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կենտրոնի գիտքարտուղար
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պրոֆեսոր
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կենտրոնի քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտություն
ների դոկտոր, դոցենտ
Մանուկ Հարությունյան – ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության ամբիոնի
վարիչ, փիլիսոփայության գիտությունների թեկնածու
Արմեն Սահակյան – Երևանի պետական համալսարանի սոցիոլոգիայի պատմության և տեսու
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ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոնի կողմից հրատա
րակված գիտական հոդվածների ժողովածուն ներառում է հումանիտար և հասարակական գիտություն
ների ոլորտների գիտական հոդվածներ: Ժողովածուում զետեղված են գիտատեսական և գիտամեթո
դական բնույթի հոդվածներ, որոնք կօժանդակեն հասարակական և հումանիտար գիտությունների առջև
ծանրացած խնդիրների լուսաբանմանը, համաշխարհային փորձի ուսումնասիրմանը և առաջընթացին:
Գիտական հոդվածների ժողովածուն նախատեսված է քաղաքագետների, իրավաբանների, հոգեբաննե
րի, հումանիտար ու հասարակական գիտությունների ոլորտների մասնագետների և առհասարակ հիշյալ
գիտակարգերի զարգացմամբ շահագրգրիռ յուրաքանչյուրի համար:

Сборник научных статей, изданный Международным научно–образовательным центром НАН РА,
включает в себя работы в области гуманитарных и общественных наук. Сборник состоит из статей
теоретического и научно–методического характера, которые посвящены проблемам различных
отраслей науки, изучению международного опыта и передовых технологий. Сборник предназначен для
политологов, юристов, психологов, специалистов гуманитарной и общественной областей науки и всех,
интересующихся достижениями указанных направлений науки.
Collection of scientific articles published by the International Scientific–Educational Center of the National
Academy of Sciences of the Republic of Armenia includes research in the humanities and social sciences.
The collection consists of articles of theoretical and scientific–methodological character, which are devoted
to highlighting the problems of various branches of the language, the study of international experience and
advanced technologies. The collection is intended for political scientists, lawyers, psychologists, specialists of
social and humanitarian fields of science and all those interested in the achievements of these areas of science.
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ԱՄԱԼՅԱ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
ԵՊՀ, տնտեսագիտության և կառավարման
ֆակուլտետի պրոֆեսոր, տնտեսագիտության թեկնածու

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ. ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐԵ
ԼԱՎՄԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՆ ԱՅԴ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ
Աշխարհաքաղաքական և աշխար
հատնտեսական բուռն փոփոխություն
ների ներքո հասարակական–տնտեսա
կան համակարգի վարքագիծն այսօր
դարձել է հավասարապես ածանցյալ թե՛
գլոբալ զարգացումներից և ընդհանուր
քաղաքակրթական մակարդակից, թե՛
լոկալ զարգացումներից և ազգի բարո
յա–հո
գևոր կերտ
ված
քից: Սա, իր հետ
բերելով լուրջ տեղաշարժեր հասարա
կական–տնտեսական համակարգի ներ
սում, այն դարձրել է ավելի բազմաշերտ
ու բազմաբնույթ՝ նպաստելով զարգաց
ման նոր առաջնահերթությունների: Այս
տեղ առանձնակի հետաքրքրություն են
ներկայացնում հասարակություն–տնտե
սություն փոխհարաբերության հարցերը:
Հանգուցային բա
ռեր և արտահայ
տություններ. հասարակական–տնտե
սական զարգացում, կրթության զար
գացում, տնտեսագիտական կրթություն,
վեր ապատրաստումներ, տնտեսագ ի
տություն, հումանիտար և հասարա
կական գիտություններ, տնտեսագի
տութ յան և հաս ար ակ ագ իտ ութ յան
ինտեգրում, կրթական ծրագրեր, մե
թոդաբանական մոտեցումներ, դասա
վանդման տեխնոլոգիաներ:
Մի կողմից՝ տնտեսությունը հասարա
կության անդամների այն միջավայրն է,
որտեղ ստեղծվում են նյութական բարիք
ներ՝ ուղղված հասարակական պահանջ
մունքների (նյութական և ոչ նյութական՝

հոգևոր, էթիկական կամ էսթետիկական)
բավարարմանը: Մյուս կողմից՝ միայն
առողջ և արդյունավետ հասարակա
կան միջավայրն է ի զորու ապահովել
այն տնտեսական միջավայրը, որը կտա
նի հասարակական–տնտեսական զար
գացման ցանկալի առաջընթացի: Ասել
է թե, հասարակության զարգացումը և
տնտեսական կյանքը, մշտապես գտնվե
լով խիստ փոխկապակցվածության մեջ,
ապահովում են զարգացում: «Ինչպիսի՞ն
է այդ զարգացման բնույթը», «Որո՞նք են
այն պայմանավորող գործոնները և նա
խադրյալները» և այլ բազմաթիվ հար
ցեր մշտապես պահանջում են կոնկրետ
ժամանակահատվածից բխող համարժեք
մոտեցումներ և լուծումներ: Այսօր հասա
րակությունը նորից հայտնվել է հերթա
կան փնտրտուքի ճանապարհին:
Ստ եղծվ ած իրավ իճ ակ ում, հաշ
վի առնելով կրթության բացառիկ կա
րևորութ յուն ը, անհ րաժ եշտ ութ յուն է
առաջացել կրթության ոլորտը դիտար
կելու նոր զարգացումների ներքո: Ել
նելով մասնագիտական հետաքրքրու
թյան շրջանակներից, որպես քննարկան
առարկա, դիտարկվում են տնտեսա
գիտության և հասարակագիտության
ոլորտները՝ նրանց փոխազդեցություն
ների համատեքստում:
Տնտեսագիտության և հասարա
կագիտության զարգացման արդի մի
տումները:

13

Հասարակական–տնտեսական արդի
զարգացումների ներքո գնալով սերտա
ճում և խիստ փոխկապակցված են դառ
նում հասարակության և տնտեսության
հատվածներում տեղ գտած տեղաշար
ժերը: Այսօր արդեն հասարակական այս
կամ այն երևույթի ուսումնասիրությունն
առնչվում է ոչ միայն հասարակագիտու
թյանն, այլ նաև տնտեսագիտությանը, և
հակառակը: Ասվածի մասին են վկայում
նաև ժամանակակից զարգացումների
ներքո տեղի ունեցող գիտությունների,
մասնավորապես տնտեսագիտության և
հասարակագիտության զարգացման ին
տեգրման միտումները: Ընդ որում, եթե
տնտեսագիտությունում այս հարցերը
հետազոտված են բավարար մանրա
մասնությամբ, ապա հասարակության
զարգացման հարցերի ավելի խորքային
ուսումնասիրության անհրաժեշտությունը
շարունակում է մնալ արդիական: Խնդիրն
էլ ավելի հրատապ է դարձել հասարա
կական–տնտեսական արդի փոխակեր
պումային (տրանսֆորմացիոն) գործըն
թացների ներքո, երբ հասարակական
գործընթացների վերագնահատման հար
ցը դարձել է ժամանակի հրամայական:
Ասվածն առավել կարևորվում է հասա
րակական ու տնտեսական երևույթների
ճանաչողության, հասարակական–տնտե
սական փոխհարաբերությունների, ինչ
պես նաև արդյունավետ հասարակա
կան–տնտեսական քաղաքականություն
իրականացնելու տեսակետից:
Հասարակական զարգացումը և
կրթությունը:
Հասարակական զարգացումն այսօր
դարձել է որոշիչ հասարակական–տնտե
սական առաջընթացի գործում: Եթե
տնտեսական զարգացումը դիտարկ
վում է որպես հասարակական–տնտեսա
կան զարացման ու երկրի առաջընթացի
անհրաժեշտ պայման, ապա հասարա
կական զարգացումն այդ ամենի իրա
գործման այն բավարար պայմանն է,
որն իսկապես կապահովի դրանց իրա
գործումը: Հասարակական զարգացման

արդյունավետ իրագործումն անմիջա
կանորեն ածանցյալ է տվյալ հասարա
կության քաղաքակրթական մակարդա
կից, ինչը դրսևորվում է մշակութային,
քաղաքական, տնտեսական արժեհա
մակարգային չափորոշիչների մշակման
ու իրացման անհրաժեշտ պայմանների
և դրանցից բխող ինստիտուցիոնալ ու
կառուցվածքային հենքի ապահովման
միջոցով: Հաշվի առնելով, որ արժեչա
փերը հոգևոր զարգացման արդյունք
են, անհրաժեշտ է դրանք փնտրել տվյալ
հավաքականության (ազգ, ժողովուրդ
և այլն) հոգևոր ընկալումների առանձ
նահատկությունների մեջ: Սա, իհարկե,
բարդ գոր
ծըն
թաց է, ինչն էլ ավե
լի է
բարդանում, պայմանավորված հասա
րակության անդամների հոգևոր ընկալ
ման առանձնահատկություններով, քանի
որ դա կարող է հանգեցնել չափորոշիչ
ների կանխակալության (սուբյեկտիվիզ
մի) և դժվարացնել խնդրի օբյեկտիվ
լուծումը: Ասվածը շատ բնութագրական
է հայերի համար՝ պայմանավորված մեր
հավաքականության անդամների ծայ
րահեղ անհատականացվածությամբ,
ինչպես նաև քաղաքակրթական մա
կարդակի ոչ համարժեք ընկալման և
դրա գնահատման բոլոր ցուցանիշների
արտահայտված կանխորոշվածությամբ:
Այստեղ ծայրահեղ կարևոր է դառնում
գաղափարախոսական հենքի հստակեց
ման, արժեհամակարգի որոշակիության,
սոցիալ–հոգեբանական ճիշտ ազդակ
ների՝ որպես հասարակական ու տնտե
սական զարգացման կողմնորոշիչների
ձևավորման խնդիրը: Հաշվի առնելով
ասվածը՝ անհրաժեշտ է հստակեցնել
կրթական համակարգի խնդիրները՝ հա
սարակական–տնտեսական զարգացման
արդի տեղաշարժերի համատեքստում:
Դա վերաբերում է ինչպես կրթական
հաստատությունների միջազգային չա
փորոշիչներին համահունչ կրթական ծա
ռայությունների մատուցմանը, այնպես էլ
առաջարկվող առարկայական ծրագրե
րին ու դրանց բովանդակությանը:
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Այստեղ առանձնապես կարևորվում
են հումանիտար և հասարակական գի
տությունները (ՀՀԳ): Ակնհայտ է, որ այդ
առարկաները նախատեսված են ոչ մի
այն մշակութա–իմացական շրջանակ
ները ընդլայնելու և առանձին փաստեր
մեկնաբանելու համար, այլ նաև մարդ
կային քաղաքակրթության և հասարա
կության զարգացման մասին ամբողջա
կան պատկերացում կազմելու համար:
Չնայած տոտալ գաղափարախոսության
կրթական համակարգից հրաժարումն
ազատեց հումանիտար և հասարակա
կան առարկանները նույնականացումից,
այնուամենայնիվ, կրթական հումանի
տար առարկանների բազմազանության
և նրանց մեթոդական հագեցվածության
պատճառով նրանք դարձան իրար հա
կասող և մասնատված:
Ցավոք, հասարակական և հումանի
տար գիտությունների կարևորությունը
դեռևս լիարժեքորեն չի գիտակցվում
պետության և հասարակության կողմից:
Ավելին, բացակայում է ՀՀԳ–քաղաքա
կանություն և ՀՀԳ–հասարակություն
կա
պը, ինչն իր հեր
թին հան
գեց
նում է
բնագավառի վերաբերյալ ձևավորվող
կարծիքի որոշակի աղճատման: Ասվածն
ունի օբյեկտիվ հիմքեր՝ պայմանավոր
ված հետևյալով.
•	հասարակական և հումանիտար
գիտությունները բավական տեղայնաց
ված են և պարփակված պետական մա
կարդակով և, հետևաբար՝
•
ՀՀԳ ոլորտի ուսուցումը սահմա
նափակված է որոշակի առարկայական
շրջանակներով:
Մի կող
մից՝ ՀՀԳ ոլոր
տի թեր
կա
րևորումը, մյուս կողմից՝ պետության հե
տագա զարգացման գործում ՀՀԳ ոլոր
տի աճող կարևորությունը արդիական
են դարձնում հետևյալ պարզաբանում
ները. որո՞նք են ՀՀԳ ոլորտի հասարա
կական պահանջմունքները, ի՞նչ կարող է
առաջարկել ՀՀԳ–ն, և կարո՞ղ են արդյոք
գիտելիք ստեղծող հաստատություններն
ապահովել անհրաժեշտ որակ [1, էջ 3–9]:

Դիտարկված խնդիրների հաջող հան
գուցալուծումը ենթադրում է համալիր
մոտեցում, որտեղ հավասարապես կա
րևորվում են ինչպես գիտական համա
պատասխան համայնքների միջև գործուն
կապերի ձևավորման հարցերը, այնպես էլ
տարբեր առարկայական ոլորտների միջև
կառուցողական համագործակցության
հարցերը: Նման մոտեցումն ապահովե
լով բազմառարկայություն, և նպաստե
լով ՀՀԳ ոլորտում գիտելիքի ստեղծման
գործում նոր մոտեցումների ներդրմանը,
կարող է տանել հասարակական և քա
ղաքական պահանջմունքների առավել
նպատակային բավարարմանը:
ՀՀԳ ոլորտի պահանջվածությունը
սկսել է ի հայտ գալ դեռևս 1990–ական
թթ.՝ պայմանավորված այդ ժամանա
կաշրջանում սկսված գլոբալ զարգա
ցումներով:
ՀՀԳ ոլորտի գլոբալ փոփոխություն
ների ամենակարևոր պատճառներից
էին գիտատեխնիկական առաջընթացը
և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
սրընթաց ներթափանցումը հասարա
կան–տնտեսական կյանքի բոլոր ոլորտ
ները և, որպես հետևանք, սրընթաց,
լայնածավալ, խորը ու բազմավեկտոր
գլոբալ գործընթացները:
Գլոբալ փոփոխությունների համար
լուրջ պատճառ դարձավ Եվրոմիության
ստեղծումը: Այն, առաջ բերելով ան
դամ երկրների գիտահետազոտական
գործունեության հայեցակարգային ու
ղենիշերի և չափորոշիչների համապա
տասխանեցման խնդիրը, դարձավ ՀՀԳ
կառավարման համակարգի վերափոխ
ման պատճառ:
ԽՍՀՄ և սոցիալիստական երկրնե
րի փլուզումը լուրջ փոփոխությունների
անհրաժեշտություն առաջացրեց ՀՀԳ
ոլորտում՝ պայմանավորված գաղափա
րական արմատական փոփոխություն
ներով: Սոցիալիստական երկրներում
գերիշխում էին մարքսիզմի ուսումնա
սիրության կրթական հաստատություն
ները, իսկ այդ ոլորտի գիտնականները
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նրանց ընդհանուր թվաքանակում զբա
ղեցնում էին բավական մեծ տեսակարար
կշիռ: ԵՎ, բնականաբար, ՀՀԳ ոլորտի
մեծ թվով մասնագետներ ստիպված էին
կամ վերաորակավորվել, կամ համալրել
գործազուրկների հսկայական բանակը:
Այս ամենը դարձավ լուրջ պատճառ՝ ՀՀԳ
ոլորտում արմատական փոփոխություն
ներ իրականացնելու համար:
Չնայած այս ոլորտում տեղի ունեցած
դրական տեղաշարժերին՝ անելիքնե
րը մեր երկրում դեռևս շատ են: Խնդիրն
առանձնապես կարևորվում է տեղական
և արևմտյան արժեքների ու մոտեցում
ների, ինչպես նաև հետազոտությունների
տեսամեթոդական հիմքերի միջև եղած
ճեղքի համահարթեցման առումով: Մաս
նավորապես, ՀՀԳ ոլորտում դեռևս չկան
միջազգային չափորոշիչների գիտական
ամսագրեր, ինչը շատ կարևոր է ոլորտի
միջազգայնացման և օգտակարության
տեսակետից: Քիչ են նաև համաշխար
հային գիտական հասարակությանը հա
սանելի հրապարակումները: Լուրջ խնդիր
է երիտասարդ կադրերի սակավությունը
և, ընդհանրապես, նրանց թերմոտիվաց
վածությունը գիտական, մասնավորա
պես ՀՀԳ ոլորտ ներգրավվելու ուղղու
թյամբ: Ցածր է ատենախոսությունների
մասնագիտական մակարդակը, դրանց
թեմաները միտված չեն մեր երկրի, տա
րածաշրջանային և համընդհանուր
մարտահրավերների լուծումներին [2]:
Անբավարար է ժամանակակից մասնա
գիտական և գիտամեթոդական գրակա
նության հրապարակման մակարդակը:
Ցածր է նաև գիտական ու գիտամանկա
վարժական կադրերի վերարտադրության
արդյունավետությունը, ինչի արդյունքում
շարունակում է ցածր մնալ հասարակա
կան–տնտեսական զարգացման արդի
խնդիրներից բխող և կրթական ժամանա
կակից պահանջներին համարժեք մասնա
գիտական կրթության մակարդակը:
Հաշվի առնելով, որ ՀՀԳ–ն իր բնույ
թով շատ արագ է արձագանքում հասա
րակական–քաղաքական տեղաշարժե

րին՝ անմիջականորեն իր վրա կրելով
դրանց ազդեցությունը, զարգանում է
խիստ տարբերակված՝ ըստ երկրների,
քաղաքական ու գաղափարախոսական
հենքերի և տարածաշրջանների:
Հետաքրքրական է, որ այդ տարինե
րին տարբեր երկրներում ՀՀԳ ոլորտի
զարգացմանն ուղղված միջոցառումնե
րը (ռազմավարական ծրագրերի մշա
կում ու իրականացում, կառավարման
կառուցվածքային համակարգի վերա
փո
խում կամ նո
րի ստեղ
ծում և այլն)
առանձնապես դրական տեղաշարժեր
չեն դրսևորել՝ անկախ երկրի ներու
ժից, չափից կամ զարգացման աստիճա
նից: Պատճառը համընդհանոր էր բոլոր
երկրների համար և, հիմնականում պայ
մանավորված էր ժամանակաշրջանային
զարգացումների ընդհանրություններով:
Միաժամանակ, դիտարկված խնդիր
ներին հանգուցալուծում տալու և հա
սարակական առաջընթաց զարգացում
ապահովելու հրամայականի պայման
ներում ՀՀԳ դինամիկ զարգացման հար
ցը շարունակում էր մնալ արդիական:
ՀՀԳ բարելավման միտումներ սկսեցին
արձանագրվել 2000–2007 թթ՝. հիմնա
կանում զարգացած երկրներում: Այսօր
ՀՀԳ–ն արդյունավետորեն ներդրվել և
արդեն իսկ տվել է բավական կենսունակ
ար
դյունք [3, էջ 179–184]: Զար
գա
ցող,
մասնավորապես անցումային երկրնե
րում այդ գործընթացը դեռևս գտնվում
է ձևավորման փուլում:
ՀՀԳ ոլորտի ուսանելիության տեսակե
տից Հայաստանի համար բավական ու
շագրավ են լուրջ գիտահետազոտական
ներուժ ունեցող և առաջատար դիրքեր
զբաղեցնող երկրների (Արևմտյան Եվրո
պայի երկր
ներ, ԱՄՆ, Կա
նա
դա, Ավստ
րալիա) փորձը, ինչպես նաև մարդկային
ներուժով Հայաստանի հետ համադրելի
երկրների (Իռլանդիա, Բուլղարիա, հա
րավսլավական երկրներ) ու պատմա
քաղաքական որոշակի ընդհանրություն
ներ ունեցող երկրների փորձը (նախկին
ԽՍՀՄ հանրապետություններ) [4, էջ 39]:
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Տնտեսական զարգացումը և կրթու
թյունը:
Չնայած երկրում իրականացված
կրթական լայնածավալ բարեփոխումնե
րին՝ տնտեսագիտական կրթության կա
ռուցվածքա–բովանդակային և մեթոդա
բանական խնդիրները մշտապես մնում են
օրակարգային: Ասվածն, առաջին հերթին,
պայմանավորված է այն հանգամանքով,
որ տնտեսագիտությունը՝ որպես ուսում
նասիրության առարկա, մշտապես գտն
վում է զարգացման մեջ, անընդհատ ի
հայտ են գալիս զարգացման նոր միտում
ներ, բացահայտվում նոր օրինաչափու
թյուններ և ձևավորվում նոր երևույթներ,
որոնք պահանջում են համապատասխան
տեսա–գործնական գնահատականներ և
նոր մոտեցումներ: Սա կրթական գոր
ծընթացին հաղորդում է շարժունություն,
ինչն էլ, իր հերթին, պահանջում է կրթա
կան բարեփոխումների անընդհատ վե
րանայում և արդիականացում:
Ժամանակակից տնտեսությունն այ
սօր ավելի շատ մտքի գործունեություն է,
որտեղ գերակայում է ոչ նյութական՝ ին
տելեկտուալ գործոնների դերը: Այս տե
սակետից, տնտեսագիտական կրթվա
ծության, և այդ հիմքի վրա գիտելիքները
և գաղափարներն արտադրողականո
րեն ու արդյունավետորեն օգտագործե
լու տնտեսության ունակությունը հենց
այն է, ինչից կախված է հաջող տնտեսա
կան զարգացումը: Սա նշանակում է, որ
տնտեսագիտական կրթության արդյու
նավետության խնդիրը կրում է համա
լիր բնույթ: Նման մոտեցումն էլ ավելի է
կարևորվում հասարակական–տնտեսա
կան արդի զարգացումների ներքո տեղի
ունեցող տեղաշարժերի պայմաններում:
Ան ընդհ ատ աճող տնտ ես ակ ան
մրցակցության պայմաններում բիզ
նես–միջավայրի փոփոխականությունն
էլ ավելի է դժվարացնում բիզնես–
սուբյեկտների գործունեությունը: Ըն
կերությունը պետք է, փորձելով լինել
բավական ճկուն փոփոխությունների
նկատմամբ, հասնի արդյունավետու

Հայաստանում ՀՀԳ ոլորտին առաջին
անգամ որոշակի արձագանք է կատարվել
2002թ. ընդունված «Գիտության և տեխ
նոլոգիաների ուղղությունների առաջ
նահերթությունների» վերաբերյալ փաս
տաթղթում, ինչի կիրարկումը, ցավոք,
մնաց ցածր մակարդակի վրա: Ոլորտի
զարգացմանը նոր անդրադարձ է կա
տարվել 2010 թվականին՝ «Հայաստանի
գիտության և տեխնիկայի զարգացման
2010–2014թթ. գերակայությունների վերա
բերյալ» փաստաթղթում, որտեղ առանձ
նակի տեղ էր հատկացվել հումանիտար
և սոցիալ–տնտեսագիտական ոլորտնե
րին, ինչի հիման վրա ընդունվեց հումա
նիտար և հասարակական գիտություննե
րի զարգացման հայեցակարգը:
Հիմք ընդունելով ասվածը և հաշվի
առնելով, որ հասարակական–տնտե
սական և քաղաքական ու մշակութային
արդի փոփոխությունների պայմաննե
րում կրթական համակարգի կատարե
լագործման կարևոր նախադրյալներից
մեկ ը հաս ար ակ ակ ան–տնտ ես ակ ան
համակարգի մարտահրավերներին և
համ աշխ արհ ային զարգ աց ումն եր ին
ժամանակին արձագանքելն է՝ նպատա
կահարմար է տնտեսագիտական մաս
նագիտություննեի ուսումնական կառու
ցամասի կրթական ծրագրի ընդհանուր
մասնագիտական դասընթացներում նե
րառել հասարակական գիտություններին
և հանրային կառավարմանն առնչվող
մոդուլ–դասընթացներ՝ դասախոսու
թյունների հետ միասին նախատեսելով
գործնական պարապմունքներ՝ կիրա
ռական թեստերի և վարժությունների,
իրավիճակային վերլուծությունների,
կլոր սե
ղան
նե
րի և այլ ձևե
րով: Առա
վել առարկայական և խորը մակարդա
կի ուսումնառության անհրաժեշտությու
նը պայմանավորված է հասարակական
զարգացման և հանրային կառավարման
ոլորտի բովանդակային բազմաշերտու
թյամբ և լայնածավալությամբ, ինչպես
նաև դրա տեսա–կիրառական բավական
բարդ բնույթով:
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թյան բարձր մակարդակի: Այս բոլոր
խնդիրների լուծումը բավական բարդ է
և պահանջում է ընկերության ռազմա
վարական կառավարման ուղենիշների
վերանայում և հստակեցում:
Եթե տնտեսագիտական կրթությունը
Հայաստանում բավարար զարգացած
է, ապա բիզնես–կրթությունը (բիզնես
դպրոցները) ընդհանուր առմամբ բա
ցակայում է: Մինչդեռ Հայաստանյան
շուկայում խիստ զգացվում է ձեռնար
կատիրության աջակցության անհրաժեշ
տությունը՝ որպես տնտեսական գործու
նեության խթանման կարևոր մեխանիզմ
և սոցիալական կայունության գործոն:
Խնդիրն էլ ավելի է կարևորվում՝ պայ
մանավորված այն հանգամանքով, որ
ձեռնարկատիրական գործունեության
մեջ ներգր ավվ ած մասն ագ ետն երն
իրենց կրթությունը ստացել են դեռևս
խորհրդային կրթահամակարգով, և
նրանց մի զգալի մասը վերաորակա
վորված ինժեներներ են: Բնականաբար,
գործող ձեռնարկատերերի անպատ
րաստվածությունն ու պրոֆեսիոնալ ան
համապատասխանությունը շուկայական
տնտեսության պահանջներին խոչնդո
տում է ձեռնարկատիրական գործունե
ությանը և, հետևաբար, տնտեսության
զարգացմանը: Այս տեսակետից պատ
րաստման, վերապատրաստման և որա
կավորման բարձրացման կարիք ունե
ցող թիրախ խմբեր կարող են լինել՝
•	ձեռն արկ ութ յունն եր ի ղեկ ա
վարները. ներկայումս յուրաքանչյուր
կազմակերպության առջև անխուսա
փելիորեն առաջ է գալիս սեփական
զարգացման ռազմավարության ընտ
րության կամ, զանազան սոցիալ–տնտե
սական և տեխնածին գործոնների աճող
ազդեցության հետևանքով, դրա էական
ճշգրտման խնդիր,
•
սկսն ակ ձեռն եր եցն եր ը (այդ
թվում՝ կանայք, երիտասարդներ, գոր
ծազուրկներ),
•	ձեռնարկությունների մասնա
գետները (շուկայավարման, իրացման

հարցերով մասնագետներ, հաշվապահ
ներ և այլն),
•	ձեռն եր եցն եր ի հետ աշխ ա
տող անձինք, մասնավորապես պետ
ծառայողները (ձեռնարկատիրության
աջակցության հարցերով զբաղվող
հանձնաժողովների, վարչությունների
և բաժինների ղեկավարներ ու մասնա
գետներ):
Այսօր արդեն փոխվել են ձեռնարկա
տերերի պատրաստման նպատակային
շեշտադրումները: Կարևոր է ուշադրու
թյունն ավելի շատ սևեռել շուկայական
(կատ ար ող ակ ան, մասն ագ իտ ակ ան,
կազմակերպչական և ձեռնարկատիրա
կան) մշակույթի ձևավորման և աշխա
տանքի արդյունավետ կազմակերպ
չական ու տեխնոլոգիական ձևերի
վերաբերյալ իրազեկվածության (հենա
կետային ու գործառնական տեղեկույթի
տրամադրում) ապահովման հարցերին:
Արագ տեմպերով աճում է թողարկ
վող կրթական ու գիտական գրականու
թյունը, ինչպես նաև վիճակագրական և
այլ սոցիալ–տնտեսական տեղեկատվու
թյունը, ինչը շատ է կարևորում տնտեսա
գիտական կրթության դասավանդման
մեթոդական հարցերը:
Ուսուցումը, կախված իրական պա
հանջներից և առկա հնարավորություն
ներից, կարելի է իրականացնել տարբեր
մեթոդներով, մասնավորապես. առկա
(ստացիոնար), հեռակա կամ ինքնու
սուցմամբ, արագ ուսուցմամբ, խորաց
ված ուսուցմամբ և այլն: Ուսուցման
գործընթացը կարող է կազմակերպվել
դիտարկված ձևերից յուրաքանչյուրով՝
որպես ինքնուրույն վերապատրաստման
ձև կամ դրանց տարբեր համակցություն:
Չնայած տնտեսագիտությունը կրում է
առավելապես ուսումնական՝ զուտ տե
սական, բնույթ, այնուամենայնիվ, այն,
օժտված է լուրջ գործնական օգտա
կարությամբ: Այս առումով ուսուցումն
ավելի արդյունավետ կլինի, եթե դա
սընթացը ներառի ինչպես գիտա–տե
սական ու տեղեկատվական նյութեր,
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այնպես էլ կիրառական բնույթի թեստեր
և վարժություններ: Նպատակահար
մար է նաև կրթական գործընթացների
այնպիսի ձևերի կիրառումը, ինչպիսիք
են՝ կլոր սեղանները, իրավիճակային
վերլուծությունները և այլն: Նման մո
տեցումը կնպաստի մասնագիտական
ձեռքբերումների խորացմանը, դրանց
կիրառական առանձնահատկություն
ների տիրապետմանն ու արդյունավետ
ներդրմանը, ինչն առանձնապես կար
ևոր է շուկայական արագընթաց փոփո
խությունների ու քաղաքատնտեսական
զարգացումների արդի փուլում:
Քանի որ տնտեսագիտությունն, առա
ջին հերթին, ուսմունք է առօրյա կենսա
կերպ ապահովելու մասին, ապա բնա
կան է, որ այն պետք է հասանելի լինի
յուրաքանչյուրին՝ որպես անհատ, վաս
տակող ու ծախսող, խնայող ու ներդրող,
արտադրող ու իրացնող և, ի վերջո, որ
պես քաղաքացի ու հասարակության ան
դամ: Այս տեսակետից, տնտեսագիտու
թյունը նաև ուսմունք է հասարակության
շրջանակներում տնտեսական հարաբե
րությունների մասին: Այստեղ կարևոր
վում են ինչպես տնտեսագիտական
ակադեմիական կրթությունը, այնպես էլ
վերապատրաստումը՝ որպես շարունա
կական կրթության կարևոր բաղադրիչ:
Հայաստանում վերապատրաստում
ներն այսօր դարձել են կազմակերպվող
դասընթացների առավել իրացվելի տե
սակ: Այնուամենայնիվ, դրանց հնարա
վորությունները՝ որպես կրթական առա
վել ճկուն և օպերատիվ միջոցներ, դեռևս
քիչ են օգտագործվում:
Կարևորելով տնտեսության զար
գացմանն առնչվող տեսական ու գործ
նական բնույթի հիմնային առարկաների
դերը, ինչպես նաև հիմնական և հատուկ
առարկաների ճիշտ հարաբերակցության
հարցը, հաշվի առնելով, որ կրթության
բովանդակության նորացումը կարող է
նպաստել երկրում առկա կարևորագույն
խնդիրների լուծմանը, մասնավորապես՝
տնտեսության ու ձեռնարկատիրության

զարգացվածության անհամամասնու
թյունների հաղթահարմանը, անհատի
սոցիալական ու մասնագիտական շար
ժականության ապահովման համար
պայմանների ստեղծմանը և հանրության
սոցիալական բևեռացվածության հաղ
թահարմանը, հասարակություն–տնտե
սություն, հասարակություն–պետություն
հարաբերությունների բարելավմանը,
առաջարկվում է տնտեսագիտական
կրթության ուսումնական կառուցամասի
կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնա
գիտական դասընթացներում կատարել
փոփոխություններ՝ ուղղված բիզնես
միջավայրի գործոնային վերլուծությա
նը և ռազմավարական կառավարման
արդի խնդիրներին ու կառուցվածքային
փոփոխություններին: Այս ոլորտների
կարևորումը և դրանց լայնածավալ ու
խորը ուսումնառության անհրաժեշտու
թյունը պայմանավորված է հասարակա
կան–տնտեսական զարգացման գլոբալ
գործընթացների հետ բիզնես միջավայ
րի սերտ փոխառնչություններով և նրա
բավական բարդ բազմագործոնային
բնույթով, ինչպես նաև հասարակա
կան–տնտեսական զարգացման արդի
իրավիճակով պայմանավորված կա
ռավարման լծակների և մոտեցումների
հստակեցման պահանջով:
Վերջաբանի փոխարեն:
Կրթական ծրագրերը, դրանց ձևե
րը, մեթոդներն ու մոտեցումները պետք
է բխեն մեկ միասնական գաղափարից,
ունենան նպատակային կողմնորոշում և
գործունեության ընդհանուր տրամաբա
նություն: Այստեղ շատ են կարևորվում
ինչպես կրթական ծրագրային առարկա
ների բովանդակությունը, նրանց որակն
ու մակարդակը, այնպես էլ դասավանդ
ման տեխնոլոգիաների ու մեթոդների դե
րը, ինչն էլ իր հերթին պայմանավորված
է դասավանդողների կազմով ու մա
կարդակով: Սա նշանակում է այդ ամենի
անընդհատ վերանյում ու արդիականա
ցում, և, հետևաբար, մշտական հետևո
ղական աշխատանք այդ ուղղությամբ:
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СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕ
НИЯ: МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕ ПОДХОДЫ УЛУЧШЕНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБРА
ЗОВАНИЯ В ЭТОМ КОНТЕКСТЕ

АМАЛИЯ САРИБЕКЯН
ЕГУ, факультет экономики и менеджмента, кандидат экономических наук, профессор

Под воздействием современного общественно–экономического развития размещения в
общественном и экономическом секторах сливаются и становятся более взаимосвязанными.
Сегодня изучение тех или иных общественных явлений соотносятся не только с обществове
дением, но и с экономикой, и наоборот. В этом контексте целесообразно введение модульных
курсов относительно общественных наук и общественного управления, а также современных
проблем и структурных изменений стратегического управления в программы экономичес
ких специализаций.
Образовательные программы, их формы, методы и подходы должны исходить из еди
ной идеи и иметь общую логику. Здесь важна роль технологий и методов преподавания. Это
подразумевает их непрерывный пересмотр и обновление, что требует постоянной последо
вательной работы в этом направлении.

MODERN PROBLEMS OF EDUCATION DEVELOPMENT IN ARMENIA:
METHODOLOGICAL APPROACHES TO THE IMPROVEMENT OF ECONOMIC
EDUCATION IN THIS CONTEXT

AMALYA SARIBEKYAN
YSU, Faculty of Economics and Management, PhD of Economic Sciences, Professor

Under the influence of modern social-economic development changes in social-economic
sectors become more interconnected. Nowadays, the study of certain social phenomena doesn’t
only touch upon social sciences but also economics, and vice versa. In this context, it is expedient
to introduce module courses concerning social sciences and public management, as well as courses
on modern problems and structural changes of strategic management into the programs of
economic specializations.
Educational programs, their forms, methods and approaches should proceed from one unified
concept and have common logic. Of paramount importance is the role of technologies and methods
of teaching. It means a continuous revision and updating of the above-mentioned, which demands
constant and consistent work in this field. 
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ՖԻԶԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ԱԼԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի տնօրեն,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՍԵՐԳԵՅ ՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ
Երևանի ֆիզիկայի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

ԵՐՋԱՆԻԿ ԶԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի ուսումնական մասի վարիչ,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

ԷԴԳԱՐ ՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի աշխատակից,
ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների թեկնածու

ՉԱՓՄԱՆ ՀՈՍԱՆՔԻ ՄԵԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԲԱԶՄԱԲՅՈՒՐԵՂԱՅԻՆ YBA2CU3OX ՄԻԱՑՈՒԹՅԱՆ
ԳԵՐՀԱՂՈՐԴՉԱՅԻՆ ԱՆՑՄԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՎՐԱ
 եսակարար դիմադրության ջերմաս
Տ
տիճանային կախվածության r(T) կորե
րի ընտանիքի գրանցման ճանապարհով
ուսումնասիրվել է չափման հոսանքի (I)
փոփոխության ազդեցությունը (0.5–20)
մԱ միջակայքում բազմաբյուրեղային
YBa2Cu3Ox միացության գերհաղորդչային
(ԳՀ) անցման վարքագծի վրա: Ցույց է
տրված, որ երբ հոսանքը աճում է մինչև
I=7mA, ԳՀ անցման լայնությունը՝ ΔΤC–ն,
կրիտիկական ջերմաստիճանը՝ ΤC –ն, և
ֆլուկտուացիոն ռեժիմում r–ը ցուցա
բերում են հստակ արտահայտված ան
կայուն վարքագիծ: Հաստատվել է, որ
I–ի ավելի բարձր արժեքների տիրույ
թում r–ի մոնոտոն աճը ուղեկցվում է
ΤC–ի միաժամանակյա նվազմամբ, թեև
ΔΤC–ն դեռևս շարունակում է դրսևորել
անկայուն վարքագիծ: Ստացված ար
դյունքների մեկնաբանումը կատարվում
է նմուշում առկա և տարբեր ΤC–ով օժտ
ված ԳՀ փուլերի, ինչպես նաև ոչ ԳՀ գո
յացությունների և միկրոսկոպիկ մակար

դակով նրանց անհամասեռ բաշխման
մոդելի շրջանակներում:
Հանգ ուց ային բառ եր և բառ ա
կապակցություններ. բարձր ջերմաս
տիճանային գերհաղորդականություն
(ԲՋԳ), գերհաղորդչային (ԳՀ) անցում,
ԳՀ անցման լայնություն (ΔΤC), ԳՀ ան
ցման կրիտիկական ջերմաստիճան (ΤC),
բացասական և դրական մագնիսադի
մադրություն:
Արտաքին ազդակների դերը բարձր
ջերմաստիճանային գերհաղորդիչնե
րի (ԲՋԳ) բնութագրերի փոփոխության
վրա ունի ինչպես կարևոր գիտական,
այնպես էլ կիրառական նշանակություն
[1–7]: Այդպիսի ազդակների թվին կա
րելի է դասել սեփական (չափման հո
սանքով պայմանավորված) և արտաքին
մագնիսական դաշտերը, որոնց փոփո
խությունը լայն տիրույթում պայման
վորում է ԲՋԳ միացությունների ֆիզի
կական հատկությունների նշանակալից
փոփոխություններ, որոնց մանրամասն
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ուսումնասիրությունը թույլ կտա պատ
կերացում կազմել մինչ այժմ անհայտ
մնացած գերհաղորդականության մե
խանիզմի բնույթի մասին [1,7]: Օրինակ՝
ԲՋԳ միացությունների հայտնաբերու
մից հետո կատարվել են մի շարք հե
տազոտություններ՝ նվիրված արտաքին
և սեփական մագնիսական դաշտերի
ազդեցությանը նրանց տեսակարար
դիմադրության (r) և մագնիսական ըն
կալունակության ջերմ աստ իճ անային
կախվածությունների վրա [1–22 ]: Նմա
նատիպ հետազոտություններ հետա
գայում կատարվեցին նաև ցածր ջեր
մաստիճանային ԳՀ միացությունների
համար [11]: Բացահայտված է, որ նշված
միացություններում նկատվել է գերհա
ղորդչային (ԳՀ) անցման կորերի վար
քագծի էական փոփոխություն: Բացի
դրանից՝ երկու տեսակի գերհաղորդիչ
ների համար էլ հայտնի աշխատանքնե
րի մեծ մասում ԳՀ անցման լայնությունը
(ΔΤC) և նրա կրիտիկական ջերմաստի
ճանը (ΤC), արտաքին դաշտերի փոփո
խությունից կախված, հաճախ դրսևո
րում են նմանատիպ վարքագիծ: Ընդ
որում, ΔΤC –ն, որպես կանոն, աճում է,
իսկ ΤC –ն՝ նվազում, երբ կիրառված
դաշտերը մեծանում են [1–3, 8–10,12–14,
17–21,23]: ԳՀ բնութագրերի այսպիսի
վարքագիծը ուղեկցվում է ΤC–ից բարձր
ջերմաստիճաններում տեսակարար դի
մադրության մոնոտոն աճով (դրական
մագնիսադիմադրություն), թեև որոշ
դեպք եր ում արտ աք ին և սեփ ակ ան
մագնիսական դաշտերի փոփոխության
ընթացքում դիտվել է նաև բացասա
կան մագնիսադիմադրության երևույթ
[4–7,11,16,18–20]: Սակայն ավելի վաղ
կատարված մեկ այլ աշխատանքում իտ
րիումային գերհաղորդչի համար մագ
նիսական չափումների ճանապարհով
որոշված ΤC–ն նվազելու փոխարեն աս
տիճանաբար մեծանում է 2–3 Կ–ով, երբ
մագնիսական դաշտի լարվածությու
նը աճում է մինչև 2 Է [22]: Տարբեր բա
ղադրության բիսմութային տիպի ԲՋԳ

միաց ութ յունն եր ում նախկ ին ում մեր
ստացված արդյունքների համաձայն՝
չափման հոսանքի մեծությունից կախ
ված ΤC և r բնութագրերը դրսևորել են ոչ
մոնոտոն և միաժամանակ ոչ համափուլ
փոփոխության վարքագիծ [6]: Հաշվի
առնելով գրականության մեջ արտա
քին և սեփական մագնիսական դաշտե
րի փոփոխությունների նկատմամբ ԲՋԳ
միացությունների ԳՀ անցման բնութագ
րերի ոչ միանշանակ արձագանքը՝ շա
րունակվում են արդիական մնալ վերո
հիշյալ հետազոտությունները: Ներկա
աշխատանքում նպատակ է հետապնդ
վում ուսումնասիրելու չափման հոսան
քի ազդեցությունը նաև իտրիումային
տիպ ի YBa 2Cu 3O x բազմ աբ յուր եղ ային
նմուշում ԳՀ անցման բնութագրերի
վարքագծի վրա: Այս հետազոտություն
ներն ունեն մեծ կարևորություն, մասնա
վորապես այն պատճառով, որ դրանք
կատարվում են չափման հոսանքի այն
պիսի արժեքների դեպքում, որոնք չեն
գերազանցում այդ միացության համար
կրիտիկական համարվող Ic արժեքը և
հնարավորություն կտան դիտվող ար
դյունքներում պարզելու թույլ կապերի
դերը [1,2, 15,21,23]:
Չափման մեթոդներ:
Հետազոտության համար ընտրվել
է բազմաբյուրեղային տիպի YBa2Cu3Ox
ԲՋԳ միաց ութ յուն ը, որ ի աճ եցմ ան
ստանդարտ տեխնոլոգիան և չափման
մեթոդիկան ավելի վաղ նկարագրվել
է [6] աշխատանքում: Սակայն ներկա
աշխատանքում ուսումնասիրված ԳՀ
միացության սինթեզման ժամանակը
և ջերմաստիճանը համապատասխա
նաբար հավասար են 10 ժամ և 960˚C,
որոնք բավականաչափ տարբերվում
են [6]–ում ուսումնասիրված նմուշների
համ ապ ատ ասխ ան պար ամ ետր եր ից:
Նշենք նաև, որ ուսումնասիրվող նմու
շը ունի ուղղանկյուն զուգահեռանիս
տի տեսք հետևյալ չափերով՝ 4.7×1×1.2
մմ3: ԳՀ անցումը որոշվել է տեսակա
րար դիմ ադր ութ յան ջերմ աստ իճ ա
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նային կախ
ման r(T) կո
րի գրանց
ման
միջոցով Երկրի մագնիսական դաշտի
առկայության պայմաններում՝ օգտա
գործելով վոլտ–ամպերային բնութագ
րերի չափման քառակոնտակտ մեթոդը:
Հոսանքատար և լարման գրանցման
կոնտակտների զույգերը գտնվում են
նմուշի հակադիր նիստերի վրա, իսկ
հեռավորությունը նրանց միջև կազմում
է 3.5 մմ: Կոնտակների պատրաստման
ժամանակ լրացուցիչ բարձր ջերմաստի
ճանային մշակման ենթարկելու պատ
ճառով նմուշի նախնական ԳՀ բնու
թագրերի փոփոխության անցանկալի
հետևանքից խուսափելու համար օհմա
կան կոնտակները պատրաստելիս ար
ծաթի մածուկի փոխարեն օգտագործվել
է ցածր հալման ջերմաստիճան (60˚C)
ունեցող Վուդի համաձուլվածքը: Չափ
ման հաստատուն հոսանքի (0.5–20) մԱ
միջակայքում փոփոխվող տարբեր ար
ժեքների համար (88–300)Կ ջերմաստի
ճանային միջակայքում գրանցված r(T)
կորերի ընտանիքից որոշվել է ԳՀ ան
ցման լայնությունը՝ΔΤC=ΤC0.9–ΤC0.1(որտեղ
ΤC0.9 և ΤC0.1 նորմալ վիճակի տեսակա
րար դիմադրության՝ rn 90% և 10% մա
կարդակին համապատասխանող ջեր
մաստիճաններն են) և կրիտիկական
ջերմաստիճանը, ինչպես անցման մի
ջին կետով՝ Tc0.5, այնպես էլ՝ դիմադրու
թյան 0 դառնալու ջերմաստիճանով՝ Tc0:
Նմուշի վրա բարձր ճշգրտությամբ (0.1%)
կատարված մակերևույթային ռենտգե
նյան ֆլյուորեսցենտային հետազոտու
թյունների վերլուծությունը ցույց է տվել,
որ նրանում պարունակվող բարիումի
ատոմների կշռային պարունակությու
նը ստանդարտ տեխնոլոգիայով պատ
րաստված նմուշների համեմատությամբ
մոտ 3 տոկոսով փոքր է:
Ստացված արդյունքները և նրանց
քննարկումը:
Նկ.1–ում ներկայացված է ուսումնա
սիրվող նմուշի ԳՀ անցման կորի տեսքի
վրա տարբեր մեծության չափման հո
սանքների ազդեցությունը: Իսկ նկ.2–ում

և նկ.3–ում համապատասխանաբար ար
տացոլված է տարբեր ջերմաստիճաննե
րում տեսակարար դիմադրության (r) և
անցման բնութագրերի (ΔΤC, ΤC0.5 և ΤC0)
կախվածությունը չափման հոսանքի մե
ծությունից: Ինչպես երևում է նկ.1–ից, ԳՀ
անցման կորերի վրա կարելի է տարբե
րակել երկու ջերմաստիճանային տի
րույթներ. ցածր և բարձր ջերմաստիճա
նային: Առաջին տիրույթում չափման
փոքր հոսանքների համար r–ը ջերմաս
տիճանի մեծացմանը զուգընթաց աճում
է անհամեմատ ավելի դանդաղ, քան
երկրորդում: Ցածր ջերմաստիճանային
տիրույթում r–ի համար դիտվում է հո
սանքից ավելի ուժեղ կախվածություն,
քան բարձր ջերմաստիճանային տիրույ
թում: Ցածր ջերմաստիճաններում (նկ. 2),
երբ հոսանքն (I) աճում է մինչև 7 մԱ r–ը
դրսևորում է խիստ արտահայտված ան
կայուն վարքագիծ, այսինքն՝ դիտվում է
ինչպես դիմադրության մեծացում, այն
պես էլ փոքրացում: Այլ կերպ ասած՝ սե
փական մագնիսական դաշտում դիտ
վում է ի
նչ
պես դրա
կան, այն
պես էլ
բացասական մագնիսադիմադրության
երևույթ: Այսպես՝ 88,2Կ ջերմաստիճա
նում հոսանքի փոփոխությունն է (0.5–7)
մԱ տիրույթում, r–ի ընդհանուր աճը
ուղեկցվում է նաև երեք պիկերի դրսևոր
մամբ 0.7 մԱ, 3.5 մԱ և 5 մԱ արժեքնե
րում: Այն դեպքում, երբ 7մԱ–ից բարձր
տիրույթում r–ը դրսևորում է մոնոտոն
աճ: Նշենք, որ տեսակարար դիմադրու
թյան ամենամեծ պիկը դիտվում է 3.5 մԱ
հոսանքի դեպքում, որը ավելի քան 2
կարգով գերազանցում է 0.5 մԱ–ում
ունեցած արժեքից: Նկ. 2–ից պարզորոշ
երևում է, որ բարձր ջերմաստիճաննե
րում և չափման մեծ հոսանքների համար
դիմադրութունը աստիճանաբար դրսևո
րում է ավելի նվազ արտահայտված
անկայուն վարքագիծ: Իսկ տվյալ ջեր
մաստիճանի համար տեսակարար դի
մադր ութ յուն ը հոս անք ից կախվ ած
դրսևորում է մոնոտոն աճող վարքագիծ
և 95Կ–ից բարձր ջերմաստիճաններում
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նրա փոփոխության հարաբերական չա
փը չի գե
րա
զան
ցում (15–20)%–ը: ԳՀ
անցման երեք բնութագրերն էլ (ΔΤC, ΤC0.5
և ΤC0) հոսանքի մեծացմանը զուգընթաց
մինչև 7 մԱ նույն
պես դրս
ևո
րում են

պարզորոշ արտահայտված անկայուն
վարքագիծ (նկ. 3): Ընդ որում այդ տի
րույթում Tc0.5 և Tc0 պարամետրերը իրենց
առավելագույն արժեքներին (92,4Կ և
89,6Կ) հասնում են համապատասխանա
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Նկ.1. Չափման հոսանքի մեծության ազդեցությունը
տեսակարար դիմադրության ջերմաստիճանային կախվածության վրա:

(Տե՛ս նկ.2 և նկ.3), թեև դիմադրության
համար հոսանքի 3.5 մԱ արժեքի դեպ
քում դիտվող պիկը միաժամանակ ու
ղեկցվում է նաև անցման լայնության
ամենամեծ պիկի (ΔΤC=5,7Կ) դրսևոր
մամբ: Սակայն 7 մԱ– ից բարձր հ
 ոսանք
ների համար դիտվող դիմադրության
աճը, որպես կանոն, հիմնականում ու
ղեկցվում է Tc0.5 և Tc0 կրիտիկական ջեր
մաստիճանների նվազմամբ (4Կ–ով),

բար 1,5մԱ և 0,7 մԱ հոսանքների դեպ
քում: Նրանցից յուրաքնչյուրի համար
դիտվող առավելագույն և նվազագույն
արժեքների տարբերությունը փոքր հո
սանքների համար կազմում է համապա
տասխանաբար 0.9 Կ և 3.6 Կ: Համեմա
տությունը ցույց է տալիս, որ թվարկած
բոլոր բնութագրերի փոփոխությունը 7
մԱ–ից փոքր հոսանքների տիրույթում ոչ
միշտ է տեղի ունենում համափուլ ձևով

Նկ. 2. Տեսակարար դիմադրության կախվածությունը
չափման հոսանքից տարբեր ջերմաստիճանների համար:
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պես նաև r–ի դիտվող փոփոխությունը
բավականաչափ լայն տիրույթում խո
սում է այն բանի օգտին, որ դրա համար
պատասխանատու են թույլ կապերը:

մինչդեռ ΔΤC–ն շարունակում է դրսևորել
անկայուն վարքագիծ: Անցնենք ստաց
ված արդյունքների մեկնաբանմանը:
Փոքր հոսանքների դեպքում ΔΤC–ի, ինչ

Նկ. 3. Գերհաղորչային անցման լայնության ΔΤC, ինչպես նաև Tc0 և Tc0.5
կրիտիկական ջերմաստիճանների կախվածությունը չափման հոսանքի մեծությունից:

ձևով բաշխված են նանոմասշտաբային
հեռավորությունների վրա [17]: Եվ ինչ
պես ցույց են տվել ցածր ջերմաստիճա
նային թունելային սպեկտրոսկոպիայի
հետազոտությունները, այդ հեռավորու
թյունը բիսմութային նմուշում կազմել է
14 անգստրեմ [24]: Նշենք նաև, որ նախ
կին հետազոտություններում պնդում էր
արվում այն մասին, որ պարզապես ան
համասեռությունների առկայությունը
կարող էր բերել միայն անցման լայնու
թյան ընդարձակման, բայց ոչ կրիտիկա
կան ջերմաստիճանի փոփոխության [17]:
Սակ այն հետ ագ ա աշխ ատ անքն եր ը
ցույց տվեցին, որ նման անհամասեռու
թյունների անհավասարաչափ բաշխվա
ծությունը կարող է պատճառ դառնալ
միաժամանակ ΤC–ի և r–ի ան
կա
յուն
վարքագծի համար, ինչպես նաև նմուշի
միջհատիկային և ներհատիկային թույլ
կապերով պայմանավորված կրիտիկա
կան ջերմաստիճանների և հոսանքների
փոփոխության համար [3]: Բավական
արագ և լայն տիրույթում նկատվող
ΔΤC–ի փոփոխությունները հանդիսա
նում են նմուշում անհամասեռություննե
րի առկայության հստակ ապացույց:

Սակայն եթե [23] աշխատանքում հոսան
քի մե
ծա
ցու
մը մինչև 20մԱ բե
րում է
ΔΤC–ի և r–ի միաժամանակյա աճի, ապա
մեր դեպքում դիտվում է այդ բնութագ
րերի ոչ մոնոտոն փոփոխության վար
քագիծ: Հոսանքի մեծությունից կախված
ԳՀ բնութագրերի դրսևորած մի քանի
պիկերի առկայությունը մեկնաբանելու
համար արժի հիշատակել հետևյալ ար
դյունքի մասին: Ավելի վաղ դիմադրու
թյան ջերմաստիճանային կորի վրա
կրիտիկականից բարձր ջերմաստիճան
ների տիրույթում տարբեր տեսակի ԲՋԳ
միացությունների համար մեր և մի շարք
այլ հեղինակների կողմից հայտնաբեր
վել է պիկ, որի ծագման բնույթի վերա
բերյալ առաջ են քաշվել մի քանի մոդել
ներ [16–20]: Նշված պիկի դրսևորման
համար գլխավոր պատճառ կարող են
հանդիսանալ նմուշում առկա անհամա
սեռությունները և նրանց անհավասա
րաչափ բաշխումը [17,20]: Մեր դեպքում,
երբ ուսումնասիրվող բնութագրերի հա
մար դիտվում են մի քանի պիկեր, տրա
մաբանական է ենթադրել, որ մեր նմու
շում առկա են տարբեր ΤC–ով օժտված
ԳՀ փուլեր, որոնք անհավասարաչափ
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Դրանց ազդեցությունը ավելի լավ ար
տահայտված է հատկապես չափման հո
սանքների փոքր արժեքների դեպքում:
Դա, հավանաբար, պայմանավորված է
նրանով, որ չափման հոսանքը այդ ան
համ աս եռ ու թյունն եր ի առկ այ ութ յան
պատճառով նմուշի ամբողջ լայնական
կտրվածքով ձեռք է բերում լրացուցիչ
անհավասարաչափ բաշխում, ինչն էլ
բերում է ԳՀ բնութագրերի ավելի արագ
արտահայտված փոփոխության: Իբրև
այդպիսի անհամասեռություններ կարող
են ծառայել նմուշում համարյա միշտ
առկա թույլ կապված թթվածնի ատոմ
ները, որոնց համար կուտակման կենտ
րոններ են հանդիսանում ԳՀ հատիկնե
րի եզրերը [9]: Դրանց շուրջն էլ հաճախ
«ξ» (որտեղ ξ–կոհերենտության պարա
մետրն է) եր
կա
րու
թյան վրա [20] այդ
ատոմները բաշխվում են անհավասա
րաչափ ձևով: Այդպիսի անհամասեռու
թյունն եր ի առ աջ ացմ ան ը կար ող է
նպաս
տել նաև մեր նմու
շում դիտ
վող
բարիումի ատոմների 3 տոկոսանոց դե
ֆիցիտը: Այն փաստը, որ հոսանքի հա
մեմատաբար փոքր արժեքների համար
ԳՀ բոլոր բնութագրերը դրսևորում են
անկայուն վարքագիծ, ըստ երևույթին,
պայմանավորված է ոչ միայն էներգե
տիկ հարուստ սպեկտոր ունեցող թույլ
կապերի խարխլմամբ, այլ նաև լիցքային
վերադասավորությունների հետևան
քով դրանց ամրապնդմամբ [6]: Համա
ձայն [16] աշխատանքի՝ r(T) կորի վրա
դիտվող պիկը ձևավորում է երկու տե
սակի մեխանիզմների մրցակցության
պատճառով: Դրանցից մեկը, որը գոր
ծում է ցածր էներգիաների դեպքում և
բերում է վիճակների խտության նվազ
ման ի հաշիվ ֆլուկտուացիոն ճեղքի գո
յացման, բերում է նմուշի դիմադրության
մեծացման: Մյուս մեխանիզմը (այսպես
կոչված, Ասլամազով–Լարկինի ուղղու
մը) բերում է վիրտուալ կուպերյան զույ
գերի առաջացման, որն էլ պայմանվո
րում է դիմադրության նվազում: Ներկա
աշխատանքում r(I) կորի վրա նկատվող

պիկ եր ի առ աջ ացմ ան հավ ան ակ ան
պատճառը նույնպես կարելի է վերա
գրել այսպիսի մեխանիզմների մրցակ
ցությանը: Իբրև այդպիսի պատճառ կա
րելի է մատնանշել տարբեր Tc ունեցող
ԳՀ փուլերի առկայությունը և նմուշում
նրանց անհավասարաչափ բաշխվածու
թյունը: Ստացված արդյունքների մի
անշանակ մեկնաբանումը խիստ դժվա
րա
նում է այն պատ
ճա
ռով, որ ԲՋԳ
միացություններում r–ը իրենից ներկա
յաց
նում է չոր
րորդ կար
գի թեն
զոր, և
միևնույն կտորից պատրաստված նմուշ
ները երբեմն դրսևորում են իրարից
տարբերվող բնութագրեր [2, 9]: Իբրև
ասվածի լավագույն ապացույց կարող է
համարվել այն, որ բոլորովին վերջերս
մեծ թվով գերհաղորդչային համակար
գերի համար հայտնաբերվել է մագնի
սադիմադրության պարբերական ան
կայունության մի նոր երևույթ, որի
բնույթը դեռ պարզված չէ [7]:
Այդ պատճառով ստացված արդյունք
ների իրական պատճառները պարզելու
համար անհրաժեշտ է այս ուսումնասի
րությունները հետագայում զուգակցել
նաև կառուցվածքային և մագնիսական
չափումների հետ:
Բազմաբյուրեղային YBa2Cu3Ox միա
ցության ԳՀ բնութագրերի վարքագծի
վրա չափման հոսանքի ազդեցության
ուսումնասիրության ժամանակ ստաց
ված արդյունքներից կարելի է անել հե
տևյալ եզրահանգումը:
ԳՀ բոլոր բնութագրերը չափման
փոքր հոսանքների համար դրսևորում են
խիստ արտահայտված անկայուն վար
քագիծ, որը բարձր ջերմաստիճանների և
չափման մեծ հոսանքների համար դառ
նում է քիչ տե
սա
նե
լի: Ը
նդ ո
րում, տե
սակարար դիմադրությունը հոսանքի և
ջերմաստիճանի մեծացմանը զուգընթաց
արագորեն աճում է (ավելի քան 2 կար
գով)՝ դրսևորելով հագեցման միտում:
Այն ուղեկցվում է ΤC–ի միաժամանակյա
նվազմամբ 4 աստիճանով, թեև ΔΤC–ն
դեռևս շարունակում է դրսևորել անկա
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յուն վարքագիծ: Ստացված արդյունքնե
րի իրական պատճառների բացահայտու
մը կնպաստի գերհաղորդականության
մեխանիզմի մասին ստանալու լրացուցիչ

տեղեկություններ, ինչպես նաև հնարա
վորություն կտա մատնանշելու հոսանքի
չափման զգայուն գրանցիչներ պատ
րաստելու ուղիներ:
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Путем регистрации семейства кривых температурной зависимости удельного сопротив
ления r (T) изучено влияние изменения измерительного тока I в интервале 0.5 – 20 mA на
поведение сверхпроводящего перехода (СП) поликристаллического соединения YBa2Cu3Ox.
Показано, что при увеличении I до 7mA ширина СП ∆Тс, критическая температура Тс и
r в флуктуационном режиме проявляют четко выраженное неустойчивое поведение. Было
установлено, что в диапазоне более высоких значений I монотонный рост r сопровождается
одновременным уменьшением Тс, хотя ∆Тс продолжает проявлять неустойчивое поведение.
Интерпретация полученных результатов приводится в рамках модели наличия в образце
сверхпроводящих фаз с разными значениями Тс, а также несверхпроводящих образований
при их неоднородном распределении на микроскопическом уровне.
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By registering a family of curves of the temperature dependence of the resistivity r (T) the
article studied the effect of changes in the measurement of the current I in the range of 0.5 - 20
mA on the behavior of the superconducting transition of the polycrystalline compound of YBa2
Cu3 Ox. It is shown that an increase of I to 7mA the width of the superconducting transition is
ΔTs, the critical temperature of TC and r in fluctuation regime demonstrates clearly expressed
oscillatory behavior. It was found that in the range of higher significance of I the monotonous
growth of r is accompanied with a simultaneous decrease of TC, although ΔTs continues to exhibit
oscillatory behavior. Interpretation of the results is carried out in the framework of the model in
the presence of the sample superconducting phases with different significance of TC, as well as
non-superconducting structures when they are in homogeneously distributed on a microscopic
level.
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С ИНТ ЕЗ И АНТ ИО КС ИД АНТН АЯ АКТ ИВН ОСТЬ [3–( ЗАМ ЕЩ ЕНН ЫX
ФЕН ИЛ)–3–ОКСОПР ОП ИЛ АМ ИН О]Б ЕНЗОЙН ЫХ И [4–[3–(4–ЗАМ ЕЩ ЕН
НЫX ФЕН ИЛ)–3–ОКСОПР ОП ИЛ АМ ИН О] БЕНЗОИЛ АМ ИН О]УКС УСН ЫХ
КИСЛ ОТ И ПРОДУКТОВ ИХ ВОССТАН ОВЛ ЕН ИЯ
Алкилированием 4–аминобензойной,
антр ан ил ов ой и 4–ам ин ог ипп ур ов ой
кислот гидрохлоридами 4–замещенных
3–диэтиламино–1–фенилпропан–1–онов
синт ез ир ов ан ы 4(2)–(3–окс о–3–фе
нилпропиламино)– и 4–[3–(алкоксифе
нил)–3–окс опр оп илам ин о]б енз ойн ые ,
[4–(3–оксо–3–фенилпропиламино)бензо
иламино]– и [4–[3–(4–замещенные фе
нил)–3–окс опр оп ил ам ин о]б енз оил ам и
но]уксусные кислоты. Восстановлением
последних боргидридом натрия получе
ны [4–[3–гидрокси–3–(4–замещенные фе
нил)пропиламино]бензоиламино]уксус
ные кислоты. Изучение биологической
активности синтезированных соедине
ний показало, что некоторые из них про
являют антиоксидантную активность.
Цель исследования: синтез новых
β–аминопропиофенонов и соответствую
щих 3–аминопропанолов – производных
ароматических аминокислот (4–амино
бензойной, антраниловой и 4–аминогип

пуровой), изучение их биологической
активности.
Ключевые слова: β–аминопропиофе
ноны, 4–аминобензойная, антраниловая и
4–аминогиппуровая кислоты, 3–аминоп
ропанолы, алкилирование, восстановле
ние, антиоксидантная активность, ток
сичность.
В последнее время возрос интерес
к производным аминокислот благода
ря их важной роли в физиологических
и биологических процессах. Введение
фрагментов аминокислот в молекулу с
определенной биологической активност
ью, как правило, приводит к улучшению
фармакологических характеристик сое
динения – ускорению транспорта в би
ологические системы организма, про
явлению антиметаболитных свойств и
снижению токсичности. Ранее нами были
синтезированы b–аминопропиофеноны и
3–аминопропанолы, в которых аминный
фрагмент представлен остатками a– и
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ческой химии.
В настоящей работе приведен син
тез и изучение токсичности и антиокси
дантных свойств новых арилалифатичес
ких b–аминопропиофенонов, которые, в
отличие от синтезированных ранее, в
b–положении содержат остаток 4–ами
нобензойной, антраниловой или (4–ами
нобензоиламино)уксусной (то есть, 4–
аминогиппуровой) кислот.
4(2)–(3–Оксо–3–фенилпропиламино)–
(1а,г) и 4–[3–(4–алкоксифенил)–3–оксоп
ропиламино]бензойные (1б,в), [4–(3–оксо–
3–фенилпропиламино)бензоиламино]– и
[4–[3–(4–замещенные фенил)–3–оксопро
пиламино]бензоиламино]уксусные кисло
ты (2a–з) синтезированы алкилированием
соответствующих кислот гидрохлоридами
3–диэтиламино–1–фенилпропан–1–она или
4–замещенных 3–диэтиламино–1–фенилп
ропан–1–онов по [1].

b–аминокислот [1–3]. Некоторые из них
проявили выраженную противовоспали
тельную, жаропонижающую и антибак
териальную активность. Авторами [2,4]
показано, что в модельных системах in
vitro в условиях Н2О2–стимулированно
го окислительного стресса эритроцитов
многие из аминокислотных производных
аминокетонов и аминоспиртов проявля
ли мембраностабилизирующее действие,
препятствуя гемолитическому разруше
нию клеток.
Известно, что п–аминобензойная кис
лота (ПАБК), являясь структурным ком
понентом большого числа препаратов,
продолжает привлекать внимание иссле
дователей в связи с широким спектром
биологического действия и низкой ток
сичностью. Производные 4–аминогиппу
ровой кислоты также интересны с точки
зрения биоорганической и фармацевти
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2: R = H (a); CH3 (б), CH3O (в), C2H5O (г), C3H7O (д), i–C3H7O (е), C4H9O (ж), C5H11O (з)
Соединения 2б, д восстановлены боргидридом натрия в смеси вода–этанол с об
разованием соответствующих аминопропанолов 3а,б.
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3: R = CH3 (a), C3H7O (б)
Строение соединений 1–3 доказано методами ИК–спектроскопии, ЯМР1Н–спектро
метрии, чистота подтверждена ТСХ и элементным анализом.
Экспериментальная химическая часть
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ИК–спектры сняты на спектрофо
тометре “FT–IR NEXUS”. Спектры ЯМР1Н
зарегистрированы на приборе “Mercury
300 Varian”, рабочая частота 300МГц,
внутренний стандарт – ТМС. Тонкос
лойная хроматография осуществлена на
пластинках “Silufol UV–254” в системе
н–бутанол–этанол–уксусная кислота–во
да (8:2:1:3), проявление пятен – 0,5%–ным
спиртовым раствором нингидрина. Тем
пературы плавления определены на при
боре ”Boetius”. Найденные значения С, Н
и N соответствуют вычисленным.
4(2)–(3–Оксо–3–фен илпр оп ил ами
но)–, 4–[3–(4–алкоксифенил)–3–оксоп
ропиламино] бензойные (1), [4–(3–оксо–
3–фенилпропиламино)бензоиламино]– и
[4–[3–(4–замещенные фенил)–3–оксоп
ропиламино]бензоиламино]уксусные
кислоты (2). Общая методика получе
ния. Смесь 0.01 моля 4(2)–аминобензой
ной или (4–аминобензоиламино)уксусной
кислот и 0.01 моля гидрохлорида 3–диэти
ламино–1–фенилпропан–1–она или 4–заме
щенного 3–амино–1–фенилпропан–1–она в
20 мл воды кипятят на водяной бане 1.5–2
ч. После охлаждения отфильтровывают
соединение 1, 2 промывают на фильтре
холодной водой, затем этанолом. Из ма
точного раствора после удаления 1/3 об
ъема растворителя получают еще до 20%
общего количества продукта. Перекрис
таллизовывают из этанола или смеси эта
нол–вода (1:1).
4–(3–Оксо–3–фенилпропиламино)
бензойная кислота (1а). Выход 59%,
т.пл. 145–147оС; Rf 0.67. ИК–спектр, ν,
см–1: 3362 (NH); 1666 (C=O). Спектр ЯМР 1Н
(DMCO–d6, δ, м. д., J, Гц): 3.60 (т, 2H, J =
5.5, CH2); 3.95(т, 2H, J = 5.5, NCH2); 7.55 (м,
2H, C6H5); 7.71 (м, 1H, C6H5); 7.73 (м, 2H,
C6H4); 7.96(м, 2H, C6H5); 8.30 (м, 2H, C6H4).
4–[3–(4–Этоксифенил)–3–оксопро
пиламино)]бензойная кислота (1б).
Выход 59%, т.пл. 145–147оС; Rf 0.67. ИК–
спектр, ν, см–1: 3350 (NH); 1680 (C=O).
Спектр ЯМР 1Н (DMCO–d6, δ, м. д., J, Гц):

1.35 (т, 3H, J = 6.9, CH3); 3.25 (т, 2H, J = 6.6,
CH2); 3.44 (т.д., 2H, J1 = 6.6, J2 = 5.5, NCH2);
4.12 (к, 2H, J = 6.9, ОCH2); 6,59 (м, 2H,
H–2.6 C6H4N); 7.02 (м, 2H, H–3.5 C6H4O);
7.67 (м, 3H, H–2.6 C6H4O); 7,93 (м, 2H,
H–3.5 C6H4N); 11.95 (ш, 1H, COOH).
4–[3–(Пр оп окс иф ен ил)–3–окс оп
ропиламино]бензойная кислота (1в).
Выход 80%, т.пл. 229–231оС; Rf 0.67. ИК–
спектр, ν, см–1: 3386 (NH); 1658 (C=O).
Cпектр ЯМР 1Н, δ, м.д., Гц: 1.06 (т, 3H, J
= 7.4, CH3); 1.82 (т, 2H, CH3CH2); 3.21 (т,
2H, J = 6.6, CH2CH2N); 3.49 (т.д., 2H, J1 =
6.6, J2 = 5.7, NHCH2); 3.99 (т, 2H, J = 6.5,
ОCH2); 5.96 (с, 1H, =CH); 6,04 (т, 1H, J= 5.7,
NH); 6,55 (м, 2H, H–2.6 C6H4N); 6.91 (м, 2H,
H–3.5 C6H4O); 7.68 (м, 2H,C6H4 NH); 7.90
(м, 2H, H–2.6 C6H4O); 11.51 (ш, 1H, COOH).
2–(3–Оксо–3–фенилпропиламино)
бензойная кислота (1г). Выход 42%,
т.пл. 170–171оС; Rf 0.67. ИК–спектр, ν, см–1:
3480; 3370 (NH); 1680 (C=O). Cпектр ЯМР
1
Н, δ, м.д., Гц: 3.34 (т, 2H, J = 6.7, CH2);
3.63 (т, 2H, J =6.7, NCH2); 6.50 (д.д.д., 1H, J1
= 8.0, J2 = 7.1, J3 = 1.0, H–4 C6H4); 6.72 (д.д.,
1H, J1 = 8.4, J2 = 1.0, H–4 C6H4); 7.29 (д.д.д.,
1H, J1 = 8.4, J2 = 7.1, J3 = 1.7, H–5 C6H4); 7.46
(м, 2H, H–3.5 C6H5); 7.56 (м, 1H, H–4 C6H5);
7.81 (д.д., 1H, J1 = 8.0, J2 = 1.7, H–3 C6H4);
7.97 (м, 2H, H–2.6 C6H5); 7.98 (ш, 1H, NH);
12.04 (ш, 1H, COOH).
[4–(3–Оксо–3–фенилпропиламино)
бензоиламино]уксусная кислота (2a).
Выход 67%, т.пл. 201–204оС. Rf 0.67. ИК–
спектр, ν, см–1: 3400 (NH–арил), 3375 (NH–
амид), 1760 (COOH), 1670 (C=O), 1600 (C=O
амид). Спектр ЯМР 1Н (DMCO–d6+CF3COOD,
δ, м.д., J, Гц): 3.30 (2H, т, J 6.6, COCH2);
3.52 (2H, т, J 6.6, COCH2CH2); 3.88 (2H, д, J
6.6, CH2COOH); 5.89 (1H, ш, NHC6H4); 6.58
(2H, м) и 7.65 (2H, м, C6H4); 7.47 (2H, м);
7.56 (1H, м) и 7.96 (2H, м, C6H5); 8.01 (1H,
т, J 5.8, CONH); 12.16 (1H, ш, COOH).
[4–[3–(4–Мет илф ен ил)–3–окс оп
роп ил ам ин о]б енз оил ам ин о]укс ус
ная кислота (2б). Выход 65.5%, т.пл.
204–207оС. Rf 0.61. ИК–спектр, ν, см–1:

32

3380 пл. (NH–а
рил), 3360с. (NH–а
мид),
1763с. (COOH), 1657 (CO), 1600 (C=O амид).
Спектр ЯМР 1Н (DMCO–d6 + CCl4, δ, м.д.,
J, Гц): 2.42 (3H, с, CH3–Ar); 3.25 (2H, т, J
6.6, CH2CH2N); 3.50 (2H, т, J 6.6, NCH2CH2);
3.88 (2H, д, J 5.7, NCH2CO); 5.86 (1H, ш,
NHC6H4); 6.57 (2H, м); 7.26 (2H, м, C6H4);
7.64 (2H, м) и 7.85 (2H, м, C6H4 ); 8.01 (1H,
т, J 5.7, NH); 12.17 (1H, шир, COOH).
[4–[3–(4–Метоксифенил)–3–оксоп
ропиламино]бензоиламино]уксусная
кислота (2в). Выход 57%, т.пл. 214–217оС.
Rf 0.67. ИК–спектр, ν, см–1: 3390.45 (NH–
арил), 3358.80 (NH–амид), 1764.11 (COOH),
1661.23 (C=O), 1609.79 (C=O амид). Спектр
ЯМР 1Н (DMCO–d6+CF3COOD, δ, м.д., J, Гц):
3.22 (2H, т, J 6.6, COCH2); 3.49 (2H, т, J 6.6,
COCH2CH2); 3.87 (3H, с, OCH3); 3.88 (2H, д,
J 5.8, CH2COOH); 5.84 (1H, ш, NHC6H4); 6.57
(2H, м) и 7.64 (2H, м, C6H4N); 6.94 (2H, м)
и 7.92 (2H, м, C6H4O); 8.01 (1H, м, J 5.8,
CОNH); 12.13 (1H, ш, COOH).
[4–[3–(4–Этоксифенил)–3–оксопро
пиламино]бензоиламино]уксусная кис
лота (2г). Выход 54%, т.пл. 202–205 оС. Rf
0.67. ИК–спектр, ν, см–1: 3380 (NH–арил),
3340–3320 (NH–амид), 1715 (COOH), 1670
(C=O). Спектр ЯМР 1Н (DMCO–d6+CF3COOD,
δ, м.д., J, Гц): 1.40 (3H, т, J 7.0, CH3); 3,23
(2H, т, J 6.6, COCH2); 3.46 (4H, т, J 6.6,
COCH2CH2); 3.85 (2H, д, J 5.8, CH2COOH);
4.12 (2H, к, J 7.0 CH2CH3); 6.03 (1H, ш,
NHC6H4); 6.57 (2H, м) и 7.63 (2H, м, C6H4N);
6.96 (2H, м) и 7.91 (2H, м, C6H4O); 8.16 (1H,
т, J 5.8, CONH); 12.25 (1H, ш, COOH).
[4–[3–(4–Пр оп окс иф ен ил)–3–ок
сопр оп ил ам ин о]б енз оил ам ин о]ук
сусная кислота (2д). Выход 68%, т.пл.
198–200оС. Rf 0.58. ИК–спектр, ν, см–1:
3368.74 (NH–а
рил), 3349.14 (NH–а
мид),
1734.14 (COOH), 1670 (C=O). Спектр ЯМР
1
Н (DMCO–d6+CF3COOD, δ, м.д., J, Гц): 1.06
(3H, т, J 7.4,CH3); 1,82 (м, 2H, CH2CH3);
3.22 (т, 2H, J 6.6 COCH2); 3.49 (2H, т, J
6.6, COCH2CH2); 3.88 (2H, J 5.8, CH2COOH);
4,00 (2H,т, J 6.5, CH2CH2CH3); 5.83 (1H, ш,
NHC6H4); 6.57 (2H, м) и 7.64 (2H, м, C6H4N);

6.92 (2H, м) и 7.91 (2H, м, C6H4O); 7.99 (1H,
т, J 5.8, CH2NH); 12,2 (ш, 1H, COOH).
[4–[3–(4–Изопропоксифенил)–3–ок
сопр оп ил ам ин о]б енз оил ам ин о]ук
сусная кислота (2е). Выход 59%, т.пл.
187–189оС. Rf 0.67. ИК–спектр, ν, см–1: 3390
(NH–арил), 3350 (NH–амид), 1720 (COOH),
1685 (C=O), 1650 (C=O амид). Спектр ЯМР 1Н
(DMCO–d6+ CF3COOD, δ, м.д., J, Гц): 1.35 (6H,
д, J 6,0, CH3); 3,21 (3H, т, J 6.6, COCH2); 3,49
(т, 2H, J 6.6, COCH2CH2); 3.88 (2H, д, J 5,8,
CH2COOH); 4.68 (1H, сп, J 6.0, CH(CH3)2; 5.82
(1H, ш, NHC6H4); 6.57 (2H, м) и 7.64 (2H, м,
C6H4N); 6.89 (2H, м) и 7.89 (2H, м, C6H4O);
8.01 (1H, т, J 5,8, CONH); 12.1 (1H, ш, COOH).
[4–[3–(4–Бутоксифенил)–3–оксопро
пиламино]бензоиламино]уксусная кис
лота (2ж). Выход 47%, т.пл. 160–163оС. Rf
0.67. ИК–спектр, ν, см–1: 3386.06 (NH–арил),
3347.46 (NH–амид), 1730.03 (COOH), 1675
(C=O), 1664.40 (C=O амид). Спектр ЯМР 1Н
(DMCO–d6+CF3COOD, δ, м.д., J, Гц): 1.00 (3H,
т, J 7.3, CH3); 1.44–1.57 (2H, м, CH2); 1.72–1.82
(2H, м, CH3CH2CH2CH2O); 3.21 (2H, т, J 6.6,
COCH2); 3.49 (2H, т, J 6.6, COCH2CH2); 3.88
(2H, д, J 5.7, NHCH2); 4.03 (2H, т, J 6.4, CH2O);
5.84 (1H, ш, NHC6H4); 6.57 (2H, м) и 7.84 (2H,
м, C6H4O); 6.91 (2H, м) и 7.90 (2H, м, C6H4N);
8.01 (1H, т, J 5.7, NHCH2).
[4–[3–(4–Пентилоксифенил)–3–ок
сопропиламино]бензоиламино]уксус
ная кислота (2з). Выход 62%, т.пл. 201–
204оС. Rf 0.67. ИК–спектр, ν, см–1: 3388.34
(NH–арил), 3345 (NH–амид), 1722 (COOH),
1675 (C=O), 1665 (C=O амид). Спектр ЯМР
1
Н (DMCO–d6+CF3COOD, δ, м.д., J, Гц):
0.93 (3H, т, J 6.9, CH3); 1.32–1.49 (м, 4H,
CH3CH2CH2); 1.77 (2H, м, CH2CH2О); 3.21
(2H, м, J 6.6, COCH2); 3.48 (2H, т, J 6.6,
COCH2CH2); 3.86 (2H, с, CH2COOH); 4.0 (2H,
т, J 6.4, OCH2); 6.00 (1H, ш, NHC6H4); 6.60
(2H, м) и 7.64 (2H, м, C6H4N); 6.90 (2H, м)
и 7.88 (2H, м, C6H4O); 8.06 (1H, ш, CONH).
[4–[3–Гидр окс и–3–(4–зам ещ енн ые
фен ил)пр оп ил ам ин о]б енз оил ам ин о]
уксусные кислоты (3) получены ана
логично [5]. К суспензии 0,005 моль ами
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нокетонов 2б,д в 10–12 мл воды или сме
си этанол–вода (1:1) при перемешивании
медленно прибавляют по каплям раствор
0,6 г (0,0158 моль) бор
гид
ри
да нат
рия
и 0,7 г (0,0051 моль) карбоната калия в
10мл воды. Реакционную смесь пере
мешивают при комнатной температуре
6–7 ч., оставляют на ночь, подкисляют
разбавленной соляной кислотой (1:1) до
нейтральной реакции (pH 7), выпавший
осадок отфильтровывают, перекристал
лизовывают из смеси этанол–вода.
[4–(3–Гидрокси–3–п–толилпропила
мино)бензоиламино]уксусная кислота
(3а). Выход 97%, т.пл. 120–123оС. Rf 0.59.
ИК–спектр, ν, см–1: 3441(NH–амид), 3344
(с., ОН), 1684 (C=O амид), 1640.
[4–[3–Гидрокси–3–(4–пропоксифе
нил)пр оп ил ам ин о]б енз оил ам ин о]ук
сусная кислота (3б) получена по мето
дике [6] из соединения II д. Выход 94%,
т.пл. 128–130оС. Rf 0.54. ИК–спектр, ν, см–1:
3441, 3344 (с.), 1684, 1640. Спектр ЯМР 1Н
(DMCO–d6+CF3COOD, δ, м.д., J, Гц): 0.97(3H,
т, 7.4, CH3); 1.71 (2H, скс, 7.4, CH2CH3); 1.84
(2H, м, OCHCH2); 3.09 (2H, т, NCH2CH2);
3.85 (2H, т, 5.9, CH2COOH); 3.90 (2H, т, 6.5,
OCH2); 4.62 (1H, дт, 7.5, 4.5, OCH); 5.14 (1H,
д, 4.5, OH); 6.15 (1H, т, 5.2, NHCH2); 6.52
(2H, м ) и 7.24 (2H, м, C6H4O); 6.87 (2H,
м) и 7.62 (2H, м, C6H4N); 8.30 (1H, т, 5.9,
NHCH2COO); 12.42 (1H, ш, COOH).

