաղաքական գիտության մեջ պայմանավորված է Լասսալ--
Մարքս բանավեճով։  
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Քաղաքականությունը՝ որպես հասարակական երևույթ, ներառում է 
հասարակական կյանքի այլ բնագավառների հետ նրա փոխհարաբեր-
վելու գործընթացը և նրա հետագիծը: Կ. Մարքսը պնդում էր, որ հասա-
րակության քաղաքական վերնաշենքը ծագումնաբանորեն պայմանավոր-
ված է տնտեսական և դասակարգային հարաբերություններով: 

Կ. Մարքսը մարդկանց մասնակցությունը քաղաքական գործընթա-
ցին հանգեցնելով պրոլետարիատի դիկտատուրայի` ոչ միայն անտեսեց 
հասարակական այլ բնագավառների ազդեցությունը քաղաքականության 
վրա, այլև պարզեցրեց սոցիո և էթնո-մշակութային քաղաքականության 
մասին պատկերացումները [7, էջ 27]: 

 Կարլ Մարքսն առաջ է քաշում ուսմունք, որի համաձայն սահմանադ-
րական և բոլոր այլ իրավական ու պետական գաղափարներն ու կանոնա-
կարգերը ո՛չ վճռորոշ, ո՛չ էական նշանակություն ունեն, քանի որ հասա-
րակական կյանքում գլխավորը դասակարգային տնտեսական պայքարն 
է։ Քանի որ հասարակական կյանքում գլխավորը սոցիալական շերտերի, 
տնտեսական դասերի, առավելապես կապիտալիստների ու աշխատողնե-
րի պայքարն է տնտեսական բարիքների համար։ Կ. Մարքսը «Գոթայի 
ծրագրի քննադատություն» աշխատությունում, որտեղ քննադատում է  
Ֆ. Լասսալի (գերմանացի փիլիսոփա, իրավաբան, տնտեսագետ, քաղա-
քական գործիչ, գերմանական սոցիալ-դեմոկրատիայի հիմնադիր 1825-
1864) առաջարկած հայեցակարգերը, զարգացնում է պրոլետարիատի 
դիկտատուրայի գաղափարը, այսինքն՝ բանվոր դասակարգը պայքարի 
շնորհիվ ինքն է դառնում հասարակարգի երաշխավոր։ Մարքսը նշված 
աշխատությունում մասնավորապես նշում է. «Իրավունքն արտադրվում է 
նրանց կողմից մատակարարվող աշխատանքին համամասնորեն. հավա-
սարությունն այն է, որ չափումը կատարվում է հավասար չափով՝ աշխա-
տանքով: 

Բանվոր դասակարգն իր ազատագրման համար գործում է նախ և 
առաջ ժամանակակից ազգային պետության շրջանակներում՝ գիտակցե-
լով, որ նրա ձգտումների անհրաժեշտ արդյունքը, որոնք ընդհանուր են 
բոլոր մշակութային երկրների աշխատողներին, լինելու է ժողովուրդների 
միջազգային եղբայրությունը» [8, c. 9]: 

 Ըստ նրա՝ այս պայքարում սահմանադրությունները կարծես ինքնա-
բերաբար կառուցվում են հասարակության տնտեսական հիմքի վրա՝ ար-
տացոլելով նրանում առկա ուժերի իրական հավասարակշռությունը։ Իրերի 
նման ըմբռնման տեսանկյունից իրավաբանների և քաղաքական գործիչ-
ների բոլոր ջանքերը՝ իրենց երկրին լավագույն սահմանադրությունը տա-
լու համար, անպտուղ են. ի վերջո յուրաքանչյուր երկիր առանց այդ էլ ունի 
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իր միանգամայն բնական Սահմանադրությունը, այլ կերպ ասած՝ հասա-
րակական ուժերի իրական հարաբերակցությունը։  

 Ի հակադրություն սրան՝ Լասսալը պնդում է, որ հասարակական 
ուժերի փաստացի հարաբերությունները գրվում են թղթի վրա, գրավոր 
արտահայտվում և դադարում են լինել միայն փաստացի հարաբերություն-
ներ, այլ դառնում են օրենք կամ իրավական ինստիտուտներ, որոնց 
նկատմամբ անհնազանդությունը պատժվում է [9, c. 6]: 

 «Սահմանադրական հարցերն առաջին հերթին ոչ թե իրավունքի, այլ 
իշխանության խնդիր են,- դիտարկել է Ֆ.Լասսալը,- նշում, որ երկրի իրա-
կան սահմանադրությունը գոյություն ունի միայն երկրում առկա իշխա-
նության փաստացի վիճակում. Հետևաբար, քաղաքական սահմանադ-
րություններն արժեքավոր և մնայուն են միայն այն դեպքում, երբ ճշգրիտ 
արտահայտում են այն ուժային վիճակները, որոնք գործնականում առկա 
են հասարակության մեջ։ 

 Լասսալը պնդում է, որ երկրի իրական սահմանադրությունը երկրում 
առկա ուժերի փաստացի հարաբերակցությունն է: Գրված սահմանադ-
րությունը միայն այն դեպքում է դիմացկուն և իմաստ ունի, երբ հասարա-
կական ուժերի իրական հարաբերակցության ճշգրիտ արտահայտումն է»: 
Այս դեպքում ուժերի հարաբերակցություն ասելով Ֆ. Լասսալը ի նկատի 
ունի ոչ թե դասակարգերի հարաբերակցությունը, այլ տարատեսակ 
խմբերի՝ սկսած տարբեր դասերից մինչև հասարակության կարծիք: Բեր-
ված օրինակներից հետևում է, որ Սահմանադրությունը կարող է փոփոխ-
վել երկու դեպքում. նախ, երբ քաղաքական իշխանությունը մի դասակար-
գից մյուսին է փոխանցվում, այսինքն՝ պետության էության փոփոխության 
(պետության նոր տիպի առաջացում), երկրորդ երբ պետության և հասա-
րակության մեջ փոխվում է դասակարգային ուժերի հարաբերակցությունը 
[10, c. 24]: Հենց այդ պատճառով էլ նա կոչ էր անում ոչ թե հորինված 
գրված Սահմանադրություն ստեղծել, այլ զբաղվել Սահմանադրության 
իրական կառուցմամբ, այսինքն՝ փոխել երկրում առկա հասարակական 
ուժերի հարաբերակցությունը։ Ասել է թե՝ իրավական Սահմանադրությունը 
փոխելու համար նախ պետք է փոխել փաստացի Սահմանադրությունը։ 

 Սահմանադրության քաղաքական բնույթի իրական էությունը բնու-
թագրելիս առավել ողջամիտ է թվում Ֆ.Լասսալի դիրքորոշումը, որով-
հետև հասարակական ուժերի իրական հարաբերակության ճշգրիտ ար-
տահայտումը Սահմանադրության բուն էության հատկանիշն է։  

 Իսկ արդեն Ջ.Գրիֆիտի, Ադամ Թոմկինսի և Ռիչարդ Բելամիի կող-
մից շարադրանքում ուսումնասիրվում են, թե ինչու քաղաքական Սահմա-
նադրության նորմատիվությունը կարող է լինել հստակ որոշված, և ինչ 
հիմնավոր պատճառներ պետք է փնտրել քաղաքական սահմանադրութ-
յան բուն գաղափարի մեջ: Քաղաքական սահմանադրությունն այստեղ 
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ընկալվում է որպես «մոդել», որն ապահովում է բացատրական շրջանակ, 
որի շուրջ կարող ենք իմաստավորել մեր սահմանադրական ինքնաըմբռ-
նումները:  

 «Քաղաքական Սահմանադրություն» հայեցակարգի ի հայտ գալը որ-
պես առանձին տերմին մեր սահմանադրական բառապաշարում նպաս-
տել է Ջոն Գրիֆիտի «Քաղաքական սահմանադրություն» հանրահայտ 
դասախոսությունը (1978)։ Սահմանադրությունը «ոչ ավել, ոչ պակաս, քան 
այն, ինչ տեղի է ունենում».-այսպես է գրել պրոֆեսոր Ջոն Գրիֆիտը։ Նա 
ցույց տվեց սահմանադրության և առօրյա քաղաքական գործունեության 
հարաբերությունները. նա կարծում է, որ սահմանադրությունը քաղաքա-
կան գործունեության արտահայտություն է և ենթակա է փոփոխվող քա-
ղաքական հանգամանքների։ 

 Գրիֆիտի ներդրումն էր առաջարկել այն, ինչ 1978-ին Բրիտանիայի 
սահմանադրական պայմանավորվածությունների նոր պատմություն էր, 
այն իր էությամբ ենթադրում էր, թե ինչ էր նա համարում սահմանադրութ-
յան հստակ քաղաքական բնույթը։ 

 Նա պնդում էր, որ բրիտանական չգրված «քաղաքական սահմա-
նադրության» մեջ ամեն ինչ սահմանադրական է։ Սահմանադրությունը 
«ապրում է՝ օր օրի փոխվելով։ Այն ամենը, ինչ տեղի է ունենում, սահմա-
նադրական է։ Իսկ եթե ոչինչ չլիներ, դա նույնպես սահմանադրական կլի-
ներ» [11, c. 280]: Ըստ նրա՝ քաղաքականությունն է, որ պետք է որոշի, թե 
ինչն է սահմանադրական և քաղաքականությունն է, որ պետք է որոշի, թե 
ինչ է նշանակում «սահմանադրական». և քաղաքականությունն է, որ 
պետք է պարտադրի այդ արժեքները: Գրիֆիտը նշում է, որ օրենքը քա-
ղաքականություն է, որն իրականացվում է այլ միջոցներով։ 

 Նա մերժեց օրենքի գաղափարը՝ որպես ի սկզբանե բարոյական 
հասկացություն, և, հետևաբար, մարդու համընդհանուր իրավունքների 
հասկացությունը՝ իր փիլիսոփայական առարկությունը բրիտանական 
սահմանադրության բարեփոխմանը, փոխարենը բնութագրելով դրանք 
որպես «քաղաքական պահանջներ» [12]: 

 Օրենքները, պնդում է Գրիֆիտը, «ուղղակի ուժային հարաբերութ-
յունների մասին հայտարարություններ են և ոչ ավելին»: Արդյունքում, 
Գրիֆիտը պնդում էր, որ «քաղաքական պահանջների» ընդունումը կամ 
մերժումն ավելի լավ է թողնել քաղաքական գործիչներին, քան դատավոր-
ներին, քանի որ քաղաքական գործիչները «շատ ավելի խոցելի են» քան 
դատավորները և կարող են պաշտոնանկ արվել կամ առնվազն տուժել 
իրենց համբավից։ Դրանով Գրիֆիտն իր կասկածներն արտահայտեց ավ-
տորիտարիզմը սահմանափակող դատական ճանապարհով կիրառվող 
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սահմանադրությունների և իրավունքների օրինագծերի արդյունավե-
տության վերաբերյալ՝ պնդելով, որ «մեր կառավարիչների պատասխա-
նատվությունը պետք է լինի իրական և ոչ թե ֆիկտիվ»։ Այսպիսով, իրա-
վունքների օրինագծերը չեն լուծում քաղաքական պահանջները, այլ 
դրանք վերածում են վեճի: Գրիֆիտի կարծիքով, քաղաքական որոշումնե-
րը պետք է կայացնեն քաղաքական գործիչները [14, p. 16]: 

 Ըստ էության՝ Գրիֆիտը հերքել է քաղաքական Սահմանադրության 
նորմատիվային բովանդակությունը, միևնույն ժամանակ, սակայն, դժվար 
է խուսափել այն եզրակացությունից, որ Գրիֆիտի համար քաղաքական 
Սահմանադրությունը «լավ» Սահմանադրության օրինակ է, որը պետք է 
նորմատիվային կշռիռ հաղորդվի։ Ինչպես նշում է Քերոլ Հարլոուն, Գրի-
ֆիտի քաղաքական Սահմանադրությունը «ուղենիշ է ծառայում նրանց 
համար, ովքեր ներկայացուցչական և խորհրդարանական կառավարումը 
համարում են կարևոր սահմանադրական ցանկություններ» [15, p. 190]: 

 Քաղաքական սահմանադրությունը դարձավ նոր ակադեմիական 
բանավեճի առարկա, որի գիտական ուսումնասիրության հետաքրքրութ-
յունը պահպանվեց հատկապես Ադամ Թոմկինսի և Ռիչարդ Բելլամիի աշ-
խատանքներում [16, p. 101]:  

 Քաղաքական սահմանադրության մասին Ադամ Թոմկինսի ակնար-
կը հստակորեն կրկնում է Գրիֆիտի այն համոզմունքը, որ խորհրդարանը 
նախընտրելի համաժողովն է քաղաքական պահանջների վիճարկման 
համար՝ հաշվի առնելով այն, որ քաղաքական գործիչներն ավելի հաշվե-
տու են, քան դատավորներն իրենց գործողությունների համար: Նա 
պնդում է, որ սահմանադրությունը եզակի է և ուշագրավ, քանի որ «այն 
օգտագործում է քաղաքականությունը որպես միջոց, որի միջոցով կարող 
է իրականացվել սահմանադրության նպատակը (այսինքն՝ ստուգել իշխա-
նությունը): 

 Արևմտյան հասարակության սահմանադրությունների մեծ մասը, 
պնդում է Թոմկինսը, «հիմնված չեն իդեալի վրա՝ կառավարությունը պա-
տասխանատու դարձնելու այնպիսի քաղաքական ինստիտուտի, ինչպի-
սին է խորհրդարանը», այլ փոխարենը հիմնված է դատավորների վրա՝ 
«կառավարության վերահսկողության ապահովման գործում գլխավոր 
դերն ապահովելու համար» [17, p. 3]: 

 Հետևաբար, Թոմկինսի համար «քաղաքական սահմանադրությունն 
այն է, որտեղ նրանք, ովքեր քաղաքական իշխանություն են իրականաց-
նում (ասենք՝ կառավարությունը) ենթարկվում են սահմանադրական պա-
տասխանատվության քաղաքական միջոցների և քաղաքական ինստի-
տուտների (օրինակ՝ խորհրդարանի) միջոցով»: Հետևաբար, Թոմկինսի 
քաղաքական սահմանադրությունը, ըստ երևույթին, կիսում է Գրիֆիտի 
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նախապատվությունը քաղաքական գործիչների նկատմամբ՝ դատավորնե-
րի փոխարեն՝ հաշվետվողականության հիման վրա։ 

 Ի տարբերություն Թոմկինսի, որի համար խորհրդարանի առջև նա-
խարարների պատասխանատվությունը քաղաքական Սահմանադրութ-
յան առանցքն է, օրենսդիր մարմնի օրինաստեղծ գործառույթը թել է, որն 
անցնում է Բելամիի կողմից քաղաքական Սահմանադրությունը որպես 
ժողովրդավարական սահմանադրություն սահմանելով: Դա ընդգծում է ոչ 
միայն գերակշռող սահմանադրական կառուցակարգերի քաղաքակա-
նությունը՝ Սահմանադրությունը՝ որպես քաղաքականության պայմաննե-
րում գործող ողջամիտ տարաձայնությունների վիճարկվող արդյունք, որ-
տեղ սահմանադրական փոփոխություններն իրականացվում են մեծ մա-
սամբ գերակշռող քաղաքական մեծամասնության միջոցով։ Բելամիի հա-
մար ժողովրդավարական գործընթացը Սահմանադրություն է [18]: Այդ 
իսկ պատճառով Սահմանադրությունը երբեք չի խուսափում ժողովրդա-
վարությունից, քանի որ այն երբեք կասկածի կամ փոփոխության չի են-
թարկվում սովորական քաղաքական (և մեծ մասամբ, օրենսդրական) 
գործընթացների շրջանակներում գործող հիմնական քաղաքական ինս-
տիտուտների կողմից։  

 Բելամիի քաղաքական սահմանադրության հայեցակարգը նույնպես 
կառուցված է ի հակակշիռ այն բանի, ինչ նա համարում է իրավական 
Սահմանադրության տարբերակիչ առանձնահատկությունը. մարդու իրա-
վունքների իրավական ամրապնդումը «բարձրագույն օրենքի» Սահմա-
նադրության շրջանակներում, որը ենթակա է դատական քննության: 
Սահմանադրագետները իրավունքները պաշտպանում են այս կերպ, 
պնդում է նա, քանի որ դրանք ընկալվում են «կենտրոնական ժողովրդա-
վարական հասարակության մեջ»:  

 Բելամին պնդում է, որ ժողովրդավարական գործընթացը սահմա-
նադրությունն է։ 

 Այսպիսով նկատելի է, որ Թոմկինսը քաղաքական սահմանադրութ-
յունը սահմանում է որպես նախարարական պատասխանատվություն և 
դրանք դիտում է հիմնականում որպես գործադիր իշխանության դիտորդ-
ներ այլ ոչ թե օրենսդիրներ, մինչդեռ Բելամին քաղաքական սահմանադ-
րությունը սահմանում է որպես խորհրդարանական ինքնիշխանություն և 
բանավեճի գործընթաց, որի միջոցով խորհրդարանը օրենք է ընդունում: 
Կարծում ենք՝ Բելամիի սահմանումը երկուսից ավելի ճշգրիտ է ամենա-
հիմնական և ընդհանուր իմաստով, քանի որ այն ընդգծում է հարցի էութ-
յունը. այն է՝ որևէ ծածկագրված բարձրագույն օրենքի բացակայությունը 
նշանակում է, որ խորհրդարանը կարող է օրենքներ ընդունել ամեն ինչի 
վերաբերյալ, և որ բոլոր հարցերը մնում են քաղաքական։  
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 Բելամին այդ տեսանկյունից ընդհանուր առմամբ «քաղաքական 
սահմանադրության» ավելի ընդգրկուն սահմանում է տվել։ 

 Սահմանադրության քաղաքական գործառույթի իրականացումը են-
թադրում է նաև պետության վարչական մեքենայի արդյունավետ գործա-
ռում և այս տեսանկյունից քաղաքական արդիականացման ճանապար-
հով գնացող մեր պետության համար սահմանադրության քաղաքական 
ֆունկցիան ենթադրում է նաև ժողովրդավարական կառավարման որա-
կական զարգացում։ 

 Քաղաքական արդիականացումը, որպես քաղաքականության որա-
կական փոփոխություն արտահայտող երևույթ, կոչված է կանխատեսելու 
հասարակության ապագային ուղղված անելիքները։ 

 ՀՀ-ում քաղաքական արդիականացումն ունի իր առանձնահատ-
կությունները՝ պայմանավորված երկրում գծային ազատականացման, 
արագացված սահմանադրական փոփոխությունների և նոր արժեքային 
համակարգի հանրային ընկալմամբ։ Եվ իրականում ժողովրդավարակա-
նացման այն խնդիրները, որոնք հանգել են քաղաքական զարգացման 
ճգնաժամի, հիմնականում պայմանավորված է նաև Սահմանադրության 
արագ փոփոխությամբ [19, էջ 10]: Չնայած որ Սահամանդրության՝ որպես 
քաղաքական փաստաթղթի գործառույթի մեջ մտնում է պետություն-հա-
սարակություն հարաբերություների հարաճուն զարգացման և այդ հարա-
բերությունների դիմադրողականությանն ուղղված իրավական նորմերի 
ամրագրումը, օրինակ ՀՀ Սահմանադրության 1995 թ, 2005 թ, և 2015 թ 
սահմանադրական փոփոխությունների արդյունքում առաջին հոդվածը, 
որն ամրագրում է Հայաստանի Հանրապետության ինքնիշխան, ժողովր-
դավարական, սոցիալական, իրավական պետության բնույթն անփոփոխ 
է, որն իրականում իրատեսական չի կարող լինել թե՛ քաղաքական և թե՛ 
իրավական գիտության տեսանկյունից հակասում է քաղաքական իրավա-
հարաբերությունների դինամիկության գաղափարին։  

 Այսպիսով՝ քննարկելով քաղաքական Սահմանադրության դեռևս 
երիտասարդ հայեցակարգի կողմնակիցների դիտարկումները կարող ենք 
նշել, որ Սահմանադրությունը, որպես քաղաքական փաստաթուղթ, ար-
տացոլում է՝ իր մշակման և ընդունման պահին, քաղաքական ուժերի որո-
շակի հարաբերակցություն: Սահմանադրությունը հասարակության պե-
տաիրավական մոդելն է: Սա հատուկ քաղաքական և իրավական նշանա-
կության փաստաթուղթ է: Ցանկացած պետության հիմնական օրենքը պե-
տական քաղաքականության գործիք է: Այն ամրապնդում է քաղաքական 
ռեժիմի հիմքերը, հասարակության քաղաքական համակարգի կազմա-
կերպման և գործունեության սկզբունքները: Գրիֆիտի արտահայտած 
դիրքորոշումը հանգում էր այն եզրահանգման, որ Սահմանադրությունն 
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անպայմանորեն պետք է քաղաքական բանավեճի առարկա լինի սովորա-
կան քաղաքական գործընթացի և դրա փոփոխության հնարավորության 
շրջանակներում: 

 Թոմկինսն ընդգծեց քաղաքական սահմանադրության բնութագրիչ-
ներից այն, որ իշխանություն իրականացնողները ենթարկվում են սահմա-
նադրական պատասխանատվության քաղաքական միջոցների և քաղա-
քական ինստիտուտների միջոցով։ Իսկ Բելամին ընդգծեց, որ քաղաքա-
կանությունից դուրս ընդունված ցանկացած բան սահմանափակումներ է 
դնում քաղաքական համակարգի վրա, հետևաբար Սահմանադրությունն 
ապահովվում է ժողովրդավարական քաղաքականության ամենօրյա գոր-
ծունեությամբ, և այդ առումով այն միշտ ենթակա է փոփոխությունների 
քաղաքական գործունեության արդյունքում։  

 Հետևաբար Սահմանադրությունը ոչ միայն իրավական, այլ նաև քա-
ղաքական փաստաթուղթ է, որն արտահայտում է տարբեր ուժերի միջև՝ 
քաղաքական պայքարի գործընթացում ձեռք բերված քաղաքական կոմպ-
րոմիսները, և ցանկացած Սահմանադրություն առավելագույն չափով ար-
տացոլում է այն քաղաքական ուժերի շահերը, որոնք որոշիչ ազդեցություն 
ունեն հասարակության մեջ: 
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О ПРОБЛЕМЕ КОНСТИТУЦИИ, КАК ПОЛИТИЧЕСКОГО ДОКУМЕНТА 
МАРИАМ МАРГАРЯН, НАРЕК ОГАНЕСЯН 

Академия государственного управления Республики Армения 

 В статье рассматривается политический вектор Конституции как 
особая социальная роль, обеспечивающая сосуществование в обществе, 
и особая роль в правовой системе, обусловленная важнейшим направ-
лением ценностно-ориентированного подхода. Исходным является тот 
факт, что Конституция целенаправленно создается государством для 
достижения определенного политического диалога и сосуществования, 
а также определения ценностных норм осуществления политической 
власти и должна быть наделена необходимыми свойствами. В течении 
десяток лет политическая конституция приобрела концептуальное 
значение в правовых и политических рамках.  

 Придерживаемся мнения, что в условиях демократических преоб-
разований «политическую» Конституцию нельзя противопоставлять 
«правовой» Конституции, создавая противоречия между правовой и 
политической конституциями. 

 В данной статье рассматриваются наиболее обсуждаемые концеп-
туальные подходы к политической конституции и особенности понима-
ния конституции как политического документа.  

Ключевые слова: конституция, государственная власть, политика, 
политический документ, конституционное регулирование, власть. 

 
ON THE ISSUE OF THE CONSTITUTION AS A POLITICAL DOCUMENT 

MARIAM MARGARYAN, NAREK HOVHANNISYAN 
Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

The article considers the political vector of the constitution as a distinct 
social approach ensuring social coexistence and establishing a distinct role in 
the legal system which is based on the prevailing approach of value system. 
As a starting point, it is accepted that the constitution was purposefully created 
by the state to achieve a certain level of political dialogue and coexistence, as 
well as to regulate the value norms of the implementation of political power 
and as such it needs to have  appropriate features. However, the political 
constitution has gained conceptual significance in legal and political circles 
over the years. 

We think that, in the face of democratic changes, it is impossible to oppose 
the "political" constitution to the "legal" constitution, resulting in a contradiction 
between the legal and political constitutions. 

This article discusses the most debatable and controversial conceptual 
approaches to the political constitution, as well as the peculiarities of the 
constitution's perception as a political document. 

Keywords: constitution, state power, politics, political document, 
constitutional regulation, power. 

 
Ներկայացվել է խմբագրություն 06.10.2022 

Երաշխավորվել է տպագրության 21.10.2022 
  



ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 2 /2022 
 

 

118 

ՀՏԴ 327.3 
DOI 10.55490/18290167-2022.2-10 

ԻՍԼԱՄԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՊԱԳԱՅԻ 
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 

ԳԱՐԻԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Իսլամը և՛ որպես ուսմունք, և՛ որպես քաղաքակրթություն շարու-
նակում է աճող դեր ունենալ միջազգային հարաբերություններում, մա-
նավանդ նոր աշխարհակարգի ձևավորման պայմաններում Մերձա-
վոր Արևելքում: Նկատի ունենալով Հայաստանի Հանրապետության 
համար ստեղծված բարդ աշխարհաքաղաքական միջավայրը 2020 
թվականի պատերազմից հետո՝ կարևորում ենք քաղաքական-քաղա-
քակրթական չափումների շարունակական վերանայումն ու մտազն-
նությունը քաղաքագիտական, սոցիալ-մշակութային, անթրոպոլոգիա-
կան հարթություններում իսլամական քաղաքակրթության ու քաղա-
քական իսլամի տեղն ու դերն արդի հայկական քաղաքական մտքի 
ընկալումներում հաստատելու նպատակով: 

Բանալի բառեր. իսլամ, քաղաքական իսլամ, հայ-մահմեդական 
հարաբերություններ, իսլամական աշխարհի բազմարժեք ընկալում։ 

 
ՀՀ-ն ավանդաբար ձգտել է փոխլրացնող, բազմավեկտոր հարաբե-

րություններ հաստատել տարբեր ուժային կենտրոնների հետ, սակայն 
2020 թվականի պատերազմն ու դրա աղետալի հետևանքները հարկադ-
րում են եզրակացնել, որ մեծ հաշվով բազմավեկտոր արտաքին քաղա-
քականությունը կա՛մ ձախողում է ապրել, կա՛մ չի իրականացվել դրա 
իրական ներուժը, ինչը վերջինս կա՛մ մերժելու, կա՛մ վերաիմաստավորե-
լու անհրաժեշտություն է առաջացնում։ Հաշվի առնելով քաղաքակրթա-
կան գործոնի ծանրակշիռ դերը միջազգային հարաբերություններում, ինչ-
պես նաև ՀՀ բարդ, խնդրահարույց, կոնֆլիկտային, խորքային հարաբե-
րություններն իր մահմեդական հարևաններից երկուսի ու նույնքան բազ-
մաբովանդակ հարաբերություններն ու բարիդրացիությունը Իրանի, ա-
րաբական աշխարհի հետ, կարևորում ենք իսլամի շուրջ ծավալվող քա-
ղաքական և ակադեմիական գլոբալ քննարկումների վերլուծությունը ՀՀ 
ազգային ու պետական շահերի տեսանկյունով։  

Իսլամն այս իմաստով դիտարկում ենք որպես մեկ միասնական քա-
ղաքակրթություն՝ հիմնված Մուհամեդ մարգարեի հիմնադրած կրոնի 
հետևորդների ընդհանրության վրա: Այսպես, ումմայի՝ մահմեդականների 
համաշխարհային համայնքի, իսլամական արժեքների ունիվերսալ չափ-
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ման, քաղաքակրթական-արժեքաբանական ընդգրկուն արեալի տեսանկ-
յունից աներկբա է իսլամական քաղաքակրթության գոյությունը: Ակնհայտ 
է, որ մահմեդական աշխարհ հասկացությունը որքան հեշտ է ձևակերպել 
ըստ այդմ, այնքան էլ բարդ է նրա՝ որպես մոնոլիտ կառույցի հետ որևէ 
երկրի հարաբերությունների մտազննությունը: Փաստորեն առնչվում ենք 
ենթաքաղաքակրթություններ ներառող բազմաշերտ քաղաքակրթության 
հետ, ինչի ներքին հակասականությունն ու ֆրագմենտացիան կարևո-
րություն են ստանում քաղաքական հարթության մեջ: Համաձայն Pew 
Research Center-ի ուսումնասիրությունների՝ «սուննիների առնվազն 40 
տոկոսը չեն ընդունում շիաներին որպես մահմեդական հավատակիցներ: 
Որոշ դեպքերում ավելի մեծ տոկոս կազմող մարդիկ չեն կարծում, որ շիա-
ների մեջ տարածված որոշ սովորույթներ, օրինակ՝սրբավայրեր այցելութ-
յունը, ընդունելի են իսլամական ավանդույթի տեսակետից» [1]: Իսլամա-
կան քաղաքակրթության ներքին հակասականության պայմաններում ար-
ժեքաբանական կողմնորոշիչների համադրման օրինակ է այն, որ «աշ-
խարհի 1.6 միլիարդ մահմեդականները միասնական են առ Աստված ու 
Մուհամեդ մարգարեի նկատմամբ իրենց հավատով և կապված են իրար 
այնպիսի կրոնական սովորույթներով (practices), ինչպիսիք են ծոմապա-
հությունը սրբազան Ռամադան ամսին ու աղքատներին օգնելու համար 
տրված ողորմությունը: Սակայն նրանք խիստ տարբեր տեսակետներ 
ունեն իրենց հավատի շատ ասպեկտների շուրջ, ներառյալ այն, թե որքան 
կարևոր է կրոնն իրենց կյանքում, ով պետք է համարվի մահմեդական ու 
որ սովորույթներն են ընդունելի իսլամում» [1]: Ի լրումն սրա՝ մահմեդա-
կան քաղաքակրթության ներսում առկա սուր հակասությունները, տարա-
տեսակ կրոնափիլիսոփայական հոսանքները, աշխարհագրորեն իրարից 
անջատ տարածաշրջաններում գտնվելու հանգամանքը, ներքաղաքա-
կրթական էթնոկրոնական բնույթի հակամարտությունները, մարդաբա-
նական, մշակութաբանական, պատմաաշխարհագրական տարբերութ-
յունները թույլ չեն տալիս այն մշտապես դիտարկելու որպես համընդհա-
նուր քաղաքակրթական տիրույթ՝ առնվազն միջազգային քաղաքակա-
նության ու աշխարհաքաղաքականության տեսակետից: Այդուհանդերձ 
կոնցեպտուալ հակասական մոտեցումներ դավանողներին չի հաջողվում 
հերքել իսլամական քաղաքակրթության գոյությունը: Խնդիրն իր բիկուլ-
տուրիստական էության մեջ լուսաբանելու նպատակով ներկայացնենք 
Հարվարդի համալսարանի պրոֆեսոր Շահաբ Ահմեդի մեկնաբանությունը: 
Այսպես՝ հեղինակի կարծիքով իսլամի մեկնաբանություններն ունեն երկու 
թերություն: Առաջինն այն է, որ իսլամ հասկացությունը սահմանվում է 
սահմանափակ կերպով, ինչը հանգեցնում է հասկացության կենտրոնաց-
ման բուն իսլամի շուրջ: Այլ կերպ ասած՝ «այս միտումը բնորոշում 
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(identifies) կամ առջնային դեր է տալիս մարդկային ու պատմական այս 
երևույթի սոսկ որոշ ընտրված մասի (որպես կանոն՝ իսլամական իրավուն-
քին) որպես ինչ-որ առումով ավելի պատշաճորեն կամ իրապես իսլամա-
կանի՝ այդպիսով մարգինալացնելով, զրկելով կամ ամբողջությամբ ձեր-
բազատվելով պատմական պատմական ֆենոմենի այլ մասերից» [2]: Մեկ 
այլ թերություն է հանդիսանում ասվածի հակապատկերը. «ձևակերպել 
(conceptualize) իսլամը երևույթների ընդարձակման (expansion of 
phenomena) իմաստով՝ առանց հոգ տանելու համակարգող կետ (focal 
point) ֆիքսելու մասին»[2]: 