Эксп ер им ент альн ая биол ог ич еск ая
часть
В модельных системах in vitro иссле
дованы токсичность и антиоксидантная
активность (АОА) синтезированных сое
динений 1а–г, 2а–е и 3а,б.
Токсичность соединений оценива
лась по методу определения летальности
жаброногого рачка Artemia salina L. по
[5] через 24 ч. после инкубации на фо
не изучаемых веществ в концентрации
10–2 М, 10–3 М и 10–4 М. Результаты тести
рования выявили зависимость выживае
мости Artemia salina Լ. от концентрации
веществ в инкубационной среде. Так, при
наиболее высокой концентрации в 10–2 М
была зарегистрирована наименьшая вы
живаемость рачков, причем в случае со
единений 1б и 2а,в наблюдались их пол
ная гибель (рис.1).
С уменьшением концентрации ве
ществ в инкубационной среде увеличи
валось число науплий, оставшихся в жи
вых после 24–часовой инкубации, причем
имелась 100%–ная выживаемость на фоне
аминокетона 2б и аминопропанолов 3а,б
в концентрации 10–4 М.
Таким образом, можно констатиро
вать, что токсичность исследуемых со
единений является концентрационно
зависимой и что соединения 2б и 3а,б
являются малотоксичными веществами.

Рис.1. Количество живых науплий Artemia salina L. (%) через 24 ч. 
после инкубации на фоне испытуем
 ых веществ в концентрации 10–2 М, 10–3 М и 10–4 М.
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10–2 М,

10–3 М;

10–4 М

рекисного окисления, что указывает на
прооксидантные свойства тестируемых
веществ (табл.1). Определенные проок
сидантные эффекты проявляли также
аминокетон из ряда п–аминобензойной
кислоты (1а) и аминопропанол – произ
водное 4–аминогиппуровой кислоты (3а).
Однако некоторые вещества выделя
лись высоким показателем АОА, составив
исключение среди тестированных соеди
нений. Это соединение 3б из группы ами
нопропанолов, на фоне которого почти
на 60% уменьшалось образование МДА, и
аминокетон 1б, который проявлял уме
ренную АОА и способствовал снижению
уровня МДА в пределах 16.5% (табл. 1).

При исследовании АОА веществ в
системе аскорбатзависимого Fe(II)–сти
мулируемого перекисного окисления,
где активные формы кислорода предс
тавлены в основном гидроксильными ра
дикалами (OH•) с высокой реакционной
способностью [6], было обнаружено, что
почти все аминокетоны ряда 4–амино
гиппуровой кислоты (2а–з) не только не
проявляют АОА, а наоборот, усиливают
интенсивность формирования в реакци
онной среде малонового диальдегида (М
ДА) – одного из конечных продуктов пе

Таблица 1. Изменение степени формирования малонового диальдегида (%) в модель
ной системе аскорбатзависимого Fe(II)–стимулируемого перекисного окисления на фо
не соединений 1а–в, 2а–з и 3а,б в концентрации 10–3 М (↓–подавление, или ↑– усиление)

Соединение

% изменения МДА, (↓) или (↑)

4–(3–Оксо–3–фенилпропиламино) и 4–[3–(алкоксифенил)–3–оксопропиламино]
бензойные кислоты
1а
11.0↑
1б
16.5↓
1в
5.5↓
[4–[3–(4–Замещенные фенил)–3–оксопропиламино]бензоиламино]уксусные кислоты
2а
103.0↑
2б
1.1↓
2д
63.0↑
2е
30.0↑
2з
28.0 ↑
[4–[3–Гидрокси–3–(4–пропоксифенил)пропиламино]бензоиламино]– и
[4–(3–гидрокси–3–п–толилпропиламино)бензоиламино]уксусные кислоты
3а
3б

14.0↑
60.1↓

Согласно результатам исследования АОА синтезированных соединений по фото
хемилюминесцентному методу анализа, их активность находилась в диапазоне из
меряемости лишь при условии, если в реакционной среде они присутствовали в
количестве 40наномолей, что в 4 раза превосходит количество контрольного препа
рата – бутилированного гидрокситолуола (БГТ, 10 наномолей): только в этом случае
АОА испытуемых соединений и БГТ могла быть сравнима с активностью стандарта
Тролокса (рис.2).
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АОА,у.е.

Рисунок 2. Антиоксидантная активность 10 наномолей БГТ и 40 наномолей соед
 инений 1а–г, 2а–е и 3а,б, 
выраженная в у.е., равных количеству наномолей Тролокса с эквивалентной активностью.

Исходя из этого, можно сделать вы
вод о низкой эффективности производ
ных [4–[3–(4–замещенных фенил)–3–ок
сопропиламино]бензоиламино]уксусных
кислот 1а,г, 2а,в,г,е и 3а,б в нейтрали
зации радикалов супероксидного аниона
O2–•. Однако можно выделить три соеди
нения, а именно, 1а,г и 2а, которые име
ли относительно высокую активность.
Примечательно, что все они не содержат
радикала R в бензольном ядре.

Обобщая результаты исследования,
можно заключить, что производные за
мещенных 2(3,4)–(3–оксо–3–фенилпро
пиламино)бензойных и [4–(3–оксо–3–фе
нилпропиламино)бензоиламино]уксусных
кислот представляют собой малотоксич
ные вещества, причем их токсичность яв
ляется концентрационно зависимой. Эти
соединения в основном лишены АОА и не
обладают способностью нейтрализовать
радикалы OH• супероксидного аниона O2–•.
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4(2)–(3–Оxo–3–phenylpropylamino)– and 4–[3–(alkoxyphenyl)–3–oxopropylamino]benzoic,
[4–(3–oxo–3–phenylpropylamino)benzoylamino]– and [4–[3–(4–substituted phenyl)–3–oxopropyl
amino]benzoylamino]acetic acids have been synthesized by means of alkylation of 4–aminobenzoic,
anthranilic or (4–aminobenzoylamino)acetic acids by 4–substituted 3–di
ethylamino–1–phenyl
propane–1–ones. Sodium borohydride reduction of (4–aminobenzoylamino)acetic acid derivatives
results in [4–[3–hydroxy–3–(4–substituted phenyl)propylamino]benzoylamino]acetic acids. Some
of the synthesized compounds possess antioxidant activity.

[3–(4–ՏԵՂԱԿԱԼՎԱԾ ՖԵՆԻԼ)–3–ՕՔՍՈՊՐՈՊԻԼԱՄԻՆՈ] ԲԵՆԶՈԱԿԱՆ,
[4–[3–(4– ՏԵՂԱԿԱԼՎԱԾ ՖԵՆԻԼ)–3– ՕՔՍՈՊՐՈՊԻԼԱՄԻՆՈ]
ԲԵՆԶՈԻԼԱՄԻՆՈ] ՔԱՑԱԽԱԹԹՈՒՆԵՐԻ ԵՎ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ
ԱՄԻՆՈՍՊԻՐՏՆԵՐԻ ՍԻՆԹԵԶ

ՀԱՍՄԻԿ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն,
Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ, քիմիական գիտությունների թեկնածու
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի
դեղագործական քիմիայի ամբիոնի վարիչ, դոցենտ

ԳՅՈՒԼՆԱՐԱ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն,
Նուրբ օրգանական քիմիայի ինստիտուտ,
քիմիական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, լաբորատորիայի վարիչ

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՄԱԼԱՔՅԱՆ
ՀՀ ԱՆ ռադիացիոն բժշկության և այրվածքաբանության գիտական կենտրոն,
կենսաբանական գիտությունների թեկնածու

ՀԵՆՐԻԿ ՓԱՆՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ օրգանական և դեղագործական քիմիայի գիտատեխնոլոգիական կենտրոն,
Մոլեկուլի կառույցի ուսումնասիրության կենտրոն,
քիմիական գիտությունների թեկնածու
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4–Ամինոբենզոական թթվի, անտրանիլաթթվի և 4–ամինոհիպուրաթթվի ալկիլացու
մով 4–տեղակալված 3–դիէթիլամինո–1–ֆենիլպրոպան–1–օնների հիդրոքլորիդների մի
ջոցով սինթեզվել են 4(2)–(3–օքսո–3–ֆենիլպրոպիլամինո)– և 4–[3–(ալկօքսիֆենիլ)–3–օք
սոպրոպիլամինո]բենզոական,
[4–(3–օքսո–3–ֆենիլպրոպիլամինո)բենզոիլամինո]–
և
[4–[3–(4–տեղակալված ֆենիլ)–3–օքսո–3–պրոպիլամինո]բենզոիլամինո] քացախաթթուներ:
Վերջիններիս վերականգնումով ստացվել են [4–[3–հիդրօքսի–3–(4–տեղակալված ֆենիլ)
պրոպիլամինո]բենզոիլամինո]քացախաթթուներ: Սինթեզված որոշ միացություններ ցու
ցաբերում են հակաօքսիդանտային ակտիվություն:
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ՍՈՒՍԱՆՆԱ ԴԱՎԹՅԱՆ
Մխիթար Հերացու անվան բժշկական համալսարանի
հասարակական գիտությունների ամբիոնի դոցենտ,
փիլիսոփայական գիտությունների թեկնածու,
ՅՈՒՆԵՍԿՕ–ի բիոէթիկայի ամբիոնի հայկական մասնաճյուղի վարիչ

ԲԻՈԷԹԻԿԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ ՄԻՋԳԻՏԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ԳԻՏԵԼԻՔԻ ՆՈՐ ՈԼՈՐՏ
Փիլիսոփայական մտքի բազմադա
րյան փորձը համոզում է, որ մարդու հիմ
նախնդիրը հավերժական պրոբլեմն է:
Նրա ա
ռանցքն այ
սօր կազ
մում են ան
ձնավորության ազատ զարգացման ու
ղիների որոնումները, մարդու էկզիստեն
ցիալ իրավունքների պաշտպանությունը,
իսկ կենսատեխնոլոգիական հեղափո
խության ժամանակակից պայմաններում՝
նրա կենսասոցիալական ամբողջակա
նության պաշտպանությունը:
Հանգուցային բառեր և բառակա
պակցություններ. բիոէթիկա, միջգի
տա
կարգային գիտելիք, նոր ոլորտ,
մարդու բնույթ և էություն:
Դա ենթադրում է մարդու հիմնախնդրի
համալիր գիտատեսական հետազոտու
թյուն՝ հաշվի առնելով մարդու բնույթի
և էության մասին բնագիտական և փի
լիսոփայական նոր պատկերացումները1:
Դրանք պայմանավորված են որոշ գոր
ծոններով: Նախ՝ 20–րդ դարի երկրորդ
կեսից բջջային կենսաբանության, գենո
միակայի և պրոտոմիայի, ինչպես նաև
իմունաբանության, փոխպատվաստաբա
նության, անեսթեզիոլոգիայի, ռեանիմա
տոլոգիայի, գենային դեղաբանության և
այլ ոլորտներում տարվող հետազոտու
թյունների արդյունքների փիլիսոփայա
կան–մեթոդաբանական իմաստավորման
հրամայական պահանջներով:
Երկրորդ՝ գլոբալացվող աշխարհի
նորանոր ռիսկերով, որոնք, որոշ դեպ
քերում, հարցականի տակ են դնում պա

տասխանատու որոշումներ կայացնելու և
դրանց հետևանքները հաշվի առնելու և
վերահսկելու գիտական հանրույթների,
պետությունների հնարավորությունները:
Ահա թե ինչու, գիտական և փիլիսոփա
յական հետաքրքրությունների կենտրո
նը սկսել է աստիճանաբար փոխադրվել
դասական իմացաբանությունից և մեթո
դաբանությունից դեպի միջգիտակար
գային հետազոտությունների ոլորտը:
Բիոէթիկայի առարկան, հիմնական կա
տեգորիաները և հիմնարար սկզբունքնե
րը ունեն ընդգծված միջգիտակարգային
և արժեբանական բովանդակություն, որն
այսօր որոշում է գիտության և բժշկու
թյան հետագա զարգացման հումանիս
տական վեկտորը: Դրա իմաստավորման
անհրաժեշտությունը թելադրվում է նաև
բնագիտական և հասարակագիտական
գիտելիքների զուգամերձեցման (կոնվեր
գենցիայի) հրամայականներով: Դրանք,
նախևառաջ, պահանջում են հաղթահա
րել հասարակության մեջ գիտական և
բարոյական զարգացման մակարդակնե
րի միջև առաջացած խզումը: Երկրորդ՝
վերացնել ժամանակակից բժշկության
ներքին կառուցվածքում նոր կենսատեխ
նոլոգիաներով հարուցված արժեքային
տեղաշարժերի բացասական հետևանք
ները: Երրորդ՝ վերանայել կենսաբժշկու
թյան մեջ նոր իրողությունների գնահատ
ման և վերլուծման ավանդական, ինչ–որ
իմաստով, արդեն քարացած մտակաղա
պարները: Չորրորդ՝ որակապես ընդլայ
նել կենսաբժշկական գիտությունների և
առողջապահության ոլորտում առաջա
ցած հիմնախնդիրների քննարկման սոցի
ալական ոլորտը: Դրանք պահանջում են՝

1 Силуянова И.В. Биоэтика и мировоззренческие
традиции. – Человек. – 1995, № 5, с.125–132; Тищенко
П.Д. Феномен биоэтики. – Вопросы философии. –
1992, № 3, с.104–113.

39

1. մարդու կյանքի և առողջության
նկատմամբ պատմականորեն ձևավոր
ված արժեքային վերաբերմունքի վե
րարդիականացում.
2. իր ավ ապ աշտպ ան շարժմ ան
փորձի օգտագործում.
3. ժամանակակից բժշկության սո
ցիոմշակութային գործառույթների ընդ
լայնում.
4
հասարակական գիտակցության
էկոլոգիականացումը.
5. գիտության և փիլիսոփայության
մարդաբանականացում.
6. բնագիտական և սոցիալ–հումա
նիտար իմացության զուգամերձեցում:
Միանգամայն ակներև է, որ բիոէ
թիկայի կայացման մեջ հաճախ թերա
գնահատվում են աշխարհայացքային,
արժեբանական գործոնները: Բիոէթի
կայի հիմնական նպատակը՝ բնության
և հասարակության փոխներդաշնակու
թյան պահպանումն ու ամրապնդումն,
աստիճանաբար բովանդակազրկվում
է և նենգափոխվում մասնավոր խնդիր
ների՝ կլոնավորման, էֆթանազիայի,
փոխպ ատվ աստմ ան, վեր արտ ադր ո
ղական նոր տեխնոլոգիաների և այլնի
խնդիրների լուծման զուտ տեխնիկա
կան գործառնական ընթացակարգերով:
Մոռացության է մատնվում այն հանգա
մանքը, որ բիոէթիկան հանդես է գալիս
որպես մարդու կենսագործունեության և
գիտելիքների համադրման առանձնա
հատուկ ձև, որը կարգավորվում է իրա
վական և էթիկական նորմերով:
Բիոէթիկայի հիմնարար սկզբունքները
հանգեցվում են էթիկական և իրավական
նորմերի, իսկ բարձրագույն բարոյական
արժեքները՝ բարությունը, գթասրտու
թյունը, արդարությունը, այլասիրությու
նը՝ փոխարինվում էթիկական կանոննե
րի ժողովածուներով, որոնցից նահանջը
հարուցում է զուտ ձևական պատժամի
ջոցներ: Բիոէթիկայի մեկնաբանություն
ների մեջ մեզանում ևս առանձնանում են
երկու միտումներ: Մի կողմից՝ գոյություն
ունի տվյալ հասկացության նեղացման

միտում, երբ բիոէթիկան հանգեցվում
է նեղ ըմբռնված բժշկական էթիկային:
Ընդլայնողական մեկնաբանության տրա
մաբանությունը կապված է այն բանի
հետ, որ բիոէթիկան ըմբռնվում է ոչ թե
պարզապես որպես կյանքի էթիկա, որն
ընկած է բժշկական էթիկայի հիմքում, այլ
որպես կյանքի պրակտիկ փիլիսոփայու
թյան առանձնահատուկ ձև1:
Ի հետևանս այդ գործընթացի՝ ար
դյունքում առաջանում են մեթոդաբանա
կան լուրջ դժվարություններ՝ բազմաթիվ
սկզբունքային հարցերի փիլիսոփայա
կան իմաստավորման գործում: Չնա
յած բիոէթիկայի բուռն զարգացմանը,
մշակույթի և փիլիսոփայության յուրօ
րինակ բժշկականացման բացասական
միտումները ոչ միայն չեն դանդաղում,
այլև որոշ ցուցանիշներով սկսում են
անգամ գերազանցել «նախաբիոէթիկա
կան» մակարդակը: Արդյունքում աստի
ճանաբար բիոէթիկան սկսում է կորցնել
իր անմիջական կապը բնագիտության և
տեխնիկայի զարգացման փիլիսոփայա
կան հիմքերի հետ՝ թեքվելով դեպի կեն
սաքաղաքականության և կենսաբժշկա
կան իրավունքի կողմը:
Ստացվում է այնպես, որ բիոէթիկան՝
որպես հետազոտությունների առանձ
նահատուկ միջգիտակարգային բնա
գավառ, վերածվում է գիտության ճյու
ղի, որը հիմնականում սպասարկում է
բժշկության և առողջապահության շա
հերը: Դեոնթոլոգիական բաղադրիչը
դառնում է տիրապետող, իսկ գիտության
փիլիսոփայության արժեբանական–աշ
խարհայացքային գործառույթը կորցնում
է իր նշանակությունը:
Բիոէթիկայի ապահումանիզացմանը
կարող է լրջորեն խոչընդոտել փիլիսո
փայության մեթոդաբանական դերի և
նշանակության վերականգնման և ամ

1 Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и
законы. – М.: ЗАО “Литера”, 1997, с.125.
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րապնդման գործընթացին1: Բիոէթիկան՝
որպես գիտակարգ, խթանում է հասա
րակություն–բնություն հարաբերություն
ների ներդաշնակ զարգացմանը:
Բնավ, չպետք է մոռանալ, որ փիլիսո
փայությունը, Կանտի խոսքերով, մարդ
կանց, վերջին հաշվով, հարկավոր է նրա
համար, որպեսզի ոչ միայն պատասխա
նի «ինչպե՞ս ապրել» և «ինչպե՞ս ապրել
երկար՝ չհիվանդանալով» հարցերին2:
Բժշկության մեջ կենսական նոր տեխ
նոլոգիաների ակտիվ ներխուժման պա
րագայում Ի. Կանտի վերոհիշյալ միտքը
ձեռք է բերում առանձնահատուկ արդի
ականություն: «Ինչպե՞ս ապրել» կան
տյան հարցադրումը լրացվում է «ինչպե՞ս
պաշտպանել կյանքը» հարցադրմամբ:
Դրանց գործնական նշանակությունն այն
է, որ նախ՝ հայ հա
սա
րա
կու
թյունն ան
բավարար ուշադրություն է դարձնում
այն հիմնարար խնդիրների վրա, որոնք
կապված են նորագույն գիտաբժշկական
հայտնագործությունների հետ: Երկրորդ՝
անբավարար չափով է խթանում վերո
նշյալ հիմնախնդիրների լուծման առավել
արգասավոր լուծումների որոնումները:
Ընդսմին, այդ ամենը պահանջում է բիոէ
թիկայի կայացումը դիտարկել ժամանա
կակից Հայաստանի իրավական, բարոյա
կան և հոգևոր պրոբլեմների, ընդհանուր
ճգնաժամի համատեքստում: Երրորդ՝
պահանջում է Հայաստանում ավելի լայ
նորեն հենվել սոցիալական, էթիկական,
պատմական, իրավական և այլ գիտելիք
ների վրա՝ կենսաբժշկության և առող
ջապահության ոլորտում տարատեսակ
չարաշահումներին և խախտումներին կշ
ռադատված կերպով դիմակայելու և բի
ոէթիկական վարքի ճիշտ մարտավարու
թյուն մշակելու համար:

Վերջապես, բիոէթիկան կոչված է
նպաստելու հայ ժողովրդի ազգային
գիտակցության մեջ մարդու կյանքի և
առողջության նկատմամբ արժեքային
վերաբերմունքի մշակմանը:
Բիոէթիկան այսօր աստիճանաբար
դառնում է ոչ միայն «գիտության էթիկա
յի», այլև ազգային մշակույթի կարևորա
գույն բաղադրիչը: Այդ կապակցությամբ
ծագում են մի շարք հարցեր՝
•
ի՞նչ է բիոէթիկան.
•
ո՞րն է նրա հիմնախնդիրների
առանձնահատկությունը.
•
ինչո՞ւ է այսօր բիոէթիկան ձեռք
բերում համամարդկային և ազգային
նշանակություն, որը նրան դարձնում է
գիտական և փիլիսոփայական ուսում
նասիրությունների բնագավառ.
•
որո՞նք են բիոէթիկայի ձևավոր
ման փիլիսոփայական և բնագիտական
նախադրյալները.
•
ինչպե՞ս են միմյանց հետ հարա
բերակցվում կյանքի իմաստի, բարու և
չարի, մահվան և անմահության «հավեր
ժական» հիմնախնդիրները՝ ժամանա
կակից «կենսատեխնոլոգիական» կոնկ
րետ լուծումների համատեքստում:
Այդ և մյուս հարցերի պատասխաննե
րը պահանջում են հստակեցնել մարդուն
նվիրված փիլիսոփայական ուսումնա
սիրությունների առարկայական տիրույ
թը, դիտարկել նրա առավել ընդհանուր
բնույթն ու հոգևոր–բարոյական էությու
նը: Բիոէթիկայի կայացումը և զարգա
ցումը ինքնանպատակ չէ, այլ մարդու
կյանքի, նրա ազգային կեցության պաշտ
պանության հիմնախնդրի գիտական
ուսումնասիրության առանձնահատուկ
ձև, որը ներառում է համամարդկայինի
և ազգայինի, հոգևորի և մարմնակա
նի, բարոյական ազատության և պա
տասխանատվության փոխհարաբերակ
ցության, ժամանակակից բժշկության,
յուրաքանչյուր հայ մարդու էկզիստեն
ցիալ իրավունքների պաշտպանության
հրատապ հարցերը: Հենց այդ ենթա
տեքստում է բիոէթիկայի էությունը բա

1
Смирнов И.Н. Философские измерения
биоэтики // Вопросы философии. – 1987, № 12, с.83.
Аквинский Ф. Амтология мировой философии ()
т.1.– Ред. М.И. Иткин.– Минск.– 1969., 361 с.
2 Кант И. О способности духа силою только воли
побеждать болезненные ощущения. // Трактаты и
письма. – М.: Наука, 1880. – с. 298–317.
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ցահայտվում որպես միջառարկայական
հիմնախնդիրների համալիր, որն անմի
ջականորեն կապված է ժամանակակից
մարդու հիմնախնդիրների հետ:
Բիոէթիկական պրոբլեմատիկան այն
քան բարդ, հրատապ և բազմապլան է,
որ իր արտացոլումն է գտնում իմացու
թյան ամենատարբեր ձևերի մեջ և դրանք
միավորում է մարդու, ազգերի գոյատև
ման հիմնախնդրի շուրջը:
Ժամանակակից գիտության զար
գացման կարևորագույն միտումը ան
դրադարձն է իր աշխարհայացքային
հիմքերին, մարդու հիմնախնդիրնե
րին: Համալիր մոտեցումը, հաշվի առ
նելով հասարակական, բնագիտական,
տեխնիկական գիտությունների փոխ
գործակցության ուժեղացման անհրա
ժեշտությունը, տեսության սերտ կապը
պրակտիկայի, մարդու հասարակական
և ազգային շահերի հետ, դառնում է ժա
մանակակից գիտության զարգացման
գլխավոր առանձնահատկություններից
մեկը: Այսօր պահանջվում է ոչ միայն
հռչակել, այլև իրականացնել գիտու
թյունների միասնության և փոխգործակ
ցության գաղափարը: Բիոէթիկական
հիմնախնդիրը, ծնունդ առնելով և սեր
տորեն կապված լինելով կենսաբժշկա
կան նոր տեխնոլոգիաների հետ, այսօր
դուրս է եկել վերջինիս շրջանակներից և
ձեռք է բերել համամարդկային և փիլի
սոփայական կարգավիճակ:
Մարդկային գիտելիքների տարբեր
ոլորտների փոխշաղկապման մեկնակե
տը դարձել է մարդու և կյանքի արժե
բանության ձևավորման և գիտակցման
հիմնախնդիրը1:
Կյանքի նոր արժեբանությունը, որի
վրա հիմնված է բիոէթիկան, արժեք
ների համակարգված ամբողջություն
է: Նրա գերագույն արժեքը մարդկային
կյանքն է: Հիմնարար են այն արժեքնե
րը, որոնք մեր գոյությանը հաղորդում են

իմաստ, մարդու կյանքը դարձնում են լի
արժեք, նրան տալիս են ուժ և ապրելու
հզոր խթան: Բիոէթիկական արժեքների
շարքում կարևորվում են առողջությունը
և բարեհաջողությունը, ազատությունը
և արժանապատվությունը, արդարու
թյունը և գթասիրությունը և այլն: Այս
տեղ կարևորվում է նաև բիոէթիկայի
և սոցիալականի փոխներթափացման
հարցը, այն, թե որքանով լայն է պրոբ
լեմային այն դաշտը, որն ընդհանուր է
բիոէթիկայի և սոցիալական ուսումնա
սիրությունների համար: Բնագիտական,
այդ թվում բժշկական գիտելիքների
մերձեցումը սոցիալ–հումանիտար գի
տելիքների հետ մի կողմից՝ խթանում է
քաղաքակրթական նոր իրողություննե
րի հետ կապված սպառնալիքների փի
լիսոփայական իմաստավորումը, իսկ
մյուս կող
մից՝ նպաստում է զուտ կեն
սա–բժշկական պրոբլեմատիկայի փո
խակերպմանը՝ նոր մակարդակի վրա
բարձրացնելով բիոէթիկական պրոբլեմ
ների քննարկումը: Բիոէթիկայի հիմնա
կան գաղափարները և սկզբունքները,
որոնք կատարում են կարևոր միջգիտա
կարգային և աշխարհայացքային գոր
ծառույթներ, անխզելիորեն կապված են
գիտության փիլիսոփայության նոր հար
ցադրումների հետ: Գիտափիլիսոփա
յական գաղափարների ձևավորման և
զարգացման պատմությունը ողջ բիոէ
թիկական պրոբլեմատիկան յուրօրինակ
ձևով համախմբող գործոն է: Այսօր բիոէ
թիկայի առանցքը մարդու կյանքի և մահ
վան, մարդկային քաղաքակրթության
գոյատևման հիմնախնդիրն է: Ըստ էու
թյան՝ բիոէթիկան գիտության զարգաց
ման նոր փուլում մարդուն է վերադարձ
նում փիլիսոփայությունը՝ յուրաքանչյուր
մարդու գոյատևման կենտրոնում դնելով
իր առաջնային շահերը, սակայն առանձ
նահատուկ, այն է՝ մարդու էկզիստենցի
ալ իրավունքների դիրքերից:
Դա իր հերթին ազդակում է բիոէ
թիկայի լիիրավ կայացմանը: Կենսա
բժշկական նոր տեխնոլոգիաների բուռն

1 Тищенко П.Д. К началам биоэтики. // Вопросы
философии, 1994, № 3, с.63–66.
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զարգացումը նախ պահանջում է փիլի
սոփայական լայն վերլուծություն: Երկ
րորդ՝ ժամանակակից կենսաբժշկու
թյունը չի սահմանափակվում զուտ
տեսական–ճանաչողական խնդիրներով,
այլ դառնում է մարդու կենսական կա
ռավարման գործուն միջոցներից մեկը,
որն ունակ է ոչ միայն բուժելու մարդուն,
այլև կառավարելու նրա կյանքը: Այսօր
բժշկությունը ձեռք է բերել. «կյանք տա
լու», «կյանքը կառավարելու», «կյանքի
վերջի մասին որոշում կայացնելու», «վե
րահսկելու մահը», այսինքն՝ ձեռնածու
ական ներգործություն իրականացնելու
մարդկային կյանքի ծնունդի, ընթացքի
և ավարտի գործընթացների վրա: Ընդ
որում, ժամանակակից բժշկությունն ան
խուսափելիորեն որոշ կոնֆլիկտի մեջ է
մտնում ավանդական արժեքների հետ:
Երրորդ՝ բարոյական բազմակարծու
թյան աճը, փորձարարական հետազո
տությունների նկատմամբ էթիկական
և իրավական վերահսկողության ուժե
ղացման անհրաժեշտությունը, բիոէ
թիկայի հիմնախնդիրների համաշխար
հայնացումը, նորահայտ եվգենիկական
գաղափարների դեմ պայքարելու ան
հրաժեշտությունը: Այս ամենը հրատապ
է դարձնում բիոէթիկայի փիլիսոփայա
կան հիմնախնդիրների հետագա մշակ
ման հարցը1:
Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ սկզբնա
պես բիոէթիկայի հիմնախնդիրները
քննարկվել են ավելի լայն հետազոտա
կան ուղղության՝ «գիտության էթիկայի»
շրջանակներում՝ կապված գիտնակա
նի էթիկական պատասխանատվության,
արդիականության գլոբալ հիմնախնդիր

ների հետ: Գիտական էթիկայի մակար
դակը վկայում է սոցիալական օրգանիզ
մի առողջության մասին: Ժամանակակից
քաղաքակրթությունն աներևակայելի
է առանց գիտության, սակայն գիտու
թյունը, բացի բազմաթիվ օգուտներից
և առավելություններից, մարդկությա
նը բերել է նոր հիմնախնդիրներ, որոնք,
իրենց հերթին, սրել են հասարակության
և մարդկության, ինչպես նաև կոնկրետ
անհատների առջև գիտնականների սո
ցիալ ակ ան պատ ասխ ան ատվ ութ յան
հիմնախնդիրները: Էթիկական ռեֆլեքսի
ան պետք է դառնա գիտական հետազո
տությունների անհրաժեշտ բաղկացու
ցիչը: Հետազոտական գործունեության
և գիտելիքի ողջ զանգվածի հրամայա
կանը պետք է դառնա գիտական հայտ
նագործությունների և տեխնոլոգիաների
էթիկական հետևանքների գնահատու
մը: Էթիկական նորմերը պետք է կենտ
րոնանան ոչ միայն սուբյեկտի վրա, այլև
ներդրվեն գիտական հետազոտություն
ների գործընթացի և արդյունքների մեջ:
Բիոէթիկան հանդես է գալիս նաև
որպես բարոյագիտության ընդհանուր
տեսության և գիտության ոլորտում էթի
կական սկզբունքների զարգացման նոր
փուլ: Մեզ համար ելակետային նշանա
կություն ունի այն հայտնի կանխադրույ
թը, որ բարոյականությունը հասարակու
թյան մեջ մարդ
կանց վար
քի հնա
գույն
կարգավորիչն է: Նրա գոյությունը պայ
մանավորված է հասարակության մեջ
ճանաչված արժեքների համակարգով,
առանց որի մարդիկ չեն կարող պարզա
պես ապրել: Ցանկացած հասարակու
թյան մոտ գոյություն ունեն բարոյական
արժեքների երեք փոխկապակցված հա
մակարգեր.
ա) հասարակական արժեքներ, որոնց
պայմաններում ապրում են մարդիկ,
բ) սոցիալական խմբերի արժեքներ,
որոնց պատկանում են մարդիկ
գ) արժեքներ, որոնք կապված են
նրանց անձնական կենսափորձի հետ:
Դրանք անհրաժեշտ են սոցիումի գո

1 Тищенко П.Д. К началам биоэтики. – Вопросы
философии, 1994, № 3, с.63–66; Феномен биоэтики.
Вопросы философии, 1992, № 3, с.104–114; Бартко
А.Н. Биомедицинская этика: теория, принципы и
проблемы. Ч.2. Принципы и основные проблемы
биомедицинской этики (А.Н. Бартко, Е.П. Михайловска–
Карлова. М.: ММСИ, 1999. – 225 с. Тищенко П.Д. Био–
власть в эпоху биотехнологии. – М.: ИФРАН, 2001.
177с; Тищенко П.Д. Феномен биоэтики // Вопросы
философии, 1992, № 3, с.104–114;
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յատևման և գիտության կայուն զարգաց
ման համար:
Բիոէթիկայի գծով աշխատություննե
րի մեծ մասը հիմնականում ունի կիրա
ռական բնույթ, որոնցում քննարկվում են
կոնկրետ բարոյական հիմնախնդիրներ՝
հարուցված բժշկական պրակտիկայի
զարգացմամբ և կենսատեխնոլոգիանե
րի առաջընթացով1:
Ինչ վերաբերում է տեսական բիոէ
թիկային, ապա նրան մեծամասամբ ան
բավարար ուշադրություն է դարձվում:
Բժշկության, փիլիսոփայության և բնագի
տության մերձեցումը թելադրվում է բի
ոէթիկայի զարգացման փիլիսոփայական
հիմնավորման, նրա տեսականացման և
հումանիզացման անհրաժեշտությամբ:
Գիտության նոր բարոյական սկզբունք
ների և նորմերի ձևավորման գործում
առ անձն ահ ատ ուկ նշան ակ ութ յուն է
ձեռք բերում գիտական գործունեության
հում ան իստ ակ ան կողմն որ ոշվ ած ու
թյանն ուղղված սոցիալական դիրքորո
շումը: Եվ դա միանգամայն օրինաչափ
է: Ժամանակակից գիտության օբյեկտը
բարդ համակարգերն են՝ կենսոլորտը,
հաս ար ակ ութ յուն ը, տնտ ես ութ յուն ը,
տեխնիկան, տիեզերքը՝ մարդու հետ
փոխադարձ կապի համատեքստում: Այ
սօր մեծացել է գիտնականի բարոյական
պատասխանատվությունն իր հետազո
տությունների և հայտնագործություննե
րի հետևանքների համար:
Գիտության էթիկական–հումանիս
տական հիմքերն իրենց զարգացումն
են ստացել բիոէթիկայում2: Մեր հետա
զոտությունները ցույց են տալիս, որ
ժամանակակից գիտությունն ավելի ու
ավելի մեծ չափով իր աշխարհայցքային
հիմքերը ճշգրտելու կարիք ունի:

«Բիոէթիկան,— ինչպես իրավացիո
րեն նշում է ռուս հետազոտող Ի.Ն. Սմիռ
նովը,— որպես բժշկական գիտության և
պրակտիկայի բարոյական ոլորտ, կեն
սաբժշկության և մարդկանց բուժման
բժշկական նոր «տեխնոլոգիաների»
աշխարհայացքային փիլիսոփայական
իմաստավորման և արժեբանական գնա
հատումների խիստ կարիքն ունի»3:
Ժամանակակից գիտելիքների հա
մակարգում տեսական բիոէթիկան իր
տեղն է զբաղեցրել գիտափիլիսոփա
յական հիմնարար գիտելիքների համա
կարգում: Բիոէթիկական գիտելիքնե
րի կարգավիճակը պայմանավորված է
նրանց միջառարկայական և ինտեգրալ
բնույթով: Բիոէթիկան որպես գիտելիք
ների համեմատաբար նոր բնագավառ
միավորում է տարբեր գիտություննե
րի տարրերը (կատեգորիաներ, օրենք
ներ, սկզբունքներ, հասկացություններ և
այլն) և գիտելիքների արտագիտական
ձևերը (կրոնը, արվեստը, միստիկան):
Անհրաժեշտ ենք համարում համա
ռոտ անդրադառնալ բարոյագիտական
այն հայեցակարգերի վերլուծությանը,
որոնք ներազդել են բիոէթիկայի ձևա
վորման վրա՝ հենվելով այդ հայեցա
կարգերի դասակարգման այն սկզբուն
քի վրա, որը առաջադրել է անվանի
ռուս հետազոտող Ի. Սիլույանովան4:
Նա առանձնացրել է նատուրալիս
տական–պրագմատիկ և իդեալիստա
կան–դեոնթոլոգիական տեսություննե
րը: Տեսությունների առաջին տիպը (Թ.
Հոբս, Ջ. Լոկ, Հ. Սպենսեր, Ի. Բենտամ,
Ջ.Ս. Միլ) վճռորոշ ազդեցություն է ունե
ցել բիոէթիկայի մեջ ազատական ուղ
ղության ձևավորման վրա, իսկ երկրոր
դը (Հերակլիտես, Սոկրատ, Պլատոն, Ի.
Կանտ, Ի. Ֆիխտե, Վ. Վինդելբրանդ, Գ.

1
Юдин Б.Г. Основные этические принципы
европейской биоэтики и биоправа. // Вопросы
философии, 2003, № 5, с.80.
2
Юдин Б.Г. Смерть и умирание. Эвтаназия. –
Введение в биоэтику. – М.: Прогресс–Традиция, 1998,
– с.265–293; Шаталов А.Т. Предмет биофилософии.
– Философские науки. Вып.2: Гносеологические и
методологические проблемы. – М.: ИФ РАН, 1996, 274с.

3 Смирнов
И.Н.
Философские
измерения
биоэтики. // Вопросы философии. – 1987, № 12, с.83.
4 Силуянова И.В. Биоэтика и мировоззренческие
традиции. // Человек. – 1995, № 5, с.125–132;
Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и
законы. – М.: ЗАО “Литера”, 1997, с.224.

44

Ռիկկերտ, Է. Կասիրեր և ուրիշներ) ազ
դել է պահպանողական ուղղության
ձևավորման վրա:
Նատ ուր ալ իստ ակ ան–պր ագմ ատ իկ
էթիկայի տեսական դիրքորոշումները նե
րազդել են էֆթանազիայի, բժշկական
գենետիկայի նկատմամբ վերահսկողու
թյան և այլնի բարոյաէթիկական «նպա
տակահարմարության» ժամանակակից
ազատական հիմնավորման վրա:
Այս կապակցությամբ հարկ է նշել, որ
ցանկացած էթիկական տեսություն երկու
ուսմունք է իր մեջ բովանդակում. ուս
մունք բարոյական պարտավորություննե
րի (դեոնթոլոգիա) և ուսմունք արժեքնե
րի մասին (արժեբանություն): Այլ խոսքով՝
դեոնթոլոգիան բարոյական նորմերի մա
սին ուսմունքն է, իսկ արժեբանությունը
ուսմունք է բարոյական գնահատական
ների մասին: Բժշկական էթիկայում գե
րակշռում է դեոնթոլոգիական պրոբլեմա
տիկան, քանի որ հենց այս ոլորտում են
ծագում հրատապ հիմնահարցերը:
Դեոնթոլոգիան ուղղված է արժե
բանորեն ստուգված վարքականոնների
ամրապընդմանը: Գնահատիչ գործու
նեությունն երբեմն ավելի շարժունակ է,
արագ է արձագանքում մարդկային գոր
ծունեության փոփոխություններին, քան
պահպանողական դեոնթոլոգիան: Դրա
նով էլ հիմնականում բացատրվում են
բժշկական բարոյականության ներքին
հակասությունները և խնդիրները:
Բիոէթիկան, լինելով կենսաբժշկու
թյան մեջ արագընթաց փոփոխություն
ների արդյունքը, ավելի սուր և ակնառու
կերպով է բացահայտում այդ հակասութ
յունները: Ժամանակակից բիոէթիկայի
գործնական իմաստը և նեղ ուղղվա
ծությունն անհամեմատ ավելի դյուրին է
ըմբռնել բժշկական պրակտիկայի ենթա
տեքստում, քանի որ և՛ կյանքը, և՛ մահը, և՛
առողջությունը ձեռք են բերում կոնկրետ
ձևեր և, հետևաբար, տեսական դիրքա
վորումները կարող են ստանալ անմիջա
կան էմպիրիկ հաստատում կամ հերքում:
Հենց այս տեսանկյունից որոշարկվում են

բժիշկի և հիվանդի դիրքավորումներին
ներկայացվող բարոյական պահանջները1:
«Բիոէթիկայի» հասկացության ի հայտ
գալն արդեն իսկ վկայում է այն մասին,
որ խորացել են մեր գիտելիքները մար
դու և աշխարհի փոխհարաբերություննե
րի բարդացման մասին2: Պարզվել է, որ
բիոէթիկայի սկզբունքների նորմատիվ
բնույթը սկզբունքորեն անհնար է մինչև
վերջ ձևայնացնել: Այստեղ պահանջվում
է հաշվի առնել բժշկության մեջ բարոյա
կան կարգավորման առանձնահատուկ
գծերը էլ ավելի հանգամանորեն:
Որո՞նք են բժշկական էթիկայի նոր
մատիվ կարգավորման անբավարարու
թյան կամ սահմանափակության կոնկրետ
պատճառները, որոնք պահանջում են սո
ցիալական վերահսկողության նոր ձևեր,
ընթացակարգեր:
Ա
ռա
ջին պատ
ճառն այն է, որ ար
դի
հասարակության մեջ անձի իրավունքնե
րի և ազատությունների ընդլայնումը են
թադրում է նոր իրավիճակ, երբ բժիշկը և
հիվանդը հանդես են գալիս որպես իրա
վահավասար գործընկերներ (գործընկե
րային մոդել), երբ բժշկության ոլորտում
հարաբերությունները այլ սոցիալական
ինստիտուտների հետ, երաշխավորում
են մարդու իրավունքները, կառուցվե
լով այնպիսի սկզբունքների վրա, որոնք
փոխլրացնում են մեկը մյուսին:
Երկրորդ պատճառը կապված է գիտու
թյան զարգացման, մասնավորապես, նոր
կենսատեխնոլոգիաների, համակարգչայ
նացման, դեղամիջոցների արտադրու
թյան արդյունաբերական մասշտաբների
հետ: Ծագում է անհրաժեշտություն կանո
նակարգելու հետազոտողի և՛ գիտահե
տազոտական, և՛ փորձարարական գոր
ծունեությունը, պահպանելով բժշկական
էթիկայի սկզբունքները, սակայն հաշվի
առնելով և այն, որ այդ գործունեությունը
ներառում է իր մեջ բիզնեսի բաղադրիչ
1
Лопухин Ю.М. Биоэтика и современная
медицина. // Врач, 2001, № 10, с.6–7
2 Лопухин Ю.М., Юдин Б.Г. Биоэтика в России. //
Наука в России, 1993, № 5–6.
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ներ: Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է
համակողմանի վերլուծել բժշկության
առևտրայնացման միտումները:
Բ իո էթ իկ այի կայ ացմ ան երր որդ
պատ
ճա
ռը պետք է փնտ
րել այն գոր
ծընթացների ինտենսիվացման–արա
գացման մեջ, որոնք ստացել են «մեդի
կալիզացիայի ընդլայնում» անվանումը:
Այդ գործընթացում մարդու վիճակը
կամ վարքը սկսում է ձևակերպվել որ
պես բժշկական լուծում պահանջող
հիմնախնդիր: Այդ գործընթացի անվե
րահսկելի ընդլայնումը անհատական և
սոցիալական առումով կարող է հան
գեցնել բացասական հետևանքների:
Հենց այս
տեղ ա
ռա
ջա
նում է հա
սարակության կողմից սոցիալական
վերահսկողության նոր ձևերի և սոցի
ալական տեխնոլոգիաների մշակման
գործնական անհրաժեշտություն: Սա
կայն դա կարող է իրականացվել միայն
էթիկական կարգավորման տեսքով,
քանի որ մեդիկալիզացիայի ընդլայնու
մը ամբողջովին չի ենթարկվում իրա
վաբանական կանոնակարգման:
Բիոէթիկան ձևավորվում և կառուց
վածքային տեսք է ստանում որպես սկզ
բունքորեն նոր գիտական, մշակութային
համալիր, որը ներկայացնում է կյանքի
հետ կապված առարկաների, ինստի
տուտների, պատկերացումների, գաղա
փարների, վարքի նմուշների լայն հա
մակցություն: Չի կարելի համաձայնվել
այն հետազոտողների հետ, ովքեր այս
տեղ ծագած հիմնախնդիրների լուծման
ելքը տեսնում են միայն բիոէթիկայի ինս
տիտուցիոնալ բաղադրիչների իրավա
բանական մեխանիզմների ամրապնդ
ման մեջ:1
Մի
ա
ժա
մա
նակ, հարկ է նշել և այն
մասին, որ բիոէթիկայի սկզբունքնե
րը օրենքի նորմերի հետ ինտեգրվելու
միտվածություն ունեն, թեև տարբեր
մակարդակով: Բիոէթիկայի և իրավուն

քի հարաբերությունը կարելի է որոշել
հետևյալ կերպ. դաշտում բարոյականու
թյան նորմերը իրավաբանական դաշտ
փոխադրելու հատուկ պետք է առանձ
նացնել միայն այն նորմերը, որոնք օժտ
ված են իրավաբանական ներուժով2:
Այս դեպքում փիլիսոփայական գիտու
թյունների համակարգում բիոէթիկայի տե
ղի և դերի որոշման հարցը, որոշ իմաս
տով, մղվում է հետին պլան, ինչը հղի է
բիոէթիկայի առարկայական տիրույթի
ապահումանիզացման վտանգներով:
Բժշկ ութ յան մեջ գոյ ութ յուն չու
նի մարդու վերաբերյալ ամբողջական
հայեցակարգ: Չնայած դրան, անկաս
կած, բժիշ
կը պետք է ու
նե
նա մար
դու
մասին ամբողջական պատկերացում,
քանի որ նրա գործունեության էությու
նը հասարակական–մշակութային փոխ
գոր
ծո
ղու
թյան մեջ է. այն հիմն
ված է
մարդկանց հետ անմիջական շփումնե
րի վրա: Ընդսմին, ժամանակակից հի
վանդը ավելի հաստատակամորեն պա
հանջում է, որպեսզի իրեն վերաբերվեն
որպես ամբողջական, ինքնիշխան անձ
նավորության՝ կիրառելով ապացուցո
ղական բժշկության մեթոդներ:
Կյանքի, կենսական իրողությունների
ողջ բազմազանության նկատմամբ բարո
յական վերաբերմունքը ունի իր աշխար
հայացքային հիմնավորումը, որն առկա
է փիլիսոփայական մարդաբանության,
որոշ իմաստով, կյանքի փիլիսոփայու
թյան, էկզիստենցիալիզմի, ստրուկտու
րալիզմի և, մասամբ, պոստմոդեռնիզմի
մեջ: Ընդ որում, բիոէթիկան դիտարկվում
է որպես պրակտիկ փիլիսոփայություն3:
Բժշկության փիլիսոփայության գոյա
2 Комаров Ф.И., Лопухин Ю.М. Права человека
и биомедицинская этика. // Клиническая медицина,
1998, № 4, с.4–6.
3
Седова Н.Н., Сергеева Н. В. Биоэтика в
пространстве культуры. – Волгоград, Триумф, 2010,
с.330–336.
Уильяме Дж.Р. Руководство по медицинской
этике (Дж. Р. Уильяме. Под ред. Ю.М. Лопухина Б.Г.
Юдина, Л.А. Михайлова // пер. с англ. Булыгиной
Т.В., Васильевой Л.Л. М.: ГЭОТАР–Медиа, 2006. – 128 с.

1 Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и
законы. – М.: “Грантъ”, 2001, с.127–137
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բանական և իմացաբանական եզրերը
համեմատաբար լավ են մշակված, սա
կայն նրա արժեբանական և գործնական
կողմերին նվիրված լուրջ ուսումնասիրու
թյունները գրեթե բացակայում են:
Բիոէթիկան եզակի երևույթ է: Մի
կողմից՝ այն հիմնվում է հավաստի գի
տելիքների (կյանքի մասին գիտությու
նը) վրա, իսկ մյուս կողմից՝ հանդես է
գալիս որպես մարդկային վարքի նոր
մատիվ կարգավորիչ, այսինքն՝ գործ
նական դիրքորոշում, որը նշանակա
լիորեն սուբյեկտիվացնում է հենց այդ
հավաստի գիտելիքը:
Այդ իսկ պատճառով բիոէթիկան կա
րելի է մեկնաբանել որպես առանձնահա
տուկ դիսկուրս, որի արդյունքում մար
դու մոտ մշակվում են ընդհանրապես
կյանքի և, մասնավորապես, կենսական
օբյեկտների, կենսական վարքի նկատ
մամբ որոշակի դիրքորոշումներ, որոնք
շեղվում են ինչպես գիտական ճշմար
տությունից, այնպես էլ բարոյական նոր
մերից, եթե գիտական ճշմարտությունը և
նորմը հայտնվում են հակասության մեջ:
Բ իո էթ իկ ակ ան հիմն ախնդ իրն եր ի
փիլիսոփայական իմաստավորման հետ
մնալը այսօր բավական սուր է զգաց
վում, որի պատճառով էլ բիոէթիկայի
մեջ գործն ակ ան հարց եր ի լուծմ ան
նպատակով ավելի հաճախ դիմում են՝
իրավագիտությանը, սոցիոլոգիային,
կրոնական ուսմունքներին, աստվածա
բանությանը, քաղաքագիտությանը, ան
գամ՝ տնտեսագիտությանը:
Այսօր տեսական բիոէթիկայի փիլիսո
փայական հիմքերի խախտման–խաթար
ման վտանգներ են առաջացել: Դրանք
կարելի է հաղթահարել, եթե հստակեց
վեն բիոէթիկայի արժեբանական և աշ
խարհայացքային հիմնախնդիրները:
Ավելի ուշադիր քննելիս մենք տես
նում ենք, որ բիոէթիկայի վրա բժշկու
թյան փիլիսոփայության ազդեցությունը
ավելի շուտ կրում է պոզիտիվիստական
և պրագմատիկական բնույթ՝ սահմանա
փակելով նրա արժեբանական ներուժը:

Այն կարելի է ընդլայնել, եթե բիոէթիկան
զարգացվի մշակույթի փիլիսոփայության
հասկացական դաշտում, որը թույլ կտա
բացահայտել բիոէթիկայի արժեքային
բովանդակությունը՝ որպես պրակտիկ
փիլիսոփայության նոր եղանակ:
Բիոէթիկան որպես միջգիտակար
գային գիտելիքների բնագավառ, իր
մեջ ներառում է իմացության գիտական,
տրամաբանական և արժեքային ձևերը:
Արժեբանական առումով, մարդու հա
մար հիմնարար նշանակություն ունեն
կյանքը, առողջությունը, անձի ամբող
ջականությունը, բարեկեցությունը. հենց
դրանք են բիոէթիկայի մեջ կազմում
դրական արժեքների շրջանակը:
Բիոէթիկայի կարևորագույն բնութա
գիրը նրա ուղղվածությունն է դեպի տիե
զերքի, բնության և սոցիումի բարդագույն
փոխհարաբերությունների պարզաբա
նումը, որոնք այսօր իրականացվում են
կենդանի և անկենդան բնության հետ
մարդու բարդ փոխգործողությունների
մեխանիզմների միջոցով: Բիոէթիկայի
մեջ այդ ամենը համախմբող մեկնակե
տը մարդն է, որպես բարոյական հարա
բերությունների կենտրոնական օբյեկտ
և սուբյեկտ: Զարմանալի չէ, որ բիոէթի
կայի որոշիչ կատեգորիան «մարդկային
կյանքի արժեքն» է1:
Թեև բիոէթիկայի մեջ կյանքի և՛ սո
ցիալական, և՛ կենսաբանական մեկ
նաբ ան ութ յունն եր ը հավ աս ար ապ ես
նշանակալից, կարևոր են և կարող են
պահանջված լինել, այսուամենայնիվ,
մարդկային կյանքի արժեքի փիլիսոփա
յական վերլուծությունը առավել նշանա
կալից է բիոէթիկայի համար2:
1 Агацин Э. Человек как предмет философского
познания (О человеческом в человеке). – Под общ.
ред. И.Т.Фролова. – М.: Политиздат, 1991, с.59–79;
Пронин М.А. Здоровье человека как онтологическая
проблема современной медицины и аддиктологии. //
Жур. Аддиктология, М., 2003, № 1, с.30–35.
2 Борзенков В.Г., Юдин Б.Г. Человек как объект
комплексного и междисциплинарного исследования:
методологические аспекты. // Личность. Культура.
Общество. – 2002. – Т.IV. Вып. 3–4, с.11–37.
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ющиеся в настоящее время исследования
фармакокинетики йода в условиях спор
тивной тренировки с целью рекоменда
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Исследования последних лет, прове
денные Гай Абраамом и его коллегами,
позволили по–новому взглянуть на роль
йода, вернуть его уже забытое имя «уни
версального лекарства» и даже назвать
«универсальным питательным вещест
вом (нутриентом)»[8].
Результаты клинических испытаний
таблеток, содержащих 12,5 мг, и их кур
совое введение дозой 50мг/сутки, вклю
чающие ультрасонографию щитовидной
железы, полный врачебный контроль
самочувствия и лабораторные анализы
крови и мочи, показали высокую эффек
тивность и полную безопасность табле
ток, названных впоследствии «Йодорал»,
содержащих 12,5 мг йода, которые в нас
тоящее время выпускаются различными

американскими фирмами. Эти и дальней
шие исследования показали полное от
сутствие токсических эффектов, предс
казанных Вольфом при употреблении
йода в дозах выше 0,2 мг/кг [1].
В настоящее время доказано, что луч
ше всего применять йодные препараты, в
которых йод строго дозирован. Особенно
популярны и безвредны соединения йо
да с органическими высокомолекулярны
ми веществами – казеином, крахмалом,
декстринами, поливиниловым спиртом
и др. В этих соединениях йод называют
“умным”, так как, выполнив свои функ
ции по восполнению йододефицита в ор
ганизме, избыточный йод в виде йоди
дов практически полностью выводится
из организма с мочой, то есть нет риска
передозировки [8].
К началу XXI века опубликовано более
сотни работ о положительном эффекте
йода при лечении и профилактике раз
личных заболеваний. К сожалению, в ми
ровой научной литературе имеется лишь
несколько работ, посвященных изучению
влияния на организм спортсмена препа
ратов, содержащих в качестве основного
активного ингредиента йод, с анализом
биохимического, иммунологического и
гормонального статуса, а также работос
пособности спортсменов.
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В настоящей работе предпринята пер
вая попытка провести анализ имеющейся
литературы с целью выяснения целесо
образности использования йода в спорте,
а также выяснения оптимальной дозы и
режимов использования йодсодержащих
препаратов для повышения физической
работоспособности спортсменов.
Последнее позволит дать научно обос
нованный ответ о целесообразности при
менения препаратов йодов спортсменами
в период интенсивных физических наг
рузок и выявить корреляцию между эф
фективностью и безопасностью действия
йодсодержащих препаратов и концентра
цией гормонов щитовидной железы.
Первое исследование влияния физи
ческих нагрузок на кинетику йода в ор
ганизме спортсменов было проведено
Spector H. и соавт. еще в 1945 году [9].
Авторы поставили перед собой задачу
проверить влияние увеличения потоот
деления в условиях высоких темпера
тур и влажности, вследствие чего могла
повыситься элиминация йодид–аниона
потом. Было установлено повышение
элиминации йодид–аниона в состоянии
покоя в 1,8 раза при высокой температу
ре и влажности. В частности, было пока
зано, что в течение 8 часов при темпе
ратуре воздуха 38oС и 69%–ой влажности
воздуха по сравнения с 28,9oC и 50%–ой
влажностью воздуха выведение йодид–
аниона с потом повышается почти в два
раза.
Результаты дополнительного исследо
вания, проведенного на 5 спортсменах–
мужчинах, показали, что при проведении
интенсивной физической тренировки
элиминация йодид–аниона с потом уве
личивается в 2,3 раза по сравнению с
состоянием покоя [9].
В другом исследовании Suzuki M.,
Tamura T. у студентов, постоянно зани
мающихся греблей и выступающих на
студенческих соревнованиях, в течение
1985г. исследовали элиминацию йода с

мочой спортсменов в процессе выполне
ния дозированных физических упражне
ний натредмиле в течение 15 дней. Од
новременно проводилось и определение
концентрации йода в поту испытуемых.
Скорость элиминации йода с мочой сос
тав
ля
ла при
мер
но 40 мкг в день. Ско
рость элиминации йода потом возрастала
в жаркие и влажные дни, когда потоотде
ление значительно увеличивалось. Сред
няя концентрация йодид–аниона в литре
пота составляла от 37 мкг/л до 150 мкг/л
йодид аниона [10].
Через 5 лет в исследовании, проведен
ным Mao I.F., Ko Y.C и Chen M. было про
ведено изучение выведения йодид–анио
на с потом, собранным у футболистов в
течение одного часа тренировок, вклю
чающих в себя тренировочную двухсто
роннюю игру.
Эксперименты проводились в течение
шести месяцев. Средняя скорость пото
отделения составляла 1,54 л/час и сред
няя скорость элиминации йодид–аниона–
37 мкг/л, что означало, что футболисты
теряли приблизительно 57 мкг в течение
каждого часа тренировки. В конце иссле
дования было проведено детальное меди
цинское обследование участников экспе
римента, и у шести из 13 футболистов
был диагностирован йод–дефицит и из
менения в уровнях гормонов щитовидной
железы [13].
Теми же авторами в 2001 году было
проведено сравнительное изучение эли
минации йодид–аниона с потом и мочой
у 13 футболистов и 100 студентов, не за
нимающихся спортом (Mao, 2001). Было
установлено, что у 38,5 % футболистов и
всего лишь у 2 % не занимающихся спор
том студентов выведение йода с мочой
было значительно ниже нормы. Причи
ной этого явилась повышенная скорость
элиминации йода с потом у спортсменов.
В течение часа тренировок элиминация
йода потом была выше, чем с мочой в
течение 24 часов. Клинические исследо
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вания показали, что у 46 % футболистов–
участников исследования присутствовал
клинический признак хронического де
фицита йода [14].
И, наконец, в последней опублико
ванной работе Smyth P.P. и Duntas L.H.
(2005) суммировали все исследования, в
которых была изучена взаимосвязь меж
ду потерей йода через пот и физичес
кими упражнениями. Используя грубое
вычисление, авторы показали, что за 10
недель тренировок спортсмен может по
терять более 5 мг йода, что составляет в
среднем примерно 70 мкг в день. Авторы
пришли к заключению, что спортсмены,
не употребляющие хотя бы 150 мкг йода,
могут достичь состояния йод–дефицита,
которое, в свою очередь, может привес
ти к снижению иммунитета, перенап
ряжению и перетренировке, синдрому
хронической усталости и снижению ра
ботоспособности [11].
Таким образом, на сегодняшний день
уже достоверно доказано, что при интен
сивных физических упражнениях при
мерно 90% поступившего с пищей йода
элиминирует с мочой в течение суток.
Выявлено, что элиминация с мочой не
является единственным путем уменьше
ния уровня йода в организме. Было дока
зано, что во время интенсивных и про
должительных тренировок потом может
выводиться из организма большое коли
чество йода.
Во всех приведенных выше исследо
ваниях авторы приходят к выводу, что
потребление йодсодержащей пищи или
пищевых добавок может помочь поддер
живать концентрацию йода на необходи
мом уровне и обеспечить оптимальную
функцию гормонов щитовидной железы.
В частности, это было доказано в ра
боте Mao I.F. и соавторов (2001). Авторы
вовлекли в исследование спортсменов,
которые постоянно принимали с пищей
примерно 10–14 мг йода. Результаты исс
ледований в этой группе показали, что у

всех спортсменов этой группы не обна
ружено снижения уровня йода в организ
ме или изменения концентрации тирео
идных гормонов. Кроме того, авторами
было установлено, что скорость элими
нации йода из организма находилась в
прямо пропорциональной зависимости от
количества выделяемого пота. Авторами
также было установлено, что скорость
элиминации йода потом у спортсменов,
участвующих в исследовании, составляла
в среднем 37 мкг/л [12].
Необходимость использования пре
паратов йода обусловлена также и тем,
что воздействие на организм физичес
кой нагрузки до отказа от работы, как
стрессорного фактора, приводит к срыву
процессов адаптации у спортсменов, что
проявляет себя в особенностях функци
онирования гипоталамо–гипофизарной и
тиреоидной системы [7].
В результате исследований установле
но, что исходный уровень концентраций
как тироксина, так и трийодтиронина у
спортсменов выше в сравнении с груп
пой контроля. Наибольшая реактивность
гип от ал ам о–гип оф из арн о–тир еои дн ой
системы в ответ на действие физичес
кой нагрузки обнаружена у представите
лей циклических и игровых видов спор
та. Так, у лыжников в крови наблюдался
достоверный рост на 5,3% свободной
фракции трийодтиронина на фоне зна
чительного (на 51,1%) снижения свобод
ной фракции тироксина. В группе игро
вых видов спорта отмечалось увеличение
на 5,3% содержания свободной фракции
трийодтиронина и снижение на 4,9% кон
центрации общего трийодтиронина [7].
Во всех исследованных группах были
выявлены положительные умеренные и
сильные корреляционные зависимости
между уровнем тиреотропного гормона
и мощностью в момент отказа от работы,
а также длительностью работы [7].
Вместе с тем необходимо учесть, что
именно гормоны гипоталамо–гипофи
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зарно–тиреоидной (ГГТС) и гипоталамо–
гипофизарно–надпочечниковой (ГГНС)
систем обеспечивают интенсивность
протекания обменных процессов и не в
последнюю очередь определяют уровень
физической работоспособности атлета.
Принимая во внимание роль гормонов ги
пофиза, щитовидной железы и надпочеч
ников в регуляции функций организма,
и, в частности, в управлении обменны
ми процессами, а также энергетическом
обеспечение мышечной деятельности, и,
следовательно, определении уровня фи
зической работоспособности спортсме
нов, особую актуальность представляет
изучение особенности функционирова
ния важнейших эндокринных осей, вов
лекаемых в реакцию организма на фи
зическую нагрузку, а именно: ГГТ и ГГН
систем.
Как видно из вышеизложенного, для
поддержания хорошей спортивной фор
мы, предупреждения перенапряжения и
переутомления необходимо использовать
йодсодержащие препараты. При этом
важно определить, какие именно препа
раты йода более правильно использовать,
так как в настоящее время на фармацев
тическом рынке имеются несколько пре
паратов йода, в том числе и содержащие
йод в комплексе с другими веществами.
В частности, выявлено, что для устране
ния йододефицита лучше использовать
препараты, содержащие йод, входящий в
состав белковых соединений. Ведь имен
но такой йод находится в крови человека.
Однако до настоящего времени нет
точной информации, какую именно до
зу йода необходимо использовать. Одни
исследователи утверждают, что в сутки
спортсменам необходимо употреблять
10–14 мг йода, другие указывают на дозу
150 мг.
Ответы на поставленные вопросы в
какой–то мере дают исследования, прове
денные на базе Республиканского Центра
спортивной медицины и антидопинговой

службы Армении в течение 2012–2014 гг.
[3–6].
Материалы и методы:
В исследовании принимали участие
108 спортсменов в возрасте от 17 до 27
лет (средний возраст – 20 лет), которые
были рандомизированы в три группы.
Спортсмены первой группы принимали
препарат «Арменикум – капсулы», содер
жащие 72 мг йода в комплексе с декст
ринами, в дозе – 1 капсула в день, второй
группы – 1 таблетку биологически актив
ной добавки «Йод–Актив 100», содержа
щей 100 мкг йода, в комплексе с белками
и третьей группы – плацебо, представля
ющее собой капсулы, не отличающиеся
по форме, весу и цвету от капсул «Ар
меникума» и содержащие муку третьего
сорта.
До начала исследований у испытуе
мых в состоянии покоя измерялась тем
пература тела, кровяное давление и час
тота сердечных сокращений (ЧСС), через
5 мин. у спортсменов отбиралась кровь
из локтевой вены для проведения био
химических, гематологических и гормо
нальных анализов.
В первый день участники иссле
дования проходили специальные тес
ты на велоэргометре для определения
физической работоспособности. Затем
спортсмены принимали тестируемые
препараты в зависимости от того, в ка
кую группы были рандомизированы. В
течение последующих 14 дней испыту
емые принимали препараты примерно в
900, сразу после завтрака, и за 1 час 30
мин. до тренировки. По окончании курса,
на 15–ый день после начала испытания,
спортсмены проходили процедуры, ана
логичные с первым днем испытания.
Перед началом и после окончания исс
ледования, через 10–15 мин. после окон
чания тренировки, участники отвечали
на вопросы, указанные в самом извест
ном и валидированном вопроснике по
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определению степени усталости (Fatigue
Severity Scale) [9, 10]. Вопросник включал
в себя 9 вопросов, анализ ответов на ко
торые позволяет с высокой точностью
определить степень усталости испыту
емого.
Участники исследования имели следу
ющий режим тренировки: первый день
– тренировка с интенсивностью 90% от
максимальной, затем 13 дней – трениров
ка с интенсивностью 75% от максималь
ной и в последний день – тренировка с
интенсивностью 90% от максимальной.
Между первой и второй неделей – 1 день
отдыха. Интенсивность тренировки оп
ределялась по ЧСС и концентрации лак
тата крови.
Для проведения сравнительного ана
лиза эффективности препаратов исполь
зовали величины разницы в исследован
ных показателях, полученных после и до
приема препаратов.
В ходе исследований авторами не бы
ло выявлено каких–либо побочных яв
лений и реакций. Не зарегистрировано
также и жалоб на плохое самочувствие.
Во всех исследуемых группах изме
нения в уровнях гематокрита, тромбоци
тов, лейкоцитов, нейтрофилов, скорости
оседания эритроцитов, калия, кальция
и натрия крови, белков крови, уровней
АЛТ, АСТ, ГГТ, глюкозы, креатинина, мо
лочной кислоты, мочевины, билируби
на, щелочной фосфотазы, холестерина,
триглицеридов, Т3, свободного и общего
Т4 и тестостерона до и после приема исс
ледуемых препаратов были статистичес
ки не значимы и оставались в пределах
нормы.

ной добавки «Йод–актив 100» и плацебо.
Наиболее существенная разница отмече
на для изменений в уровнях гемоглоби
на, эритроцитов и лимфоцитов, которые
после приема препарата «Арменикум–
капсулы» статистически значимо повы
шались, тогда как в двух других группах
эти показатели практически не изменя
лись. Уровень иммуноглобулина А ста
тистически значимо повышался только в
группе арменикума и снижался в группе
плацебо, а в третьей группе увеличивал
ся статистически незначимо. Величи
на соотношения тестостерон/кортизол,
характеризующая анаболический статус
организма, статистически значимо повы
шалась в группе, принимавшей высокие
дозы йода («Арменикум–капсулы»). В то
же время у спортсменов, принимавших
низ
кие до
зы йо
да (Йод–ак
тив), эта ве
личина достоверно снижалась, а в груп
пе, принимавшей плацебо, практически
не изменялась. Причиной этого явления
было резкое изменение уровня кортизола
– достоверное снижение его концентра
ции в группе, принимавшей арменикум,
и повышение в группе, принимавшей
йод–актив.
Ан ал из отв ет ов на вопр ос ы, ха
рактеризирующие степень усталости
спортсменов, показал, что высокие дозы
использования препарата «Арменикум–
капсулы» могут способствовать сниже
нию степени усталости после физичес
кой нагрузки, в отличие от Йод–актива
и плацебо. Изменения в показателях фи
зической работоспособности были диа
метрально противоположны. Если прием
Арменикума повышал этот показатель,
то прием плацебо или препарата йод–ак
тив никак не влиял на него и даже наб
людалось статистически незначительное
уменьшение работоспособности к концу
исследования.
Таким образом, анализ научной ли
тературы позволяет предположить, что
низкие дозы йода не могут восполнить

Результаты и их обсуждение
Сравнительный анализ показал, что
изменения, происходящие под влияни
ем препаратов «Арменикум–капсулы»,
статистически значимо отличаются от
изменений, зарегистрированных после
курсового приема биологически актив
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потери йод–аниона, который интенсив
но выделяется потом во время проведе
ния спортивных тренировок. Кроме того,
доза 100 мкг не приводит к повышению
гемоглобина и соотношения тестосте
рон/кортизол, что позволяет легче пе
реносить физические нагрузки.
В то же время использование орга

нической формы йода в дозах 12–50 мг
в день может реально способствовать
уменьшению риска возникновения де
фицита йода, сохранению и повышению
иммунитета, снижающегося в результате
интенсивных тренировок и, как резуль
тат – повышению работоспособности
спортсменов.
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Тhe article examines the feasibility of using iodine–containing drugs by athletes under intense
physical training to recommend the optimal dosage and pharmaceutical form of iodine for athletes.
Comparative analysis showed that the use of “Armenicum” capsule statistically significantly
changes the levels of hemoglobin, the red blood cells and lymphocytes, the level of immunoglobulin
A. The ratio of testosterone/cortisol, which characterizes the anabolic status of the body, was
significantly increased among the athletes taking high doses of iodine.
Thus the analysis of the available literature suggests that low doses of iodine (100 mkg) cannot
make up for the loss of iodine during intense training. At the same time, the use of organic forms
of iodine in doses of 12–50 mg per day can actually help to reduce the risk of iodine deficiency
during intensive training, improve the immune system of the athletes and as a result improve the
training efficiency .

ՅՈԴ ՊԱՐՈՒՆԱԿՈՂ ԴԵՂԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀՆԱՐԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԻՆՏԵՆՍԻՎ ՖԻԶԻԿԱԿԱՆ ՄԱՐԶՈՒՄՆԵՐԻ ԺԱՄԱՆԱԿ

ԱՂԱՎՆԻ ԳԻՆՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Գիտակրթական միջազգային կենտրոն, դեղագործական քիմիա

ԱՐԵԳ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային ծառայությունների հանրապետական կենտրոն,
հակադոպինգային ծառայության ղեկավար, բժշկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՆԱԻՐԻ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Սպորտային բժշկության և հակադոպինգային ծառայությունների
հանրապետական կենտրոնի տնօրեն

Հոդվածում քննարկվում են յոդ պարունակող դեղերի կիրառման հնարավորութուն
ները ինտենսիվ ֆիզիկական մարզումների ժամանակ՝ օպտիմալ դեղաչափի և դեղաձևի
որոշման նպատակով:
Համեմատական վերլուծությունը ցույց է տվել, որ «Արմենիկում» դեղապատիճի կիրա
ռումն վիճակագրորեն զգալի փոխում է հեմոգլոբինի, էրիթրոցիտների և լիմֆոցիտների,
ինչպես նաև իմունոգլոբուլին Ա–ի մակարդակը: Բարձր դեղաչափ ընդունած մարզիկնե
րի մոտ զգալիորեն աճում է տեստոստերոն/ կորտիզոլ հարաբերակցությունը, որը բնու
թագրում է մարմնի անաբոլիկ վիճակը:
Այսպիսով՝ առկա գրականության վերլուծությունները ենթադրում են, որ յոդի ցածր
դեղաչափի (100 մկգ ) ընդունումը չի կարող լրացնել յոդի կորուստը ինտենսիվ մարզում
ների ընթացքում: Միևնույն ժամանակ, 12–50 մգ օրական դեղաչափով յոդի օրգանական
ձևերի օգտագործումը կարող է կանխել ինտենսիվ մարզումների հետևանքով յոդի պա
կասի առաջացումը, բարելավել մարզիկների դիմադրողականությունը՝ որպես հետևանք
բարելավելով մարզումների արդյունավետությունը:
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ВЗ АИМОД ЕЙСТВ ИЕ ВОЕ НН ОЙ БЕЗОП АСН ОСТ И С ДРУГ ИМ И ПОДС ИС
ТЕМ АМ И НАЦ ИОН АЛЬН ОЙ БЕЗОП АСН ОСТ И
Системы национальной безопаснос
ти нет без взаимодействия. Между все
ми элементами системы безопасности
существует динамическая связь. Но эти
элементы в общей системе не равно
ценны. Их место и роль определяются
степенью внешних и внутренних опас
ностей и угроз. Все подсистемы наци
ональной безопасности влияют на во
енную безопасность. В свою очередь,
военная безопасность не только опре
деляется уровнями развития и эффек
тивности функционирования всех иных
подсистем национальной безопасности,
но и носит интегративный характер и
оказывает существенное воздействие на
все другие подсистемы.
Ключевые слова: национальная безо
пасность, подсистемы, военная безопас
ность, взаимодействие, независимость,
территориальная целостность, суверен
ность, военная политика.
В XXI веке нет в мире страны, кото
рая соответствовала бы всем идеальным
критериям мировой безопасности, акту
альным проблемам безопасности. Миро
вая общественность уделяет серьезное
внимание проблемам обеспечения безо
пасности во всем мире, что обусловле
но происходящими в мировом масштабе
социально–политическими искажениями
(нарушениями), новыми видами воору
жений, включая оружие массового пора
жения, а также экологическими катаст

рофами, которые представляют собой
реальную угрозу и в данный момент
представляют опасность как для всего
человечества, так и для каждой конкрет
ной страны и личности [6, с. 7].
Проблема военной безопасности на
протяжении многих веков находилась в
центре общественного внимания. Но ес
ли в эпоху обычных вооружений она, как
правило, сводилась к проблеме защиты
национальных интересов, то в настоящее
время приобрела планетарный смысл.
Широкий исторический фон, на котором
разворачивается ее исследование, прида
ет особую значимость отдельным тема
тическим узлам, разрабатываемым в рус
ле политико–правовых теорий.
П оск ольк у нац ион альн ая безоп ас
ность – это системное свойство страны,
то она имеет целый ряд составляющих
ее элементов, отражающих все многооб
разие внутренних и внешних, сущест
венных и несущественных, необходи
мых и случайных связей и отношений.
В содержательном плане в национальной
безопасности в соответствии со сфера
ми жизнедеятельности (в горизонталь
ном срезе) вычленяются следующие
структурные виды: политическая, эко
номическая, экологическая, социальная,
информационная, духовная, военная и
другие виды безопасности. Их круг пос
тоянно раздвигается.
В Республике Армения функция обес
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печения военной безопасности возло
жена на боеспособные, всегда готовые
к достойному отпору внешним угрозам
вооруженные силы [1, ст. 11]. С этой точ
ки зрения, для вооруженных сил Рес
публики Армения важнейшими первоо
чередными задачами являются: наличие
необходимых боевых возможностей для
реализации целей военного характера;
обеспечение военной безопасности Рес
публики Армения; предотвращение вой
ны; защита национальных интересов; ре
агирование на чрезвычайные ситуации и
кризисы; при необходимости готовность
к содейстию усилиям международной
общественности, направленным на обес
печение мира и стабильности. В военной
доктрине страны подчеркивается, что в
миссию вооруженных сил страны входят
следующие компоненты: сдерживание,
охрана и защита государственных границ,
обеспечение боевой подготовки, защита
воздушных границ и предотвращение
воздушных нарушений, содействие кон
ролю воздушного транспорта [2, пункт
18]. Вооруженные силы используются в
целях обеспечения военной безопаснос
ти Республики Армения и Нагорно–Кара
бахской Республики. Вооруженные силы
также могут быть использованы соглас
но Конституции Республики Армения и
в иных случаях, предусмотренных зако
нами и международными соглашениями
[5, с. 132].
При многочисленности подходов по
квалификации различных видов безопас
ности наиболее общим является опреде
ление трех ее видов на основе анализа
природных, технических и социальных
сил. Так, геобиофизическая безопасность
связана с защищенностью людей и тех
ники от катастрофического воздействия
сил природы. Техническая (или техно
логическая) безопасность означает за
щищенность природы и людей от опас
ностей, исходящих от возросшей мощи
техники, скоростных машин и оборудо

вания, вредных технологий. Социальная
безопасность, в широком плане, связана
с обеспечением жизненно важных инте
ресов людей в условиях возможных воз
действий социальных сил и процессов,
возникающих в самом обществе.
Хотя военная сфера может и поро
дить геобиофизические и технологичес
кие опасности и угрозы, сама военная
безопасность проявляется как составная
часть социальной безопасности с исполь
зованием понятия «социальное» в широ
ком смысле (как общественное).
Для того, чтобы определить место
военной безопасности в системе нацио
нальной безопасности, раскроем, в самом
общем виде, сущностные признаки ос
новных видов безопасности, а также ус
тановим взаимосвязь между ними. Под
ходы к пониманию сущности того или
иного вида безопасности разные и опре
деляются множественностью подходов к
сути безопасности.
Начнем с безопасности политической.
Несмотря на то, что сам термин «поли
тическая безопасность» в Республике
Армения официально и досконально еще
не конституировался, под ней понимает
ся защищенность конституционного ст
роя и политическая стабильность в об
ществе.
Представляется, что суть политичес
кой безопасности не может быть сведе
на лишь к сохранению конституционного
строя, она прежде всего характеризуется
суверенностью, самостоятельностью как
выбора, так и осуществления на практи
ке политического курса, независимост
ью внешней и внутренней политики,
способностью политического режима
содействовать прогрессивному полити
ческому развитию общества, отдельного
человека, самого государства. Она обес
печивается совокупностью мер по выяв
лению, предупреждению и устранению
тех факторов, которые могут нанести
ущерб политическим интересам страны,
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народа, общества, граждан, обусловить
политический регресс и даже политичес
кую гибель государства, а также превра
тить власть и политику из созидательно–
конструктивной в разрушительную силу,
источник бед и несчастий для людей и
страны, иначе говоря, достигается фор
мированием такой политической систе
мы, которая сумеет обеспечить баланс
интересов различных социальных групп
с опорой на приоритет личности.
Вооруженные силы, занимая главенст
вующее положение в обеспечении воен
ной безопасности Армении, должны ре
гулярно заниматься исполнением только
своих задач и ни коим образом, ни при
каких обстоятельствах не быть втянуты
в политику. Крепкая, дисциплинирован
ная и боеспособная армия, находясь вне
политики, одновременно всегда будет
“в центре политики” страны, своим су
ществованием внушая народу доверие,
веру и гордость, стабилизируя геополи
тическую обстановку и нейтрализуя все
угрозы, направленные против военной
безопасности страны. И, конечно, только
плодотворно используя потенциал и воз
можности всего армянства и проживаю
щих в Армении представителей других
национальностей, возможно обеспечение
современных и надежных вооруженных
сил, удовлетворяющим вышеназванным
запросам [7, с. 533].
Материальной основой национальной
безопасности является экономический
потенциал государства, который позво
ляет обеспечить национальный сувере
нитет, территориальную целостность,
защиту интересов за рубежом, соци
ально–экономическую стабильность об
щества, физическое и духовное разви
тие людей, наконец, соответствующий
уровень обороноспособности. Состояние
экономики страны, позволяющее эффек
тивно выполнять эти задачи, характери
зуется категорией экономическая безо
пасность.