 Այս փաստը նկատի ունենալով՝ փորձենք հասկանալ, թե ինչ է իսլա-
մական քաղաքակրթությունը որպես միակուռ քաղաքակրթական-քաղա-
քական հանգույց ու ինչպիսի ներքաղաքակրթական ֆրագմենտացիայի 
արդյունքում կարող ենք դիտարկել նրա երկդիմի բնույթը Մերձավոր 
Արևելքում ՀՀ պետական շահերի տեսակետից: Ասվածից հետևում է, որ 
չնայած իսլամի որպես քաղաքակրթության առկայությանը ու դրա նկատ-
մամբ Արևմուտքում առկա ընդհանրական, համահարթեցնող, երբեմն՝ 
չարագուշակ պատկերացումներին՝ տարբեր երկրների ու ժողովուրդների 
հետ առնչությունների քաղաքական չափումը հայկական ներքին ու ար-
տաքին քաղաքականության տեսակետից բիկուլտուրիստական է: Այլ 
կերպ ասած, Հայաստանն ունակ է իսլամադավան տարբեր ժողովուրդ-
ների հետ բազմաչափ հորիզոնական կապերը զարգացնել՝ հաշվի առնե-
լով ինչպես իսլամի տեղն ու դերը կերպափոխվող աշխարհակարգում, 
պատմաաշխարհագրորեն ու քաղաքակրթորեն, այնպես էլ նրա ներքին 
խզման գծերի առկայությունը, որոնք մեր կարծիքով աշխարհաքաղաքա-
կանորեն բախտորոշ են ու խորապես տարբերակիչ: 

Հայ-մահմեդական կապերն ու հարաբերությունները խորքային, բազ-
մաբովանդակ ու տարածական են ինչպես աշխարհագրորեն, պատմա-
կանորեն, քաղաքակրթորեն, այնպես էլ քաղաքականապես։ «Հիշարժան 
են նաև Մատենադարանի կաթողիկոսական դիվանում պահվող պարս-
կերենով, արաբերենով և թուրքերենով գրված ձեռագրերի օրինակները, 
որոնցից մեկը՝ մեկ համարի տակ գտնվող թղթապանակը՝ գրված արա-
բերեն և թարգմանված, վերաբերում է Մահմեդի (այսինքն՝ Մուհամմադ 
մարգարեի) կողմից Սահակ վարդապետին (նկատի է առնված Սահակա 
Ձորոփորեցի կաթողիկոսը) տված հրովարտակին: Վերջինիս համաձայն՝ 
հայերը մուսուլմանների տիրապետության ներքո ստանում էին լայն իրա-
վունքներ իրենց կրոնին հետևելու և եկեղեցիներ կառուցելու համար: Հո-
գևորականներն ազատվում էին բոլոր հարկերից» [3]: Որքանո՞վ են այս և 
նմանատիպ օրինակներն արտահայտում քաղաքական իսլամի աշխար-
հաքաղաքական դիրքորոշվածությունը Հայաստանի ու հայության նկատ-
մամբ արդի շրջանում։ Այս հույժ կարևոր հարցին պատասխանելու համար 
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նպատակ ենք հետապնդում հայ-մահմեդական մերօրյա քաղաքական 
հարաբերությունները փորձել տեղորոշել քաղաքական իսլամի ու դրա 
նկատմամբ ձևավորված տեսակետների տիրույթում՝ վեր հանելով 
արևմտյան քաղաքական ու ակադեմիական ընտրանու տեսակետների 
հակասականությունն այս քաղաքակրթության ու հատկապես դրա քաղա-
քական չափման նկատմամբ։ Սույն հետազոտության գիտական նորույթն 
այն է, որ այն փորձ է անում հիմնավորել ու զարգացնել այն վարկածը, որ 
հայ-թուրքական ու հայ-մահմեդական հարաբերությունները ոչ թե նույնա-
կան, այլ զուգահեռ գործընթացներ են, իսկ ներքաղաքակրթական շահերի 
բախումները թույլ են տալիս Հայաստանի Հանրապետությանը որդեգրել 
ակտիվ համագործակցության քաղաքականություն և դառնալ մի շարք 
մահմեդական պետությունների համար արժեքավոր գործընկեր, ինչը, 
մեր համոզմամբ, կարող է ունենալ ինչպես անվտանգային ու աշխարհա-
քաղաքական, այնպես էլ տնտեսական, հումանիտար, միջքաղաքակրթա-
կան երկխոսությանն առնչվող, մինչև անգամ մարդաբանական ու տարա-
ծաշրջանային էական նշանակություն։  

Ինչու՞ է իսլամը քաղաքական 
Սույն հոդվածն իսլամը դիտարկում է որպես և՛ քաղաքակրթություն, 

և՛ կրոն, և՛ քաղաքական ֆենոմեն՝ քաղաքական իսլամ: Իսլամին առնչվող 
քննարկումներին ավելի կոնկրետ բնույթ հաղորդելու նպատակով նախ 
սահմանենք, թե ինչ է իսլամը որպես կրոն, քաղաքակրթություն ու ինչ է 
քաղաքական իսլամը որպես քաղաքական ուսումնասիրությունների 
առարկա: Այսպես ուշագրավ է Իսլամի ու մահմեդական աշխարհի հան-
րագիտարանի սահմանումը. «ալ-իսլամը նշանակում է կրոն, որը հիմնվել 
է Մուհամեդ մարգարեի կողմից մեր թվարկության յոթերորդ դարում, ինչ-
պես նաև նրա գլխավոր հենասյուներն (tenets) ու ծեսերը, ինչպես որ 
դրանք հետագայում բարեշրջում են ապրել» [4]: Ակնհայտ է, որ Մուհամեդ 
մարգարեի հիմնած կրոնական ուսմունքը դիտարկվում է ժամանակային 
օրինաչափ փոփոխությունների տիրույթում, ունի քաղաքակրթական-
անթրոպոլոգիական նշանակություն (ծեսեր և հենասյուներ): Իսլամի 
պատմաաշխարհագրական, մշակութային ընդգրկուն բնույթը ժամանակի 
ու տարածության մեջ առաջ են բերել նրա դիխոտոմիկ ընկալումներ, 
որոնք կարող են մի կողմից թյուր կարծիք ձևավորել, թե իսլամական մո-
նոլիտ քաղաքակրթություն որպես այդպիսին չկա, իսկ մյուս կողմից՝ հա-
կառակ տպավորությունը թողնել, թե ներքաղաքակրթական ֆրագմեն-
տացիան սուր բնույթ չի կրում, չկա ներքին բեկում, առկա չեն սոցիոմշա-
կութային, մարդաբանական-քաղաքակրթական խզումներ, իսլամը մոնո-
լիտ է: Այս երկդիմի հակասականությանն է անդրադառնում Հարվարդի 
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համալսարանի դոցենտ Շահաբ Ահմեդն իր «Ի՞նչ է իսլամը» աշխատութ-
յան մեջ. «Իսլամի կապակցված (coherent) կոնցեպտուալացման ամենա-
մեծ մարտահրավերն առաջ է եկել այն ահռելի բազմազանությունից, այ-
սինքն՝ հասարակությունների, մարդկանց, գաղափարների ու գործառում-
ների (practice) բազմատեսակ տարբերություններից, որոնք ինքնանույնա-
կանանում (self-identify) են իսլամի հետ: Այս վերլուծական երկընտրանքը 
հաստատուն կերպով (regularly) ներկայացվել է այն իմաստով, թե ինչպես 
իսլամը կոնցեպտուալացնելիս հաշտեցնել ունիվերսալի ու լոկալի, միաս-
նության ու բազմազանության միջև փոխհարաբերությունը» [2, p. 6]: 
Թերևս բազմաշերտության ու համաընդգրկուն լինելու փոխազդեցութ-
յամբ է պայմանավորված իսլամի քաղաքակրթական, քաղաքական, կրո-
նական, մարդաբանական, սոցիոմշակութային ընդարձակ բովանդա-
կությունը, որն անընդհատ ընդլայնվում է ի հաշիվ նորանոր ենթաճյու-
ղերի: Դիցուք՝ քաղաքական իսլամի կոնցեպտուալ հիմնավորմամբ սկիզբ 
է դրվում պատմության, քաղաքականության, մշակույթի խաչասերմամբ 
միջդիսցիպլինար հետազոտությունների, որոնք բազմակողմանիորեն 
անդրադառնում են իսլամին առնչվող հարցերին՝ դրանք դիտարկելով վե-
րոնոշյալ դիխոտոմիկ ընկալումների բազմաչափ տիրույթում: Կարևորելով 
սահմանումների որոշակիությունը՝ փորձենք կոնկրետացնել քաղաքա-
կան իսլամի կոնցեպտուալ դերը քաղաքական-պատմաքաղաքակրթա-
կան քննարկումներում: Այսպես՝ Բիրմինգհեմի համալսարանի կրոնի ու 
քաղաքականության պրոֆեսոր Ջոզելին Սեզարին քաղաքական իսլամը 
բնորոշում է որպես «մի քաղաքական մշակույթ, որը չի կարելի ըմբռնել 
(cannot be read) բացառապես նախամոդեռն իսլամական ավանդույթի 
լույսի ներքո, քանի որ այն իսլամական ավանդույթի՝ ազգայնացման ու 
բարեփոխում-արևմտականացման (westernization) երկակի (dual) գործըն-
թացի արդյունք է» [5]: Ինչպես պարզորոշ երևում է վերոբերյալ սահմա-
նումից՝ քաղաքական իսլամը ներփակ քաղաքակրթական տիրույթում 
ընթացող մեկուսի գործընթաց չէ, այլ քաղաքական չափումն Արևմուտք-
Արևելք երկխոսության, հակառակության, փոխազդեցության կամ փոխ-
ներթափանցման դաշտում տեղորոշող ընդգրկուն միջքաղաքակրթական 
քաղաքական իրողություն: Չնայած եվրոպական ազգայնական գաղա-
փարների տարածման արդյունքում իսլամական աշխարհում ի հայտ եկած 
ազգային պետությունների ու ինքնության իրողությանը՝ պետության ու 
կրոնի միջև փոխհարաբերությունները մահմեդական աշխարհում շարու-
նակում են ուշագրավ մնալ: Այս առումով հույժ կարևոր է Մերձավոր 
Արևելքի և իսլամի պատմության պրոֆեսոր Բեռնարդ Լուիսի այն դիտար-
կումը, որ «իր հիմնադրի կյանքի ժամանակաշրջանից սկսած՝ իսլամը պե-
տություն էր, իսկ կրոնի ու կառավարության ինքնությունն անջնջելիորեն 
դրոշմված է հավատացյալների հիշողության ու իրազեկման վրա՝ իրենց 
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իսկ սուրբ գրություններից, պատմությունից, փորձառությունից» [6]: Բեր-
ված օրինակից ակնհայտ է դառնում, որ իսլամի դեպքում քաղաքական ու 
քաղաքակրթական չափումների միաձուլումից առաջանում են հիբրիդա-
յին տեսակներ, որոնք ո՛չ հերքում, ո՛չ հաստատում են այս քաղաքակր-
թության մոնոլիտ կերպի առկայությունը՝ թողնելով քաղաքական ու սո-
ցիոմշակութային դիտարկումների համադրման լայն հնարավորություն-
ներ: Միջքաղաքակրթական հարաբերությունների քաղաքական չափման 
կարևորությունն ընդգծվում է նաև այն իրողության պատճառով, որ կեր-
պափոխվող ու նոր ձևավորվող աշխարհակարգը դրսևորում է տարերայ-
նության ու կանխատեսելի փոխակերպումների զուգադրմամբ քաղաքա-
կան իրականության վերաարժևորման միտում: Ասվածի բնորոշումը 
տրվում է ամերիկացի մեկնաբան Ֆարիդ Զաքարիայի կողմից. «Եթե մենք 
ուզում ենք հասկանալ, թե ինչ է նշանակում մնացյալի վերելքը (“rise of the 
rest”), մենք պետք է պարզապես հասկանանք, թե մնացյալը որքան եր-
կար է քնած (dormant) եղել: Պարզվում է Արևմուտքի իմացական (ինտե-
լեկտուալ) և նյութական գերակայությունը ո՛չ վերջին ժամանակների, ո՛չ 
էլ անցողիկ երևույթ է: Մենք ապրել ենք արևմտյան աշխարհում ավելի 
քան կես հազարամյակ: Չնայած այլ երկրների ու մայրցամաքների վերել-
քին՝ Արևմուտքի ստվերները երկար կլինեն առաջիկա տասնամյակնե-
րում, իսկ նրա ժառանգություն՝ խորը, միգուցե դրանից էլ երկար» [7]: Այս 
համատեքստում կարևոր է ուշադրությամբ հետևել տարածաշրջանում 
աշխարհակարգ ձևավորելու հավակնություններ ունեցող պետություն-
ների քաղաքական վարքագծին, համեմատել և համադրել դրանք համա-
մոլորակային ու տարածաշրջանային գործընթացների դինամիկայի հետ: 
Այդպիսի օրինակներից է Թուրքիայի նախկին արտգործնախարար 
Ահմեդ Դավութօղլուի՝ ավանդական ու ժամանակակից աշխարհակարգե-
րի մեկնաբանությունը. «Սառը պատերազմի ավարտից մինչ օրս տեղ 
գտած փորձառությունները ի ցույց են դնում այն, որ համընդհանուր հար-
թակում հանդիպել չկարողանը կապված է ոչ թե պատմության ավարտի, 
այլ մի ապոկալիպտիկ սցենարի հետ, որ կարող է հանգեցնել պատերազ-
մի» [8]: Ինչպես աներկբայորեն ի ցույց դրեց 2020 թվականի թուրք-ադր-
բեջանական նախահարձակումն (ագրեսիան) ընդդեմ Արցախի, նոր աշ-
խարհակարգի ձևավորման գործընթացում Թուրքիան ապավինում է 
խնդիրները պատերազմի ճանապարհով լուծելու ռազմավարությանը, 
ինչն ավելի հրատապ ու հիմնավոր է դարձնում մահմեդական քաղա-
քակրթությունն ու քաղաքական իսլամի բնույթն ու կերպափոխումներն 
ըմբռնելու, հայ-թուրքական և հայ-մահմեդական հարաբերություններն 
իրարից զատելու անհրաժեշտության քաղաքագիտական արծարծումը:  
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Իսլամի և իսլամական աշխարհի բազմարժեք ընկալումն Արևմուտքում 
Ոչ միայն արևմտյան քաղաքական ընտրանու որդեգրած քաղաքա-

կանությունն ու գործողությունները, այլև արևմտյան ակադեմիական տի-
րույթում առկա գնահատականների ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, 
որ իսլամական քաղաքակրթությունն ու քաղաքական իսլամը չունեն 
միարժեք, համահարթեցված ընկալում Արևմուտքում։ Այսպես, դիրքորո-
շումների էական տարբերությունները համակարգված ներկայացնելու, 
դրանք ըստ խմբերի ու տիպերի վերլուծելու նպատակով մեր հետազո-
տության ընթացքում դիտարկված գրականությունը պայմանականորեն 
բաժանել ենք երեք խմբի։ Առաջին խմբում իսլամի նկատմամբ անթաքույց 
բացասական վերաբերմունքն է։ Երկրորդ խմբում իսլամական քաղա-
քակրթության նկատմամբ հավասարակշռված կամ դրական վերաբեր-
մունքն է։ Երրորդ խմբում միջանկյալ դիտարկումներն են, որոնք այս կամ 
այն չափով հարում են առաջին կամ երկրորդ խմբերին։ Երեք տիպերի 
համեմատական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ իսլամական քաղա-
քակրթության ներքին ու արտաքին ազդեցությունների տիրույթը բազմա-
շերտ է, իսկ քաղաքական իսլամի բովանդակությունը շարունակաբար 
հարստանում է ինչպես ռացիոնալ, այնպես էլ իռացիոնալ կոնտենտով, 
ուստի անհրաժեշտ է ռացիոնալացնել հայ հանրության ու հայկական քա-
ղաքականության դիրքորոշվածությունը քաղաքական իսլամի նկատմամբ 
ու հայ-մահմեդական գործակցության զարգացման իրատեսական սցե-
նարներ մշակել։ Այսպես, ամերիկացի քաղաքագետ Ջոն Լ. Էսպոսիտոն, 
ով դրական լույսի ներքո է ներկայացնում իսլամական քաղաքակրթութ-
յունը, իր Իսլամի ապագան (The Future of Islam) աշխատության մեջ հռե-
տորական հարց է ուղղում՝ իսլա՞մ, թե՞ իսլամներ՝ նկատի ունենալով իս-
լամական քաղաքակրթության արժեշահային բազմաչափությունը [9]։ 
Անդրադարձ կատարելով իսլամի նկատմամբ կանխակալ վերաբերմուն-
քին՝ Ջ. Էսպոսիտոն մանրամասնում է, որ «ինչպես բոլոր հզոր և ազդեցիկ 
կրոններն ու գաղափարախոսությունները, իսլամը պատմություն ունի բո-
լոր այս բազմազան մշակույթներում ինչը երևան է բերում նրա և՛ տրան-
սենդենտալ, և՛ մութ կողմը» [9, p. 12]։ Փաստորեն, դիտարկելով իսլամն 
այլ կրոնների ու գաղափարախոսությունների հետ համեմատության մեջ, 
հեղինակն այն կարևոր դիտարկումն է անում, որ դրական ու բացասական 
երևույթների առկայությունը պատմության հոլովույթում թույլ չի տալիս 
դրանք միակողմանիորեն այս կամ այն քաղաքակրթությանը վերագրել։ 
Ոչ ամենևին պատահականորեն Ջ. Էսպոսիտոն հաջորդիվ ներկայաց-
նում է Եվրոպայում առկա կանխակալ վերաբերմունքը իսլամի նկատմամբ 
որպես չարի կրոն։ Խոսելով Արևմուտքում, մասնավորապես՝ ԱՄՆ-ում, 
մահմեդական համայնքների ինտեգրման բարձր աստիճանի մասին՝ հե-
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ղինակն ուշադրություն է հրավիրում այն հանգամանքի վրա, որ «մահմե-
դական գաղթականների ինքնությունը ձևավորվել է նրանց կրոնական, 
էթնիկական ու մշակութային անցյալով (backgrounds), ինչպես նաև Արև-
մուտքում նրանց փորձառությամբ։ Ապրելով որպես փոքրամասնություն 
իշխող մշակույթում, որը հաճախ անտեղյակ է կամ թշնամաբար է տրա-
մադրված իսլամի նկատմամբ, շատ մահմեդականներ հայտնվում են այն-
պիսի միջավայրում, որոնք, ինչպես Նորվեգիայում, Դանիայում, Շվեդիա-
յում, մնում են մեծապես միատարր կամ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, Գեր-
մանիայի նման կառչած են մնում իրենց անցած-գնացած ռոմանտիկ 
(romanticized) ազգայնական ինքնությանը» [9, p. 24]: Փաստորեն, Ջ. 
Էսպոսիտոն ինտեգրման խնդրի մաս է դիտարկում ընդունող հասարա-
կության կերպափոխման անհրաժեշտությունը, որն ազգային միատար-
րությամբ դուրս չի մղի ներգաղթյալ մահմեդական բնակչությանը։ Մեկ 
այլ՝ «Ոչ սրբազան պատերազմ (Unholy War)» աշխատության մեջ, Ջ. Էսպո-
սիտոն շարունակում է զարգացնել իսլամի բազմաշերտության միտքն ար-
դեն համաշխարհային մահմեդական համայնքի՝ ումմայի համատեքս-
տում, ինչը կարևոր է հատկապես ներքաղաքակրթական հակասություն-
ների մասին պատկերացում կազմելու, սակայն միևնույն ժամանակ ներ-
քաղաքակրթական միասնությունից տեղեկացված լինելու համար։ Այս-
պես, «Ինչպես մի ընտանիք, ումմայի կամ հավատացյալների համաշխար-
հային ընտանիքի անդամները կարող են շատ տարբեր լինել։ Նրանք կա-
րող են դառն ընտանեկան թշնամանք (feuds) ունենալ, բայց այնուհան-
դերձ կապված են իրար մի կապով (bond), որը շարունակում է գոյատևել 
մահմեդական հավատի ու կրոնական երևակայության մեջ» [10]: Հար-
վարդի համալսարանի և Ժնևի միջազգային հարաբերությունների բարձ-
րագույն ինստիտուտի (Geneva Graduate Institute) պրոֆեսոր Մոհամմադ--
Մահմուդ Օուլդ Մուհամեդոուն «Իսլամական պետության» (ISIS) ծնունդը 
կապում է քաղաքական բռնության ֆենոմենի հետ և ներկայացնում իսլա-
մի նկատմամբ Արևմուտքի վարած քաղաքականության հետևանքները։ 
Այսպես՝ գիտնականը կարծում է, որ «Իսլամական պետություն» կոչվող 
մերձավորարևելյան ահաբեկչական միավորի դեպքում «խմբի ծայրահեղ 
բռնության վրա կենտրոնացումն ու դրա օտարող դիսկուրսը կանխել են 
վերջինիս առաջացման քաղաքական ու սոցիալական պայմանների ավելի 
խորքային ուսումնասիրությունը» [11]: Բացահայտելով նախորդ դարից 
սկիզբ առած աշխարհաքաղաքական ու քաղաքակրթական զարգացում-
ների էությունը՝ քաղաքագետը եզրակացնում է, որ «որքան արաբական 
երկրներն ի ցույց դրեցին իրենց ձախողումը՝ Իսրայելի հետ դեմ հանդի-
ման ռազմականապես, տնտեսապես արդիականացում չզարգացնելով ու 
գեոռազմավարական առումով՝մնալով հլու հնազանդ մեծ տերությունների 
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առաջ, այնքան ավելի շատ «Islam houa al hal» (Իսլամն է լուծումը) ձևաչափը 
գրավեց մտքեր և ուժ (momentum) ու գրավչություն ձեռք բերեց» [11, p. 36]։ 
Ըստ էության՝ Մերձավոր Արևելքում քաղաքական իսլամի բռնի կերպա-
փոխումների, ինչպես նաև դրա ծայրահեղ բռնի դրսևորումների պատաս-
խանատվությունը գիտնականը դնում է այն ուժերի ուսերին, որոնք շարու-
նակաբար անտեսել կամ նպաստել են արաբական կառավարությունների 
ձախողումներին՝ չստեղծելով կամ չուղենշելով զարգացման ու համագոր-
ծակցության ելքեր։ Իրանական ծագմամբ ամերիկյան գիտնական Վալի 
Նասրը իսլամական արմատականության քննարկումները տեղափոխում 
է ներքաղաքակրթական աշխարհաքաղաքական պայքարի, մրցակցութ-
յան դաշտ։ Այսպես, նա պնդում է, որ «կապերը, որոնք ստեղծվել էին Նաս-
րին և այլ արաբ ազգայնականների կանգնեցնելու համար, կարող էին մո-
բիլիզացվել Խոմեյնիին ընկճելու (thwart) համար։ Հեռու լինելով կրոնա-
կան օրինականության պակաս ունենալուց՝ Սաուդյան Սրաբիան իրակա-
նում իր տրամադրության տակ ուներ տպավորիչ գաղափարախոսական 
ու կազմակերպական պաշարներ։ Շիա արմատականությանը հակազդե-
լու նպատակով Սաուդների Տունը կարող էր մոբիլիզացնել սուննի արմա-
տականների» [12]։ Ասվածից հետևում է, որ մինչ արմատականությունը 
երբեմն փորձ է արվում ներկայացնել այս կամ քաղաքակրթության, մաս-
նավորապես՝ իսլամի արժեքային կողմնորոշիչների լույսի ներքո, այն հա-
ճախ տարածաշրջանում իշխող դիրք ապահովելու համար գերակա ուժե-
րի միջև պայքարի դրսևորում Է, ինչը ևս մեկ անգամ վկայում է ներիսլա-
մական քաղաքական հարաբերությունների ուսումնասիրության ու վե-
րաաժևորման նշանակալի դերը գեոքաղաքական խնդիրների լուսաբան-
ման տեսակետից։ Ծագումով Իրանից Նադեր Հաշեմին, ով Դենվերի հա-
մալսարանի Ջոզեֆ Կորբելի անվան միջազգային ուսումնասիրություննե-
րի ֆակուլտետի Մերձավոր Արևելքի ու իսլամական քաղաքականության 
պրոֆեսոր է, իր «Իսլամ, աշխարհիկություն և ազատական ժողովրդավա-
րություն» աշխատության մեջ, անդրառանալով մահմեդական հասարա-
կությունների ժողովրդավարացմանը, պատմահամեմատական մեթոդով 
վեր է հանում Ջոն Լոկի ժամանակների Անգլիայի և ժամանակակից Իրա-
նի նմանությունները՝ակնարկելով Իրանի հետագա ազատականացման 
հնարավորությունը։ Նա մասնավորապես ասում է. «Երկու հասարակութ-
յուններն էլ, չնայած տարբեր ժամանակաշրջաններում, գտնվում էին ոչ 
ազատական ու ոչ ժողովրդավարական քաղաքական դոկտրինի ազդե-
ցության (sway) տակ և երկու հասարակություններում էլ կրոնը եղել է քա-
ղաքական ինքնության առանցքային ցուցիչ» [13]: Չցանկանալով անդրա-
դարձ կատարել Իրանի ժողովրդավարության հարցին՝ փաստենք, որ 
տարբեր ժամանակաշրջաններում իրարից միանգամայն տարբեր, կամ 
ինչպես Նադեր Հաշեմին է կարծում՝չափազանցված տարբերություններ 
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ունեցող քաղաքակրթություններ, գտնվել են քաղաքական այս կամ այն 
երևույթի դրսևորումների զուգահեռ տիրույթներում, ինչը հետազոտողի 
առաջ բաց է թողնում նաև իսլամի ժողովրդավարացման հնարավոր սցե-
նարների հարցը։ 

Աշխարհաքաղաքական տարերային փոփոխությունների հորձանու-
տում ազգային քաղաքականության օրակարգային հարցերը չկորցնելու 
նպատակով կարևոր ենք համարում արևմտյան ոչ միայն քաղաքական, 
այլև ակադեմիական ու «բեսթսելլերային» աշխարհի ներկայացուցիչների 
տեսակետների ուսումնասիրությունը մահմեդական աշխարհի հետ առն-
չությունների մասով։ Նկատի ունենալով միջազգային ահաբեկչության 
դեմ պայքարը, ծայրահեղական դրսևորումները Մերձավոր Արևելքում, 
հակամարտությունների առատությունն իսլամական աշխարհի ներսում ու 
դրա սահմանների երկայնքով, ինչպես նաև արցախյան հակամարտութ-
յունն արցախահայության ոտնահարված իրավունքների ու քաղաքական 
ազատությունների տիրույթից դուրս՝քաղաքակրթական արեալում դի-
տարկելու Ադրբեջանի ու Թուրքիայի հնարավոր հետագա քայլերը, կա-
րևոր ենք համարում արևմտյան ակադեմիական տիրույթի՝ իսլամի նկատ-
մամբ ունեցած կանխակալ, երբեմն հիմնավոր, բայցևայնպես զգուշավո-
րություն պահանջող դիրքորոշումներից քաջատեղյակ լինելը։ Այսպես, 
բրիտանացի հեղինակ Բատ Յեորը իր «Եվրարաբիա» (Eurabia) աշխա-
տության մեջ, խոսելով 2003-ին և 2004-ին Եվրոպայում ծավալվող հա-
կաամերիկյան ու հակաիսրայելական դիսկուրսի մասին, պնդում է, որ 
«այն դրսևորվել է Եվրոպայի ազգային սահմաններով մեկ ու տարածվել 
եվրաարաբական ոչ պաշտոնական դիվանագիտության ու դաշինքների 
համատեքստում վերջին երեսուն տարում» [14]: Ասվածը հնչում է որպես 
անհիմն մեղադրանք Եվրոպայի և արաբական աշխարհի մերձավոր հա-
րաբերությունների կողմնակիցների հասցեին։ Ավելին, բեսթսելլերի ամեր-
կացի հեղինակ Ռոբերտ Սպենսերը պնդում է, որ «իսլամաֆոբիայի շուրջ 
հիստերիան իր հիմնական մղումը ստացավ 2005-ին, երբ մահմեդական-
ներն ամբողջ աշխարհում ընդվզեցին՝ միայն Նիգերիայում սպանելով 
ավելի քան հարյուր մարդու Դանիայում Մուհամեդ մարգարեին պատկե-
րող ծաղրանկարները հրատարակելու պատճառով» [15], ինչը սթափեց-
նող զգուշացում է մասսաների կողմից կրոնաքաղաքակրթական հարցե-
րի զգայուն ընկալման ու քաղաքական մանիպուլյացիաների համատեքս-
տում։ Ասվածն ավելի ամբողջական է դառնում «New York Times»-ի հինգ 
բեսթսելլերի հեղինակ Սեմ Հարիսի «Հավատի վերջը» աշխատության մեջ 
արված հակամահմեդական դիտարկումներով։ Մասնավորապես հեղի-
նակը պնդում է հետևյալը. «Մենք պատերազմում ենք իսլամի դեմ։ Հնա-
րավոր է դա չի ծառայում մեր այսրոպեական արտաքին քաղաքական 
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նպատակներին, որպեսզի մեր քաղաքական առաջնորդները բացահայտ 
ընդունեն այս փաստը, բայց այն աներկբա այդպես է։ Բանն այն չէ, որ 
պարզապես մենք պատերազմում ենք ծայրահեղականների կողմից պա-
տանդառված մի կրոնի հետ, որն այլ պարագայում խաղաղ կլիներ։ Մենք 
պատերազմում ենք հենց կյանքի տեսլականի դեմ, որը մատուցվում է 
(prescribes) բոլոր մահմեդականներին Ղուրանում» [16]: Շատ հավանա-
կան է, որ այս մոտեցումը գերիշխի կամ իր էական ազդեցությունն ունենա 
արևմտյան քաղաքական ընտրանու մտածողության, նրա կողմից կայաց-
ված որոշումների տրամաբանության վրա, ուստի առավել քան երբևէ 
կարևոր է աչալրջորեն հետևել միջքաղաքակրթական երկխոսության դիս-
կուրսին ու հարաբերությունների զարգացման դինամիկային՝ աշխարհա-
քաղաքական ու քաղաքակրթական հարցերում ըստ ՀՀ ազգային ու պետա-
կան շահերի կողմնորոշվելու իմացական պաշարներ ունենալու համար։ 

Եզրակացություն 
Հոդվածում քննարկված գիտնականների, հեղինակների փաստարկ-

ների հիման վրա հանգում ենք այն եզրակացության, որ հայ-թուրքական 
և հայ-մահմեդական հարաբերությունները ոչ այնքան նույնական, որքան 
զուգահեռ գործընթացներ են։ Մի կողմից առկա է նշանակալի փոխըմբռ-
նում, որ իսլամական քաղաքակրթությունը բազմաշերտ է, ունի տարատե-
սակ դրսևորումներ, էվոլյուցիայի ներուժ։ Մյուս կողմից՝ առկա են միար-
ժեք տեսակետներ, որոնք ակնհայտորեն անհամատեղելի են համարում 
մահմեդական քաղաքակրթությունն ու արևմտյան արժեհամակարգը։ 
Նկատի ունենալով աշխարհաքաղաքական բնույթի գործընթացներում 
երկու դիրքորոշումների համաչափ կիրառելիության հավանականությունը՝ 
կարծում ենք, որ անհրաժեշտ է տարբերակել հայ-թուրքական հարաբե-
րություններն իրենց պատմական խութերով ու հակամարտ կողմերի ակն-
կալիքներով մահմեդական աշխարհի այլ առաջատար երկրների հետ Հա-
յաստանի հետ հարաբերություններից։ Վստահ ենք, որ կարևոր է իսլա-
մական քաղաքակրթության ներսում առկա տարատեսակ ծայրահեղա-
կան կամ ամբողջատիրական հոսանքներից պաշտպանվելու քաղաքա-
կանությունը դարձնել հայ-մահմեդական բազմակողմ միջպետական հա-
րաբերությունների տիրույթում ձևավորվող ու զարգացող քաղաքակա-
նություն։ Միևնույն ժամանակ անհեռատես, վտանգավոր, քաղաքակա-
նապես սխալ ու քաղաքակրթորեն անհիմն է մահմեդական աշխարհի ազ-
գերից և պետություններից մեկուսանալու, առավել ևս՝ միջքաղաքակրթա-
կան բախումնայնության ոլորտից չխուսանավելու հնարավոր սխալ գոր-
ծելակերպը։ 
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Վերոբերյալ մտքի հետ ուղղակիորեն առնչվում են ընդհանուր պատ-
մության ու ճակատագրի հետ կապված դրվագները: Բավական է նշել, որ 
հայ հասարակական գործիչ Մինաս Չերազին 1905 թ. ուղղված նամակում 
օսմանյան լծից արաբների ազատագրության գաղափարախոս Նաջիբ 
Ազուրին հիշատակում է այն, որ «Քաջաբար առաջարկելով ամբողջ ուժով 
օժանդակելու արաբներին թուրքական պետության դեմ, մյուս կուսակ-
ցություններից առաջ հայերը մի անգամ ևս ցույց տվեցին, որ գիտակցում 
են մեր ընդհանուր շահերը... » [17]: 

Նկատի ունենալով բազմաբևեռ աշխարհի կայացման նախադրյալնե-
րը եվրասիական ու մերձավորարևելյան տարածաշրջաններում՝ կարևոր 
ենք համարում հայ-մահմեդական հարաբերությունների քաղաքական չա-
փումը նորովի դիտարկելու գիտահետազոտական նախաձեռնություննե-
րը՝ իսլամական աշխարհում թուրքական գործոնը զսպող կամ հավասա-
րակշռող գործընկերներ փնտրելու ու մահմեդական երկրների հետ ընդ-
հանուր փոխըմբռնման հասնելու մտայնությամբ։ Մասնավորապես կարևոր 
ենք համարում հայկական համայնքների ու ՀՀ միջև հորիզոնական կա-
պերով, ընդհանուր ազգային կրթական տարածության ստեղծման ճանա-
պարհով հայ-մահմեդական մարդկային շփման, մշակութային փո-
խըմբռնման հարթակների ձևավորումը, ռազմավարական համագործակ-
ցության օրակարգի երկկողմանի մշակմանը նպաստող գործառույթների 
հաստատութենական իրագործումը, տնտեսական, ռազմաքաղաքական 
գործընկերության հաստատումն ու ընդլայնումը հանուն տարածաշրջա-
նային և գլոբալ մարտահրավերներին փոխադարձաբար ճանաչելի ու ըն-
կալելի կառուցակարգերի գործադրմամբ արձագանքելու կարողության 
մեծացման: 
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МЕСТО И РОЛЬ ИСЛАМА В УСЛОВИЯХ ВНЕШНЕПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПРЕОБРАЗОВАНИЙ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

ГАРИК ПОГОСЯН 
Академия государственного управления Республики Армения 

Ислам и как учение, и как цивилизация продолжает играть все 
большую роль в международных отношениях, особенно в условиях 
формирования нового миропорядка на Ближнем Востоке. 