Экономическая безопасность, таким
образом, характеризуется уровнем мате
риального производства, развития про
изводительных сил и экономических
отношений, наличия «эффективнос
ти» функционирования экономической
инфраструктуры, полезных ископае
мых, квалифицированной рабочей силы
и системы ее подготовки, технологичес
кой самостоятельности, характером ин
теграции в систему мировых хозяйст
венных связей. При наличии известных
материальных ресурсов равновесие, ста
бильность, целостность и динамизм в
обществе как качественные характерис
тики его безопасности возникают в ре
зультате социальной политики.
Одна из ее целей – социальная безо
пасность. Под социальной безопасностью
в узком смысле слова мы понимаем та
кое состояние социальной сферы, кото
рое позволяет поступательно и устойчи
во развиваться социальной структуре и
социальным отношениям в обществе, на
дежно функционировать системе жизнео
беспечения и социализации людей. Есть и
другие определения социальной безопас
ности. Например, С. Дойл (США) считает,
что государство находится в состоянии
социальной безопасности, если оно име
ет возможность «осуществлять меры по
развитию социальной сферы и экономи
ки без внешнего воздействия, обеспечить
своих граждан жильем, продовольствием,
работой, защищать их гражданские пра
ва и личные свободы» [4, с. 5]. Д. Фишер
(США) под социальной безопасностью по
нимает «возможность добиваться нацио
нального развития и прогресса, а также
удовлетворения основных потребностей
и прав человека» [10, с. 7].
Социальная безопасность непосредст
венно характеризует состояние челове
ка, людей как высшей ценности любой
страны, а уровень социальных гарантий
определяет уровень самой социальной
безопасности. Таким образом, главный
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объект социальной безопасности – лич
ность. Необходимо подчеркнуть, что со
циальная безопасность личности может
быть обеспечена лишь в условиях сло
жившегося и устойчиво развивающегося
правового государства.
Качественно новым элементом кон
цепции национальной безопасности в сов
ременных условиях является включение
в него такого элемента, как экологическая
безопасность, отражающая одну из гло
бальных проблем современности. В ши
роком смысле слова, экологическая бе
зопасность – это безопасность жизненно
важных для человечества экологических
компонентов нашей планеты и поддер
жание надлежащего природного равно
весия между ними. Это такое состояние
природных и антропогенных экосистем,
при котором обеспечиваются сохранение,
рациональное использование, воспроиз
водство и повышение качества окружа
ющей среды, не создаются опасности и
угрозы для здоровья человека, необрати
мой потери природных ресурсов и других
пагубных для различных форм жизни из
менений в биосфере Земли.
Экологическая безопасность госу
дарства – это состояние, исключающее
военное или любое иное враждебное ис
пользование средств воздействия на при
родную среду и климат и гарантирующее
максимальное предотвращение воздейст
вия научно–технического прогресса на
экологическую базу своего развития, не
допустимость нанесения ущерба окружа
ющей среде, в том числе и за пределами
национальной юрисдикции. Экологичес
кая безопасность характеризуется ви
довым разнообразием биосферы, сос
тоянием почв и гидросферы, степенью
антропогенной деградации ландшафтов,
состоянием здоровья населения.
Безопасное развитие любого общест
ва, государства, человека напрямую
связано с их информационной безопас
ностью, так как информационная среда

является системообразующим фактором
этого развития. Под информационной бе
зопасностью общества, государства под
разумевается состояние отсутствия ин
формационных опасностей и угроз либо,
при их наличии, состояние устойчивости
основных сфер жизнедеятельности (по
литики, экономики, науки, техносфе
ры, сферы государственного управле
ния, культуры, общественного сознания,
военного дела и т.д.) по отношению к
опасным информационным воздействи
ям (как к внедрению, так и извлечению
информации) [8, с. 82].
Информационная безопасность харак
теризуется способностью государства,
общества, социальной группы, личности
обеспечить с определенной вероятност
ью достаточные и защищенные инфор
мационные ресурсы и информационные
попытки для поддержания своей жиз
недеятельности и жизнеспособности,
противостоять информационным опас
ностям и угрозам, негативным информа
ционным воздействиям на индивидуаль
ное и общественное сознание и психику
людей, а также на компьютерные сети и
другие технические источники инфор
мации, осуществлять информационно–
психологическое противоборство.
Каждый из рассмотренных видов бе
зопасности, каждая такая подсистема, в
свою очередь, оказывается системой по
отношению к элементам, ее составляю
щим.
Наряду с представлениями об элемен
тах национальной безопасности в нее,
как систему, входят и представления о
структуре безопасности. Структура сис
темы безопасности – это совокупность
устойчивых отношений и связей между
элементами, обеспечивающими ее це
лостность. Качество системы националь
ной безопасности определяется, во–пер
вых, ее элементами (подсистемами) и,
во–вторых, структурой, т.е. их взаимо
действием.
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В структуре безопасности один из са
мых сложных вопросов – соотношение
ее компонентов, которые находятся в ор
ганической взаимосвязи. Системы безо
пасности нет без взаимодействия.
Взаимосвязи между элементами, уров
нями системы, между самими системами,
как известно, могут быть различными:
постоянными и переменными, необходи
мыми и случайными, устойчивыми и не
устойчивыми, взаимостимулирующими и
взаимодействующими. В полной мере это
относится и к системе национальной бе
зопасности Армении. Известно, что вза
имодействие – не только совместные и
согласованные действия, но и вид отно
шений и связей объектов между собой.
Любое взаимодействие состоит из двух
компонентов: единства и борьбы взаимо
действующих сторон, либо их содейст
вия, которое является формой единст
ва, но не сво
дит
ся пол
ност
ью к не
му.
Единство системы безопасности прояв
ляется в динамической связи, взаимоо
бусловленности ее структурных элемен
тов, в неразрывности составных частей
общей безопасности, в невозможности
достичь ее посредством усилия в одной
только сфере, не принимая во внимание
другие составные.
Эта динамическая связь существует
между всеми элементами системы безо
пасности. Вместе с тем эти элементы в
общей системе не равноценны. Их место
и роль определяется степенью внешних
и внутренних угроз.
Нужно также проанализировать воз
действие подсистем национальной бе
зопасности на систему военной бе
зоп асн ост и. Вед ущ им факт ор ом в
конструировании и функционировании
всей системы национальной безопас
ности выступает политическая безопас
ность, политика государства, политичес
кая система, которая пронизывает все
сферы безопасности и позволяет (или
нет) в той или иной мере реализовывать

возможности безопасности в реальную
действительность. Воздействие системы
политической безопасности на систему
военной безопасности обусловлено сле
дующими обстоятельствами:
а) усилением определяющей роли
власти, государства, политической систе
мы, политики в обеспечении благополу
чия народов, социально–экономического
и культурного развития, поддержании
общественного согласия, правопорядка и
стабильности, развитии международного
сотрудничества, а, значит, и националь
ной безопасности;
б) специфическими особенностями
государственной власти, абсолютными
правом и монополией ее на нелегаль
ное принуждение и насилие [3, с. 645,
646], наличием инструментов силово
го обеспечения политики государства, в
том числе военной силой, правом вести
войну, требовать, как писал К. Шмитт,
от всех тех, кто принадлежит к данному
конкретному народу, быть готовым идти
на смерть в борьбе с врагами: « Благода
ря этой власти над физической жизнью
людей политическое общество возвыша
ется над всякого иного рода сообществом
или обществом» [11, с. 51]. Иначе гово
ря, государство вправе не только приме
нять в случае необходимости насилие, но
и требовать от граждан обязательности
участия в обеспечении военной безопас
ности;
в) ужесточением борьбы за власть,
влияние внутри государства и на миро
вой арене, сопровождающейся рециди
вами военно–силовых решений спорных
вопросов;
г) эффективностью самой власти, по
литической системы, государства и его
институтов, что является непременным
условием нормализации международных
политических отношений, а значит ск
ладывания такой военно–политической
обстановки, в которой нет места воен
ным угрозам. С другой стороны, эффек
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тивность власти есть важное условие
внутриполитической стабильности, сле
довательно, она определяет внутреннюю
военную безопасность государства и об
щества;
д) ролью власти, государства в про
цессах артикуляции и агрегирования ин
тересов общества, отдельных личностей,
в том числе и интересов военной безо
пасности;
е) особенностями методов и форм
осуществления политической власти по
литическим режимом, предопределяю
щим механизм обеспечения военной бе
зопасности.
Таким образом, обеспечивая полити
ческую безопасность государства и об
щества, мы тем самым создаем условия
для их военной безопасности.
Конкретизируя взаимосвязь систем
экономической и военной безопасности,
можно отметить следующее:
а) только надежная, эффективная
система обеспечения экономической
безопасности может служить гарантом
суверенитета и независимости страны,
ее стабильного и устойчивого социаль
но–экономического развития. При дли
тельных и хронических превышениях
пороговых значений, характеризующих
нормальный уровень экономической бе
зопасности, возможны не только край
не отрицательные, но и необратимые
последствия в механизмах обеспечения
безопасности, государства, общества и
личности;
б) экономика – материальная основа
военной безопасности. Состояние эконо
мической сферы страны, ее оборонного
промышленного комплекса определяет
системы технического и тылового обес
печения институтов военной безопаснос
ти, количество и качество вооружения,
военной техники и других материальных
средств, их функционирования в мирное,
военное время и в кризисных ситуаци
ях. Снижение уровня экономического

развития страны как один из показате
лей снижения уровня ее экономической
безопасности, в свою очередь, создает
предпосылки к снижению уровня воен
ной безопасности;
в) необходимая боеспособность сил,
обеспечивающих военную безопасность,
исходя из исторического опыта, может
поддерживаться только в полном соот
ветствии с экономическими возможнос
тями государства. С учетом того, что
возможности наращивания функциони
рования экономики с началом боевых
действий, в силу многих объективных
причин, будут ограничены, требует
ся уже к их началу иметь необходимые
запасы военной продукции, сырья для
экстренного наращивания процесса ее
выпуска и активизации работы дейст
вующих и резервных производственных
мощностей. Мобилизационные, страте
гические экономические резервы го
сударство может создать (и сохранить)
только при надежно функционирующей
экономике страны, а без них рассужде
ния и об обороне, и о военной безопас
ности теряют смысл;
г) поскольку экономическая безопас
ность есть основа национальной безопас
ности, позволяющая функционировать
всем другим ее подсистемам, то влияние
на военную составляющую она осуществ
ляет и опосредованно, через другие под
системы. Например, несоответствие сис
темы экономических производственных
отношений потребностям производства
и экономического развития страны как
важнейшего фактора экономической бе
зопасности неизбежно влечет за собой
искривления и в социальной структуре
общества, которые, в свою очередь, вы
зывают искажения в интересах различ
ных социальных групп и слоев и, будучи
трансформированными в политику, на
носят непоправимый ущерб как полити
ческой, так и военной безопасности.
Неотъемлемая составляющая часть
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национальной безопасности – социаль
ная безопасность, находящаяся также в
единстве с другими подсистемами безо
пасности. Непосредственное воздейст
вие системы социальной безопасности
на военную определяется следующими
факторами:
а) консолидация народа, его сплочен
ность, общественное согласие, гражданс
кий мир, построенный на справедливом
распределении общественного богатства,
нравственное здоровье как сущностные
характеристики социальной безопаснос
ти являются одними из решающих сил
обеспечения военной безопасности, осо
бенно на стадии защиты от реальных во
енных угроз, а также снимают внутрен
ний вектор военной безопасности;
б) в противовес этому социальная апа
тия, пассивность населения, вызванные
низким уровнем жизнеобеспечивающих
систем (низким уровнем социальной бе
зопасности), существенно снижают ст
ратегическую мощь государства, жиз
нестойкость государства и общества.
Увеличение удельного веса населения,
живущего за чертой бедности, расслое
ние общества на узкий слой богатых и
преобладающую массу малообеспечен
ных граждан, нарастание антагонизмов в
социальной структуре и социальных от
ношениях ведут не только к появлению
социальной напряженности, но и разру
шают единство, целостность националь
ной системы безопасности, ибо каждый
из социальных субъектов, находящих
ся в контакте друг с другом, заботится
больше о своей собственной безопаснос
ти, нежели об общей. Военная безопас
ность в таких условиях становится как
бы ведомственным делом, «ненужным»
значительной части общества;
в) отсутствие достаточного уровня со
циальных гарантий, низкий уровень ма
териального обеспечения и социальной
защищенности военнослужащих, лиц,
уволенных с военной службы, и членов

их семей, а также гражданского персо
нала военной организации ведет к стре
мительному снижению престижа воен
ной службы, сокращению количества и
ухудшению качества призывного кон
тингента и мобилизационных ресурсов,
сужению социальной базы военной ор
ганизации;
г) поскольку главный объект со
циальной безопасности – личность, то
подчеркнем, что реальный уровень со
циальной безопасности обусловливает
мотивацию воинской службы, т.е. тех,
кто непосредственно участвует в обес
печении военной безопасности.
Таким образом, укрепление социаль
ной стабильности общества – важней
ший фактор достижения эффективности
принимаемых мер по обеспечению воен
ной безопасности.
Определенное воздействие на воен
ную безопасность оказывает и система
экологической безопасности. Реальными
опасностями и угрозами в современных
условиях стали изменения в естествен
ной основе жизни человека, негативно
воздействующие на развитие общест
ва: опасность изменения генетического
фонда, недостаточная энергетическая,
минерально–сырьевая и продовольст
венная обеспеченность развития, де
мографический дисбаланс, загрязнение
окружающей среды растущими токси
ческими отходами. Все эти факторы как
непосредственно, так и опосредованно
влияют на систему обеспечения воен
ной безопасности. Например, истощение
природных ресурсов государства соз
дает серьезные топливно–энергетичес
кие проблемы для институтов военной
безопасности, С другой стороны, как в
мирное, так и в военное время актуаль
ной является проблема защиты войск от
опасных экологических факторов, свя
занных с повседневной промышленной
или хозяйственной деятельностью об
щества, а также от экологических фак
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торов природного характера.
Первостепенное значение приобрета
ет система информационной безопаснос
ти. Ее влияние на систему военной бе
зопасности определяется следующими
факторами:
а) освоением и использованием в ин
тересах обороны и безопасности мно
гими государствами новой сферы воен
но–силового противостояния – сферы
информационного противоборства;
б) необходимостью развития интег
рированных систем и средств связи и
автоматизации, боевого управления, раз
ведки, целеуказания, предупреждения,
контроля и радиоэлектронной борьбы –
важнейших составляющих информаци
онного ресурса стратегических сил;
в) тенд енц ие й инф орм ат из ац ии
средств вооруженной борьбы, объек
тивной основой которой является про
исходящее перевооружение войск (сил),
создание многофункциональных комп
лексов огневого поражения, а также со
вершенствование автоматизированных
систем ПВО, авиационных комплексов и
высокоточного оружия;
г) возможностью рефлексивного уп
равления противоборствующей сторо
ной посредством преднамеренных воз
действий на информационный ресурс, а
также с использованием дезинформации
для целевого воздействия на обществен
ное мнение и военно–политическое ру
ководство страны для принятия и реали
зации этим государством политических и
иных решений, желательных для другого
государства, а также непосредственно на
военнослужащих;
д) расширением возможности досту
па к информации закрытого характера,
данным, составляющим государственную
тайну, через современные информацион
ные сети.
Обобщая, можно отметить, что во
енная безопасность определяется не
только уровнями развития и эффектив

ностью функционирования всех иных
подсистем национальной безопасности,
но и носит интегративный характер.
Кроме того, опасности и угрозы в обо
ронной сфере есть порождение эконо
мических, информационных, техноло
гических и других опасностей. Поэтому
военная безопасность, в известном смыс
ле, есть производная от других подсис
тем безопасности.
В свою очередь, военная безопасность
оказывает существенное воздействие на
все другие подсистемы национальной бе
зопасности. Во–первых, обеспечивая бе
зопасность личности, общества и госу
дарства в оборонной сфере от военной
агрессии со стороны других государств,
предотвращая любое противоправное
воор уж енн ое нас ил ие , напр авл енн ое
против государственного суверенитета
и конституционного строя, территори
альной целостности страны, гарантируя
безопасность и военно–политическую
стабильность в прилегающих к границам
государства регионах, создаются надеж
ные условия для реализации националь
ных интересов во всех других сферах
(позитивное влияние или базовая функ
ция военной безопасности).
Во–вторых, система военной безо
пасности находится в противоречии с
другими подсистемами национальной
безопасности (негативное влияние или
детерминирующая функция военной бе
зопасности). Гипертрофирование роли
военной безопасности в общей системе
безопасности, выделение на ее защитный
механизм ресурсов сверх меры, не адек
ватных степени военных опасностей и
реальных угроз, ведет к существенному
ослаблению всех других подсистем наци
ональной безопасности.
Анализ проблем военной безопаснос
ти в настоящее время происходит в рам
ках теории национальной безопасности.
Ограниченность представлений о безо
пасности в нашей стране объясняется
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исторической традицией расширения
политического пространства государст
ва на все общество, известным сужени
ем естественных и неотъемлемых прав
человека. За последнее десятилетие сло
жилось несколько подходов к пониманию
безопасности, предполагающих ее расс
мотрение с помощью категорий «состоя
ние», «защищенность», «деятельность» и
«ощущение». Каждый из подходов раск
рывает ту или иную грань безопасности
как феномена. Используя эти подходы,
мы приходим к обобщенной характерис
тике безопасности: она есть состояние
жизнедеятельности социума, его струк
тур и институтов, удерживающее их в
параметрах надежности существования и
устойчивости развития.
Всестороннее выявление сущности
военной безопасности, ее роли и места
в жизни социума возможно, лишь предс
тавляя ее как системный объект. При ана
лизе военной безопасности предусматри
ваются три уровня: а) рассмотрение ее
целостных свойств; б) характеристика ее
как подсистемы национальной безопас
ности; в) исследование ее внутреннего
строения и роли структурных элементов.
Безопасность государства – это такое

состояние жизнедеятельности системы
властных органов и учреждений, которое
характеризует качественную их опреде
ленность в количественных параметрах
надежности существования и устойчи
вости развития. Безопасность общества
есть качественное выражение состояния
устойчивости общества, паритета чело
века, общества и государства. Это такое
качественное состояние общественных
отношений, которое обеспечивает прог
рессивное развитие человека и общества
в конкретных исторических и природ
ных условиях. Специфика военной бе
зопасности и государства, и общества
определяется наличием военных опас
ностей и угроз, военным насилием.
Все подсистемы национальной безо
пасности как ее структурные элемен
ты находятся в постоянной взаимосвязи.
Вырвать хотя бы один из этих элемен
тов из целостного комплекса – значит
разрушить всю систему. Место, иерар
хия и роль подсистем национальной бе
зопасности динамичны и определяют
ся, прежде всего, степенью внешних и
внутренних угроз государству, обществу
и личности.
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ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆ
ԳՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԵՆԹԱՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԵՏ

ՔՈՉԱՐՅԱՆ ՏԻԳՐԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի քաղաքագիտության ամբիոնի վարիչ,
քաղաքական գիտությունների դոկտոր, դոցենտ

Ազգային անվտանգության համակարգը չի կարող կենսագործվել առանց փոխազդե
ցության: Համակարգի բոլոր բաղադրիչների միջև առկա է զարգացող կապ, սակայն այդ
բաղադրիչները համակարգում ունեն ոչ միատեսակ արժեքայնություն, որոնց տեղն ու
դերը բնորոշվում է արտաքին ու ներքին սպառնալիքների և վտանգների մակարդակով:
Ազգային անվտանգության բոլոր ենթահամակարգերն ազդում են ռազմական անվտան
գության վրա: Իր հերթին ռազմական անվտանգությունը ոչ միայն բնորոշվում է ազգային
անվտանգության մյուս բաղադրիչների գործառնության արդյունավետությամբ ու զարգաց
վածությամբ, այլև այն կրում է ինտեգրացիոն բնույթ և էական ազդեցություն ունի մյուս
բոլոր բաղադրիչների վրա:

INTERACTION OF MILITARY SECURITY WITH OTHER SUBSYSTEMS
OF NATIONAL SECURITY

TIGRAN QOCHARYAN
International Scientific–Educational Center of NAS RA, Head of the Political Science Department,
Doctor of Political Sciences, Professor

There is no system of national security without interaction. There is a dynamic link between
every element in the security system. But these elements are not equal in the general system. Their
place and role are determined by the degree of external and internal dangers and threats. All of
the subsystems of the national security influence the military security. Military security is not only
determined by the level of development and efficiency of all other national security subsystems
but also it is integrative in nature and has a significant impact on all other subsystems.
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ԲԱԳՐԱՏ ԲԱԳՐԱՏՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտի քաղաքագիտության բաժին, հայցորդ

ՕՐԵՆՍԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԸ
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
 ոդվածը ներկայացնում է պետական
Հ
կառավարման համակարգում օրենսդիր
իշխանության գործառույթների քաղա
քագիտական քննությունը: Այն ներա
ռում է պետական կառավարման ներ
կայիս դաշտի հիմնարար սկզբունքների
ներկայացումը, օրենսդիր իշխանության
գործառության հիմնական ձևերն ու
զարգացման միտումները: Օրենսդիր իշ
խանությունը ներկայացվում է որոշակի
օրինաստեղծ գործառույթներով, որոնք
հիմք են ցանկացած պետության կենսա
գործունեության համար:
Հանգուցային բա
ռեր և արտահայ
տություններ. պետական կառավարում,
օրենսդիր իշխանություն, գործառույթ,
կառ ավ արմ ան մարմ ինն եր, պառլ ա
մենտ:
Յուրաքանչյուր պետություն, կիրա
ռելով իշխանությունների բաժանման
սկզբունքը, ստեղծում է իշխանության
օր ենսդ իր, գործ ադ իր և դատ ակ ան
մարմիններ: Թեպետ տարբեր պետու
թյուններում այդ մարմինների փոխգոր
ծողության ձևերն ունեն ուրույն առանձ
նահատկություններն ու զարգացման
միտումները, գոյություն ունեն իշխա
նության մարմինների գործառության
ընդհանուր մեխանիզմներ, որոնք իրա
գործվում են ժամանակակից աշխար
հում [9, էջ 122–134]:
Օրենսդիր իշխանությունը ներկայա
նում է որոշակի օրինաստեղծ գործա
ռույթներով, որոնք հիմք են ցանկացած
պետության կենսագործունեության հա
մար: Այն տիրապետում է իրավական
նորմատիվ ակտերի ստեղծման իրավա
սությանը՝ ուղղված ժողովրդի կամքի ու
շահերի արտահայտությանը:

Ժամանակակից քաղաքագիտական
գրականության մեջ օրենսդիր իշխանու
թյան գործառույթների մասին խոսելիս
հաճախ հանդիպում ենք ժողովրդա
վարական պետության ներկայացուց
չական և օրենսդիր մարմնի՝ պառլա
մենտի, գործունեությունը հիմնավորող
գործառույթների տարաբնույթ վերլու
ծությունների, ուստի, կարևոր է պետա
կան կառավարման բազմազանության
մեջ բացահայտել և ամբողջացնել այն
ընդհանուր սկզբունքներն ու գործա
ռույթները, որոնք հատկանշական են
ժողովրդավարական պետությունների
կառավարման համակարգին: Այդ գոր
ծընթացի ընթացքում մշակվում են պե
տական կառավարման համապատաս
խան սկզբունքները, որոնք կիրառելի են
որոշակի սոցիալ–քաղաքական իրավի
ճակում, օբյեկտիվորեն պայմանավոր
ված են ու ներգործում են միմյանց վրա
[6, 8]:
Պետական կառավարման սկզբունք
ները այնպիսի հիմնարար գաղափար
ներ են, որոնց հիման վրա իշխանության
համապատասխան մարմինները ստեղծ
վում ու գործում են: Պետական կառա
վարման սկզբունքները օբյեկտիվորեն
պայմանավորված են և ներգործում են
միմյանց վրա: Կառավարման սկզբունք
ների փոխկապվածության մեխանիզմի
խախտումը ենթադրում է նաև իշխանու
թյան մարմինների ֆունկցիոնալ խախ
տումն եր: Պետ ակ ան կառ ավ արմ ան
սկզբունքները ամրագրված են ինչպես
հանրապետության հիմնական օրենք
ներով, այնպես էլ մյուս օրենսդրական
ակտերով, որոնք այս կամ այն չափով
առնչվում են իշխանության մարմինների
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գործունեության հետ: Քաղաքագիտա
կան գրականության մեջ ընդունված է
պետական կառավարման սկզբունքնե
րը բաժանել երկու խմբի՝ սոցիալ–քա
ղաքական և կազմակերպական [6; 9]:
Այդ բաժանումը պայմանական բնույթ
է կրում, քանի որ գործունեությունը
կարգ ավ որ ող բոլ որ կազմ ակ երպ ա
կան սկզբունքները՝ ի դեմս ճյուղային,
տարածքային, ֆունկցիոնալ կամ կո
լեգիալության սկզբունքների, այն մե
խանիզմներն են, որոնք ուղղված են
հասարակության իրավաքաղաքական
համակարգի կառուցմանն ու գործա
ռությանը: Կարող ենք եզրակացնել, որ
յուրաքանչյուր պարագայում պետական
կառավարումը ունի սոցիալ–քաղաքա
կան նշանակություն, որն արտահայտ
վում է հետևյալ՝ ժողովրդավարության,
օր ին ակ ան ութ յան, իշխ ան ութ յունն ե
րի բաժանման, օբյեկտիվության, գի
տականության, արդյունավետության,
հետևողականության, ազգային շահերի
պաշտպանության հիմնարար սկզբունք
ների միջոցով: Այդ սկզբունքների վրա էլ
կառուցվում է պետական կառավարման
մարմինների գործունեության համալիր
ռազմավարությունը, որը օրենսդիր իշ
խանությունը իրագործում է պառլամեն
տի ինստիտուտի միջոցով [6]:
Պ առլ ամ ենտն եր ը հիմն ակ ան ում
բաղկացած են մեկ պալատից, սակայն
ֆեդերատիվ պետությունները, որպես
կանոն, կառավարվում են երկու պալա
տից կազմված պառլամենտի միջոցով:
Նման կառավարման օրինակներից են
ԱՄՆ–ն՝ Կոնգրեսի Ներկայացուցիչնե
րի պալատի և Սենատի, Ավստրիան՝
Միութենական խորհրդի և Ազգային
խորհրդի կառուցվածքով: Երկու պա
լատներից կազմված պառլամենտներ
հանդիպում են նաև որոշ ունիտար կա
ռավարման համակարգերում՝ ի դեմս
Մեծ Բրիտ ան իա յի՝ Համ այնքն եր ի և
Լորդերի պալատների: Նման երևույթը
պայմանավորված է իշխանության մար
մինների միջև հավասարակշռության

պահպանման ու պետական կառավար
ման համակարգի արդյունավետության
նկատառումներով:
Շատ երկրներում օրենսդիր մարմնի
զարգացման տրամաբանությունը հան
գեցրել է նրան, որ վերին պալատները
հաճախ ոչ թե ընտրվում, այլ նշանակ
վում են, ձևավորվում արդեն իսկ գոր
ծադիր իշխանությունը ներկայացնող
անդամներից։ Կանադայում սենատի
անդամների նշանակումը կատարվում
է տարածքային կառավարման մարմ
նի ղեկավարի կողմից՝ վարչապետի
հետ խորհրդակցելով։ Նրանք նշանակ
վում են ցմահ։ Սենատոր կարող են լի
նել ե
րե
սուն տա
րին լրա
ցած և չորս
հազար դոլար արժողությամբ անշարժ
գույքի սեփականատեր հանդիսացող
անձինք։ Երկար ժամանակ, գրեթե երե
սուն տարի շարունակ (1924–1953 թթ.),
Կանադայի սենատի մեծամասնությունը
պատկանում էր մի կուսակցության, իսկ
ուղղակի ընտրություններով ընտրված
համայնքների պալատի մեծամասնու
թյունը՝ մեկ այլ կուսակցության [13, էջ
346; 4, էջ 28–29]:
Ե ր կպ ալ ատ ան ի
հ ամ ակ ա րգ ի
առանձնահատկությունն այն է, որ վե
րին պալատը հնարավորություն ու
նի ժողովրդահաճո և ոչ հիմնավոր
ված, պոպուլիստական, հռչակագրային
օրենքները վերանայելու, ինչպես նաև
մեկտեղել տարածքային (մասնավոր) և
հանրապետական (ընդհանուր) շահերը,
այն լիովին արտահայտում է ներկայա
ցուցչությունը, հատկապես տարածքային
կտրվածքով։ Չպետք է մոռանալ, որ
երկպալատանի համակարգը ոչ օպերա
տիվ է, կարող է հանգեցնել օրենսդրա
կան գործընթացի դանդաղեցմանը։ Այդ
է պատճառը, որ Արևմտյան Եվրոպայի
երկրներում շարժում է սկսվել վերին
պալատի ժողովրդավարացման կամ
արձակման ուղղությամբ [4, էջ 30]։
Պ առլ ամ ենտն եր ի մեկ պալ ատ ից
բաղկացած կազմը գերազանցապես
հանդիպում է աշխարհագրորեն փոքր

67

տարածք զբաղեցնող պետություննե
րում բնակեցված միատարր ազգային
պատկանելիությամբ բնակչության կող
մից: Նման պետություններում (Հուն
գար իա , Ֆինլ անդ իա ) պառլ ամ ենտ ը
ղեկավարվում է նախագահի կողմից՝
գրեթե առանց կոլեգիալ կազմի: Միա
պալատանի երկրների կազմում է նաև
Հայաստանի Հանրապետությունը: Հ.Հա
կոբյանը, բնութագրելիս ԽՍՀՄ փլուզ
մանը հաջորդող ՀՀ օրենսդիր իշխանու
թյան կայացման գործընթացը, շեշտում
է 1991 թ. նոյեմբերի 19–ին Հայաստանի
Հանրապետության Գերագույն խորհրդի
կողմից ընդունված «Հայաստանի Հան
րապ ետ ութ յան Գեր ագ ույն խորհրդ ի
մասին» ՀՀ օրենքը, որի 1–ին հոդվա
ծում ամրագրված է. «Հայաստանի Հան
րապետության Գերագույն խորհուրդը
մշտապես գործող մարմին է, որն իրա
կանացնում է օրենսդիր իշխանությու
նը և Հայաստանի Հանրապետության
օրենսդրությամբ սահմանված այլ իրա
վասություններ» [2, էջ 9–10:]։ Հեղինա
կը իրավամբ մատնանշում է օրենքում
միարժեքորեն սահմանված իշխանու
թյունների տարանջատման սկզբունքը:
Գերագույն խորհրդին վերապահելով
օրենսդիր իշխանությունը՝ միաժամա
նակ 2–րդ հոդվածում նշվում է, որ Հան
րապետության նախագահը, փոխնա
խագահը, կառավարության անդամները
և նրանց տեղակալները, ինչպես նաև
դատավորները, դատախազները չեն
կարող լինել Գերագույն խորհրդի պատ
գամավորներ։ Փաստորեն՝ Հայաստանի
ինքնիշխան, անկախ պետության ձևա
վորման հիմքում ընկած էին այս օրեն
քով հստակեցված օրենսդիր իշխանու
թյան գործառույթները, որոնք հիմնովին
տարբերվում էին մինչ այդ Գերագույն
խորհրդի ունեցած գործառույթներից՝
նմանվելով ժամանակակից ժողովրդա
վարական պառլամենտների [4, էջ 34]:
Հայաստանի Հանրապետության ԳԽ
մասին 1991 թ. նոյեմբերի 19–ի և հանրա
պետության նախագահի մասին օգոստո

սի 1–ի օրենքներին համապատասխան
հանրապետության կառավարությունը
կազմվում է հանրապետության նախա
գահի կողմից: Հանրապետության նա
խագահը նշանակում է կառավարության
նախագահին և նրա համաձայնությամբ՝
կառավարության մյուս անդամներին [1]:
Հանրապետությունում մշակվել են սահ
մանադրության մի շարք նախագծեր,
որոնցում հիմնականում պահպանվել
են կառավարություն կազմելու նախ
կին սկզբունքները: Նմանատիպ նոր
մատիվ ակտերի ուժը կորցրած ճանա
չելու մասին օրենքը ընդունվեց 2006 թ.
նոյեմբերի 28–ին: Փոխարինելու եկան
նոր օրենսդրական ակտեր, որոնց ներ
կայիս գործարկումը մատնանշեց հան
րապետությունում իրավաքաղաքական
դաշտի բարեփոխումների շրջանը և
պետական կառավարման համակարգի
մշակման նոր ուղղությունները:
Պետական կառավարումը նպատա
կաուղղված է որոշակի խնդիրների
իրականացմանը և այդ կապակցությամբ
օժտված է անհրաժեշտ գործառույթնե
րով:
Ներկայումս ՀՀ օրենսդրությունը իշ
խանությունը կամ պետական կառավա
րումը բաժանում է 3 խմբի՝ օրենսդիր,
գործադիր և դատական իշխանություն
ների: Սրանք պետական կառավարման
գործառույթները իրականացնելիս հա
մագործակցում են և հակազդում մի
մյանց: Պետական կառավարման իրա
վաքաղաքագիտական գործունեությունը
ապահովող հիմնարար գործառույթնե
րից են կանխատեսումը, ծրագրավորու
մը, կազմակերպումը, կարգավորումը,
ընդհանուր ղեկավարումը, օպերատիվ
կարգադրությունը, վերահսկողությունը
և հաշվառումը: Մանրամասնենք նշված
գործառույթներից յուրաքանչյուրը [3, 7,
էջ 125–138; 10, էջ 15–19]:
Կանխատեսման գործառույթի գոր
ծարկումը ենթադրում է հասարակա
գիտական նվաճումների հիման վրա
այս կամ այն երևույթի գիտական գնա
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հատումը, ամփոփումը և դրանց հիման
վրա պետական կառավարման մարմին
ների գործունեության ու գործառույթնե
րի կանխատեսումը:
Պետական կառավարման անհրա
ժեշտ տարրերից է ծրագրավորումը, որը
ենթադրում է այս կամ այն գործունեու
թյան գործընթացների իրավաքաղա
քագիտական, պետական, սոցիալ–մշա
կութային, տնտեսական նպատակներին
ուղղված պետական մարմինների ծրա
գրերը, որոնք հարկավոր է կատարել
առաջիկայում:
Կազմակերպման գործառույթը ներ
կայացնում է կառավարող և կառա
վարվող համակարգերի ենթախմբերը,
ինչպես նաև պետական կառավարման
մարմինների գործունեությունը, որպես
զի նրանք գործեն փոխկապակցված
և փոխհամաձայնեցված: Այս առումով
պետական կառավարման մարմինները
կարող են փոփոխվել՝ կազմվել, վերա
կազմվել և վերացվել:
Հաջորդ՝ կարգավորման, գործառույ
թը կոչված է սահմանելու պետական
կառավարման մարմինների գործունեու
թյան ռեժիմը և դրանց փոխհարաբերու
թյունները: Կարգավորման գործառույթի
միջոցով հստակորեն սահմանազատ
վում են պետական կառավարման մար
մինների և պաշտոնատար անձանց իրա
վունքներն ու պարտականությունները,
ինչպես նաև՝ պատասխանատվության
սահմանները:
Ընդհանուր ղեկավարման գործա
ռույթի նպատակն է բնորոշել կառա
վարման մարմինների գործունեության
ուղղությունները: Այս գործառույթը իրա
կանացվում է դիրեկտիվ փաստաթղթե
րի միջոցով:
Օպերատիվ կարգադրության գոր
ծառույթի իրականացման շնորհիվ կա
ռավարման մարմինները ցուցումներ
են տալիս կառավարվող օբյեկտներին
կառավարելու այս կամ այն օպերատիվ
գործունեությունը: Դա վերաբերում է
ինչպես տվյալ ճյուղի կառավարման

մարմիններին, այնպես էլ նման գոր
ծառույթներ իրականացնող մյուս մար
միններին: Օպերատիվ կարգադրության
գործառույթի միջոցով, այսպիսով, կոոր
դինացվում է կառավարվող օբյեկտների
գործունեությունը:
Վերահսկողության գործառույթը, իր
մեջ ներառելով գործառույթների վե
րոնշյալ համալիրը, ուղղված է հսկելու,
ստուգելու և վերադիտարկելու վերա
դաս կառավարման մարմինների կող
մից ընդունված իրավական ակտերի
կառավարումը: Սրա ընթացքում վեր են
հանվում այն թերություններն ու բացթո
ղումները, որոնք թույլ են տրվել նշված
ակտերի կատարման ժամանակ:
Վերահսկողության գործառույթի հետ
սերտորեն կապված է հաշվառումը, որի
նպատակն է հաշվառել բնական, մարդ
կային և այլ ռեսուրսները, ապահովելու
համար դրանց արդյունավետ օգտա
գործումը ի շահ հասարակության բա
րօրության:
Օր ենսդ իր իշխ ան ութ յան գործ ա
ռույթների վերլուծությունը արժևորվում
է պետական կառավարման համակար
գի զարգացման միտումների ուղենշման
առումով՝ ապահովելու համար պետա
կան կառավարման մարմինների կեն
սագործունեության ժամանակակից պա
հանջները:
Ներկայիս քաղաքական գիտակար
գում նկատվում է միտում ընդլայնելու
և ամրապնդելու օրենսդիր իշխանու
թյան գործառույթների շրջանակները:
Միտումներից մեկը վերաբերում է ժո
ղովրդաիշխանության գաղափարի ընդ
լայնմանը: Այդ երևույթն արտահայտվում
է սոցիալական հատուկ հնչեղություն
ներկ այ ացն ող օր ենքն եր ի՝ համ աժ ո
ղովրդական քվեարկության միջոցով
ընդունման տարբերակին: Այս դեպքում
բախվ ում են ք սոց իա լ–քաղ աք ակ ան
հետևանքների նկատմամբ պատասխա
նատվություն կրող մարմնի բնորոշման
խնդրին:
Օր ենսդ իր իշխ ան ութ յան գործ ա
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ռույթների զարգացման կարևոր մի
տում
նե
րից է նաև օ
րենս
դիր և գոր
ծադ իր իշխ ան ութ յան մարմ ինն եր ի
փոխհարաբերությունների համատարած
կարգավորման ձգտումը առաջինների
կողմից: Կարգավորման գործառույթի
ինստիտուցիոնալ զարգացման տեն
դենցը անվերապահորեն հանգեցնում
է պառլամենտի իրավասությունների
ընդլայնմանը: Այլ խոսքերով՝ աշխարհի
տարբեր երկրներում ուղենշվում է պառ
լամենտների վերահսկման գործառույթի
կատարելագործման միտումը, այն դեպ
քում, երբ գործադիր իշխանության մար
մինների գործունեությունը շարունակում
է մնալ հաշվետու և ստորադաս: Պառ
լամենտների վերահսկման իրավասու
թյունները այս դեպքում ամրագրվում
են պատ ասխ ան ատվ ութ յան համ ա
պատասխան լծակներով ու օրինական
երաշխիքներով: Նման գործառույթի հա

մալիր իրագործումը ուղեկցվում է կազ
մակերպական ու սոցիալ–քաղաքական
սկզբունքների ամրակայման գործընթա
ցով և նպաստում պետական իշխանու
թյան օրինականացմանն ու ժողովրդա
վարացմանը [5, էջ 62–74; 11, էջ 123–125]:
Օրենսդիր իշխանության գործառու
թյունը, այսպիսով, ցույց է տալիս պե
տակ ան կառ ավ արմ ան համ ակ արգ ը
կազմ ող իշխ ան ութ յան մարմ ինն եր ի
համալիր կառուցվածքը և փոխկապ
վածությունը ժամանակակից բարեփո
խումների աճող պահանջարկի ու զար
գացումների հետ: Այն միաժամանակ
հավաստիքն է պետական կառավար
ման գիտատեսական մշակվածության
աստիճանի և արտացոլում է ինչպես
ժառանգված իրավաքաղաքական մտա
ծողության տարրերը, այնպես էլ համաշ
խարհային հասարակագիտական մտքի
նվաճումները [12, էջ 25–26]:
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The article presents a political analysis of the functions of legislative power in the public
administration system. The study presents the fundamental principles of modern governance,
basic forms and tendencies of the legislature. The latter is represented by a specific lawmaking
function which is the basis for the existence of any state.
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В статье представлен политологический анализ функций законодательной власти в си
стеме государственного управления. В исследовании представлены основополагающие прин
ципы современного государственного управления, основные формы и тенденции развития
законодательной власти. Последняя представлена посредством определенных законотворче
ских функций, которые являются основой для существования любого государства.
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ԱՐՄԵՆ ԱՂԱԲԱԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ

ՀԱՅ–ՌՈՒՍԱԿԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի և Ռուսաստանի ռազմա
վարական համագործակցությունը բազ
մակողմանի և շարունակական գործըն
թաց է, որը ներառում է տնտեսության,
գիտության, մշակույթի, ռազմական քա
ղաքականության և անվտանգության
ապահովման ոլորտներում գործակցու
թյունը: Ներկայիս աշխարհաքաղաքա
կան բուռն զարգացումների պայմաննե
րում թե՛ Հայաստանի Հանրապետության,
թե՛ Ռուսաստանի Դաշնության համար
ստեղծվել է հարաբերությունների ամ
րապնդման, համագործակցության խո
րացման անհրաժեշտություն: Հայ–ռու
սական գործակցությունն Հարավային
Կովկասում կայունության ապահովման
այն յու
րո
վի գրա
վա
կանն է, որը որո
շակիորեն անհրաժեշտ է նաև տարա
ծաշրջանային չլուծված հակամարտու
թյուններից մեկի՝ Լեռնային Ղարաբաղի
հիմնահարցի խաղաղ կարգավորման,
շփման գծում լարված իրավիճակներից
խուսափելու համար:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տութ յունն եր. փոխհարաբերութ յուն
ներ, գործակցություն, անվտանգություն,
դաշն ակ ից, տար ած աշրջ ան, կայ ուն
զարգացում, ռազմավարական բնույթ,
բարեկամական կապեր, ռազմական քա
ղաքականություն, համատեղ ծրագրեր:
Հայաստանը հանդիսանում է Հարա
վային Կովկասի երեք հանրապետու
թյուններից մեկը և մասնակցում է ռազ
մական, քաղաքական, տնտեսական ու
այլ բնույթի գրեթե բոլոր այն գործըն
թացներին, որոնք իրականացվում են
տարածաշրջանում: Տարածաշրջանում
տեղի ունեցող բոլոր իրադարձություն
ները իրենց ազդեցությունն են ունենում

Հայաստանի քաղաքական կյանքի վրա,
և, հակառակը, հայկական պետությունն
իր հերթին ակտիվորեն մասնակցում
է Հարավային Կովկասի քաղաքական
կյանքին, այդ թվում՝ անվտանգությանը
վերաբերող գործընթացներին:
Հայաստանի Հանրապետության ար
տաքին քաղաքականությունը և երկրի
մասնակցությունը աշխարհում ու տա
րածաշրջանում անվտանգության երաշ
խավորման խնդիրներին պայմանավոր
ված է բազմաթիվ գործոններով: Առանց
դրանք հաշվի առնելու հնարավոր չէ
ներգրավվել տարածաշրջանային ռազ
մաքաղաքական և տնտեսական հա
մակարգի մեջ և վարել արդյունավետ
արտ աք ին քաղ աք ակ ան ութ յուն: Այդ
հիմնական գործոններից են՝ Հայաստա
նի աշխարհագրական դիրքը, Լեռնային
Ղարաբաղի հակամարտության առկա
յությունը, Ռուսաստանի Դաշնության
հետ ռազմավարական գործընկերությու
նը, Հայաստանում արտատարածաշրջա
նային ուժերի (ԱՄՆ, ԵՄ, Եվրոպայի որոշ
երկրներ) շահերի խաչաձևումը:
Յուրաքանչյուր դաշնակցական հա
րաբերությունների համար ինչպես միջ
պետական, այնպես էլ միջանձնային
առաջին հերթին անհրաժեշտ են խնդիր
ները համատեղ ուժերով և առավել ար
դյունավետ տարբերակներով լուծելու
փոխադարձ վստահության վրա հիմն
ված մոտեցումներ և մեթոդներ: Դրանց
մշակումը և իրականացումը պետք է կա
տարվի համատեղ աշխատանքների մի
ջոցով:
Հայ–ռուսական հարաբերություննե
րը, դրանց զարգացումը, երկու երկրնե
րի միջև համագործակցությունը բարդ
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ու բազմակողմանի գործընթացներ են և
երկուստեք ներառում են քաղաքական,
հասարակական կյանքի գրեթե բոլոր
բնագավառները: Պատմական բավա
կանաչափ փորձ ունեցող այդ հարա
բերությունները ձեռք են բերվել ժամա
նակի ընթացքում երկու ժողովուրդների
պատմության մեջ արդեն դրոշմված փո
խադարձ վստահության, օգնության և
փոխըմբռնման արդյունքում:
Հայ–ռուսական հարաբերությունները
բազմատարր են: Դրանք ընդգրկում են
երկու պետությունների և երկու ժողո
վուրդների միջև համագործակցության
բոլոր հնարավոր ոլորտները և համա
կարգվում են շուրջ 160 երկկողմ միջազ
գային պայմանագրերով: Նշանակալի
է, որ համագործակցության այդ լայն
շրջանակում բոլոր բաղկացուցիչնե
րը բարձր մակարդակի վրա են, որոնք
առանցքային դեր են կատարում պետու
թյան անվտանգության ապահովման
համար: Բավական է նշել առևտրատն
տեսական, անվտանգային–ռազմական,
էներգետիկ, տեղեկատվական տեխնո
լոգիաների, գիտական և այլ ոլորտները,
հատկապես ընդգծվում է վերջին շրջա
նում ռուսական կապիտալի ներհոսքը
Հայաստան [6, էջ 293]:
Հ ամ ագ ործ ակց ութ յուն ը տնտ ես ու
թյան բնագավ առում բազմ աբով ան
դակ է և ընդգրկում է Հայաստանի տն
տեսության շատ ուղղություններ: Այն
զարգանում է ԱՊՀ և Հարավկովկա
սյան տարածությունում տեղի ունեցող
ինտեգրացիոն և ապաինտեգրացիոն
միտումների բարդ խաչաձևման պայ
մաններում: ՀՀ տարածքային առանձ
նահատկությունները և զարգացումը
նախկին ԽՍՀՄ տնտեսական համա
կարգում շատ առումներով ազդել է ԱՊՀ
երկրների, այդ թվում նաև Ռուսաստա
նի հետ տնտեսական կապերի կառուց
վածքի վրա: Նախկին Խորհրդային մի
ության հանրապետությունների միջև
հումքային փոխանակման շնորհիվ Հա
յաստանը կարողանում էր ապահովել

իր պահանջարկները: Միութենական
հանր ապ ետ ությունն եր ի հետ կապ ե
րից Հայաստանի կախվածության վառ
օրինակ էր հանդիսանում այն, որ հայ
կական ձեռնարկությունների կողմից
արտադրված արդյունաբերական ար
տադրան
քի մի
այն 2 տո
կոսն էր մնում
ներքին սպառման համար, իսկ մնացած
մասը ուղարկվում էր մյուս հանրապե
տություններ: ԽՍՀՄ փլուզումը և ան
կախության ձեռքբերումը ուղեկցվեցին
այդ կապերի ընդհատմանը: Դրությունն
ավելի էր բարդանում Անդրկովկասում
հաստատված քաղաքական և տնտեսա
կան բարդ իրավիճակով: Հայաստանի
տնտեսության վրա հսկայական ազդե
ցություն ունեցավ Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտության պատճառով Ադրբե
ջանի կողմից ձեռնարկված Հայաստանի
շրջափակումը և բոլոր կենսական կա
պերի դադարեցումը նրա հետ: Աբխա
զական և հարավօսական հակամար
տությունները Վրաստանում հանգեցրին
Հայաստանը Ռուսաստանի հետ կապող
տրանսպորտային ուղիների (ավտոճա
նապարհների ու երկաթուղային գծերի)
փակմանը: Հայաստանի տնտեսության
համար ուժեղ հարված էր Սպիտակի
երկրաշարժը, որի պատճառով տնտե
սական ցնցումները երկրում սկսվեցին
ավե
լի վաղ, քան ԱՊՀ մյուս հան
րա
պետություններում: Երկրաշարժի հետ
ևանքով ընդհանուր տնտեսական վնա
սը կազմեց 13 միլիարդ ռուբլի (1989 թ.
գներով) [7]:
Հայ–ռուսական առևտրա–տնտեսա
կան համագործակցության ճանապար
հին առաջին քայլը իրավական այնպիսի
դաշտի ստեղծումն էր, որի շրջանակնե
րում այդ համագործակցությունը դար
ձավ իրագործելի: Առաջին պայամանա
գիրը, որն ուղղված էր ԱՊՀ երկրների
միջև տնտեսական հարաբերությունների
կարգավորմանը, 1993 թ. սեպտեմբերի
24–ին կնքված «Տնտեսական միության
ստեղծման մասին» պայմանագիրն էր:
Այն հիմք ստեղծեց մեկ այլ փաստաթղ
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թի՝ «Սկսած 1995 թ. փետրվարի 1–ից ՌԴ
կառավարության և ՀՀ կառավարության
միջև առևտրա–տնտեսական համագոր
ծակցության հիմնական սկզբունքնե
րի մասին համաձայնագրի» ստեղծման
համար: Այս համաձայնագիրը դրեց հայ–
ռուսական առևտրա–տնտեսական հա
մագործակցության սկիզբը:
Հայաստանի և Ռուսաստանի միջև
համագործակցության մյուս կարևոր
ոլորտը ազգային անվտանգության հա
մատեղ ծրագրերի ապահովումն է: Եր
կու երկրների պաշտպանության ու ան
վտանգության ապահովումը ինքնին
խոսում է կողմերի միջև վստահության
մասին: Ոչ բարեկամական երկրներով
շրջապատված Հայաստանի համար այս
բնույթի համագործակցությունը կար
ևոր նշանակություն ունի: Հայաստա
նը միշտ պատ
րաստ է ՀԱՊԿ, հա
կաօ
դային պաշտպանության միասնական
համակարգի, սահմանների համատեղ
պահպանության շրջանակներում հա
րաբերությունների ընդլայնմանը հա
վաքական անվտանգության այս բնա
գավառների ուղղությամբ: Գաղտնիք չէ,
որ ՀԱՊԿ–ի համար Ռուսաստանի դերն
ու նե
րու
ժը առանց
քային են: Եվ այս
հանգամանքի խելացի օգտագործումը
կարող է նպաստել նաև հայ–ռուսական
հար աբ եր ութ յունն եր ի մակ արդ ակ ով
արդ յուն ավ ետ համ ագ ործ ակց ութ յան
միատեղմանը [5, էջ 58–59]:
ՀՀ տարածքում ռուսական ռազմա
կայանի գործունեության դադարեցումը,
ՌԴ կողմից Հայաստանին ռազմական
օգնության ցուցաբերման դադարեցումը
կհանգեցնեն տարածաշրջանում իրա
վիճակի կտրուկ փոփոխման: Անհրա
ժեշտ է նաև Հայաստանի՝ Թուրքիայի ու
Իրանի հետ սահմանների պահպանու
թյան հարցում առանձնացնել ռուսական
սահմանապահ զորքի դերը, որը կիսով
չափ բաղկացած է հայ զինծառայողնե
րից [8]: Ինչպես ժամանակին նշել է ՌԴ
ԱԳ փոխնախարար Բ. Պաստուխովը, «…
հայ–ռուսական պայմանագիրը (О воен

ной базе на территории Армении) 20 տա
րով Ռուսաստանի համար ապահովում է
Կովկասում նրա ներկայության խնդիրը»
[9]: Հետագայում ՀՀ նախագահ Սերժ
Սարգսյանի 2011 թվականի հոկտեմբերի
23–ին պետական այցով ք.Մոսկվա այցե
լեցության ժամանակ ռազմաքաղաքա
կան առումով կարևորվեց «Հայաստա
նի Հանրապետության և Ռուսաստանի
Դաշնության միջև Հայաստանի Հանրա
պետության տարածքում ռուսաստանյան
ռազմակայանի մասին» 1995 թվականի
մարտի 16–ի պայմանագրում փոփոխու
թյուններ կատարելու մասին արձանագ
րության վավերացումն ու դրա ուժի մեջ
մտնելու փաստն է, որը թույլ է տալիս
հստակեցնել ՌԴ ռազմակայանի գոր
ծառույթները և երկարաձգել դրա տե
ղակայումը ՀՀ տարածքում մինչև 2044
թվականը [4]: Միաժամանակ, դրական
արձագանքներին զուգահեռ հայաս
տանյան զանգվածային լրատվական
միջոցներում կարելի է հանդիպել նաև
բացասական կարծիքների, որոնց հա
մաձայն այդ պայմանագիրը ոչ միայն
չի համընկնում Հայաստանի ազգային
շահերին, այլև զգալիորեն սահմանա
փակում է ՀՀ ինքնիշխանությունը: Մի
անշանակ չի կարելի գնահատել հայ–
ռուսական պայմանագրի լուսաբանումը
նաև ռուսաստանյան տեղեկատվական
դաշտում, որոնք իրենց ռազմավարա
կան դաշնակցի հետ հարաբերություն
ներին նվիրված մեկնաբանություննե
րում ավելի քան զուսպ էին [2, էջ 3–4]:
Ռուսաստանի համար, որը ԵԱՀԿ–ը
շրջանակներում ձեռք բերված ռազմա–
քաղաքական համաձայնությունները դի
տում է որպես Եվրոպայի անվտանգու
թյան գլխավոր հիմքերից մեկը, կարևոր է
նաև այն, որ երկու երկրներն էլ փոխգոր
ծակցում են Եվրոպայի սովորական սպա
ռազինության մասին պայմանագրի հետ
կապված հարցերում: Հայաստանը հաս
կանալով է մոտենում դեպի արևելք ՆԱ
ՏՕ–ի ընդլայնման վերաբերյալ Ռուսաս
տանի բացասական վերաբերմունքին:
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Ս ահմ անն եր ի պահպ ան ութ յան ու
ազգային անվտանգության ապահով
ման ոլորտներում Հայաստանի արտա
քին քաղաքականության բազմավեկտոր
ուղղվ ած ութ յուն ը, պայմ ան ավ որվ ած
կոմպլեմենտարիզմի սկզբունքներով [1],
բավականին արդյունավետ մոտեցմամբ
համադրվում է Հայաստանի ռազմավա
րական կարևորագույն գործընկերների՝
մի կողմից՝ Ռուսաստանի Դաշնության
և մյուս կողմից՝ ՆԱՏՕ–ի ու ԱՄՆ–ի միջև
բազմաֆորմատ դիսկուրսի հետ: Պետք
է նշել սկզբունքորեն կարևոր այն փաս
տը, որ Ռուսաստանի ռազմավարական
դաշնակիցների, տվյալ դեպքում՝ Հա
յաստանի ձգտումը՝ ՆԱՏՕ–ի երկրների
հետ «Գործընկերություն հանուն խաղա
ղության» ծրագրի շրջանակներում երկ
կողմանի և բազմակողմանի համագոր
ծակցության խորացման ուղղությամբ,
չի հակասում ՀՀ և ՌԴ ռազմավարական
դաշնակցության վրա հիմնված Հավա
քական անվտանգության պայմանագրի
կազմակերպության և հայ–ռուսական
երկկողմանի իրավական ակտերի շր
ջանակներում պարտականությունների
կատարմանը:
Հայաստանը հանդիսանում է ոչ մի
այն Ռուսաստանի կարևորագույն ռազ
մավարական դաշնակիցը Հարավային
Կովկասում, այլև Հավաքական անվտա
գության պայմանագրի առավել ակտիվ
անդամներից մեկը: Այս գործոնները,
ինչպես նաև ՀՀ տարածքում ռուսական
զորքերի առկայությունը (միակը տարա
ծաշրջանում՝ Վրաստանի տարածքից
ռուսական զորամիավորումների դուրս
բերումից հետո), ուրվագծում են որոշա
կի սահմաններ Հայաստանի և ՆԱՏՕ–ի
հետ հարաբերություններում:
Հանր ագ ում ար ի բեր ել ով միջ ազ
գային փորձը և փորձագետների կար
ծիքները՝ կարելի է «ռազմավարական
գործակցությունը» հայ–ռուսական երկ
խոսության համատեքստում սահամանել
որպես միջպետական կարևորությամբ
փոխգործակցություն, որը ընդգրկում

է գործակցող երկրների կենսագործու
նեության գործնականորեն բոլոր ճյու
ղերը և գործակցող կողմերին թույլ է
տալիս ջանքերը համախմբելով հասնել
կենսականորեն անհրաժեշտ ներքին ու
արտաքին քաղաքական նպատակների
իրականացմանը: Այդ սահմանման տակ
պետք է հասկանալ միջպետական հա
րաբերությունների այնպիսի բարձր մա
կարդակ, որի դեպքում գործակցությունը
երկու պետությունների միջև նախատես
ված և հաստատված է երկարաժամկետ
հեռանկարով, պայմանավորում է մի
ջազգային քաղաքականության առավել
կարևոր հարցերի, ներառյալ ընդհանուր
և տար ած աշրջ ան ային զարգ ացմ ան
հարցերի նկատմամբ դիրքորոշումների
միասնականությունը կամ միատեսակու
թյունը, ընդգրկում է տնտեսական, քա
ղաքական, ռազմական, մշակութային և
այլ ոլորտ
նե
րի բա
վա
կան լայն մի շր
ջանակ և ծառայում է կողմերից յուրա
քանչյուրի ազգային անվտանգության
շահերին:
Վերոնշյալ փաստերը հնարավորու
թյուն են տալիս հանգելու այն մտքին,
որ Հայաստանը դիտարկելի է որպես
Հարավային Կովկասում Ռուսաստա
նի ամենաակտիվ ռազմա–քաղաքական
դաշնակից:
Միջպետական հարաբերությունների
հա
ջորդ տար
րը, առանց որի այդ հա
րաբերությունները «ռազմավարական»
կոչելը դժվար կլինի, երկու երկրների
արտաքին քաղաքական կուրսի կոոր
դինացումն է և կարևորագույն գործո
ղություններում միմյանց հետ փոխհա
մաձայնության գալը: 2000 թվականի
հռչակագրում, մասնավորապես, նշվում
է, որ կողմերը «միջազգային կարևոր
խնդիրների վերաբերյալ համընկնող
կամ մոտ դիրքորոշում ունենալու դեպ
քում խորացնելու են կառուցողական
և համակարգված արտաքին քաղա
քական երկկողմանի, ՄԱԿ–ի, ԵԱՀԿ–ի,
ԱՊՀ–ի, միջազգային և տարածաշրջա
նային այլ կազմակերպությունների ու
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խորհրդաժողովների շրջանակներում
փոխգործակցությունը»: Փաստաթղթում
նաև ասվում էր, որ Հայաստանն ու Ռու
սաստանը «կոորդինացնելու են իրենց
արտաքին քաղաքական գործունեու
թյունը կովկասյան տարածաշրջանում
անվտանգության ամրապնդմանն ուղղ
ված համատեղ կամ համաձայնեցված
գործողությունների իրականացման հա
մար» [11, 2]:
Հայ–ռուսական ռազմավարական հա
մագործակցության ոչ պակաս կարևոր բա
ղադրիչ մասն են հանդիսանում նաև երկու
երկրների միջև փոխհարաբերությունները
գիտության, մշակութային և հումանիտար
ոլորտներում: Դարերի ընթացքում կա
յանալով երկու ժողովրդների միջև կա
պերի հիմքում՝ այդ հարաբերությունները
առանձնահատուկ ընթացք ստացան 90–
ական թվականների վերջերից:
Երկկողմանի հումանիտար համա
գործակցության բնագավառում կար
ևոր իրադարձություն էր 1997 թվականի
օգոստոսի 29–ին Հայ–ռուսական համալ
սարանի հիմնումը [3], ինչպես նաև 2005
թվականին «Հայաստանում Ռուսաստա
նի տարի» և 2006–ին «Ռուսաստանում
Հայաստանի տարի» փոխհամաձայնու
թյամբ ծավալուն ու բազմաբովանդակ
ծրագրերի իրականացումը: Այդ կա
պակցությամբ անց են կացվել մշակույ
թի, առևտրա–տնտեսական հարաբե
րությունների, կրթության, գիտության,
տեղեկատվության, սպորտի և այլ ոլորտ
ներում բազմաթիվ միջոցառումներ:
Արդյունավետ քայլեր են ձեռնարկ
վել Հայաստանի Հանրապետության և
Ռուսաստանի Դաշնության առանձին
վարչական շրջանների միջև մի շարք
ոլորտներում երկկողմանի կապերի հա
մար առավել նպաստավոր պայմաններ
ստեղծելու նպատակով: Այդ միջոցա
ռումների սկիզբը դրվեց Դոնի Ռոստո
վում, Սանկտ–Պետերբուրգում և Սոչիում
ՀՀ դիվանագիտական ներկայացուցչու
թյունների բացմամբ: Ինչ վերաբերում է
երկու երկրների մայրաքաղաքների միջև

կապերին, ապա պետք է նշել, որ վերջին
տարիների ընթացքում դրանք բավակա
նին ամրապնդվել են:
Ընդհանուր առամամբ, Ռուսաստա
նի շուրջ 50 տա
րած
քային սուբյեկտ
ներ ակտիվորեն համագործակցում են
Հայաստանի մարզերի հետ տնտեսու
թյան և հումանիտար ոլորտներում [12,
էջ 436]: Ինչպես նշել է ՀՀ նախկին նա
խագահ Ռ. Քոչարյանը 2003թ. հունվա
րին Մոսկվա կայացած այցի ժամանակ
տված իր մամլո ասուլիսի ընթացքում,
«Հայաստանի համար Ռուսաստանը ոչ
միայն միջազգային ասպարեզում մեծ
ազդեցություն ունեցող մեծ երկիր է, այլ
նաև այն երկիրն է, որի հետ հարաբերու
թյուններում մենք ունենք ընդգրկուն ու
սերտ կապեր, որոնք շոշափում են շատ
ոլորտներ՝ տնտեսականից մինչև ռազ
մա–տեխնիկականը: Ռուսաստանը մեզ
համար այն տարածաշրջանն է, որտեղ
ապրում է Հայկական սփյուռքը: Բնակա
նաբար, այդ համայնքի ազդեցությունը
հանրապետության ներսում քաղաքա
կան իրավիճակին կարող է էական լի
նել: Ռուսաստանը հանդիսանում է միջ
նորդ Ղարաբաղյան հակամարտության
կարգավորման գործում, որը կարևոր
խնդիր է հայ ժողովրդի, հանրապե
տության համար: Դա խոսում է այն մա
սին, որ մեր հանդիպումների օրակարգը
միշտ հագեցած է լինելու» [10]:
Կարելի է ամփոփել, որ պատմա
կան եր
կա
րատև փորձ ձեռք բե
րած
հայ–ռուսական հարաբերությունները և
համագործակցությունը, սկսած իրենց
ձևավորման ժամանակներից, ժամանա
կագրական և բովանդակային առումնե
րով անցել են տարբեր փորձությունների
միջով և գնալով թևակոխում են նորա
նոր փուլեր: Ներկայիս աշխարհաքաղա
քական իրադրությունը նաև թելադրում
է հայ–ռուսական հարաբերությունների
ժամանակակից փուլի բնույթը և պա
հանջում է առավել լուրջ վերաբերմունք
հատկապես անվտանգության ոլորտում
համագործակցության նկատմամբ: Անվ

76

տանգության հարցերում Հայաստա
նի Հանրապետության և Ռուսաստանի
Դաշնության վարած քաղաքականու
թյունը, հավաքական անվտանգության
ամրապնդմանն ուղղված նրանց ջան
քերը վկայում են այն լրջության մասին,
որն ընկած է պետությունների, տարա
ծաշրջանային անվտանգության, այս
պես կոչված «թեժ կետերում» խաղա
ղության ու կայունության ապահովմանն
ուղղված համատեղ գործունեության
հիմքում: Հավաքական անվտանգության
պայմանագրի կազմակերպությանը և
Եվրասիական տնտեսական միությանը
Հայաստանի անդամակցությունը, ինչ
պես տեսանք, հնարավորություն տվեց
երկու երկրներին զարգացնելու համա
գործակցությունը ոչ միայն հավաքական
անվտանգության, այլ նաև ներքին ան
վտանգության, տնտեսության, մշակույ
թի տարբեր ոլորտներում և այլն:
Հայ–ռուսական հարաբերությունների
զարգացումը դժվար կլիներ պատկերաց
նել առանց Ռուսաստանի հայ համայնքի,
որն ակտիվորեն մասնակցում է Ռու
սաստանի հասարակական–քաղաքա
կան կյանքին: Տեղի հայկական սփյուռքը,
երկու երկրների ու ժողովրդների միջև
ստեղծված մշակութային սերտ կապերը,
միգրացիոն քաղաքականությունը հան
դիսանում են Հայաստանը և Ռուսաստա
նը միավորող կարևորագույն օղակներ,
որոնց ազդեցությունը երկրների ներքին
ու արտաքին քաղաքականության առան
ձին ուղղությունների վրա օրինաչափ և
տրամաբանական երևույթ է:
Այնուամենայնիվ, չնայած իրադար
ձություններով հարուստ առօրյային՝
հայ–ռուս ակ ան հար աբ եր ութ յունն եր ի
հետխորհրդային և ժամանակակից փու

լը կազմում է միայն երկու ժողովուրդ
ների բազմադարյա բարեկամության
պատմ ութ յան համ եմ ատ աբ ար կարճ
ժամանակահատվածը: Այդ պատմու
թյան ողջ ընթացքում թե՛ հայերի և թե՛
ռուսների մոտ առկա են եղել միմյանց
միջև համագործակցության միտում
ներ: Այդ պատճառով էլ Հայաստանի և
Ռուսաստանի՝ որպես արդեն անկախ
պետությունների միջև փոխգործակցու
թյունը, ձեռք բերեց ռազմավարական
բնույթ, իսկ ժամանակակից այդ հարա
բերությունների ողջ ընթացքում դրանց
վատթարացման նշույլներ չեն նկատ
վել: Արդի պայմաններում անհրաժեշտ է
պահպանել այդ դինամիկան և հայ–ռու
սական համագործակցությունը ակտի
վացնել դաշնակցական ոգով:
Կատարված վերլուծությունը նպա
տակ ունի պարզաբանելու հայ–ռուսա
կան հարաբերությունների օրինաչափու
թյունները, վերլուծելու ձեռքբերումները՝
ըստ առան
ձին ոլորտ
նե
րի, դրանց ար
դյունքներն ու զարգացման հնարավո
րությունները: Հարավային Կովկասում
անվտանգության ապահովման գոր
ծում հայ–ռուսական հարաբերություննե
րի դերի, նշանակության, Հայաստանի
և Ռուսաստանի՝ որպես առանձին պե
տությունների ու դաշնակիցների ներգ
րավվածությունը տարածաշրջանային և
միջազգային գործընթացներին, դրանց
վրա ազդեցության արդյունավետու
թյան ուսումնասիրումը թույլ են տալիս
ամբողջական պատկերացնել բոլոր այն
նախադրյալները և պայմանները, որոնք
նպաստել են հայ–ռուսական ժամանակա
կից հարաբերությունների ձևավորմանը,
հիմք են հանդիսանում դրանց հետագա
զարգացման ու ամրապնդման համար:
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ ОСНОВНЫХ НАПРАВЛЕНИЙ АРМЯНО–РОССИЙСКОГО
СТРАТЕГИЧЕСКОГО СОТРУДНИЧЕСТВА

АРМЕН АГАБАБЯН
Национальная академия наук РА, Институт философии, социологии и права, аспирант

Стратегическое сотрудничество между Арменией и Россией является коплексным и неп
рерывным процессом, которое включает в себя взаимодействие в сферах экономики, науки,
культуры по обеспечению безопасности и военной политики. В настоящее время в условиях
быстрого геополитического развития и для Республики Армения, и для Российской Федера
ции намечается необходимость углубления сотрудничества и укрепления отношений. Ар
мяно–российское сотрудничество является также специфическим залогом по обеспечению
стабильности на Южном Кавказе, необходимой, в частности, для мирного урегулирования
одного из нерешенных конфликтов региона–Карабахской проблемы, во избежание напря
женных ситуаций в зоне соприкосновения.

BRIEF ANALYSIS OF BASIC DIRECTIONS OF ARMENIAN–RUSSIAN
STRATEGIC COOPERATION

ARMEN AGHABABYAN
The National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
Institute of Philosophy, Sociology and Law, PhD Student
Strategic cooperation between Armenia and Russia is a complex and ongoing process, which
includes cooperation in providing security and military policy in the fields of economy, science
and culture. Nowadays with the rapid geopolitical development of both the Republic of Armenia
and the Russian Federation there arises the need for profound cooperation and strengthening
relationship. Armenian–Russian cooperation is also a specific guarantee for securing stability in
the South Caucasus, which is particularly necessary for the peaceful settlement of the unsolved
Nagorno–Karabakh conflict in order to avoid tensions in the contact areas.
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ԽԱՉԱՏՈՒՐ ՄՆՋԻԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտ, հայցորդ

«ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱՐԻԶՄ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՔԱՂԱՔԱԳԻՏԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ
Հ ոդվ ած ը նվիրվ ած է պառլ ամ են
տար իզմ ի ֆեն ոմ են ի մեկն աբ ան ու
թյունների քաղաքագիտական վերլու
ծությանը: Հեղինակը մեկնաբանում է
պառլ ամ ենտ ար իզմ ը՝ որպ ես պետ ա
կան իշխանության կազմակերպման և
գործառնության համակարգ, որը հեն
վում է իշխանությունների բաժանման,
քաղ աք աց իակ ան հաս ար ակ ութ յան
տարբեր սոցիալական խմբերի շահերի
բազմազանության, քաղաքական բազ
մակարծության, մարդու և քաղաքացու
իր ավ ունքն եր ի և ազ ատ ութ յունն եր ի
պահպանման սկզբունքների վրա:
Հանգ ուց ային բառ եր և արտ ա
հայտություններ. պառլամենտարիզմ,
իշխանությունների բաժանում, ներկա
յաց ուցչ ակ ան ժող ովրդավ ար ութ յուն,
ժող ովրդավ ար ակ ան արժ եքն եր, հա
սար ակ ութ յան կառ ավ արմ ան համ ա
կարգ, խորհրդարանի լիազորություն
ների մակարդակ:
ԱՊՀ եր կրն եր ի քաղ աք ակ ան գի
տութ յան մեջ «պ առլ ամ ենտ ար իզմ»
հասկ աց ութ յուն ը մեկն աբ անվ ում է
տարբ եր կերպ, թեև, ըն դհ ան ուր առ
մամբ, խոսք ը գեր ագ ույն պետ ակ ան
իշխանության գործառնության և կազ
մակ երպմ ան խորհրդ ար ան ակ ան հա
մակարգի մասին է, որը դիտարկվում
է իշխ ան ութ յան օր ենսդ իր և գործ ա
դիր գործառույթների բաժանման հա
մատ եքստ ում: Նեղ իմ աստ ով՝ պառ
լամ ենտ ար իզմ ի տակ, սով որ աբ ար,
հասկանում են խորհրդարանի գերիշ
խանությունը և արտոնյալ դրությունը,
նրա առաջ կառավարության պատաս
խան ատվ ութ յուն ը. լայն իմ աստ ով՝

նրա էակ ան դեր ակ ատ ար ութ յուն ը՝
որպ ես ներկ այ աց ուցչ ակ ան և օր ենս
դիր մարմնի, որն օժտված է նաև վե
րահսկող ակ ան լիազ որ ութ յունն եր ով:
Արդ ար ացվ ած է այն դիտ ող ութ յուն ը,
ըս տ որ ի պառլ ամ ենտ ար իզմ ը 1 ոչ այլ
ինչ է, քան քաղաքական որոշումներն
ազատ քննարկելու և ընդունելու ներ
կայացուցչական մարմնի ունակությու
նը:
«Պառլամենտարիզմ» եզրույթը մե
զան ում լայն շրջ ան առ ութ յան մեջ է
դրվ ել դեռևս Հայ աստ ան ի առ աջ ին
հանր ապ ետ ութ յուն ում: Այդ շրջ ան ում
պառլ ամ ենտ ար իզմ ը մեկն աբ անվ ում
էր որպ ես պետ ակ ան կառ ուցվ ածք ի
համ ակ արգ, որ ի դեպք ում խորհրդ ա
րա
ն ը գե
ր ակշ
ռ ող դեր է խա
ղ ում ոչ
միայն որպես օրենսդիր մարմին, այլև
որպես գործադիր իշխանության նկատ
մամբ գեր ագ ույն վեր ահսկ ող ութ յուն
իր ակ ան ացվ ող մարմ ին: Խորհրդ ա
րանն ընկալվում էր որպես գործադիր
իշխ ան ութ յան նկատմ ամբ գեր ագ ույն
վերահսկողության մարմին, որն իրա
վունք ունի ոչ միայն կառավարությու
նից պահանջելու հաշվետվություն իր
գործունեության մասին, այլև պատաս
խանատվության կանչելու նախարար
ներ ին: Մեր կարծ իք ով՝ Հայ աստ ան ի
առ աջ ին խոհրդ ար ան ակ ան հանր ա
պետությունը հանդիսանում էր յուրօ
րին ակ ներկ այ աց ուցչ ակ ան պետ ու
թյուն, որն իր բացառիկ իրավունքներն
իր ակ ան ացն ել իս սերտ որ են կապվ ած
1
Алеманн У. фон. Парламентаризм.
Политология. Вып.3: М., 1993, с.22.
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էր սահմ ան ադր ակ ան–իր ավ ակ ան
այն նորմ ի հետ, որ ը պահ անջ ում էր,
որ կառ ավ ար ութ յան քաղ աք ակ ան ու
թյուն ը մշտ ապ ես համ ապ ատ ասխ ան ի
խորհրդարանի մեծ ամ ասնութ յան շա
հերին և ձգտումներին: Անտարակույս,
խորհրդ ար ան ակ ան կար ող են ան
վանվ ել միա յն այն պետ ութ յունն եր ը,
որոնցում պառլամենտարիզմի նորմե
րը կազմում են նրանց սահմանադրա
կան իրավունքի անհրաժեշտ բաղադ
րիչները:
Հ ետխ որհրդ ային փոխ ակ երպ ում
ներ ի, բարդ ու հակ աս ակ ան զար
գաց ումն եր ի ժամ ան ակ ակ ից փուլ ում
շրջանառվում են բազմաթիվ սահմա
նումն եր, որ ոնք այս կամ այն չափ ով
արտացոլում են «պառլամենտարիզմ»
հասկ աց ութ յան էո ւթ յուն ը: Որ ոշ հե
ղին ակն եր պառլ ամ ենտ ար իզմ ը գնա
հատ ում են որպ ես բաց առ ապ ես պե
տակ ան վարչ ակ արգ, որ ի գլխ ավ որ
տարբերիչ գիծը խորհրդարանի առաջ
կառ ավ ար ութ յան քաղ աք ակ ան պա
տասխանատվությունն է:
Անհր աժ եշտ է տարբ եր ել պառ
լամ ենտ ար իզմ ի «լ այն» և «ն եղ»
ըմ բռնումն եր ը, քան ի որ դա նպաս
տում է պառլամենտարիզմի ֆենոմենի
յուր ահ ատկ ութ յան բաց ահ այտմ ան ը:
Պառլ ամ ենտ ար իզմ ի «ընդլ այն ող ա
կան» մոտ եցմ ան կողմն ակ իցն եր ից
ռուս հետ ազ ոտ ող Ս.Մ.Միր ոն ով ը
պառլ ամ ենտ ար իզմ ը բնոր ոշ ում է որ
պես «բարդ և բազմակողմանի ֆենո
մեն, սոցիալական արժեքների ինչ–որ
մի սանդղ ակ, որտ եղ գեր իշխ ում է
օրենքը, գործում են իրավունքի գերա
կայության և իշխանության բաժանման
սկզբ ունքն եր ը, իս կ քաղ աք աց իակ ան
հաս ար ակ ութ յուն ը բնութ ագրվ ում է
դեմ ոկր ատ իզմ ով և բարձր քաղ աք ա
կան–իրավական մշակույթով»:1

Պառլամենտարիզմը նաև դիտարկ
վում է որպես «կառավարման ներկա
յաց ուցչ ակ ան սկզբ ունք և ներկ այ ա
ցուցչ ակ ան պետ ակ ան մարմ ինն եր ի
գործունեության, ինչպես նաև պետա
կան իշխ ան ութ յան այլ մարմ ինն եր ի
հետ փոխգործակցության ձև»:2
Ըստ Հանր ագ իտ ակ ան մեծ բառ ա
րան ի՝ «պ առլ ամ ենտ ար իզմ ը պետ ու
թյան քաղաքական կազմակերպության
համակարգ է, որտեղ հստակ սահմա
նազատված են օրենսդիր և գործադիր
իշխ ան ութ յունն եր ի գործ առ ույթն եր ը՝
խորհրդ ար ան ի արտ ոն յալ վիճ ակ ի
պայմաններում»:3 Դա ընդգծում է ընտ
րովի օրենսդրական մարմնի առաջա
տար դիրք ը պետ ակ ան իշխ ան ութ յան
և կառավարման համակարգում:
Ամ եր իկ յան ակ ան ավ որ քաղ աք ա
գետ Խու ան Լինց ը, բնութ ագր ել ով
պառլամենտարիզմն իր ծագումնաբա
նական և ժամանակակից կողմերի մի
ասնության մեջ, նշում է՝ նախ՝ իր ար
մատներով պառլամենտարիզմը գալիս
է ժողովրդի ներկայացուցչության միջ
նադ ար յան ձևից՝ ըն տր ով ի ժող ով ից,
որն օժտված էր որոշումներ ընդունե
լու որ ոշ ակ ի իր ավ ունքն եր ով և լիա 
զոր ութ յունն եր ով: Այն ուհ ետև հստ ա
կեցնելով իր միտքը՝ Խ.Լինցը նշում է.
«Խստորեն ասած, պառլամենտարիզմը
այնպիսի վարչակարգ է, որի դեպքում
միակ ժողովրդավարական ինստիտու
տը հանդ իս ան ում է խորհրդ ար ան ը,
իս կ կառ ավ ար ութ յան իշխ ան ութ յուն ը
գտնվում է խորհրդարանական վստա
հութ յան քվեի ց լիակ ատ ար կախվ ա
ծության մեջ»:4 Վերոնշյալ սահմանումը
մեզ թույլ է տալիս հստակ առանձնաց
նել պառլամենտարիզմի սկզբունքնե
2
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4
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րը: Դրանց մեջ առ ավ ել կարև որն երն
են՝ բնակչ ութ յան բոլ որ սոց իալ ակ ան
խավ եր ի շահ եր ի արտ ահ այտ ում ը և
պաշտպ ան ում ը, իշխ ան ութ յան մյուս
բոլոր մարմինների նկատմամբ իշխա
նության օրենսդիր մարմինների առաջ
նութ յուն ը, խորհրդար ան ի ենթ արկ
ված ությունը ժող ովրդին և վերջինիս
կողմից խորհրդարանի վերահսկելիու
թյունը, իշխանության այլ մարմինների
հետ խորհրդ ար անն եր ի փոխգ ործ ակ
ցությունը:
Ժ ամ ան ակ ակ ից քաղ աք ագ իտ ա
կան գրակ ան ութ յան մեջ օգտ ագ ործ
վում են «պ առլ ամ ենտ ար իզմ» հաս
կացության տարբեր բնութագրումներ,
որ ոնց մի մաս ը հիմն ակ ան բնութ ագ
րումն եր ի ձևափ ոխ ումն երն են: Պառ
լամ ենտ ար իզմ ը բնութ ագր ում են և՛
որպ ես հաս ար ակ ութ յան կառ ավ ար
ման համ ակ արգ, և՛ որպ ես ներկ ա
յաց ուցչ ակ ան ժող ովրդավ ար ութ յան
ձև, և՛ որպ ես բնակչ ութ յան որ ոշ ակ ի
խմբ եր ի շահ եր ի իր ակ ան ացմ ան ժո
ղովրդավարական մեխանիզմ և այլն:
Այս բնութ ագրումն եր ի տար ամ իտմ ան
էո ւթ յուն ը հիմն ակ ան ում վեր աբ եր ում
է պառլ ամ ենտ ար իզմ ի օբյեկտն եր ի
առ անձն ացմ ան չափ ան իշն եր ի հար
ցին: Ե
թ ե մի դեպ
ք ում նման չա
փ ա
նիշ են համ ար ում հաս ար ակ ութ յան
կառ ավ արմ ան առ անձն ահ ատ ուկ հա
մակ արգ ը կամ ներկ այ աց ուցչ ակ ան
ժող ովրդավ ար ութ յան ձևը, ապ ա
մյուս դեպք ում՝ բնակչ ութ յան որ ոշ ա
կի խմբ եր ի շահ եր ի իր ակ ան ացմ ան
ժող ովրդավ ար ակ ան մեխ ան իզմ ը:
Միաժ ամ ան ակ, պառլ ամ ենտ ար իզ
մը, գործ առ ել ով որպ ես ներկ այ ա
ցուցչ ակ ան ժող ովրդավ ար ութ յան ձև
կամ որպ ես բնակչ ութ յան տարբ եր
խմբ եր ի շահ եր ի իր ակ ան ացմ ան ժո
ղովրդավ ար ակ ան մեխ ան իզմ, բնավ
էլ ամբ ողջ ով ին չի հանգ ում դրանց:
Այն, ըն դհ անր ակ ան իմ աստ ով, միա 
ժամ ան ակ պետ ակ ան իշխ ան ութ յան
կազմ ակ երպմ ան և գործ առն ութ յան

ամբ ողջ ակ ան համ ակ արգ է, որ ը հա
սար ակ ութ յան քաղ աք ակ ան համ ա
կարգում ունի իր որոշակի տեղը, դե
րակատարությունը և գործառույթները:
Պ առլ ամ ենտ ար իզմ ի գիտ ակ ան
սահմ անմ ան պրոբլ եմ ի մի էակ ան
կողմն է դառն ում այդ կատ եգ որ իա յի
ուր ույն բով անդ ակ ութ յան ու նշան ա
կութ յան բաց ահ այտ ում ը ժամ ան ա
կակ ից քաղ աք ագ իտ ութ յան այնպ իս ի
կատ եգ որ իա յի հար աբ եր ակց ութ յամբ,
ինչպիսին է «ժողովրդավարությունը»:
Պառլամենտարիզմը հանդիսանում
է ներկ այ աց ուցչ ակ ան ժող ովրդա
վար ութ յան ձևեր ից մեկ ը, նրա գոր
ծառն ութ յան օր ին աչ ափ ութ յունն եր ի
դրսևորման առավել կոնկրետ ոլորտը:
Ըն դ որ ում, շատ կարև որ է ըն դգ ծել,
որ տվյալ դեպք ում պառլ ամ ենտ ա
րիզմ ը փաստ որ են նույն ան ում է ժո
ղովրդավ ար ակ ան արժ եքն եր ի հետ:
Դրանց թվում բաց առ իկ կար ևորու
թյուն են ձեռք բեր ում. քաղ աք աց իա 
կան հաս ար ակ ութ յուն ը՝ իր ավ ակ ան
մշակ ույթ ի իր բարձր մակ արդ ակ ով,
օր ենք ի գեր ակ այ ութ յան գաղ ափ ա
րի հաստ ատ ում ը, պետ ութ յան հետ
հար աբ եր ութ յունն եր ում անձ ի իր ա
վունքն եր ի առ աջն ութ յուն ը, արժ եք
ներ ի համ ապ ատ ասխ ան սանդղ ակ ի
ստեղծումը, որը պետական իշխանու
թյունն իր ակ ան ացն ել իս բաց առ ում է
հասարակական և անձնական շահերի
միջև ծագ ող ներհ ակ ութ յունն երն ու
լուրջ հակ աս ութ յունն եր ը: Անկ ասկ ած,
այդ արժեքների իրագործումը պետք է
տեղի ունենա ժողովրդական ներկա
յացուցչության մարմնի՝ խորհրդարա
նի ակտ իվ գործ ուն եո ւթ յան միջ ոց ով:
Չպետք է մոռ ան ալ նաև, որ պառլա
մենտարիզմը, որպես որոշակի քաղա
քական և իրավական գաղափարախո
սություն՝ միաժամանակ քաղաքական
իրականության, ինքն իր և այլ իրողու
թյունն եր ի նկատմ ամբ ակտ իվ վեր ա
բերմ ունք ի եղ ան ակ է: Այն քաղ աք ա
կան գիտակցության, նրան համարժեք
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ժող ովրդավ ար ակ ան քաղ աք ակ ան
մշակ ույթ ի մեջ արժ եք ային կողմն ո
րոշման ձև է ստանում: Ամենևին հնա
րավոր չէ հասկանալ, թե ինչ է տեղի
ունենում աստիճանաբար ժողովրդա
վար ացվ ող հաս ար ակ ութ յան մեջ, թե
դեպ ի ո՛ւր է այն շարժվ ում, ին չպ իս ի՛
պրոբլ եմն եր են նրա առ ջև կանգն ած,
եթ ե մենք չըմբռնենք այն արժ եքն եր ի
փոփ ոխ ութ յունն եր ի միտ ում ը, որ ոնք
ընդ ուն ում են նրա անդ ամն եր ը, այդ
փոփ ոխ ութ յունն եր ի կապ ը տնտ ես ու
թյան վիճ ակ ի և պառլ ամ ենտ ար իզ
մի ին ստ իտ ուտն եր ի գործ ուն եո ւթ յան
հետ:
Ասվ ած ից հետ ո կարև որ է կանգ
առն ել խորհրդ ար ան ի և ժող ովրդա
վար ութ յան հար աբ եր ակց ութ յան այն
կողմ եր ի վրա, որ ոնք կապվ ած են
պառլամենտարիզմի ֆենոմենի յուրա
հատկության հետ:
Իսկական պառլամենտարիզմը հնա
րավոր է միայն ժողովրդավարության
պայմաններում, երբ, ինչպես նշում են
Դ.Օլսոնը և Մ.Մեզեյը, խորհրդարանն
առավել մոտ է գտնվում «այն տեղին,
որտեղ իրականացվում է ժողովրդա
վարության տեսության և ժողովրդա
վար ակ ան պրակտ իկ այի միավ որ ում–
միաձուլումը»: 1 Երբ խորհրդարանը ոչ
թե ձևակ ան որ են, այլ գործն ակ ան ում
հանդ ես է գալ իս որպ ես իշխ ան ու
թյան բարձր ագ ույն ներկ այ աց ուցչ ա
կան մար
մ ին, ո
ր ն իր մեջ նե
ր ա
ռ ում
է ինք ը խորհրդար ան ը, ին չպ ես նաև
տարբ եր մակ արդ ակ ի քաղ աք ակ ան,
իր ավ ակ ան և բար ոյ ակ ան գործ ոն
ներ ի ող ջ համ ակ արգ ը, որ ի օգն ու
թյամբ, ըստ էութ յան, կարգ ավ որվ ում
է հաս ար ակ ութ յան կյանք ը: Անկ աս
կած, ժող ովրդավ ար աց ումն անհ նար
է առ անց տարբ եր սոց իալ ակ ան խմ
բեր ի և հաս ար ակ ութ յան կողմ ից իշ

խան ութ յան իր ակ ան ացմ ան ներկ ա
յաց ուցչ ակ ան ձևեր ի զարգ ացմ ան ու
կատարելագործման, այսինքն՝ առանց
խորհրդարանական ժողովրդավարու
թյան: Մյուս կողմից՝ ակներև է, որ քա
ղաքացիների ազատությունը կարող է
ապահովել միայն պետության մեջ, որ
տեղ օր ենսդ իր, գործ ադ իր և դատ ա
կան իշխ ան ութ յունն եր ը գործ ում են
խիստ որոշակի ոլորտներում և փոխա
դարձաբար սահմանափակում են մեկը
մյուսին: Այդ սկզբունքն արտացոլվում
է իշխանության իրականացման մեխա
նիզմի կառուցման մեջ, իսկ իշխանու
թյունների ռեալ բաժանումը հաստատ
վում կամ հերքվում է դրա ձևավորման
և գործառնության ողջ պրակտիկայով:
Իշխանությունների բաժանման տե
սությունն ու պրակտիկան չի ենթադ
րում պետ ակ ան իշխ ան ութ յան որև է
ճյուղ ին գեր ագ ույն իշխ ան ութ յան լի
ազ որ ութ յունն եր ի և գործ առ ույթն եր ի
շնորհում: Բանն այն է, որ պետության
միասնությունը և ամբողջականությու
նը թույլ չի տալիս առաջադրել հարց,
թե ո՛ր իշխանությունն է առավել կա
րևորը: Դրան
ց ից ոչ մե
կ ը չի կա
ր ող
գոյ ութ յուն ուն են ալ առ անց մյուս եր
կուս ի: 2 Ասվ ած ից բխում է, որ իշխ ա
նութ յունն եր ի բաժ անմ ան սկզբ ունք ը
բնավ չի ժխտում իշխանության միաս
նութ յան դևույթ ը: Այն միա յն ժխտ ում
է մեն իշխ ան ութ յուն ը: Իշխ ան ութ յան
միա սն ութ յուն ը ենթ ադր ում է իշխ ա
նութ յան բոլ որ եր եք ճյուղ եր ի միջև
շահ ագրգ իռ համ ագ ործ ակց ութ յուն,
փոխն երգ ործ ութ յուն և իշխ ան ութ յան
որևէ մեկ ճյուղի մեջ ողջ իշխանությու
նը կենտրոնացնելու, բռնապետություն
հաստատելու անթույլատրելիությունը,
անհանդուրժելիությունը:
Պառլամենտարիզմի էության պար
զաբանումը պահանջում է նաև քննար
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2
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կել պառլամենտարիզմի և պետական
կառ ավ արմ ան ձևեր ի հար աբ եր ակ
ցութ յան պրոբլ եմ ը: Չծանր ան ալ ով
դրա իր ավ ագ իտ ակ ան մեկն աբ ան ու
թյունն եր ի վրա՝ շատ կարև որ է ըն դ
գծել, որ թեև պառլ ամ ենտ ար իզմ ը
կառ ավ արմ ան ձևեր ի տար ատ ես ա
կություններից մեկն է, սակայն քաղա
քագ իտ ակ ան իմ աստ ով ամբ ողջ ով ին
դրան չի հանգում: Հատկանշական է,
որ մի շարք եր կրն եր ում խորհրդ ա
րան ակ ան համ ակ արգ ը լիով ին զու
գակցվում է պետական կառավարման
այնպ իս ի ձևի հետ, ին չպ իս ին է միա 
պետ ութ յուն ը: Հաճ ախ դա անվ ան ում
են խորհրդ ար ան ակ ան միապ ետ ու
թյուն: Մեր կարծ իք ով՝ պառլ ամ են
տա
ր իզ
մ ը պետք է դի
տ ել ոչ մի
ա յն
այն կողմից, որ դա պետական կառա
վարման ձևերի տարատեսակություն
նե
ր ից մեկն է: Էլ ա
վ ե
լ ի մեծ չա
փ ով
դա բազմապլ ան երև ույթ է, որն ունի
բարդ ներք ին կառ ուցվ ածք. բաղկ ա
ցած է փոխկ ապա կցված տարր եր ից:
Պառլամենտարիզմը բնորոշում է նաև
հասարակական կյանքի կազմակերպ
ման կառ ուցվ ածք ը, քաղ աք աց ին եր ի
իր ավ ունքն եր ի, պարտ ակ ան ութ յուն
ներ ի և ազ ատ ութ յունն եր ի ապ ահ ով
ման՝ գործնականում ձեռքբերված մա
կարդակը, այսինքն՝ հասարակության
ժողովրդավարացման աստիճանը: Հե
տևաբար, պառլամենտարիզմի մասին
կարելի է խոսել միայն ժողովրդավա
րակ ան կառ ավ արմ ան առ նչ ութ յամբ,
թեև խորհրդարան կարող է գոյություն
ուն են ալ և ավտ որ իտ ար վարչ ակ ար
գերում (օրինակ՝ Ուգանդայում, Ինդո
նեզ իայ ում): Այն մոտ եց ում ը, սակ այն,
երբ պառլամենտարիզմը հանգեցվում
է կառ ավ արմ ան ձևեր ից մեկ ին, որ ը
բնութագրվում է խորհրդարանի, կա
ռավարության և պետության առաջին
դեմք ի՝ մեկ ը մյուս ին ենթ արկվ ել ու՝
ենթ ակ այ ութ յան մակ արդ ակ ով, ակ ն
հայտ ամբավարար է:
Այդ տես ակ ետ ից և՛ տես ակ ան, և՛

գործն ակ ան առ ում ով հրատ ապ է
«պ առլ ամ ենտ ար իզմ–խորհրդ ար ան»
երկմիասնության վերլուծությունը: Տե
ղին է նշել, որ երբեմն պառլամենտա
րիզմի տակ հասկանում են խորհրդա
րանի գործառնության պրակտիկան և
տեսությունը: Թեև բավական հաճախ
կար ել ի է հանդ իպ ել պառլ ամ ենտ ա
րիզմի ընդլայնողական մեկնաբանու
թյան ը, եր բ այն նույն ակ ան ացվ ում է
ներկայացուցչական ժողովրդավարու
թյան հետ: Այսինքն՝ պառլամենտարիզ
մը մեկնաբանվում է որպես «քաղաքա
կան որ ոշ ումն երն ազ ատ քննարկ ել ու
և օրենքների ձևով ընդունելու պետա
կան իշխ ան ութ յան ներկ այ աց ուցչ ա
կան մարմն ի ուն ակ ութ յուն»: 1 Կար ել ի
է համ աձ այնվ ել կամ վիճ արկ ել այդ
դատողությունը, սակայն մի բան ան
վիճելի է՝ չի լինում ժողովրդավարու
թյուն առանց պառլամենտարիզմի, իսկ
պառլ ամ ենտ ար իզմ ը գոյ ութ յուն չուն ի
առանց խորհրդարանի:
Պառլամենտարիզմը ենթադրում է,
որ խորհրդ ար անն օժ տվ ած է օր ենս
դր ութ յան, կառ ավ ար ութ յան ըն տր ու
թյան, նրա և գործադիր իշխանության
մյուս անդ ամն եր ի գործ ուն եո ւթ յան
նկատմ ամբ վեր ահսկ ող ութ յուն իր ա
կանացնելու, նրանց պաշտոնաթողու
թյան, ին չպ ես նաև պետ ութ յան գլխ ի
պաշտ ոն աթ ող ութ յան լիազ որ ութ յուն
ներ ով: Այսպ իս ով՝ նպատ ակ ահ ար
մար է խոսել պառլամենտարիզմի մա
սին մի
ա յն այն դեպ
ք ում, ե
թ ե բա
ցի
խորհրդարանից՝ գոյություն ունի հա
սարակության կառավարման այնպիսի
համակարգ, որի մեջ, առնվազն, առկա
են. ա) օրենսդիր և գործադիր գործա
ռույթների հստակ բաշխում, բ) ներկա
յաց ուցչ ակ ան (օր ենսդր ակ ան) մարմ
նի, այն է խորհրդ ար ան ի՝ պետ ակ ան
իշխանության այլ մարմինների նկատ
1
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մամբ գերակշող (արտոնյալ) վիճակ:
Ամ են աընդհ ան ուր պլան ով լիով ին
համ ամիտ ենք այն քաղ աքագ ետների
հետ, որ ոնց կարծ իք ով՝ խորհրդ ար ա
նի սոսկ ակ ան գոյ ութ յուն ը պետ ակ ան
իշխ ան ութ յան մարմ ինն եր ի համ ա
կարգ ում՝ չի նշան ակ ում պառլ ամ են
տար իզմ ի գոյ ութ յուն ամ ուր հիմք եր ի
վրա: Պառլամենտարիզմի համար ան
հրաժեշտ է, որպեսզի ժող ովրդական
ներկ այ աց ուցչ ութ յան մարմ ինն օժ տ
ված լինի որոշակի որակներով, որոնց
թվում կարելի է առանձնացնել.
1. խորհրդ ար ան ի պատգ ամ ավ որ
ների ընտրությունն ազատ համընդհա
նուր ըն տր ութ յունն եր ում, ինչ ը տվյալ
պետ ակ ան մարմն ի ներկ այ աց ուցչ ու
թյան բարձր մակ արդ ակ ի հիմն ակ ան
երաշխիքն է,
2. ինքնուրույնությունն ու իշխանու
թյունն եր ի բաժ անմ ան համ ակ արգ ում
անկախությունը,
3. խորհրդ ար ան ի լիազ որ ութ յուն
ներ ի բարձր մակ արդ ակ ը՝ պետ ակ ան
կառ ավ արմ ան հարց եր ի լուծմ ան և
օր ին աստ եղծ գործ ուն եո ւթ յան ըն
թացք ում: 1 Այսպ իս ով՝ խորհրդ ար ան ը
որպես պառլամենտարիզմի գլխավոր
տարր, պետք է օ
ժ տ
վ ած լի
ն ի ո
ր ո
շակ ի հատկ ան իշն եր ով, որ ակ ակ ան
բնութ ագր եր ով, առ անց որ ոնց պառ
լամ ենտ ար իզմ ը՝ որպ ես համ ակ արգ
չի կար ող կայ ան ալ: Խորհրդ ար ան ը
որպ ես ժող ովրդակ ան ներկ այ աց ուց
չութ յան մարմ ին, չի կար ող սահմ ա
նափակվել վերը թվարկված հատկա
նիշն եր ով: Այն բնութ ագրվ ում է նաև
օր ենք ի գեր ակ այ ութ յամբ, խորհրդա
րան ի հար աբ եր ակ ան ին քն ուր ույն ու
թյամբ, իշխ ան ութ յան բոլ որ ճյուղ եր ի
լիազ որ ութ յունն եր ի հստ ակ բաժ ան
մամբ և հաշվեկշռվածությամբ, փոխա
դարձ զսպ ումն եր ի ու հակ ակշ իռն եր ի

համ ակ արգ ի առկ այ ութ յամբ, ներկ ա
յաց ուցչ ակ ան ութ յամբ, օր ենսդր ակ ան
իր ավ աս ութ յան բավ ակ ան բարձր
մակ արդ ակ ով, քաղ աք աց ին եր ի իր ա
վունքներն ու ազատություններն իրա
պես ապահովելու ունակությամբ: Հենց
այդ ընդհանուր գծերն էլ թույլ են տա
լիս պնդելու, որ պառլամենտարիզմը՝
հաս ար ակ ութ յան բոլ որ սոց իալ ակ ան
խավ եր ի և խմբ եր ի շահ եր ի իր ակ ա
նացման առանձնահատուկ իրավական
ինստիտուտ է:
Ն երկ այ աց ուցչ ակ ան և օր ենսդր ա
կան մարմն ի առկ այ ութ յուն ը դեռևս
չի նշան ակ ում պառլ ամ ենտ ար իզ
մի՝ որպ ես ժամ ան ակ ակ ից քաղ աք ա
կիրթ հաս ար ակ ութ յան առ անձն ահ ա
տուկ սոց իալ ակ ան և քաղ աք ակ ան
ին ստ իտ ուտ ի առկ այ ութ յուն: Պառլ ա
մենտ ար իզմ ը պետ ակ ան իշխ ան ու
թյան անհ ամ եմ ատ ավ ել ի բարդ և
բազմ ակ ողմ ան ի համ ակ արգ է, քան
խորհրդարանի և իշխանության հասա
րակ բաժանման առկայությունը:
Այս առ ում ով պառլ ամ ենտ ար իզմ ի
ձևավ որմ ան ու զարգ ացմ ան ըմ բռն
ման համ ար ել ակ ետ ային նշան ակ ու
թյուն է ստանում ներկայացուցչության
սկզբ ունք ի քաղ աք ագ իտ ակ ան վեր
լուծ ութ յուն ը: Ներկ այ աց ուցչ ութ յան
սկզբունքի էությունը չի սպառվում լի
ազ որ ութ յունն եր ի պատվ իր ակմ ամբ:
Դա միա յն «ն երկ այ աց ուցչ ութ յուն»
հասկ աց ութ յան իմ աստ ային եզր եր ից
մեկն է: Որոշ քաղաքագետներ առանձ
նացնում են պառլամենտարիզմի հիմ
նար ար այդ սկզբ ունք ի եր եք իմ աս
տային նշանակություններ.
1. լիազ որ ութ յունն եր ի պատվ իր ա
կում,
2. տիպականություն, այսինքն՝ տի
պակ ան, միջ ին բնութ ագր եր ով օժ տ
ված անձանց առկայություն,
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3. խորհրդանշանայնություն:1
Ժ ող ովրդակ ան ներկ այ աց ուցչ ու
թյուն ը՝ որպ ես ժող ովրդավ ար ութ յան
իր ակ ան խորհրդ ան իշ, ներ առ ում է
իր մեջ ոչ միայն վստահված անձանց
ազ ատ ընտրության իրավ ունքը և լի
ազ որ ութ յունն եր ի պատվ իր ակ ումն,
այլև իր ենց կողմ ից լիազ որվ ած ան
ձանց գործունեության նկատմամբ վե
րահսկող ութ յան իր ակ ան հնար ավ ո
րությունը:
Ինչպ ես հայտն ի է, խորհրդ ար ան ի
կազմ ը որ ոշվ ում է ժող ովրդի ազ ատ
կամք ի արտ ահ այտ ութ յամբ: Դա նշա
նակ ում է, որ գեր ագ ույն իշխ ան ու
թյուն ը պատկ ան ում է ժող ովրդին՝
խորհրդար ան ակ ան իշխ ան ութ յուն ը
հանդես է գալիս որպես իշխանություն,
որը լիազորված է ժողովրդի, այսինքն՝
իշխ ան ութ յան սուվ եր են ի կողմ ից: Այլ
կերպ ասած, խորհրդարանը մարմնա
վորում է ժողովրդի սուվերենությունը,
գերիշխանությունը: Այն կոչված է ար
տահայտելու ժողովրդի հավաքական
կամքը և ենթակարգելու խմբային շա
հեր ը: Ին չ վեր աբ եր ում է «տ իպ ակ ա
նութ յան ը», ապ ա այստ եղ խոսքն այն
մասին է, որ խորհրդարանական ներ
կայ աց ուցչ ութ յունն իր ամբ ողջ ութ յան
մեջ պետք է ներկ այ ացն ի սոց իո ւմ ի
խտացված մանրակերտը: Հետևաբար,
միա յն լիա րժ եք ներկ այ աց ուցչ ութ յան
դեպքում խորհրդարանն ի զորու է հա
մարժեքորեն արտացոլելու ժողովրդի
շահ եր ը, հաշվ ի առն ել ու մարդկ անց
կարծ իքն եր ի և տրամ ադրութ յունն եր ի
ող ջ բազմ ազ ան ութ յուն ը, մշակ ույթ
ներ ի և ավ անդ ույթն եր ի ող ջ տար
րապ ատկ եր ը, եթ ե ըն տր ազ անգվ ած ը
բազմազգ է:
Ժ ող ովրդավ ար ութ յան խորք ային
ըմ բռնմ ան համ ար ոչ նվազ կարև որ
նշանակություն ունի ներկայացուցչու

թյան՝ որպ ես «խ որհրդ ան իշ ի» ճիշտ
մեկն աբ ան ութ յուն ը: Խորհրդ ար ան ը
խորհրդանշ ում է ժող ովրդավ ար ու
թյուն ը, և ժող ովրդավ ար ակ ան կար
գին սպառն աց ող վտանգն եր ի դեպ
քում հենց խորհր
դ ա
ր անն է՝ որ
պ ես
այդ կարգ ի խորհրդ ան իշ, առ աջ ին ը
հայտնվում հարվածի տակ:
Ք աղ աք ակ ան մասն ակց ութ յուն ը
պառլ ամ ենտ ար իզմ ի միա յն «արտ ա
քին» բնու
թ ա
գ իրն է, մինչ
դ եռ նրա
հիմնարար բաղադրիչը հանդիսանում
է, նախև առ աջ, ող ջ ներկ այ աց ուցչ ա
կան ինստիտուտների գործառնությու
նը և նրանց փոխգործողությունը քա
ղաքական համակարգի այլ տարրերի,
ին չպ ես նաև քաղ աք աց իակ ան հա
սար ակ ութ յան հետ: Տվյալ մոտ եցմ ան
հիմն ակ ան գաղ ափ արն այն պնդ ումն
է, որ պառլ ամ ենտ ար իզմ ի իսկ ութ յան
մասին կարելի է խոսել միայն այնպի
սի առանձնահատուկ համակարգի գո
յության պայմաններում, որի դեպքում
պառլամենտարիզմը ոչ թե ձևականո
րեն, այլ իրապես իր գործառույթներն
իր ակ ան ացն ել ու հնար ավ որ ութ յուն
ուն ի՝ դրան ով իս կ զբաղ եցն ել ով իր
համարժեք տեղը երկրի քաղաքական
համ ակ արգ ում: Պառլ ամ ենտ ար իզմ ի
ժամ ան ակ ակ ից բնութ ագր ումն եր ում
հաճ ախ չի շեշտ ադրվ ում խորհրդ ա
րանական տիպի կուսակցությունների
համակարգի դերն ու նշանակությունը:
Մինչդեռ այն պառլամենտարիզմի ողջ
համակարգի առաջնահիմքերից և ան
կապտելի հատկանիշներից մեկն է:
Ք աղ աք ակ ան գիտ ութ յան մեջ կու
սակց ութ յուն աս ել ով, սով որ աբ ար,
հասկ ան ում են մարդկ անց կազմ ա
կերպ որ են համ ախմբվ ած խումբ ը,
որ ի գլխ ավ որ նպատ ակ ը պայք արն է
քաղ աք ակ ան իշխ ան ութ յան համ ար
և դրան հասն ել ը: 2 Իր ենց հիմն ակ ան
խնդր ի իր ակ ան ացմ ան համ ար քա

1
Бирюков Н.И., Сергеев В.М. Становление
институтов представительной власти в современной
России. – М., 2004, с.14.

2 Дюверже М. Политические партии. – М., 2002,
с.21–22.
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ղաք ակ ան կառ ուցվ ածքն երն ակտ ի
վոր են մասն ակց ում են ըն տր ութ յուն
ներ ին և նրանց ներկ այ աց ուց իչն եր ից
համ ալրվ ում է խորհրդ ար ան ի կազ
մը, որ ն, ըս տ էո ւթ յան, պատվ իր ակ
ված է ըն տր ողն եր ի կողմ ից: Իր ենց
խորհրդարանական գործ ունեութ յամբ
կուս ակց ութ յունն եր ը նպաստ ում են
իշխանության այդ մարմնի հիմնական
գործառույթներից մեկի կատ արմ անը,
որ ը զուգ ակցվ ում է նրանց ու ղղ ակ ի,
անմ իջ ակ ան խնդր ի՝ շահ եր ի ներկ ա
յաց ուցչ ութ յան ապ ահ ովմ ան հետ: Այլ
խոսքերով՝ կարելի է ասել այն մասին,
որ խորհրդարանն իրականացնում է իր
հիմնական առաքելությունն հենց քա
ղաք ակ ան կուս ակց ութ յունն եր ի գոր
ծունեության միջոցով, ինչը վկայում է
նրանց սերտ փոխկապվածության մա
սին: Բաց ի ներկ այ աց ուցչ ակ ան գոր
ծառույթից՝ խորհրդարանն օժտված է
իշխ ան ակ ան բաց առ իկ իր ավ ունք ով,
արտոնությամբ, որն իրականություն է
դառնում նույնպես կուսակցություննե
րի անմիջական մասնակցությամբ, երբ
վերջիններիս քաղաքական ծրագրերը
վերափոխվում են խորհրդարանական
որ ոշ ումն եր ի: Դրանք պայմ ան ավ ո
րում են պետ ութ յան հետ ագ ա զար
գացմ ան մարտ ավ ար ութ յուն ը՝ հող
նախ ապ ատր աստ ել ով օր ենքն եր ի ըն
դունման համար: Խորամուխ չլինելով
կուսակցությունների էության և նրանց
դաս ակ արգմ ան մանր ամ ասն եր ի մեջ,
նշենք, որ «խ որհրդ ար ան ը և կառ ա
վարությունը նման են երկու մեքենա
ների, որոնք շարժման մեջ են դրվում
մի շարժիչի՝ կուսակցության միջոցով:
Գործադիր և օրենսդիր իշխանությու
նը (դա սահմանադրական ֆասադ է),
իր ականում ողջ իշխանութ յամբ օժ տ
ված է կուսակցությունը»1:
Բազմաթիվ հետ ազոտ ողներ պառ
լամ ենտ ար իզմ ը բնոր ոշ ել իս հատկ ա

պես շեշտում են ժողովրդավարական
արժ եքն եր ի առ աջն ութ յուն ը: Ոմ անք
ու ղղ ակ իոր են հայտ ար ար ում են, որ
պառլամենտարիզմը ոչ այլ ինչ է, քան
«պետականորեն կազմակերպված հա
սար ակ ութ յան համ աժ ող ովրդավ ա
րակ ան, համ աք աղ աք ակրթ ակ ան ար
ժեքն եր ի մաս ին պատկ եր աց ումն եր ի
համակարգ»2:
Անկ ասկ ած, պառլ ամ ենտ ար իզմ ի
հիմք ում ընկ ած են համ աժ ող ովրդա
վար ակ ան, համ ամ արդկ ային արժ եք
ներ ը, սակ այն չի կար ել ի սահմ ան ա
փակվ ել միա յն դրանց ով, որք ան ով
որ դրանք կախված են պետական իշ
խանության ինստիտուտներից, դրանց
գործ առն ութ յան սկզբ ունքն եր ից և
մեխ ան իզմն եր ից: Պառլ ամ ենտ ար իզ
մը բնութ ագր ել ի է որպ ես պետ ա
կան իշխ ան ութ յան կազմ ակ երպմ ան
և գործ առն ութ յան առ անձն ահ ատ ուկ
համ ակ արգ, որ ը հիմնվ ում է իշխ ա
նութ յունն եր ի բաժ անմ ան և օր ենք ի
գերիշխանության սկզբունքների վրա՝
խորհրդ ար ան ի ձևակ ան որ են արտ ո
նյալ վիճ ակ ի պայմ անն եր ում, որ ը
կազմավորվում է ազատ ընտրություն
ներում՝ քաղաքական կուսակցություն
ների ակտիվ մասնակցությամբ:
Այսպ իս ով՝ պառլ ամ ենտ ար իզմ ի
կարևորագույն տարրերի մեջ առանձ
նացվում են նախ՝ իշխ ան ութ յունն եր ի
բաժանման սկզբունքի պահպանումը,
եր կր որդ՝ իր ավ ունք ի անվ եր ապ ահ
գերիշխանությունը, երրորդ՝ հասարա
կության մեջ օրենսդրական և գործա
դիր ինստիտուտների՝ խորհրդարանի
առկ այ ութ յուն ը, չորր որդ՝ խորհրդ ա
րան ակ ան տիպ ի քաղ աք ակ ան կու
սակց ութ յունն եր ի առկ այ ութ յուն ը, և
վերջ ապ ես՝ խորհրդ ար ան ի ձևավ որ
ման ժողովրդավարական գործընթա
ցը և նրա հրապարակայնությունը:
2 Тихомиров Д.В. Становление и развитие
российского парламентаризма (исторический аспект).
Автореферат дисс.канд.ист. – М., 1997, с.9.

1 Дюверже М. Политические партии. – М., 2002,
с.475.
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Статья посвящена политологическому анализу интерпретации феномена парламента
ризма как системы организации и функционирования государственной власти, базирующей
ся на принципах разделения властей, множественности интересов различных социальных
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The article deals with the politological analysis of interpreting the phenomenon of
parliamentarism as a system of organizing and functioning the state power, resting on the
principles of power division, multiform interests of different social groups of a civil society,
political pluralism and the compliance of the right and liberties of a man and a citizen.
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ԱՆԺԵԼԱ ՄՆԱՑԱԿԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՊՆ կադրերի և ռազմական կրթության վարչության
առաջին կարգի կրտսեր մասնագետ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԻ ՀԱՄԱՌՈՏ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հոդվածում ներկայացվում Է Հայաս
տանի Հանրապետության ռազմաքաղա
քական իրավիճակը, ներկայացվում և
վերլուծվում են նրա ներքին և արտաքին
ոլորտները: Համառոտ ներկայացվում են
ՀՀ ռազմաքաղաքական ձեռքբերումնե
րը, այդ թվում նաև երկողմ և բազմա
կողմ համագործակցությունները:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. անվտանգության համա
կարգ, պաշտպանական բարեփոխում
ներ, անվ տանգ ութ յուն, ռազմ ակ ան
քաղաքականություն, միջազգային պայ
մանագիր, համագործակցություն:
Հ այ աստ ան ի Հանր ապ ետ ութ յան
ռազմական անվտանգության ամբողջ
համակարգը հիմնականում ձևավոր
վում, գործարկվում և զարգացվում է
ռազմաքաղաքական հարաբերություն
ների համակարգի վրա ազգային շահե
րին համապատասխանող ազդեցություն
գործ ել ու նպատ ակ ով: Հայ աստ ան ի
ռազմաքաղաքական համակարգը ունի
երկու՝ ներքին և արտաքին ոլորտ
ներ: Ներքին ոլորտում կարևորվում են
տնտեսության և կրթության զարգացու
մը, մարտունակ զինված ուժերի առկա
յությունը: Արտաքին ոլորտում կարևոր
վում են համագործակցությունն այլ
պետությունների հետ և անդամակցու
թյունն ու սերտ համագործակցությունը
միջազգային կազմակերպությունների
հետ: Հայաստանի Հանրապությունը իր
ռազմական քաղաքականությունը պլա
նավորում և իրականանացնում է մի
ջազգային 7 կազմակերպությունների և
21 պետությունների հետ ստորագրված
երկկողմ և բազմակողմ միջազգային
միջպետական, միջկառավարական և

միջգ եր ատ եսչ ակ ան պայմ ան ագր ե
րի, համագործակցության ծրագրերի և
ստանձնած միջազգային պարտավորու
թյունների հիման վրա:
Ռազմ ակ ան քաղ աք ակ ան ութ յու
նը պետական ընդհանուր քաղաքա
կանության բաղկացուցիչ մասն է, որը
անմիջականորեն կապված է ռազմա
կան կազմակերպության ստեղծման,
ռազմական բնույթի հատուկ միջոցնե
րի մշակման և որոշակի նպատակնե
րի հասնելու համար դրանց կիրառման
հետ: Հայաստանի Հանրապետության
ռազմական քաղաքականությունը ազ
գային անվտանգության ապահովմանը,
պատերազմների և զինված բախումնե
րի կանխմանը, ռազմավարական կայու
նության ապահոմվանը ուղղված երկրի
ընդհանուր քաղաքական և արտաքին
գործունեության անհրաժեշտ տարրն
է: Հայաստանի Հանրապետության իր
ռազմական քաղաքականության մեջ
ռազմական անվտանգության ապահո
վումը դիտարկում է որպես ժողովրդա
վար ակ ան, իրավ ակ ան, պետ ութ յան
կառուցման, սոցիալ տնտեսական բա
րեփոխումների իրականացման, միջազ
գային հարաբերություններում իրավա
հավասար գործունեության, փոխադարձ
համագործակցության և բարիդրացիա
կան սկզբունքերի հաստատման, մի
ջազգային անվտանգության ընդհանուր
և համապարփակ համակարգի հետևո
ղական կազմակերպման անհրաժեշտ
նախադրյալ: Ընդ որում,այդ գործում
ղեկավարությունը ելնում է միջազգային
իրավունքի այն հիմնարար սկզբունքե
րի ու նորմերի նշանակությունից, որոնք
օրգանապես շաղկապված են միմյանց
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հետ և լրացնում են մեկը մյուսին:
Հայաստանի պաշտպանական ան
վտանգության ապահովման գլխավոր
միջոցը երկրի պաշտպանական քաղա
քա
կա
նու
թյունն է, որը բխում է «
Հա
յաստանի Հանրապետության ազգային
անվտանգության ռազմավարության»
հիմնադրույթներից:1 Հայաստանի ռազ
մական քաղաքականությունը ունի երկու
կողմ՝ արտաքին և ներքին, որոնք սեր
տորեն փողկապակցված են միմյանց:
Արտաքին կողմը դիտարկում է միջպե
տական հարաբերություններում ռազ
մական ուժի գործադրման խնդիրները,
իսկ ներքին կողմը սահմանագծում է
երկրի պաշտպանակության պահպան
ման և զինված ուժերը՝ գործադրման
համար պատրաստ վիճակում պահե
լու ուղղությամբ պետության ամենօր
յա գործունությունն ու հեռանկարները:2
Հայաստանի Հանրապետության ռազ
մական քաղաքականությունը կոչված
է ապահովելու երկրի ռազմական ան
վտանգություն և՛ ներքին և՛ արտաքին
թշնամիներից և խնդիրներից:
Հայաստանի Հանրապետության ռազ
մական անվտանգության համակարգը
բաղկացած է քաղաքական, տնտեսա
կան, դիվանագիտական և նաև զուտ
ռազմական բաղադրիչներից: Այդ բո
լոր բաղադրիչները և նրանց տարրերը
սերտորեն փոխկապակցված են և շատ
դեպքերում լրացնում են իրար: Ռազմա
կան քաղաքականության և ռազմական
անվտանգության ապահովման ընթաց
քում հաճախ բաղադրիչներից մեկի ան
բավարար մակարդակը լրացվում է ի
հաշիվ մյուսի: Պետության ռազմական
քաղաքականության և ռազմական ան

վտանգության ապահովումը չի կարող
իրականացվել միայն պաշտպանական
ոլորտի կառավարման մարմնի ուժերով:
Այն ամբողջ ծավալով կարող է համա
կարգել համապատասխան լծակներ,
լիազորություններ և հեղինակություն
ունեցող մարմինը՝ անվտանգության
խորհ ուրդ ը:3Երկր ի ռազմ ակ ան ան
վտանգության և ռազմական քաղաքա
կանության զարգացման համար առա
ջին հերթին անհրաժեշտ է լուծել երկրի
ներքին խնդիրները, այսինքն՝ նպաստել
երկր ի տնտ ես ութ յան զարգ ացմ ան ը,
կրթության բարելավմանը, բանակի կա
տարելագործմանը և նմանատիպ հար
ցեր: Ռազմական քաղաքականությունը
ձեռնամուխ է լինում նման խնդիրների
կարգավորմանը:
Ռ ազմ աք աղ աք ակ ան համ ակ արգ ի
կատարելագործման գործընթացում կա
րևորագույն խնդիրներն են տեղեկատ
վական պայքարի ուժերի և միջոցների
անընդհատ զարգացումը: Հայաստանի
ռազմաքաղաքական համակարգի հա
մար շատ կարևոր է նաև միջազգային
վարկանիշային կազմակերպություննե
րի զեկույցները, որոնք զգալի ազդեցու
թյուն են թողնում Հայաստանի օգտին
որոշումներ ընդունելիս:4 Հայաստանի
Հանրապետության առջև այսօր ծառա
ցած է տեղեկատվական պայքար մղե
լու տեսական և գործնական հիմունք
ների մշակման խնդիրը. այն դառնում է
զինված պայքարի բաղկացուցիչ մաս, և
այս բնագավառում հսկայական անելիք
ներ կան: 5
3
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Հայաստանի Հանրապետության ան
վտանգության ամենամեծ երաշխավո
րը զինված ուժերն են:1 Առաջնորդվելով
նվազագույն քանակի, նպատակային
ծախսերի և արդյունավետության հի
մունքներով՝ մեզ հարկավոր է ձեռք բերել
հարձակվողական որոշակի միջոցներ,
որոնք հիմնականում իրենց զսպողական
դերը կկատարեն Ադրբեջանի Հանրապե
տության ռազմավարական օբյեկտներին
հասցվող վտանգի առումով: Արժեք–ար
դյունավետություն–բազմաֆունկցիոնա
լության տեսանյունից ելնելով՝ ներկա
յումս հայկական բանակին անհրաժեշտ
են այնպիսի ՕՀՄ–ներ, որոնք ունենան
օպերատիվ մարտավարական հեռահա
րություն՝ հակառակորդի կարևորագույն
նպատակակետերին հասնելու համար:
Դրանք պետք է լինեն հուսալի և սպա
սարկման համար քիչ ծախսեր պահան
ջող, հզո
րու
թյու
նը պետք է լի
նի բա
վարար և՛ վախեցնելու, և՛ իրականում
խոցելու համար:2
Ներկայիս ռամաքաղաքական հա
մակարգը պետություններից պահան
ջում է միանգամայն նոր անվտանգային
մտածողությունը: Կարևորվում են ոչ
միայն զուտ ռազմական կարողություն
ները, այլ նաև կրթությունը: Հայաս
տանի զինված ուժերում կրթությանը և
անձնակազմի կառավարման ոլորտին
առաջնային նշանակություն է տրվում:
Պաշտպանական կրթության բարեփո
խումները Հայաստանի պաշտպանա
կան–անվտանգային բնագավառի ընդ
հանուր բարեփոխումների կարևոր մասն
են կազմում և ավելի արդյունավետ ու
հուսալի են դարձնում Հայաստանի Զին
ված ուժերը և ազգային անվտանգու
թյան համակարգը ընդհանուր առմամբ:
Պաշտպանական կրթության կարևորու

թյունը հատկապես աճել է վերջին տա
րիներում նոր ռազմատեխնիկական հա
մակարգի ներդրումից հետո:
Ռազմական քաղաքականության և
ռազմական անվտանգության ապա
հովման համակարգում կարևոր դեր է
հատկացվում դիվանագիտությանը,որի
առաջնահերթ խնդիրն է ստեղծել ար
տաքին բարենպաստ պայմաններ նվա
զագույն ուժերով երկրի պաշտպանու
թյունն ապահովելու համար՝ ունենալով
հնարավորինս շատ դաշնակիցներ և քիչ
հավանական հակառակորդներ: Հնա
րավոր ռազմական սպառնալիքները
կանխելու գործում կարևոր նշանակու
թյուն է ստանում երկողմ և բազմակողմ
դաշնակցային փոխգործակցությունը:
Ուստի Հայաստանի Հանրապետության
ԶՈՒ կարևոր խնդիրներից մեկը երկրի
շահերից բխող ռազմական անվտան
գություն, ինչպես նաև միջազգային կա
յունությունն ապահովող տարածաշրջա
նային ուժերի հաշվեկշռի ձևավորմանը
նպաստելն է: Հայաստանի Հանրապե
տության Պաշտպանության նախարա
րության կողմից իրականացվող միջազ
գային ռազմական քաղաքականությունը
նպատակաուղղված է մեր երկրի պաշտ
պանական կարողությունների զարգաց
մանը, միջազգային ռազմաքաղաքական
դիրքերի ամրապնդմանը և զինված
ուժերի միջազգային ինտեգրմանը, ինչ
պես նաև ձեռքբերված դաշնակցային
հարաբերությունների ներկա մակարդա
կի պահպանմանը ու դինամիկ զարգաց
մանը: Ռազմական քաղաքականության
արդյունքում մեր երկիրը համագործակ
ցում է մի շարք երկրների հետ: Համա
գործակցության արդյունքում ՀՀ ԶՈՒ
առանձին մասնագիտություններով ար
տերկրում իրականացնում է կարճա
ժամկետ կադրերի վերապատրաստում:
Նույն համագործակցությամբ ՀՀ տա
րածքում միջազգային փորձագետնե
րի և խորհրդատուների ներգրավմամբ՝
ուս ումն ակ ան և խորհրդ ատվ ակ ան
միջոցառումներ են կազմակերպվում:

1 ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը ՀՀ ռազմական
դոկտրինը հաստատելու մասին, ՀՀ ՊՏ 2008/1,
25.12.2007 // http://www.arlis.am:
2
Ա. Հովհաննիսյան,«Բանակաշինությունը Հա
յաս
տանի երրորդ հանրապետությունում», Երևան,
2012, էջ 180:
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Գործընկեր պետությունների հետ հա
մագ ործ ակց ութ յան
փոխշ ահ ավ ետ
ոլորտն եր ում համ ագ ործ ակց ութ յուն ը
գնալով խորացվում է, դրանց արդյու
նավետությունը բխում է ՀՀ ռազմական
քաղաքականությունից:1
Հ այ աստ ան ի Հանր ապ ետ ութ յուն ը
իր արտաքին քաղաքականության մեջ
առանձնացնում է արտասահմանյան
մի շարք երկրների հետ իրականացվող
ռազմական համագործակցությունը, որը
անմիջականորեն բխում է Հայաստանի
ռազմական քաղաքականության շահե
րից: Ռազմական համագործակցության
որոշակի ծավալները գերազանցելու
պար ագ այ ում համա գործ ակց ութ յան
ծրագրերի իրականացման արդյունա
վետությունը անմիջականորեն պայմա
նավորված է լինում համապատասխան
պաշտոնատար անձանց հետ օպերա
տիվ եղանակով կապ հաստատելու և
որոշակի միջոցառումներին նրանց ան
միջականությունը ապահովելու հանգա
մանքով: Այս պարագայում անհրաժեշ
տություն է առաջանում այն երկրների,
որոնց հետ Հայաստանի Հանրապետու
թյունը իրականացնում է առավել ակտիվ
ռազմական համագործակցություն, ու
նենալ համապատասխան ներկայացու
ցիչ–պաշտոնատար անձինք՝ ռազմական
կցորդներ: Ցանկացած երկրում ռազմա
կան կցորդ նշանակելու հանգամանքը,
նույնիսկ միջազգային մեծածավալ ռազ
մական ծրագրերի բացակայության պա
րագայում, վկայուն է այն մասին, որ Հա
յաստանը հատկապես կարևորություն է
տալիս այդ երկրի հետ իր ռազմաքաղա
քական համագործակցությանը:2
Հայաստանը ռազմական ոլորտում

երկկողմ հարաբերություններ է զար
գացնում նաև հարևան և ավանդական
բարեկամ երկրների՝ Իրանի և Վրաստա
նի հետ:3
Հ այոց Ցեղ ասպ ան ութ յան 100–րդ
տարելիցի կապակցությամբ Թուրքի
ան ձեռնամուխ էր եղել Հայաստանի և
Սփյուռքի կողմից կազմակերպվող նա
խաձեռնություններին և միջոցառումնե
րին հակազդման քաղաքականության
իրականացմանը: Հայաստանի Հանրա
պետության նախագահի կողմից հայ–
թուրք ակ ան արձ ան ագր ութ յունն եր ի
հետկանչումը խորհրդարանից Թուրքի
ային ստի
պել է մեր երկ
րի նկատ
մամբ
վարել որոշակի փոփոխված քաղաքա
կանություն: Ցեղասպանության մերժման
գործընթացի հետ փոխկապակցված լի
նելով՝ Հայաստանի համար մտահոգու
թյան հիմնական աղբյուր, ռազմավարա
կան սպառնալիք է շարունակում մնալ
նաև Թուրքիա–Ադրբեջան ռազմավա
րական դաշինքը: ԱՄՆ և Եվրոմիությունը
շարունակում են հայ–թուրքական հարա
բերությունները կարգավորելու հարցում
Թուրքիային հղել քաղաքական ազդակ
ներ, սակայն Թուրքիան նախկինի պես
շարունակում է հարցի կարգավորումը
կապել Լեռնային Ղարաբաղի հակամար
տության կարգավորման հետ: Ռազմա
կան համագործակցության ծավալներով
Թուրքիան Ադրբեջանի համար 2014թ.
զբաղեցրել էր 2–րդ տեղը՝ թիվ մեկ գոր
ծընկերոջ տեղը զիջելով Ռուսաստանին
(3–րդ և 4–րդ տե
ղե
րը զբա
ղեց
նում են
Բելառուսը և Իսրայելը): Թուրքիան Ադր
բեջանի հետ իր ռազմավարական դա
շինքի խորացմանը զուգահեռ փորձում է
դրանում ներգրավել նաև Վրաստանին:
Դրա ապա
ցույցն է, որ երեք երկր
նե
րի
նախագահները Կարսում ներկա են եղել
Հեյդար Ալիևի անվան ռազմաուսում
նական կենտրոնի բացման և «ՏԱՆԱՊ»

1
Յու. Գ. Խաչատուրով, Պաշտպանությանը
պետության և զինված ուժերի պատրաստման որոշ
հարցեր,Հայկական բանակ, թիվ 1–2 (71–72) 2012,էջ
83–94:
2 Տ. Տ. Քոչարյան, «Հայաստանի հանրապետու
թյան ռազմաքաղաքական փոխգործակցությունը
արտասահմանյան մի շարք երկրների հետ», Արդա
րադատություն գիտական հանդես, 2014, թիվ 1 /24/,
էջ 2–8:

3
Ա. Հովհաննիսյան,«Բանակաշինությունը Հա
յաս
տա
նի երրորդ հանրապետությունում», Երևան,
2012, էջ 243:
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գազատարի շինարարության մեկնարկի
արարողությանը: Ադրբեջանցի գործա
րարները պարբերաբար լուրջ ֆինանսա
կան ներդրումներ են կատարում թուրքա
կան տնտեսության մեջ, որն էլ ավելի է
ուժեղացնում Ադրբեջանի ազդեցությու
նը Թուրքիայի քաղաքականության վրա:
Թուրքիայի և Ադրբեջանի միջև առկա
ռազմավարական համագործակցությու
նը հիմնական նպատակն է փոխել տա
րածաշրջանային հավասարակշռությունը
հօգուտ Ադրբեջանի:
Լեռնային Ղարաբաղի հակամարտու
թյան հարցում Ադրբեջանում շարունա
կում են ապավինել «ուժի ցուցադրման»
քաղաքականության և հնարավոր ու
ժային հանգուցալուծման հնարավո
րությանը: Այս տրամաբանությամբ այդ
երկրում պետական մակարդակով շա
րունակվում է հայատյացության սեր
մանումը, հակահայկական ագրեսիվ
քարոզչության վարումը, շփման գծում
իրավիճակի պարբերաբար լարումը և
կողմերի միջև վստահության ամրապնդ
ման միջոցառումների մերժումը: Անցյալ
տարի Ադրբեջանի սպառազինման գոր
ծընթացն ընթացել է ոչ միայն հարձա
կողական, այլև պաշտպանական ներու
ժի կու
տակ
ման ու
ղով, որը միտ
ված է
Ադրբեջանին ապահովագրելու Հայաս
տանի կողմից զսպման կարողություն
ների ձեռքբերման դեպքում հնարավոր
վտանգներից: Այնուամենայնիվ, նավթի
համաշխարհային գների կտրուկ անկու
մը արդեն իսկ ստիպել է Ադրբեջանին
լուրջ վերանայման ենթարկել մի շարք
լայնամասշտաբ ծրագրերի հետ կապ
ված բյուջետային ծախսերը, այդ թվում
նաև սպառազինության ու ռազմական
տեխնիկայի ձեռքբերումների ոլորտում:
Մասնավորապես, 2015թ. ընդհանուր
ռազմական ու ռազմարդյունաբերական
ծախսերը կրճատվել են մոտ 1 մլրդ ԱՄՆ
դոլարով: Այնուամենայնիվ, չպետք է թե
րագնահատենք հակառակորդին: Ադր
բեջանը ունի երկու բավականին լուրջ
խորհրդատուներ՝ Թուրքիան և մի շարք

այլ երկրներ, որոնք անում են ամեն ինչ
հակառակորդի քանակական առավե
լությունը որակականի վերածելու ուղ
ղությամբ: Վերջիններիս հետ սերտ գոր
ծակցությամբ Ադրբեջանը զգալիորեն
զարգացրել և շարունակում է զարգացնել
սեփական ռազմական արդյունաբերու
թյունը՝ լուրջ ուշադրություն դարձնելով
նաև ռազմական գիտության և կրթու
թյան բնագավառների զարգացմանը:
Չպետք է նաև մոռանալ Ռուսաստանի՝
ռազմատեխնիկական համագործակցու
թյան ծավալներով Ադրբեջանի համար
թիվ 1 գործընկեր լինելու հանգամանքը,
մի խնդիր, որը չնայած հայկական կողմի
պարբերաբար հնչեցվող դժգոհություն
ներին, չի գտնում պատշաճ արձագանք
Մոսկվայում: Հատկապես մտահոգիչ են
ռուսական կողմից Ադրբեջանին մատա
կարարվող նորագույն հարձակողական
զինատեսակները:
Հայաստանի ռազմական քաղաքա
կանության ուշադրության կենտրոնում է
նաև համագործակցությունը Չինաստա
նի Ժողովրդավարական Հանրապետու
թյան հետ: Հայաստանի ռազմաքաղա
քական գործակցությունը Չինաստանի
հետ կարևոր նշանակություն ունի տա
րածաշրջանում կայունության և ան
վտանգության համար: Չինաստանը՝ որ
պես ՄԱԿ–ի անվտանգության խորհրդի
մշտական անդամ և միջուկային տերու
թյուն, զգալի ազդեցություն կարող է
ունենալ ցանկացած խնդրի կարգավոր
ման հարցում: Չինաստանը մեր տարա
ծաշրջանում իրականացնում է չտար
բերակված քաղաքականություն և այս
տեսանկյունից ՀՀ–ՉԺՀ ռազմական հա
րաբերությունների զարգացումը իմաս
տավորվում է նաև ՀՀ նկատմամբ ան
կողմնակալ դիրքորոշման ձևավորման
առումով:1 ՀՀ Պաշտպանության նախա
1
Овсепях Л.,Иванов В., Военно–политические
аспекты сотрудничества Турвци и со странами Южного
Кавказа ( Азербайдьан,Грузия) и Центральной Азии:
Динамика и основнве тенденци и пазвития, Ер.,
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րարությունն ակտիվ համագործակցում
է Չինաստանի ռազմական գերատես
չության հետ՝ հատկապես կրթության
ոլորտում, որի շրջանակներում ՀՀ ԶՈՒ
զինծ առայողն եր ը վեր ապ ատր աստ
վում են ՉԺՀ ռազմաուսումնական հաս
տատություններում: Նշանակալի դեր է
խաղում նաև նյութատեխնիկական հա
մագործակցությունը, որի միջոցով ՀՀ
Պաշտպանության նախարարությունը
համալրվում է ժամանակակից փոխադ
րամիջոցներով, համակարգչային տեխ
նիկայով և բժշկական սարքավորումնե
րով:1
Հայաստանի ռազմական քաղաքա
կանության առաջնային խնդիրներից է
պահպանել և զարգացնել ՀՀ–ԱՄՆ հա
րաբերությունները: Չնայած Ադրբեջանի
էներգետիկ ռեսուրսների և աշխարհա
գրական դիրքի հանդեպ Վաշինգտոնի
մեծացած հետաքրքրությանը՝ ԱՄՆ–ի
քաղաքականությունը Հայաստանի և
Ադրբեջանի նկատմամբ սիմետրիկ չէ։
Բնակչության մեկ շնչին բաժին ընկնող
ամերիկյան օգնության հաշվարկով Հա
յաստանը ներկա դրությամբ այդ օգնու
թյան ամենախոշոր ստացողներից մեկն
է. երկու տասնամյակում այն կազմել է
մոտավորապես $2 մլրդ։ ԱՄՆ–ը ամեն
տարի նաև Լեռնային Ղարաբաղին է
ֆինանսական օգնություն տրամադրում
(2011թ. Կոնգրեսը մոտ $10 մլն է հատ
կացրել) և միակ պետությունն է աշխար
հում՝ Հայաստանից հետո, որը ուղղակի
ֆինանսական օգնություն է տրամա
դրում Ղարաբաղին։ ԱՄՆ–ը նաև հայ–
թուրքական «ֆուտբոլային դիվանա
գիտության» գլխավոր հովանավորն է։
Բացի դրանից, ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի հա
մանախագահ երկրներից մեկը լինելով՝
ԱՄՆ–ը ակտիվորեն մասնակցում է ղա
րաբաղյան բանակցային գործընթացին։
Վաշինգտոնի հայամետ քաղաքականու

թյունը Հարավային Կովկասում ընդուն
ված է բացատրել ԱՄՆ–ում ազդեցիկ
հայկական լոբբիի գործունեությամբ։
Հայաստանի ռազմական քաղաքա
կանության համար առաջնային նշանա
կություն ունեն հարաբերություննեերը
ՀՀ ռազմավարական դաշնակից՝ Ռու
սաստանի Դաշնության հետ: Անցած տա
րիների ընթացքում ստեղծված պաշտ
պանության տարբեր բնագավառներին
վերաբերվող իրավապայմանագրային
բազան հնարավորություն է տալիս երկու
երկրների միջև զարգացնելու փոխշա
հավետ դինամիկ համագործակցություն:
Հայաստանի ռազմական քաղաքակա
նության կարևոր ձեռքբերումներից էր
ՌԴ նախագահի 2010թ օգոստոսյան
այցը Հայաստան, որի ընթացքում ստո
րագրվեց մի շարք նշանակալի փաս
տաթղթեր, ինչպիսիք են՝ «Հայաստանի
տարածքում ռուսական ռազմակայանի
մասին պայմանագրում փոփոխություն
ներ կատարելու մասին» արձանագրու
թյունը և «Ռազմատեխնիկական համա
գործակցության մասին փոխըմբռման
հուշագիրը», որոնք վկայում են հայ–ռու
սական դաշնակցային գործընկերության
ռազմավարական բնույթի և երկարա
ժամկետ հիմունքներով համագործակ
ցությունը շարունակլու կողմերի վճռա
կան մտադրության մասին: Օգոստոսի
20–ին Երևանում ՀՀ և ՌԴ նախագահնե
րի միջև ստորագրվեց համաձայնագիր,
որով ռուսական ռազմաբազաների ներ
կայությունը ՀՀ–ում երկարաձգվեց ևս 49
տարով: Երկու երկրների պաշտպանու
թյան նախարարությունների միջև երկ
կողմ ռազմական համագործակցության
ամենամյա ծրագրերի համաձայն ակտիվ
համագործակցություն է իրականացվում
պաշտպանության ոլորտի գրեթե բոլոր
բնագավառներում:2 Պաշտպանության
ոլորտում հայ–ռուսական երկկողմ հա

1
Ա. Հովհաննիսյան, «Բանակաշինությունը
Հայաստանի երրորդ հանրապետությունում», Երևան,
2012, էջ 243:

2
Ա. Հովհաննիսյան, «Բանակաշինությունը
Հայաստանի երրորդ հանրապետությունում», Երևան,
2012, էջ 230:
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մագործակցության հանգուցային բնա
գավառներից մեկը ռազմատեխնիկական
համագործակցությունն է: Այս առումով
զգալի գործընթաց է կատարվել: Ամեն
տարի ՌԴ–ից հսկայական ծավալի զի
նամթերք է ձեռք բերվում և ներկրվում:
Մի
այն 2011–2013թթ. ներկր
ված զի
նամթերքի ծավալները գերազանցում են
նախորդ 20 տարիների ձեռքբերվածը:
ՆԱՏՕ–ի հետ հարաբերություններում
Հայաստանը ձգտում է զարգացնել ակ
տիվ և արդյունավետ հարաբերություն
ներ: Հայաստանը «Գործընկերություն
հանուն խաղաղության» ծրագրին ակ
տիվ մասնակցությունը դիտարկում է ոչ
միայն Դաշինքի հետ պատշաճ կապեր
պահպանելու միջոց. «այլ նաև ԱՄՆ և
դաշնակից այլ պետությունների հետ
երկողմ հարաբերությունների զարգաց
ման, ինչպես նաև Հայաստանի եվրոպա
կան ներգրավման քաղաքականության
տեսանկյունից»:1 Հայաստանի համար
ՆԱՏՕ–ի հետ հարաբերությունների զար
գացումը կարծես յուրահատուկ ապա
հովագրություն լինի, կարևորագույն՝
անվտանգության ասպարեզում անցու
մային փուլի դժվարությունները հաղ
թահարելու ևս մեկ հնարավորություն և,
իհարկե, նաև բարեփոխումների հար
ցում լուրջ աջակցության և գործընկե
րության հիմք: ՆԱՏՕ–ի հետ մերձացման
նպատակը ինքնիշխան և տարաբնույթ
ազդեցություննեերից անկախ սեփական
պետականության ինքնության կերտելն
է, ոչ թե այդ կառույցին անդամակցելն է:
Հայաստանի համագործակցությունը
ՀԱՊԿ–ին մեծամասամբ համապատաս
խանում է երկրի շահերին և աշխարհա
քաղաքական դիրքին, իսկ ՆԱՏՕ–ի հետ
խորացված համագործակցությունը գա
լիս է լրացնելու ազգային անվտանգու
թյան երաշխիքները: Տեսական առումով
նախնտրելի կլինի, որ տարածաշրջա

նի բոլոր պետությունները պատկանեն
անվտանգության նույն համակարգին.
լիարժեք անդամակցությունը նույն կա
ռույցն եր ին հնար ավ որ ութ յուն կտա
ավելի արդյունավետ լուծելու տարա
ծաշրջանի առջև ծառացած խնդիրները:
ՀԱՊԿ–ի հետ հարաբերություններում
իրականացվում են ամենածավալուն
նախագծեր՝ կապված կադրերի պատ
րաստման, ռազմաարդյունաբերության
զարգացման և բանակաշինության այլ
ոլորտներում: Առաջիկայում Հայաստա
նում կբացվի ՀԱՊԿ ակադեմիա, որը կլի
նի ռազմագիտական բացառիկ կառույց:
Եվր ոմ իո ւթ յան հետ Հայ աստ ան ի
զարգացող հարաբերությունները նե
րառում են հասարակական կյանքի ամե
նատարբեր ոլորտները՝ առևտրատնտե
սակ ան ից
միչև
գիտ ակրթ ակ ան:
Հայաստանի եվրոպական ինտեգրումը
դիտվում է իր զարգացման համատեքս
տում, բայց ինտեգրվելը նաև անվտան
գության տեսանկյունից նշանակություն
ունի: Եվրոմիությանը ինտեգրվելը ոչ
միայն քաղաքացիների բարեկեցությու
նը մեծացնելու, այլ արտաքին անվտան
գության երկարաժամկետ ապահովման
եղանակն է: ՀՀ–ԵՄ հարաբերություննե
րում անվտանգության ասպեկտը այն
քան էլ ընդգծված չէ, ինչը առաջին հեր
թին բացատրվում է նրանով, որ ԵՄ –ն
տնտեսական ու քաղաքական հսկա
կազմակերպություն է:
ՀՀ ՊՆ–ն բավականին հագեցած հա
մագործակցություն է իրականացնում
ԵԱՀԿ–ի հետ, որը նշա
նա
կա
լից դեր է
խաղում սպառազինությունների վե
րահսկման, պաշտպանության ոլորտի
թափանցիկության, տարածաշրջանային
անվտանգության երաշխիքների ապա
հովման, մարդու իրավունքների, նաև
ՀՀ ԶՈՒ շարքերում անձնակազմի իրա
վագիտության մակարդակի բարձրաց
ման հարցերում: Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտության շփման գծում ԵԱՀԿ
կողմից պարբերաբար իրականացվող
մոնիտորինգները զգալի դեր են կատա

1
Տ. Տ. Քոչարյան, «Ազգային անվտանգության
հիմունքների վերաբերյալ դասընթաց», Երևան, 2013,
էջ 156:
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րում հրադադարի ռեժիմը վերահսկելու
գործում: ԵՍԶՈՒ պայմանագրի և 2011
Վիեննայի փաստաթղթի շրջանակնե
րում դեռևս 1993 թ.–ից ի վեր Հա
յաս
տանի Հանրապետությունը կատարում
է սպառազինությունների վրահսկման
ոլորտում իր ստանձնած միջազգային
պարտ ավ որ ութ յունն եր ը՝ ընդ ուն ել ով
տարեկան 8 տեսչություններ վերոհիշյալ
պայմանագրի շրջանաներում: Վերջին
տարիներին ՀՀ ԶՈՒ տեսչական խմբե
րը տեսչություններ են անց կացնում նաև
Թուրքիայի տարածքում:
Ամփոփելով հոդվածում ներկայաց
ված վերլուծությունը՝ պետք է նշել, որ
Հայաստանի Հանրապետությունը, օգ
տագործելով փոխլրացման սկզբուն
քը, իր անվտանգության հիմնական

խնդիրները լուծում է՝ անդամակցելով
ՀԱՊԿ–ին, Անհատական գործողություն
ների ծրագիր իրականացելով ՆԱՏՕ–ի
հետ, արդյունավետ համագործակցում
է գերտերությունների՝ ԱՄՆ և Ռուսաս
տանի Դաշնության հետ, հեռանկարային
հարաբերություններ է զարգացնում
հարևան երկրների և Չինաստանի Ժո
ղովրդական հանրապետության հետ,
ներգրավվում է ԱՊՀ գոտում ընթացող
գործընթացներին և միաժամանակ Եվրո
պական հարևանության քաղաքականու
թյան շրջանակներում սերտ հարաբերու
թյուններ է հաստատում Եվրոմիության
հետ: Հայաստանի Հանրապետությունը,
օգտագործելով միջազգային փորձն ու
աջակցությունը, զգալի բարեփոխումներ
է իրականացնում երկրի ներսում:
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ВОПРОСОВ ВОЕННО–ПОЛИТИЧЕСКОЙ
СИТУАЦ
 ИИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

АНЖEЛА МНАЦАКАНЯН
Министерство обороны РА,
управление кадрами и военным обрaзoванием, младший служащий I класса

В статье представлена военно–политическая ситуация в РА. Рассмотрены и представле
ны ее внутренняя и внешняя сферы, вкратце представлены военно–политические достиже
ния РА, в том числе, двустороннее и многостороннее сотрудничество.

BRIEF ANALYSIS ON SOME ISSUES OF THE MILITARY–POLITICAL SITUATION IN
THE REPUBLIC OF ARMENIA

ANZHELA MNATSAKANYAN
Ministry of Defense of the Republic of Armenia, Personnel and Military Education Department,
first–class junior specialist
The article presents the military–political situation in the RA, introduces its internal and
external spheres. The military–political achievements of the RA are briefly stated including
cooperation on bilateral and multilateral levels.
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ԱՐԵՆ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի հայցորդ,
ՀՀ զինվորական կոմիսարիատի ավագ սպա–իրավաբան, մայոր

ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԴԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՑՈՒՄԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ
ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Հ ար ավ ային
Կովկ աս ի
տար ա
ծաշրջանում տիրող լարված ռազմա
քաղաքական իրադրությունը, հարևան
պետության պարբերական սադրիչ հար
ձակումները պահանջում են մշտական
զգոնություն, մարտական պատրաստու
թյան պահպանում բարձր մակարդա
կում՝ զրկելով «փորձի ու սխալի» մե
թոդի կիրառման հնարավորությունից:
Վերջին տարիներին ՀՀ պաշտպանական
ոլորտում իրականացվող բարեփոխում
ները, զորքերի բարոյահոգեբանական
ապահովման համալիր միջոցառումնե
րը, անձնակազմի հետ տարվող տեղե
կատվական–դաստիարակչական աշխա
տանքում ներդրված նոր սկզբունքները
և մոտեցումները, զինվորական կարգա
պահության ամրապնդման ուղղությամբ
ձեռնարկված բազմավեկտոր կանխար
գելիչ գործունեությունը հանգեցրել են
դրական արդյունքների՝ ՀՀ զինված ու
ժերը դարձնելով ավելի մարտունակ ու
օրինակելին տարածաշրջանում:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. պաշտպանության ոլորտ,
անվտանգություն, զինված ուժեր, բա
րեփոխումներ, պատերազմական գործո
ղություններ, մարտահրավեր, կառավար
ման համակարգ, մարտունակություն:
Յուրաքանչյուր ժամանակաշրջան ու
նի իրեն բնորոշ մարտահրավերներ ու
փորձություններ, որոնց համարժեք և
ժամանակին հաղթահարումը միանշա
նակ ազդում է ժողովուրդների և պե
տությունների կենսունակության, նրանց
զարգացման ու ապագայի վրա: Հայ ժո
ղովրդի առջև ծառացած մարտահրա
վերների դիմակայման և հաղթահարման

առաջնային նախապայմաններից է հա
մահայկական բարոյակերտ արժեհամա
կարգի պահպանումն ու վերարտադրու
մը, Հայրենիք–Սփյուռք գործակցության
առավել ամրապնդման համար համա
պատասխան ինստիտուտների բազմա
զանեցումն ու արդիականացումը, կա
րևորագույն խնդիրների լուծման համար
ջանքերի և ռեսուրսների համադրումը:
Անվտանգության այսօրվա աշխար
հակառուցվածքը՝ իր բազմատարր և
գործուն մեխանիզմներով հանդերձ, են
թարկվում է նոր, ոչ ավանդական փոր
ձությունների, որոնց կանխարգելման
եղանակները անընդհատ հղկման են են
թարկվում: Անվտանգության ժամանա
կակից համակարգի ստեղծման ձգտում
ները հրահրում են մի շարք ոչ համաչափ
սպառնալիքների շարունակական զար
գացում, որն իր հերթին հանգեցնում է
դրանց կիրառման լծակների գլոբալաց
մանը: Եվ տրամաբանական է, որ չնայած
աշխարհում նվազում է գլոբալ և կլա
սիկ պատերազմների հավանականու
թյունը, այն չի հանգեցնում միջազգային
անվտանգության ամրապնդմանը, այլ
ընդհակառակը, այդ անվտանգությունը
դառնում է առավել փխրուն և խոցելի:
Նման պայմաններում գլոբալաց
վում են նաև առանձին պետությունների
անվտանգության ապահովման խնդիր
ները, դրանք ավելի են փոխկապակց
վում տարածաշրջանային և միջազ
գային անվտանգության հետ: Այսօր մեծ
ու փոքր գրեթե բոլոր պետություններում,
միջազգային և տարածաշրջանային կա
ռույցներում ընթանում է անվտանգու
թյան հայեցակարգերի, սպառնալիքների
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հակազդման ավանդական մեխանիզմ
ների արդիականացման գործընթաց, որը
պայմանավորում է միջազգային ինտեգ
րացիոն գործընթացների ուղղվածու
թյունը: Այս երևույթները ավելի ցայտուն
են դրսևորվում այն տարածաշրջաննե
րում, որտեղ ռազմաքաղաքական իրադ
րությունը դեռևս խմորումների, կայաց
ման կամ փոփոխման փուլում է:
Հարավային Կովկասն, իր դրամատիկ
պատմական ժառանգությամբ, միջէթ
նիկական հարաբերությունների բարդ
խճանկարով, անվտանգության համա
չափ և ոչ համաչափ սպառնալիքների
լայն շրջանակով և բազում հակամար
տություններով հանդերձ, յուրահատուկ
տարածաշրջան է, որն իր վրա է կրում
անվտանգության արտաքին և ներքին
գործոնների հակասական ազդեցությու
նը: Եվ որպես այդպիսին՝ այդ բոլոր գոր
ծոնները ազդում են նաև Հայաստանի
անվտանգային միջավայրի վրա: Դրանից
ելնելով Հայաստանի Հանրապետության
ռազմական դոկտրինում սահմանվում է,
որ ՀՀ ռազմական անվտանգության մի
ջավայրը ձևավորում են ներպետական,
տարածաշրջանային, արտատարածաշր
ջանային և երկրի ազգային անվտանգու
թյան հիմնարար արժեքների վրա ազդող
գործոնները [2]:
20–րդ դարի վերջին՝ Խորհրդային Մի
ության փլուզումից հետո, իր անկախու
թյունը վերականգնած Հայաստանի Հան
րապետության մերձատարածքում երևան
եկան անվտանգության համար ներտա
րածաշրջանային և արտատարածաշր
ջանային մարտահրավերներ: Ներտա
րածաշրջանային մարտահրավերներն
առավելապես պայմանավորված են տա
րածաշրջանում առկա ազգամիջյան հա
կամարտություններով, իսկ արտատա
րածաշրջանային մարտահրավերները
այն արտաքին ուժերի գործունեության
հետևանք են, որոնք փորձում են տար
բեր ձևերով ու միջոցներով վերահսկել
կամ իրենց շահերին համապատասխա
նեցնել տարածաշրջանում առկա ռազ

մաքաղաքական իրավիճակը: Բացի այդ,
տարածաշրջանի որոշ երկրների գոր
ծելակերպում նկատելի է հարցերը ուժի
կիրառման կամ դրա կիրառման սպառ
նալիքի միջոցով լուծման անթաքույց ձգ
տում:
Տարածաշրջանային սպառնալիքնե
րը և դրանց չեզոքացումը կազմում են
Հարավային Կովկասի անվտանգության
հիմնական չափորոշիչները: Որպես այդ
պիսի սպառնալիքներ կարելի է դիտել
ինչպես տարածաշրջանային պետու
թյունների միջև առկա հակասություն
ները, անվտանգության բնագավառում
նրանց որդեգրած քաղաքականության
որոշակի տարբերությունները, այնպես
էլ այստեղ առկա մի շարք հակամարտու
թյունները:
Անկախության ձեռք բերումից հետո
անցած տարիների ընթացքում Հայաս
տանի Հանրապետությունը անցավ պար
տադրված գոյամարտով, դուրս եկավ
հաղթանակած և կարողացավ արագ
անցնել պետական շինարարության բուն
գործընթացին: Պետական շինարարու
թյան մեծ ձեռքբերումներից էր բանա
կաշինության գործում արձանագրված
արդյունքը: Որպես հազվագյուտ դրա
կան արդյունք կարելի է գնահատել այն,
որ հայ ժողովրդի իրականության մեջ
պատերազմական գործողություններին
զուգահեռ զինված խմբավորումներից
արդյունավետ անցում կատարվեց կանո
նավոր բանակի, սակայն այսօր նոր խն
դիր է դիտարկվում. պետական կառա
վարման ողջ համակարգը համախմբել
զինված ուժերի շուրջ: Խստորեն պահ
պանելով զինվորականության նկատ
մամբ քաղաքացիական վերահսկողու
թյան ժողովրդավարական սկզբունքը՝
անհրաժեշտ է օրինականության շրջա
նակներում ամրագրել բանակի ուրույն
տեղն ու դերը պետության կյանքում՝
միաժամանակ պաշտպանական ոլորտը
զարգացնելով ծրագրային ու նպատա
կամղված բարեփոխումների միջոցով
[3]: Հայաստանի Հանրապետության ազ
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գային անվտանգության ռազմավարու
թյունը բանակաշինությունը գնահատում
է որպես պետության և ժողովրդի ան
վտանգության երաշխավորման հիմնա
կան գործոն՝ առանձնացնելով զինված
ուժերի մարտունակության և գործունե
ության արդիականացումն ու արդյունա
վետության բարձրացումը [1]:
Պաշտպանական բարեփոխումների
իմաստաբանական բնութագիրը արդի
ժամանակներում համարվում է բավա
կանին մշակված: Այն կազմում է ընդ
հանուր պետական բարեփոխումների
առանցքային բաղկացուցիչ մասը (հատ
կապես ՀՀ կարգավիճակի երկրների հա
մար), որը ավելի քան մեկ դար առաջ Վ.
Դալը բացատրական բառարանում բնու
թագրել է որպես «նորույթ, բնականոն
վերարտադրություն» [9, էջ 93]: Ավելի
ուշ՝ 20–րդ դարի կեսերին, Ս. Ի. Օժեգո
վը բարեփոխում բառի իմաստը առա
ջարկեց հասկանալ «վերաձևափոխում,
փոփոխություն, հասարակական կյանքի
այս կամ այն կողմի վերաձևակերպում»
[13, էջ 555]: ՀՀ ՊՆ Դ.Կանայանի անվան
ԱՌՀԻ–ի կողմից մշակված «Պաշտպա
նակ ան–ան վտ անգ ային տերմ ինն եր ի
բացատրական եռալեզու բառարանում»
բարեփոխում եզրույթը ներկայացվում է
որպես «որևէ բանի վերափոխում, փո
փոխում, վերակառուցում»՝ առանձնաց
նելով նաև «պաշտպանական բարեփո
խում» հասկացության թարգմանությունը
ռուսերենով ու անգլերենով [4, էջ 101]:
Շարլ Դը Գոլը, վերլուծելով պետու
թյան գործունեության բովանդակու
թյունը ռազմական վերափոխումների
համատեքստում, առանձնացնում է առն
վազն երեք խումբ հարցեր: Նախևառաջ,
ռազմական ոլորտի բարեփոխումը կա
ռավարման և կազմակերպչական աս
պեկտն է՝ ուղղված ուղղված գերագույն
հրամանատարությանը և նպատակ ունե
նալով ուղղորդել ու ճիշտ պլանավորել
երկրի պաշտպանական ներուժը: Երկ
րորդ խմբում առանձնացվում են զինված
ուժերի անձնակազմի կառուցվածքային–