Учитывая сложную геополитическую среду, созданную для РА 
после войны 2020 года, мы придаем важность постоянному пересмотру 
и внимательности политико-цивилизационных измерений в политоло-
гических, социокультурных, антропологических сферах с целью 
установления места и роли исламской цивилизации и политического 
ислама в восприятии современной армянской политической мысли. 

Ключевые слова: Ислам, политический ислам, армяно-мусуль-
манские отношения, многогранное восприятие исламского мира. 
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Islam, both as a faith and as a civilization, continues to play an 
increasingly important role in international relations, especially in the context 
of the formation of a new world order in the Middle East. 

Taking into account the complex geopolitical environment created for 
Armenia after the 2020 war, we attach importance to the constant revision 
and study of political and civilizational dimensions in political, socio-cultural, 
anthropological domains in order to establish the place and role of the Islamic 
civilization and political Islam within the framework of contemporary 
Armenian political thought. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ИДЕНТИЧНОСТИ 
СТУДЕНТА В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ: 

ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
ГРАНТ АВАНЕСЯН, ЕЛЕНА МУРАДЯН, МАРИАМ МАНУКЯН  

Ереванский государственный университет 

В статье анализируются две проблемы: формирование про-
фессиональной идентичности студента и гуманизация высшего 
образования. Показывается взаимосвязь между ними. Выделены и 
рассмотрены в психологическом ключе наиболее значимые аспекты 
образовательного процесса с точки зрения обеспечения его ка-
чества. Представлен процесс гуманизации высшего образования 
посредством формирования у студента “цивилизованной экологи-
ческой ментальности”. Отмечено ее влияние на становление такой 
“профессиональной ментальности”, которая обеспечивает развитие 
“собственно” профессиональной идентичности студента. Предла-
гается профессиональную идентичность студента рассматривать в 
качестве “маркера”, позволяющего выявить успешность (или нет) 
гуманизации образовательного процесса.  

Ключевые слова: психологический аспект гуманизации сис-
темы высшего образования, формирование профессиональной 
идентичности студента, психологические характеристики “цивили-
зованной экологической ментальности” студента. 

 
Развитие современного общества, социально-экономический, тех-

нологический и научный прогресс, улучшение жизни каждого человека 
в нем, - во многом обусловлены качественной стороной функциониро-
вания системы высшего образования. Именно этот социальный инсти-
тут “поставляет” обществу будущих профессионалов, имеющих потен-
циальную возможность преобразовывать и изменять современный мир, 
окружающую действительность. Поэтому эффективное управление 
системой высшего образования – это необходимое условие обеспе-
чения высокого качества ее функционирования. К наиболее значимым 
показателям качества образовательного процесса, следует отнести 
профессиональную подготовку студента и формирование менталь-
ности будущего профессионала, ориентированного на “нормы гума-
нистической этики”, что в практическом ключе, связано с опреде-
ленными изменениями образовательной парадигмы и обеспечением 
безопасной образовательной среды. 

В рамках нашего исследования предпринята попытка анализа 
некоторых аспектов качества образовательного процесса с психоло-
гической точки зрения.  
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Главной, наиболее очевидной задачей любого вуза является 
профессиональная подготовка студента. Этот показатель поддается 
оценке с достаточно высокой степенью объективности и является 
“индикатором” качества образования конкретного вуза (речь идет об 
использовании международных стандартов “всеобщего управления 
качеством”). Как показывают исследования, качество образования 
зависит и от уровня академической подготовленности преподавательс-
кого состава; и от качества образовательных программ, сочетающих в 
себе академическую, практическую и прикладную направленность, от 
их своевременной диверсификации; и от подготовленности (в плане 
знаний) оптанта к обучению в вузе; и от фактора мотивации: с одной 
стороны, - наличие мотивированности у студентов к обучению в вузе,с 
другой, - умением преподавателей эффективно использовать меха-
низмы мотивации молодежи к обучению[1]. Сила мотивации и структура 
мотивов играют огромную роль в успешности профессиональной и 
учебной деятельности: “положительная профессиональная мотивация 
может даже компенсировать недостаток способностей” [2, c.68]. Моти-
вированность студента к обучению имеет огромное значение и в связи 
с тем, что современный этап развития образовательного процесса 
связан с компетентностным подходом, что предполагает формиро-
вание у студента готовности к “образованию всю жизнь”, в отличие от 
“образования на всю жизнь” [3].Традиционные представления о высоко-
квалифицированном специалисте дополняются представлениями о 
нем, как обладающим такими важнейшими личностными качествами, 
как мобильность, динамизм, конструктивность, профессиональная 
гибкость [1], [4]. Как можно заметить, направленность формирования 
профессионала в рамках компетентностного подхода, скорее можно 
отнести к технократической, т.к. целью образовательного процесса 
является “получение” профессионала, обладающего такими качест-
вами, которые помогут ему приспосабливаться к изменяющемуся миру, 
оставаясь востребованным профессионалом за счет готовности к 
познанию нового. 

С точки зрения развития личности профессионала, подобные 
тенденции следует отнести к позитивным, однако в плане становления 
человека, “ориентированного на бытие, а не на обладание” [5, c. 267] 
они кажутся сомнительными. “Ориентация на бытие является огромной 
потенциальной силой человеческой натуры” [5, c. 305], а формирование 
именно этой “компетенции” должно стать приоритетной задачей сис-
темы высшего образования с точки зрения формирования “цивили-
зованной экологической ментальности” студента. Под “цивилизованной 
экологической ментальностью” мы подразумеваем развитие такого 
отношения человека к окружающему миру, при котором он чувствует 
личную ответственность за него; проводит четкое различие между 
понятиями “свобода” и “вседозволенность” на уровне личностного 
смысла, ориентируясь на “свободу цивилизованную и ответственную, 
основанную на ее разумных – правовых и нравственных - ограничениях” 
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[6, с. 12]. Формирование “цивилизованной экологической ментальности” 
студента в духе позитивной психологии, развитие личности, ориенти-
рованной на культивирование “добродетелей и достоинств” [8], имею-
щих общечеловеческую ценность, - сложная задача, стоящая перед 
системой высшего образования, а оценка степени ее реализации 
представляется крайне субъективной. И несмотря на сложность и 
некоторую “эфемерность” представленной задачи, одной из попыток ее 
“претворения в жизнь” можно считать повсеместную манифестацию 
идеи гуманизации и гуманитаризации образовательного процесса. 
Технократическая образовательная парадигма приводит к формиро-
ванию технократического мышления, для которого характерны отсутст-
вие “категорий нравственности и совести,… сознания ответсвенности и 
чувства вины, человеческого переживания и достоинства” [7 с. 20], 
тогда как гуманизация образовательного процесса, переход к гумани-
тарной образовательной парадигме будет способствовать “раскрытию 
творческого потенциала личности, формированию ноосферного мыш-
ления, ценностных ориентаций и нравственных качеств с последующей 
их актуализацией в профессиональной и общественной деятельности” 
[1 c. 35]. Гуманизация высшего образования связывается с междисцип-
линарным подходом в обучении, с увеличением доли гуманитарных 
дисциплин в “технических” институтах, а также приобщение гумани-
тариев к техническим и естественно-научным знаниям [1].  

Однако, как можно заметить, если обратиться к многочисленным 
историческим фактам, а также учитывая современные “истории” чело-
веческого поведения, гуманитарное знание само по себе не обес-
печивает формирование человека, ориентированного на “нормы гума-
нистической этики”. Получение гуманитарного образования можно рас-
сматривать лишь в качестве потенциальной возможности приобщения 
студента к общечеловеческим ценностям, которые могут стать (или нет) 
личностно-значимымыми для него. В связи со сказанным обратимся к 
идее о роли практической психологии образования в формировании 
человека, ориентированного на “культуру достоинства”, приобщение к 
которой возможно посредством “вариативного развивающего мотива-
ционно-смыслового образования” [9, c. 502] – с одной стороны, и 
посредством формирования мировоззрения человека на основе “толе-
рантности как идеологии консолидации общества” [9, c. 503], - с другой. 
Система высшего образования обладает уникальным человеческим 
потенциалом и возможностью его видоизменять, поэтому гуманизация 
системы связана с позитивной “идеологизацией” вовлеченных в нее 
участников и заключается в актуализации развивающего образования 
(а не только развивающего обучения) “как института социализации 
личности” [9, c. 510]. Немаловажная роль в этом процессе отводится 
созданию психологически безопасной образовательной среды, для 
которой характерны, прежде всего, отсутствие рисков, опасностей и 
угроз, а также такой уровень коммуникации, наличие таких взаимо-
действий между участниками образовательного процесса, которые 
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способствовали бы их развитию в профессиональном плане, формиро-
ванию толерантной ментальности, приобщению к общечеловеческим 
ценностям, росту духовности и мотивации к обучению [10]. Психоло-
гически безопасная образовательная среда выступает в качестве 
внешней детерминанты развития системы высшего образования в 
контексте его гуманизации. 

Как уже отмечалось, основной задачей вузовского образования 
является профессиональная подготовка студента, а от гуманизации 
образования ожидается формирование личности с “цивилизованной 
экологической ментальностью”. Возникает вопрос: “Как тенденция гума-
низации образования может повлиять на процесс профессинализа-
ции?” В случае конкретизации вопроса, его можно сформулировать 
следующим образом: “На какой критерий профессионализации сту-
дента будет оказывать непосредственное воздействие смена образо-
вательной парадигмы с технократической на гуманитарную? ” 

Учитывая, что к основным критериям профессионализации относят 
профессиональную продуктивность, профессиональную идентичность 
(ПИ) и профессиональную зрелость (ПЗ) [11], можно утверждать, что 
наиболее ощутимому воздействию будут подвергнуты критерии ПЗ и ПИ. 

В рамках представленной статьи ограничимся рассмотрением воз-
можных изменений формирования ПИ студента в связи с гуманизацией, 
гуманитаризацией образования. 

Понимание социально-психологического феномена ПИ неодно-
значно: одни авторы считают, что его формирование возможно только 
в процессе профессиональной деятельности [12], [13], другие говорят о 
возможности его образования уже во время профессиональной учеб-
ной подготовки [14]. Так например, у студентов уровень сформирован-
ности ПИ связывают с периодом обучения: считается, что к концу 
обучения в вузе многие студенты становятся “носителями” собственно 
ПИ, что в определенной степени обусловлено увеличением доли произ-
водственной практики и реальным видением собственного профессио-
нального будущего [15]. Существует мнение относительно того, что ПИ 
профессионала и ПИ студента нельзя рассматривать в контексте еди-
ного, тождественного психологического феномена, хотя и не исклю-
чается определенная доля связи между ними, носящая преемственный 
характер [16]. Столь же неоднозначны подходы описания семантичес-
кого пространства этого термина: так, при описании его смысловой 
нагрузки одни авторы предлагают рассматривать ПИ как свойство 
личности, проявляющееся во взаимосвязи когнитивных, мотивацион-
ных и ценностных личностных характеристик, другие –отождествляют 
ПИ с процессом профессионального развития личности, связанного с 
профессиональным самоопределением, профессиональной самооцен-
кой, профессиональной направленностью, в основе которой лежит 
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удовлетворенность профессией и деятельностью [17]. Имеются разно-
гласия у исследователей и в отношение “статуса” профессиональной 
идентичности: одни авторы рассматривают ее в качестве компонента 
личной идентичности [12], другие – как вид социальной идентичности 
[13], в то же время понимание ПИ как самостоятельного социально-
психологического феномена [15], [11], позволяет рассматривать его в 
качестве основного критерия профессионализации личности (о чем уже 
упоминалось выше).  

Сущность ПИ проявляется через позитивное отношение человека к 
себе как к профессионалу, к самой деятельности, к “культуре” конкрет-
ного профессионального сообщества, однако степень собственной 
вовлеченности в профессиональную “культуру” и уровень достижения 
профессионализма он определяет сам [15]. Обратим внимание на фак-
тор отношения к себе как профессионалу и фактор вовлеченности в 
“культуру” профессионального сообщества в связи с проводимым нами 
теоретическим исследованием формирования ПИ у студентов в сис-
теме высшего образования.Как в контексте технократической образо-
вательной парадигмы, так и в рамках гуманизации образовательного 
процесса формирование ПИ будет иметь место. Попытаемся понять на 
теоретическом уровне в чем будет заключаться отличие. 

Сакраментальную фразу: “Профессионализм не может быть 
сведен к лишь к одной умелости и мастерству” [15, c. 14], по-видимому 
следует отнести к основополагающей в данном вопросе. Если форми-
рование ПИ студента базируется на накопленных им знаниях, умениях, 
навыках (ЗУН), без его приобщенности к ценностям общечеловеческим, 
без его понимания необходимости бережного отношения к природе и 
человечеству в целом, без сформированности чувства ответственности 
за результат собственной деятельности, без достаточно развитого 
критического мышления, то такую ПИ можно назвать “угрожающей” для 
окружающих. Так, позитивное отношение к себе как к профессионалу, 
некритичное отношение к результатам собственной деятельности с 
точки зрения “опасности - безопасности” для окружающей среды и 
людей, проявление “этического релятивизма”к манифестируемым со 
стороны профессионального сообщества псевдоценностям в реальных 
ситуациях, - позволяют человеку прижиться и выжить в соответствую-
щем профессиональном сообществе, но не обеспечивают безопасного 
развития самого сообщества и сохранения зависящих от его деятель-
ности природных, общественных и человеческих ресурсов. Практи-
чески, тенденция формирования “угрожающей” ПИ может привести к 
“профессиональному маргинализму”, когда в силу различных причин, 
например, личной заинтересованности (в плане личной выгоды), чело-
век, обладающий достаточным уровнем профессионализма не выпол-
няет социальных функций, предписанных данной профессией [4]. 
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В этой связи уместно обратиться к наметившейся тенденции у 
работодателей обращать внимание не только на уровень профессио-
нальной подготовки студента, но и на личностные характеристики 
специалиста (в плане их соответствия человеческим “добродетелям и 
достоинствам”). А проведение превентивных мер, направленных на 
исключение возможности для потенциальных “профессиональных мар-
гиналов” занять социально значимые посты, позиции “управленцев”, - 
рассматривается в качестве актуальной задачи, стоящей перед 
обществом [4]. 

Практически, перед СВО стоит сложная задача гуманизации обра-
зования (о чем упоминалось выше), направленная на формирование 
“цивилизованной экологической ментальности” выпускников вузов, 
сформированность которой исключает появление “угрожающей” ПИ и 
развитие “профессионального маргинализма”. Ожидается, что “в цен-
ностных ориентациях человека произойдут фундаментальные измене-
ния, что приведет к возникновению новой этики и нового отношения к 
природе” [8, c.18]. 

На наш взгляд, в качестве маркера успешности (или неуспешности) 
процесса гуманизации образования, может выступать сам феномен 
ПИ.То есть ПИ можно рассматривать не только в качестве критерия 
профессионализации личности, но и в качестве измерительного инстру-
мента, с помощью которого с определенной долей вероятности можно 
констатировать результативность смены образовательной парадигмы в 
вузе. Подобное утверждение связано с содержательной нагрузкой 
термина ПИ, включаюшей “не только осознание своей тождественности 
с профессиональной общностью, но и ее оценка, психологическая 
значимость членства в ней, разделяемые профессиональные чувства, 
своеобразная ментальность, ощущение своей профессиональной ком-
петентности, самостоятельности и самоэффективности, т.е. пережи-
вание своей профессиональной целостности и определенности”  
[18, c. 103]. В этом определении мы сталкиваемся с некоторой задан-
ностью, необходимостью критического осмысления норм этики и деон-
тологии конкретной профессиональной деятельности, с ответственным 
принятием этих норм лично для себя, со сформированностью профес-
сиональной ментальности, неотчуждаемой от “цивилизованной эколо-
гической ментальности”. Отметим, что этические и деонтологические 
нормы любой профессиональной деятельности, одобренной со сто-
роны социума, не противоречат тому пространству общечеловеческих 
ценностей, формирование которых является важнейшей задачей 
высшего образования в контексте его гуманизации. 

Обобщая сказанное, отметим, что с психологической точки зрения 
процесс гуманизации высшего образования связан с изменением 
ментальности студента за счет его приобщения к общечеловеческим 
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ценностям, а также с созданием безопасной образовательной среды как 
необходимого условия для успешной профессионализации студента. 

В качестве одного из основных критериев профессионализации 
рассматривают ПИ, формирование которой зависит, в частности, от 
специфики устанавливающейся взаимосвязи между личными и про-
фессиональными ценностями [19] и обусловлено развитием профес-
сиональной ментальности. Однако “качество” профессиональной мен-
тальности зависит от сформированности “цивилизованной экологи-
ческой ментальности” студента, позволяющей ему оценивать этические 
и деонтологические профессиональные нормы с позиции общечело-
веческих ценностей, и эта взаимозависимость отражается (в опре-
деленной мере) в различных “видовых” проявлениях ПИ. Формирова-
ние “собственно” ПИ студента зависит не только от процесса 
профессионализации в плане приобретения студентом ЗУН, но и от 
сформированности “цивилизованной экологической ментальности”. 
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ՈՒՍԱՆՈՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՆՈՒՅՆԱԿԱՆԱՑՄԱՆ 
ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ. 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆ 
ՀՐԱՆՏ ԱՎԱՆԵՍՅԱՆ, ԵԼԵՆԱ ՄՈՒՐԱԴՅԱՆ, ՄԱՐԻԱՄ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ  

Երևանի պետական համալսարան 

Հոդվածում դիտարկվում է երկու խնդիր. ուսանողի մասնագիտական 
նույնականացումը և բարձրագույն կրթության հումանիզացումը: Ցույց է 
տրվում դրանց միջև կապը։ Հոգեբանության տեսանկյունից դուրս են բեր-
վում ու դիտարկվում են կրթական գործընթացի որակի ապահովման մա-
սով առավել նշանակալի կողմերը։ Բարձրագույն կրթության հումանի-
զացման գործընթացը ներկայացվում է ուսանողի մոտ «քաղաքակիրթ 
էկոլոգիական մտածելակերպի» ձևավորման միջոցով։ Նշվում է նաև դրա 
ազդեցության մասին նման «մասնագիտական մտածելակերպի» ձևավոր-
ման վրա, որն ապահովում է ուսանողի մասնագիտական նույնականաց-
ման վրա։ Առաջարկվում է մասնագիտական նույնականացումը դիտար-
կել որպես կրթական գործընթացի հումանիզացման հաջողության (կամ 
անհաջողության) «ցուցիչ»։ 

Բանալի բառեր. բարձրագույն կրթության համակարգի հումանիզաց-
ման հոգեբանական տեսանկյուն, ուսանողի մասնագիտական նույնակա-
նացման ձևավորում, «քաղաքակիրթ էկոլոգիական մտածելակերպ» ունե-
ցող ուսանողի հոգեբանական բնութագրիչներ։ 
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educational process from the point of view of ensuring its quality are 
identified and considered in a psychological way. The process of 
humanization of higher education through the formation of a "civilized 
ecological mentality" in a student is presented. Its influence on the formation 
of such a “professional mentality”, which ensures the development of the 
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ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԻ ԿԱՊՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ 
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ԵՎ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ 
ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԵՏ 

ՄԱԴԼԵՆ ՄԻՔԱՅԵԼՅԱՆ 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա 

Հոդվածում ներկայացված են ղեկավարի կառավարման ոճի, 
աշխատակիցների մասնագիտական այրման, ինչպես նաև կառա-
վարման ոճի, աշխատակիցների սուբյեկտիվ բարեկեցության մա-
կարդակների միջև փոխադարձ կապի ուսումնասիրությանն ուղղված 
փորձարարական հետազոտության արդյունքները:  

Ստացված փորձարարական տվյալներից պարզ է դառնում, որ 
կառավարման ավտորիտար և դեմոկրատական ոճերը փոխկա-
պակցված են աշխատակիցների մոտ հուզական հյուծման, դեպեր-
սոնալացիայի, մասնագիտական այրման և սուբյեկտիվ բարեկե-
ցության ցուցանիշների հետ:  

Բանալի բառեր. կառավարման ոճ, մասնագիտական այրում, 
հուզական հյուծում, դեպերսոնալացիա, մասնագիտական նվաճում-
ների ռեդուկցիա, սուբյեկտիվ բարեկեցություն:  

 
Կառավարման ոճն աշխատակիցների վրա ազդեցության մեթոդների 

համակարգ է: Այն հանդիսանում է կազմակերպության արդյունավետ աշ-
խատանքի կարևորագույն գործոններից մեկը: Կառավարման ոճը ղեկա-
վարի այն վարքաբանական գծերի ամբողջությունն է, որը դրսևորվում է 
աշխատակիցների հետ նրա հարաբերություններում:  

Ըստ Ռուսալինովայի՝ կառավարման ոճը ղեկավարի և կոլեկտիվի 
փոխազդեցության կայուն դրսևորվող առանձնահատկություններ են, 
որոնք ձևավորվում են կառավարման ինչպես օբյեկտիվ, այնպես էլ սուբ-
յեկտիվ պայմանների, ղեկավարի անձնային առանձնահատկությունների 
ազդեցության ներքո [5]։ 

Ա. Լ. Ժուրավլյովը և Վ. Ֆ. Ռուբախինը (1976) կառավարման ոճ ասե-
լով նկատի էին ունենում կոլեկտիվի վրա ղեկավարի ազդեցության հնար-
ների, մեթոդների, եղանակների ամբողջական, հարաբերականորեն կա-
յուն համակարգի անհատական-տիպաբանական առանձնահատկութ-
յունները՝ նպատակ ունենալով արդյունավետ և որակով իրականացնել 
կառավարչական գործառույթները [7, с. 169]: 
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Ղեկավարի և ենթակաների փոխազդեցությունը ենթադրում է մի 
շարք գործառույթների իրականացում. որոշումների կայացում, խմբի 
ձևավորում և խթանման մեթոդների ընտրություն, վերահսկողություն, աշ-
խատակիցների հետ փոխհարաբերությունների հաստատում, տեղեկատ-
վական հոսքերի կարգավորում, կոլեկտիվի հետ հետադարձ կապի հաս-
տատում, հասարակական կազմակերպությունների հետ փոխազդեցութ-
յուն և այլն: Տարբեր ղեկավարներ այդ գործառույթները կարող են իրա-
կանացնել տարբեր կերպ, ինչի հետ կապված էլ առանձնացնում են կա-
ռավարման ոճեր: Ասվածից կարելի է ենթադրել, որ ղեկավարի և աշխա-
տակիցների փոխհարաբերությունների բնույթը ուղիղ կապ ունի ղեկա-
վարի ընտրած կառավարման ոճից:  

Կառավարման ոճերի մասին ժամանակակից պատկերացումների 
զարգացման վրա մեծ ազդեցություն են գործել 1930-1940-ական թթ. 
Կուրտ Լևինի և իր հետազոտական թիմի կատարած հետազոտություն-
ները: Կ. Լևինն առանձնացրել է կառավարման երեք հիմնական ոճ. 
ավտորիտար, դեմոկրատական և լիբերալ [4, с. 115]: 

Կ. Լևինի բնորոշմամբ՝ կառավարման երեք ոճերն ունեն հետևյալ 
առանձնահատկությունները. [10] 

1. կառավարման ավտորիտար (դիրեկտիվ) ոճը բնութագրվում է 
ղեկավարման բարձր կենտրոնացվածությամբ, որտեղ գերակշռում են 
միանձնյա որոշումները: Ղեկավարը չի լսում կոլեկտիվի կարծիքը, ամեն 
ինչ որոշում է նրանց փոխարեն: Կառավարման առաջնահերթ մեթոդներն 
են հրամանները, դիտողությունները, նկատողությունները, պատիժները, 
տարատեսակ օժանդակությունից զրկելը: Կառավարման նման ոճի դեպ-
քում վերահսկողությունը շատ խիստ է, մանրակրկիտ, որն աշխատակից-
ներին զրկում է նախաձեռնությունից: Մարդկանց շահերից զգալիորեն 
բարձր են դրվում գործնական շահերը, հաղորդակցման մեջ գերակշռում 
են կոպտություն ու կոշտությունը: Ավտորիտար ոճը բացասաբար է անդ-
րադառնում կոլեկտիվի բարոյահոգեբանական մթնոլորտի վրա, հանգեց-
նում է աշխատակիցների նախաձեռնողականության, պատասխանատ-
վության և ինքնավերահսկման իջեցմանը,  

2. կառավարման դեմոկրատական (կոլեգիալ) ոճը բնութագրվում 
է ղեկավարի ու ենթակաների, ղեկավարի ու տեղակալի միջև լիազորութ-
յունների, պատասխանատվության և նախաձեռնության բաժանումով: 
Դեմոկրատական ոճի ղեկավարը մշտապես ընդունում է կոլեգիալ որո-
շումներ, պարզում է կոլեկտիվի կարծիքը կարևոր աշխատանքային հար-
ցերի շուրջ: Պարբերաբար իրականացվում է կոլեկտիվի բոլոր անդամնե-
րին տեղեկատվության տրամադրում իրենց համար կարևոր հարցերի 
շուրջ: Ղեկավարի և ենթակաների հետ շփումը տեղի է ունենում 
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խնդրանքների, խորհուրդների, ցուցումների, որակյալ, լավ և օպերատիվ 
աշխատանքի համար խրախուսանքի ձևով, ղեկավարը բարյացակամո-
րեն և քաղաքավարի է դիմում իր ենթականերին, բայց անհրաժեշտութ-
յան դեպքում տրվում են հրամաններ: Ղեկավարը պաշտպանում է իր են-
թակաների իրավունքները և բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ է 
ստեղծում կոլեկտիվում,  

3. կառավարման լիբերալ  (բարձիթողի կամ անարխիստական) 
ոճը բնութագրվում է կոլեկտիվի կառավարման հարցում ղեկավարի ակ-
տիվ մասնակցության բացակայությամբ: Նա ձգտում է նվազեցնել իր 
անձնական պատասխանատվությունը և փորձում է խուսափել հասունա-
ցած բախումների լուծումից: Նա իր աշխատանքը թողնում է ինքնահոսի 
և հազվադեպ է այն վերահսկում: Կառավարման նման ոճը նախընտրելի 
է ստեղծագործական կոլեկտիվներում, որտեղ աշխատակիցները տար-
բերվում են ինքնուրույնությամբ, այսինքն՝ կարող են ինքնուրույն լուծել 
շատ հարցեր առանց ղեկավարի և տարբերվում են ստեղծագործ անհա-
տականությամբ:  

Նշենք, որ չնայած գրականության մեջ հանդիպում ենք կառավարման 
ոճերի տարբեր դասակարգումների, բայց Կ. Լևինի դասակարգումը համ-
ընդհանուր է ինչպես արևմտյան, այնպես էլ ռուսական հեղինակների 
շրջանում: Մասնավորապես, ռուս հոգեբան Ա.Լ.Ժուրավլյովը 1980-ական թթ. 
առանձնացրեց ղեկավարման 7 ոճ: Այդ ոճերից հիմնականները հեղինակն 
անվանեց «դիրեկտիվ», «կոլեգիալ» և «պասիվ», որոնց բնութագրերը հա-
մանման են Լևինյան ոճերի հետ: Մյուս չորս ոճերը միջանկյալ բնույթ են 
կրում:  

Կառավարման ցանկացած ոճի ընտրությունը կախված է մի շարք 
գործոններից. ղեկավարի անձի հոգեբանական առանձնահատկություն-
ներից, աշխատակիցների պահանջմունքներից և շահերից, աշխատա-
կիցների որակավորման և պատասխանատվության մակարդակից, կազ-
մակերպության վրա ազդող մի շարք ներքին և արտաքին գործոններից: 
Ուստի յուրաքանչյուր ղեկավար իր գործունեության ընթացքում կարող է 
հաջորդաբար համադրել բոլոր ոճերը՝ հաշվի առնելով դրանցից յուրա-
քանչյուրի առավելություններն ու թերությունները: Օրինակ՝ ավտորիտար 
ոճն առավել արդյունավետ է կիրառել այնպիսի կազմակերպություննե-
րում, որտեղ կարևոր է ապահովել աշխատանքի բարձր արտադրողակա-
նություն: Թեև տարածված է այն կարծիքը, որ ավտորիտար ոճի դեպքում 
աշխատանքի արտադրողականությունն ավելի բարձր է, քան կառավար-
ման դեմոկրատական ոճի դեպքում, բայց պետք է հաշվի առնել, որ տվյալ 
պարագայում անհամեմատ նվազում է աշխատանքի որակը, պակասում է 
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արտադրանքի (կամ աշխատանքի) յուրօրինակությունը, նորարարությու-
նը, ստեղծագործական մոտեցման տարրերը: Այսինքն՝ կարող ենք եզրա-
կացնել, որ ավտորիտար ոճն առավել նախընտրելի է գործունեության ա-
վելի պարզ ձևերի կառավարման դեպքում, կամ այն ժամանակ, երբ հատ-
կապես կարևոր են քանակական ցուցանիշները, իսկ դեմոկրատական 
ոճն ավելի նախընտրելի է գործունեության ավելի բարդ ձևերի կառավար-
ման դեպքում, որտեղ առաջնային նշանակություն ունի որակը: Դեմոկրա-
տական ոճի դրական կողմերից է այն, որ այն նպաստում է աշխատակից-
ների նախաձեռնողականությանն ու ստեղծագործական մոտեցումների 
դրսևորումներին, մոտիվացնում է աշխատակիցներին երկխոսության, 
նպաստում է կոլեկտիվում վստահելի մթնոլորտի ձևավորմանը: Բացասա-
կան կողմերից է այն, որ վերահսկողությունը համեմատաբար թույլ է իրա-
կանացվում և աշխատակիցների անբարեխիղճ մոտեցման դեպքում կա-
րող է հանգեցնել աշխատանքի որակի նվազմանը:  