գործառութային և ծառայողական պար
տականություններով սահմանազատու
մը, սկզբունքներն ու դրանց կիրառման
ձևերը: Եվ վերջապես, երրորդ խումբը
ընդգրկում է բարեփոխման գիտատեխ
նիկական և նորարարական կողմը, որը
ենթադրում է զինուժի տեխնիկական
ու գիտական ադապտացիան աշխար
հում դիտարկվող նվաճումներին [10, էջ
92–93]: Հիմնվելով տվյալների մեկնաբա
նության վրա և հաշվի առնելով ռազմա
քաղաքական առաջատար դիրք ունեցող
պետությունների ռազմական բարեփո
խումների փորձը՝ պաշտպանական բա
րեփոխումները կարելի է ներկայացնել
որպես պետական մարմինների կողմից
հասարակության բոլոր կարևորագույն
ոլորտներում իրականացվող համալիր
միջոցառումներ, որոնք ուղղված են պե
տության ռազմական համակարգի քա
նակական ու որակական փոփոխություն
ների իրականացմանը՝ նպատակ ունեն
ապահովելու պետության ռազմական
անվտանգությունը:
Օրինաչափ է նշել, որ այդ փոփոխու
թյունները պայմանավորվում են շատ
տարրերով, որոնք կախված են պետու
թյան զարգացման կոնկրետ պատմական
պայմաններից: Այն կարող է կախված
լինել նոր զինատեսակների, զինված
հակամարտման ժամանակ կիրառվող
սպառազինության տեսակների էվոլյու
ցիայով և այլ շատ հանգամանքներով:
Պետության ռազմական կազմավորումը
բարդ, բազմապրոֆիլ ու բազմաշերտ
համակարգ է: Լայն իմաստով այն իր մեջ
ներառում է երեք հիմնական նախահա
մակարգեր. առաջինը՝ ռազմական ուժը,
այսինքն՝ զինված ուժերը, այլ զորա
միավորումները և մարմինները, որոնք
ներգրավված են զինված ուժերը գոր
ծադրելու քաղաքական որոշումների մեջ,
երկրորդը՝ զինված ուժերի նյութատեխ
նիկական բազայի նախապատրաստումը
և կիրառումը, այսինքն՝ պետության ու
հասարակության տարրերի միասնությու
նը, իսկ երրորդը՝ հանդիսանում է բարո
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յահոգեբանական և ռազմահայրենասի
րական հոգևոր ներուժն է: Այն կազմում
է սոցիալական, բարոյա–էթիկական, ազ
գայնական, հոգեհուզական երևույթների
ամբողջություն՝ ուղղված զինվորական
ծառայության և ռազմական հզորության
կատարելագործմանը, որը բխում է պե
տության հասարակական կյանքի, ազ
գային հատկանիշների, ավանդույթների
ու հայրենիքի պաշտպանության նկատ
մամբ վերաբերմունքից: Նեղ իմաստով
ռազմական կազմավորումը իրենից ներ
կայացնում է զինված ուժերի, զորամի
ավորումների ղեկավարման պետական
ու զինվորական կառավարման մարմին
ների համակարգ, որոնց միասնական
և համակարգված գործողություններն
ուղղված են ազգային անվտանգության
խնդիրների լուծմանը, հասարակության
կյանքի կարևոր ոլորտների բնականոն
գործունեության ապահովմանը:
Ռուսաստանի Դաշնության անվտան
գության խորհրդի նախկին քարտուղար
Ա.Նիկոլաևը տալիս է պաշտպանական
բարեփոխումների ավելի ընդհանրական
բացատրություն՝ դրա տակ հասկանալով
պետության ռազմական քաղաքականու
թյունը, որն ուղղված է ռազմական շի
նարարաության կատարելագործմանը
[12, էջ 26]: Այն համարվում է նաև քաղա
քական ու սոցիալական վերափոխում
ների բաղկացուցիչ մաս, որոնք միասին
ապահովում են պետության անվտան
գությունն ու պաշտպանությունը, նրա
կառուցողական դերն ու ազդեցությունը
ժամանակակից աշխարհում:
Զինվորական բնույթի բարեփոխում
ների բովանդակային մասը կարելի է
ներկայացնել որպես «զինվորական հա
մակարգի էական ձևափոխում, որը կա
տարվում է պետական իշխանության
գերագույն մարմինների որոշմամբ»: Ընդ
որում, այդ բարեփոխումները պայմա
նավորվում են պետության քաղաքա
կան որոշումներով, սպառազինության
նոր տեսակների ստեղծմամբ, տնտե
սական հենքի ավելացման նախաձեռ

նություններով, սպառազինությունների
արատդրության մակարդակի բարձրաց
մամբ, զինված պայքարի ձևերի կատա
րելագործմամբ և այս բոլորը միասին
իրավական ամրագրում են ստանում
համապատասխան օրենքներում, զին
վորական կանոնադրություններում ու
այլ նորմատիվ փաստաթղթերում [8, էջ
633]: Օրինակ՝ Ռուսաստանի Դաշնու
թյունում պաշտպանական բարեփոխում
կատեգորիայի բովանդակությունը բա
ցահայտված է «Զինվորական բարեփո
խումների մասին» օրենքում՝ ընդունված
1999 թվա
կա
նին: Այն իր մեջ նե
րա
ռում
է քաղաքական, տնտեսական, իրավա
կան, զինվորական և ռազմատեխնի
կական, սոցիալական ու այլ համալիր
միջոցառումներ, որոնք ուղղված են Ռու
սաստանի Դաշնության զինված ուժերի,
այլ զորամիավորումների, զինվորական
գործադիր մարմինների, ռազմական ար
դյունաբերության և դրանց կառավարման
մարմինների որակյալ ձևափոխմանը,
որի նպատակն է սեփական ռեսուրսների
հաշվին ազգային պաշտպանության բա
վարար ապահովումը [7]: Ռուսաստանի
Դաշնության զինված ուժերի գլխավոր
շտաբի տնօրենի նախկին տեղակալ գե
ներալ–գնդապետ Վ.Մանիլովի տեսակե
տի համաձայն՝ ռազմական բնագավառի
ժամանակակից բարեփոխումները իրե
նից ներկայացնում է պետության ռազ
մական կարողությունների քանակական
ու որակական փոփոխությունների միաս
նությունն, որն ուղղված է դրա համա
պատասխանեցմանը ազգային շահերին,
աշխարհաքաղաքական և ռազմաքաղա
քական նոր իրողությունների գնահատ
մանն ու դրանց համարժեք սեփական
հնարավորությունների օպտիմալացմա
նը [11, էջ 2]:
Հայաստանի շուրջ ձևավորված ան
վտանգության միջավայրից բխող բազ
մաթիվ համաչափ և անհամաչափ, ներ
քին ու արտաքին, տարածաշրջանային և
արտատարածաշրջանային մարտահրա
վերների չեզոքացման խնդիրները, ձևե
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րը և եղանակներն են առավելապես
պայմանավորում Հայաստանի Հան
րապետության ռազմական դոկտրի
նի բնույթն ու բովանդակությունը, այդ
թվում ռազմական ռազմավարության
սկզբունքները, նպատակները և խնդիր
ները, պաշտպանական համակարգի կա
ռուցվածքն ու զարգացման հեռանկար
ները, քանի որ նման պայմաններում
հարկ է էապես վերաիմաստավորել
անվտանգության վերաբերյալ ավան
դական պատկերացումները՝ զգալի չա
փով ընդլայնելով անվտանգությանը,
այդ թվում՝ պաշտպանական անվտան
գությանը առնչվող հարցերի շրջանակը:
Դրա հետևանքով անհրաժեշտություն է
ծագում վերանայելու ինչպես պետության
պաշտպանական համակարգի առջև դր
վող խնդիրների ցանկը, զինված ուժերի
կիրառման պայմաններն ու պահանջնե
րը, այնպես էլ զինված ուժերի թվաքա
նակը, կառուցվածքը, ռազմատեխնիկա
կան քաղաքականությունը, մարտական
պատրաստականության բուն էությունն
ու ուղղվածությունը:
Ռազմական դոկտրինի համաձայն՝ ՀՀ
ռազմական անվտանգության համակար
գի բարեփոխումների առաջնային նպա
տակը քաղաքացիական վերահսկման և
պաշտպանական պլանավորման ու կա
ռավարման ժողովրդավարական հիմ
նարար սկզբունքների վրա հիմնված,
արդիական ռազմական պահանջներին
համապատասխանող, առավել ճկուն և
ժամանակակից ռազմական անվտան
գության համակարգի ստեղծումն է, որը
կապահովի երկրի ռազմական անվտան
գությունը, կպաշտպանի ազգային ան
վտանգության հիմնարար արժեքներն
ու կապահովի միջազգային պարտավո
րությունների կատարումը [2]: Այդ բարե
փոխումների կարևոր առաջնահերթու
թյուններ են զինված ուժերում գործող
ռազմական չափանիշների կատարելա
գործումը, անվտանգության ապահով
ման առաջատար համակարգերի և
դաշնակից երկրների պաշտպանական

համակարգերի ու զինված ուժերի հետ
համատեղելիության և փոխգործակցու
թյան, ինչպես նաև ճգնաժամային իրա
վիճակներին արագ արձագանքելու կա
րողությունների զարգացումը՝ ազգային
խնդիրներին ծառայեցնելու և միջազ
գային առաքելություններ իրականացնե
լու նպատակով:
Հ այ աստ ան ի
Հանր ապ ետ ութ յան
ռազմական քաղաքականության ևս մեկ
առաջնահերթությունն այն է, որ նրա ներ
քին բաղադրիչը պետության ռազմական
կազմավորման արդյունավետ շինարա
րությունն ու պատրաստությունն է, որի
մեջ բացի զինված ուժերից մտնում են
նաև ռազմական բնույթի հատուկ միջոց
ներով ռազմական անվտանգության խն
դիրների կատարման համար նախատես
ված մարմինները, դրանց կառավարման
մարմինները, ինչպես նաև երկրի արդյու
նաբերական ու գիտական համալիրների
այն մա
սը, որը նա
խա
տես
ված է ռազ
մական անվտանգության ապահովման
համար: Արդյունավետ ռազմական կազ
մակերպության շինարարության համար
անհրաժեշտ է նրա թվաքանակը, մար
տական կազմը, կազմակերպական–հաս
տիքային կառուցվածքը, կառավարման
համակարգերի և ապահովման մյուս
տեսակների կարողությունները հասց
նել արդյունավետ չափերի: Պարտադիր
պայմաններից մեկը ռազմական ան
վտանգության ապահովմանն ուղղված
նյութական ռեսուրսների և դրամական
միջոցների իրացման օպտիմալացու
մը, պետության ռազմական կազմակեր
պության, դրա բոլոր բաղադրիչների
փոխշաղկապված, համակարգված բա
րեփոխման հիման վրա դրանց օգտա
գործման արդյունավետության բարձ
րացումը:
Յուրաքանչյուր պետություն իր ռազ
մական անվտանգության երաշխավոր
ման համար անհրաժեշտ հզորությունը
որոշում է՝ ելնելով իր առջև ծառացած
ռազմաքաղաքական բնույթի խնդիրնե
րից, սպառնալիքներից ու վտանգներից:
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Այս գործոնների հիման վրա էլ որոշվում
է պետության ռազմական ներուժի հա
մարժեքությունն ու անհրաժեշտությու
նը, պլանավորվում և իրականացվում
են ռազմական կազմավորման համա
կարգի համապատասխան ծրագրեր: Եվ
այս համատեքստում պետք է ընդգծել,
որ ռազմական ոլորտի բարեփոխումնե
րի կարևորագույն մասը բուն զինված
ուժերի և դրա կառավարման համակար
գի վերակառուցումն է, որը ներառում է
զորքերի և կառավարման մարմինների
կառուցվածքային կատարելագործումը,
զինված ուժերի մարտական կարողու
թյունների զարգացումը, արդի սպառա
զինության վերազինումը [6, էջ 198]:
Պաշտպանական ոլորտի կառավար
ման համակարգի օպտիմալացման մի
ջոցով Հայաստանի անվտանգության
պաշտպանական բաղկացուցչի առավե
լագույնս ապահովման նպատակով մաս
նագետների կողմից արդարացիորեն
առաջարկվում է Հայաստանի Հանրապե
տության՝ որպես ժողովրդավարական ու
իրավական պետության պաշտպանա
կան ոլորտի կառավարման համակարգի
տարբերակ, որը ներառում է պաշտպա
նական ոլորտի կառավարման արևմ
տյան մոտեցման հիմնական տարրերը, և
դրանով իսկ հնարավորություն կընձեռ
վի մշակելու ու վարելու արդյունավետ
պաշտպանական (ռազմաքաղաքական)
քաղաքականություն [5, էջ 8–22]:
Ինչպես ցանկացած գործում, այն
պես էլ պաշտպանական բարեփոխում
ների հաջողությունը կախված է նաև
նպատակի հստակ գիտակցումից, իսկ
այնուհետև գործողությունների ճիշտ
ու իրատեսական պլանավորումից: Այդ

իսկ պատճառով յուրաքանչյուր օղակի
ղեկավար պաշտոնյա ու հրամանատար
պետք է գիտակցի, թե որտեղ է կանգնած
իր ենթակայության տակ գտնվող ստո
րաբաժանումը, ուր է տանում այդ ստո
րաբաժանումը, և ինչպես պետք է հասնել
նպատակին: Պլանավորման գործընթա
ցը կարևորվում է նաև այն պատճառով,
որ ցանկացած օղակի գործունեության
արդյունավետությունն այսուհետև գնա
հատվելու է ոչ միայն տվյալ պահին տր
ված հանձնարարության արագ կատար
ման, այլ նաև ԶՈՒ խնդիրների լուծումն
առավել լայն շրջանակում և առավել եր
կարատև հեռանկարում տեսնելու ունա
կության հիման վրա:
Ամփոփելով հոդվածում ներկայաց
ված վերլուծությունը՝ պետք է փաստել,
որ Հայաստանի Հանրապետության զին
ված ուժերում շարունակաբար իրակա
նացվող պաշտպանական բարեփոխում
ները կոչված են ապահովելու այնպիսի
պաշտպանական համակարգ, որն ի վի
ճակի կլինի ոչ միայն համապատասխան
կերպով արձագանքելու ներկայիս և
մոտ հեռանկարի սպառնալիքներին ու
մարտահրավերներին՝ հուսալի կերպով
չեզոքացնելով դրանք, այլև ազդելու
տարածաշրջանի անվտանգային–ռազ
մաքաղաքական միջավայրի վրա: Դրա
համար անհրաժեշտ է, որպեսզի Հա
յաստանի բանակը լինի խիստ կարգա
պահ, հայրենասեր ու բարձր բարոյական
արժեքներ դավանող, ինչը անհրաժեշտ
նախապայման է մարտունակ ու մարտա
պատրաստ ռազմական կազմավորման
համակարգ ու երաշխավորված ռազմա
կան անվտանգության միջավայր ունե
նալու համար:
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ВЫДЕЛЕНИЕ РОЛИ ОБОРОННЫХ РЕФОРМ
В ВОЕННО–ПОЛИТИЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЯХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

АРЕН САРГСЯН
Ереванский государственный, университет, факультет международных отношений,
соискатель, Военный комиссариат РА, старший офицер – юрист, майор

Напряженная военно–политическая ситуация на Южном Кавказе, многократные провока
ционные нападения соседнего государства требуют постоянной бдительности, высокого уров
ня боевой готовности без возможности использования метода «проб и ошибок». В последние
годы реформы, проводимые в оборонной сфере РА, комплексные меры по обеспечению мо
рально – психологического климата в войсках, новые принципы и подходы, внедренные в
информационно–просветительскую работу с персоналом, профилактическая и многовекторная
деятельность по укреплению воинской дисциплины привели к положительным результатам,
делая Вооруженные силы РА более эффективными и образцовыми в регионе.

EMPHASIS ON THE ROLE  OF DEFENSE REFORMS IN THE POLITICAL-MILITARY
RELATIONS OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

AREN SARGSYAN
YSU, Faculty of Intenational Relations, Applicant,
Republican Military Commissariat of the RA, senior officer-lawyer, Major

The tense political and military situation in the South Caucasus, repeated provocative attacks
of the neighboring state requires constant vigilance, a high level of combat readiness without the
possibility of using the method of "trial error".
In recent years, the ongoing reforms in the defense sphere of Armenia, complex measures
to ensure moral - psychological atmosphere of the troops, informational-educational work with
the staff based on new principles and approaches, the preventive measures aimed at strengthening
military discipline vector activity led to positive results, making the Armed forces more efficient
and exemplary in the region.
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ԳՈՌ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐԻ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄԸ 21–ՐԴ ԴԱՐՈՒՄ
ԵՎ ՀՀ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ԲԱՐԵՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ
Հ ոդվ ածում փորձ է արվ ել ընդհա
նուր կերպ ով վերլ ուծ ել ու 21–րդ դա
րի անվտանգության միջավ այրը, այն
ձևավ որ ող հիմն ակ ան ում իռաց իո 
նալ գործոնները և նոր դարին բնորոշ
մտած ող ութ յան անկ յուն աք ար հան
դիս աց ող այդ գործ ոնն եր ի փոխ ազ
դեց ութ յուն ը: Շոշ ափվ ել են ՀՀ–ու մ
պաշտպ ան ակ ան–ան վտ անգ ային նոր
մտած ող ութ յամբ պաշտպ ան ակ ան
բար եփ ոխ ումն եր իրակ ան ացն ել ու և
դրանով անվտանգ ութ յան միջավ այրի
փոխակերպանը արձ ագ անքելու հար
ցերը՝ անսպասելիության բացասական
էֆեկտը բացառել ու առում ով:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տութ յունն եր. գլոբ ալ աց ում, ավան
դակ ան ձևաչ ափ, անս պաս ել իո ւթ յան
էֆեկտ, ՆԱՏ Օ, ռազմ ակ ան մշակ ույթ,
անհամաչափ սպառնալիք, աշխարհա
կարգ:
21–րդ դար ի աշխ արհ ը որակ ապ ես
փոխվել է՝ դառնալով առավ ել բարդ,
անորոշ ու դինամ իկ: Տեղ եկատվ ական
տեխն ոլ ոգ իան եր ի սրընթ աց զարգ ա
ցում ը և այլ առաջադ իմ ական ձեռքբե
րումները աշխ արհը դարձրել են տա
րածական ու ժամանակային առում ով
ավել ի մատչ ել ի: Գլոբ ալ ացմ ան գոր
ծընթ աց ը հետզհ ետ ե խոր ացն ում է
փոխկ ապվ ած ութ յուն ը՝ բարդ ացն ել ով
զարգ ացմ ան ներ ուժ ի՝ պրագմ ատ իկ
կերպ ով օգտ ագ ործմ ան տրամ աբ ա
նությունը: Նեոլ իբ երալ գլոբալացմ ան
ուղ իո վ զարգ ացմ ան ժամ ան ակ ակ ից
մոդ ել ի ձախ ողմ ան դրսև որ ումն եր ը
ամեն ուր են: Անդր ազգ ային միտ ում
ներ ի խթան ում ը բեր ում է աշխ ար
հաք աղ աք ակ ան իրող ութ յունն եր ի
նոր ով ի իմաստ ավ որմ ան և ընկ ալ

ման անհ րաժ եշտ ութ յան՝ բաց առ ել ով
պարզ լուծ ումն եր ի հնար ավ որ ութ յու
նը: Միջ ազգ ային հար աբ եր ութ յուն
ներ ի ավանդ ակ ան ձևաչ ափ ի՝ միջ
պետ ակ ան փոխհ ար աբ եր ութ յունն եր ի
արդ յունք ում ձևավ որվ ող ելմ ան ազ
դակն եր ը կամ կենս ագ ործ ուն եո ւթ յան
որև է ոլորտ ին առնչվ ող հետ ագ ա
զարգ ացմ ան հիմք եր ը միա նշ ան ակ
կար ող են բխել աշխ արհ աք աղ աք ա
կան այլ տիպ ի դեր ակ ատ արն եր ի նա
խաձ եռն ութ յուն ից: Համ աշխ արհ ային
խառն աշփ ոթ է նկատվում մարդկ ային
կենս ագ ործ ուն եո ւթ յան բոլ որ ուղղ ու
թյունն եր ում ու ոլորտն եր ում:
Հետև աբ ար փոխ ակ եպվ ում է նաև
անվ տանգ ութ յան միջ ավ այր ը: Այն
ձևավոր ող բազմաթ իվ ու բազմաչափ
գործ ոնն եր ին գալ իս է լրացն ել ու նաև
այդ գործ ոնն եր ի արդի փոխ ազդեց ու
թյուն ը՝ գրեթ ե անհ նար ին դարձն ել ով
համ աս եռ անվ տանգ ութ յան տար ա
ծութ յուն ձևավ որ ել ու որև է նախ ա
ձեռն ութ յուն: Հակ ամ արտ ային ներ ու
ժի աշխ արհ աք աղաք ակ ան օջախն եր ը
հետզհ ետ ե դառն ում են առավ ել ան
կանխ ատ ես ել ի, և անս պաս ել իո ւթ յան
արդյունք ում առաջ աց ած էֆեկտ ի կա
ռավարումը դառնում է գերակա խնդիր
բոլ որ ուժ ային կենտր ոնն եր ի և դրանց
դաշն ակ իցն եր ի համար: Ազգ ային ան
վտանգ ութ յան ապահ ովմ ան քաղ ա
քակ ան ութ յուն ը դեպ ի «արև ելք–ար և
մուտք» գիծը ունեցած իր ուղղությունը
փոխ ում է դեպ ի բազմակ ողմ և բազ
մաթ իվ մարտ ահր ավ երն եր ը, որոնք
ծագ ում են տարբ եր տար ած աշրջ ան
ներ ից: Արդ ի գլոբ ալ աշխ արհ ը պա
րուր ած բյուր ավ որ կապ երն անհ ա
մարժ եք են դարձն ում զինված ուժ եր ի
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և պետ ութ յան ռազմ ակ ան կառ ույց ի
կազմակերպման ավանդ ական, դեպ ի
20–րդ դարի պետ ական դերակատ ար
ներն ու անվտանգության համակարգը
կողմն որ ոշվ ած մոտ եց ումն եր ը: 21–րդ
դար ի անվ տանգ ութ յան միջ ավ այր ի
ստեղծման գործում ներգրավվ ում են
նոր տարր եր՝ ոչ պետ ակ ան ակտ որ
ներ, չկայ աց ած պետ ութ յունն եր, մի
ջազգային ահաբեկչ ական ցանց, քրե
ակ ան կազմակերպ ութ յուններ և այլն,
որոնց համար 20–րդ դարի գաղ ափ ա
րախոսական, մշակութային, քաղաքա
կան և այլ սահմանները ծակոտկեն են
ու թափանցիկ [1, էջ 2–12]:
Արդյունքում ի հայտ են գալիս, այս
պես կոչվ ած, անհ ամ աչ ափ սպառն ա
լիքն եր ը՝ մեծ բարդ ութ յունն եր առա
ջացնել ով աշխ արհը ավելի անվ տանգ
տեսն ել ցանկ աց ող միջ ազգ ային հա
րաբ եր ութ յունն եր ի սուբյեկտն եր ի
հա
մ ար: Ընդ որում, այդ սպառ
ն ա
լիքն եր ի առաջ ացմ ան պատ ասխ ա
նատվ ությունն ընկնում է այն համ աշ
խարհ ային դեր ակ ատ արն եր ի վրա,
որոնք աշ
խ ար
հ ը փոր
ձ ում են տես
նել հնար ավ որ ինս փոխկ ապ ակցվ ած:
Ասիմ ետր իկ սպառն ալ իքն եր ի ծագ
ման պատճ առն եր ի մեջ շատ խոր ա
մուխ չլին ել ով՝ նշենք պարզ ապ ես
հետ ևյ ալը: Փաստ է, որ գլոբ ալ աց
ման գործընթացը միա նշանակ չի ըն
կալվ ում բոլ որ հաս ար ակ ութ յունն եր ի
կողմ ից: Մի շարք մշակ ույթն եր ընտ
րում են գլոբ ալ ացմ անն ակտ իվ որ են
դիմ ակ այել ու ուղ ին և ապակ առ ու
ցող ակ ան ու ավեր իչ ռեա կց իա յի այս
կամ այն ձևը: Իսլ ամ ակ ան աշխ արհ ը
և իսլ ամ ակ ան ահաբ եկչ ութ յունն այն
ձևով, ինչպես դրանք կան 21–րդ դա
րում, նման ռեակց իա յի դրսև որումնե
րից են [2,էջ 32]: Նշվ ած ը ասիմ ետրիկ
սպառն ալ իք ի գործ ուն տարբ եր ակ է,
որի արմ ատն եր ը ինչ–որ տեղ գալ իս
են 2001 թ–ի սեպտ եմբերի ահաբեկչ ա
կան գործող ություններից, սակայն սա
չի նշան ակ ում, որ «ահաբ եկչ ութ յուն»

երև ույթն իր բազմ աչ ափ դրսև որ ում
ներ ով նախկ ին ում գոյ ութ յուն չի ուն ե
ցել: Այն, մեր կարծ իք ով, ասիմ ետր իկ
սպառն ալ իք ի աղբ յուր դարձ ել է հենց
21–րդ դարում և ոչ պատահականորեն:
Յալթ ա–պոտսդ ամ յան աշխ արհ ա
կարգ ում այդ համակ արգ ի հիմն աս յու
ներ հանդ իս աց ող ԱՄՆ–ը և ԽՍՀՄ–ն
ինչ–որ առումն եր ով իրենց կար ող էին
թույլ տալ ստեղծ ել ու այսպ ես կոչված
«կառավարելի քաոս» և հանգուցալու
ծել այն իրենց շահ եր ի օգտ ին: 20–րդ
դար ի երկր որդ կես ի աշխ արհ ակ արգ ի
անվ տանգ ութ յան միջ ավ այր ը նման
«շռ այլ ութ յուն» թույլ էր տալ իս: Բայց
21–րդ դար ի միջ ազգ ային հար աբ եր ու
թյունն եր ի համակ արգ ը և համընդհ ա
նուր անվ տանգ ութ յունն իրենց բնույ
թով արմ ատ ապ ես տարբ երվ ում են:
Ներկ այիս անվ տանգ ութ յունն այլևս
պաշտպ ան ութ յան, զինվ ած ուժ եր ի
հաշվեկշռի և միջուկային զենքի առկա
յության գծային ու քան ակ ապ ես հեշտ
հաշվելի ֆունկց իա ն չէ [3,էջ 59]: Ուս
տի գլոբալացման միտումների արհես
տակ ան ու անհ եռ ատ ես ուղղորդումը՝
լրացվ ած տեղ եկ ատվ ակ ան հարթ ու
թյան արդ ի հնար ավ որ ութ յունն եր ով,
ժող ովրդավ ար ակ ան արժ եքն եր ի՝
ամեն գնով հաստ ատ ել ու ձգտ ում ով,
նոր անվտանգ ային ճարտ ար ապ ետ ու
թյան հեղ ին ակն եր ին կանգն եցն ում է
բազմ աթ իվ անհ ամ աչ ափ սպառն ա
լիքն եր ին դիմ ակ այել ու բավ ակ ան ին
բարդ խնդր ի առաջ՝ հանգ եցն ել ով
վտանգի և սպառնալիքի գնահատման
գոյ ութ յուն ուն եց ող մեթ ոդ աբ ան ու
թյան փոփ ոխ ության: Հետև աբ ար կա
ռուց ողակ ան մոտ եց ումն այս հարց ում
պետք է իր հիմքում ունենա հետևյալը՝
տեսն ել աշխ արհ ը այնպ ես, ինչպ ես որ
այն կա ներկ այումս, և ոչ թե այնպ ես,
ինչպ ես պետք է լին ի կամ պետք է լի
ներ՝ ի շահ որոշ ակ ի ուժ եր ի:
Ի հավելումն վերոգրյալի՝ նշենք, որ
աշխարհում ստեղծված ռազմաքաղա
քակ ան իրադր ութ յուն ը և դրա զար
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գաց ում ը վերլ ուծ ել իս սխալ կլին եր
չհիշել, որ այսօր աշխարհը բաժ անում
են հումք ային հարստ ութ յունն եր ի ոչ
հավասարաչափ բաշխմ ան հող ի վրա
ծագող անտագոնիստական հակասու
թյունն եր ը, որոնք առայժմ ծածկվ ում
են դիվ ան ագ իտ ակ ան, տնտ ես ակ ան,
մշակութային և այլ քող երով: Սոց իա լ–
տնտ ես ակ ան անհ ավ աս ար ութ յուն ը
միայն խորանում է, և ժամ անակակից
աշխ արհ ի առջև ծառ աց ել է տար ա
տես ակ խզվ ածքն եր ից բխող հակ ա
մարտ ությունների աննախընթ աց աճի
խնդիրը: Երկրագնդ ի կենսաապ ահով
ման կարող ությունը անսահմ ան չէ, և
նրա բնակ ան պաշ արն եր ը կար ող են
վեց միլ իարդ մարդ ուց ընդ ամ ենը մեկ
միլիարդին թույլ տալ ապրել հարմ ա
րավ ետ պայմ անն եր ում: Ուստ ի 21–րդ
դար ի խնդ իրն եր ը շատ բան ով պայ
ման ավ որվ ած կլին են «ոսկ ե միլ իա ր
դի» և նրա մեջ չհայտնվ ած երկրների
միջև գոյ ութ յուն ուն եց ող հակ աս ու
թյունն եր ով: Եվ կասկ ած ից վեր է, որ
այդ հակասությունները որքան սրվ են,
այնք ան առաջ ին պլան կմղվ են զար
գաց ած երկրների քաղ աքականութ յան
ռազմաուժային բաղ ադրիչները [4, էջ
62]:
Հ ամ աշխ արհ ային պատմ ութ յուն ը
վկայությունն է այն բանի, որ մարդկու
թյան գոյությունն ու բնականոն զար
գացումը առանց փոփոխությունների և
պայքարի հնարավ որ չեն: Հակադրու
թյունն եր ը պատ ահ ակ ան որ են ինչ–որ
տեղից չեն ծնվում: Դրանք առաջանում
են որոշ ակի նախ ապ այմ անների, իրա
վիճ ակն եր ի առկ այ ութ յուն ից, որոնց
գոյ ությունը ինքնին բերում է նոր իրո
ղութ յունն եր ի ի հայտ գալ ուն, նաև
ռազմ ակ ան գործ ող ութ յան միջ ոցն ե
րով: Պայքարը, մրց ակց ութ յունը շահի
համ ար առաջ ընթ աց ի շարժ իչ ուժ երն
են, սակ այն հակ ադր ութ յունն եր ի ժա
մանակին լուծումն է բերում միայն այդ
առաջ ընթ աց ին: Հակ առ ակ դեպք ում՝
առաջանում է ճգնաժ ամ: 21– րդ դարի

հակադրությունները, լինեն դրանք լո
կալ, տար ած աշրջ ան ային թե գլոբ ալ,
աշխ արհ աք աղ աք ակ ան ութ յան դա
սակ ան օրին աչափ ութ յունն եր ից բխող
կամ անհ ամ աչ ափ, իրենց գոյ ութ յամբ
իսկ սպառն ում են համընդհ ան ուր ան
վտանգ ութ յանն ու կայ ուն ութ յան ը,
քան ի որ արդ ի ժամ ան ակ աշրջ ան ի
իրողությունն եր ը տալ իս են այդ հնա
րավ որ ութ յունն եր ը: Ուստ ի հաս ար ա
կութ յան կայ ուն զարգ աց ում ը և ան
վտանգ ութ յուն ը շատ բան ով կախված
են նրա ընտր ան ու՝ նոր գաղ ափ ար
ներ ի հետ արդ յուն ավ ետ աշխ ատ ե
լու, նոր ձևեր ի հետև ում հին գաղ ա
փարն երն ու մոտ եց ումն եր ը տեսն ել ու
կար ող ութ յուն ից՝ դրան ով իսկ դյու
րացն ել ով նոր մարտ ահր ավ երն եր ին
համ արժ եք պատ ասխ ան ձևավ որ ել ու
խնդ իր ը՝ յուր աժ ամ ան ակ այն ութ յան
հաշվ առմ ամբ: Անհ երք ել ի ճշմ արտ ու
թյուն է, որ պատ
մ ու
թ յու
ն ը վաղ թե
ուշ պատժ ում է ռազմավար ակ ան թե
թևամտ ութ յան համար:
Աշխ արհ աք աղ աք ակ ան և քաղ ա
քակ ան բարդ իրադր ութ յուն ում, որը
բնութ ագրվ ում է անոր ոշ ութ յամբ
ու դին ամ իզմ ով, անվ տանգ ութ յան
նոր ընկ ալ ումն եր ով, հայկ ակ ան պե
տակ ան ութ յան և նրա հիմք ը կազ
մող ռազմ ակ ան կազմ ակ երպ ութ յան
կայ ուն զարգ աց ում ը պահ անջ ում
են համ ապ ատ ասխ ան պաշտպ ան ա
կան–անվ տանգ ային մտած ող ութ յան
որդ եգր ում և, որ առավ ել կարև որ
է, այդ մտած ող ութ յան շար ուն ակ ա
կան վեր ան այ ում և նոր մեթ ոդն եր ով
ու մոտ եց ումն եր ով հարստ աց ում, որ
պեսզ ի սրընթ աց փոփ ոխվող ռազմա
վար ակ ան միջ ավ այր ում հնար ավ որ
լին ի կառ ավ ար ել անս պաս ել իո ւթ յան
ռազմ ավ ար ակ ան էֆեկտն ու դրա
հետևանքն եր ը:
Պրահ այ ում կայ աց ած ՆԱՏ Օ–ի
2002թ. գագ աթն աժ ողովից հետ ո Հա
յաստ ան ը համ եմ ատ ակ ան վերլ ուծ ու
թյան և նոր ամ ուծ ակ ան որոշ ումն եր ի
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ընդ ունմ ան շնորհ իվ նպատ ակ ամ ետ
ձեռն արկ ումն եր ով սահ ուն աբ ար կեր
պափ ոխ եց իր պաշտպ ան ակ ան–ան 
վտ անգ ային մտած ող ութ յուն ը՝ «փ ա
փուկ» և «կ ոշտ» անվ տանգ ային
չափումների համադրմամբ ձևավ որե
լով «խ ել աց ի ուժ ին» կողմն որ ոշվ ած
պաշտպ ան ակ ան–ան վտ անգ ային քա
ղաք ակ ան ութ յան մշակմ ան նոր ամ ու
ծակ ան մոտ եց ում [5,էջ 10]: Արդ յուն
քում այդ մտած ող ութ յամբ սկսվ եց
պաշտպ ան ակ ան բար եփ ոխ ումն եր ի
գործընթացը, որպես ՀՀ Զինված ուժե
րի գործունեության ընթ աց ակարգ երի,
կառ ուցվ ածք ի և խնդ իրն եր ի վեր ա
փոխմ անն ուղղվ ած միջ ոց առ ումն ե
րի ամբ ողջ ութ յուն 1: Ընդ որում, այն
սկսվ եց միջազգային ռազմ ական հա
մագ ործ ակց ութ յան ը հնար ավ որ ինս
ինտեգրմամբ, քանի որ առանց միջազ
գային փորձ ի փոխ առմ ան հնար ավ որ
չէր լին ի անվ տանգ ութ յան ժամ ան ա
կակ ից միջավայր ում ապահով ել միա 
ժամ անակ և՛ պաշտպ անունակութ յուն,
և՛ փոխգործել իութ յուն:
Քաղ աք ակ ան ապ ես
սահմ ան ե
լով բավ ակ ան աչ ափ բարձր նշաձ ո
ղեր անվ տանգ ութ յան և պաշտպ ա
նութ յան ոլորտն եր ում՝ Հայ աստ անն
իր արտ աք ին անվ տանգ ութ յան ռազ
մավ ար ութ յունն իրակ ան ացն ում է՝
առաջն որդվ ել ով փոխլր ացմ ան և
ներգր ավվ ած ութ յան սկզբ ունքն եր ով:
Այս ինքն՝ միջ ազգ ային ասպ ար եզ ում
հար աբ եր ութ յունն եր ը կառ ուց ում է
գործ ընկ եր ութ յան հիմք ի վրա՝ ար
դյունավ ետ հարաբերութ յուններ զար
գացն ել ով տար ած աշրջ ան ում գոր
ծող շահ ագրգ իռ բոլ որ ուժ եր ի հետ
միաժ ամ ան ակ: Հայ աստ ան ը տար ա
ծաշրջ ան ային և համ աշխ արհ ային
ներգրավման գործ ընթ ացներին մաս
նակ
ց ող եր
կ իր է և իրեն դի
տ ում է
որպ ես տար ած աշրջ ան ում և միջ ազ
գային ասպ ար եզ ում տեղ ի ուն եց ող
1
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գործ ընթ ացն եր ի լիիր ավ մասն ակ ից:
Ներգ րավվ ած ութ յուն ը ենթ ադր ում է
մասն ակց ություն միջ ազգ ային ասպ ա
րեզ ում ընթ աց ող այն զարգ աց ումն ե
րին, որոնց համահունչ են Հայաստանի
որդ եգր ած նպատ ակն եր ը [6]: Այսպ ի
սով՝ Ռուսաստանի հետ ռազմավարա
կան հար աբ եր ութ յունն եր ը, զարգ աց
ման եվր ոպ ակ ան ուղ ու որդ եգր ում ը,
ԱՄՆ և Իրան ի հետ փոխշ ահ ավ ետ
համ ագ ործ ակց ութ յուն ը, ԵԱՏՄ–ին
ու ՀԱՊԿ–ին անդ ամ ակց ութ յուն ը,
ՆԱՏՕ–ի հետ համ ագ ործ ակց ութ յան
զարգ աց ում ը խոս ուն ապաց ույցն են
վեր ոնշ յալ ի: Այն ու ամեն այն իվ, պաշտ
պան ակ ան բար եփ ոխ ումն եր ի գոր
ծընթ աց ը սկս ել իս Հայ աստ ան ի Հան
րապ ետ ութ յան ռազմ աք աղ աք ակ ան
ղեկ ավար ություն ը դրա հիմք ում դրեց
հիմն ակ ան ում ՆԱՏՕ–ի, ԱՄՆ–ի ու եվ
րոպ ակ ան երկրն եր ի հետ համ ագ որ
ծակց ութ յան ծրագր եր ը, քան ի որ ՀՀ
Զինված ուժ եր ում արդեն իսկ ներդր
վել էին արդ յուն ավ ետ խորհրդային
ստանդարտն եր ը: Այս առումով ՀՀ մի
ջազգ ային ռազմակ ան համագ ործ ակ
ցության հիմն ակ ան ուղղութ յունն եր ից
մեկ ը հանդ իս աց ող համ ագ ործ ակց ու
թյուն ը Հյուս իս ատլ անտ յան դաշ ին
քի կազմակ երպ ութ յան և նրա անդամ
գործ ընկ եր պետ ութ յունն եր ի հետ՝
Եվր աատլ անտ յան գործ ընկ եր ութ յան
խորհրդ ի և «Գ ործ ընկ եր ութ յուն հա
նուն խաղ աղ ութ յան» ծրագր ի շրջ ա
նակն եր ում ուր ույն դեր ակ ատ ար ում
ուն ի: ՆԱՏ Օ–ի հետ հեռ անկ ար ային
և պատշ աճ մակ արդ ակ ի հար աբ ե
րութ յունն եր զարգ ացն ել ու և փոխ
գործ ակց ութ յան կար ող ութ յունն երն
ընդլ այն ել ու նպատ ակ ով Հայ աստ ա
նի Հանր ապ ետ ութ յուն ը ՆԱՏ Օ–ի հետ
իրակ ան ացն ում է «Անհ ատ ակ ան գոր
ծընկ եր ութ յան գործ ող ութ յունն եր ի
ծրագ իր ը», մասն ակց ում է ՆԱՏ Օ–ի
«Պլ ան ավորման և վեր ան այման գոր
ծընթ աց ին» և երկկ ողմ ռազմ ակ ան
համ ագ ործ ակց ութ յան ծրագր եր իրա
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կան ացն ում ՆԱՏ Օ–ի անդ ամ գործ ըն
կեր պետությունների հետ [7]:
1994 թ–ին միան ալ ով «Գ ործ ըն
կեր ութ յուն հան ուն խաղ աղ ութ յան»
ծրագր ին՝ ՀՀ–ը Հյուս իս ատլ անտ յան
դաշ ինք ի հետ համ ագ ործ ակց ութ յու
նը ակտ իվ փուլ թևակ ոխ ել ու հար
ցում լուրջ հայտ ներ
կ ա
յ աց
ր եց, սա
կայն սկզբնական շրջանում օբյեկտ իվ
պատճ առն եր ով այն անհ րաժ եշտ ծա
վալն եր ու բով անդ ակ ութ յուն չստ ա
ցավ: Իրավ իճ ակ ը զգալ իոր են փոխ
վեց 2000 թ–ից հետո, երբ Հայաստանի
Հանրապետությունը համագործակցու
թյան նոր գործն ակ ան մեխ ան իզմն ե
րից օգուտներ քաղ ելու հարց ում լուրջ
քաղաքական կամք դրսև որեց: 2005թ.
բեկ ումն ային դարձ ավ Հայ աստ ան ի
և ՆԱՏ Օ–ի հար աբ եր ութ յունն եր ի հա
մար. հաստ ատվ եց և ուժ ի մեջ մտավ
ԱԳԳԾ–ն, ինչ
պ ես նաև սկիզբ առան
դրա առանցքային բաղադրիչներ հան
դիս աց ող ռազմ ակ ան բար եփ ոխմ ան
նպատակների և խնդ իրների վերաբե
րյալ հաս ար ակ ակ ան քնն արկ ումն եր ը
[8, էջ 43]: Անհատ ական գործ ընկերու
թյան ծրագր եր ը ԳՀԽ ծրագր ի հիմ ան
վրա կազմվ ում են գործ ընկեր պետ ու
թյունն եր ի կողմ ից և ներկ այ ացվ ում
Դաշ ինք ին: Դրանք ՆԱՏ Օ–ի և յուր ա
քանչյուր գործընկեր պետ ութ յան միջև
իրակ ան ացվ ող անհ ատ ակ ան համ ա
գործ ակց ութ յան ծրագր եր են, որոնք
արտ աց ոլ ում են կողմ եր ի քաղ աք ա
կան հանձնառութ յունները1: Անվտ ան
գային նոր իրող ութ յունն եր ից բխող
այս հանձն առ ութ յունն եր ի պատշ աճ
կատարման համար էր, որ Հայ աստ ա
նի Հանր ապ ետ ութ յուն ը պաշտպ ան ա
կան–ան վտ անգ ային մտած ող ութ յու
նը կերպ ափ ոխ ել ու խնդ իր պետք է
կատ ար եր, ինչ ը արեց բավ ակ ան ին
սահ ուն որ են: Արդ յունք ում պաշտպ ա
նակ ան քաղ աք ակ ան ութ յան, պաշտ
1 Հայաստան–ՆԱՏՕ, ԱԳԳԾ, տե՛ս http://www.mil.
am/hy/68/230/267:

պան ակ ան կրթ ութ յան բար եփ ոխմ ան,
համ ատ եղ ել ի ու փոխգ ործ ակց ել ի
Զինված ուժ եր ուն են ալ ու, ռազմակ ան
ոլորտ ի ղեկ ավ արմ ան ու կառ ավ ար
ման, ռազմ ավ ար ակ ան պլան ավ որ
ման և մի շարք այլ ուղղությունն եր ով
ձեռն արկվ եց ին մեծ ած ավ ալ գոր
ծընթ ացն եր: Առաջ ին անգ ամ հայոց
պատմ ութ յան մեջ ՀՀ Զինվ ած ուժ եր ը
մասն ակց եց ին խաղաղապ ահ առաք ե
լության՝ համընդհանուր անվտանգու
թյան ապահ ովման հարց ում որոշ ակ ի
դեր ակ ատ ար ում ուն են ալ ով:
Փ աստ որ են՝ այս պար ագ այ ում
հայ ռազմ աք աղ աք ակ ան ղեկ ա
վար ութ յուն ը, ելն ել ով որդ եգր ած
պ ա շ տպ ան ակ ա ն – ան վտ ա նգ ա յ ի ն
մտածողությունից, իրեն նետված մար
տահրավերին համարժեք պատասխան
տալ ու հարց ում անհ րաժ եշտ չափ ով
կար ող գտնվ եց՝ նոր անվ տանգ ու
թյան միջ ավ այր ին հարմ արվ ել ու հա
մար պաշտպ ան ակ ան բար եփ ոխ ում
ներ նախ աձ եռն ել ով: Այն ու ամեն այն իվ
չմոռ աց ավ, որ Հայ աստ ան ի Հանր ա
պետ ութ յան ռազմ ակ ան անվ տան
գութ յան միջ ավ այր ի տար ած աշրջ ա
նային գործ ոնն եր ը, մասն ավ որ ապ ես
Լեռն ային Ղար աբ աղ ի հակ ամ արտ ու
թյուն ը, պարտ ադր ում են ռազմ ակ ան
անվ տանգ ութ յան համ ակ արգ ի հիմք ը
հանդ իս աց ող Զինվ ած ուժ եր ը պահ ել
մարտ ակ ան պատր աստ ակ ան ութ յան
բարձր աստ իճ ան ում՝ անհ րաժ եշ
տութ յան դեպք ում կոնկր ետ դաս ա
կան ռազմ ակ ան սպառն ալ իք ը չեզ ո
քացն ել ու նպատ ակ ով: Հետև աբ ար,
հայոց ռազմ ակ ան տրամ աբ ան ութ յու
նը պաշտպանական բարեփոխումների
գործ ընթ աց ում առաջն ահ երթ ութ յուն
սահմ ան եց պաշտպ ան ուն ակ ութ յան
մակ արդ ակ ի բարձր աց ում ը: Այդ ճա
նապ արհ ին կարև որվ եց ռազմ ակ ան
կառ ույց ի ղեկ ավ արմ ան ու կառ ա
վարմ ան գործ առ ույթն եր ի հնար ավ ո
րինս տար անջ ատ ում ը՝ ելն ել ով այս
հարց ում հայկ ակ ան իրակ ան ութ յուն ը
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հաշվի առնելու և մեխանիկական նույ
նակ ան ացմ ան վտանգ ից զերծ մնա
լու սկզբ ունքն եր ից: «Ինքն ին հասկ ա
նալ ի է, որ կառ ավ արմ ան հատվ ած ը
«ենթ ագ իտ ակց աբ ար» նախ անշ ել ու է
այնպ իս ի նպատ ակն եր ու խնդ իրն եր,
որոնք բխեն իր կորպ որ ատ իվ շահ ե
րից, իսկ որ
և է կերպ առա
ջ ադրված
ավել ի դժվ ար ու բարդ խնդ իրն եր ը
լուծվ են ըստ նպատ ակ ահ արմ ար ու
թյան, քան ի որ «դ եկ որ ատ իվ» ղեկ ա
վար հատվածը չի կարող «դ իմ ադ րել»
ամեն ակ ար ող ապար ատ ին» [9, էջ
87–88]: Սրան ից խուս ափ ել ու համ ար
բար եփ ոխ ումն եր ի արդ յունք ում ամ
բողջ պաշտպ ան ութ յան նախ ար ար ու
թյուն ը՝ հանձ ինս նախ ար ար ի, նրա
տեղ ակ ալն եր ի ու խորհրդ ակ անն եր ի,
ինչպես նաև աշխ ատ ակազմ ի, աշխա
տակ ազմից դուրս կառուցվ ածքների և
առանձն ացվ ած ստոր աբ աժ ան ումն ե
րի, պետք է զբաղվ ի պաշտպ անական
քաղ աք ակ ան ութ յան մշակմ ամբ՝ ղե
կավարման հատված, իսկ ՀՀ Զինվ ած
ուժ երի գլխ ավ որ շտաբը զորային կա
ռավարմամբ՝ կառավարման հատված:
Ինչպես ասում են, «հաղթ ում են այն
տեղ, որտեղ վերիններն ու ստորիննե
րը ունեն միևնույն ցանկութ յունները»:
Զորային կառավ արմ ան ընդհանուր
բով անդ ակ ութ յուն ից կցանկ ան այինք
առանձն ացն ել ՀՀ Զինվ ած ուժ եր ում
նախկ ին ում կիր առվ ած, բայց բար ե
փոխ ումն եր ի գործ ընթ աց ով բավ ա
կան աչ ափ ինստ իտ ուց իոն ալ ացվ ած
մի մոտ եց ում, որը սրընթ աց փոփ ոխ
վող անվտանգության միջավայրի հա
մատեքստում արդիական ձեռքբերում
է պաշտպ ան ուն ակ ութ յան բարձր աց
ման տես անկ յուն ից: Խոսք ը վեր աբ ե
րում է «Հրամանատրում առաջադրան
քի միջոցով» կառ ավ արմ ան ձևին: Այս
երև ույթ ը կիր առվ ել է դեռևս Ղա
րաբ աղ յան պատ եր ազմ ի ժամ ան ա
կաշրջան ում, սակ այն պատ եր ազմ ի
ավարտ ից հետ ո անհ րաժ եշտ մշակ
ման ու համ ապ ատ ասխ ան եցմ ան չի

ենթ արվել: ՀՀ ԶՈՒ–ի գործ ուն եո ւթյան
և խնդիրն եր ի վեր ափ ոխման գործ ըն
թաց ում վեր ոնշ յալ մոդ ել ը, փորձն ա
կան կիր առման դրակ ան արդյունքն ե
րի շնորհ իվ, ինստ իտ ուց իոն ալ ացվ եց
և այժմ էլ արդյուն ավետ կիր առվում է
ռազմ ակ ան անվ տանգ ութ յան սպառ
նալ իքն եր ը չեզ ոք ացն ել ու ուն ակ Զին
ված ուժ եր ում: Առաջ ադր անք ի միջ ո
ցով հրամ ան արձ ակ ել ու կամ խնդ իր
դնել ու արդ յուն ավ ետ ութ յուն ը նախ և
առաջ պայմանավորված է ինքնուրույ
նութ յան և պատ ասխ ան ատվ ութ յան
աստ իճ ան ի բարձր ացմ ամբ: Այն ընդ
հան ուր առմ ամբ հնար ավ որ ութ յուն է
ընձ եռ ում միջ ին հրամ ան ատ ար ակ ան
կազմին մարտ ակ ան իրադր ութ յուն ում
լարված ութ յան կամ սպառն ալ իք ի առ
կայության պարագայում գործել ավելի
ինքնուրույն և ճկուն մեխանիզմներով՝
բարձր ացն ել ով արագ արձ ագ անք
ման, անս պաս ել ի զարգ աց ումն ե
րից խուս ափ ել ու հնար ավ որ ութ յուն ը:
Հրամ ան ատր ում ը առաջ ադր անք ի մի
ջոց ով հիմնվ ած է որոշ ում–իր ակ ա
նաց ում–զեկ ուց ում սկզբ ունք ի վրա:
Այս ինքն՝ հրամ ան ատ ար ը, ելն ել ով
առաջ ադրվ ած մարտ ակ ան խնդր ից,
կոնկր ետ ռազմ ակ ան գործ ող ութ յուն
իրակ ան ացն ել ու որոշմ ան, կատ ար
ման համար կրում է անձ նակ ան պա
տասխ ան ատվ ութ յուն՝ հաշվ ետ ու լի
նել ով վեր ադ աս ին: Սա ապահ ով ում
է ինքն ուր ույն ություն ը կամայ ակ ան ու
թյան չվեր ած ել ու խնդիր ը: Փաստ ել ով
«Հր ամ ան ատր ում առաջ ադր անք ի մի
ջոց ով» մոդել ի կիր առման արդյուն ա
վետ ութ յուն ը պաշտպ ան ուն ակ ութ յան
մակ արդ ակ ի բարձր ացմ ան գործ ում,
այն ու ամ են այն իվ, արդ ար ութ յան հա
մար պետք է նշել, որ նման միջ ադ ե
պեր ից խուս ափ ել ու ամեն ակ արև որ
գրավակ ան ը ռազմակ ան կրթության և
գիտ ել իքն եր ի հարստ աց ումն է արդեն
իսկ գործ ող այս և այլ կառ ավարման
մոդ ելն եր ով, ինչ ը հնար ավ որ ութ յուն
կտա նվազ ագ ույն ի հասցն ելու ան
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կանխ ատեսել ի զարգ աց ումները:
Արդի իրողությունների և արևմտյան
ռազմական մտքի վերլուծությունը ցույց
է տալիս, որ ժամանակակից Զինված ու
ժերի բազմաֆունկցիոնալ լինելը պար
տադրված անհրաժեշտություն է: Պե
տության ռազմական պոտենցիալը և
ռազմական հզորությունը նույնաբովան
դակ չեն: Ներուժը հզորության վերածելու
ճանապարհը պետք է սկսվի ռազմական
կրթությունից, ուստի Հայաստանի Հան
րապետության կողմից իրականացվող
պաշտպանական բարեփոխումների գոր
ծընթացը, որը միտված է փոխակերպվող
աշխարհում երկրի ռազմական անվտան
գության սպառնալիքները նվազեցնող
պաշտպանական համակարգը արդիա
կանացնելուն, իր հիմքում պետք է ունե
նա անհրաժեշտ և մրցունակ ռազմական
կազմակերպության տեսլականը՝ պատ
րաստ արձագանքելու ցանկացած մար
տահրավերի:
Որպ ես ամփ ոփ ում՝ նշենք, որ
պաշտպանությունը՝ որպ ես անվ տան
գութ յան ապահ ովմ ան ոլորտ, տար

բեր ակվ ում է զինվ ած հարձ ակմ ան ը
դիմ ակ այել ու խնդր ով և մշտական
կատ եգ որ իա է: Հայ մշակ ույթ ի ան
վեր ապ ահ կշիռ ը, արևմտ յան հոգ ևոր
ավանդ ույթ ին նրա պատկ ան ել իո ւ
թյուն ը բար ենպ աստ նախ ադր յալն եր
են ստեղծ ում Հայ աստ ան ի ռազմակ ան
ոլորտի հետագա զարգացման համար:
Հայության՝ հազարամյակների ընթաց
քում ստեղծ ած ռազմակ ան մշակ ույթի
հենքը դառնում է արդի ժամանակաշր
ջան ին բնոր ոշ պաշտպ ան ակ ան–ան վ
տանգ ային մտած ողություն ը նոր հնա
րավ որ ութ յունն եր ով զարգ ացն ել ու
գրավ ակ ան ը: Սպառվ ած ճշմ արտ ու
թյունն եր ին հետև ող լին ել ու վտան
գը անց յալում է, ինչը թույլ կտա մեր
երկրին զբաղվել բանակաշինությամբ,
ռազմակ ան կառ ույց ը և ամբ ողջ ռազ
մակ ան ոլորտ ը համապ ատ ասխ ան եց
նել 21–րդ դար ի իրող ութ յունն եր ին,
ինչու չէ, երկ ար աժ ամկ ետ ռազմավա
րակ ան պլան ավ որմ ան հարց ում կի
րառ ել ով ռազմակ ան ոլորտ ի կառ ուց
ման դեդուկտ իվ մոտ եց ումը1:
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ТРАНСФОРМАЦИЯ СРЕДЫ БЕЗОПАСНОСТИ В ХХ1 ВЕКЕ И ПРОЦЕСС ОБОРОН
НЫХ РЕФОРМ РА

ГОР ТОВМАСЯН
Ереванский государственный университет,
кафедра международных отношений и дипломатии, аспирант

В статье сделана попытка проанализировать общую среду безопасности ХХ1 века, фор
мирующие ее основные иррациональные факторы и взаимодействие этих факторов, кото
рые являются краеугольным камнем мышления нового века. Затронуты вопросы реализации
оборонных реформ на основе нового оборонно – безопаснocтного мышления в РА и вопросы
реагирования на трансформацию среды безопасности с учетом исключения негативного эф
фекта неожиданности.

THE TRANSFORMATION OF THE SECURITY ENVIRONMENT IN THE 21ST
CENTURY AND THE PROCESS OF DEFENSE REFORMS OF THE RA

GOR TOVMASYAN
YSU, Chair of International Relations and Diplomacy, Postgraduate student

The article attempts to analyze the overall security environment of the 21st century, forming
its core irrational factors and their interaction, which are the cornerstone of the thinking of the
new century.
Defense reforms implementation issues based on a new defense –secure thinking in the RA
and issues of response to the transformation of the security environment excluding the negative
effect of unexpectedness are discussed.
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ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ
ЛИЛИТ КАЗАНЧЯН
Национальная академия наук РА,
Институт философии, социологии и права,
учений секретарь, кандидат юридических наук

СОВР ЕМ ЕНН ЫЕ ТРАКТОВК И И КЛАСС ИФ ИК АЦ ИЯ ПОН ЯТ ИЯ И
ЭЛЕМ ЕНТОВ ЗАКОНН ЫХ ИНТ ЕР ЕСОВ ЛИЧН ОСТ И
В данной статье на основе изучения
материалов из истории политико–право
вой мысли раскрываются фундаменталь
ное, социально–юридическое значение,
суть и особенности законных интересов
личности в формировании ее правового
положения. В частности, рассматривают
ся разнообразные трактовки и классифи
кации законных интересов, его структур
ных элементов известными правоведами
в контексте теории государства и права.
Вместе с тем подчеркивается соотно
шение понятий “законные интересы” и
“юридические интересы”.
Ключевые слова: законные интересы,
юридические интересы, демократичес
кое государство, права личности, сво
боды, обязанности, правовое положение
личности.
В современной теории государства
и права краеугольное значение имеет
изучение и определение понятий прав,
свобод, обязанностей и законных инте
ресов личности. Почти во всех отраслях
современного права часто встречающе
еся понятие “законные интересы лич
ности” охватывает правовые институты,
наделенные различными юридическими
особенностями (сущностями). Для того,
чтобы понять что такое “законный инте
рес”, необходимо рассмотреть его гене
зис, сущность, содержание и структур
ные элементы.

“Законные интересы личности”–это
сложное, многогранное, общественно–
юридическое явление, которое с самого
начала своего существования комменти
ровалось и определялось разными пра
воведами по–разному. Термин “интерес”,
лежащий в основе понятия “законного
интереса”, с давних пор изучается поч
ти всеми науками: философией, юрисп
руденцией, социологией, экономикой
и т.д. Так, в философской литературе
“интерес” является предпосылкой, мо
тивом для действий, направленных на
реализацию социальных целей индиви
дов или групп лиц [25 с. 23]. В эконо
мике интерес–это предпосылка экономи
ческой деятельности человека, связанная
со стремлением личности удовлетворить
свои потребности [1,с. 284]. Понятие “ин
терес” в юриспруденции также наделено
характерными чертами, особенностями.
Так, немецкий юрист Р.Иер
 инг смог пол
ностью и систематизированно предс
тавить сущность интересов как основу
социально–правового взаимоотношения
субъектов правоотношений в системе
права. По мнению Иеринга, содержание
права составляют интересы, которые
возникают из социальных взаимоотноше
ний и являются общими для всех членов
общества. В свою очередь, Н. Коркунов
создает тесную диалектическую связь
между правовыми и законными интере
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сами, согласно которой правовая норма
должна быть направлена на ограничение
противоречивых и противоположных
интересов личности [18,с. 86–94; 8, с.162]
Стоит отметить, что Г.Шершеневич, раз
вив эту теорию, был первым правоведом,
сформулировавшим термин “законные
интересы” и детально изучившим, проа
нализировавшим его. По мнению Г. Шер
шеневича, “законные интересы вместе
с субъективными правами защищаются
государством, а их нарушение, в первую
очередь, отражается в субъективном
праве”[28, с.615–620].
В юридической литературе выражение
“законный интерес” по–разному коммен
тируется учеными–правоведами. В од
ном случае “законный интерес” предс
тавляется в виде “дозволенного законом
стремления субъекта приобрести не
которые блага”, в другом–“интересы, вы
раженные законом”, или же “интересы,
которые не нашли прямого выражения
в юридических правах и обязанностях,
но которые подлежат государственной
защите” и т.д [19,с.182–183;10, с.86–94].
Несмотря на то обстоятельство, что по
нятие “законные интересы человека” не
получило законодательного определения
(формулировку), в юридической литера
туре некоторые правоведы–теоретики
все же смог
ли под
роб
но опи
сать сущ
ность данного термина. Как справедливо
отмечает А. В. Малько, законный интерес
как и субъективное право наделен юри
дическими (правовыми) возможностя
ми, защищенными и гарантированными
государством. Следовательно, стремле
ние овладеть (заполучить, достичь) оп
ределенными благами – это основные
понятия, которые правоведы связывают
с законными интересами, и где поня
тие возможность является характерной
чертой законных интересов [13,с.57].
По мнению Н.Матузова, законный инте
рес–это юридически значимый интерес,
который основан на законе, вытекает из

него и защищается им, несмотря на то,
что не закреплен в конкретной правовой
норме. Продолжая эту мысль, В.Субачев
отмечает:“Законный интерес–это стрем
ление субъекта пользоваться определен
ными социальными благами и в некото
рых (определенных) случаях обращаться
к компетентным органам для защиты и
удовлетворения интересов, исходящих
из общего смысла объективного права,
не противоречащих правовым нормам и
дозволенных государством”[23, с. 38–45].
По мнению Н.Витрука, законные интере
сы личности–юридически закрепленная
возможность личности удовлетворить
потребности, предусмотренные объек
тивным правом [3,с.113].
Мы согласны с мнением автора с не
которой поправкой: законный интерес
личности–это юридически закрепленная
возможность лица пользоваться опреде
ленными социальными благами и обра
щаться к компетентным органам за за
щитой этих благ.
В постсоветских юридических исс
ледованиях упоминается, что законные
интересы личности вытекают из его
субъективных прав. Субъективное пра
во–это дарованная и защищенная госу
дарством возможность, свобода субъекта
по своему усмотрению удовлетворять те
интересы, которые предусмотрены об
ъективным правом [2,с.103; 9, с.96–102;15;
с. 586–587; 16, с.12–24;]. По нашему мне
нию, в условиях демократии закрепление
субъективных прав человека в законах
создает реальную возможность для ин
дивида свободно пользоваться конкрет
ными благами в рамках, установленных
законом.
Современная наука теории государства
и права исследует “юридически значимый
интерес” личности. Авторы, взяв за осно
ву как законодательство, так и судебную
практику, отмечают, что “социальные ин
тересы, опосредованные правом”, приоб
ретают качества юридически значимых
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интересов и выступают или в качестве
субъективных прав и юридических обя
занностей, или же в виде законных инте
ресов (охраняемых законом интересов)[4;
11; 14;23;24]. Таким образом, кроме закреп
ленных в субъективных правах и юриди
ческих обязанностях (воплощенных в их
содержание) существуют такие интересы
граждан, которые гарантируются и ох
раняются (защищаются) государством.
Очевидно, что закон способствует обес
печению законных интересов, которое
реализуется, когда закон наделяет оп
ределенную группу лиц субъективными
правами, т.е. средствами для реализации
законных интересов личности. На этом
основана точка зрения некоторых пра
воведов о том, что правовыми считают
ся те интересы, которые опосредованы
субъективными правами, юридическими
обязанностями,выраженными в правовых
нормах.
Другая группа ученых считает, что за
конные интересы– это самостоятельные
правовые явления, наделенные прямым
правовым (юридическим) значением. В
целом существование законных интере
сов–это прежде всего необходимость, так
как разнообразные интересы личности
не всегда могут быть опосредованы суб
ъективными правами и юридическими
обязанностями. Это объясняется их ма
териальной гарантированностью и осо
бенными качествами правового регули
рования. Как справедливо отмечает В.И.
Ремнев, “государство не в силах превра
тить любой интерес в право, потому что
возможности удовлетворения интересов
ограничены экономическими и другими
объективными причинами” [22, с.26].
Интерес, лежащий в основе права и
юридической обязанности, также ох
раняется (защищается) государством,
поэтому является законным. Как уже
отмечалось, субъективные права и юри
дические обязанности–это методы ре
ализации (осуществления) интересов

личности. Поэтому в юридической лите
ратуре часто упоминается о защите и ох
ране интересов, подразумевая охрану и
защиту субъективных прав и юридичес
ких обязанностей личности. Однако это
не может решить проблемы защиты тех
интересов, которые не опосредованы ни
субъективными правами, ни юридичес
кими обязанностями. Поэтому Р.Е. Гука
сян предлагает рассмотреть охраняемые
(защищенные) законом интересы в 2–х
смыслах [7 с.115–116; 12, с.30–38]:
1) в широком смысле “охраняемые за
коном интересы” охватывают интересы
личности как опосредованные субъек
тивными правами и юридическими обя
занностями, так и те интересы, которые
не имеют такого опосредования;
2)в узком смысле понятие “охраняе
мый законом интерес” включает только
интересы, не опосредованные субъек
тивным правами и юридическими обя
занностями, но находящиеся под госу
дарственной защитой (охраной).
В результате наших исследований мы
пришли к выводу о том, что законные
интересы личности проявляются лишь
в тех сферах общественных отноше
ний, которые подлежат правовому регу
лированию. Сфера правовой охраны не
охватывает интересы, не имеющие пра
вового значения, т.е. личные интересы,
сформированные на основе обыденных
семейно–дружеских отношений, кото
рые регулируются нормами обычаев,
традиций, морали. Разнообразные ин
тересы личности считаются законными
в том смысле, что попадают под сферу
действия права, а их реализация основы
вается на законе, охраняется и гаранти
руется законом. Для признания интереса
законным он должен соответствовать за
кону (быть созвучным закону), а его ре
ализация не должна нарушать правовые
нормы. В то же время хотим напомнить:
чтобы стать законными, интересы долж
ны соответствовать не праву вообще, в
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абстрактном смысле, а конкретно дейст
вующему законодательству (нормам, зак
репленным в законах).
Что касается сущности законных
интересов, то она характеризуется ди
алектическим взаимоотношением зак
репленных в правовых нормах интере
сов с интересами общества, личности и
государства. Они базируются на прин
ципе “Разрешено все, что не запреще
но законом” и соответствуют законным
стремлениям субъектов, участников пра
воотношений. Так, исследование иерар
хической классификации элементов за
конных интересов позволяет раскрыть
сущность и характеристику законных
интересов в целом.
Законный интерес состоит из 2–х ос
новных структурных элементов:
1) цель личности достичь удовлетво
рения потребностей–это структурный
элемент законных интересов, который
охватывает преобладающую (подавляю
щую) часть законного интереса;
2) второй структурный элемент закон
ных интересов, который основан на пер
вом–это обращение к компетентным ор
ганам для защиты нарушенных прав или
оспариваемых законных интересов. Мы
согласны с мнение В. Грибанова о том, что
обращение граждан к государственным
органам не всегда подразумевает проcь
бу о защите прав, а в некоторых случаях
связано с защитой законных интересов
заявителя (истца) [5,с.278; 26,с. 123–127].
Нес
мот
ря на тот факт, что “за
кон
ный
интерес и “охраняемый (защищенный)
интерес”, а также “правовой интерес” и
“юридический интерес”– термины, эти
мологически являющиеся синонимами,
тем не менee в юридической литерату
ре некоторые авторы (Е.П. Губин, А.Н.
Шайкенов) предлaгают разграничить эти
термины, так как по их мнению, закон
ный интерес – это ядро правового стату
са. Стоит отметить, что международные
правовые акты, конституция, текущее

законодательство не дифференцируют
эти термины, используя их в качестве
синонимов. Тем не менее в результате
наших исследований приходим к выво
ду, что каждый из правоведов рассматри
вает понятие “законный интерес” сквозь
свою субъективную призму, закрепляя в
этом понятии свои субъективные идеи.
Так, согласно Е.П.Губину, любой закон
ный интерес в широком смысле явля
ется охраняемым законом интересом.
Охраняемые законом интересы в узком
смысле – это интересы, которые каким–
либо способом закреплены в законе [6;с.
63–64]. А.Н.Шай
ке
нов, в свою оче
редь,
пишет: “Отраженные в праве все закон
ные интересы находятся под правовой,
юридической защитой” [27 с.165–166].
Следовательно, охраняемые законом ин
тересы включают в себе как законные,
так и юридические интересы, которые
находятся в правовом регулировании, и
хотя не обеспечены субъективными пра
вами, целесообразно называть законными
интересами, а те интересы, которые реа
лизуются, осуществляются при помощи
субъективных прав–юридическими ин
тересами. Мнение М.В.Першина усугуб
ляется положением о том, что законный
интерес является средством выражения
и осуществления, реализации правово
го интереса [20,181–200]. Стоит заметить,
что по мнению Р.Гукасяна, концепция
законных интересов находится на одной
плоскости с экономическими, полити
ческими, правовыми, социально–куль
турными интересами, потому что все
интересы формируются в условиях со
циальной жизни и реализуются особым
методом [7, 115–118].
Из этого можно сделать вывод–поня
тия “юридический интерес” и “правовой
интерес” как этимологически, так и ст
руктурно являются синонимами и предс
тавляют конкретно закрепленный или
отраженный в законе интерес.
Исследуя термины “правовой инте
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рес” и “охраняемый законом интерес”,
теоретики часто допускают ошибки,
классифицируя эти понятия как ши
рокий и узкий виды. С одной стороны,
“правовой интерес” шире концепции “за
конного интереса”, потому что охваты
вает как опосредованные законом инте
ресы, так охраняемые законом интересы.
С другой стороны, “законный интерес”,
который по смыслу отличается от “пра
вового интереса”, может быть законным
и гарантированным государством. Следо
вательно, законный интерес, оставаясь
в правовой сфере, по своему содержа
нию может быть экономическим, соци
альным, культурным и одним из других
разновидностей интереса. Это означает,
что законный интерес по своему мето
ду проявления реален–легитимен, а по
содержанию является многогранным и
многообразным. Следовательно, проводя
грань между правовым (юридическим)
интересом и законным (охраняемым за
коном) интересом, нужно руководство
ваться теми критериями (вид проявления
субъективных прав и законных интере
сов,) благодаря которым интерес называ
ется правовым.
Поэтому считаем неверным классифи
цирование интересов на “законные инте
ресы” и “юридические интересы” или же
на “интересы юридического значения”.
Интерес всегда имеет первичное, основ
ное значение, потому что признается го
сударством и является фундаментом для
законных интересов и субъективных прав.
Как справедливо отмечает Н.Матузов, за
конный интерес – это юридически значи
мый интерес, который вытекает из закона
и охраняется им, несмотря на то,что он не
закрепляется в конкретной правовой нор
ме [17,с. 215–217].
Основные права, свободы и обязаннос
ти личностей составляют ядро, основу
правового статуса личности– тот мини
мум, без которого человек не может су
ществовать как полноценный член поли

тического и гражданского общества.Тем
не менее некоторые правоведы считают
неприемлемым включение законного ин
тереса в состав структурных элементов
правового статуса личности, обосновы
вая это тем, что законный интерес –это
статичное явление, не наделенное право
регулятивной функцией [21, с.51]
Очевидно, что данный подход од
носторонен,узок и не может полностью
обосновать сущность законных интере
сов. Наше исследование(анализ) привело
к выводу, что непозволительно игнори
ровать законные интересы как часть ст
руктурных элементов правового статуса
личности. Существует несколько причин
для этого:
во–первых, многогранная сущность и
содержание законного интереса, кото
рый является средством для достижения
некоторых благ (прав, свобод, социаль
ных благ и т.п.) и для достижения кото
рых личность вправе обратиться к ком
петентным органам за защитой этих благ;
во–вторых, законный интерес–это
юридическая категория, которая отра
жается в правовой системе и в правовом
статусе личности, поэтому если правовое
положение (статус) личности не охваты
вает всю систему законных интересов, то
оно не соответствует правовой действи
тельности данной страны. Тем не менее
элементы общих и индивидуальных ста
тусов личности существенно влияют на
формирование и реализацию правового
статуса личности. Известно, что субъек
тивные права и юридические обязаннос
ти, которые являются элементами пра
вового статуса личности, характеризуя
фактическое состояние личности, предс
тавляют правовую взаимосвязь участ
ников правоотношений. Следовательно,
конечный пункт реализации интересов,
удовлетворения потребностей субъектов
правоотношений характеризуется объе
мом их прав и обязанностей. Более того,
законные интересы равносильны правам
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и обязанностям в процессе развития пра
воотношений и характеристики право
вого статуса личности. Как невозможно
существование прав без обязанностей,
так и невозможно существование суб
ъективных прав без законных интересов
и наоборот;
в–третьих, законные интересы наделе
ны праворегулятивной функцией, так как
поведение субъекта регулируется не толь
ко закрепленными в нормах права прави
лами поведения, но и теми оговорками, ко
торые вытекают из духа этих норм;
в–четвертых, тесная взаимосвязь за
конных интересов с правами и свобода
ми личности непосредственно влияет на
формирование и развитие правового ста
туса личности.
Стоит отметить, что для тщательно
го исследования многообразных интере
сов личности в юридической литерату
ре принято классифицировать законные
интересы по некоторым признакам. Так,
в теории государства и права широкое
распространение получила классифи
кация законных интересов личности по
двум основным группам [26,с.127–129].
Первую группу составляют общие
законные интересы, которые присущи
всем отраслям права и охватывают как
законные интересы, вытекающие из об
щеправовых принципов, так и законные
интересы, связанные с защитой основ
ных прав, свобод, благ личности (досто
инство, жизнь, здоровье и т.п.).
Вторая группа включает специальные
законные интересы, которые определя
ются каждой отраслью законодательства
(права) и характерны только для данной
отрасли. Например, интерес обвиняемого,
вытекающий из презумпции невиновнос
ти, закрепленной в Уголовно–процессу
альном Кодексе РА, является заинтере
сованностью данного лица в том, чтобы
его считали невиновным, пока его ви
новность в совершении преступления не
будет доказана в предусмотренном УПК

РА порядке и установлена вступившим в
законную силу приговором суда.
Известно, что человек является членом
политического общества, зависит от него
и государства. Следовательно, закономер
но, что в демократическом государстве
нашла широкое признание классифика
ция законных интересов по двум видам:
1) законные интересы физических лиц,
2) законные интересы юридических лиц.
Все люди как члены политического
общества наделены признанными госу
дарством и закрепленными законода
тельством интересами, независимо от
их возраста, физических и умственных
(психологических) особенностей. При
этом законные интересы, по сути, носят
общий характер, а закрепленные в них
стремления личности носят персональ
ный (индивидуальный) характер. Следо
вательно, члены общества объединяются
общегосударственными целями и инте
ресами, а каждый из них, в свою очередь,
наделен законными интересами, вытека
ющими из индивидуальных, субъектив
ных потребностей.
На основании всех вышеупомянутых
доводов можно сделать вывод о том,
что “законные интересы личности”–это
сложное юридическое, социальное и по
литическое явление, которое на практике
может полностью реализоваться лишь в
тех государствах, где утверждение закон
ных интересов является одним из глав
ных задач политики государства. Более
того, взаимосвязь законных интересов с
правами и свободами личности способст
вует становлению новых субъективных
прав и юридических обязанностей лич
ности. На данном этапе развития наше
го государства считаем необходимым
повышение роли законных интересов
в регулировании правоотношений. Это
в равной степени относится и к право
творческой, и к правоприменительной
деятельности государства. Законодатель
ная власть должна уделить особое внима
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ние процессу формирования интересов
у членов общества. Важнейшие интере
сы должны быть закреплены в норма
тивно–правовых актах в виде законных
интересов, которые гарантируют право
пользования конкретными социальными
благами и сохраняют за индивидом пра
во обращаться к компетентным органам
власти за защитой своих законных прав.
Значит нужно перенести законные инте
ресы в сферу деятельности субъектив
ного права.

Таким образом, живя в обществе,
человек находится в постоянном взаи
моотношении с другими людьми и осу
ществляет действия, направленные на
реализацию легитимных интересов. Бо
лее того, законный интерес оставляет
свой особый след на правовом положе
нии личности и, предопределяя поведе
ние субъекта, может четко описать воз
никшие проблемы в процессе реализации
заветных целей субъекта.
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«ԱՆՁԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆ ՇԱՀԵՐ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐՐԵՐԻ
ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐՆ ՈՒ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ

ԼԻԼԻԹ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի դոկտորանտ,
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի
գիտական քարտուղար, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Սույն գիտական հոդվածում հեղինակը իրավաքաղաքական մտքի պատմության նյու
թերի հետազոտության հիման վրա բացահայտում է անձի օրինական շահերի հիմնարար,
սոցիալ–իրավական նշանակությունը, էությունն ու առանձնահատկությունները անձի իրա
վական դրության ձևավորման գործընթացում: Մասնավորապես, դիտարկվում են անձի
իրավական դրության, դրա կառուցվածքային տարրերի վերաբերյալ նշանավոր իրավա
գետների կարծիքները պետության և իրավունքի տեսության համատեքսում: Միևնույն ժա
մանակ, ընդգծվում է «օրինական շահեր» և «իրավաբանական շահեր» հասկացություննե
րի փոխհարաբերությունը:

MODERN INTERPRETATION AND CLASSIFICATION OF THE CONCEPT AND
ELEMENTS OF THE LEGAL INTERESTS OF THE INDIVIDUAL
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This article is based on the study materials of the history of political and legal thought,
it reveals the fundamental, social and legal meaning, the essence and characteristics of the
individual’s legitimate interests formation of its legal status. particularly, the article considers a
variety of interpretations and classification of the legitimate interests of its structural elements by
known lawyers in the context of the theory of state and law. At the same time it emphasizes the
relation between the concepts of “legitimate interests” and “legal interests”.
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ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН
Старший следователь по особо важным
делам Следственного комитета РА,
кандидат юридических наук.