 Չնայած տարածված կարծիքին, որ լիբերալ ոճը ենթադրում է կա-
տարյալ բարձիթողի և անկառավարելի վիճակ, ինչը չի կարող դրականո-
րեն ընկալվել ու մեկնաբանվել, կարծում ենք, այն նույնպես կիրառելի է 
որոշ դեպքերում: Ինչպես արդեն նշել ենք, լիբերալ ոճի դեպքում ողջ նա-
խաձեռնությունը գալիս է միայն աշխատակիցներից, ինչը նպաստում է 
նրանց ստեղծագործական կարողությունների առավել ամբողջական 
դրսևորմանը: Այս ոճն ավելի նպատակահարմար է կիրառել այն ոլորտնե-
րում, որտեղ աշխատակիցների գործունեությունը կապված է ստեղծագոր-
ծելու հետ, և ղեկավարի կողմից ավելորդ վերահսկումն ու ճնշումները 
միայն կխանգարեն աշխատանքի արդյունավետությանը:  

Կառավարման ոճերի առանձնահատկությունների և դասակարգման 
վերաբերյալ արևմտյան և ռուսական հայեցակարգերից զատ ուշագրավ 
են նաև արևելյան մոտեցումները: Մասնավորապես, ճապոնացի հետա-
զոտող Տ. Ն. Կոնոն իր՝ «Ճապոնական ձեռնարկությունների ռազմավա-
րությունն ու կառուցվածքը» աշխատությունում նկարագրել է կառավար-
ման չորս ոճ կամ տեսակ.[6] 

1. նորարարական-վերլուծական: Նման կառավարման դեպքում ղե-
կավարը հանդես է գալիս որպես առույգ նորարար և լավ կազմակերպիչ: 
Տվյալ ղեկավարը նվիրված է իր կազմակերպությանը, հարուստ է գաղա-
փարներով, պատրաստ է հաշվի առնել մնացածի կարծիքները, հանդուր-
ժողական է անհաջողությունների նկատմամբ,  

2. նորարարական-ինտուիտիվ: Կառավարման նման տեսակի դեպ-
քում մենեջերը ներկայացվում է որպես ավտորիտար ղեկավար, ով ունակ 
է նորամուծությունների և նույնպես առույգ է,  
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3. պահպանողական-վերլուծական: Տվյալ տեսակի դեպքում մենե-
ջերը հանդես է գալիս որպես տեսաբան, ով ձգտում է կատարելության, 
բայց, միաժամանակ, չի ընդունում ռիսկը,  

4. պահպանողական-ինտուիտիվ: Նրա գործողությունները հիմնվում 
են մեծ մասամբ կանխաընկալման վրա:  

Հեղինակը պարզել է, որ առավել արդյունավետ է նորարարական-
վերլուծական ոճը, քանի որ այն առավել ռացիոնալ է:  

Կառավարման ոճը ոչ միայն ղեկավարի կողմից ընտրված որոշակի 
մեթոդների ամբողջությունն է, այլև նրա անհատականության ազդեցութ-
յունը: Այդ պատճառով ղեկավարման ոճը միշտ սուբյեկտիվ է, չնայած օբ-
յեկտիվորեն դրսևորվում է գործունեության որոշակի ձևերում: Մեթոդը և 
ոճը կարելի է համեմատել նոտաների և երաժշտության կատարման ոճի 
հետ. նոտաներն ընդհանուր են բոլորի համար, բայց յուրաքանչյուր կա-
տարող յուրովի է մեկնաբանում ստեղծագործությունը [1, էջ 157]։ 

Մասնագիտական այրում: Մասնագիտական այրումը, որպես կա-
նոն, առաջանում է երկարատև մասնագիտական գործունեություն իրա-
կանացնելու արդյունքում։ Այրումը (անգլ. burnout) մեկնաբանվում է որ-
պես ֆիզիկական և հոգեկան հյուծման վիճակ, որն առաջանում է ի պա-
տասխան մարդկանց հետ աշխատանքում հուզական գերլարման: Նրան 
ավելի շատ են ենթարկվում այն մարդիկ, ում աշխատանքային գործու-
նեությունը կապված է այլ մարդկանց հետ պարբերական շփումների, հու-
զական ապրումակցման, բարձր պատասխանատվության հետ: Այրումը 
նաև մեկնաբանվում է որպես մասնագիտական ճգնաժամ, որը կապված 
է ոչ միայն միջանձնային հարաբերությունների, այլև աշխատանքային 
գործունեության հետ ընդհանուր առմամբ: 

Մասնագիտական այրումը կարող է դրսևորվել ճանաչողական, հու-
զական և ֆիզիկական ոլորտներում [2]։ 

Ճանաչողական ոլորտում մասնագիտական այրման ախտանիշներն 
են՝ աշխատանքի նկատմամբ հետաքրքրության բացակայությունը, ան-
տարբերությունը նորարարության հանդեպ, աշխատանքի ձևական կա-
տարումը, ստեղծագործական մոտեցման բացակայությունը և այլն։ 

Հուզական ոլորտում այն դրսևորվում է անվստահությամբ, անօգնա-
կանությամբ, միայնակությամբ, մոտիվացիայի բացակայությամբ, անբա-
վարարվածությամբ և չկատարված պարտքի զգացումով և այլն։ 

Ֆիզիկական ոլորտում մասնագիտական այրման ախտանիշներն 
են՝ հոգնածությունը, հյուծվածությունը, քաշի փոփոխությունը, քնի խան-
գարումները, առողջական վիճակի վատթարացումը, շնչառական խնդիր-
ները, գլխապտույտը, դողը, սրտխառնոցը, առատ քրտնարտադրությու-
նը, բարձր ճնշումը, խոցերը, սրտի հիվանդությունները և այլն։ 
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Մասնագիտական այրման համախտանիշի ուսումնասիրությունները 
երբեք չեն կորցնում իրենց արդիականությունը, այլ հակառակը, ՀՀ-ում 
ստեղծված մերօրյա հասարակական, քաղաքական իրադրությունը, 
կրթական, առողջապահական և մի շարք այլ որորտների աշխատակից-
ների նկատմամբ օրեցօր ավելացող պահանջներն ու ժամանակի հրամա-
յականները է՛լ ավելի են սրել մասնագետների հոգեբանական անվտան-
գության խնդիրները: Ուստի կարևոր ենք համարում հատկապես ուսու-
ցիչների շրջանում մասնագիտական այրման պատճառների համակող-
մանի ուսումնասիրությունը, ինչը թույլ կտա մշակել այն հնարավորինս 
կանխարգելելու կամ պատշաճ հոգեբանական միջամտություն կազմա-
կերպելու գիտականորեն հիմնավորված մոտեցումներ:  

Սուբյեկտիվ բարեկեցություն: Ժամանակակից աշխարհում սուբյեկ-
տիվ բարեկեցության հասկացությունը գնալով ավելի հաճախ է դառնում 
հոգեբանների հետազոտության առարկան: Դա կապված է նրա հետ, որ 
կարևոր է բացահայտել և սահմանել այն գործոնները, որոնք անհրաժեշտ 
են անձի ներքին հավասարակշռության համար՝ նպատակ ունենալով 
առանձնացնել, ուսումնասիրել և հասկանալ այն, թե որ հույզերը, զգաց-
մունքները, ապրումները և սուբյեկտիվ գնահատականներն են ազդում 
նրա վրա, և, արդյունքում, ինչպես է այս ամենն ազդում անձի վարքի վրա: 

Սուբյեկտիվ բարեկեցության ուսումնասիրություններն արտասահ-
մանյան հեղինակները սկսել են դեռ XX դարի 60-ական թթ: Այդ ժամա-
նակ սուբյեկտիվ բարեկեցությունը դիտարկվում էր՝ հակադրվելով հոգե-
բանական անառողջությանը և անբարեկեցությանը: Այս հիմնահարցին 
են նվիրված Ն.Մ. Բրեդբեռնի, Է. Դիների, Կ. Րիֆֆի, Բ.Ս. Բրատուսի, 
Ի.Վ. Դուբովինի և այլոց աշխատանքները [8]: 

Առաջիններից մեկը Ն.Մ. Բրեդբեռնի հետազոտություններն էին, 
որոնց համաձայն՝ սուբյեկտիվ բարեկեցության գործոնը (ֆենոմենը) սահ-
մանվեց որպես հույզերի երկու՝ դրական և բացասական համալիրների 
միջև հավասարակշռություն:  

Սուբյեկտիվ բարեկեցության ուսումնասիրություններում իր ներ-
դրումն է ունեցել նաև Է. Դիները, ով ներմուծեց «սուբյեկտիվ բարեկեցութ-
յուն» հասկացությունը: Համաձայն Է. Դիների կարծիքի՝ սուբյեկտիվ բա-
րեկեցությունը բաղկացած է երեք բաղադրիչներից. դրական հույզերի 
համալիր, բավարարվածություն և բացասական հույզերի համալիր [9]։ 

Կ. Րիֆֆի մոդելում առանձնացվում են բարեկեցության վեց հիմնա-
կան գործոններ [3]: 

Ինքնընդունում. մարդն ունի դրական վերաբերմունք սեփական 
անձի և անցյալի նկատմամբ:  
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Դրական հարաբերություններ շրջապատողների հետ. մարդը հա-
ճույք է ստանում այլ մարդկանց հետ ունեցած հարաբերություններից, այլ 
մարդկանց հանդեպ տարած խնամքից, կապվածությունից ու մտերմութ-
յունից: 

Ինքնավարություն. մարդ, ով օժտված է բարձր ինքնավարությամբ, 
գնահատում է իրեն` ելնելով սեփական չափանիշներից, եթե դա բացա-
կայում է, մարդը մտահոգվում է այլ մարդկանց գնահատականներով ու 
սպասումներով: Կարևոր որոշումներ կայացնելիս հենվում է ուրիշների 
դատողությունների վրա, նրա մտածողությունն ու վարքը ենթարկվում է 
սոցիալական ճնշմանը: 

Իրազեկվածություն. մարդն օժտված է վարպետության ու կոմպե-
տենտության զգացումով իր շրջապատում: 

Նպատակ. մարդն ունի ուղղվածության զգացում ու կոնկրետ նպա-
տակներ, որոնք դնում է իր առջև կյանքի ընթացքում: 

Անձնային աճ. մարդն ունի անձնային շարունակական աճի ու սեփա-
կան ներուժի իրականացման զգացում (Ryff, Carol D., 1989): 

Մեր կողմից իրականացվել է փորձարարական հետազոտություն, որի 
նպատակն էր բացահայտել ղեկավարի՝ կառավարման ոճի և աշխատա-
կիցների մասնագիտական այրման, ինչպես նաև ղեկավարի կառավար-
ման ոճի և աշխատակիցների սուբյեկտիվ բարեկեցության ինքնագնա-
տականի միջև համահարաբերակցական կապը: Փորձրարարական հե-
տազոտության նախնական փուլում մեր կողմից առաջադրվեցին հետևյալ 
վարկածները՝ 

• համահարաբերակցական կապ կա ղեկավարի կառավարման ոճի 
և աշխատակիցների մասնագիտական այրման մակարդակի միջև. 

• համահարաբերակցական կապ կա ղեկավարի կառավարման ոճի 
և աշխատակիցների սուբյեկտիվ բարեկեցության ինքնագնահատականի 
միջև. 

• աշխատակիցների մասնագիտական այրման մակարդակը համա-
հարաբերակցական կապի մեջ է գտնվում նրանց սուբյեկտիվ բարեկե-
ցության մակարդակի հետ: 

Ընտրանքի մեջ ներգրավվել են ՀՀ Լոռու, Վայոց ձորի, Արմավիրի, 
Շիրակի և Կոտայքի մարզերի և Երևանի հիմնական և միջնակարգ 
դպրոցների թվով 50 ուսուցիչ (25-65 տարեկան): Ուսուցիչների աշխա-
տանքային փորձը կազմել է 5-25 տարի:  

Փորձարարական հետազոտության շրջանակներում կիրառվել են 
հետևյալ հարցարանները. 
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• Ա. Լ. Ժուրավլյովի «Կառավարման ոճը» հարցարանը, որը բաղկա-
ցած է ղեկավարի գործունեության վերաբերյալ 27 բնութագրերից: Հար-
ցարանը նախատեսված է աշխատակիցների համար: Հետազոտության 
մասնակիցները պետք է ընտրեին յուրաքանչյուր բնութագրիչին համա-
պատասխանող 5 դրսևորումներից մեկը կամ մի քանիսը, որոնք ըստ ի-
րենց առավել բնութագրական են իրենց ղեկավարի համար:  

• Կ. Մասլաչի և Ս. Ջեքսոնի մասնագիտական այրման ախտորոշ-
ման մեթոդիկան: Մեթոդիկան նախատեսված է տարբեր մասնագետների 
մոտ մասնագիտական այրման արտահայտվածության աստիճանը բա-
ցահայտելու համար: Այն բաղկացած է երեք սանդղակից. 

1. «Հուզական հյուծում»՝ արտահայտում է մասնագիտական գործու-
նեության հետ կապված հուզական վիճակի ծանրությունը: Այս սանդղա-
կում բարձր ցուցանիշները կապված են ճնշվածության, ապաթիայի, 
բարձր հոգնելիության, հուզական ունայնության հետ:  

2. «Դեպերսոնալացում»՝ այս սանդղակի ցուցանիշներն արտացո-
լում են աշխատանքային գործընկերների հետ հարաբերությունների մա-
կարդակը, ինչպես նաև իր՝ որպես անձի ընդհանուր զգացողությունը՝ 
կապված մասնագիտական գործունեության հետ: Սանդղակում բարձր 
ցուցանիշները նշանակում են հաճախորդների (աշակերտների, գործըն-
կերների) հետ կոշտ, ձևական հարաբերությունների բարձր արտահայտ-
վածություն, ինչպես նաև գործընկերների կողմից իր նկատմամբ անար-
դար վերաբերմունքի զգացողություն:  

3. «Անձնական նվաճումների ռեդուկցիա»՝ այս սանդղակն ախտորո-
շում է ընդհանուր լավատեսության, սեփական ուժերի և ծագող խնդիրնե-
րը լուծելու կարողության նկատմամբ հավատի ցածր մակարդակ, աշխա-
տանքի և գործընկերների նկատմամբ դրական վերաբերմունքի ցածր մա-
կարդակ:  

• Մ. Վ. Սոկոլովի «Սուբյեկտիվ բարեկեցության սանդղակ» մեթոդի-
կան: Այն հանդիսանում է հոգեախտորոշիչ գործիք սուբյեկտիվ բարեկե-
ցության (ՍԲ) հուզական բաղադրիչի կամ հուզական բարեհարմարության 
(ՀԲ) չափման համար: Սանդղակը բաղկացած է 17 կետից, որոնց բովան-
դակությունը կապված է հուզական վիճակի, սոցիաալական կարգավիճա-
կի և որոշ ֆիզիկական ախտանշանների հետ:  

Ա. Լ. Ժուրավլյովի «Կառավարման ոճը» հարցարանի միջոցով ստաց-
ված տվյալների համաձայն՝ մասնակիցներից 45%-ի ղեկավարներն ավելի 
շատ դիմում են ավտորիտար (դիրեկտիվ) ոճին, իսկ 55%-ի դեպքում՝ գերա-
կայող է դեմոկրատական (կոլեգիալ, ժողովրդավարական) ոճը: Արդյունք-
ներից պարզ է դառնում, որ կառավարման լիբերալ ոճը ղեկավարներն 
ամենից հազվադեպն են կիրառում: Ընդ որում՝ կին ղեկավարներց 50%-ի 
մոտ գերակշռում էր ավտորիտար ոճը, 50%-ի մոտ՝ դեմոկրատական: 
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Տղամարդ ղեկավարներից 35%-ի մոտ գերակշռում էր ավտորիտար ոճը, 
65%-ի մոտ՝ դեմոկրատական ոճը:  

Կ. Մասլաչի և Ս. Ջեքսոնի մասնագիտական այրման ախտորոշման 
մեթոդիկայից ստացված տվյալները բաշխվել են հետևյալ կերպ. (տե՛ս 
Աղյուսակ 1) 

Աղյուսակ 1 
Մասնագիատական այրման սանդղակից ստացված տվյալների 

բաշխում 
Ցուցանիշներ Ցածր Միջին Բարձր 

Հուզական հյուծում 10 (20%) 22 (44%) 18 (36%) 
Դեպերսոնալացիա 4 (8%) 32 (64%) 14 (28%) 
Մասնագիտական 
նվաճումների ռեդուկցիա 4 (8%) 14 (28%) 32 (64%) 

Ցուցանիշների ցածր մակարդակը վկայում է «այրման» համախտա-
նիշի տվյալ ցուցանիշի բացակայության մասին, միջինը՝ այն մասին, որ 
այն գտնվում է ձևավորման փուլում, իսկ բարձր մակարդակը ցույց է տա-
լիս, որ այն ձևավորված է: Ինչպես տեսնում ենք Աղյուսակ 1-ից, ուսուցիչ-
ների շրջանում ամենաբարձր մակարդակը գրանցվել է «Մասնագիտա-
կան նվաճումների ռեդուկցիա» սանդղակում: Դա նշանակում է, որ մաս-
նակիցների մոտ դրսևորվել է ցածր ինքնագնահատական, նվազել է սե-
փական մասնագիտական նվաճումների արժեքը, առկա են բացասական 
դիրքորոշումներ՝ կապված մասնագիտական հնարավորությունների հետ:  

Սուբյեկտիվ բարեկեցության սանդղակից ստացված տվյալները ներ-
կայացված են Գծապատկեր 1-ում. 