ЭТ ИКО–ПРАВОВ ЫЕ ПРОБЛ ЕМ Ы ПРАВ А
НА РАСП ОРЯЖ ЕН ИЕ ЧЕЛ ОВ ЕЧ ЕСК ИМ ТЕЛ ОМ
Статья посвящена праву на распоряже
ние человеческим телом, рассмотрению
тела человека, органов, тканей, клеток и
частей его тела в качестве вещей, огра
ниченных в гражданском обороте. Расс
матриваются вопросы законодательной
регламентации постмортальной репро
дукции, предлагаются некоторые изме
нения в законодательстве, регулирующем
исследуемую сферу.
Ключевые слова: биоэтика, тело, ор
ган, ткань, эмбрион, плод, гражданское
право, презумпция согласия, донорство.
В юриспруденции долгое время исхо
дили из суждения, что тело человека не
является имуществом, а следовательно
не может быть объектом собственности.
Развитие биомедицинских технологий ак
туализировало проблему оборотоспособ
ности тела и его частей.
Тело – физическое выражение челове
ка, его уникальности и индивидуальности.
Как вполне справедливо указывает О.Э.С
таровойтова: «Для многих людей их тела и
их жизненные цели сильно связаны. Наше
тело – это не просто средство достиже
ния целей, оно является неотъемлемой
частью этих целей… Более того, другим
людям наши тела представляют то, кем
мы являемся: то, что они видят; то, что
идентифицирует нас. В этом смысле наши
тела являются не просто «нашими», они
частично охватывают нашу сущность».
О.В.Попова, рассматривая основные
модели репрезентации телесности в
этико–философской перспективе, анали
зирует три подхода к изучению феномена
телесности, условно названных парадиг

мами: «парадигма» бытия (экзистенциаль
ный, холистический подход к телу); 2) «па
радигма» обладания (инструментальное,
функциональное понимание телеснос
ти); 3) «парадигма» конструирования
(тело как проект, артефакт технологий).
Каждая из данных моделей скрывает оп
ределенный нормативный контекст.Пони
мание тела как тела личности, а человека,
прежде всего, как воплощенного субъекта
характеризует идеал ренессансного чело
века (в свою очередь, почерпнутый в ан
тичности), который вновь актуализирует
ся в контексте нового мировоззрения. В
этическом отношении человек и его тело
не могут рассматриваться в модусе вла
дения и обладания, так как человек неот
делим от тела. «Принцип целостности...
характеризует право человека быть тож
дественным самому себе и своему телу,
постулируя его неприкосновенность пе
ред различного рода манипулятивными
вмешательствами».1
Действительность сегодня находит
ся на стыке двух парадигм: обладания
и конструирования. Однако в правовой
действительности пока еще не нашли
должного отражения даже вопросы, пред
ложенные «парадигмой» обладания, а уж
говорить о конструировании не может
быть и речи.
В современной правовой литературе
высказываются различные точки зрения
по поводу права собственности на тело.
1
Старовойтова О.Э. Основы правовой
соматологии, Монография/ СПб, Фонд “Университет”
2006, С. 59–60
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Некоторые авторы категорически отри
цают такое право, полагая, что его приз
нание может привести к криминальной
коммерциализации. Такая позиция не
безосновательна: достижения в области
биомедицинских технологий открыли
новые возможности для этого. Медицинс
кий рынок органов человеческого тела
не только уже реальность, но еще и не
контролируется, мораль без закона не мо
жет это сделать, а неолиберальное право,
далекое от духовности, признает право
мерной потребительское отношение к
человеку и его телу.
Гражданское право указывает, что
человек является субъектом права и су
ществует с рождения до смерти, то есть
человеком может быть физическое лицо,
которое рождается и умирает. Рождение
человека – это рождение его тела и чело
век не рассматривается в отдельности от
своего тела, оно имманентная часть суб
ъекта права и, следовательно, подлежит
защите непосредственно с момента его
физического возникновения.
Представляется, что лицо имеет право
собственности, когда не нарушая прав
других лиц, относится к вещи как к своей,
что внешним образом воспринимается
другими лицами. Хотя лицо также может
обратиться к своему телу как внешнему
объекту, но это отношение неразличимо,
слито с самим человеком. Пока человек
един, нет права собственности на тело,
но есть сам человек и его нематериаль
ные блага. Всякое посягательство на тело
человека будет рассматриваться не как
вторжение в чужую собственность, а как
посягательство на человека, на его нема
териальные блага, которые неотчуждае
мы и непередаваемы. Можно рассмотреть
и другой подход. Человек может исполь
зовать тело в соответствии со своими
стремлениями, однако его признание об
ъектом права противоречит понятию об
объекте, находящемся вне воспринимаю
щего субъекта. На такой позиции стоит,

например, Г.Ф. Шершеневич.12
Тело само по се
бе в усло
ви
ях сов
ременного права принадлежать никому
не может, в противном слу
чае это или
рабство, или собственник мертв и распо
ряжается своим телом post mortеm. А что
дает нам признание права собственности
на собственное тело и какие последствия
это повлечет? Существует ли область,
которая не охватывается правом на фи
зическую неприкосновенность и другими
имущественными правами? Представляет
ся, что нет, и поэтому право собственнос
ти на тело является лишней абстрактной
юридической конструкцией.
Если владение вещью представля
ет собой удержание ее собственником в
своем хозяйственном ведении, то здоров
ьем или жизнью владеть так невозможно.
Пользование неимущественными блага
ми – это не извлечение из них полезных
свойств, как из вещей, а выбор субъектом
соответствующего поведения в пределах
естественно принадлежащей ему автоно
мии.3 Телом можно пользоваться и распо
ряжаться в другом смысле, например,
изменять пределы совершения право
мерных действий по реализации права на
неприкосновенность.
Причем надо заметить, что личную
неприкосновенность в юридической ли
тературе рассматривают в социальном и
биологическом смыслах. Под личной неп
рикосновенностью понимают недопус
тимость вмешательства извне в область
инд ив ид уа льной жизн ед еят ельност и
личности, т.е. право на личную неприкос–
новенность направлено на защиту челове
ка от воздействия на его жизнь, здоровье,
свободу перемещения и т.п. от неправо
1 Попова О.В. «Быть телом» или «иметь тело»,
«быть проектом» или «иметь проект» // «Человек и
культура» 2014, № 1
2
Шершеневич
Г.Ф.
Учебник
русского
гражданского права. М., Спарк, 1995. С. 57 – 58.
3
Казанцев В.И. Правовые алогизмы при
классификации объектов в гражданском праве //
Цивилист. 2006. № 4. С. 15.
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мерного воз
дейст
вия трет
ьих лиц. Под
физической неприкосновенностью следу
ет понимать свободу собственной физи
ческой активности лица, т.е. способность
лица использовать собст
венное тело на
основании автономно принятых решений
способами, не противоречащими закону.
После же смерти тело становится вещ
ью, ибо субъекта уже нет.
Дискуссии вызывает вопрос о статусе
отдельно взятых органов тела.
Ряд ученых, рассматривая их как
неотъемлемые и естественные части
целого, утверждает, что их нельзя отнес
ти к категории «вещей», и поэтому они
не могут быть объектами гражданских
правоотношений. Н. Красновский счита
ет, что органы и ткани человека не имеют
рыночного эквивалента; в отношении них
невозможно говорить о каких–либо сдел
ках гражданско–правового характера. Зат
раты же труда по консервации органов не
изменяют свойства самого органа, а нап
равлены только на создание возможности
использования его по целевому назначе
нию и поэтому составляют стоимость ус
луг, связанных с осуществлением трансп
лантации, а не органа или ткани, изъятых
для пересадки.
Такую же позицию занимала Л. Г.
Богомолова: «Кровь человека – часть его
организма, не подходит под понятие ве
щи (имущества). Кровь человека не мо
жет иметь рыночного эквивалента и де
латься предметом ничем не регулируемой
свободной купли–продажи. Отношения
людей в процессе донорства не могут
быть построены на товарном фундамен
те».1
Другие полагают, что человеческие
органы являются личными неимущест
венными благами. Личными неимущест
венными благами принято считать нема
1
Красновский Г.Н. Биоэтические и уголовно–
правовые проблемы в законе Российской Федерации
о трансплантации органов и (или) тканей человека//
Государство и право. 1993. № 12. С. 74–75.

териальные блага, неразрывно связанные
с личностью субъектов гражданских
правоотнош ен ий, призн анн ые гос у
дарством и нуждающиеся в правовой ох
ране. Они являются объектами гражданс
ких прав.
Личные неимущественные блага, не
связанные с имущественными, характе
ризуют социально–правовое положение
личности в обществе. Они возникают по
поводу благ, лишенных экономического
содержания, и отражают духовный ин
терес личности, ее индивидуальность,
моральные и эстетические запросы, об
ладают рядом признаков, в числе кото
рых то, что они неотделимы от личности
субъекта, неразрывно связаны с ним и
не подлежат в какой бы то ни было фор
ме отчуждению. То есть их нельзя также
дарить, например, из альтруистических
побуждений. Это значит, что признавая
органы и ткани человека неимуществен
ными благами, нужно считать незакон
ным даже забор крови у человека, так как
неимущественные блага нельзя даже по
дарить. Кроме того, те органы и ткани,
которые отделяются от человека, теряют
вышеуказанный признак неотделимости
от личности.
Некоторые авторы считают, что орга
ны, изъятые из организма, следует приз
нать вещами, и потому они могут быть
объектами гражданских правоотношений,
хотя и ограниченными в обороте.
В настоящее время действующие нор
мативные акты не дают возможности оп
ределить, могут ли части тела человека
быть объектами вещного права, так как
законодательство не дает легальной де
финиции вещи.
В Древ
нем Ри
ме одной из на
ибо
лее важных характеристик вещи приз
навалось известная формула дигест:
“dominium reum”, господство над вещ
ью. Это свойство – быть доступным для
обладания человеком. A. Я. Сухарев счи
тает, что “вещь только тогда становит
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ся товаром и, следовательно, объектом
гражданского права, когда оно будет ре
зультатом труда человека, либо будет
специально приспособлено им”. Вместе с
тем, автор пишет об объектах, которые
не могут быть предметом вещных прав,
особенно права собственности, посколь
ку сами эти объекты по своей природе
не допускают “полного хозяйственного
господства над собой” их обладателя, а
предоставляют ему довольно ограничен
ные возможности использования (напри
мер, донорская кровь, полученная хотя и
возмездно). Отсутствие двух последних
характеристик делает, согласно ему, приз
нание права собственности в отношении
человеческого организма невозможным.
На такие объекты предлагается распрост
ранение отдельных норм права собст
венности, однако распространение права
собственности (то есть признания их об
ъектами права собственности) не предс
тавляется возможным. В. Л. Суховерхий
отмечает, что “кровь человека представ
ляет собой часть материального мира и,
будучи отделенной от организма, кровь,
например, является ничем иным, как вещ
ью, имуществом точно так же, как волосы
(например, косы) становятся имуществом,
составляющим предмет сделок, соверша
емых парикмахерскими с гражданами по
скупке кос. Как бы ни противоречило это,
сложившееся в юридической науке предс
тавление, что часть человеческого тела
не может быть имуществом, способным
удовлетворять потребности других лиц,
следует все–таки признать, что подобные
взгляды устарели и представляют собой
проявление морального консерватизма”1
А.В. Майфат, в частности, отмечает следу
ющее: «В качестве основания возникнове
ния права собственности, очевидно, сле
дует рассмотреть нормы ст. 218 ГК РФ.
При проведении медицинских манипуля
1 Богомолова Л. Г., Гаврилов О. К. Донорство. Л.,
1971. С. 22.

ций врачи вкладывают в процесс изъятия
органов определенный труд, значит, они
создают новую вещь. Либо сам человек в
принципе может изъять собственный ор
ган или ткань (для себя). Таким образом,
право собственности здесь возникает
впервые и до момента изъятия органа он
(орган) никому не принадлежал, посколь
ку еще не существовал в качестве вещи,
а был частью организма. Применение ука
занной статьи делает собственником орга
на или ткани, прежде всего, лечебное уч
реждение, так как именно оно чаще всего
и «создает вещь для себя». Если же сам
человек осуществляет манипуляции, то в
этом случае право собственности на из
ъятый орган или ткань возникает у него».2
С такой позицией согласиться трудно, по
лучается, что право собственности возни
кает у того, кто изъял орган, а это может
привести к весьма плачевным ситуациям
с криминологической точки зрения.
Весьма интересна позиция М.Н. Мале
иной, которая классифицирует группы
органов и тканей человека, положив в
основу деления причину их отторжения
и цель дальнейшего использования.
Первая группа – трансплантанты, т.е.
органы и ткани, которые изымаются в ме
дицинских целях для дальнейшей пере
садки. Забор этих органов и тканей влечет
временное или постоянное ухудшение
состояния здоровья и (или) риск такого
ухудшения.
Вторая группа – органы и ткани, от
чуждаемые в результате оказания ме
дицинской помощи. К ним относятся
ампутированные части тела пациента,
в том числе конечности, опухоли, зу
бы; абортированные плоды и их органы
(ткани), эмбриональный материал (пла
цента, плодный пузырь, амниотическая
жидкость, пуповина).
2 Красавчикова Л. О. Понятие и система личных
неимущественных прав граждан (физических лиц) в
гражданском праве Российской Федерации. М., 1994.
С. 101.
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Третью группу составляют органы и
ткани, отторжение которых не связано с
заболеванием и (или) медицинским вме
шательством и может не иметь опреде
ленной цели дальнейшего использова
ния. В эту группу входят: остриженные
волосы; сцеженное грудное молоко; кожа,
удаленная после подтяжки, и т.п. Автор
отмечает, что “почти все части из двух
последних групп, не представляя какой–
либо особенной ценности, могут рассмат
риваться как отходы, подлежащие утили
зации, порядок которой определяется уже
другими нормами действующего законо
дательства”.
Классификация довольно интерес
на, но несколько ус
та
ре
ла с той точ
ки
зрения, что абортивный и фетальный
материал сегодня уже применяют как
трансплантаты. Кроме того, по нашему
мнению, исходя из достоинства человека,
не вполне уместно говорить об эмбрионе
или плоде как об отходе, в этом случае
отходом может быть и тело жившего, но
умершего человека. Поэтому представля
ется, что после их изъятия из тела жен
щины, в случае их нежизнеспособности,
их необходимо будет рассматривать как
такие же объекты как, например, изъя
тый у живого донора трансплантант и на
них распространять тот же правовой ре
жим, что и для трасплантантов.
Каков бы ни был правовой режим ор
ганов и тканей человека, режим будет
применен исключительно после того, как
биоматериал обособится от тела челове
ка. Биотрансплантат становится объектом
права после его отделения от организма
и после этого лишь возможно говорить
о вещи, первоначальным собственником
которого становится прежний носитель.
Биоматериал становится самостоятель
ным объектом гражданского права, но в
силу его специфичности и ограниченнос
ти в сфере использования, а также исходя
из моральных установок, они могут быть
объектами, ограниченными в обороте.

Вещный статус биоматериалов можно
обосновать, прежде всего, криминоло
ги
чес
ки. То, что есть оборот тка
ней и
ор
ганов чело
ве
ка, уже факт, и его не
остановить непризнанием за биоматери
алами статуса вещи. Всегда при спросе
будет предложение, но это будет чер
ный рынок. Поэтому необходимо законо
дательно установить государственный
контроль за этим оборотом, очертить гра
ницу законного оборота. Так, например,
обстоит дело в японском законодательст
ве, где ус
танов
лено, что тело живого
человека не является вещью, а останки
человека и отделенные от его тела части
являются вещами.1
В американских судах встречались ре
шения, что отношения между ближайши
ми родственниками и другими людьми в
отношении мертвого тела носят харак
тер имущественного интереса (property
interest). Эти отношения получили наи
менование прав квазисобственности. Что
же касается признания их личными не
имущественными благами, то представ
ляется, что таковыми являются не орган
или ткань, а физическая и личная неп
рикосновенность человека.
Исходя из того, что биоматериал пос
ле отделения от носителя будет ограни
чено оборотоспособной вещ
ью, можно
предположить, что правильнее в ст. 132
ГК РА в ка
чест
ве от
дельного ви
да об
ъектов гражданского права включить ор
ганы, ткани, клетки и части тела челове
ка, а равно эмбриона или плода. Признавая
статус вещи, мы, таким образом, приз
наем, что после обособления от челове
ка они становятся его имуществом, что
значит его включение в наследственную
мас
су (ст. 1184 –1186 ГК РА). За
ме
тим,
что нотариальное оформление согласия
на изъятие органов для трансплантации
правильно и в том аспекте, что участие
1
Российская юридическая энциклопедия/ Ред.
А.Я. Сухарев. М.,1999.С.401.
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нотариуса в в данном процессе поможет
обойти этико–правовые опросы проце
дуры трансплантации органов. Передачу
после смерти органов и тканей, а также
генного материала, можно сформировать
в форме завещания. Однако, исходя из
ограниченности в обороте органов и тка
ней, гражданин должен будет выбирать из
ряда законодательно установленных це
лей, к достижению которых он стремится
предоставлением этих биоматериалов, то
есть необходимо ограничить распоряже
ние органами целевым назначением.
Здесь также обратимся к вопросу
оборотоспособности генного материала. В
Армении законодательство не запрещает,
чтобы совершеннолетний дееспособный
гражданин выразил свое волеизъявление
о согласии или о несогласии на изъятие
органов и тканей как при жизни, так и
после смерти для трансплантации. По ло
гике это правило должно дейстовать и для
генного материала.
Внедрением новых репродуктивных
техноло
гий в жизнь стало возмож
ным
осуществление репродуктивных прав
и post mortem. Од
нако и в этой сфе
ре
развитие права не совпало с возникшей
новой сферой отношений. Образовавший
ся правовой вакуум действует по сей день,
несмотря на то, что данные технологии
доступны армянскому потребителю уже
начиная с 2003 года. Заметим, что Закон
РА “О репродуктивном здоровье и репро
дуктивных правах человека” (ст.2) опре
деляет вспомогательные репродуктивные
технологии как медицинские технологии,
которые примeняются для решения зада
чи бесплодия. А в случае посмортальной
репродукции речь не идет о преодолении
бесплодия. Поэтому можно предполо
жить, что применение репродуктивной
технологии в данном случае будет неп
равомерным.
Развитие научных технологий позво
ляет осуществить несколько вариантов
посмертной репродукции: использование

криоконсервированной спермы (яйцек
летки), взятой еще при жизни человека,
перенос ранее замороженного эмбриона и
новейшее направление – посмертное изв
лечение спермы умершего, возможное в
течение 24–36 часов, и ее криоконсерва
ция. Согласно ст. 7 Закона РА о репро
дук
тивном здоров
ье, “ли
ца мужского и
женского пола, достигшие установленного
законодательством РА брачного возрас
та, име
ют право в це
лях репро
дук
ции
предоставить свою сперму и эмбрион в
соответствующие учреждения здравоох
ранения. Государство гарантирует своим
гражданам хранение предоставленных
гражданами спермы и эмбриона в случае
риска потери способности репродукции
(осуществление профессиональной де
ятельности, сопряженное с опасностью
для здоровья, совершение военных обя
занностей, а также другие медико–соци
альные показания) или в ситуациях, угро
жающих их жизни”.
Однако что с этим генным материалом
будет после смерти лица, либо имеет
ли право кто– либо из окружения умер
шего потребовать генный материал post
mortеm закон не указывает.
Донор дол
жен быть сог
ла
сен на
использование его генетического мате
риала как при жизни, так и после смерти.
Если в случае сдачи на хранение генного
материала это согласие можно косвенно
вывести из самого факта такой сдачи, то,
например, при посмертном извлечении
половых клеток, наличие такого согла
сия, представляется, должно исходить из
указания такой дозвoленности в завеща
нии или в нотариально заверенном пись
менном согласии донора. Представляется,
что несколько неправильно будет, нап
ример, исходить в этом случае из свиде
тельских показаний родственников или
близких донора. Хотя отметим также, что
указанная в Законе РА о трансплантации
“презумпция согласия” показывает об
щую направленность воли законодателя и
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не исключено, что в будущем такая пре
зумпция будет закреплена и для половых
клеток, что однако неверно.
Практика указывает именно на такую
направленность. Так, в 2010 г. в Бостоне
врачами одного из госпиталей было отка
зано родственникам пациентки, страдав
шей эмболией легких и находящейся в
глубокой коме, в заборе ее генетического
материала. Врачи аргументировали отказ
отсутствием подтвержденного согласия
пациентки на такую процедуру.
Док аз ать согл ас ие умерш его на
постмортальную репродукцию очень
трудно, если оно недвусмысленно не вы
раженно при жизни. Поэтому в законо
дательстве ряда стран, например, в Ве
ликобритании и Испании, закрепляется
необходимость письменного согласия
погибшего на постмортальную репродук
цию, даже если половые клетки были сда
ны на хранение при жизни.
Германия, Канада, Франция, Швеция
запрещают изъятие гамет независимо от
воли умершего на законодательном уров
не. В Израиле, напротив, вдова умершего
может осуществить оплодотворение в
течение года после смерти мужа без его
предварительного согласия, а военнос
лужащие сдают сперму перед поездкой
в «горячие точки». Во втором случае не
только вдова, но и родители погибшего
могут использовать генетический мате
риал своего сына для оплодотворения
суррогатной матери.
Надо заметить, что реализовать или не
реализовать свои репродуктивные права
решает сам человек, однако сегодня право
может ‘’пережить’’ самого субьекта.
Своего рода ‘’биологическое завеща
ние’’ не противоречит конструкции за
вещательного распоряжения и может
быть использовано. Стремление человека
оставить после себя потомство опреде
лено самой природой, и это стремление
впол
не можно по
нять, пусть да
же оно
бу
дет вопло
щено в такой не
лепой, ка

залось бы, форме, как замороженный пу
тем криоконсервации генный материал,
оставленный в наследство и предназна
ченный волей наследодателя непосредст
венно для воспроизведения следующего
поколения.1
Как уже отмечалось, осуществление
забора генного материала возможно лишь
в течение 24–36 часов. Исходя из ограни
ченности временного промежутка, когда
возможен забор генного материала, да
же при признании этого материала иму
ществом и включением в наследственную
массу невозможно будет исполнение воли
умершего, так как хотя днем открытия за
вещания является день смерти наследо
дателя, однако из–за технических причин
после открытия завещания может стать
просто невозможным забор генного мате
риала. Поэтому реализация посредством
завещания возможна лишь по отношению
к генному материалу, сданному при жиз
ни. В случае же постмортального забора
необходим будет общий запрет на забор
таких материалов, за исключением слу
чаев наличия прямого прижизненного
письменного и нотариально заверенного
волеизъявления.
В отношении генного материала по
казательной является судебная практика
США. В 1992 г. в штате Калифорния слу
шалось дело о наследстве Вильяма Канэ,
известное как дело Хэтч. Суть его в том,
что Вильям Канэ написал в своем завеща
нии, что его генный материал (сперма),
помещенный в специальное хранилище,
должен быть после его смерти передан
его близкой знакомой Хэтч. Его воля бы
ла выражена также в письме на имя его
де
тей, в котором он подт
вер
дил свое
желание. Вскоре после его смерти Хэтч
потребовала от хранилища выполнить за
вещание и передать ей генный материал.
Однако лечебное учреждение отказалось
это сделать, кроме того, дети покойного
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1

Там же.

категорически возражали против этого.
Основной вопрос, который стоял перед
судом, был в том, включается ли генный
материал в состав наследуемого имущест
ва или нет? Если включается, то необхо
димо выполнить завещание.
Суд первой инстанции установил
необходимость уничтожения спермы
умер
шего и ука
зал, что суд мо
жет ут
вердить завещание только в отношении
собственности покойного, отказавшись
тем самым признать отдельные части
тела умершего объектами права собст
венности. Апелляционный суд установил,
что, поскольку покойный сдал свой ген
ный материал в банк–хранилище, это сви
детельствует о том, что он осуществлял
права пользования. Составление завеща
ния суд квалифицировал как реализацию
права распоряжения, так как покойный не
утратил интереса к объекту (предмету).
Суд также отметил, что такой объект под
падает под широкое определение собст
венности как объекта наследственных
прав, утвердил соответственно завещание
и передал предмет спора близкой знакомой
покойного – Хэтч. При этом суд устано
вил, что искусственное оплодотворение
незамужней женщины с помощью спер
мы умершего человека не нарушает основ
общественного правопорядка и публичной
политики.1 Таким образом, можно конста
тировать, что отсутствие норм, регулиру
ющих отношения собственности на части
тела человека, а также генный материал,
создает законодательный вакуум, преодо
ление которого является одной из важней
ших задач современной юриспруденции.
По наш ем у мнен ию , необхо
димо законод ат ельно предост ав ить
возможность лицу урегулировать данные
отношения и после своей смерти путем
четко выраженного намерения иметь де
1
Лоренц Д.В. Квазизавещания человеческих
органов и тканей//Нотариальный вестник, 2013, №1,
https://notariat.ru

тей и оставить им часть своего наследства
в своем завещании.
Таким образом, можно сделать вывод:
когда от тела отделяется часть, она по
падает в собственность человека, так как
утрачивает нематериальную составляю
щую и становиться вещью, производной
от совокупной вещно–духовной субстан
ции. Поэтому необходимы следующие за
конодательные изменения:
1. В ст. 132 ГК РА указать: “ Органы,
ткани и клетки человека, его эмбриона
или пло
да при при
жиз
ненном или пос
мертном отделении от тела, в случаях и
пределах, указанных в законе”.
2. Ст. 21 ГК РА дополнить следующим
положением:
“Каждый человек, в том числе эмбрион
и плод человека, имеет право на физичес
кую целостность и неприкосновенность,
которые могут быть нарушены с согласия
лица или в установленных законом случа
ях с согласия его законного представите
ля в случаях и пределах, установленных
законом и в целях, не противоречающих
общественной морали и нравственности’’.
При прижизненной эксплантации
лицо имеет право владения, пользования
и распоряжения отделенными от него
клетками, тканями, органами и частями, а
также анатомическим материалом своего
эмбриона или плода и вправе заключать
безвозмездные сделки в случаях и преде
лах, установленных законом, в медицинс
ких, научных, учебных и иных целях, не
противоречающих общественной нравст
венности и морали.
После смерти, в форме завещательного
распоряжения или возложения, лицо име
ет право распоряжения своим телом, тка
нями, органами, клетками в случаях и
пределах, установленных законом, в ме
дицинских, в том числе репродуктивных,
научных, учебных и иных целях, не про
тиворечающих общественной морали и
нравственности.
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ՄԱՐԴՈՒ ՄԱՐՄՆԻ ՏՆՕՐԻՆՄԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ԷԹԻԿԱԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ քննչական կոմիտեի ՀԿԳ ավագ քննիչ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

Հոդվածում վերլուծվում է մարդու մարմնի, օրգանների, հյուսվածքների և բջիջների
իրավական կարգավիճակը, դրանք որպես իր և ունեցվածք դիտելու նպատակահարմա
րությունը: Առաջարկվում են մարդու մարմնի մասերի օրինական շրջանառության ապա
հովմանն ուղղված օրենսդրական փոփոխություններ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքում:
Նշված հասարակական հարաբերությունների ճշգրիտ կարգավորմանն ուղղված իրավա
նորմերի գոյությունը ներկայումս դառնում է անհրաժեշտություն:

ETHICAL AND LEGAL ISSUES ON THE RIGHT OF HUMAN BODY DISPOSAL

LUSINE VARDANYAN
Investigative Committee of the Republic of Armenia
Senior Investigator of the Investigative Committee, Candidate of Law

The article analyses the legal status of the human body, organs, tissues and cells, considering
its appropriateness as property and subject. Legislative changes in the Civil Code of the RA are
proposed to ensure legal circulation of human body parts. The existence of an exact regulation of
the mentioned legal norms aimed at public relations becomes a necessity.
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Н ОРМ АТ ИВН ЫЙ ПРАВОВОЙ АКТ КАК ОСН ОВН ОЙ ИСТОЧН ИК ПРАВ А
Нормативный правовой акт – это из
данный в установленном порядке компе
тентными официальными органами до
кумент, содержащий нормы права.
Понятие нормативно–правовых актов
определено в ст. 2 закона РА “О право
вых актах”, который гласит, что норма
тивно–правовой акт – это официальный
письменный документ, который принят
народом Республики Армения, государст
венными и органами местного управле
ния, юридическими лицами в пределах
своих полномочий согласно Конститу
ции РА, устанавливающий правовые нор
мы и имеющий возможность применить
или прекратить действие правовых норм.
Правовой акт считается нормативным,
если он содержит хотя бы одну право
вую норму.
Ключевые слова: правовой акт, пра
вовое регулирование, источник права,
толкование права, правоприменительная,
волеизъявление, юридические послед
ствия, жесткие ограничения, требования,
дефектность актов.
В юридической науке советского и
начала постсоветского периодов пробле
матика правовых актов рассматривалась
фрагментарно. В соответствующих темах
учебников по теории государства и пра
ва освещались отдельные виды правовых
актов, прежде всего нормативно–право
вые акты, а также акты применения и
иногда акты толкования права. Более или
менее обобщенное освещение проблемы
правовых актов обычно давалось ли
бо в рамках отдельных спецкурсов, ли
бо (значительно реже) в рамках лекции.
Что касается монографических изданий
или публикаций по вопросам правовых

актов, то их также было немного. Опи
санная ситуация была вполне естествен
на для Советского государства, в котором
единственным источником права являл
ся нормативно–правовой акт, единст
венным субъектом издания актов, име
ющих юридические последствия – само
государство, а классическая трехчленка
(нормативно–правовые акты, акты при
менения права и акты толкования права)
фактически исчерпывала видовое мно
гообразие правовых актов. Отдельные
исключения в виде актов профсоюзных
организаций, завещаний и доверенностей
граждан и тому подобное картины в це
лом не меняли.
Одним из последствий демократичес
ких реформ стало, во–первых, сущест
венное увеличение числа субъектов,
издающих правовые акты, во–вторых,
увеличение количества самих правовых
актов. Региональное и муниципальное
правотворчество, договорное нормот
ворчество в сферах публичного и част
ного права, увеличение числа правовых
актов частных субъектов (физических
и юридических лиц) – все это породило
беспрецедентную для российской исто
рии ситуацию из–за огромного массива и
видового разнообразия правовых актов. В
этих условиях стала очевидной несосто
ятельность теоретико–правовых предс
тавлений о правовых актах, разработан
ных еще советской юриспруденцией.
В 90–х годах прошлого века ситуа
ция в области изучения правовых актов
меняется. Появляются учебники, выде
лившие проблему правовых актов в от
дельную главу. Выходит в свет несколь
ко изданий, так или иначе посвященных
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исследованию проблем правовых актов
(И.В. Котелевская, Ю.А. Тихомиров, Е.С.
Шугрина). Практически во всех публи
кациях по вопросам правовой полити
ки (нового и активно разрабатываемого
сейчас направления анализа правовой
действительности) правовые акты расс
матриваются как средство и важнейший
элемент ее реализации.
В настоящий момент существует уже
немалое количество работ, посвященных
различным аспектам изучения проблемы
правовых актов. Есть публикации и даже
диссертационные исследования, рассмат
ривающие общетеоретические вопросы
как правовых актов, так и отдельных их
разновидностей: нормативно–правовых,
интерпретационных1, судебных2, дефект
ных3, нетипичных актов4 и т.д. В послед
ние годы значимость теоретико–право
вой разработки системы правовых актов
признается многими учеными–юриста
ми. Однако, как справедливо отмечается
в специальной литературе, эти вопросы
остаются до конца неисследованными.
1 См.: например: Шопина О.В. Система правовых
актов в современной России: проблемы теории. Авто
реф. дисс. ... канд. юрид. наук. Саратов, 2002; Маль
ко А.В. Законотворческая политика в современной
России и ее субъектах: необходимость формирования
// Законотворческая политика субъектов Российской
Федерации: проблемы теории и практики. Сб. науч.
ст. по итогам работы ‘‘круглого стола” / Под ред. А.В.
Малько. Пенза, 2010; Карабеков М. М. Правовые ак
ты как средства формирования и реализации право
вой политики: общетеоретический аспект. Автореф.
дисс. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2010.
2
См., например: Ковалева В.В. Нормативные
правовые акты в механизме правового регулирова
ния. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. М., 2009.
3 См., например: Болонин С.Ю. Правотолкование
и правовое регулирование. Автореф. дисс. ... канд.
юрид. наук. Казань, 2010; Березовская Е В. Правотол
кование и индивидуальное правовое регулирование.
Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Казань, 2005;
Шайхутдинов ЕМ. Интерпретационные акты. Авто
реф. дисс. ... канд. юрид. наук. Красноярск, 2004.
4 См., например: Семикина С.А. Эффективность
актов арбитражных судов. Автореф. дисс. ... канд.
юрид. наук. Саратов, 2011; Джура В.В. Правовые ак
ты органов судебной власти. Автореф. дисс. ... канд.
юрид. наук. Омск, 2009.

Большинство авторов сосредоточивают
внимание на рассмотрении либо одного
из видов правовых актов (нормативных,
правоприменительных, правоинтерпре
тационных), либо на отдельных аспектах
проблемы. При всей значимости этих
исследований приходится констатиро
вать, что комплексной теории правовых
актов современная юридическая наука
предложить пока не может.
Представляется, что в основе теории
правовых актов должны лежать два воп
роса: об общем понятии правового акта и
о комплексной классификации правовых
актов, охватывающей их имеющиеся раз
новидности и учитывающей особенности
их правовой природы (следовательно, и
степени обязательности и соподчинен
ности).
Обширный обновленный массив пра
вовых актов, обрушившийся на общест
во в постперестроечный период, выявил
массу недостатков сложившихся в науке
представлений об этом правовом явле
нии, что стало в конечном итоге проб
лемой правореализующей деятельности.
К названным проблемам можно отнести:
1) проблему иерархии правовых актов; 2)
проблему соотношения правовых актов
различных видов; 3) неопределенность
юридической силы отдельных докумен
тов, упоминаемых в законодательстве; 4)
проблему соотношения результатов пра
вотворческой деятельности федераль
ной, региональной власти и муниципаль
ного управления; 5) отсутствие единой
общепринятой терминологии примени
тельно к правовым актам различных ви
дов; 6) отсутствие упорядоченности в об
щем массиве правовых актов и др.
Одной из важнейших проблем с точки
зрения разработки теории правовых ак
тов применительно к идее верховенства
закона выступает проблема терминоло
гии. Общепризнанные наименования, в
дальнейшем закрепленные законодатель
но, помогут разрешить практически зна
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чимую проблему определения иерархии
правовых актов и соотношения друг с
другом актов различных видов (в част
ности, принятых различными ветвями
власти одного уровня), что является осо
бо актуальным для реального проведения
в жизнь требования верховенства закона.
На наш взгляд, основной проблемой
создания и реализации теории правовых
актов в современной Армении выступа
ет проблема соотношения формы и со
держания правового акта. Необходимо,
чтобы каждому виду правовых актов со
ответствовали собственные юридичес
кие формы. Это обеспечивает однознач
ность юридической природы акта, ставит
ограничения для субъектов, издающих
правовые акты. Каждая юридическая
форма – это определенный набор эле
ментов юридической техники, которые
должны быть соблюдены, в противном
случае правовой акт необходимо призна
вать ненадлежащим образом оформлен
ным и недействительным. Акты разной
юридической природы не могут иметь
одинаковых наименований. Юридичес
кая форма акта должна указывать на
юридическую силу акта и его юридичес
кую природу. Все документы, издание
которых входит в компетенцию того или
иного органа, должны быть облечены в
определенные, предусмотренные зако
ном юридические формы. Издание актов
неопределенной юридической формы и
размытой юридической природы должно
быть запрещено. Однозначность соотно
шения формы и содержания правового
акта в правовой системе РА характерна
только для закона и, пожалуй, судеб
ных актов, предусмотренных процессу
альным законодательством. В системах
подзаконных актов, интерпретационных
актов, правоприменительных и праворе
ализационных актов правило о четком
соответствии юридического содержания
и юридической формы акта не соблю
дается. Точнее, этот вопрос комплексно

не урегулирован, в результате чего до
кументы с одинаковым наименованием
(например, “приказ”, “распоряжение” и
т.д.) могут иметь разную юридическую
силу и разную видовую принадлежность.
К тому же доктринальные разработки
и практика правового регулирования в
этой части могут не совпадать.
Отсутствие терминологической яс
ности и определенности с использо
ванием юридических форм правовых
актов тесно связано с проблемой неоп
ределенности юридической функции
(содержания) акта. Это, в свою очередь,
порождает издание смешанных и нети
пичных актов, определить нормативный
или ненормативный характер которых
представляется затруднительным. Сле
дует согласиться с Д.А. Керимовым. Он
говорит о том, что необходимо в законо
дательном порядке установить правила,
согласно которым различия между нор
мативными и ненормативными правовы
ми актами должны быть четко, ясно и
строго определены. Должны быть огово
рены различные формы выражения для
нормативных и ненормативных правовых
актов (наименование, структура, наличие
обязательных атрибутов и т.д.), степень
юридической силы, порядок издания,
обнародования и вступления в действие
отдельно для актов нормативно–правово
го и для актов ненормативно–правового
характера каждого государственного ор
гана. Реализация этого предложения, по
мнению Д.А. Керимова, повысит уровень
культуры законотворческой (правотвор
ческой) деятельности, укрепит стабиль
ность действующего законодательства,
позволит последовательно проводить в
жизнь требования законности1.
Очерченные выше проблемы состав
ляют суть теории правовых актов как от
1 См., Исаков И.Н. Правовые акты в структуре
правовой политики // Государственная власть и мест
ное самоуправление. 2006. № 4. С. 5.
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дельного обобщающего направления тео
ретико–правовых исследований.
Возникающее в реальной действи
тельности множество правовых актов
трудно сделать обозримым и сопостави
мым. Невозможно их использовать в раз
ных отраслях права, если не будет од
нозначного понимания их видов, общих и
специфических признаков, соотношения
между собой. Единство же доктриналь
ной терминологической определенности
и правового регулирования гарантирует
от хаотического возникновения актов и
их “столкновений” между собой. Требу
ется упорядочение нормативного масси
ва, которое достигается введением клас
сификации правовых актов. Речь идет об
определении видов актов с присущими
им свойствами, об установлении их пе
речня и степени юридической силы.
Практическая значимость теории пра
вовых актов состоит в обеспечении их
систематизации. Можно выделить ряд
основных задач, с решением которых
связана проблема систематизации пра
вовых актов РА. Во–первых, разработка
комплексной и внутренне согласованной
системы правовых актов РА, которая
учитывала бы нормативный или инди
видуальный характер акта, степень его
обязательности, правила соотношения с
иными актами в системе и другие пара
метры. Во–вторых, официальное закреп
ление общей классификации правовых
актов РА. Мы же имеем в виду законо
дательное закрепление основных видов
правовых актов, необходимое для упо
рядочения правотворческой, правопри
менительной и правореализационной
деятельности. В основе такой класси
фикации должны лежать, по нашему
мнению, критерии, учитывающие юри
дическую силу и особенности правовой
природы отдельных видов актов. Для
решения этих задач необходимо, в–трет
ьих, определиться с общим родовым по
нятием правового акта, а также четко

сформулировать понятия правовых актов
отдельных видов. Все эти вопросы свя
заны друг с другом. Так, только опреде
лившись с понятиями актов отдельных
видов, можно формировать их класси
фикации и вырабатывать комплексную
систему актов. Понятия отдельных раз
новидностей актов зависят от выделяе
мых видов.
Значимость работы по созданию сис
темы правовых актов признается в пос
ледние годы многими учеными. Как
справедливо указывает О.В. Шопина,
“последовательное выстраивание сис
темы правовых актов может оказать
существенное воздействие на совер
шенствование правотворческой, право
интерпретационной и других форм реа
лизации правовой политики государства”.
В связи с этим одним из важнейших пу
тей нормализации и повышения качества
жизни общества является упорядочение
правовых актов–документов, приведение
их в системное целое, где части не про
тиворечат, а взаимодополняют друг дру
га. Кроме этого, выстраивание системы
правовых актов необходимо для оптими
зации механизма правового регулирова
ния и будет способствовать преодолению
кризисных явлений в правовой системе.
Лишь комплексный подход к организа
ции централизованной системы актов–
документов (как нормативных, так и
правоприменительных, а также правоин
терпретационных и др.) позволит создать
единое правовое поле в рамках всего го
сударства, выстроить систему правовых
актов как важнейший элемент единого
информационно–правового пространст
ва, которое, в свою очередь, выступает
необходимым условием благоприятного
развития юридической жизни. “Одним
из необходимых условий благоприятно
го развития российской правовой жизни,
– пишет С.А. Кулинич, – является форми
рование единого информационно–право
вого пространства, и в частности, созда
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ние его важнейшего элемента – системы
классификации правовых актов, обеспе
чивающей правовую информированность
государственных и общественных струк
тур, а также каждого гражданина в от
дельности, доступность правовых актов
для всех заинтересованных лиц”.
В этой связи предлагаем системати
зировать акты–документы как по их ви
дам (нормативная, правоприменительная,
интерпретационная систематизация), так
и в целом (общая, родовая, видовая сис
тематизация), что приведет к созданию
пирамиды правовых актов, обособит спе
циальную науку – систематику правовых
актов, которая решала бы вопросы эф
фективной общеродовой (синтетичес
кой) систематизации правовых актов и
включила бы в себя в качестве составной
части другую науку – систематику зако
нодательства1.
Создание стройной системы правовых
актов является важнейшей задачей совре
менной правовой политики РА. Правовые
акты – один из стыков правовой теор
 ии и
практики. Огромный их массив, предус
мотренный различными отраслями зако
нодательства, возросший документообо
рот в деятельности как государственных,
так и коммерческих структур, практика
издания актов, сложившаяся в деятель
ности государственных органов, увели
чившиеся возможности издания актов
автономного регулирования физически
ми и юридическими лицами и, как ре
зультат, неопределенность юридической
природы, правовых последствий и сте
пени обязательности многих актов – все
это настоятельно требует упорядочения,
причем упорядочения законодательного,
централизованного.
Формирование теории правовых актов
имеет две тесно взаимосвязанные сторо
ны: научную и законодательную. В нас
1 См.: Керимов Д.А. Культура и техника законот
ворчества. М., 1991. С. 32–34.

тоящее время на законодательном уровне
нет определенности ни с понятием до
кумента, ни с понятием правового акта
в целом, ни с определением критериев
официального документа, ни с поняти
ем нормативного правового акта, ни с
определенностью терминологии офици
альных источников в части употребле
ния терминов “правовые акты”, “норма
тивно–правовые акты” и т.д. Отсутствует
законодательное закрепление иерархии
юридических форм и видов документов,
равно как нет единообразия и в трактов
ке интерпретационных актов, их допус
тимых видов и критериев их обязатель
ности и применимости. Официальное
регулирование вопросов, связанных с
правовыми актами, весьма фрагментар
но. Большое число актов неопределен
ной или смешанной юридической приро
ды порождает юридические коллизии и
затрудняет правореализационную прак
тику. Многие очерченные вопросы мо
гут быть разрешены исключительно за
конодательным путем. Представляется,
что законодатель в этой сфере должен
приоритетным образом решить две проб
лемы. Во–первых, уточнить правомочия
отдельных субъектов на издание тех или
иных правовых актов, параллельно четко
сформулировав требования юридической
техники в отношении документов раз
личных видов. Во–вторых, ввести огра
ничения на издание уполномоченными
субъектами актов, не предусмотренных
законодательством, т.е. актов и докумен
тов неопределенной правовой природы, в
отношении которых затруднительно оп
ределить их юридические последствия.
С другой стороны, законодательное
регулирование невозможно без прорабо
танной и четко сформулированной тео
ретической концепции, которая может
быть положена в основу правотворчес
кой деятельности. Анализ юридической
литературы по исследуемой тематике
позволяет с сожалением констатировать,
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что и в рамках юридической науки нет
комплексной теории правовых актов, их
системы, которая могла бы стать основой
официальной систематизации всего мас
сива правовых актов.
Две стороны проблемы, очерченные
нами, тесно взаимосвязаны. Создавать
жизнеспособную теоретическую кон
цепцию в отрыве от практики и имею
щегося законодательного регулирования
невозможно. И здесь неясности право
вой регламентации часто не позволяют
ученым выйти на более высокий уро
вень комплексной разработки проб
лемы, принуждая оставаться в рамках
трактовки законодательства. Ведь тео
рия, не согласующаяся с действующим
законодательством, будет, мягко говоря,
малополезна. При этом отсутствие пол
ноценной, структурированной и четко
сформулированной теории правовых ак
тов тормозит законодательное регулиро
вание этой сферы.
Представляется, что на сегодняшний
день последовательность необходимых
действий в сфере совершенствования
правовых актов должна выглядеть сле
дующим образом: во–первых, доктри
нальный этап – разработка комплексной
теории правовых актов, во–вторых, пра
вотворческий этап – принятие закона о
правовых актах и системе правовых ак
тов. Рассмотрим названные этапы под
робнее.
Доктринальный этап. В современный
период, как уже было сказано, насущной
потребностью и правовой науки, и юри
дической практики является комплекс
ная теория правовых актов. В этой об
ласти необходимо разрешить следующие
проблемы:
• понятие правового акта;
• комплексная классификация пра
вовых актов, на базе которой мо
жет быть создана законодательно
закрепленная система правовых
актов;

определение параметров юриди
ческой природы актов отдельных
видов, причем с четкостью, доста
точной для последующего законо
дательного закрепления;
• определение параметров юриди
ческой техники применительно к
актам отдельных видов.
Вопросы понятия и родовой класси
фикации – системообразующие для те
ории правовых актов. Обобщая исследо
вания, посвященные понятию правового
акта, можно констатировать, что термин
“правовой акт” используется в широком
и узком смыслах.
Правовой акт в узком смысле обычно
трактуется как официальный документ
компетентного государственного органа
(или иного уполномоченного субъекта),
порождающий какие–либо юридические
последствия (возникновение прав, обя
занностей, ответственности).
Широкое понимание правового акта
будет отличаться от узкого по двум ас
пектам. Во–первых, правовой акт в широ
ком смысле охватывает собой не только
документы компетентных государст
венных органов, но и документы иных
субъектов. Так, современное законода
тельство позволяет говорить о правовых
актах физических и юридических лиц, к
которым можно отнести, например, за
вещания, доверенности, различные виды
гражданско–правовых договоров, трудо
вой договор, брачный контракт и т.д. Все
названные документы предусмотрены
законодательно, порождают юридичес
кие последствия, являются обязательны
ми (в случае надлежащего оформления) и
для частных лиц, которых они касаются,
и для суда в случае возникновения спо
ра. Во–вторых, правовой акт в широком
смысле не исчерпывается понятием до
кумента. Он может быть рассмотрен и
как акт–действие, и как акт–результат
действия. Можно говорить об устных
правовых актах (устные распоряжения
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работодателя, руководителя, некоторые
виды договоров, для которых закон не
требует письменной фиксации как обя
зательного условия), а также о конклю
дентных актах (действия регулировщика
дорожного движения, дорожные знаки).
Во всех приведенных примерах акт будет
обязателен для исполнения, т.е. будет
порождать юридические последствия.
Для создания комплексной концепции
правовых актов, могущей стать основой
правового регулирования, необходимо
обратиться именно к широкому понима
нию правового акта. Однако здесь и кро
ется сложность, связанная с выведением
общего понятия правового акта, которое
могло бы учесть и различные формы ак
тов, и акты, созданные различными суб
ъектами. Общее понятие правового акта
можно было бы сформулировать следу
ющим образом: правовой акт – это во
леизъявление правомоченного субъекта,
совершаемое в определенной форме и в
установленных законом случаях, которое
порождает юридические последствия в
силу прямого указания закона1.
Одним из базовых компонентов тео
рии правовых актов выступает их комп
лексная классификация. Эта проблема
также вызывает повышенный интерес
научной общественности. Появляются
работы по системе правовых актов, име
ющие несомненное практическое значе
ние. Однако есть один существенный, с
нашей точки зрения, нюанс. Сама пред
лагаемая система правовых актов вклю
чает в себя четыре их разновидности
(нормативные правовые акты, интерпре
тационные акты, правоприменительные
акты, договорные акты), традиционно
выделяемые в юридической науке, что
не учитывает всего многообразия актов,
1 См.: Гайворонская Я.В., Балковая В.Г. Право
вые акты Российской Федерации: общетеоретичес
кий аспект исследования. Владивосток, 2009. С. 17,
18; Гайворонская Я.В. Проблемы теории правовых ак
тов // Правоведение. 2008. №4. С. 218–230.

прочно вошедших в юридическую прак
тику. Самыми яркими примерами с этой
точки зрения являются общие и смешан
ные акты. Данные виды актов выделяют
в теории актов управления, и они дос
таточно распространены на практике.
Общие акты содержат либо общие крат
ковременные предписания (о переносе
выходного дня, об очередном призыве
на военную службу и т.п.), либо общие
требования (повысить требовательность,
усилить внимание и т.п.). Смешанные ак
ты одновременно содержат нормы права
и правоприменительные решения, либо
еще и общие требования. Категории об
щих и смешанных актов дополняют их
традиционное деление на нормативные
и индивидуальные, учитывая те случаи,
когда акт содержит лишь некоторые
признаки нормативности (общие акты)
либо объединяет предписания норматив
ного и индивидуального характера (сме
шанные акты). Такие акты рассматрива
ются в доктрине в качестве нетипичных,
которые должны быть включены в об
щую систему правовых актов. Это связа
но с несколькими факторами. Во–первых,
эти акты получили широкую распростра
ненность в практике управления. Во–вто
рых, по своему содержанию они могут
затрагивать права, свободы и обязан
ности широкого круга лиц. В–третьих,
издание обозначенных актов оправдано
потребностями юридической практики:
необходимостью оперативного властного
вмешательства, требованиями экономич
ности правового регулирования, необхо
димостью комплексного урегулирования
вопроса не только за счет установления
общих правил, но и путем дачи конкрет
ных поручений, назначения ответствен
ных лиц, установления определенных
сроков. При всем этом важно учитывать,
что акты смешанной правовой природы
должны быть скорее исключениями, по
этому законодательно необходимо уста
новить жесткие ограничения на издание
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актов такого рода и юридико–техничес
кие требования к ним.
Что касается определения парамет
ров юридической техники применитель
но к ак
там от
дель
ных ви
дов, то здесь
основным вопросом является выработ
ка оптимальной юридической формы
(наименование, реквизиты, требования
к содержанию) для правовых актов раз
личных видов. Последующее законо
дательное закрепление требований к

форме правовых актов отдельных видов
позволит устранить проблему неопреде
ленности юридической природы актов, а
следовательно, и спорности его юриди
ческих последствий. Это, в свою очередь,
позволит снять коллизии между право
выми актами, уменьшить количество
дефектных актов, закрепить в законо
дательстве четкие последствия дефект
ности актов.
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ՆՈՐՄԱՏԻՎ–ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱԿՏԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՂԲՅՈՒՐ

ՏԻԳՐԱՆ ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ արդարադատության նախարարության հարկադիր կատարման ծառայության բաժնի պետ,
փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտ, ասպիրանտ

Հոդվածում քննական վերլուծության է ենթարկվում իրավունքի աղբյուրների համա
կարգը և դրանում նորմատիվ–իրավական ակտի դերն ու նշանակությունը՝ հասարակա
կան հարաբերությունների իրավակարգավորման ոլորտում:

NORMATIVE LEGAL ACT AS THE MAIN SOURCE OF LAW
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Ministry of Justice of the RA, Compulsory Enforcement Service Department Head,
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The article comprises the critical analysis of the sources of law system and the role of
normative–legal acts in the sphere of legal regulation of public relations.
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ՀԱՅԿ ԻՍՐԱԵԼՅԱՆ
Երևանի Մխիթար Հերացու անվան
պետական բժշկական համալսարանի
առողջապահական իրավունքի խմբի դասախոս

ԿԱՇԱՌ ՔԻ ՇՈՐԹՄԱՆ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏԱԿԱՆԸ
ԵՎ ԴՐԱ ՈՐԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ
ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ
Հոդվածը նվիրված է ՀՀ քրեական
օրենսգրքով նախատեսված՝ պաշտոնա
տար անձի կողմից շորթմամբ կաշառք
ստանալու հանցագործության որակման
որոշ հիմնախնդիրներին: Հոդվածում
ներկայացվում է նշված հանցագործու
թյան քրեաիրավական գնահատականը,
ՀՀ և ՌԴ դատական պրակտիկայից բեր
ված օրինակների շրջանակներում, ՀՀ
քրեական օրենսգրքով նախատեսված
հանցագործության որակման առանձ
նահատկությունների համատեքստում
ներկայացվում են առաջարկություններ:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. պաշտոնատար անձ, կա
շառք, շորթում, հանրորեն վտանգավոր
արարք, պատասխանատվություն, խա
բեություն, պատիժ:
ՀՀ քրեական օրենսգիրքը պաշտոնա
տար անձի կողմից կաշառք ստանալու
հանցակազմի որակման շրջանակնե
րում, որպես որակյալ հատկանիշ է նա
խատեսում պաշտոնատար անձի կողմից
կաշառք ստանալը շորթման եղանա
կով [1, հոդվ. 311, մաս 3, կետ 1]: Առա
ջին հերթին պարզ թվացող այս դրույթը,
իրականում խնդրահարույց է: Կաշառքի
շորթման դեպքերով պրակտիկան ձևա
վոր
վել է դեռևս խորհրդային ժա
մա
նակներից, երբ դատարանները արարքը
որակելիս հիմնվում էին ՌԴ դատական
պրակտիկայի և ռուսական քրեական
իրավունքի մեկնաբանությունների վրա:
Նշված մոտեցումն արդեն ավանդույթ
է ձևա
վո
րել, և կար
ծում եմ՝ կա
շառ
քի շորթման դեպքերի բացահայտման
սակավությունը հիմք չի ապահովում

վճռաբեկ դատարանների համար հա
մապատասխան նախադեպ ստեղծելու
հարցում: Կաշառքի շորթման վերաբե
րյալ Ցարական Ռուսաստանի և Ռու
սաստանի Դաշնության, ինչպես նաև
Հայաստանի Հանարպետության մոտե
ցումները տարբեր են այն տեսանկյու
նից, որ առաջինի դեպքում կաշառքի
շորթումն առանձնացված էր որպես ինք
նուրույն հանցագործություն և դրսևոր
վում էր «ֆիզիկական և հոգեբանական
բռնությամբ», որը կիրառվել է պաշտո
նատար անձի կողմից՝ օգտագործե
լով իր պաշտոնեական դիրքը՝ տուժո
ղից ապօրինաբար դրամ կամ այլ գույք
ստանալու համար [2, էջ 276–395]:
Այստ եղ հատկ անշ ակ ան է «տ ու
ժող» եզրույթը, դրա իրավաբանական
նշանակության տեսանկյունից, այն որ
կաշառքի շորթման դեպքում, պաշտո
նատար անձին, նրա ապօրինաբար պա
հանջի արդյունքում դրամ կամ այլ գույք
տրամադրող անձը չի դիտվում որպես
կաշառատու այլ անձ:
Ինչևէ, մինչ կաշառքի շորթման հաս
կացության վերաբերյալ բովանդակային
հետազոտություն անցկացնելը, հարկ
ենք համարում ներկայացնել ՀՀ ներկա
քրեական օրենսդրությունը՝ կաշառքի
«կաշառքի շորթում» համատեքստում:
Կարծում եմ, որ անհրաժեշտ է առաջին
հերթին նշել, որ նշված հասկացությունը
քրեական օրենսգրքում սահմանված չէ:
Այստեղից հարց է ծագում. «տվյալ դեպ
քում ի՞նչ է նշանակում շորթում»:
Նկատենք, որ խնդրո առարկա հարցը
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրեն
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քի իրավաչափության սահմաններում
դիտարկելիս առաջանում են հակասու
թյուններ՝ կաշառքի շորթման հասկա
ցության, արարքի որակման և օրենքի
կիրառման ենթատեքստում:
«Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ
օրենքի համաձայն՝ «Նորմատիվ իրա
վակ ան ակտ ում միևն ույն հասկ ա
ցությունը սահմանելիս կամ միևնույն
միտքն արտահայտելիս պետք է կիրառ
վեն միևնույն բառերը, տերմինները կամ
բառ ակ ապ ակց ութ յունն եր ը՝ որոշ ակ ի
հերթականությամբ» [3, հոդվ. 36, մաս
4]: Նշվածը հիմք ընդունելով` պետք է
փաստենք, որ ՀՀ քրեական օրենսգիր
քը սահմանում է շորթման հասկացու
թյունն ընդ
հան
րա
պես [1, հոդվ. 182,
մաս 1]: «Իրավական ակտերի մասին»
ՀՀ օրենքի վերը նշված կանոնների հա
մաձայն` շորթման մասին ՀՀ քրեական
օրենսգրքում նախատեսված դրույթի
տառացի մեկնաբանությունը, իմ կար
ծիքով, պետք է կիրառվի նաև կաշառքի
շորթման դեպքում, որը բնականաբար
հնարավոր չէ՝ հաշվի առնելով հանցա
գործության սուբյեկտի, ինչու չէ, նաև
օբյեկտիվ կողմի որոշ բովանդակային
տարբերությունները:
Նախ՝ փորձենք վեր հանել նշված
հարցի վերաբերյալ համընդհանուր ըն
դունելի մոտցումները: Կաշառքի շորթու
մը նշանակում է պաշտոնատար անձի
կողմից դրա ստացում այնպիսի իրա
վիճակում, երբ նա իր գործողություն
ներով ոտնձգություն է իրականացնում
«կաշառատուի» ՀՀ Սահմանադրությամբ
և օրեն
քով պահ
պահն
վող որոշ իրա
վունքների նկատմամբ՝ ստիպելով նրան
այդ կապակցությամբ կաշառք տալ: ՌԴ
գերագույն դատարանի պլենումի 2000
թվականի փետրվարի 10–ի որոշման
15–րդ կետի համաձայն՝ «շորթում նշա
նակում է պաշտոնատար անձի կողմից
կաշառքի պահանջ, որը կատարվել է
այնպիսի գործողություններ կատարելու
սպառնալիքով, որոնք կարող են վնաս
պատճառել կաշառատուի օրինական

շահերին, կամ վերջինիս նկատմամբ
այնպիսի պայմաներ դնել, որի պարա
գայում նա ստիպված է կաշառք տալ իր
օրենքով պահպանվող շահերի համար
վտանգավոր հետևանքների առաջացու
մը կանխելու նպատակով» [4, կետ 15]:
Քննարկվող հանրորեն վտանգավոր
արարքի համատեքստում ներկայացնեմ
քրեական գործեր, որոնց վերաբերյալ
կայացվել են համապատասխան վճիռ
ներ թե՛ ՌԴ դատարաններում և թե՛ ՀՀ
դատ ար անն եր ում: Մեղ ադր յալ Ч–ին
ավազակային հարձակման փոխարեն
խուլիգանության համար մեղադրանք
առաջադրելու և որպես խափանման
միջ ոց կալ ան ավ որ ում չկիր առ ել ու
պատրվակով քննիչ K–ն պահանջել և
ստացել էր կաշառք, որի համար վեր
ջինս դատապարտվել էր շորթմամբ
կաշառք ստանալու համար (ՌԴ քր.
օր–ի 290 հոդ. 4 մաս «в» կետ): Քննիչ
Կ–ն գի
տակ
ցել է, որ մե
ղադ
րյալ Չ–ի
արարքում բացակայում են քրեական
օրենսգրքով նախատեսված ավազա
կության հանցակազմի հատկանիշները
և նրա արարքը խուլիգանություն է (ար
դյունքում Չ–ն դատապարտվել է խուլի
գանության համար): ՌԴ գերագույն դա
տարանի պլենումը իր որոշման մեջ նշել
է, որ «քննիչ Կ–ի լիազորությունների մեջ
մտնում էր մեղադրյալ Ч–ի արարքը, որ
պես խուլիգանություն որակելը, քննիչը
չի գերազանցել ի ծառայողական պար
տականությունները, նա չի պատրաստ
վել անօրինական գործողություններով
վերաորակել Չ–ի արարքը», որի հիման
վրա քննիչի կողմից կատարված արար
քը վերաորակվել է որպես կաշառք
ստանալը, քանի որ ինքը իրավասու էր
որակել արարքը [5, էջ 760],:
Մեկ այլ դեպքում՝ ՀՀ ոստիկանու
թյան Նոր Նորքի ոստիկանության բաժ
նի օպերլիազոր Մհեր Հովհաննիսյանը
2009 թվականի հուլիսի 2–ին բաժին բեր
ման ենթարկված Ռուսաստանի Դաշնու
թյան Կիսլավոդսկ քաղաքում հետա
խուզման մեջ գտնվող Կամո Դյոմինից
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ՌԴ իրավապահ մարմինների կողմից
նրա նկատմամբ ընտրված խափանման
միջոցի (ստորագրություն չհեռանալու
մասին) պայմաներում, որի փաստը թա
քուն պահելով, նրան կալանավորելու
սպառնալիքով, պահանջել է խոշոր չա
փերով՝ 360.270 ՀՀ դրամին համարժեք
1.000 ԱՄՆ դոլար կաշառք:
Կամո Դյոմինը, պահանջվող գումարի
կեսը վճարելով, մյուս կեսի համար պայ
մանավորվածություն է ձեռք բերել վճա
րել մեկ ամսվա ընթաքում: Այնուհետև
չկարողանալով հայթայթել պահանջ
վող գումարը՝ դեպքի մասին հայտնել է
իրավապահ մարմիններին: Դատարա
նը վճռել է Մհեր Մաքսիմի Հովհաննի
սյանին մեղավոր ճանաչել ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 311–րդ հոդվածի 3–րդ մա
սի 1–ին, 3–րդ կետերով նախատեսված
հանցանքի՝ խոշոր չափերով և շորթ
մամբ կաշառք ստանալու համար [6]:
Իմ կողմից ներկայացված օրինակ
ները առաջին հայացքից միանման էին,
սակայն եթե խորությամբ վերլուծենք,
կտեսնենք, որ առաջին օրինակում ՌԴ
գերագույն դատարանի պլենումը հաշվի
էր առել այն հանգամանքը, որ քննիչ К–ի
վարույթում քննվում էր գործը, և նրա
լիազ որ ութ յունն եր ի շրջ ան ակն եր ում
էին մեղադրյալի արարքի որակման և
խափանման միջոց ընտրելու հետ կապ
ված գործողությունները, որի հիման
վրա նրա կողմից կատարված արարքը
վերաորակվեց, իսկ Մ.Հովհաննիսյանի
պարագայում՝ Կ.Դյոմինի վերաբերյալ
գործը Մ.Հովհաննիսյանի վարույթում
չի եղել, առավել ևս, եթե տվյալ գոր
ծերով առաջնայինը՝ էքստրադիցիայի
հարցի լուծումն է: Մյուս կողմից՝ ինչպես
երևում է դա
տավճ
ռից, Կ.Դյո
մինր չի
իմացել, որ իր նկատմամբ, Ռուսաստա
նում խարդախության փաստով հարուց
ված քրեական գործով, «ստորագրթյուն
չհեռանալու մասին» խափանման միջոց
է ընտրվել: Նշված հանգամանքը խո
սում է այն մա
սին, որ Մ.Հով
հան
նիս
յանը, տվյալ դեպքում, հանդես է եկել

«կարծեցյալ» իրավասու պաշտոնատար
անձի դերում և խաբեությամբ, գործի
իրական հանգամանքները թաքցնելով,
գումար պահանջել, որի համար էլ նա
դատապարտվում է շորթմամբ կաշառք
ստանալու համար:
Պրակտիկայում հանդիպում են դեպ
քեր, որ պաշտոնատար անձը կաշառք է
պահանջում թվացյալ օրինական գործո
ղություններ կատարելու սպառնալիքով,
բայց, ըստ էության, դրանք իրենցից հենց
շորթում են ներկայացնում: Նման դեպքեր
հատկապես հանդիպում են, երբ պաշտո
նավոր անձին տրված է հայեցողական
գնահատման իրավասություն, այսինքն՝
նշյալ իրավասությունների շրջանակում
կարող է կայացնել այս կամ այն որոշու
մը, որը փաստացի օրինական կհամար
վի, բայց բովանդակային կարող է հակա
սել այն անձի օրինական շահերին, որից
կաշառք է պահանջվել: Օրինակ՝ իրենց
իրավասությունների գործերով դատա
վորը, օրենքին համապատասխան բոլոր
հանգամանքները վեր հանելով, իրավա
խախտման վերաբերյալ գործով ապա
ցուցված համարելով անձի մեղավո
րությունը կարող է իր հայեցողությամբ՝
(ներքին համոզմունքի հիման վրա) կոնկ
րետ պատժամիջոց սահմանել քննարկ
վող հոդվածի սանկցիայի շրջանակում:
Հիմք ընդունելով այն, որ միևնույն հան
գամանքների պարագայում, երբ դատա
վորը, սպառնալով խիստ պատիժ նշանա
կել, կաշառք է պահանջում՝ խոստանալով
այն մեղմացնել, ապա ենթադրվում է, որ
նրա արարքում առկա է շորթ
ման հան
ցակազմը: Նույն բանը կարելի է ասել
այլ պաշտոնատար անձանց նկատմամբ,
որոնց օրենքը վերապահել է հայեցողա
կան գնահատման իրավասություն (իրա
վունք վերապահող փաստաթղթի տրա
մադրում, գրանցում և այլն):
Այսպ իս ով՝ ելն ել ով վեր ը նշվ ած
օրինակից և պրակտիկայից՝ կարելի
է առանձնացնել պաշտոնատար անձի
կողմից կաշառքի շորթման երկու եղա
նակ՝
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1. կաշառք տալու ուղղակի պահանջ,
որը միաժամանակ զուգորդված է կա
շառատուի օրինական շահերին և իրա
վունքներին վնաս պատճառելու պաշ
տո նատար անձի սպառնալիքներով՝
գործողությամբ կամ անգործությամբ.
2. կառաքի շորթման քողարկված
պահանջ, որի դեպքում պաշտոնատար
անձը «կաշառատուին» դնում է այնպի
սի վիճակում կամ նրան առաջադրում
է այնպիսի պայմաններ, որի պարագա
յում անձը ստիպված է կաշառք տալ, որ
պեսզի խուսափի իր օրինական շահերի
խախտումից:
Գործնականում կարծիք է ձևավոր
վել, որ չպետք է պաշտոնատար անձի
կաշառք տալու պահանջը գնահատ
վի որպես շորթում, եթե զուգորդվել է
կաշառատուի նկատմամբ օրինական
գործողություններ կատարելու սպառ
նալիքով: Այս մոտեցումը, իմ կարծիքով,
միանշանակ չի կարելի համարել, քանի
որ օրենքում նշվում է պաշտոնատար
անձի թե՛ օրինական և թե՛ անօրինական
գործուղությունների մասին:
Յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում
կաշառքի շորթման հանցանշանի առկա
յությունը որոշելու համար առաջին հեր
թին անհրաժեշտ է պարզել, թե կարող
են արդյո՞ք պաշտոնատար անձի գոր
ծողությունները կամ անգործությունը
պատճառել վնաս կաշառատուի՝ օրեն
քով պահպանվող շահերին:
Հարկ է նշել, որ երբ պաշտոնատար
անձը կաշառք է պահանջում՝ անօրի
նական գործողություններ կատարելու
համար, օրինակ՝ համապատասխան
հիմքերի բացակայության դեպքում, քրե
ական գործը կարճելու համար, ապա չի
կարել այդպիսի արարքը ճանաչել կա
շառքի շորթում:


Իր ավ աբ ան ակ ան գրակ ան ութ յան
մեջ կաշ առք ի շորթմ ան հասկ աց ու
թյան առումով միասնականություն չկա:
Ռուսական գիտնականների մեծ մասը
պաշտպանում են ՌԴ գերագույն դատա

րանի պլենումի վելոնշյալ որոշման մեջ
շորթման սահմանումը՝ համարելով այն
միանշանակ ճիշտ [7 էջ 13, էջ 606]:
Մյուս կողմից՝ մի շարք հեղինակներ
գտնում են, որ անհրաժեշտ է կաշառքի
շորթման հասկացությանը տալ առավել
լայն մեկնաբանություն՝ առաջարկելով
հետևյալ սահմանումը «դա պահանջ է
պաշտոնատար անձի կողմից տալ իրեն
կաշառք կաշառատուի համար որևէ ոչ
շահեկան արարք կատարելու սպառնա
լիքով, անկախ նրանից, թե կաշառա
տուի շահերը օրենքով պահպանվող են,
թե՝ ոչ» [8 էջ 100]:
Նման մեկնաբանությունը, սակայն,
կարծում եմ ոչ ճիշտ: Այն նաև հակասում
է «շորթման» տերիմինի ընդանուր հաս
կացությանը: Բացի դրանից՝ նման մո
տեցումը արդյունքում կբերի քրեական
օրենքով նախատեսված կաշառք տալու
համար քրեական պատասխանատվու
թյունից ազատման խրախուսական նոր
մի անհարկի կիրառման դեպքերի:
Ինչպես տեսանք՝ պրակտիկայում
հանդիպում են շորթման դեպքեր, երբ
պաշտոնատար անձը կաշառատուի օրի
նական շահերին վնաս պատճառելու
սպառնալիքով կատարում է անօրինա
կան գործողություններ: Նման արարքի
որակման հարցում ճիշտ կլինի առանձ
նացնել կաշառքի շորթումը և պաշտո
նատար անձի կողմից անօրինական
գործողություններ կատարելը, այսինքն՝
արարքը որակել համակցությամբ 308–
րդ և 311–րդ
հոդ
վա
ծի 3–րդ մա
սի 1–ին
կետով:
Նշենք, որ ՀՀ քրեական օրենսգիրքը
ոչ իրավաչափ առավելության ոչ բոլոր
պահանջներն է համարում շորթում և
օրենսգրքի 311–րդ հոդվածի 1–ի մասի
դիսպոզիցիայում միայն ոչ իրավաչափ
առավելության պահանջը պաշտոնա
տար անձի կողմից ի օգուտ կաշառա
տուի կամ նրա ներկայացրած անձի գոր
ծողություն կատարելու կամ չկատարելու
համար, համարվում է ավարտված հան
ցագործություն: Ի դեպ, գործողություն
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կամ անգործությունը կարող է լինել
թե՛ ծառայողական լիազորությունների
շրջանակում, թե՛ դրանց բացակայու
թյամբ: Այնուամենայնիվ, օրենքը որևէ
տարբերակման չափանիշ չի սահմանել:
Ի վերջո, պահանջն իր բովանդակու
թյամբ կարող է առաջարկի ձևով հնչել
կամ տարբեր անհստակ ձևերով, որի
մասին արդեն վերը նշեցի:
Այժմ անդրադառնանք հասարակ կա
շառքի և կաշառքի շորթման առանձնա
հատկություններին: Կաշառքի շորթումը,
ի տարբերություն առաջինի, պետական
իշխանության հեղինակության հետ մի
աժամանակ ոտնձգություն է նաև մար
դու սահմանադրական իրավունքների և
օրիանական շահերի նկատմամբ: Միև
նույն ժամանակ, շորթման պարագա
յում պաշտոնատար անձը, փաստացի,
ոչ իրավաչափ գործողություն կամ ան
գործություն է կատարում՝ արդյունքում
նրան պատճառելով վնաս:
Անձը, ի տարբերություն ավանդական
կաշառակերության, խնդիր ունի կան
խելու իր իրավունքների և օրինական
շահերի խախտումը կամ խախտման
վտանգը: Կաշառքի շորթման դեպքում,
կատարվող գործողությունները միշտ
«անօրինական» են, կաշառքի ստացման
համար նախաձեռնությունը միշտ պաշ
տոնատար անձինն է, «կաշառատուն»
գործում է ճնշումների տակ, այս արար
քը չի կրում գործարքային բնույթ, ինչ
պես դա լինում է հասարակ կաշառքի
ստացման պարագայում:
Վերոգրյալից ելնելով՝ հարց է ծա
գում՝ «արդյո՞ք կաշառքի շորթումը կա
րող է տեղավորվել «կաշառակերու
թյան» հասկացության շրջանակում»: Այս
հարցին միանշանակ պատասխանելը
դժվար է, սակայն, կարծում եմ, որ քրե
ական օրենքի արդարության սկզբունք
ներից ելնելով՝ նպատակահարմար է
տարբերակված մոտեցում դրսևորել
կաշառքի շորթման և «հասարակ» կա
շառքի հասկացությունների միջև՝ նա
խատեսելով դրանց համար պատաս

խանատվության տարբեր սկզբունքներ:
Կաշառքի շորթումը նույնպես պետք է
դիտել որպես կոռուպցիոն հանցագոր
ծություն: Այն հանրության համար առա
վել բարձր վտանգավորություն ունի,
ուստի և պատժողական քաղաքականու
թյան առումով առավել խիստ մոտեցում
է պետք ձևավորել: Այս հանցագործու
թյան դեպքում ոչ իրավաչափ առավելու
թյուն տրամադրելը ոչ թե արհեստակա
նորեն պետք հանդես գա «կաշառատու»՝
հանցագործություն կատարող անձ, իսկ
հետո քրեական օրենքի համապատաս
խան խրախուսական նորմի կիրառմամբ,
լուծվի նրան պատասխանատվությունից
ազատելու հարցը, այլ ֆիզիկական անձ,
որին հանցագործությամբ գույքային կամ
ոչ գույքային վնաս է պատճառվել: Սրա
նով ինքնաբերաբար, իրավաչափորեն
կլուծվի կաշառքի շորթման դեպքերով ոչ
իրավաչափ առավելություն տրամադրո
ղին քրեական պատասխանատվությու
նից ազատելու հիմնախնդիրը, այն տե
սանկյունից, որ այդպիսի հարց այլևս չի
առաջանա, քանի որ կոնկրետ հանցա
գործության դեպքով տվյալ անձը մի
անշանակ հանդես կգա որպես տուժող:
Կաշառքի շորթման դեպքերով տու
ժո
ղը պետք է գի
տակ
ցի, որ հա
մա
պատասխան պահանջ ներկայացնող
պաշտոնատար անձին ոչ իրավաչափ
առավելություն է տրամադրում՝ իր իրա
վունքների և օրինական շահերի պաշտ
պանության նպատակով: Եթե անձը չի
գիտակցել, որ իր նկատմամբ պաշտո
նատար անձի կողմից շորթմամբ կա
շառք է պահանջվել, այլ խաբեության
կամ մոլորության կամ չիմացության ար
դյունքում վստահ է եղել, որ, այնուամե
նայնիվ, ոչ իրավաչափ առավելություն
է տրամադրում ի օգուտ իրեն կամ այլ
անձի գործողություն կատարելու կամ
չկատարելու դիմաց՝ հաստատ համոզ
ված լինելով, որ այլապես օբյեկտիվո
րեն չէր կարող հավակնել դրան, ապա,
այս դեպքում, նրա արարքում առկա է
կաշառք տալու փորձի հանցակազմը,
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քանի որ առաջին՝ անձը գիտակցա
բար ոտնձգություն է կատարել պետա
կան ծառայության հեղինակության դեմ,
երկրորդ՝ նրա համար ոչ իրավաչափ
առավելություն ստացողը, կաշառակե
րության հասկացության առումով, վեր
է ածվում «կարծեցյալ» պաշտոնատար
անձի: Սակայն, կոնկրետ կատարած
արարքի մասով նշյալ պաշտոնատար
անձր պետք է պատասխանատվություն
կրի կաշառքի շորթման համար:
Կաշառքի շորթումր պետք է ավարտ
ված համ արվ ի համ ապ ատ ասխ ան
ոչ իրավաչափ առավելության տրա
մադրման պահանջի ներկայացման պա
հից, որը խախտում է անձի իրավունքնե
րը և օրինական շահերը կամ այնպիսի
գործողությունների կատարումը, որոնք
անձի առաջ դնում են այնպիսի անբա
րենպաստ պայմաններ, որի պարագա
յում նա ստիպված է կաշառք տալ իր՝
օրենքով պահպանվող շահերին հասց

վող վնասակար հետևանքների առաջա
ցումը կանխելու նպատակով:
Ահա այն հանգամանքները, որոնց հի
ման վրա կարծում եմ, որ ՀՀ քրեակ
 ան
օրենսգրքում, որպես առանձին հանցա
գործության տեսակ, անհրաժեշտ է ամ
րագրել (սահմանել) «կաշառքի շորթում»
հասկացությունը հետևյալ բովանդակու
թյամբ՝ «կաշառքի շորթումը, այսինքն՝
պաշտոնատար անձի կողմից անձամբ
կամ միջնորդի միջոցով իր կամ այլ ան
ձի կողմից ոչ իրավաչափ առավելություն
տրամադրելու պահանջը այնպիսի սպառ
նալիքով, որը կարող է վնաս պատճառել
անձի սահմանադրական իրավունքներին
և օրինական շահերին կամ դիտավորյալ
անձին առաջադրել այնպիսի պայմաններ,
որի պարագայում նա ստիպված է ոչ իրա
վաչափ առավելություն տրամադրել իր
իրավունքների և օրենքով պահպանվող
շահերի խախտումը կանխելու նպատա
կով, պատժվում է...»:
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УГОЛОВНО–ПРАВОВАЯ ОЦЕНКА ВЗЯТКИ С ВЫМОГАТЕЛЬСТВОМ И
ОСОБЕННОСТИ КВАЛИФИКАЦИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ

ГАЙК ИСРАЕЛЯН
Ереванский государственный медицинский университет
им. Мхитара Гераци, группа медицинского права, преподаватель

Статья посвящена проблемам квалификации преступления, связанного с получением
должностным лицом взятки с вымогательством, предусмотренного УК РА. Автор проанали
зировал некоторые вопросы уголовно–правовой оценки данного преступления, в диспозици
ях которого, по мнению автора, необходимо произвести изменения, учитывая тот факт, что
оно совершается специальными субъектами.
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CRIMINAL–LEGAL ASSESSMENT OF BRIBES WITH EXTORTION AND
CHARACTERISTICS OF CRIME QUALIFICATIONS

HAYK ISRAELYAN
Yerevan State Medical University after Mkhitar Heratsi, Health Law Group, Lecturer

The article deals with qualification problems of crime associated with bribetaking with an
extorion by an official under the RA Criminal Code.
The author analyzes some issues of criminal and legal assessment of the crime, considering in
the dispositions of which, according to the author, it is necessary to make changes, the fact that it
is done by special subjects.
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ХАЧАТУР БАЛАСАНЯН
Национальная академия наук РА,
институт философии, социологии и права, аспирант

ФУНКЦ ИИ ПРАВ А: ИХ СУЩН ОСТЬ,
СОД ЕРЖ АН ИЕ И КЛАСС ИФ ИК АЦ ИИ

Одн ой их важн ых кат ег ор ий, ис
пользуемых в анал из е права, явл яе тся
категория «функции права». В филосо
фии под функциями понимается внеш
нее проя вл ен ие свойств а как ог о–либ о
объ екта в данной сист ем е отн ош ен ий1.
Данн ое опр ед ел ен ие нельз я призн ать
удовл етв ор ит ельн ым, поск ольк у не
кажд ое внешн ее проя вл ен ие свойств
предмета в данной сист ем е отн ош ен ий
явл яе тс я функц ие й. Как спр ав едл ив о
отм ечае т А.В Нест ер ов, «п од функц и
ей след уе т пон им ать свойств а прот е
кающих процесс ов в объ ект е или про
цесс ов взаим од ейств ия вне объ ект а
с друг им и объ ект ам и и окр уж ен ие м,
продуцирующее что–либо»2. Так им об
раз ом, функция всегд а вед ет к опр ед е
ленному результат у.
Кл юч евы е слов а: прав о, функц ии
прав а, поз ит ивн ый зак он, соц иа льн ые
функции, охранит ельн ые и рег ул ятив
ные функции права.
В юрид ич еской наук е функц ии пра
ва прин ят о рассм атр ив ать как спец и
фическое образов ан ие , раскр ыв ающее
сущн ость права как соц иа льн ог о рег у
лятора и представл яющее собой опр е
деленную систему.
В сов етск ий пер ио д функц ии пра
ва, как предмет исследования, изучены
дост ат очн о осн ов ат ельн о. При этом в
прав ов ых иссл ед ов ан ия х как общ еп
рав ов ые , так и отр асл ев ые функц ии
права до сих пор ост аются приор ит ет
1 См.: Философский словарь. М., 1998, с. 389.
2 Нестеров А.В философия систем. М., 2014, с.5.

ным и.
В постс ов етск ий пер ио д теор ет ик и
прав а ведут споры вокруг видов функ
ций прав а, их роли и мест а в иерарх и
ческ ой сист ем е функц ий прав а, клас
сиф ик ац ии функц ий, их соо тн ош ен ия
между соб ой.
М ожн о конст ат ир ов ать, что в сов
рем енн ый пер ио д разн огл ас ия уче
ных по пов оду выдел ен ия в структ уре
функций права двух групп (собственно
юридич еск их — рег улят ивн ой и охра
нительной, и социальных) практически
прекр ат ил ись. Разл ич ия сохр ан ил ись
лишь в вопрос ах о выделен ии тех или
иных соц иа льн ых функц ий, а такж е
осн ов ан ий класс иф ик ац ии функц ий
прав а на отдельн ые виды.
Вм ест е с тем нео бх одим о зам ет ить,
что нар яд у с теор ет ич еск им и иссл е
дов ан иям и, публ ик ац иям и мон огр а
фич еск ог о план а имее тс я обш ирн ая
учебн ая юрид ич еск ая лит ер ат ур а, в
кот ор ой авт ор ы изл аг аю т посл едн ие
нау чн ые дост иж ен ия в юриспр уд ен
ции , в том числе и по проблем е функ
ций прав а.
Ф ункц ии прав а – это осн овн ые нап
равл ен ия юрид ич еск ог о (пр ав ов ог о)
возд ейств ия на общ еств енн ые отн о
шен ия и пов ед ен ие люд ей, выр аж а
ющ ие связь прав а с реал иям и быт ия ,
прис ущ ие том у или ином у ист орич ес
ком у этап у разв ит ия общ еств а и гос у
дарств а и базирующ иес я на сущн ост и
и природе права в целях упорядочения,
урег улиров ан ия и придан ия прав у не
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обх од им ой стаб ильн ост и, единств а и
динамизма в систем е прав а.
К ак изв естн о, в нау чн ом иссл ед о
ван ии класс иф ик ац ия – этo средств о
сист ем ат из ац ии свойств изуч аем ог о
объ екта. Отметим, что при классифи
кации необход имо опр ед ел ен ие един о
го основания сист ем ат из ац ии , т.е. тог о
крит ер ия , по кот ор ом у возм ожн о сг
руппировать элем ент ы сист ем ы.
Примечательно, что сред и теор ет и
ков права не наблюдается единого под
хода к класс иф ик ац ии функц ий права.
В юрид ич еской лит ер ат ур е1 изл ож ен ы
разл ичн ые осн ов ан ия класс иф ик ац ии
функц ий прав а: связь функц ий прав а
с сист ем ой прав а, спос об ы возд ейст
вия норм права на повед ен ие люд ей и
на общественные отн ош ен ия , способы
реализации функц ий и мет од ы их осу
ществления.
Пр и иссл ед ов ан ии сод ерж ан ия
собств енн о юрид ич еск их функц ий
наблюд аетс я практ ическ и полн ое еди
нодушие в их делен ии на 1) рег ул ят ив
ную и 2) охр ан ит ельн ую . Рег ул ят ив
ная функц ия явл яе тс я опр ед ел яющ ей
функцией права, так как правовое ре
гулирование это важн ейш ая часть воз
действия права на общественные отно
1 Алексеев С.С. Общая теория социалистического
права. Вып. 1. Свердловск, 1964. С. 63–67; Алексе
ев С. С. Общая теория права. В 2 т. М., 1981. Т. 1,
С. 191–196; Фарбер И.Е. О воспитательной функции
общенародного права // Советское государство и пра
во. 1963. № 7; Радъко Т.Н. Основные функции со
циалистического права. Волгоград, 1970; Радъко Т.Н.
Социальные функции советского права: учеб. посо
бие. Волгоград, 1971. Реутов В.П. О функциях права
и правового регулирования // Актуальные проблемы
теории советского государства и права. М., 1974;
Си– нюков В.Н. О функциях права // Вопросы теории
государства и права. Саратов, 1991. Вып. 9; Черно
головкин А.Т. Теория функций социалистического го
сударства. М., 1970; Лубченко К.Д., Матюхин А.А. О
функциональном подходе к исследованию социалис
тического права // Методологические и теоретические
проблемы юридической науки. М., 1986; Ткаченко
Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотно
шений. М., 1980. С. 33–45.

шен ия . В свою очередь, рег улят ивн ую
функц ию , как прав ил о, подр азд ел яю т
на регулятивно–статическую и регуля
тивн о–дин ам ич еск ую подф ункц ии .
Охран ит ельн ая функц ия прав а вто
ричн а, ее содержан ие охв ат ыв ает:
1) охр ан у и защ ит у рег ул ир уем ых
прав ом отн ош ен ий и выт есн ен ие яв
лен ий, чуждых данн ом у общ еств у;
2) пред упр ежд ен ие , прес еч ен ие
прав он ар уш ен ий, разр еш ен ие прав о
вых споров;
3) уст ан овл ен ие прав ов ых огр ан и
чен ий: обязанн ост ей, запрет ов, прио с
тан овлен ий, санкц ий;
4) реал из ац ию юрид ич еск ой от
ветств енн ост и в рамк ах юрид ич еск о
го проц есс а при наруш ен ии прав ов ых
норм.
Ф ункц ион иров ан ие прав а имеет со
циа льн ый характ ер, так как порождает
соответствующие изменения в поведе
нии людей. Следов ат ельн о, все функ
ции прав а по свое й напр авл енн ост и
явл яю тс я общ ес оц иа льн ым и, а по ме
ханизму воздействия на поведение лю
дей – спец иа льн о–юридич еск им и 2.
2 Казамирчук В. П. Социальное действие права
в условиях развитого социализма: реф.дисс. ...д–ра
юрид. наук. М., 1977; Власенко В.И. Компенсаци
онная функция права (вопросы теории и практи
ки): автореф. дисс.... канд. юрид. наук. Ярославль,
1995; Toponoв В.А. Восстановительная функция пра
ва (вопросы теории и практики): автореф. дисс....
канд. юрид. на
ук. Ярос
лавль, 1998; Но
ви
ков М.В.
Ограничительная функция права и ее реализация в
российском законодательстве: монография. М.: Ака
демия права и управления, 2005; Червяковский А.В.
Информационная функция права: монография. Омск:
Академия МВД РФ, 2007; Левина С.В. Место и роль
воспитательной функции в системе функций пра
ва // Общество и право. 2010. № 1; Глебченко О.А.
Охранительная функция в системе функций права и
Сибирский юридический вестник. 2008. № 4; Барна
шова Л.П. Воспитательная функция права развитого
социализма: дисс.... канд. юрид. наук. М., 1982; Слю
саренко Е.Л. Воспитательная функция социалистичес
кого права и роль органов внутренних дел в ее реали
зации: дисс. ... канд. юрид. наук. Киев, 1982; Толстик
В.А. Экономическая функция права и роль органов
внутренних дел в ее реализации дисс. ... канд. юрид.
наук. М., 1990.
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М ожн о конст ат ир ов ать, что де
лен ие функц ий прав а на осн овн ые
и нео сн овн ые , предл ож енн ое еще
Алекс еев ым, не пол уч ил о шир ок ог о
распр остр ан ен ия в юриспр уд енц ии .
По наш ем у мнин ию , осн овн ые функ
ции прав а охв ат ыв аю т все отр асл и
прав а. К ним отн ос ятся собств енн о
юрид ич еск ие функц ии (рег ул ят ивн ая
и охр ан ит ельн ая) и общ ие соц иа льн ые
функц ии (эк он ом ич еск ая, пол ит ич ес
кая, восп ит ат ельн ая).
Нео сн овн ым и функц иям и прав а,
вел ич ин ой пер ем енн ой, по мнен ию
Алекс еев а, явл яю тс я функц ии , не
свойств енн ые всем отр асл ям прав а и
возд ейств ующ ие на мен ее шир ок ий
круг общ еств енн ых отн ош ен ий. Они
вход ят в кач еств е подф ункц ий в одн у
или неск ольк о осн овн ых функц ий.
К нео сн овн ым, собств енн о юрид и
ческ им функц ия м ряд учен ых отн ос ят
огр ан ич ит ельн ую , комп енс ац ио нн ую
и восст ан ов ит ельн ую , кот ор ые пред
метн о иссл ед ов ан ы в юрид ич еск ой на
ук е.
П о мнен ию теор ет ик ов прав а, ком
пенс ац ио нн ая функц ия выр аж ае т
ся в возм ещ ен ии мат ер иа льн ог о или
мор альн ог о ущерб а или вред а, при
чин енн ог о нез ак онн ым и действ иям и
и прот ив опр авн ым и пос яг ат ельств а
ми субъ ект ов прав а 1. Огр ан ич ит ель
ная функц ия выр аж ае тс я в огр ан ич е
нии прав и своб од субъ ект ов прав а,
1 Смирнов В.Г. Функции советского уголовного
права. Л., 1965; Макаров О.В. Стимулирующая функ
ция гражданского права // Известия вузов. Правове
дение. 1985. № 5; Иванов С.А. Функции советского
трудового права// Советское государство и право.
1976. № 12; Рыженков А.Э. Компенсационная функ
ция советского гражданского права: автореф. дисс.
... канд. юрид. на
ук. Са
ра
тов, 1981; Ми
ха
лянц А.Г.
Профилактическая функция советского уголовно
го процесса. Ташкент, 1977; Пашков А.С. Основные
функции советского трудового права // Правоведе
ние. 1977. №5; Чачина Н.А. Воспитательная функция
советского гражданско–процессуального права. Л.,
1972.

ущемл яющ их прав а друг их лиц, в ин
тер ес ах всег о общ еств а 2. Восст ан ов и
тельн ая функц ия прав а выр аж ае тс я
в восст ан овл ен ии нар уш енн ог о пра
вон ар уш ен иям и прежн ег о прав ов ог о
пол ож ен ия .
К нео сн овн ым соц иа льн ым функ
ция м такж е отн ос ят инф орм ац ио н
ную , экол ог ич еск ую , функц ию прав а
в соц иа льн ой сфер е.
Отм ет им, что мног ие теор ет ик и
прав а класс иф иц ир ую т функц ии на
внутр енн ие (нах од ящ иес я в рамк ах
сам ог о прав а) и внешн ие (пр ис ущ ие
соц иа льн ой сфер е). Под обн ый подх од
пол уч ил призн ан ие больш ей част и на
учн ог о соо бщ еств а.



2 Абрамов А.И. Понятие функций права // Журнал
российского права. 2006. № 2; Палазян А.С. Прин
ципы систематизации функций права // Юридический
мир. 2009. № 2; Агафонова Г.Ю. к вопросу о системе
функций права // Юридический аналитический жур
нал. 2002. № 3; Байтин М.И. О принципах и функциях
права: новые моменты // Правоведение. 2000. № 3;
Левина С.В. Место и роль воспитательной функции в
системе функций права // Общество и право. 2010. №
1; Глебченко О.А. Охранительная функция в системе
функций права // Сибирский юридический вестник.
2008. № 4; Корнев А.В. Социальная функция прав:
вопросы теории // Социальное государство; мировой
опыт и реалии России: материалы научной конферен
ции. М.: Академия труда и социальных отношений,
2003.
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ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄՆԵՐԸ

ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԲԱԼԱՍԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ

Հոդվածում քննարկվում են իրավունքի գործառույթների ծագման և զարգացման հար
ցերը, ինչպես նաև վերլուծվում են իրավունքի գործառույթների էությունը, բովանդակու
թյունը և դասակարգումները: Մասնավորապես ներկայացված են իրավունքի պաշտպանիչ
և կազմակերպչական գործառույթներ: Քննարկվող թեմայի շրջանակում կարևոր տեղ է
հատկացվում նաև հանրահայտ իրավագատների՝ Ս.Ս. Ալեքսեևի, Ա.Ի. Աբրամովի, Վ.Վ.Լա
զարևի և այլոց դիրքորոշումներին՝ իրավունքի գործառույթների վերաբերյալ:

FUNCTIONS OF LAW: THE NATURE, CONTENT AND CLASSIFICATIONS

KHACHATUR BALASANYAN
The National Academy of Sciences of the RA, Institute of Philosophy, Sociology and Law,
Postgraduate Student

The article examines the origin and development issues of law functions, as well as the
essence, classifications and content of law functions. In particular, it presents the regulatory and
protective functions of law.
In particular, the protective and organizational functions of law are introduced. Within the
framework of the discussed topic due attention is paid to the approaches of well-known jurists
such as (S.S. Alekseev, A.I. Abramov, V.V. Lazarev and others) concerning functions of law
.
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ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
ՆԱԻՐԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոն, դեկան,
հոգեբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ կենտրոնական բանկի դրամանիշերի թողարկման մասնագետ

ԱՎԱՆԴՈՒՅԹԻ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԸ ԱՆՁԻ ԱՐԺԵՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔԱՍՏՈՒՄ
Հ ոդվ ածը ներկայ ացնում է անձ ի
արժեհամակարգի ձևավորման որոշ
առանձնահատկությունները: Տրվում է
խնդրի սոցիալ–հոգեբանական ուսում
նաս իրվ ած ութ յան հակ իրճ ակն արկ,
շեշտ ադրվ ում է արժ եհ ամ ակ արգ ի
ձևավորման նշանակությունը հասարա
կական փոխհարաբերությունների կա
ռուցման տեսանկյունից: Ներկայացվում
է ավանդույթի դերը և նշանակությունը
անձի արժեհամակարգի ձևավորման
համատեքստում: Քննվում են ավան
դույթների հիմնական գործառույթները,
որոնք կարևորվում են հասարակայ
նորեն նշանակալի նորմերի ու վարքի
պահպանման առումով:
Հանգուցային բառեր ու արտահայ
տություններ. արժեհամակարգ, ավան
դույթ, գործառույթ, հասարակություն,
կայունություն, սոցիալականացում, սո
ցիալական իրավիճակ, սոցիալական
համակարգ, նորմեր, գործունեություն,
սոցիոմշակութային միջավայր
Իր ողջ կյանքի ընթացքում մարդը
ձգտում է առանձնացնել առաջնայինը և
երկրորդականը, կարևորը և ոչ կարևորը:
Այն, ինչը մենք համարում ենք կարևոր
և ճիշտ, ազ
դե
ցու
թյուն է գոր
ծում մեր
որոշումների, վարքի ու շրջապատի հետ
փոհարաբերությունների վրա: Աստիճա
նաբար այդ հասկացությունները դառ

նում են արժեքների ձևավորման հիմք,
ամրագրվում անձի կենսական փորձով
և ուղորդում են նրա գործունեությունը:
Արժեքային կողմնորոշումների ամբող
ջությունը նպաստում է վարքի կայուն
դրսևորումներին, ինչը արտահայտվում
է անձի համապատասխան պահանջ
մունքների ու հետաքրքրությունների
ուղղվածության մեջ:
Անհատական արժեքների ձևավոր
ման, անձի սոցիալականացման ընթաց
քում նրանց ամբողջացման և համա
կարգման հարցադրումները մշտապես
եղել են գիտնականների ուշադրության
կենտրոնում. չէ՞ որ անհատական ար
ժեքների ձևավորումը կարելի է դիտել
որպես սոցիալական արժեքների յու
րացման մի ուրույն գործընթաց:
Ռուսական գիտական ասպարեզում
հետաքրքրությունը արժեհամակարգի
և, մասնավորապես, արժեքների նկատ
մամբ ի հայտ եկավ 20–րդ դարի կեսե
րին, երբ հրատարակվեց Վ.Տուգարինո
վի աշխատությունը կյանքի և մշակույթի
արժեքների վերաբերյալ [23]: Աստի
ճանաբար ձևավորվեցին Վ.Վասիլեն
կոյի և Վ.Տուգարինովի տեսակետները
[4, 23]: Առաջին տեսակետի համաձայն,
արժեքները որոշվում են իրականու
թյան օբյեկտների նշանակալիության
ու օգտակարության նկատառումներով:
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Երկրորդ տեսակետը շեշտում էր, հա
կառակն, արժեքների՝ որպես հասա
րակ ակ ան իդ եա լն եր ներկ այ ան ալ ու
հանգամանքը, իսկ երրորդ տեսակետի
հետևորդները ջանում էին համակցել
այդ երկու բևեռային դիրքորոշումները:
Ներկայիս ռուսական գիտական միտ
քը հակվում է արժեքներիի արևմտյան
հում ան իստ ակ ան մոտ եց ումն եր ին և
դիտում այն անձի սոցիալ–հոգեբանա
կան դրսևորումների համատեքստում:
Ա. Լեոնտևը և Ս. Ռուբինշտեյնը քննում
են անձը գործունեության ընթացքում,
Վ. Մյա
սիշչ
ևը կա
րևորում է ան
ձի հո
գեբանական հարաբերությունները, իսկ
Դ.Ուզնադձեն շեշտում է անձի դիրքորո
շումների կարևորությունը [12; 16; 21; 24]:
Այդուհանդերձ, անձնային բնութագրե
րի մեջ կարելի է նշմարել արժեքների
յուրահատուկ դրսևորումը: Բ.Անանևը
այն ներկայացնում է որպես «կենսական
ուղղվածություն», Ա.Լեոնտևը արժեքնե
րը դիտում է որպես անձի գործունեու
թյունը իմաստավորող տարր, իսկ Լ.Վի
գոտսկին, սահմանելով զարգացման
«սոցիալական իրավիճակ» հասկացու
թյունը, շեշտադրեց սոցիալական միջա
վայրում անձի կայացման հանգամանքը
[2; 12; 7]: Բ.Ա
նան
ևի կար
ծի
քով՝ ան
ձի սոցիալական դերերի և արժեքային
կողմնորոշումների համակարգերը ձևա
վորվում են՝ հիմնվելով գերազանցա
պես անձի սոցիալական կարգավիճակի
վրա [2]: Նրա համոզմամբ, սոցիալական
կարգավիճակը, դերերը և արժեքային
կողմնորոշումները որոշում են վարքի
առանձնահատկությունները և դրդա
պատճառները ու, միաժամանակ, անձի
հակումներն ու բնավորությունը: Նշենք
նաև Վ.Ալեկսեևայի կարծիքը նրա մա
սին, որ հասարակության արժեքները՝
ընդգրկվելով անձի գործունեության և
վարքի համակարգի մեջ, ձեռք են բերում
անձնային բնութագրեր [1]:
Արժեքների ձևավորման, արժեհա
մակարգի հստակեցման ամբողջ գոր
ծընթացը դիտվում է անձի կայացման

և սոցիալականացման գործընթացների
հետ միասին, կազմում նրա անբաժանե
լի մասը և պայմանավորում անձի վար
քը:
Վերոնշյալ ուսումնասիրությունների
սոցիալ–հոգեբանական կողմը խնդի
րը դիտարկում է որպես անձի կողմից
հաս ար ակ այն որ են պայման ավորված
արժեքների յուրացման երևույթ: Ս.Ռու
բինշտեյնը, հետևաբար, հոգեբանության
խնդիրը տեսնում էր արժեքների պահ
պանման մեջ: Իսկ Ա.Լեոնտևը հոգեբա
նության գլխավոր խնդիրներից էր հա
մարում գործունեությունը [21; 12]:
Կյանքի ընթացքում որոշ արժեքներ
ամրապնդվում են, իսկ որոշներն էլ՝
ձևափոխվում կամ արժեզրկվում: Ար
ժեքների ձևավորման այդպիսի դինա
միկան ենթադրում է անհատական ար
ժեքների յուրահատուկ դասակարգում,
բայց, միևնույն ժամանակ, ցույց է տալիս
նաև հասարակական արժեքների պահ
պանման միտումը: Կարելի է ենթադրել,
որ վերջինիս ընդգրկվածության աստի
ճանը մեծանում է անձի սոցիալակա
նացման հետ մեկտեղ, երբ անձը յուրաց
նում է հասարակության մեջ ընդունված
նորմերը, հենվում նրանց վրա իր առօ
րյա կյանքում:
Արժեքները թույլ են տալիս անձին
գնահատել շրջակա աշխարհը, արժեք
ների միջոցով իրականության առարկա
ներն ու երևույթները բնութագրվում են
հասարակական նշանակություններով
ուստի նրանք ներկայանում են անձի բա
րոյահոգեբանական նկարագրի միջոցով
և ցուցադրում են, թե որքանով է անձը
կարևորում որոշակի գաղափարներն ու
նպատակները:
Անձ ի արժ եքն եր ը, հիմն ակ ան ում,
ձևավորվում են մանուկ հասակից: Ճիշտ
վարվելու մասին պատկերացումներն ու
խոսելու հմտությունները հաճախ հստա
կեցվում են ծնողների, ընտանիքի այլ
անդամների ազդեցության ներքո: Զար
գացման հետ զուգընթաց երեխայի ար
ժեքային համակարգի ձևավորման վրա
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իրենց ազդեցությունն են թողնում ըն
կերները, ուսուցիչները և այլք. ընդլայն
վում է արժեքների յուրացման ու ձևա
վորման շրջանակը, երեխան սկսում է
ընտրողաբար կառուցել սեփական ար
ժեքային համակարգը և համադրել այն
հասարակական արժեհամակարգի հետ:
Այսպիսով՝ Դ.Լեոնտևը առանձնաց
նում է արժեքների ձևավորման հետևյալ
գործընթացը. հասարակական իդեալ
ները անձի գործունեության ընթացքում
յուրացվում են և արտահայտվում հա
սարակայնորեն ընդունված վարքի նոր
մերի և անձի դիրքորոշումների կա
ռուցվածքի մեջ [13]: Անձի արժեքային
կողմնորոշումների և հասարակական
իդեալների միջանկյալ օղակն է փոքր
խմբի արժեքների համակարգը [13]:
Արժեքների համակարգի տիպաբա
նության առաջին փորձերից է կատարել
Գ.Օլպորտը, որն առանձնացրել է ար
ժեքների վեց տեսակ [17].
1.	տեսական արժեքներ՝ ռացիոնալ
մտածողությունը ուղորդող,
2. տնտեսական արժեքներ՝ կենսա
կան օգուտի առաջնայնությունը սահմա
նող,
3. էսթետիկական արժեքներ՝ առա
վելագույնս ներդաշնակությունն ու ար
վեստը գնահատող,
4.	սոցիալական արժեքներ՝ մարդ
կային փոխհարաբերություններին առա
վել նշանակություն տվող,
5.	քաղաքական արժեքներ՝ իշխա
նությանը բացարձակ առաջնայնություն
հատկացնող,
6. կրոնական արժեքներ՝ որոշակի
կրոնական պատկերացումների համա
կարգին նախապատվությունը տվող:
Ներկայացնելով արևմտյան փիլի
սոփայական և հասարակագիտական
մտքի զարգացումների հակիրճ ակնար
կը՝ անհրաժեշտ է նշել սոցիոլոգներ
Պ.Սորոկինի և Վ.Դիլտեի հայացքները,
որոնք մեծապես խթանեցին արժեքնե
րի գիտական դասակարգման և ար
ժեհամակարգի ձևավորման հետագա

ուսումնասիրությունները [22, 8]: Արժեք
ների հասարակական բնույթը սկսեց
դիտ արկվ ել մշակ ութ ային արժ եհ ա
մակարգի բազմազանության մեջ: Այդ
գաղափարների տրամաբանական շա
րունակությունը եղավ Է.Դյուրգհեյմի
հայտ
նի կար
ծի
քը նրա մա
սին, որ հա
սարակության արժեհամակարգը իրե
նից ներկայացնում է առանձին անհատ
ների արժեքային պատկերացումների
բազմաշերտ մի ամբողջություն, ինչն էլ,
հետևապես, հանգում է «կոլեկտիվի»
գիտակցմանն ու արժևորմանը [9]:
Մ.Վեբերը և Տ.Պարսոնսը զարգաց
րին այդ գաղափարները՝ ներկայաց
նելով դրանք որպես անձի կողմից հա
սարակության արժեքների յուրացման
հետևողական գործընթաց [5, 18]: Ար
ժեհամակարգի ձևավորման կարևորա
գույն հասկացություններ են դարձել
«սոցիալական իրավիճակը», «սոցիա
լական համակարգը» և «սոցիոմշակու
թային միջավայրը»:
Հ.Հեկհաուզենը տալիս է իր տեսա
կան դիրքորոշումը արժեհամակարգի
ձևավորման վերաբերյալ՝ կապելով այն
որևէ նպատակին հասնելու ձգտումի,
ընդհանուր առմամբ, նպատակաուղղ
ված գործունեության գաղափարի հետ,
որը հեղինակը սահմանում է «նվաճման
գործունեություն» եզրույթով [25]:
Համաձայն Հ.Հեկհաուզենի՝ նվաճման
գործունեությունը պետք է իրենից հետո
թողնի շոշափելի արդյունք, որը պետք է
գնահատվի որակապես կամ քանակա
պես, ընդորում գնահատվող գործունե
ության նկատմամբ պահանջները չպետք
է լինեն ոչ չափազանց ցածր, ոչ էլ՝ չա
փազանց բարձր, այսինքն, որպեսզի
գործունեությունը կարողանա ավարտ
վի հաջողությամբ, և, առնվազն, չպետք
է իրագործվի առանց որոշակի ժամա
նակի և ջանքերի կիրառման:
Անհրաժեշտ է ունենալ որոշակի հա
մեմատական սանդղակ և այդ սանդ
ղակ ի սահմ անն եր ում՝ պարտ ադ իր
համարվող որոշակի նորմատիվային
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մակարդակ:
Վերջապես, գործունեությունը պետք
է լինի ցանկալի սուբյեկտի համար և
նրա ար
դյուն
քը պետք է ստա
նա հենց
ինքը՝ սուբյեկտը:
Արժեհամակարգի ձևավորման մեկ
այլ առանձնահատկություն կարելի է
նշել՝ ներկայացնելով արժեքների ևս մի
դասակարգում. բազային և ինստրու
մենտաալ արժեքներ: Առաջին խմբում են
ընդգրկվում համամարդկային, բարո
յական նորմերը, որոնք, ըստ երևույթին,
կարևորվում են ցանկացած մշակույ
թում: Դրանք են մարդկային արժանա
պատվությունը, սերը, ընկերությունը,
իրավահավասարությունը և այլն: Երկ
րորդ խմբին են պատկանում կոնկրետ
վարքային իմաստ ներառող արժեքները,
որոնք գերազանցապես արտահայտվում
են վարքի հատկանիշի տեսքով, նրանք
ավելի ճկուն են ու փոփոխական, կախ
ված կոնկրետ սոցիալական իրադրու
թյունից: Դրանցից են «հավատարիմ»,
«քաղաքավարի», «գիտակ» և այլ հատ
կանիշներով արտահայտվող արժեքնե
րը: Արժեքների այս խմբի ձևավորումը
մեծապես կախված է նոր փորձի յուրա
ցումից և ենթակա է փոփոխման:
Արժեքների բացահայտման, արժե
համակարգի ձևավորման գործընթա
ցը նպաստում է անձի դիրքորոշումնե
րի հստակեցմանը: Բացահայտված և
գիտակցված արժեքները դառնում են
նախընտրելի, ձեռք են բերում կայուն և
հետևողական բնույթ:
Արժեհամակարգի ձևավորման եր
կարատև գործընթացը ներառում է առ
կա արժեքների ուսումնասիրությունն ու
գնահատումը, նոր իրավիճակում ինք
նադրսևորման նորովի ընկալումն ու
արժևորումը: Անհրաժեշտ պայման է
հասարակությունում անձի նոր ձևավոր
վող դիրքորոշումների այնպիսի ներկա
յացումն ու շրջանառումը, որոնք դառ
նում են հասարակայնորեն կարևորվող
և ընդունելի:
Այսպիսով՝ անձի արժեհամակարգը

ձևավորվում է հասարակական փոխ
հարաբերությունների ներքո և փոխպայ
մանավորվում նրանցով: Այն մեկտեղ չի
վերածվում հասարակության և աշխար
հի մասին հախուռն պատկերացումնե
րի, այլ ներկայանում է որպես որոշակի
կառուցվածք, որը հիմնված է արժեքնե
րի առաջնայնության սկզբունքի վրա:
Այդ սկզբունքը անձի արժեհամակարգի
ձևավորման կարևորագույն բնութա
գիրն է: Անձի կողմից որևէ արժեքի ըն
դունումը արդեն իսկ ենթադրում է ամ
բողջ համակարգի դասակարգում՝ ըստ
տվյալ իրավիճակում առաջնայնության
սկզբունքի:
Արժեհամակարգի բազմաշերտ կա
ռուցվածքը հնարավորություն է տալիս
տարաբնույթ գործառույթների իրակա
նացմանը: Արժեքները, լինելով անձի
դիրքորոշումների ձևավորման և դասա
կարգման հիմք, օգնում են անձին գրա
վել որոշակի հասարակական դիրք և
ձևավորվում են անձի սոցիալականաց
ման ընթացքում:
Անձի արժեհամակարգի ձևավոր
ման գործընթացը մեր կողմից քննվում
է ավանդույթի ինստիտուտի ծիսասո
վորութային կենսագործունեության տե
սանկյունից: Այն ստանում է նշանային
իմաստավորում, ինչը, իր հերթին, ար
տահայտվում է անձի արժեհամակար
գում:
Ավանդույթները արտահայտում են
կայուն հասարակական հարաբերու
թյունները: Դիտելով դրանց սոցիալա
կան գործառույթների տեսանկյունից՝
իրավամբ կարելի է եզրակացնել, որ
ավանդույթները ապահովում են մարդ
կանց միջև փոփոխվող և զարգացող
փոխհ ար աբ եր ութ յունն եր ի կայ ուն ու
թյունը: Դա ավանդույթների կարևորա
գույն ընդհանուր գործառույթն է: Հա
սարակական հարաբերություններում
առանց կայունության չի կարող լինել ոչ
մի զարգացում և փոփոխություն, ուս
տի առանց ավանդույթի հասարակա
կան հարաբերություններում չի կարող
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տեղի ունենալ ոչ մի զարգացում: Ապա
հովելով վերջինների կայունությունը և
ստաբիլ վիճակը՝ ավանդույթը, այդպի
սով, ծառայում է որպես հասարակա
կան կեցության անհրաժեշտ պայման:
Ավանդույթում մշտապես փոփոխվող
հասարակական հարաբերությունները
ամրապնդվում են, վերածվում են հաս
տատուն, դադարի վիճակի: Ավանդույթ
ներում արտահայտություն են գտնում
հասարակայնորեն նշանակալի նորմերն
ու վարքը, ազգային հիմնարար արժեք
ներն ու դիրքորոշումները:
Ավանդույթների բնույթը չի կարող
բացահայտվել խորապես, եթե չհետա
զոտվ են դրանց գործ առ ույթն եր ը և,
համապատասխանաբար, համակարգ
ված վերլ ուծ ութ յուն ը չլր ացվ ի գոր
ծառ ութ ային վերլ ուծ ութ յամբ: Նման
վերլ ուծ ութ յան անհ րաժ եշտ ութ յուն ը
թելադրված է նրանով, որ ավանդույթ
ները ունեն համակարգային–գործառու
թային բնույթ: Քանի որ «գործառույթ»
հասկ աց ութ յուն ը բազմ անշ ան ակ է,
պայմանականորեն նրա տակ ենք հաս
կանում այն համակարգային նշանակու
մը, որը հանդես է գալիս օբյեկտի ծա
ռայողական դերում [20]:
Ավանդույթները կարելի է բնորո
շել որպես երևույթներ, որոնք արտա
հայտվում են սոցիալական համակար
գերում, քանի որ հասարակությունից
դուրս նրանք գո
յու
թյուն չու
նեն: Այդ
պատճառով անհրաժեշտ է տարանջա
տել ավանդույթների ընդհանուր կամ
տիպային, և յուրահատուկ՝ մասնավոր
գործառույթները և նրանց որոշակի նո
րամուծությունները:
Ընդհանուր գործառույթները կապ
ված են համակարգային օրինաչափու
թյունն եր ի հետ, որ ոնք արտ ահ այտ
վում են առանց բացառության բոլոր
ավ անդ ույթն եր ում: Ավ անդ ույթն եր ը
ունեն նաև յուրահատուկ գործառույթ
ներ՝ ֆասցինացիայի և ստիմուլյացիայի
գործառույթներ: Այդ հատկությունների
շնորհ իվ ավ անդ ույթն եր ը կար ող են

«ձգել» անհատներին տարբեր խմբե
րի, սոց իալ ակ ան միավ որ ումն եր ի և
կոլեկտիվների մեջ, ունեն արտահայտ
չական–զգայական ձևեր և այդ պատ
ճա
ռով մարդ
կանց վրա թող
նում են
էմոցիոնալ տպավորություն: Այստեղից
էլ երևում է ավանդույթների ազդե
ցությունը կոլեկտիվներում մարդկանց
փոխհարաբերությունների մակարդակի
և բնույթի վրա [20]:
Կարելի է առանձնացնել ավանդույթ
ների հետևյալ կարևոր գործառույթնե
րը, որոնք նույնպես կարևորվում են
անձի արժեհամակարգի ձևավորման
համատեքստում՝
1.
Ինտեգրատիվ գործառույթ. ամ
բողջացնելով անհատների վարքը և
գործունեությունը, նրանց մտքերն ու
զգացմունքները, ուղղելով սոցիալա
կան խմբերի և ինստիտուտների ջան
քերը՝ ավանդույթը կարող է աջակցել
տվյալ հասարակության կայունությա
նը:
2.	Ռեգուլյատիվ գործառույթ. ազ
գային մշակ ութ ային գաղ ափ արն ե
րը, կարծրատիպերը և ավանդապես
կրկնվող գործունեությունը հանդես են
գալիս մարդկանց վարքի կարգավորիչ
ների դերում:
3.	Կոմ ուն իկ ատ իվ գործ առ ույթ.
ավանդույթը ծառայում է որպես ան
հատների հաղորդակցման միջոց: Այն,
հիմնված լինելով հասարակական ար
ժեքների վրա, փոխանցվում է սերնդե
սերունդ և ապահովում հասարակու
թյունում ընդունված արժեհամակարգի
կայունությունը [26]:
Ավանդույթների ինստիտուտը, ընդ
հան ուր առմ ամբ, այնք ան ով է «հ ա
վերժ», որքանով «հավերժ» է հասա
րակությունը:
Ավանդույթները կարելի է բաժանել
«մ եռ ած» և «կ ենդ ան ի» ավ անդ ույթ
ներ ի: Առ աջ ինն եր ը կար ող են դառ
նալ ակտուալ որոշակի սոցիալական
պայմաններում: Մեր ժամանակներում
դրանք են, օրինակ, նախնադարյան և
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ստրկ ատ իր ակ ան հաս ար ակ ութ յուն
ների ավանդույթները: Երկրորդները,
ընդհակառակն, անընդմեջ ակտուալի
զացվում են: Սակայն ավանդույթների
վերածննդի ընթացքը միանշանակ չէ:
«Կենդանի» ավանդույթները կարող են
լինել գործող և հակառակն: Ավանդույ
թի գործունեության տակ հասկացվում
են նրա բազմաթիվ գործառույթները՝
սոց իալ ակ ան կապ եր ի գործ առ ույթ ը,
սոց իալ ակ ան փորձ ի տրանսլ յաց ի
այի, տեղեկատվության փոխանցման,
կառուցողական և սահմանադրական
գործառույթները, մշակութաստեղծ և
հասարակական հարաբերությունների
կարգավորող գործառույթները, ընդհա
նուր առմամբ՝ արժեհամակարգի ձևա
վորման բազմաշերտ գործառույթները
[15, 6, 14]: Ավանդույթների և սովորու
թյունն եր ի ին ստ իտ ուտ ը առ աջ ան ում
է պատմ ութ յան զարգ ացմ ան ավ ել ի
վաղ փուլում, քան իրավական օրենք
ները: Ավանդույթները, ինչպես ասվեց,
ներառվում են սոցիալական նորմերի
համակարգի մեջ և մասնակցում են ան
ձի արժեհամակարգի ձևավորման գոր
ծընթացին [20, 10]:
Սերունդների ավանդույթների պահ
պանումը հնարավորություն է տալիս,
այս իմաստով, պահպանել արժեքների
որ ոշ ակ իո ւթ յուն ը և հաջ որդ ակ ան ու
թյունը, որոնք, վերարտադրելով ան
ցյալը, կարծես թե պատասխանատվու
թյուն են կրում նախորդ սերունդների
նկատմամբ՝ ցուցադրելով համապա
տաս
խան հար
գան
քը: Այն նաև հող է
նախապատրաստում հաջորդ սերունդ
ներ ին, որ ոնք կգան՝ փոխ ար ին ել ու
ապրողներին: Սերունդների այսպիսի
կենդանի հաջորդականությամբ պահ
պանվում են ազգի մշակութային ար
ժեքները: Այդ արժեքները պայմանա
վորվում են կոլեկտիվ գործընթացների
հետ անհատի ստեղծագործության սին
թեզով, ինչը մարդկանց համախմբում է
մեկ ամբողջության մեջ [3]:
Ավ անդ ույթն եր ը ներկ այ ան ում են

տարբ եր մակ արդ ակն եր ով: Նախ և
առաջ՝ նրանց տեսնում ենք հայ էթնոսի
բանահյուսական գրավոր և բանավոր
աղբյուրներում որպես ազգային մտա
ծելակերպի կարծրատիպեր: Երկրորդ՝
ավանդույթի ինստիտուցիոնալ ձևերը
հանդ իպ ում են հաղ որդ ակցմ ան ըն
թացքում, որի արդյունքում ձևավորվում
է հասարակական կարծիքը երևույթի
նկատմամբ: Այն ուսումնասիրելիս կա
րելի է առանձնացնել տարբեր սեռա–
տարիքային, կրթական և սոցիալական
խմբ եր ի պատկ եր աց ումն եր ը խնդր ի
շուրջ: Այսպիսով՝ հնարավոր է դառնում
բացահայտել հասարակությունում ան
ձանց գործունեության տարբեր գործա
ռույթները և տալ տվյալ երևույթի սո
ցիալ–հոգեբանական գնահատականը:
Ուրեմն, ավանդույթի գործառույթների
շրջանակները ուրվագծվում են անձի
հասկացութային, նշանային համակար
գով, որոնք արտահայտվում են «անձ
– հասարակություն» հարաբերություն
ներով [19, 11]: Վարքի նորմերն ու կա
ղապարները ֆիքսված են լեզվական
նշանակությունների մեջ, որոնց շնոր
հիվ գործում է ավանդույթը և որոնց
ծագումը ու կառուցվածքը հետաքրքրել
են լեզվաբաններին, փիլիսոփաներին,
մշակութաբաններին և հոգեբաններին,
ուստի, սոցիալ–հոգեբանական տեսան
կյունից կարևորվում են ավանդույթնե
րում արտահայտված հասարակության
հետ անձանց փոխգործողության ձևե
րը և եղանակները, որոնք ստանում
են «ն որմ ավ որվ ած միջն որդ ութ յան
երանգ» [12]: Դրանով էլ բնորոշվում է
ավ անդ ույթ ի որ ոշ ակ ի ազդ եց ութ յու
նը անձի արժեհամակարգի ձևավոր
ման, «անձ– հասարակություն» փոխ
հար աբ եր ութ յունն եր ի կարգ ավորման
ու կայունացման գործում: Հասարակա
կան կայունացմանը ու ստաբիլությանը
միտված ավանդույթի գործառույթների
քննությունը, այսպիսով, հիմք է հանդի
սանում անձի արժեհամակարգի հետա
գա խորը ուսումնասիրությունների:

154

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Алексеева В. Г., Ценностные ориентации как фактор жизнедеятельности и развития личности
// Психол. Журн, 1984, Т.5, № 5
Ананьев Б. Г., Ломов Б. Ф., Проблемы восприятия пространства и времени, Л., 1961
Бехтерев В.М., Избранные работы по социальной психологии, М., 1994
Василенко В. А., Ценности и оценка, Киев, 1964
Вебер М., Избранные произведения, М., 1990
Витгенштейн Л., Культура и ценность. О достоверности, М., 2010
Выготский Л. С., Избранные психологические исследования, М., 1956
Дильтей В., Описательная психология // История психологии, М., 1992
Дюркгейм Э., Социология. Её предмет, метод, предназначение, М., 1995
Козлов В.И., Проблематика этничности,–Этническое обозрение, 1995, #4
Кон И.С., Люди и роли, М., 1970
Леонтьев А., Психология общения, М., 2005
Леонтьев Д. А., Самоактуализация как движущая сила личностного развития: историко–кри
тический анализ,– в кн.: Леонтьев Д. А. (ред.), Современная психология мотивации, М., 2002
Малиновский Б., Магиа, наука и религия, М., 1998
Музиль Р., Человек без свойств, в 2–х кн., т.1, М., 1994
Мясищев В. Н., Структура личности и отношение человека к действительности // Психология
личности, М., 1982
Оллпорт Г., Личность в психологии, М., 1998
Парсонс Т., Понятие общества: компоненты и их взаимоотношения // Американская социоло
гическая мысль, М., 1996
Платонов Ю.П., Этническая психология, СПб, 2001
Плахов В.Д., Традиции и общество, М., 1982
Рубинштейн С. Л., Проблемы общей психологии, М., 1976
Сорокин П., Социокультурная динамика // Сорокин П., Человек. Цивилизация. Общество, М.,
1992
Тугаринов В.П., «О ценностях жизни и культуры», Л., 1960
Узнадзе Д. Н., Установка у человека. Проблема объективации // Психология личности в трудах
отечественных психологов, – СПб.: Питер, 2000
Хекхаузен Х., Мотивация и деятельность, Т. 1, М., 1986
Яблоков И.Н., Методологические проблемы социологии религии, М., 1972
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В статье представлены некоторые особенности формирования ценностной системы лич
ности. Приведен краткий обзор социально–психологической изученности проблемы, подчерк
нуто значение формирования ценностной системы с точки зрения построения общественных
взаимоотношений. Представлены роль и значение традиций в контексте формирования цен
ностной системы личности. Проанализированы основные функции традиций, представляю
щих важность с точки зрения сохранения социально значимых норм и поведения.
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This article presents some peculiarities of value system formation. A brief review of socio–
psychological research is also shown. Special attention is paid to the values from the point of
view of social relationships’ formation. It also presents the role and significance of tradition in the
context of value system formation and the general functions of tradition important for sociable
norms and behavior conservation.
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ԺՈԶԵՖԻՆԱ ԵՍԱՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի
հոգեբանության ամբիոն, ասպիրանտ

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՄԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԴԵՐԸ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացված է պար
գևատրման դեր ը և նշան ակ ութ յու
նը մարդկային ռեսուրսների կառա
վարման համակարգում, ինչպես նաև
պարգ ևատրման հին ակ ան տես ակ
ներ ը և տարր եր ը։ Աշխ ատ ակ ազմ ի
պարգևատրումը հանդիսանում է յու
րաքանչյուր կազմակերպության սոցի
ալ–տնտեսական, ինչպես նաև սոցիալ–
հոգեբանական հարաբերությունների
արդիական խնդիրներից մեկը, որից
կախված է ոչ միայն մարդկանց աշխա
տանքային ակտիվությունը, այլ նաև
կազմակերպության զարգացումը։
Հանգուցային բառեր և արտա
հայտություններ. կառավարում, պար
գևատրում, փոխհատուցում, խթանում,
ռազմավարական դեր։
Աշխատակազմի կառավարման հա
մակ արգ ում պարգ ևատրման դեր ը
հանդիսանում է աշխատակիցների ար
տադրողական վարքի դրդումը, վարքի
ուղղումը դեպի նպատակների և խնդիր
ների լուծում։ Մարդկային ռեսուրսների
կառ ավ արմ ան համ ակ արգ ում պար
գևատրումը հանդիսանում է մոտիվա
ցի
այի մի մաս, որն էլ ապա
հո
վում է
կազմակերպության առաջխաղացումը
և զարգացումը։ Ներկայիս ժամանա
կաշրջա
նում մեծ տեղ է հատ
կաց
վում
կազմ ակ երպ ութ յունն եր ում
պար
գևատրման ռազմավարական ծրագրի
մշակմանը և ճիշտ կիրառմանը, ինչն էլ
հանդիսանում է առաջնային պայման
կազմակերպության գլխավոր նպատա
կին արագ և արդյունավետ հասնելու
համար։
Աշխատակազմի պարգևատրում ասե

լով՝ հասկանում ենք այն բոլոր ծախսե
րը, որոնք կրում է գործատուն՝ հիմնվե
լով աշխատանքային պայմանագրի վրա։
Նյութական պարգևատրման գործընթա
ցի որոշման ժամանակ, մի կողմից՝ պետք
է հաշվի առնել աշխատակցի գործունե
ությունը, իսկ մյուս կողմից՝ մոտիվացնի
նրան, որպեսզի նա հասնի գործունեու
թյան ցանկալի մակարդակի։ Չնայած, որ
նյութական պարգևատրմանը տրվում է
ամենակարևոր և հիմնական դերը, այ
նուամենայնիվ եթե մենք հաշվի չառնենք
մնացած բոլոր գործոնները, ապա չենք
հասնի բոլոր նպատակներին։ Այն պետք
է համադրել սոցիալ–հոգեբանական և
կազմակերպչական–ադմինիստրատիվ
գործոնների հետ, ինչպիսիք են՝ կոլլեկ
տիվի ընդունումը, կառավարչական որո
շումների կայացմանը մասնակցությունը,
իշխանությունը, հետաքրքիր աշխատան
քը, արտոնությունները, աշխատանքում
առաջխաղացումը, աշխատանքի հար
մարավետ պայմանները և այլն։ Նյութա
կան մոտիվացիան դիտարկվում է որպես
բավարարման միջոց ոչ միայն ֆիզիոլո
գիական պահանջմունքների համար, այլ
նաև ապահովության։ Աշխատավարձի
չափը կարող է դիտարկվել նաև որպես
հարգանքի աստիճանի և գրաված դիրքի
մակարդակի արտացոլում [6]:
Պարգևատրումը այն ամենն է, ինչը
մարդ համարում է արժեքավոր իր հա
մար։ Հիմք ըն
դու
նե
լով այն, որ ար
ժե
քավոր հասկացությունը յուրաքանչյուր
մարդու համար սպեցիֆիկ է՝ տարբեր
է նաև պարգևատրման գնահատումը
կախված մարդու արժեքներից։ Աշխա
տակազմի կառավարիչները գործ ունեն
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պարգևատրման 2 հիմնական տեսակնե
րի հետ՝ արտաքին և ներքին [5,6]:
Ներքին պարգևատրումը տալիս է
հենց աշխատանքը, դա արդյունքի հաս
նելու զգացումն է, կատարված աշխա
տանքի պարունակությունը և կարևորու
թյունը, ինքնահարգանքը։ Շփումը, որը
առաջանում է աշխատանքի ընթացքում,
նույնպես կարելի է դիտարկել որպես
ներքին պարգևատրում։ Ներքին պար
գևատրման ապահովման ամենահեշտ
միջոցը համապատասխան աշխատան
քային պայմանների ապահովումն է և
խնդրի հստակ ձևակերպումը։ Արտա
քին պարգ ևատրում ը անմ իջ ակ ան ո
րեն աշխատանքի հետ կապված չէ։ Դա
աշխ ատ անք ի մեջ առաջխ աղ աց ումն
է, գովասանքները, աշխատանքային
կարգավիճակի նշանները և հեղինա
կութ յուն ը, աշխ ատ ավ արձ ը, ինչպ ես
նաև ավել վճարները (նախատեսվա
ծից ավել արձակուրդ, ապահովագրու
թյուն, որոշակի ծախսերի վճարում և
այլն)։ Պարգևատրման բնույթը և չա
փը, որը ստանում է աշխատակիցը, որ
պես իր աշխատանքի փոխհատուցում,
անմիջական ազդեցություն է թողնում
կազմակերպության հնարավորությանը
գրավելու, պահելու և մոտիվացնելու
աշխատակազմը։
Շատ կարևոր է նյութականի և բա
րոյականի համատեղումը մեկ համա
կարգ ի սահմ անն եր ում։ Նյութ ակ ան
պարգևատրում կարող է հանդիսանալ
աշխատավարձը, մրցանակները և աշ
խատանքի մեջ առաջխաղացումը, իսկ
ղեկավար աշխատակիցների համար՝
իրենց կատարված աշխատանքի ըն
դունումը և ճանաչումը։ Բարոյական
պարգևատրումը դուրս է գալիս աշխա
տանքի գործընթացի սահմաններից, դա
հասած արդյունքի բավարարվածության
զգացումն է և կատարվածի իմաստի
զգացումը։ Այդ գործոնը ուժեղացնե
լու նպատակով ղեկավարները պետք է
փորձեն անընդհատ բարելավել աշխա
տանքային պայմանները։ Նյութական

մոտիվացիային, բացի աշխատավար
ձից, վերաբերվում են, այսպես կոչված,
ավել արտոնությունները՝ արձակուրդ,
վճարվող արձակուրդ հիվանդության
համար, թոշակային և սոցիալական
ապահովվածություն, հանգստի ժամա
նակ, ընթրելու ժամանակ և այլն։
Պարգևատրման՝ նախատեսվածից
ավել օգտագործվող համակարգերը
կարելի է բաժանել 2 խմբի՝ խթանման
և փոխհատուցման [4,6]:
Խթ անմ ան խմբ ին են պատկ ա
նում վճարումները, որոնք ուղղված են
ուժեղացնելու աշխատակիցների նյու
թակ ան հետ աքրքրվ ած ութ յուն ը ար
տադրության արդյունքի բարելավման
համար. մրցանակներ, նպաստներ, աշ
խատանքի ընդհանուր արդյունքի հա
մար պար
գևատրում կապ
ված 1 տար
վա աշխատանքի հետ, պարգևատրում
կապված աշխատանքային տարիների
հետ (միանգամյա պարգևատրում միև
նույն աշխատավայրում երկարատև և
չընդհատվող փորձի համար) և խթան
ման բնույթի այլ վճարումներ։ Խթանման
պարգևատրումները որոշվում են գոր
ծատուի կողմից և կախված են կազմա
կերպության հնարավորություններից։
Դրանց տրման չափը և պայմանները
որոշվում են կոլեկտիվ քննարկումների
արդյունքում։
Ներկայիս ժամանակներում փոխհա
տուցման տիպի բոլոր վճարումները կա
րելի է բաժանել 2 մեծ խմբերի։ Առաջին
հերթին դրանք վճարումներ են, որոնք
սահմանափակում չեն ենթադրում կախ
ված գործունեության ոլորտից։ Երկրորդ
հերթին դրանք վճարումներ են, որոնք
կիրառվում են աշխատանքային գոր
ծուն եո ւթյան որոշ ակ ի ոլորտն եր ում։
Շատ դեպքերում դրանք նույնպես պար
տադիր են, բայց դրանց չափերի մասին
կարելի է պայմանավորվել գործատուի
հետ։ Առաջին խմբին պատկանում են
հետևյալ վճարումները՝ հանգստյան և
տոն օրերին աշխատանքի համար (ար
տաժամյա), անչափահաս աշխատա
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կիցներին կապված աշխատանքային
օրվա կրճատման հետ, միջին եկամու
տի պայմաններում կախված օրենքից,
աշխատողներին, կապված նորմալ աշ
խատանքային պայմաններից շեղման
հետ։ Վճարումների մնացած բոլոր տե
սակները ունեն կիրառման սահմանա
փակումներ։ Այդ սահմանափակումները
տարբեր տեսակի են լինում։ Նրանցից
որոշները կիրառվում են ավել աշխա
տանքի փոխհատուցման նպատակով,
որը կապված չէ աշխատակցի անմի
ջական գործառույթների հետ (օրինակ՝
աշխատակիցը կատարում է ղեկավարի
գործառույթները, սակայն չի ազատվում
իր հիմնական աշխատանքային պար
տականություններից)։
Վճարման մյուս տեսակները կապ
ված են աշխատանքի անբարենպաստ
պայմանների հետ։ Այսպիսով՝ պար
գևատրման հիմնական նպատակն է
պահպանել, գրավել, խթանել աշխա
տակազմին կազմակերպության ռազ
մավարական նպատակի իրականաց
ման համար։ Յուրաքանչյուր առանձին
աշխատակցի պարգևատրման ուսում
նասիրությունը հանդիսանում է կազ
մակերպության կողմից նրա գնահատ
ման ար
դյունք, և ար
տա
ցո
լում է, թե
որքան հաջող է տվյալ աշխատակիցը
կատարում իր պարտականությունները։
Գնահատման համակարգերը կարող են
տարբեր լինել, սակայն նպատակը մեկն
է՝ սահման անցկացնել աշխատակիցնե
րի միջև, ովքեր աշխատում են անընդ
հատ, բավարարող և լավ, և համապա
տասխան նրանց պարգևատրել [3]:
Ժ ամ ան ակ ակ ից կազմ ակ երպ ու
թյունների մեծամասնությունում տվյալ
գնահատումը տարեկան ատեստավոր
ման ձև է ստանում կամ հարցազրույցի,
որը անցկացվում է ղեկավարի կողմից
տարին մեկ անգամ։ Փոխհատուցման
փա
թե
թը կամ էլ պար
գևատրման հա
մակ արգը, որը կիրառվ ում է կազ
մակերպությունում, կազմված է երեք
տարրերից՝ աշխատանքի հիմնական

վարձատրություն (բազային աշխատա
վարձ), հավելավճար (բոնուսներ, մրցա
նակներ), և սոցիալական վճարներ (բե
նեֆիթներ)։
Աշխ ատ անք ի հիմն ակ ան վար
ձատրությունը կազմակերպությունում
աշխատակցի աշխատանքի կամ տվյալ
պաշտոնում կատարած պարտականու
թյունների երաշխավորված փոխհա
տուցումն է։ Բազային աշխատանքային
վարձատրությունը (գումարային պար
գևատրման հիմնական մասը) կառուց
վում է բազային աշխատանքի կատա
րումից (վճարներ աշխատած ժամերի
համար)։ Հավելավճարները կարող են
պայմանավորված լինել օտար լեզվի
իմացության, աշխատանքային փորձի,
գործունեության արդյունավետության
և այլնի համար։ Սովորաբար հավե
լավճարները հաշվում են տոկոսներով,
ինչը պայմանավորված է բազային աշ
խատավարձի չափից։ Բազային աշ
խատավարձը նույնն է մնում բավակա
նին երկար ժամանակ, և ուղղակիորեն
կապված չէ աշխատակցի աշխատանքի
ընթացիկ արդյունքների հետ։ Փաստա
ցիորեն դա աշխատակցի փոխհատու
ցումն է իր մշտական պարտականու
թյունները կատարելու համար։ Որքան
կատարված աշխատանքը շատ է, այն
քան պարգևատրումը ավելի մեծ է։ Պար
գևատրման չափերի փոփոխությունները
կարող են կախված լինել եկամտի ավե
լացումից (քչացումից), պլանի կատար
ման տոկոսներից և այլն։
Կազմակերպության վարձատրության
համակարգը, և ընդհանուր փոխհա
տուցման քաղաքականությունը չպետք
է դիտարկել որպես առանձին գործըն
թաց, որը կապված չէ կամ էլ քիչ է կապ
ված ռազմավարական պլանավորման
ցիկլի, աշխատակազմի գնահատման և
ատեստացիայի հետ։ Կարելի է առանձ
նացնել վարձատրության համակարգի
ոչ հաջող ներդրման 4 առավել տարած
ված պատճառները՝
1) 
Աշխատանքային գործունեության
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գնահատման անբավարար չափանիշ
ներ։ Շատ դեպքերում գնահատում են
աշխատակցին, ոչ թե նրա աշխատան
քային գործունեությունը և աշխատան
քի արդյունքները՝ համապատասխան
նպատակի հետ կապված։
2) Վարձատրության սկզբունքների
գաղտնիությունը։ Աշխատակիցների չի
մացությունը վարձատրության համա
կարգի մասին, և արդյո՞ք այն արդար է։
3) Վարձատրության սխալ համակար
գը՝ ըստ արժանիքների (կազմակերպու
թյունում երկարատև աշխատանք)։ Դա է
պատճառը, որ ուժեղ և թույլ աշխատա
կիցների միջև վարձատրության տարբե
րությունը շատ մեծ չէ, որն էլ ազդում է
աշխատակիցների մոտիվացիայի վրա։
4) Աշխատանքային վարձատրության
համապատասխան մակարդակի դեպ
քում ղեկավարների սուբյեկտիվիզմը
[6,8]:
Փոխհատուցման փաթեթի կազմու
մը, որը տեղի է ունենում մոտիվացիոն
համակարգի սկզբունքների կազմումից
և վիճակի ախտորոշումից հետո, իր մեջ
ներառում է հետևյալ փուլերը՝
•	կազմ ակ երպ ութ յան կազմ ա
կերպչական կառուցվածքի որոշումը.
•
աշխատանքային հաստիքների
վերլուծությունը.
•	պաշտոնների վճարումների հա
մակարգը.
•	բազային վարձատրության, հա
վելավճարների որոշումը, և մշտական
(բազային) համակարգի ձևակերպումը.
•
գում ար ային պարգ ևատրման
փոփ ոխ ակ ան մաս ի մեխ ան իզմն եր ի
որոշումը.
•
կազմակերպության համապա
տասխան փաստաթղթերի կազմումը։
Այս փու
լում պետք է առանձ
նաց
նել աշխատակազմի կատեգորիաները,
որոնց համար պետք է կազմվեն փոխ
հատուցման տարբեր համ ակարգ եր։
Սովորաբար առանձնացնում են հիմ
նական, աջակցության և սպասարկ
ման աշխատակազմ։ Կատեգորիաների

բաժանումը կախված է կազմակերպու
թյան գործունեությունից։ Հիմնական
աշխատակազմին վերաբերվում են այն
աշխատակիցները, ովքեր անմիջակա
նորեն զբաղված են արտադրության
գործընթացի (արտադրական կազմա
կերպությունների դեպքում) կամ վա
ճառքի գործընթացի հետ (առևտրային
կազմակերպությունների դեպքում), այ
սինքն՝ նրանք անմիջականորեն ազդում
են կազմակերպության վերջնական ար
տադրանքի վրա։ Հիմնական աշխատա
կազմը հանդիսանում է «վաստակող»,
այսինքն՝ կազմակերպությանը եկամուտ
բերող։ Աջակցող աշխատակազմը ապա
հովում է հիմնական աշխատակազ
մի գործունեությունը՝ անուղղակիորեն
մասնակցելով պրոդուկտի վերջնական
ստեղծմանը, ինչպես նաև ստեղծելով
աշխատանքի գործիքներ և միջոցներ
հիմնական գործընթացի համար։ Սպա
սարկման բաժնին են պատկանում աշ
խատակիցները, ովքեր մասնակցում
են կազմակերպության կարիքների կա
ռավարմանը և սպասարկմանը (ադմի
նիստրացիա, հաշվապահություն, աշ
խատակազմի ծառայություն և այլն)։
Փոխհատուցման փաթեթի կառուց
վածքը և պարունակությունը, նյութա
կան փոխհատուցման սկզբունքները
տարբեր կատեգորիաների համար տար
բեր են։ Քանի որ տարբեր կատեգորիա
ների ներդրումը վերջնական պրոդուկ
տի հա
մար տար
բեր է, և հետ
ևա
բար
տարբերություններ պետք է լինեն նաև
պարգևատրման համակարգում։ Պետք
է պատկերացում կազմել տարբեր բա
ժինների և հաստիքների գործառույթնե
րի մասին, և դա ֆիքսել համապատաս
խան փաստաթղթերում։ Հաստիքների
գործառույթների վերլուծության հիման
վրա անցկացվում է երկրորդ փուլը՝
հաստիքների վերլուծությունը և դա
սակարգումը հիմնվելով նրանցից յու
րաքանչյուրի արժեքի վրա, այսինքն՝
կատարված ներդրումի։ Արդյունքում
պետք է ստանալ պարտականություն

160

ների ցուցակ, որտեղ հիերարխիայով
առանձնացված են և տարբերվում են
միմ յանց ից պատ ասխ ան ատվ ութ յան
մասշտաբով, կատարված գործառույթ
ներ ի կարևորութ յամբ, աշխատ անքի
ծանրաբեռնվածությամբ, որակավոր
ման պահանջվող մակարդակով և այլն։
Այսինքն՝ անհրաժեշտ է աշխատակազ
մին ներկայացնել հիերարխիայի ձևով,
յուրաքանչյուր գործոնի գնահատման
համակարգ կազմել (աշխատանքի դժ
վարություն, պահանջվող որակավո
րում, պատասխանատվություն, ծանրա
բեռնվածություն և այլն) [3, 6, 9]:
Յուրաքանչյուր կազմակերպության
ռազմավարության համար աշխատա
կազմի պարգևատրումը կարևոր դեր է
կատարում, քանի որ այն անմիջականո
րեն կապված է աշխատակազմի մոտի
վացիայի հետ։ Կազմակերպության հա
ջողությունը անմիջականորեն կապված
է յուրաքանչյուր աշխատակցի որակի
հետ։ Այդ պատճառով լավ ղեկավա
րը պետք է ստեղծի այնպիսի պայման
ներ, որը հնարավորություն կտա նրանց

աշխատել ամբողջ ուժով։ Յուրաքան
չյուր հաջողակ կառավարչի խնդիրն է
ստանալ ուժեղ հետադարձ կապ, ցան
կությունը բարեխղճորեն աշխատելու
տվյալ կազմակերպությունում, իսկ այդ
ամե
նը կախ
ված է նրա
նից, թե որ
քան
բավարարված է աշխատակիցը տվյալ
կազմակերպությունում, որքանով է նա
տեսնում կապը իր կատարած լավ աշ
խատանքի և իր կարիքների բավարար
ման հնարավորության միջև։
Կազմ ակ երպ ութ յան
ռազմ ավ ա
րական պլանի մեջ անմիջականորեն
մտնում է պարգևատրման ճիշտ համա
կարգի կազմումը, որն էլ կազմում է աշ
խատակազմի մոտիվացիայի մեծ մասը։
Ամփոփելով հոդվածը՝ կարող ենք
ասել, որ մարդկ ային ռես ուրսն եր ի
կառ ավ արմ ան համ ակ արգ ում պար
գևատրումը հանդիսանում է կարևոր
գործիք, քանի որ այն խթանում է մարդ
կանց աշխատել՝ լավագույնս դրսևորե
լով իրենց հնարավորությունները, իսկ
այդ ամենը նպաստում է կազմակերպու
թյան զարգացմանը։
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СТРАТЕГИЧЕСКАЯ РОЛЬ ВОЗНАГРАЖДЕНИЯ В СИСТЕМЕ
УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ

ЖОЗЕФИНА ЕСАЯН
Национальная Аакадемия наук РА, Международный научно–образовательный центр,
кафедра психологии, аспирант

В статье представлены роль и значение вознаграждения в системе управления челове
ческими ресурсами, а также основные типы и элементы вознаграждения. Вознаграждение
персонала является одной из современных проблем в социально–экономических и социаль
но–психологических отношениях каждой организации, от которой зависит не только рабо
чая активность работников, но и развитие организации.

STRATEGIC ROLE OF REMUNERATION IN THE SYSTEM OF
HUMAN RESOURCES MANAGEMENT

JOZEFINA YESAYAN
International Scientific–Educational Center of the National Academy of Sciences of the RA,
Department of Psychology, Postgraduate student

The article presents the role and significance of the remuneration in the system of Human
Resources Management, as well as the main types and elements of remuneration. Staff remuneration
is one of the current problems in the socio–economic and socio–psychological relationship of
each organization, where employees’ workflow activity and the development of organization are
equally dependent on staff–remuneration.
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ՕՖԵԼՅԱ ԱՎԱԳՅԱՆ
«Գլոբալ Բրիջ» դպրոցի հայոց լեզվի և գրականության մասնագետ,
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի հոգեբանության մագիստրանտ

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԱՐՏԱՑՈԼՈՒՄԸ ՆԱՐ–ԴՈՍԻ
«ԱՆՆԱ ՍԱՐՈՅԱՆ» ՎԻՊԱԿՈՒՄ
Հոդվածում ներկայացվում է ստեղ
ծագործությունը՝ որպես հոգեկան գոր
ծունեության բարձրագույն ձևերից մեկը,
հոգեբանական արտացոլման կարևոր և
հիմնարար դեր ունենալը հայ ռեալիս
տական արձակի նշանավոր դեմքերից
մեկի՝ Նար–Դոսի ստեղծագործություն
ներից «Աննա Սարոյան» վիպակում:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. ստեղծագործություն, հո
գեկան գործունեություն, հոգեբանական
արտացոլում (պրոյեկցիա), աշխարհա
յացք, գրողի անհատական ընկալում,
հոգեբանական փոխակերպում (տրանս
ֆորմացիա), հոգեկան կերտվածք:
Ստ եղծ ագ ործ ութ յան հիմն ախնդի
րը բարդ է: Ստեղծ ագ ործ ութ յուն ը
ստեղծագործող անձի ինքնաարտա
հայտման երկար և ոլորապտույտ ճա
նապարհ է: Բուլղարացի ակադեմի
կոս Մ. Ա. Ար
նաու
դո
վը գտ
նում է, որ
«Ստեղծագործությունը առողջություն
է, ստեղծ ագ ործ ութ յուն ը պայք ար է
ամեն մի հիվանդագինի դեմ, ստեղծա
գործությունը պայծառացում և հոգե
կան մաքրություն է, կատարսիս…» [6]:
Ստեղծագործության մասին գրվում են
մենագրություններ, գիտական ուսում
նասիրություններ, անցկացնում բազմա
թիվ հարցազրույցներ գիտնականների և
արվեստագետների հետ, բայց և այնպես
ստեղծ ագ ործ ութ յան հոգ եբ ան ութ յան
մեխանիզմների հարցը մնում է լիովին
չբացահայտված, վարագուրված: Գե
ղարվ եստ ակ ան ստեղծ ագ ործ ութ յան
հոգեբանության հարցերն, ընդհանուր
առ
մամբ, միշտ էլ ե
ղել են նշա
նա
վոր
հոգեբանների հետաքրքրության կենտ
րոնում և ոչ միայն հոգեբանների, այլև

հենց իրենց՝ ստեղծագործողների:
Վերլուծել գրական գործերը, հիմն
վելով հեղինակի հոգեկան առանձնա
հատկությունների վրա, նոր երևույթ չէ:
Նախահեղափոխական Ռուսաստանում
գրականության մեջ գործում էր մի ամ
բողջ ուղղություն, որը գլխավորում էին
Ա. Պոտեբնյան, Դ. Օվսյանիկո–Կուլի
կովսկին, սակայն 20–ական թվականնե
րին գրականության մեջ հոգեբանական
ուղղվածությունը թուլանում է, կորցնում
իր հեղինակությունը: Պարզ է դառնում,
որ հին մեթոդաբանական սկզբունքնե
րով այլևս հնարավոր չէ վերլուծել գե
ղարվեստական գրականությունը: Նույն
20–ականներին Արևմուտքում լայն տա
րա
ծում են գտ
նում Զ. Ֆրեյ
դի տե
սու
թյունները՝ գրողի ստեղծագործության
դրդապատճառները, գրական գործըն
թացը, կերպարները հոգեվերլուծական
մեթոդով վերլուծելու մասին: Ֆրեյդը
մեծ հետաքրքրություն է հանդես բերում
արվեստի, հատկապես դասական գրա
կանության, նկարչության ու քանդակա
գործության նկատմամբ և, բնականա
բար, իր ուսումնասիրություններում չէր
կարող չանդրադառնալ գեղարվեստա
կան ստեղծագործության գործընթա
ցին: Գեղարվեստական ստեղծագործու
թյունն, ըստ Ֆրեյդի, անգիտակցականի
դրսևորումն է, որը պետք է հասկանալ
և գիտակցել: Արվեստն ընդհանրապես
Ֆրեյդի վերլուծություններում հանդես
է գալիս որպես խորհրդանիշ՝ հոգեկան
որոշակի վիճակների, աֆեկտիվ ապ
րումների, որոնք հիմնականում կապված
են մանկության տարիների սեքսուալու
թյան հետ: Ֆրեյդյան հոգեվերլուծու
թյունը ստեղծագործությունը դիտում
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է որպես սեռական հակումների (լիբի
դոյի) սուբլիմացիայի անգիտակցական
գործընթաց: Ստեղծագործական ակտի
վության աղբյուրները նա որոնում է այդ
մութ և գիտակցությունից անգիտակցու
թյան ոլորտ արտամղված հակումների
մեջ, որոնք դրսևորվում են երազնե
րում, սրամտություններում: Ֆրեյդը հա
մոզված է, որ արվեստագետը ձգտում
է իր ներաշխարհի առավել լրիվ իրա
գործմանը, նա ավելի ազատ է արտա
քին սահմանափակումներից, հենց այդ
պատ
ճա
ռով էլ նման է ե
րե
խայի: Ար
վեստագետը սովորական մահկանա
ցուից տարբերվում է ներքին հակումնե
րի ուժգնությամբ, որոնք իրականության
ազդեցության տակ արտամղվում են
գիտակցությունից: Հենց դա է պատ
ճառը, որ նա, ինչպես նևրոտիկը, դի
մում է իր ֆանտազիաների, երազների
օգնությանը, որպեսզի այնտեղ գտ
նի չբավարարված ցանկությունների
իրագործումը: Բայց, ի տարբերություն
նևրոտիկի, որը ևս տեղափոխվում է իր
ֆանտազիաների անիրական աշխար
հը, արվեստագետը, շնորհիվ իր բարձր
զարգացման հասած սուբլիմացիայի,
իր ներքին և ցածրակարգ հակումները
տեղափոխում է գեղարվեստական գոր
ծունեության ոլորտը և կապ ստեղծում
իր երևակայական աշխարհի և իրակա
նության միջև: Այս դեպքում արվեստը
դառ
նում է շատ կար
ևոր մի
ջոց, ներ
քին մղումների իրականացման համար,
ի հեճուկս «խեղդող» միջավայրի: Հե
տաքրքիր է Ֆրեյդի այն միտքը, որտեղ
նա նշում է, որ հոգեբանական վեպերում
գրողը մասերի է տրոհում իր «Ես–ը» և
դրա շնորհիվ իր հոգեբանական կոնֆ
լիկտները դարձնում մի քանի հերոսների
«սեփականությունը»: Իսկ գեղարվես
տական ստեղծագործության ազդեցու
թյունը ունկնդրի կամ ընթերցողի վրա,
կապված է նրա մոտ համանման հոգե
կան լարվածությունից ազատվելու հետ:
Լիբիդոյի սուբլիմացիայի գործընթա
ցը վերաբերում է ոչ միայն արվեստա

գետներին, այլև ընդհանրապես բոլոր
մարդկանց: «Մարդկանց առօրյա կյան
քի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս
մեզ, որ նրանց մեծամասնությանը հա
ջողվում է իրենց ակտիվության դրդող
սեռական էներգիայի մի զգալի մասն
ուղղել պրոֆեսիոնալ որևէ գործունեու
թյան»,–գրում է Ֆրեյդը [9, 184]: Այս տե
սությունները լայն արձագանք են գտ
նում նաև ռուս հոգեբանների շրջանում:
Ստեղծագործությունը հոգեկան գոր
ծունեության առավել դժվար ձևերից
մեկն է: Գեղարվեստական ստեղծագոր
ծության կառուցվածքում կարևորվում
է անգիտակցականի ուսումնասիրման
հարցը ոչ միայն արվեստի հոգեբանու
թյան, այլև հոգեկան գործունեության
այլ ձևերի համար: Գեղարվեստական
ստեղծագործության գործընթացը, նրա
հոգեբանական մեխանիզմները, գե
ղարվեստական կերպարի հոգեբանա
կան կառուցվածքը հասկանալու համար
անհնար է անտեսել անգիտակցականի
դերը և նշանակությունը: «Գեղարվես
տական ստեղծագործությունը իրակա
նության ընդհանրացված արտացոլման
ինքնատիպ ձև է՝ իր ուրույն լեզվով, և
անհնար է բացատրել արվեստի լեզվի
ինքնատիպությունը, առանց անգիտակ
ցակ ան ի խնդր ին անդ րադ առն ալ ու,
հաշվի չառնելով նրա գործունեության
օրինաչափությունները» [7, 307]:
Ստ եղծ ագ ործ ակ ան գործ ընթ աց ը
հենվում է անգիտակցականի վրա, ար
վեստագետին օժտում սուր դիտողա
կանությամբ, «սակայն անգիտակցա
կանն ընդամենը ստեղծագործական
գործընթացի մասնակիցն է և կարող է
գործել միայն «գիտակցություն – անգի
տակցություն» համակարգում: Եվ այն,
ինչ հաստատում է արվեստի գործը,
որոշվում է ո՛չ անգիտակցականով, ո՛չ
էլ գիտակցականով, այլ արվեստագետի
անձով, որը ներառում է իր մեջ և՛ գի
տակցականը, և՛ անգիտակցականը» [7,
307]: Մի շարք հոգեբաններ (Ռ. Կարա
լաշվիլին, Դ. Կովդան, Լ. Սլիտինսկայան
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և այլք) փորձեր են արել տալու անգի
տակցական հոգեկանի վերլուծությունը
գեղարվեստական ստեղծագործության
կառուցվածքում, այսինքն՝ տեղափոխել
այն գրականագիտական վերլուծության
ոլորտ: Նրանք, ըստ էության խոսելով
հեղինակի կյանքի փորձի և ստեղծագոր
ծության մեջ դրանց տարնսֆորմացիայի
(փոխակերպում) մասին, բայց և այնպես
չօգտագործելով տերմինը, բացահայ
տում են հոգեբանական տրանսֆորմա
ցիայի տարբեր մեխանիզմներ ու ձևեր
[4, էջ 20]: Մոհամեդ–Էմինովը իր «Անձի
տրանսֆորմացիան» մենագրության մեջ
այսպես է ձևակերպել հոգեբանական
փոխակերպումը. «Տրանսֆորամացիան
ճիշտ հասկանալու համար անհրաժեշտ
է այն դիտել որպես վերածնող գործըն
թաց, որի ժամանակ իրականանում է
անձի հոգեկան աշխատանքը՝ նախնա
կան բովանդակության փոխակերպումը
տրանսֆորմացված բովանդակության»:
Ըստ նրա՝ տրանսֆորմացիան ավելի
ճիշտ է ուսումնասիրել մարդու համար
ճգնաժամային և արտակարգ իրավի
ճակներում [4, էջ 16]: Ռ. Կարալաշվիլին
մանրամասնորեն ուսումնասիրում է Հ.
Հեսսեի ստեղծագործությունները՝ հիմն
վելով հեղինակի խոստովանություննե
րի վրա, որոնք կարևոր են՝ հասկանալու
համար ոչ միայն Հեսսեի, այլև ընդհան
րապես գրողի ստեղծագործական լաբո
րատորիան: Ռ. Կարալաշվիլին ուղղակի
կապ է տեսնում Հեսսեի ստեղծագործա
կան աշխարհի և կյանքի փորձի ու անձի
հոգևոր զարգացման միջև: Հեսսեն հա
մեմատում է արվեստի դերը խոստովա
նանքի դերի հետ, իսկ «բուն արվեստը
համարում էր որպես արվեստագետի
անձի ինքնարտահայտման երկար, բազ
մաբնույթ, ոլորապտույտ ճանապարհ»
[7, 310]: Կարալաշվիլին ուշադրություն
է դարձնում հատկապես Հեսսեի հե
տևյալ խոստովանության վրա, որը նա
գրել է իր «Տափաստանի գայլը» վեպում
և շատ բան է ասում հեղինակի «Ես–ի»
տրանսֆորմացիայի մասին: «Ոչ մի «Ես»

միասնական չէ, սակայն յուրաքանչյուր
«Ես» իրենից ներկայացնում է բազմա
թիվ «Ես»–եր: Հոգու այդ դեմքերը գրողն
արտացոլում է գեղարվեստական կեր
պար
նե
րում, ո
րոնց պետք է դի
տել ոչ
որպես անկախ էակներ, այլ որպես
գրողի հոգու մասեր, կողմեր, տար
բեր տե
սան
կյուն
ներ» [7, 110]: Դ. Կով
դան ուսումնասիրում է հույզերի դերը
ստեղծագործության գործընթացում և
դրանք կապում անգիտակցականի հետ,
որտեղ նրանք միավորում են մի շարք
պատկերացումներ և կարգավորում են
դրանց ընթացքը թաքնված դրդապատ
ճառները և հետաքրքրությունները մեծ
ազդեցություն են ունենում գիտակցված
ապրումների վրա և պայմանավորում
սուբյեկտի հոգեկան մի ամբողջական
հակազդում, որը ղեկավարում և ուղ
ղություն է տալիս երևակայությանը [7,
310]: Հեղինակը բացատրում է ստեղծա
գործական երևակայությունը՝ հենվելով
Դ. Ուզնաձեի դիրքորոշման տեսության
վրա: «Անգիտակցական հոգեբանա
կան դիրքորոշումները պայմանավո
րում են ուշադրության ընտրողական
ուղղվածությունը օբյեկտի համապա
տասխան իրավիճակների և հատկու
թյունների վրա՝ դրանով իսկ որոշելով
ստողծագործության գաղափարը և բո
վանդակությունը. այդ դիրքորոշումներն
իրականացնելու պահանջմունքը պայ
մանավորված է ինքնադրսևորմամբ,
գրողի ստեղծագործ անհատականու
թյունը բխում է նրա անձնային դիրքո
րոշումների ողջ կառուցվածքից»,– գրում
է Կովդան [7, 310]: Գեղարվեստական
ստեղծագործության մեջ իրագործվում
է մարդու ինքնադրսևորման պահանջ
մունքը: Կովդան նշում է, որ յուրաքան
չյուր գեղ արվ եստ ակ ան կերպ ար ում
դրսևորվում են գրողի անձի այս կամ այն
կողմերը, նրա գիտակցության և անգի
տակցականի դրսևորումները, միևնույն
ժամանակ իր արտացոլումն է գտնում
և օբյեկտիվ իրականությունը: Կերպար
ների մի մասը կարող է արտահայտել
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գլխավորապես գրողի գիտակցական
մղումները, մյուսները՝ անգիտակցա
կան: Հաճախ միևնույն կերպարում տար
բեր իրավիճակներում առաջին պլան են
մղվում հեղինակի մեկ գիտակցական,
մեկ անգիտակցական դրսևորումները:
«Անվիճելի է, որ գիտակցությունն ու
անգիտակցականը մասնակցում են գե
ղարվեստական կերպարի ստեղծմանը,
որպես միասնական ստեղծագործական
գործընթացի անհրաժեշտ գործոններ,
մասնակցում այնպես, ինչպես հոգեկան
յուրաքանչյուր նորմալ գործընթացում և
կարող են արտահայտվել ոչ այլ կերպ,
քան անձի միջոցով» [7, 312]:
Հոդվածում ներկայացվում է ստեղ
ծագործության՝ հոգեկան գործունեու
թյան բարձրագույն ձևերից մեկը լինելն
ու հոգեբանական արտացոլման կա
րևոր և հիմնարար դեր ունենալը Նար–
Դոսի ստեղծագործություններից «Աննա
Սարոյան» վիպակում:
XX դարի սկզբին հայ նոր գրականու
թյունը արդեն բոլորել էր իր զարգաց
ման կեսհարյուրամյակը և մտել նոր
որոնումների ուղի: Նրա առաջ կրկին
ծառացել էին գալիք օրվա պրոբլեմները:
Այդ պրոբլեմները երբեմն հիշեցնում են
V դարի հայ դպրության երկունքը կամ
XIX դարի առաջին կեսը, երբ Մաշտոցը
և Աբովյանը կանգնած էին գալիքի կուլ
տուրական բնաջնջման վտանգի դիմաց:
Կեսհարյուրամյակը բոլորած հայ նոր
գրականությունը պետք է դուրս գար ազ
գային շրջանակից, դիմանար ազգային
մեծ մշակույթների մրցությանը, պետք է
յուրացներ արվեստի համամարդկային
նվաճումները: Այս խնդիրներն էին հու
զում Տերյանին և Վարուժանին, Շիրվան
զադեին և մյուս մեծ գրողներին: Մղվում
էին բանավեճեր, գրականությունը, մա
մուլը, գրական ասուլիսները արծար
ծում էին հայ գրական լեզվի և գրական
արվեստի զարգացման պրոբլեմները,
արևմտահայ և արևելահայ մտավորա
կանները բախվում էին գրականության
գալիք օրվան, պատմական և հեթանոս

թեմայի, լեզվի և արվեստի նոր որոնում
ների շուրջը:
Այս բոլորի շնորհիվ հայ գրականու
թյունը սկսեց ձերբազատվել ազգա
գրությունից, նկարագրական բնույթից,
գրական տեխնիկայի հետամնացությու
նից: Գրականությունը հասավ բարձր
մասնագիտական վարպետության, կիրթ
ու մշակված լեզվի և արվեստի բյուրե
ղացման: Եթե ռեալիստական արձակի
անցած ճանապարհին նայելու լինենք,
մի կողմից՝ Աղայանի և Պռոշյանի, մյուս
մողնից՝ Շիրվանզադեի, Նար–Դոսի,
Զոհրաբի գործերին կամ պոեզիայի ճա
նապարհին՝ Նալբանդյանի, Պատկա
նյանի և Տերյանի ու Վարուժանի գոր
ծերին, ակնհայտ կդառնա վերելքի այն
մեծ ուղին, որ անցել է հայ նոր գրակա
նությունը:
Ն ար–Դոս ի ստեղծ ագ ործ ութ յուն ը
սերտորեն կապվում է մեր դասական
գրականության վերջին շրջանի նվա
ճումների հետ: Րաֆֆուց հետո գրական
ասպարեզում Շիրվանզադեի, Մուրա
ցանի, Նար–Դոսի, Զոհրապի, Օտյանի և
մի շարք հայ մեծ գրողների երևան գալու
հետ է կապվում հայ ռեալիստական ար
ձակի զարգացման բարձրագույն փուլը,
որը ներքին պայքարով ընթացող գրա
կան պրոցեսի, ստեղծագործական նոր
որոնումների, ազգային և միջազգային
խաչաձևումների արգասիք էր:
Նար–Դոսի անհատական կյանքը հե
ռու չէ նրա երկերում նկարագրված կյան
քի գեղարվեստական պատմությունից:
Նար–Դոսը գրել սկսել է դպրոցական
նստարանից: Նրա առաջին գործերը՝
«Ճշմարիտ բարեկամը», «Նունե», «Բա
րերար և որդեգիր», «Քնքույշ լարեր» և
այլն, որոնք տպագրված լինելու համար
հետագայում ափսոսում է հեղինակը,
կարելի է բնութագրել իբրև ռոմանտիզ
մի և ստեղծագործական որոնումների
շրջան: Հեղինակի ստեղծագործության
հա
սուն շր
ջա
նը սկս
վում է 1888 թ–ից,
երբ լույս են ընծայվում «Աննա Սարո
յան» վիպակը և պատմվածքների այն
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շարքը, որ հայտնի է «Մեր թաղը» խո
րագրով:
Նար–Դոսի երկերում բացվում է
ուրույն մի աշխարհ, որտեղ հոգեբա
նական խորությամբ և ռեալիստական
հստակությամբ երևում է ժամանա
կաշրջանի արտացոլումը: Դա տարբեր
տրամադրություններով ու գաղափա
րաբանությամբ, ներքին պայքարով ու
հակասություններով լեցուն մի աշխարհ
է, ուր պայքար է մզվում հասարակա
կան տարբեր շերտերում, տարբեր ուղ
ղություններով՝ պայքար հանապազօրյա
կարիքի, մանր գոյության, աշխատանքի և
ապրուստի, պայքար անձնական վայելքի
և հաճույքի, պայքար անհատի իրավուն
քի և ազատության, պայքար բարոյական
բարձր, լիարժեք և գեղեցիկ կյանքի հա
մար: Այդ մաքառումը հաճախ դառնում է
ցավագար մի գալարում, դանդաղ ինք
նասպառման և տառապանքի մի պրոցես
կյանքի և մահվան սահմանագծում:
Նար–Դոսը խորապես դժգոհ է շրջա
պատող իրականությունից և տիրող
կարգերից: Նրա, այսպես կոչված, հո
ռետեսությունը ոչ թե իսկապես հոռե
տեսություն է, այլ օպոզիցիոն դիրքա
վորում: Նա չի ցանկանում հաշտության
եզր գտնել շրջապատող իրականության
հետ, հարմարվել կյանքին: Եվ, ի վերջո,
շրջապատող կյանքի հանդեպ այդ ան
հողդողդ անհաշտության խորհուրդն
է կրում նրա հերոսներից մեկի հայտնի
արտահայտությունը. «Ինչ սոսկալի է
թույնը…բայց կյանքը ավելի սոսկալի է»
[3, էջ 13]:
Բուրժուական աշխարհը իր ամբողջ
գարշելիությամբ, իր նեխվածությամբ
զօրուգիշեր տագնապալի, ծանր լուրեր
էր բերում երիտասարդ գրող Նար–Դո
սին: Հեղինակի աչքի առջև քայքայվում,
ոչնչանում էին բազմանուն շեներ, ընտա
նիքներ, որոնք մի ժամանակ անզուսպ
խրախճանքի մեջ էին, ոսկու փայլից
շլացած, չէին պատկերացնում, թե վաղը
իրենց հետ ինչ ողբերգություն է տեղի
ունենալու: Այս բոլոր փաստերը, կյանքի

ահավոր պատկերները մի օր վերջապես
Նար–Դոսի գրչի տակ շունչ, կենդանու
թյուն էին առնելու, ուստի դառնում են
արվեստի հրաշալիք, դառնում են «Աննա
Սարոյան»:
«Աննա Սարոյանը» Նար–Դոսը գրել
է մի շնչով և վերջացնելիս չի կարողա
ցել զսպել արցունքները: Այս փաստը
ցույց է տալիս, թե որքան կյանք, ոգի,
զգացմունք է խտացված վիպակում:
Առարկելով Լեոյի դիտողությանը, թե
այնտեղ արձանագրված է լոկ իրողու
թյունը, առանց երևույթի պատճառների
ու պատ
մու
թյան, Նար–Դո
սը գրում է,
որ գեղարվեստական երկում ամեն ինչ
չպետք է գրի. «Սա աքաղաղ է»: Այս ար
տահայտության մեջ երևում է մեծատա
ղանդ վիպասանը: Նա թանձր գծերով
պատկերում է երևույթները, մարդուն,
թափանցելով խորքային պրոցեսների,
հոգեբանական բովանդակության մեջ,
իսկ այսպիսի արվեստում ինքնին հաս
կացվում է երևույթի պատճառն ու պատ
մությունը [3, էջ 14]:
«Աննա Սարոյան» վիպակում հեղի
նակը, ինչպես ինքն է ասում, ձգտել է
ցույց տալ նյութականի վրա հիմնված մի
ընտանիքի կործանումը և ողբերգությու
նը, սակայն այդպիսով նա արտացոլել
է հասարակական մի ամբողջ շերտի՝
մանր բուրժուական խավերի քայքայ
ման և կործանման պատմական ողբեր
գությունը: Աննայի կերպարը մեր առաջ
կանգնում է իբրև հոգեկան տառապան
քի մարմնավորում: Կապիտալիստա
կան մրցման պայմաններում սնանկա
ցել, քայքայվել է նրա հայրական տունը,
վերևից գլորվել ներքև, բախտի անիվը
տրորել է նրան՝ փոշիացնելով կյանքի
գարունը, երազներն ու մարդկայինը,
չորացրել զգացմունքները, ներքնապես
ամրացրել հասարակությունը: Աննան
իր դաստիարակությամբ անզոր է կյան
քի կռվում: Դիմանում են տոկուն, երեսը
պինդ, զգայությամբ չոր և պաղ մարդիկ:
Վիպակի հերոսուհին՝ ուժեղ անհատա
կանությամբ օժտված Աննան, նկատում
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է, որ «Անիծյալ հասարակությունը խելք
և հասկացողություն չի պահանջում,
այլ՝ կյանքի համար պատրաստություն»:
Ստեղծելով զգայուն և գոյապայքարի
համար շատ անպատրաստ մի հերոսու
հու կերպար՝ հեղինակը դրանով ավելի
ցայտուն է դարձնում անհատի ճգնա
ժամը: Եվ թույնը կամ ինքնասպաննու
թյունը այս դեպքում դառնում է բողո
քի նույն
պի
սի մի ձև, ի
նչպես հույ
սի և
հավատի բողոքը: Հերոսի այն խոսքը,
որ թշվառությունն էլ ունի իր խորհուր
դը, եթե մարդ չկորցնի հույսը, ի վերջո
կապվում է տվյալ հասարակության վե
րափոխության կամ ժխտման և ինչ–որ
նորի ակնկալիքի հետ [3, էջ 15]:
Այս վիպակը հայ դասական գրակա
նության այն հուզաթաթավ էջերից է,
համաժողովրդական հետաքրքրություն
գտած այն գործերից, որ, ի զարմանս ըն
թերցողի, ժամանակին հավանել է նաև
ինքը՝ խստապահանջ հեղինակը: Հարա
զատների դժբախտ ճակատագրի հա
մար կրած Աննայի ցավը, տառապանքը
նկարագրելիս 21–ամյա գրողը ներքին
անասելի ցավ, տառապանք է ապրում.
նրան թվում է, որ տեսնում, շոշափում
է անխուսափելի կործանման դատա
պարտված իր հերոսուհուն: Աննայի
վերջին նամակը գրելիս, թունավորված
Աննային նկարագրելիս Նար–Դոսին այն
զգացումն է պատում, թե նա՝ այդ բազ
մատառապյալ հոգին, իսկապես, թունա
վորված, ընկած է իր կողքին, իր ձեռքով
պատկերագրածը դառնում է աղաղա

կող իրականություն, դառնում է ցնցող
մղ
ձա
վանջ և գրո
ղը, մար
դը այլևս չի
կարողանում զսպել իրեն, չի կարողա
նում պահել աչքերի հատակից ժայթքող
այրող արցունքները...[5, էջ 56–59]:
Գրականության մեջ հոգեբանության
տեսանկյունից պետք է վերաիմաստա
վոր ել գրող ի աշխ արհ աճ ան աչ ում ը,
հատկապես այն, թե ինչպես է կարո
ղանում գրողն իր զգացածը պատկե
րել ստեղծագործության մեջ, փորձում
է ամեն կերպ իր անձը մոռանալ, գրել
անանձնային թեմաների մասին, կեն
սագրության փաստերը ներկայացնում
իր ստեղծագործության մեջ: Ստեղծա
գործությունը գրողի համար ոչ միայն
տքնաջան աշխատանք է, տառապանք,
այլև ոչնչի հետ չհամեմատվող երջան
կություն: «Գրողը ապրելու իմաստը
գտնում է այն բարձրագույն վայելքի
մեջ, որ կապված է ստեղծագործության
հետ»,– գրում է Մ.Արնաուդովը [6, 198]:
Գրողի անձնային փորձը, կենսագրա
կան տվյալները, ապրումներն ու խո
հերը, իրականության ինքնատիպ ըն
կալ ումն երն արտ աց ոլվ ում են նրա
ստեղծագործություններում, ինչպես ան
միջականորեն, այնպես էլ հոգեբանա
կան տրանսֆորմացիայի (փոխակերպ
ման) միջոցով, ինչը և ներկայացվեց
հայ ռեալիստական արձակի նշանավոր
դեմքերից մեկի՝ Նար–Դոսի ստեղծա
գործություններից «Աննա Սարոյան» վի
պակի օրինակով:
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ПСИХОЛОГИЧЕСКАЯ ПРОЕКЦИЯ В ЭПОПЕЕ НАР ДОСА “АННА САРОЯН”

ОФЕЛЯ АВАГЯН
Школа ‘’Глобал Бридж’’, специалист по армянскому языку и литературе,
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В статье представлено произведение, отражающее один из видов высшей психологиче
ской деятельности. Особо выделяется явление психологической проекции, которoe имеет
важную и основополагающую роль в реалистической эпопеe Нар Доса “Анна Сароян” .