 

 
Գծապատկեր 1. Սուբյեկտիվ բարեկեցության սանդղակից 

ստացված տվյալները 
 

Ինչպես երևում է Գծապատկեր 1-ից, ուսուցիչների մեծ մասը՝ 54%-ը 
բարձր են գնահատել իրենց սուբյեկտիվ բարեկեցության մակարդակը:  

10%

36%54%

Ցածր Միջին Բարձր
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Փորձարարական հետազոտության հաջորդ փուլում կատարել ենք 
ստացված քանակական տվյալների վիճակագրական վերլուծություն՝ 
Պիրսոնի համահարաբերակցական գործակցի բանաձևով: 

 Ստացված տվյալները վկայում են, որ նշանակալի դրական համա-
հարաբերակցական կապ կա ղեկավարի ավտորիտար կառավարման ոճի 
և աշխատակիցների հուզական հյուծման (r=0.405, p≤0.01), դեպերսոնա-
լացիայի (r=0.505, p≤0.01) և մասնագիտական այրման (r=0.48, p≤0.01) 
մակարդակների միջև: Սա նշանակում է, որ ղեկավարի մոտ ավտորիտար 
կառավարման ոճի գերակայության դեպքում աշխատակիցների մոտ հա-
ճախ են դրսևորվում ճնշվածություն, ապաթիա, բարձր հոգնելիություն, 
հուզական ունայնություն, աշակերտների, գործընկերների հետ կոշտ, 
ձևական հարաբերությունների բարձր արտահայտվածություն, ինչպես 
նաև գործընկերների կողմից իր նկատմամբ անարդար վերաբերմունքի 
զգացողություն: 

Նշանակալի բացասական համահարաբերակցական կապ կա ղեկա-
վարի կառավարման դեմոկրատական ոճի և աշխատակիցների հուզա-
կան հյուծման (r=-0.621, p≤0.01), դեպերսոնալացման (r=-0.468, p≤0.01) 
և մասնագիտական այրման (r=-0.55, p≤0.01) մակարդակների միջև: Այս-
տեղից կարելի է եզրակացնել, որ կառավարման դեմոկրատական ոճի 
դեպքում աշխատակիցների մոտ սովորաբար դրսևորվում է հուզական 
հյուծման, դեպերսոնալացման և մասնագիտական այրման ցածր մակարդակ:  

Նշանակալի դրական կապ կա ղեկավարի կառավարման դեմոկրա-
տական ոճի և աշխատակցի սուբյեկտիվ բարեկեցության մակարդակի 
միջև (r=0.655, p≤0.01): Սա մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ եթե ղեկա-
վարը նախապատվությունը տալիս է գլխավորապես կառավարման դե-
մոկրատական ոճին, ապա աշխատակիցներն ավելի միտված են լինում 
շրջապատեղների հետ դրական հարաբերություններ հաստատելուն, ինչ-
պես նաև ավելի շատ են դրսևորում նպատակասլացություն, ձգտում են 
մասնագիտական վարպետության բարձր մակարդակի, ինքնիրացման, 
անձնային աճի: 

 Ինչպես նաև նշանակալի բացասական համահարաբերակցական 
կապ է գրանցվել մասնագիտական այրման և սուբյեկտիվ բարեկեցութ-
յան ցուցանիշների միջև (r=-0.774, p≤0.01), այսիքն, մասնագիտական 
այրման բարձր մակարդակի դեպքում, մի շարք այլ ախտանշաններին 
զուգահեռ, դրսևորվում է սուբյեկտիվ բարեկեցության ցածր մակարդակ, 
և, հակառակը, սուբյեկտիվ բարեկեցության բարձր մակարդակի դեպքում՝ 
ցածր է մասնագիտական այրման հավանականությունը:  

Այսպիսով, իրականացված փորձարարական հետազոտության արդյուն-
քում կարելի է եզրակացնել. 
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• նշանակալի դրական համահարաբերակցական կապ կա ղեկա-
վարի ավտորիտար կառավարման ոճի և աշխատակիցների հուզական 
հյուծման, դեպերսոնալացման և մասնագիտական այրման մակարդակ-
ների միջև: Այսինքն՝ ղեկավարի մոտ ավտորիտար կառավարման ոճի գե-
րակայության դեպքում աշխատակիցների մոտ հաճախ են դրսևորվում 
ճնշվածություն, ապաթիա, բարձր հոգնելիություն, հուզական ունայնութ-
յուն, աշակերտների, գործընկերների հետ կոշտ, ձևական հարաբերութ-
յունների բարձր արտահայտվածություն, ինչպես նաև գործընկերների 
կողմից իր նկատմամբ անարդար վերաբերմունքի զգացողություն: Իհար-
կե, ավտորիտար ոճն ունի իր առավելությունները և որոշ դեպքերում այն 
առավել արդյունավետ է, քան կառավարման մյուս ոճերը, բայց, մեր կար-
ծիքով, հիշյալ անցանկալի ախտանշաններից խուսափելու համար ղեկա-
վարը պետք է հնարավորինս քիչ դիմի կառավարման ավտորիտար ոճին, 

• նշանակալի բացասական համահարաբերակցական կապ կա ղե-
կավարի կառավարման դեմոկրատական ոճի և աշխատակիցների հու-
զական հյուծման, դեպերսոնալացման և մասնագիտական այրման մա-
կարդակների միջև: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ կառավարման 
դեմոկրատական ոճի դեպքում աշխատակիցների մոտ սովորաբար 
դրսևորվում է հուզական հյուծման, դեպերսոնալացման և մասնագիտա-
կան այրման ցածր մակարդակ: Հատկապես կարևոր է, որ այս հանգա-
մանքը հաշվի առնեն դպրոցների տնօրենները, քանի որ ուսուցիչները, 
հանդիսանալով «մարդ-մարդ» համակարգի մասնագետներ, համեմա-
տաբար ավելի շատ են հակված ենթարկվելու մասնագիտական այրման: 
Մեր կարծիքով, կիրառելով կառավարման դեմոկրատական ոճը, դպրոցի 
տնօրենը կարող է որոշ չափով կանխել այման համախտանիշի դրսևո-
րումների առաջացումը ուսուցիչների շրջանում,  

•  հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ նշանակալի դրական 
կապ կա ղեկավարի կառավարման դեմոկրատական ոճի և աշխատակցի 
սուբյեկտիվ բարեկեցության մակարդակի միջև: Կարծում ենք, որ այս կա-
պը կարևոր գործնական նշանակություն ունի աշխատակիցների արդյու-
նավետ ղեկավարման հարցում: Սուբյեկտիվ բարեկեցության ինքնագնա-
հատականի բարձր մակարդակի դեպքում անձը ձգտում է շրջապատեղ-
ների հետ դրական հարաբերություններ հաստատել, ինչն էլ իր հերթին 
նպաստավոր ազդեցություն է գործում կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական 
բարենպաստ մթնոլորտի ձևավորման և պահպանման վրա: Բացի այդ, 
նման մասնագետները սովորաբար ավելի նպատակասլաց են, ձգտում են 
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մասնագիտական վարպետության բարձր մակարդակի, մեծ կարևորութ-
յուն են տալիս անձնային շարունակական աճին ու ինքնակատարելա-
գործմանը, իսկ սա հատապես կարևոր է գիտության, կրթության, մշա-
կույթի բնագավառի գործիչների մասնագիտական կայացման հարցում,  

• նշանակալի բացասական համահարաբերակցական կապ կա մաս-
նագիտական այրման և սուբյեկտիվ բարեկեցության ցուցանիշների միջև: 
Սա մեզ թույլ է տալիս ևս մեկ անգամ համոզվել, որ կոլեկտիվի ղեկավար-
ման հարցում ղեկավարը պետք է մեծ կարևորություն տա աշխատակից-
ների հոգեբանական առողջության պահպանմանը, կազմակերպության 
ներսում բարենպաստ մթնոլորտի հաստատմանը, աշխատակիցների հետ 
դրական փոխհարաբերությունների կառուցմանը: 
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ВЗАИМОСВЯЗЬ СТИЛЯ УПРАВЛЕНИЯ РУКОВОДИТЕЛЯ С 
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ВЫГОРАНИЕМ И С САМООЦЕНКОЙ 

СУБЪЕКТИВНОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ СОТРУДНИКОВ 
МАДЛЕН МИКАЕЛЯН  

Академия государственного управления Республики Армения 
 

В статье представлены результаты эмпирического исследования 
по изучению взаимосвязи стиля управления руководителя и уровнем 
профессионального выгорания работников, а также стиля управления и 
уровнем субъективного благополучия сотрудников.  

Из полученных экспериментальных данных стало ясно, что авто-
ритарный и демократический стили управления коррелируют с показа-
телями эмоционального истощения, деперсонализации, профессио-
нального выгорания и субъективного благополучия у сотрудников. 

Ключевые слова: стиль управления, профессиональное выгора-
ние, эмоциональное истощение, деперсонализация, редукция профес-
сиональных достижений, субъективное благополучие.  

 
 
 

THE CONNECTION OF MANAGEMENT STYLE WITH PROFESSIONAL 
BURNOUT AND SELF-ASSESSMENT OF THE SUBJECTIVE WELL-

BEING OF EMPLOYEES 
MADLEN MIKAYELYAN 

Public Administration Academy of the Republic of Armenia 

The article introduces the results of an empirical study on the 
relationship between the manager's management style and the level of 
professional burnout of employees, as well as the management style and the 
level of subjective well-being of employees. 

From the experimental data obtained, it became clear that authoritarian 
and democratic management styles correlate with indicators of emotional 
exhaustion, depersonalization, professional burnout and subjective well-
being among employees. 

Keywords: management style, professional burnout, emotional 
exhaustion, depersonalization, reduction of professional achievements, 
subjective well-being. 
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	ԱՐԺՈՒԹԱՅԻՆ ԻՆՏԵԳՐՄԱՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ ԵՎ ԾԱԽՍԵՐԸ
	Իրավագիտություն
	«Ժողովրդական իրավաստեղծ նախաձեռնությՈՒն» հասկացությունը, էությունն ու բովանդակությունը
	Քաղաքագիտություն
	ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ` ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴՐԻ ՄԱՍԻՆ
	ԻՍԼԱՄԸ ՄԵՐՁԱՎՈՐ ԱՐԵՎԵԼՔԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՊԱԳԱՅԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ
	Հոգեբանություն
	ՂԵԿԱՎԱՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՃԻ ԿԱՊՆ ԱՇԽԱՏԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԱՅՐՄԱՆ ԵՎ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԲԱՐԵԿԵՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԱԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԵՏ
	Ստացված փորձարարական տվյալներից պարզ է դառնում, որ կառավարման ավտորիտար և դեմոկրատական ոճերը փոխկապակցված են աշխատակիցների մոտ հուզական հյուծման, դեպերսոնալացիայի, մասնագիտական այրման և սուբյեկտիվ բարեկեցութ...
	Բանալի բառեր. կառավարման ոճ, մասնագիտական այրում, հուզական հյուծում, դեպերսոնալացիա, մասնագիտական նվաճումների ռեդուկցիա, սուբյեկտիվ բարեկեցություն:
	Ա. Լ. Ժուրավլյովի «Կառավարման ոճը» հարցարանի միջոցով ստացված տվյալների համաձայն՝ մասնակիցներից 45%-ի ղեկավարներն ավելի շատ դիմում են ավտորիտար (դիրեկտիվ) ոճին, իսկ 55%-ի դեպքում՝ գերակայող է դեմոկրատական (կո...
	Կ. Մասլաչի և Ս. Ջեքսոնի մասնագիտական այրման ախտորոշման մեթոդիկայից ստացված տվյալները բաշխվել են հետևյալ կերպ. (տե՛ս Աղյուսակ 1)
	Աղյուսակ 1
	Մասնագիատական այրման սանդղակից ստացված տվյալների բաշխում
	Ցուցանիշների ցածր մակարդակը վկայում է «այրման» համախտանիշի տվյալ ցուցանիշի բացակայության մասին, միջինը՝ այն մասին, որ այն գտնվում է ձևավորման փուլում, իսկ բարձր մակարդակը ցույց է տալիս, որ այն ձևավորված է: Ինչպես տես...
	Սուբյեկտիվ բարեկեցության սանդղակից ստացված տվյալները ներկայացված են Գծապատկեր 1-ում.
	Գծապատկեր 1. Սուբյեկտիվ բարեկեցության սանդղակից ստացված տվյալները
	Ինչպես երևում է Գծապատկեր 1-ից, ուսուցիչների մեծ մասը՝ 54%-ը բարձր են գնահատել իրենց սուբյեկտիվ բարեկեցության մակարդակը:
	Փորձարարական հետազոտության հաջորդ փուլում կատարել ենք ստացված քանակական տվյալների վիճակագրական վերլուծություն՝ Պիրսոնի համահարաբերակցական գործակցի բանաձևով:
	Ստացված տվյալները վկայում են, որ նշանակալի դրական համահարաբերակցական կապ կա ղեկավարի ավտորիտար կառավարման ոճի և աշխատակիցների հուզական հյուծման (r=0.405, p≤0.01), դեպերսոնալացիայի (r=0.505, p≤0.01) և մասնագի...
	Նշանակալի բացասական համահարաբերակցական կապ կա ղեկավարի կառավարման դեմոկրատական ոճի և աշխատակիցների հուզական հյուծման (r=-0.621, p≤0.01), դեպերսոնալացման (r=-0.468, p≤0.01) և մասնագիտական այրման (r=-0.55, p≤0.01) մակարդակների միջև: Այստեղից կա...
	Նշանակալի դրական կապ կա ղեկավարի կառավարման դեմոկրատական ոճի և աշխատակցի սուբյեկտիվ բարեկեցության մակարդակի միջև (r=0.655, p≤0.01): Սա մեզ թույլ է տալիս ենթադրել, որ եթե ղեկավարը նախապատվությունը տալիս է գլխա...
	Ինչպես նաև նշանակալի բացասական համահարաբերակցական կապ է գրանցվել մասնագիտական այրման և սուբյեկտիվ բարեկեցության ցուցանիշների միջև (r=-0.774, p≤0.01), այսիքն, մասնագիտական այրման բարձր մակարդակի դեպքում, մի շարք...
	Այսպիսով, իրականացված փորձարարական հետազոտության արդյունքում կարելի է եզրակացնել.
	 նշանակալի դրական համահարաբերակցական կապ կա ղեկավարի ավտորիտար կառավարման ոճի և աշխատակիցների հուզական հյուծման, դեպերսոնալացման և մասնագիտական այրման մակարդակների միջև: Այսինքն՝ ղեկավարի մոտ ավտորիտ...
	 նշանակալի բացասական համահարաբերակցական կապ կա ղեկավարի կառավարման դեմոկրատական ոճի և աշխատակիցների հուզական հյուծման, դեպերսոնալացման և մասնագիտական այրման մակարդակների միջև: Այստեղից կարելի է եզր...
	  հետազոտության արդյունքների համաձայն՝ նշանակալի դրական կապ կա ղեկավարի կառավարման դեմոկրատական ոճի և աշխատակցի սուբյեկտիվ բարեկեցության մակարդակի միջև: Կարծում ենք, որ այս կապը կարևոր գործնական նշանակությ...
	 նշանակալի բացասական համահարաբերակցական կապ կա մասնագիտական այրման և սուբյեկտիվ բարեկեցության ցուցանիշների միջև: Սա մեզ թույլ է տալիս ևս մեկ անգամ համոզվել, որ կոլեկտիվի ղեկավարման հարցում ղեկավարը պետք է մե...
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