PSYCHOLOGICAL REFLECTION IN THE NOVELETTE
“ANNA SAROYAN” BY NAR–DOS

OFELYA AVAGYAN
Specialist of Armenian language and literature at Global Bridge School,
International Scientific–Educational Center of NAS RA, Department of Psycology,
Master’s degree student

The article presents a work of literature which reflects the highest type of mental activity.
Especially stands out the phenomenon of psycological reflection which has a vital and fundamental
role in the realistic prose ‘’Anna Saroyan’’ by Nar–Dos.
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ՄԱՐԻԱՄ ՀԵՐԳՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն,
հոգեբանության բաժնի մագիստրանտ

ՆԱԽՆԻՆԵՐԻ ԱՂԱՂԱԿԸ
Այս հոդվածում խոսվում է, հոգեբա
նական և տրանսգեներացիոն տրավ
ման եր ի մաս ին: Տրանսգ են եր աց իո ն
տրավման հոգեկանի անգիտակցական
մակարդակից դուրս բերման համար
որպես մեթոդ ընտրվել է գենոսոցիո
գրամման: Բացատրվել է գենոսոցիո
գրամմայի էությունը և նշանակությունը,
կատարվել է մի քանի դեպքերի հետա
զոտություն և որպես եզրակացություն
խոսվում է տրանսգեներացիոն տրավ
մայի կոլեկտիվ անգիտակցականում
առաջ աց ող բաց աս ակ ան ազդ եց ու
թյունների մասին:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. կոլեկտիվ անգիտակցա
կան, տրանսգեներացիոն հիշողություն
ներ և տրավմաներ, գենոսոցիոգրամմա,
հետտրավմատիկ սթրեսային խանգա
րում:
Յուրաքանչյուր անձ, ապրելով որո
շակի ժամանակաշրջանում, բախվում է
սթրեսային իրավիճակների: Սթրեսային
իրավիճակները ընդհանուր առմամբ
իրենցից ներկայացնում են անձի հար
մարվողական ռեակցիա, սակայն շատ
հաճախ սթրեսային իրավիճակը այնքան
անկանխատեսելի, ցավոտ և տևական է
լինում, որ մարդու հոգեկանը ի զորու չի
լինում երկար ժամանակ հակազդել այդ
սուր արտաքին ազդակներին: Այդ ազ
դեցությունների արդյունքում էլ մարդու
հոգեկանում առաջանում են զանազան
տրավմաներ:
Հոգ եբ ան ակ ան կամ էմոց իոն ալ
տրավման այն սուր սթրեսային իրավի
ճակի անհամատեղելիությունն է անձի
հոգեկան կառուցվածքի հետ, որոնց ար
դյունքում առաջանում են վախի զգա

ցում, անօգնականություն և այլն:
Այդ տրավմաները իրենց բնույթով
լինում են կամ շատ ուժգին, կամ էլ հա
մեմատաբար թեթև, սակայն շատ ու
սումնասիրություններից հայտնի է, որ
տրավմանները չեն վերանում և ամբողջ
կյանքի ընթացքում հիշեցնում են իրենց
մասին: Նրանք անընդհատ «ցավեցնում
են» և դառնում են բազում հոգեկան և
մարմնական հիվանդությունների պատ
ճառ: Այս երևույթը հոգեբանության մեջ
կոչվում է հետտրավմատիկ սթրեսային
խանգարում: Հետտրավմատիկ սինդրո
մը կամ ՀՏՍԽ–ն առաջանում է միանգա
մյա կամ բազմանգամյա հոգեկան և ֆի
զիկական ազդեցությունից, որը տվյալ
մարդու հոգեկանը ի վիճակի չէ տանել:
Օր՝. ֆիզիկական կամ սեռական բռնու
թյունները, անընդհատ շարունակվող
նյարդային գերլարվածությունը կապ
ված վախի, նվաստացումների, շրջա
պատ ի մարդկ անց տառ ապ անքն եր ի
հետ: Թվարկ
ված այս բո
լոր եր
ևույթ
ներն էլ տեղի են ունենում ցեղասպա
նությունների, պատերազմների, գաղթե
րի ժամանակ [20, 21]:
Կարծում ենք, որ հետտրավմատիկ
սթրեսային խանգարման մի տեսակ էլ ի
հայտ էր եկել ցեղասպանության ակա
նատես մի կնոջ մոտ: Այդ կինը ցեղաս
պանության ժամանակ կորցնում է երե
խաներին. միայն մեկն է ողջ մնում: Այդ
ընթացքում մեջքին յաթաղանի հարված
ստանալով՝ ամբողջ կյանքում այդ վեր
քը չի լավանում: Առանց բացատրու
թյունների էլ պարզ է դառնում, որ այդ
կնոջ մոտ վերքը, տարիներ շարունակ
չսպիանալով, նրա կրած տրավմանների
մարմնական արտահայտչաձևն է: Ծոռ
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նուհու հետ հարցազրույցից պարզ դար
ձավ, որ նա ցանկանում էր իրենից հեռու
վանել այդ դեպքերը: Այստեղ գործում
են հոգեկանի պաշտպանական մեխա
նիզմները: Նրան «մեծ տատ» անվանե
լու փոխարեն անդադար անվանում էր
տատիս «սկեսուր»: Անդադար խուսա
փելով իմ հարցերից՝ փորձում էր ընդ
հանուր փիլիսոփայական մոտեցումների
միջոցով պատասխանել իմ հարցերին:
Եվս մեկ դեպք. ցեղասպանության
ականատեսների մի ստվար զանգված
իր ողջ կյանքի ընթացքում ահ ու սար
սուռով է հիշում այդ դեպքերը: Օրինակ՝
ականատեսներից մեկը կացինը անդա
դար դռան հետևում է պահել: Սա խո
սում է այն մասին, որ տրավման չի ան
ցել, չնայած անցել են տասնամյակներ:
Նա անդադար հիշել է այդ դեպքերը,
նրան անդադար թվացել է, որ անցյալը
հետ է գալու: Հետտրավմատիկ սթրե
սային խանգարման ժամանակ ի հայտ
են գալիս հետևյալ սիմպտոմները՝
·	
անսովոր վառ պատկերներ ան
ցյալից.
·	սարս ափ ի, վախ ի, կար ոտ ի,
անօգնական վիճակ.
·
ֆլեշ–բեկ (տուժածին թվում է, թե
անցյալը հետ է վերադառնում իր կյանք).
·	
իլյուզյաններ.
·	տեսողական –լսողական հալյու
ցինացիաներ.
·	փախուստ այն ամենից, ինչը հի
շեցնում է նրան տվյալ դեպքը.
·
քնի խանգարում.
·	մեղքի զգացում.
·	նյարդային համակարգի շարու
նակական գերլարվածություն.
·
կենտրոնական նյարդային հա
մակարգի քայքայում, որը դրսևորվում է.
1) ֆիզիկական և մտավոր աշխա
տունակության նվազում,
2)	 ուշադրության և կենտրոնացման
ֆունկցիաների թուլացում,
3)	բարձր գրգռվածություն,
4) ստեղծագործական աշխատու
նակության նվազում:

·
Հոգեբանական փոփոխություն
ներ, որոնք առաջանում են ժամանակի
ընթացքում.
1)	զայրույթ, ագրեսիայի չվերահս
կում,
2)	սոցիումից օտարացում,
3)	 էգոիզմ,
4) կարեկցանքի և սիրո կարողու
թյան նվազում,
5)	տարբեր տեսակի կախվածու
թյունների հանդեպ հակումներ (ալկո
գոլիզմ, թմրամոլություն և այլն):
·	Սոց իալ ակ ան ադապտ աց իա յի
խանգարում [20, 21]:
Որպես կանոն հոգեբանական տրավ
մաները առավել խորը ազդեցություն
են ունենում մանկահասակ երեխաների
վրա, քանի որ հենց նույն ժամանակա
հատվածում է ձևավորվում անձի հոգե
կան աշխարհը: Մանկական տրավմանե
րը մեծ ազդեցություն են ունենում անձի
հետագա զարգացման վրա՝ պատճառ
դառնալով տարբեր պաշտանական մե
խանիզմների առաջացմանը:
Այդ նույն տրավմաները խանգարում
են ապ
րել ոչ մի
այն տրավ
ման կրող
մարդ
կանց, այլ նաև նրանց հե
տա
գա
սերունդներին: Եթե ըստ Յունգյան կո
լեկտիվ անգիտակցականի կոնցեպցի
այի՝ յուրաքնչյուրիս հոգեկանում կա
կոլեկտիվ անգիտակցականը արխե
տիպների տեսքով, իսկ Մորենոն խո
սում էր խմբի և ընտանիքի անգիտակ
ցականի և գիտակցականի մասին, նույն
ժամանակաշրջանում Ֆ. Դատոն, Ն. Աբ
րահամը, Ի. Բուզորմեն –Նադը առաջ
քաշեցին մի բարդ հարց՝ տրանսգենե
րացիոն չլուծված կոնֆլիկտի (տրավ
մայի) փոխանցման վերաբերյալ: Այդ
մասին Անն Շուցենբերգերը իր «Նախնի
ների սինդրոմը» աշխատության մեջ, նա
մանրամասն ներկայացնում է տրանսգե
ներացիոն տրավմաները: Այդ գիտական
վերլուծություններում նա քննարկում է
բազմաթիվ օրինակներ: Այդ օրինակնե
րից մեկում նա ներկայացնում է հայ կնոջ
մոտ փոխանցվող տրավմայի երևույթը:
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Նրա տատը, ով փրկվել է հայոց ջարդե
րից, տեսել է, թե ինչպես են գլխատում
իր մորն ու քույրիկներին: Հետագա
յում նրա երեխաները, թոռները, բոլորը
իրենց մասնագիտությամբ դառնում են
վարսավիրներ: Նրանց ազգի մեջ ան
դադար տեղի են ունենում դժբախտ
դեպքեր, որոնք ինչ–որ ձևով առնչվում
են կա՛մ գլխի, կա՛մ էլ պարանոցի հետ
[8]:
Տրանսգեներացիոն տրավմայի պատ
ճառ կարող են հանդիսանալ ատելու
թյունը, վրեժը, չարտահայտված գաղտ
նիքները, անժամանակ մահերը և այլն:
Լականը այս երևույթը համեմատում էր
ասեղի հետ, որը հանկարծ դուրս է գա
լիս մի քանի շերտ կտորեղենի միջից:
Ինչպե՞ս հասկանալ տրավման: Առա
ջին հեր
թին պետք է բա
ցա
հայ
տել ըն
տանեկան գաղտնիքը, որը թաքնված է
խոր անցյալում, որի մասին մոռացել են
և չեն խոսում, սակայն նա ցանկանում է
վեր բարձրանալ անգիտակցական մա
կարդակից գիտակցական մակարդակ:
Տրավ
ման, ի վեր
ջո, դուրս է գա
լիս՝
գտնելով կոլեկտիվ անգիտակցականում
այն անձին, ում մոտ, որպես պաշտպա
նական մեխանիզմ հանդես է գալիս նույ
նականացումը. սա միմյանց հետ փոխա
դարձ կապ ունեցող երևույթ է: Գծագրի
միջոցով այդ երևույթը փորձել ենք ար
տահայտել հետևյալ կերպ (նկ.1):

ցումը իրենից ներկայացնում է պաշտ
պանական մեխանիզմ, որի դեպքում
տվյալ անձը էմոցիոնալ խոր կապի մեջ
է գտնվում նրա հետ, ում հետ տեղի է
ունենում նույնականացումը: Այս ամենը
բացահայտելու համար շատ կարևոր է
իմանալ նախնիներին, նրանց ապրած
կյանքը, գաղտնիքները, ամուսնական
կապերը, մահերը և այն: Այս ամբողջ
տեղեկությունը մի փոքր պարզ եղա
նակով գրված է տոհմածառերի մեջ:
Տոհմածառը կազմվում է նշելու համար
սերունդների հերթափոխը միայն արա
կան ճյուղով, սակայն ավելի շատ տեղե
կություններ իմանալու և տեղակայումը
պարզելու համար այդքանը բավական
չէ: Այդ պատճառով հոգեթերապիայում
օգտագործում են գենոգրամման կամ
գենոսոցիոգրամմայի տեխնիկան: 1978
թ–ին Անրի Կոլոմը մշակեց Գենոսոցիո
գրամմայի մեթոդը՝ հիմնված Մորենոյի
գաղափարների վրա: Գենոսոցիոգրամ
ման իրենից ներկայացնում է հատուկ
նշանների միջոցով՝ ընտանիքները, զա
վակներին, մահերը և այլն: Նկ.2, 3–ում
կփորձենք ցույց տալ այդ նշանները և
նրանց մեկնությունները:



Այս երևույթը ի հայտ է գալիս նաև
խմ
բային տրավ
մայի և խմ
բային նույ
նակ ան ացմ ան ձևով: Նույն ակ ան ա
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Շատ կարևոր է գենոսոցիոգրամմա
յում նշել թվականները և ժամանակա
հատվածները [8], [9]:
Այժմ կփոր
ձենք քն
նարկել մի դեպք
գենոսոցիոգրամմայի միջոցով:
Սույն հետազոտությունը, որը կցան
կանայինք ներկայացնել կապված է
1830–ական թվականներին Հին Բայա
զետից Արլ. Հայաստան գաղթած (Նոր
Բայազետ, այժմ Գավառ, այս քաղաքը
հիմնադրվել է հենց սույն գաղթական
ների կողմից, սակայն, որպես բնակա
վայր ունի առավել հին պատմություն)
12–ամյա փոքրիկ տղայի հետ: Նա, ան
կասկած միայնակ անցնելով բազմաթիվ
փորձությունների միջով, իր վրա կրել է
մանկական տրավման: [17]
Ուսումնասիրելով նրա հաջորդ սե
րունդներին՝ գենոսոցիոգրամմայի մի
ջոցով կփորձենք ցույց տալ տրավման

(նկ4.): Ուսումնասիրության սկզբնաղ
բյուր հանդիսացավ տվյալ տոհմի մի
երիտասարդ անդամ, ով մահացել էր
դժբախտ դեպքից 21տ–ում, այդ դեպքից
սկսեցինք հետընթաց շարժվել, հաջոր
դը՝ նրա մայրն, ով մահացել էր երիտա
սարդի մահից, որոշ ժամանակ հետո:
Հետո փորձեցինք ստանալ երիտասար
դի մոր և հոր նախնիների գենոսոցիո
գրամ
ման: Ի հայտ եկան բազ
մա
թիվ
տարօրինակ մահեր, բաժանություն
ներ, խոսվեց օրիորդների մասին, որոնք
այդպես էլ չեն ամուսնացել, կային նաև
դեպքեր, երբ երիտասարդները պար
զապես հեռացել էին տանից և նրանցից
այլևս ոչ մի լուր չէր ստացվել: Այսքան
տրավմանները հնարավոր է դառնային
երիտասարդի մահվան պատճառ, մեր
կարծիքով, հնարավոր է, քանի որ կոլեկ
տիվ անգիտակացկանում տեղի ունեցող
պայքարը, հենց այսպիսի միջոցներով
է փորձում արդարություն հաստատել,
կամ այս երիտասարդը նույնականացել
է իր նախնիներից, որևէ մեկի հետ՝ փոր
ձելով ինչ–որ բան հիշեցնել կամ վերա
կանգնել արդարությունը՝ ինչ–որ մեկի
կողմից խախտված:
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Ելնելով պրակտիկ հոգեբանության
էթիկական նորմերից՝ այս դեպքի առա
վել մանր ամ ասն տեղ եկ ութ յունն եր ը
չենք քննարկի:

Այսպիսով՝ ըստ մեր կատարած հե
տազ ոտ ութ յունն եր ի՝ հոգ եբ ան ակ ան
տրավմ անն եր ը և հետտր ավմ ատ իկ
սթրեսային խանգարումը կարող են
պատճառ հանդիսանալ տրանսգենե
րացիոն տրավմաների ի հայտ գալուն:
Տրանսգեներացիոն տրավմաների ազ
դեցությունը բազմաբնույթ է և կարող է
նորանոր տրավմաների պատճառ դառ
նալ: Այն նման է սեկտորի, ինչքան մե
ծանում է այնկյունը, այնքան մեծանում
է աղե
ղը: Հայ ազ
գի մոտ տրանս
գե
ներացիոն տրավման կրում է նաև կո
լեկտիվ բնույթ: Վտանգը այն է, որ այն
ազգի մասշտապով կարծես վերածվում
է համաճարակի: Այս ամենը բացահայ
տելու համար գործում է շատ կարևոր՝
գենոսոցիոգրամմի մեթոդը, որը կարող
է շատ տեղեկություններ բացահայտել
մեր հոգեկանում թաքնված գաղտնիք
ների մասին:
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В жизни люди попадают в различные сложные ситуации. Бывают также травматические
события. Эти травмы могут помешать не только нам, но и нашему будущему поколению.
Именно разъяснение трансгенерации травм дает возможность ответить на многие вопросы.
Эти явления, происходящие в подсознании, могут повлиять также на формировании архети
пов в коллективном подсознании.

CALL OF THE ANCESTORS

MARIAM HERGNYAN
International Scientific–Educational Center of NAS RA, Department of Psychology,
Master's degree student

People face different complex situations in life. There are also some traumatic events. These
traumas can hinder not only us but also our future generations. The explanation of transgenerational
traumas gives an opportunity to respond to many questions. These phenomena taking place in the
subconscious, can also affect the formation of the archetypes in the collective unconscious.
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ПР ИЧ ИН Ы СОВ ЕРШ ЕН ИЯ ПРЕСТ УПЛ ЕН ИЙ НЕСОВ ЕРШ ЕНН ОЛ ЕТН ИМ И
И ПСИХОЛ ОГО–КР ИМ ИН АЛ ИСТ ИЧ ЕСК ИЙ ПОДХОД К ИХ
ПРЕДУПР ЕЖД ЕН ИЮ. ВЛИЯН ИЕ ТЕЛ ЕВ ИД ЕН ИЯ И КОМПЬ ЮТ ЕРН ЫХ
ИГР НА ХАРАКТ ЕР СОВ ЕРШ ЕН ИЯ ПРЕСТ УПЛ ЕН ИЙ
В беду попадают, как в пропасть– вд я все более утверждаюсь во мнении, что
руг, но в преступление сходят по сту любовь и доброта спасут мир. Именно
пеням.
спасут, потому что будущее любой ст
Александр Бестужев–Марлинский
раны – это дети, подростки, а они наибо
лее уязвимая, легко поддающаяся чужо
В статье рассматриваются причи му влиянию часть общества, именно они
ны, обуславливающие совершение прес совершают разного рода преступления –
туплений несовершеннолетними, про осознанно или поддавшись чужому влия
водится анализ факторов, приводящих нию. Вне зависимости от географическо
к преступности несовершеннолетних и го и экономического положения страны,
молодежи. Также в статье описывает от ее величины, проблема подростковой
ся негативное влияние современного те преступности насущна и актуальна.
левидения, интернета и компьютерных
Недавно по телевидению показали
игр на психику и уровень преступности, ужасный случай. Сын, оставленный ма
выявлены необходимые меры для миними терью в роддоме 29 лет назад, отыскал
зации данного явления.
ее и убил. Самое ужасное в том, что он
не только не сожалел о содеянном, но
Ключевые слова и словосочетания: весьма осознанно и уверенно заявил,
прест упл ен ие нес ов ерш енн ол етн их, что снова повторил бы это преступле
преступность, подростки, негативное ние. Юноша, с рождения лишенный ма
влияние игр на психику несовершенно теринской любви. Сначала дом малютки,
летних, компьютер, Интернет, формиро по
том детс
кий дом. Сколь
ко их бы
ло?
вание мышления, криминальная деятель Был ли он где–либо хотя бы обласкан?
ность, негативные факторы, влияющие
Эти примеры, а их достаточно осве
на преступность, беспорядочные семьи. щено и в средствах массовой информа
ции, и в соответствующей литературе,
Агрессия и насилие. Эти два факто заставили меня заняться данной темой,
ра продолжают оставаться весьма акту то есть подростковой преступностью.
альными темами. Возрастает количество Каковы бы ни были мотивы характера
насильственных преступлений против преступления, совершенного подрост
личности. Особенно опасна подрост ком, основным фактором являются ус
ковая преступность, ибо она влияет на ловия, в которых формируется его лич
перспективу развития и будущее чело ность, а имен
но – сем
ья, шко
ла, двор,
вечества.
окружающая среда.
Часто говорят и пишут, что красота
Во многих странах нарушилась идео
спасет мир. Возможно. Но мне кажется, и логия семьи. Семья – это та основная и
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главная, но очень необходимая микрос
реда, где формируется личность. Она
предполагает наличие родителей, при
сутствие дедушки и бабушки, брата и
сестры. Что же мы видим? Нет дедушек и
бабушек, семьи большей частью непол
ные. Но даже в полных семьях достаточ
но ли уделяется внимания детям? Матери
в неполных семьях работают, стараясь
обеспечить минимальный материальный
уровень детям, чтобы они были обуты,
одеты не хуже, чем их сверстники. Но
ведь часто и родители ведут асоциаль
ный образ жизни: измены, ссоры, избие
ния, пьянки, наркотики, свидетелями ко
их становятся подростки. От условий, в
которых воспитывался подросток, с кем
он общался на своем жизненном пути, в
определенной степени зависит его пове
дение, мировоззрение, умение избегать
неблагоприятных условий отрицательной
среды. Дети и подростки, в силу опреде
ленных индивидуально–психологических
особенностей, попав в отрицательную
среду, более подвержены чуждым влия
ниям. Не только в богатых семьях, но и в
семьях с незначительным достатком вос
питываются дети, где слепая любовь к
ним создает условия жизни, при которых
они вырастают лентяями, себялюбцами,
расточителями, не приспособленными к
самой простой работе, что, несомненно,
приводит сначала к аморальному обра
зу жизни, а затем и к преступлениям.
Невольно вспоминаются высказывания
Виктора Гюго из его известного романа
«Отверженные»: «Pigritia (лат.–лень) – ст
рашное слово. Оно породило целый мир
– la pegre, читайте: воровство, и целый
ад – la pegrenne, читайте: голод. Таким
образом, лень – это мать.У нее сын – во
ровство, и дочь – голод. Где мы теперь?
В сфере арго. Что же такое арго? Это и
национальность, и наречие: это воровст
во под двумя его личинами – народа и
языка…»
«Мрак вокруг, мрак в поступках, мрак

в го
ло
сах. Ст
ра
шен этот язык – жа
ба:
она мечется взад и вперед, подскакивает,
ползет, пускает слюну и отвратительно
копошится в бесконечном сером тумане,
созданном из дождя, ночи, голода, лжи,
несправедливости, наготы, удушья и зи
мы – в тумане, заменяющем ясный пол
день отверженным… »
«Трудно поверить, чтобы мыслящее
начало человека могло пасть столь низ
ко, чтобы оно могло дать темной тира
нии рока связать себя по рукам и ногам
и ввергнуть в бездну, чтобы оно могло
тяготеть к неведомым соблазнам этой
бездны. О бедная мысль отверженных!...»
Нарушена также связь между родите
лями и школой. Отдав детей в платные
закрытые школы, материально обес
печивая, родители самоустраняются от
воспитания своих детей, не знают, где и
как проводят они свой досуг. Отсутствие
личных интересов, разного рода пред
метных и спортивных кружков, учителя
с дипломами педвузов, не любящие не
только детей, но и случайно оказавшиеся
в этих важных государственных учреж
дениях, по–разному относящиеся к уче
никам в зависимости от материального
уровня учащихся, становятся причиной
индифферентного отношения учеников
к учебе, посещению занятий, а затем и
вовсе ухода из школы. Куда? Разумеет
ся, на улицу, где их поджидают такие же
«отшельники от школы». Собираются в
группы, которые от безделья потихоньку
становятся на преступный путь. Снача
ла совершают кражи из магазинов, киос
ков, буфетов, квартир, оставляя следы,
указывающие на отсутствие профессио
нальных навыков. Это могут быть части
одежды подростка, самодельные ножи,
волосы. Правонарушения подростков–
одиночек характеризуются минимальной
степенью жестокости и цинизма, которая
значительно повышается, если преступ
ление совершается группами, в соучас
тии со взрослыми.
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Становление несовершеннолетнего на
путь преступлений имеет объяснение и
причины. Если ребенок в семье предос
тавлен сам себе, если родители не ин
тересуются его взаимоотношениями со
сверстниками и учителями, то знакомст
во и связь с лицами, ведущими асоци
альный образ жизни, могут привести
подростка к совершению преступления
с целью самоутверждения. Вся серьез
ность этого этапа имеет двоякий вывод:
либо несовершеннолетний при поддерж
ке семьи и друзей отказывается от изб
ранного образа жизни, либо продолжает
совершать уже более тяжкие преступле
ния, за которые получает соответствую
щие наказания.
Важную роль играет в дальнейшей
судьбе осужденного его благоразумие.
Но и комиссии по делам несовершенно
летних, органы отдела опеки и попечи
тельства обязаны проводить профилак
тические беседы. Отсутствие контроля
приводит к тому, что за последние го
ды наиболее криминально пораженной
становится младшая возрастная группа,
совершающая преступления на почве
пьянства, токсикомании и наркомании.
Стремление казаться взрослыми, самоут
верждаться, подражать действиям взрос
лых преступников, а также известным
сюжетам из кинофильмов, телевизи
онных передач уводит детей из семьи.
Телеэкраны заполнены фильмами, где
жестокость, насилие воспринимаются в
качестве нормальных взаимоотношений.
Отсюда желание подростков попробовать
нечто подобное или более изощренное.
Происходит нравственная деформация
личности, искажение социального раз
вития подростка.
Криминальная деятельность несо
вершеннолетних активизировалась за
последние годы в количественной и ка
чественной характеристике. Они перес
тупают тот предел насилия и жестокости,
который в конкретной ситуации был бы

достаточен для достижения цели. Растет
количество преступлений, совершенных
несовершеннолетними как мужского, так
и женского пола.
Однако ученые–криминалисты от
мечают, что на вышеуказанное нема
ловажное влияние оказывают средства
массовой информации, особенно теле
видение, с помощью которого огромно
му количеству людей можно внушить
практически все ( Кашпировский, Алан
Чумак). С самого нежного возраста у де
тей вырабатывается жестокость и бес
чувственность. Ребенок не в состоянии
критически оценить телепродукцию, по
этому у него формируется криминаль
ный стиль мышления, основной путь
решения проблемы подростка – насилие.
Сцены насилия и агрессивные мульт
фильмы нельзя показывать детям. Прос
мотр советских мультфильмов вызывает
положительные эмоции и воспитывает
стремление к дружбе, доброте, взаимо
помощи.
В определенных районах Южной Аф
рики и Канады по политическим или
техническим причинам не имели телеви
дения вплоть до начала 70–х годов прош
лого столетия. После его внедрения через
3–8 лет в 2–3 раза возросла подростко
вая преступность. Зафиксирована даже
детская преступность, когда 5–6–летние
дети в Осло, играя в черепашек–ниндзя,
забили насмерть одну из девочек. В на
чале 2009 года в Томске были задержаны
двое 16–летних школьников, совершив
ших шесть убийств, подражая главному
«герою» триллера «Молчание ягнят». Они
признались, что хотели почувствовать,
«как это – резать и убивать». 16 декабря
1997 года просмотр мультсериала «Поке
мон» вызвал массовую «псевдоэпилеп
сию». В Японии пострадали 650 детей,
после чего мультфильм запретили.
Под действием ТВ у детей нарушается
психика, возникает нарушение речи. Те
леэкран блокирует спонтанные творчес
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кие игры и естественные движения, что
приводит к дефициту в формировании
функций головного мозга, а это вызыва
ет торможение развития не только твор
ческих способностей. У детей с трудом
формируются функции для восприятия
внутренних состояний – тепла, равнове
сия, движения, обоняния, осязания, вкуса
(как отмечает доктор наук Райнер Пац
лаф в книге «Застывший взгляд»).
Желательно, чтобы дети мало време
ни проводили у телевизора, ибо он демо
билизует мускулы глаз, что может при
вести к спаду функции чтения. Фильмы
ужасов и передачи о всевозможных на
силиях оказывают серьезное негативное
влияние на развитие общества в целом,
особенно отрицательно влияя на психо
логическое здоровье детей и подростков.
Но психологическому развитию несо
вершеннолетних огромный вред причи
няют и компьютерные игры, воспиты
вающие склонность к жестокости. Так
называемые «стрелялки», «бродилки»
являются виртуальными, но в сознании
игрока смешиваются с настоящей жизн
ью, и они привыкают к мысли, что наси
лие – эффективное средство разрешения
конфликтов. Игра переходит в реальную
жизнь.
Поскольку компьютерные игры оста
навливают развитие лобных долей мозга,
стимулируя лишь те участки головного
мозга, которые отвечают за зрение и дви
жение, подросток становится вспыльчи
вым, не способным жить в большом кол
лективе.
Зависимость от игр, как утвержда
ют психологи, проявляется намного
быстрее, чем любая другая традицион
ная зависимость: курение, наркотики,
алкоголь. Необходимость есть и спать
подменяется необходимостью убийст
ва виртуальных монстров, а это приво
дит к дисфункции сердечно–сосудистой
системы, истощению организма, потере
сознания, смерти. Увеличивается чис

ло самоубийств. Так, например, умерли
несовершеннолетние тайцы Танет Сом
мои и Юен Лонг (кровоизлияние в мозг),
проиграв целую ночь в Counter–Strike и
Diablo–2. Произошедшее получило оглас
ку только потому, что случилось в Ин
тернет–кафе. В 2001 году широкий об
щественный резонанс приобрел суицид
жителя штата Висконсин, США, Шона
Вулли, который покончил жизнь само
убийством после увольнения с работы
и посвящения всего свободного време
ни компьютерной игре «EverQuest». Те
ло Вулли было обнаружено его матерью,
Элизабет Вулли. Мать Шона обвиняет в
смерти сына производителя онлайновой
игры — компанию Sony. По ее мнению,
21–летний фанат «EverQuest» покончил с
собой после серьезной неудачи в вирту
альном мире. «С тех пор как Шон начал
играть в эту игру, он был потерян для
этого мира», «ты либо умрешь, либо сой
дешь с ума, либо выкарабкаешься. Мой
сын умер», — говорит Элизабет Вулли.
Мать Шона сказала также, что Sony на
меренно добавила в игру «нечто, застав
ляющее пользователей проводить как
можно больше времени за игрой».
Длительное сидение за компьютером
приводит к ухудшению зрения и гипо
динамии (нарушение функций организ
ма), а также к детской агрессивности и
жестокости («стрелялки», «догонялки»,
«убивалки»), к повышенному беспо
койству, страху. Характерно, что на их
рисунках присутствуют оружие и даже
мертвецы. На рисунках детей, не зави
сящих от компьютера, мир изображает
ся ярким и красочным, с присутствием
солнца, с деревьями, людьми. Феномен
хакерства также является следствием
увлечения компьютером, вызванного же
ланием самоутвердиться. Долгое сидение
за компьютером может привести к пе
ренапряжению нервной системы, нару
шению сна, усталости глаз. Компьютер
– это часть жизни, но не замена всего
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остального. В жизни всегда существовала
проблема отцов и детей, а сейчас добави
лось и компьютерное непонимание.
Условия жизни и воспитания или пол
ное их отсутствие влияют на характер
подростка, делая его упрямым, грубым,
дерзким, увлекающимся азартными игра
ми, а чаще приводят к праздному и бес
цельному времяпрепровождению, что
влияет на успеваемость, и в результате
подросток перестает посещать школу.
Для определения характера подрост
ка и совершенного им правонарушения,
важную роль играют допросы родите
лей и учителей, воспитателей, соседей,
а также могут быть истребованы соот
ветствующие документы. Немаловажную
роль играют консультации с психиатра
ми или психологами, являющимися спе
циалистами в области детской и юношес
кой психологии.
Необходимо обратить особое внима
ние на девушек–подростков, которые,
объединившись в группы, грабят кварти
ры, дачные домики и совершают разные
преступления. Они более эмоциональны
и легче входят в контакт с жертвой, за
ручаются ее доверием, похищая ключи
от машины, квартиры, дачи, деньги и
т.д..
Несовершеннолетних преступниц от
личают издевательство над потерпевши
ми, их нравственная деградация, пренеб
режение к элементарным требованиям
морали.
При раскрытии преступлений, совер
шенных подростками, проводится пред
варительное расследование, что пред
полагает установление и розыск лица,
совершившего преступление, и уста
новление виновности или невиновности.
Необходимо четко представлять психо
логические особенности преступника,
вычленять причины отклоняющегося
поведения, знание личностных психоло
гических черт, что в совокупности при
водит к эффективному расследованию

преступления. С развитием кримина
листической науки наметилась тенден
ция к подробному изучению личности
преступника. Как отмечает Е.Е.Падар,
«от анализа личности преступника в це
лом как носителя наиболее общих, ус
тойчивых социально–психологических и
индивидуально–психологических черт и
качеств можно перейти к прогнозу его
поведения». Исследования в этой области
велись давно, но сейчас уже называют
ся типовые криминалистические модели
преступной деятельности, типовые вер
сии (Н.А Селиванов, Л.Г.Видонов и др.),
ставится вопрос о создании универсаль
ной поисковой системы преступника.
Хотя объективные условия требуют бо
лее внимательного подхода к обозначен
ной проблеме, к сожалению, очень мало
опубликованных работ, посвященных в
целом психолого–криминалистической
характеристике личности преступника,
использованию личностных данных та
кого субъекта в целях его установления,
розыска и решения вопроса о его винов
ности или невиновности в совершении
деяния. И как следствие при разработке
новых методик расследования преступ
ления не всегда учитываются психоло
гические закономерности совершения
преступления, которые отражают пси
хические свойства преступника, о чем
можно судить на основании изучения
материальной обстановки места прес
тупления. Отсюда утверждение о том,
что юридическая наука нуждается в бо
лее тщательном рассмотрении вопроса о
психолого–криминалистической харак
теристике личности преступника.
Очень важную роль оказывают на
преступность несовершеннолетних не
гативные факторы социализации. В ли
тературе отмечаются несколько групп
неблагоприятных факторов, определяю
щих негативное развитие и криминали
зацию установок у несовершеннолетних.
К первой группе относятся факторы,
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идущие из неблагополучной семьи, ко
второй – факторы учебно–воспитатель
ной работы, третья группа обусловлена
неблагоприятным воздействием товари
щеской среды, четвертая имеет место в
деятельности звеньев, занятых в сфере
ранней профилактики педагогической
запущенности детей и преступности не
совершеннолетних, пятая охватывает
негативные явления, наблюдаемые в ок
ружающей микросфере, шестую группу
характеризуют факторы, обусловленные
высокой степенью безнравственности

родителей.
Тенденции преступности несовер
шеннолетних в Армении неутешитель
ны. Они терпят отрицательные коли
чественные и качественные изменения,
однако основные показатели более или
менее устойчивы.
Таблица 1
Динамика преступности несовершен
нолетних по абсолютным показателям с
1993 до 2005 г.г. такова:

Годы

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

2005

Преступ.

436

379

420

502

741

589

588

610

554

520

553

557

557

Как видно из приведенных данных,
самым неблагополучным был 1997 год.
После этого уровень преступности несо
вершеннолетних снижается.
Однако за последние годы, начиная с
2013 по 2015 г.г., показатели значитель
но улучшились, чему немало способст
вовало наличие 3–го Главного управления
уголовного розыска полиции республики
Армения (ГУУР).
Сотрудники вышеназванного управле
ния часто посещают школы, беседуют с
подростками, отвечают на все интересу
ющие их вопросы, проводят мероприя
тия с подростками, состоящими на учете
в полиции, а также с их родителями. И
почти в каждой школе есть школьный
инспектор или участковый, который
каждый месяц проводит мероприятия с
несовершеннолетними, и я не могу не
отметить, что положительная динамика
очевидна.
Таблица 2
Годы
Преступ.

2013
352

2014
335

2015
325

Мы видим, что динамика совершае
мых преступлений с каждым годом по
нижается. Надеемся, что придет время,

когда это число будет самым незначи
тельным.
Экон ом ич еск ие трудн ост и такж е
способствуют конфликтности во внут
рисемейных отношениях, что создает
предпосылки формирования психосо
циальных факторов преступности. Ссо
ры, скандалы, драки в семье приводят к
эмоциональному отчуждению детей от
их родителей, вызывают у них тревогу,
обеспокоенность, чувство незащищен
ности.
Процесс распада традиционной ар
мянской семьи привел к увеличению чис
ла так называемых беспорядочных семей.
Беспорядочная семья – это семья, где ца
рят хаос и грязь, где пьянствуют и конф
ликтуют, постоянно выясняют отноше
ния. Многие вполне благополучные семьи,
чрезмерно занятые своими интересами,
загруженные работой, не в состоянии
обеспечить последовательность воспи
тания, контроль и помощь ребенку. Об
щим для беспорядочных семей является
разрыв, уход от традиций. Стиль жизни,
характерный для беспорядочных семей
оказывается постоянным психотравми
рующим фоном для растущих детей.
Совершение преступления несовер
шеннолетними можно предотвратить,
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придерживаясь некоторых факторов.
Поскольку семья является движущей си
лой становления характера и психики
ребенка, необходимо уделять внимание
самим родителям, возможно, помогая им
материально, устраивая на работу.
Необходимо также, чтобы подобные
неблагополучные семьи были под пос
тоянным наблюдением социальных ра
ботников. Желательно, чтобы в Армении
развивался институт семейных психоло
гов, чтобы не только дети, но и родители
чувствовали заботу государства.
Хочется надеяться, что этот фактор
не будет носить формальный характер,
потому что дети – это будущее любого
государства.
Юные правонарушители, оказавшие
ся в колониях, должны продолжать уче
бу, но она не должна носить формаль
ный характер. Государство должно также
увеличить финансирование учреждений,
в которых должны работать квалифици
рованные педагоги, владеющие юриди
ческими и психологическими знаниями,

умеющие вызывать в ребенке интерес к
учебе и желание поделиться чем–то сок
ровенным. Ведь чем в более раннем воз
расте несовершеннолетний попадает под
действие уголовной юстиции, тем веро
ятнее становится выбор криминальной
карьеры в будущем. Необходимо, чтобы
в колонии юный правонарушитель в пе
дагоге увидел доброжелательного стар
шего товарища.
Лишенный материнской любви и вни
мания, униженный одноклассниками,
оставленный без внимания школьными
учителями, он в наставнике колонии дол
жен увидеть друга, желающего помочь
ему советом. Нельзя, чтобы юный пра
вонарушитель заведомо видел в педагоге
или наставнике человека, унижающего
его достоинства.
Будущее несовершеннолетних прес
тупников сомнительно. Из них еще могут
вырасти порядочные люди.
Станислав Ежи Лец
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ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ
ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆԱ–ՔՐԵԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄԸ ԴՐԱՆՑ
ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆԸ.ՀԵՌՈՒՍՏԱՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳՉԱՅԻՆ ԽԱՂԵՐԻ
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ՈՐԱԿԻ ՎՐԱ

ԼԵՎ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա,
գիտակրթական միջազգային կենտրոնի մագիստրոս

Հոդվածում ուսումնասիրվում են անչափահասների կողմից հանցագործությունների
կատարման պատճառները, կատարվում է անչապահասներին և երիտասարդներին՝ հան
ցավորությանը հանգեցնող փաստերի վերլուծություն: Հոդվածում նկարագրվում են նաև
ժամանակակից հեռուստատեսության, համացանցի, համակարգչային խաղերի բացասա
կան ազդեցությունները հոգեկան ներաշխարհի և հանցավորության վրա, պարզաբանվում
են տվյալ երևույթների նվազեցման համար անհրաժեշտ միջոցները:

THE REASONS FOR COMMITTING CRIMES BY TEENAGERS AND THE PSYCHO–
CRIMINALISTIC APPROACH TO THEIR PREVENTION. THE INFLUENCE OF TV AND
COMPUTER GAMES ON THE CHARACTER OF THE CRIME

LEV MINASYAN
International Scientific–Educational Center of NAS RA, Applicant

This article discusses the reasons causing the commission of crimes by minors, it analyses the
factors leading to juvenile and youth delinquency. The article also describes the negative impact
of modern television, the Internet and computer games on the mentality and lawlessness, the
necessary measures for minimization of this phenomenon are revealed.
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ԼԻԼԻԹ ՔԱՐԴՈՒՄՅԱՆ
Անանիա Շիրակացու անվ. ճեմարան, հոգեբան

ՍՏԵՂԾԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄ
Հոդվածում քննարկվում են «ստեղ
ծագ ործ ութ յուն» և «փոխ ակ երպ ում»
հասկացությունները: Մարդու համար
ստեղծ ագ ործ ութ յուն ը ին քն աարտ ա
հայտման, չիրականացված երազանք
ների ու ձգտումների իրականացման
միջոց է: Դա մի գործընթաց է, որը չու
նի վերջ: Այդ գործընթացում մարդը գի
տակցորեն և ենթագիտակցորեն փո
խակերպում է իր «Ես»–ը, իր անձնային
փորձը՝ ձգտելով հասնել իր «Ես» կոն
ցեպցիային և ամբողջականության:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. ստեղծ ագ ործ ութ յուն,
տրանսֆ որմ աց իա , ին քն աարտ ահ այ
տում, սուբլիմացիա, կատարսիս, անգի
տակցական, արքետիպ, «Ես» կոնցեպ
ցիա, ամբողջականություն:
Ստեղծագործությունը նման է ազա
տության. մեկ անգամ փորձելով, այլևս
հնա
րա
վոր չէ ա
ռանց դրա ապ
րել։ Դա
տրանսֆորմացնող, ապաքինող գործըն
թաց է։
Կ. Ռոջերս
Ստեղծագործել, նշանակում է սե
փական հոգու դարբնոցում կոփել ձևեր,
որոնք կարժևորեն մարդու կյանքը։ Յու
րաքանչյուր իսկական արվեստագետ,
երբեմն ինքն էլ չգիտակցելով, ստեղ
ծում ու արտահայտում է իր ժողովրդի
գիտակցությունը։ Նա չի ձգտում բարո
յախոս լինել, այլ ուշադիր ունկնդրում է
ինքն իրեն և բացահայտում իր երևա
կայության մեջ ծնված պատկերներն ու
կերպարները։ Այդ խորհրդանշաններից
հետագայում բյուրեղանում է հասարա
կության բարոյական ու գեղագիտական
կառուցվածքը։ Ստեղծագործությունը ոչ
միայն պատանեկան անմեղ տարերք է,

այլ նաև հասուն անձի ձգտում է շարու
նակելու իր կյանքը մահվանից հետո։
Այն մարդկային այնպիսի դրսևորում է,
որի միջոցով իրականանում է անձի ազ
դեցությունը աշխարհի վրա, այն կապ
ված է մարդու ակտիվության հետ։ Ցան
կացած տեսակի ստեղծագործության
մեջ մարդ ներդնում է իրեն, իր մտքերը,
զգացմունքները, ցանկություններն ու
երազանքները, իր հավատն ու խանդա
վառությունը [1]:
Ստեղծագործությունը անձի համար
ին քն աարտ ահ այտմ ան, չիր ակ ան աց
ված երազանքների ու ձգտումների իրա
կանացման միջոց է։ Ինչպես ասում էր
Մասլոուն, հնարավորությունները օգ
տագործում են պահանջում և դադա
րում են պահանջել միայն այն դեպքում,
երբ նրանք բավարար և ամբողջական
են օգտագործվում։ Նա նշում է, որ սի
րո մեծ զգացումից, արվեստի ստեղծա
գործությունից, բնության գեղեցկության
ապրումներից կարող են առաջանալ
«պիկ ապրումներ»։ Յուրաքանչյուր պիկ
ապրում կարող է հասկացվել որպես
գործողությունների ամբողջություն կամ
գեշտալտի ավարտում, որպես կատար
սիս, կուլմինացիա, ավարտ, դատար
կություն։ Գրողները այն նկարագրել են
որպես էքստազի պահեր, կրոնական
մարդիկ՝ որպես խորը միստիկական
ապրում: Ըստ Մասլուի՝ բարձրագույն
պիկերը բնութագրվում են «անսահման
հորիզոնների» բացվելու զգացմամբ,
միաժամանակ և ավելի կարողունակ, և
ավելի անօգնական լինելու, տարածու
թյան և ժամանակի կորստի զգացմամբ:
Մասլոուն ինքնաարտահայտումը բնո
րոշում է որպես տաղանդի, ընդունակու
թյունների և հնարավորությունների ամ
բողջական օգտագործում։Նա ասում էր,
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որ ինքն ինքնաարտահայտվող մարդուն
պատկերացնում է ոչ այն սովորական
մարդուն, որին ինչ –որ բան ավելաց
րել են, այլ այն սովորական մարդուն,
որից ոչինչ չեն խլել։ Միջին մարդը ամ
բողջ մարդկային գոյն է, որի ընդունա
կություններն ու շնորհքը բթացած են ու
ճնշված։ Արտահայտվել, նշանակում է
դառնալ ռեալ, գոյություն ունենալ փաս
տացի, այլ ոչ միայն պոտենցիալությամբ։
Ինքն աարտ ահ այտ ում ը սեփ ակ ան
ներուժի զարգացման անընդհատ գոր
ծընթաց է։ Դա նշանակում է օգտագոր
ծել սեփական ընդունակություններն ու
գիտակցությունը և աշխատանքը՝ այդ
ամենը լավ կատարելու համար։ Մեծ
տաղանդը կամ խոհեմությունը նույ
նը չէ, ինչ ինքնաարտահայտումը։ Ինք
նաարտահայտումն իր չէ, որը կարելի է
ունենալ կամ չունենալ։ Դա գործընթաց
է, որը չունի վերջ։ Դա ապրելու միջոց է,
աշխատանք և հարաբերություն աշխար
հի հետ, այլ ոչ թե միայնակ ձեռքբերում
[3]:
Կ. Ռո
ջեր
սը գրում է, որ ստեղ
ծա
գործականության հիմնական աղբյուրը
դրսևորվում է այնպես, ինչպես հոգե
թերապիայի վերականգնող ուժը, մար
դու ձգտումը ինքնաիրականացնել իրեն,
դառնալ այն, ինչի ներքին հնարավորու
թյունները կան իր մեջ։ Ինչո՞ւ են մարդիկ
ազատ ինքնաարտահայտվելու քաղց
զգում, որովհետև ստեղծագործությունը
նման է ազատության, մեկ անգամ փոր
ձելով, այլևս հնարավոր չէ առանց դրա
ապրել, դա տրանսֆորմացնող, ապաքի
նող գործընթաց է։
Ըստ Նոյմանի՝ գեղարվեստական
ստեղծագործությունը ինչ–որ վեհանձ
նային բան է, դա իր է, ոչ թե մարդ,
նշանակում է՝ այն չի կարելի գնահատել
անձնային չափանիշներով։ Արվեստի
իսկական ստեղծագործության առանձ
նահատուկ նշանակությունն այն է, որ
նա դուրս է եկել անձնային սահմանա
փակումներից և դարձել անգամ իր սե
փական ստեղծողի անձնային ազդեցու

թյան համար անհասանելի։
Գեղարվեստական ստեղծագործու
թյան վայելումը հասնում է իր կուլմինա
ցիոն կետին, երբ մենք համարյա շնչա
հեղձ ենք լինում լարվածությունից, երբ
վախից մազերը բիզ–բիզ կանգնում են,
երբ ինքնաբերաբար հոսում են կարեկ
ցանքի և ցավակցության արցունքներ։
Այս բոլոր զգացումներից մենք խուսա
փում ենք կյանքում, բայց փնտրում՝ ար
վեստում [1]:
Ըստ Զ. Ֆրոյդի՝ գեղարվեստական
ստեղծագործությունը անգիտակցակա
նի դրսևորում է, որը պետք է հասկանալ
և գիտակցել։ Նա ստեղծագործությունը
դիտում է որպես սեռական հակումերի
սուբլիմացիայի անգիտակցական գոր
ծընթաց։ Ֆրոյդը համոզված է, որ ար
վեստագետը ձգտում է իր ներաշխարհի
առավել լրիվ իրագործման, նա ավելի
ազատ է արտաքին սահմանափակում
ներից, հենց այդ պատճառով էլ՝ նման
երեխայի։ Արվեստագետը սովորական
մահկանացուից տարբերվում է ներ
քին հակումների ուժգնությամբ, որոնք
իր ակ ան ութ յան ազդ եց ութ յան տակ
արտ ամղվում են գիտ ակց ութ յուն ից։
Հենց դա է պատճառը, որ նա, ինչպես
նևրոտիկը, դիմում է ֆանտազիաների,
երազների օգնությանը, որպեսզի գո
նե այդտեղ գտնի իր՝ չբավարարված
ցանկությունների իրագործումը։ Բայց ի
տարբերություն նևրոտիկի, արվեստա
գետը, շնորհիվ իր բարձր զարգացման
հասած սուբլիմացիայի, իր ներքին և
ցածրակարգ հակումները տեղափոխում
է գեղարվեստական գործունեության
ոլորտը և կապ ստեղծում իր երևակայա
կան աշխարհի և իրականության միջև,
իսկ գեղարվեստական ստեղծագոր
ծության ազդեցությունը ունկնդրի կամ
ընթերցողի վրա, կապված է նրա մոտ
համանման հոգեկան լարվածությունից
ազատվելու հետ։ Լիբիդոյի սուբլիմացի
այի գործընթացը վերաբերում է ոչ մի
այն արվեստագետին, այլ ընդհանրա
պես բոլոր մարդկանց [4]:
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Անձի փոխակերպման հոգեբանական
վերլուծությունը պետք է սկսել հոգե
բանական այն իրականությունից, որում
առավել վառ է դրսևորվում տվյալ երևույ
թը։ Դա կարող է պայմանավորված լինել
էքստրեմալ, գերօրդինար իրավիճակով։
Անձը ինտենսիվ փոփոխություններ ապ
րում է հենց նման իրավիճակներում, երբ
մարդու գոյատևումը դուրս է գալիս առօ
րյայի սահմաններից՝ ստանալով անո
մալի, ողբերգականի երանգներ (տրան
սօրդինար գոյատևում)։ Տրանսօրդինար
գոյատևումը ոչ միայն փոխակերպում է
մարդու անձը, այլ նաև, ոչ հազվադեպ,
նրա մոտ ձևավորվում է ապաքինվածի
համախտանիշ, այսինքն՝ հետտրավմա
տիկ սթրեսային համախտանիշ։
Տրանսֆորմացիան նշանակում է մի
դեպքում փոխակերպում, մյուս դեպքում
փոփոխական էներգիայի բարձրացում
կամ իջեցում։ Փոխակերպման ժամանակ
իրականանում է անձի հոգեկան աշխա
տանքը՝ հոգեկան նախնական բովան
դակությունը փոխակերպելով այլ բո
վանդակության։
«Փ ոխ ակ երպ ում» հասկ աց ութ յունն
իր մեջ ներառում է ինչպես փոխակերպ
ման գործընթացները, այդպես էլ նրա
արդյունքը։ Փոխակերպումն ունի նաև
ժամանակային բնութագրիչ. այն իրա
կանանում է ժամանակի մեջ և ժամա
նակային բովանդակությունների հետ։
Փոխ ակ երպմ ան աշխ ատ անք ի գոր
ծընթացում տեղի է ունենում որոշակի
պոտենցիալ ֆենոմենի ակտուալիզա
ցիա՝ չգիտակցված հոգեբանական բո
վանդակությունից անցում դեպի գի
տակցված հոգ եվ իճ ակ ի, խորք ային
ուժերի և ռեսուրսների արթնացում։ Այն
անձի կայացման կենդանի և չընդհատ
վող, պարուրաձև ընթացող գործընթաց
է, որի տարբեր ճյուղերն անխզելիորեն
կապված են միմյանց հետ։ Այն նման է
«պտտվող անիվի»։ Հոգեկան բովան
դակութունը խորքերից վեր է բարձրա
նում, ապա կրկին իջնում ներքև, բայց
արդեն հարստացված իրականության

նոր բովանդակությամբ։
Փոխակերպումը ճիշտ հասկանալու
համար անհրաժեշտ է այն դիտել որպես
վերածնող գործընթաց, որի ժամանակ
իրականանում է անձի հոգեկան աշխա
տանքը՝ նախնական բովանդակության
փոխակերպումը տրանսֆորմացված բո
վանդակության։
Մարդը փոխակերպման ժամանակ ոչ
միայն վերադառնում է իր հիմնախնդիր
ների սկզբնաղբյուրներին, այլ նաև դի
մում է իր ներ
քին ու
ժե
րի և է
ներ
գի
այի ակունքներին, որպեսզի, հենվելով
նրանց վրա, սկսի նոր բարձրացումը։ Իջ
նելով իր անձի խորքերը՝ մարդ գտնում է
այնտեղ ամուր հիմքեր՝ նորացման և վե
րադարձի համար։ Գտնելով անձնական
փորձի մեջ կենդանի շրջաններ՝ մարդը
նորովի կառուցում է իրեն տրանսֆոր
մացիայի գործընթացում։
Փ ոխ ակ երպման հոգ եկ ան աշխ ա
տանքի գործընթացում հոգեկան բովան
դակությունը ենթարկվում է փոխակեր
պումների, որի արդյունքը նորաստեղծ
բովանդակությունն է՝ տրանսֆորմերը։
Մարդը և՛ գիտակցորեն, և՛ ենթագի
տակցորեն փոխակերպում է իր «Ես»–ը,
անձնային փորձը, դրանով իսկ ձգտելով
հասնել հոգեկան և ֆիզիոլոգիական ու
ժերի, իր «Ես » կոնցեպցիայի ամբողջա
կանությանն ու միասնությանը։ Ոչ միայն
արտակարգ պայմանները, այլ նաև մեր
ամենօրյա կյանքն իր մեջ ունի բազմա
թիվ կոնֆլիկտային և մարդու հոգե
կանը խաթարող իրավիճակներ, որոնց
պատճառով տեղի են ունենում անձի,
նրան հուզող ապրումների փոխակեր
պում [2]: Ստեղծագործությունը լարված
և կուտակված էներգիայի լիցքաթափ
ման միջոց է, ինքնատիպ մի թերապիա
ստեղծագործ մարդկանց համար։ Ստեղ
ծագործելու պահանջմունքը կարող է ոչ
մի
այն շատ ու
ժեղ լի
նել, այլև ազ
դել
ստեղծագործողի մարդկային հատկա
նիշների վրա, ամեն ինչ ենթարկեցնել
աշխատանքին՝ նույնիսկ ի հաշիվ առող
ջության և երջանկության։ Արվեստագե
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տի հոգեկանում չծնված ստեղծագոր
ծությունը նման է բնության ուժի, որն,
այսպես թե այնպես, գտնում է իր ելքը։
Կախված այդ էներգետիկ լարվածու
թյան մեծությունից՝ այն կարող է դրս
ևորվել, պարզապես, որպես գիտակից
ակտիվության ոչ մեծ խանգարում, կամ
որպես գերհեղինակություն, որն ըն
դու
նակ է են
թար
կեց
նել «Ես »–ին, իր
նպատակին հասնելու համար: Առաջին
դեպքում այն իրենից ներկայացնում է
գիտակցված արդյունք, որը ձևակերպ
ված ու մշակված է որոշակի արդյուն
քի հասնելու համար։ Այստեղ մենք չենք
կարող սպասել որևէ բանի, ինչը կարող
է դուրս գտնվել հասկացման սահման
ներից, քանի որ դրա ար
դյունքը պայ
մանավորված է հեղինակի մտադրու
թյուն
նե
րով և դուրս չի գա
լիս դրանց
սահմաններից։ Բայց երկրորդ դեպքում
մենք գործ ունենք այնպիսի իրադրու
թյան հետ, որի հիմքերը գտնվում են ան
գիտակցականում, այնպիսի բանի հետ,
որն իր նպատակին է հասնում առանց
մարդկային գիտակցության մասնակցու
թյան։ Այս դեպքում մենք պետք է պատ
րաստ լինենք հանդիպելու մի ինչ–որ
գերանձնային բանի, որը կմեծացնի մեր
ընկալումները մինչև այն սահմանները,
որին հասել է հեղինակի գիտակցությու
նը ստեղծագործման ընթացքում։ Մենք
պետք է պատրաստ լինենք անսովոր
կառուցվածքով և բովանդակությամբ
մտքերին, պատկերներին, որոնք իրա
կան սիմվոլներ են հանդիսանում, քանի
որ նրանք են ա
մե
նից լավ ար
տա
հայ
տում հեռու, անտեսանելի ափերին գց
ված անտեսանելի կամուրջները։ Այստեղ
մենք կանգնում ենք խորհրդանշանների
խնդրի առաջ։ Այս խորհրդանշանները
դժվար է որոշել, քանի որ ընթերցողը
նույնպես ի վիճակի չէ դուրս գալ գրո
ղի գիտակցության սահմաններից, որը
սահմանափակված է ժամանակի ոգով։
Խորհրդանշանը ցույց է տալիս իմաստը,
որը ներկա պահին դուրս է գտնվում մեր
գիտակցության հասանելիության սահ

մաններից ։
Հաճախ է լինում, որ գրողը, որի
մասին վաղուց մոռացել էինք, հան
կարծ նորից հայտնվում է ուշադրու
թյան կենտրոնում։ Դա տեղի է ունենում
այն ժամանակ, երբ մեր գիտակցության
զարգացվածությունը հասնում է ավելի
բարձր մակարդակի, որի վրա պոետը
կարող է մեզ նոր բան ասել։ Այն միշտ
գոյություն է ունեցել նրա ստեղծագոր
ծություններում, սակայն թաքնված է
եղել խորհրդանշանով, և միայն ժամա
նակի ոգու նորացումն է մեզ թույլ տա
լիս հասկանալ նրա իմաստը։
Խորհրդանշաններն անընդհատ փոր
ձության են ենթարկում մեր մտքերն ու
զգացմունքները։ Երևի հենց դրանով է
բացատրվում, որ սիմվոլիկ ստեղծա
գործությունն ազդում է որպես ոգևո
րող, կարողանում է այդպես կլանել մեզ։
Ի ծնե չկան գա
ղա
փար
ներ, բայց կան
ծնվելու գաղափարներ, ի ծնե տրված
հնարավորություններ, որոնք ղեկավա
րում են ամենաբուռն ֆանտազիան և
ուղղորդում մեր ֆանտազիայի գործու
նեությունը։ Նախնադարյան կերպարնե
րը կամ արքետիպերը անընդհատ վե
րածնվում են պատմության ընթացքում
և հայտնվում այնտեղ, որտեղ ստեղծա
գործական ֆանտազիան ազատ դրսևո
րում է իրեն։ Երբ ծագում են արքետիպիկ
իրավիճակներ, մենք հանկարծակի մեծ
թեթևություն ենք զգում, կարծես գտն
վում ենք ամենակարող ուժի ազդեցու
թյան ներ
քո։ Այդ պա
հին մենք ան
հա
տականություններ չենք, այլ ցեղեր՝ ողջ
մարդկության ձայնը հնչում է մեր մեջ։
Այն տրանսմուտացիայի է ենթարկում
անձնային ճակատագիրը մարդկության
ճակատագրի և մեր մեջ արթնացնում
բարեգործ ուժեր, որոնք մարդկությա
նը միշտ օգնել են փրկվել ցանկացած
վտանգից և լուսացնել ամենաերկար
գիշերը։ Ձև տալով այդ կերպարներին՝
արվեստագետը թարգմանում է այն ներ
կայի լեզվով, ինչը հնարավոր է դարձ
նում ճանապարհ գտնել դեպի հետ՝
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դեպի կյանքի նախնական ակունքներ:
Պոետի ստեղծագործություններում բա
վարարվում են այս կամ այն ազգի հո
գևոր պահանջմունքները։ Այդ պատ
ճառով ստեղծագործությունը պոետի
համար նշանակում է ավելի, քան ան
ձնակ ան ճակ ատ ագ իր ը։ Ամ են ախ որ
իմաստով՝ հեղինակն իրենից ներկա
յացնում է մի գործիք, որը ենթադրում է
սեփական ստեղծագործությունը։
Կապը առաջնային պատկերի՝ արքե
տիպիկ իրականության հետ, առաջ է բե
րում փոխակերպում, որը կարելի է բնու
թագրել որպես արդյունավետ։ Արվեստը
թույլ է տալիս հատուկ խորհրդանշանի
տեսքով վերակառուցել տրավմատիկ

կոնֆլիկտային իրադրությունը և գտնել
դրա լուծումը՝տվյալ իրավիճակի վե
րակառուցման միջոցով։ Ստեղծագործ
մարդու առանցքային հատկանիշ է հա
մարվում հետաքրքրությունների և գոր
ծունեության ձևերի շարժունությունն ու
բազմազանությունը։ Դինամիկությունը
պաշտպանում է նրանց գործունեությունը
կարծրացումից և նոր պայմաններ ստեղ
ծում ստեղծագործական այլ ուղիներ և
արտահայտման միջոցներ փնտրելու հա
մար։ Ֆանտազիաները ցույց են տալիս
նոր ուղղություններ, նոր խթան են տա
լիս հոգեկան կյանքին և ստիպում մար
դուն դառնալ առավել արդյունավետ [5]:
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ТВОРЧЕСТВО И ТРАНСФОРМАЦИЯ

ЛИЛИТ КАРДУМЯН
Лицей им.А.Ширакаци,психолог

В статье рассматриваются понятия «творчество» и « трансформация ». Для человека
творчество – это способ самоактуализации, реализации неисполненных желаний и стремле
ний . Это процесс, который не имеет конца. В этом процессе человек сознательно и подсо
знательно трансформирует свое «Я », свой личностный опыт, стремясь достичь своей «Я»–
концепции и целостности .

CREATIVITY AND TRANSFORMATION

LILIT QARDUMYAN
Armenian National Luceum after Anania Shirakatsy, Psychologist

The concepts of the ‘’Creation’’ and ‘’transformation’’ are discussed in this article. For a person
the act of creation is a means of self expression, realization of dreams. In this process a person
transforms his personal Identity both consciously and subconsciously, his personal experience
striving to complement self concept.
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ՄԱՐԱՏ ԴՈՒՐՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիա,
հոգեբանական ամբիոն, հայցորդ

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ ԿԱՌԱՎԱՐՈՂ
ՎԱՐՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հետազոտության տվյալ փուլի նպա
տակը ենթադրում էր դժվար իրավի
ճակներում որոշում կայացնելու առանձ
նահ ատկ ութ յունն եր ի
մեթ ոդ իկ այի
փորձարկում: Բազմաթիվ փորձարարա
կան հետազոտությունների վերլուծու
թյան հիման վրա տվյալ աշխատանքի
համար ընտրվել էր Մելբուրնյան որոշ
ման կայացման հարցարանը (MDMQ),
որը լայնորեն կիրառվում է արտասահ
մանյան հետազոտություններում: Հար
ցարանի տեղայնացումը իրականացվել
է հոգեախտորոշման և փորձարարական
հոգեբանության պահանջներին համա
պատասխան: Հետազոտությանը մաս
նակցել են ուսանող–մագիստրոսներ և
հոգեբան–մասնագետներ: Համեմատա
կան ուսումասիրության արդյունքների
ամփոփումը վկայում է, որ դրանք հիմ
նականում կրկնում են տվյալներ, որոնք
ստացվել են ռուսական ընտրանքի ան
կախ խմբերում, ինչը փաստում է ստաց
ված արդյունքների հուսալիությունը:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. անձ, վարք, արտակարգ
իրավիճակ, որոշման կայացում:
Ժամանակակից փորձարարական հո
գեբանության առջև ծառացած բարդ ու
տարատեսակ հետազոտական խնդիր
ների լուծումը անհնար է պատկերացնել
առանց անձի հոգեբանական առանձնա
հատկությունների և պոտենցիալ հնարա
վորությունների հուսալի գնահատման
ու իմացության: Նման հոգեբանական
առանձնահատկություններից, որտեղ
առավել լիարժեք և ցայտուն դրսևորվում
են ինչպես անձի ընդունակությունների
ներուժը, այնպես էլ նրան բնորոշ սահ

մանափակումները, սուբյեկտիվ ընտրու
թյան գործընթացն է՝ որոշում կայացնե
լու գործընթացը անձի կողմից:
Ինչպես ներկայացնում է Ա.Ի. Սանի
կովն իր նյութում, որոշում կայացնող ան
ձին բնորոշ է ծայրահեղ բարդ իրավիճակ
ներում որոշումներ ընդունելու հատուկ
ունակությունը (պատասխանատվության
բարձր զգացում, բազմաթիվ դժվար հա
մադրելի չափանիշների գնահատում, ոչ
հստակ համակարգված այլընտրանքներ,
անորոշության բարձր մակարդակ, ժա
մանակի սղություն, հոգեկանի վրա հու
զական զգալի ազդեցություն, ոչ միշտ
կանխատեսելի հետևանքներ և այլն):
Որոշումներ ընդունելու գործընթացում
առավել վառ են դրսևորվում որոշում ըն
դունող անձին բնորոշ տեղեկատվության
ընկալման և մշակման առանձնահատ
կությունները և որոշում ընդունելու իրա
վիճակում իրականության ոչ ստանդարտ
ընկալումը [5, էջ 19–24]:
Եթե հաշվի առնենք, որ որոշում կա
յացնող անձը որոշիչ դեր է կատարում
ինչպես անձի վարքի կազմակերպման,
այնպես էլ անհատական և միասնական
գործունեության արդյունավետությունն
ապահովելու համար, ապա պարզ է
դառնում ժամանակակից հոգեբանական
դիագնոստիկայի համար տվյալ հարցի
կարևորությունը: Որոշումներ կայացնե
լու կարևորությունը պայմանավորված
է նաև նրանով, որ այն ներկայացված է
մասնագիտական գործունեության կա
ռուցվածքի գրեթե բոլոր գործառնական
շերտերում, օրինակ՝ միջանձնային հա
մագործակցությունում, որտեղ, ըստ էու
թյան, գրավում է կենտրոնական տեղ:
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Որոշում ընդունելու վերաբերյալ հո
գեբանության ժամանակակից հետա
զոտությունները ցույց են տալիս, որ
որոշում կայացնելն է պայմանավորում
գործունեության բովանդակային, ըն
թացակարգային և արդյունավետ հա
րաչափերը, հետևաբար՝ ոչ ճիշտ որո
շումներ կայացնելու «սխալվելու գինը»
չափազանց բարձր է: Այդ իսկ պատճա
ռով գործունեության ռացիոնալիզաց
ման և օպտիմալացման վերաբերյալ
կիրառական հետազոտությունների ժա
մանակ որոշում կայացնելու օրինաչա
փությունները նույնպես պիտի հաշվի
առնվեն: Շատ դեպքերում գործունեու
թյան հարաչափերն անմիջապես կախ
ված են որոշում կայացնողից: Նույնքան
կարևոր է որոշում կայացնելու հետա
զոտությունների դերը մասնագիտական
վերապատրաստման, մասնագիտական
կողմնորոշման հոգեբանության, մաս
նագիտական ընտրանքի կազմակերպ
ման, գործունեության հոգեբանական
տեսության զարգացման հարցերում [3]:
Հետազոտության տվյալ փուլի նպա
տակը ենթադրում էր դժվար իրա
վիճ ակն եր ում որ ոշ ում կայ ացն ել ու
առանձնահատկությունների մեթոդի
կայի փորձարկում: Բազմաթիվ փոր
ձար ար ակ ան հետ ազ ոտ ութ յունն եր ի
վերլուծության հիման վրա տվյալ աշ
խատանքի համար ընտրվել էր Մելբուր
նյան որոշման կայացման հարցարանը
(Melbourne Decision Making Questionnaire –
“MDMQ”), որը լայնորեն կիրառվում է ար
տասահմանյան հետազոտություններում:
Թեստի տեղայնացման գործընթացն
անց է կացվել՝ համաձայն հիմնական
դրույթների, որոնք ընդունված են ժա
մանակակից հոգեախտորոշման մեջ:
Հոգեախտորոշիչ մեթոդների տարբե
րակ ում ը հետ ազ ոտ ակ ան մեթ ոդն ե
րից այն է, որ ստացված հետազոտա
կան արդյունքները հարաբերակցվում
են համապատասխան չափորոշիչների
կամ նորմերի հետ: Տարբերակում է նաև
այն, որ հոգեախտորոշիչ մեթոդներն ու

նեն հատուկ ուղղվածություն՝ ըստ հե
տազոտության օբյեկտի: Հ.Ավանեսյանը
մատնաշում է այն հանգամանքը, որ որ
պես ճշգրիտ հոգեախտորոշիչ մեթոդ
ներ, թեստերին ներկայացվում են մի
շարք յուրահատուկ պահանջներ, որոն
ցից կարևորվում է յուրաքանչուր թեստի
սոցիալ–մշակութային տեղայնացումը
(հաշվի առնել ազգային ավանդույթնե
րի և երկրի աշխարհագրական առանձ
նահատկությունները) [1, էջ 82–88]:
Հ ետ ազ ոտ ութ յան մասն ակ իցն եր ի
ընտրությունն իրականացվել է փոր
ձար ար ակ ան հոգ եբ ան ութ յան պա
հանջն եր ին համ ապ ատ ասխ ան: Հե
տազ ոտ ութ յանը մասն ակց ել է 62
ուսանող–մագիստրոս, որոնց միջին տա
րիքը՝ 23,8 (տարիքը 20–ից 28; n= 62; SD =
3,15; 36 աղջիկ և 26 տղա): Անց է կացվել
նաև փորձագիտական հարցում, որտեղ
մասնակցել են հոգեբան հետազոտողնե
րը, որոնց մասնագիտական փորձը գե
րազանցում էր տասը տարին (n = 8 ան
ձ): Թեստավորման վայրը՝ Հայաստանի
պետական կառավարման ակադեմիա:
Թեստավորման ժամանակահատված՝
2014–2015 ուսումնական տարի: Հետա
զոտության բնույթը՝ նախնական:
Հետազոտության գործընթացի նկա
րագրություն: Հոգեախտորոշիչ մեթոդի
կաները ներկայացված էին ուսանողա
կան խմբերում լրացնելու համար (10–12
անձ): Գնահատվում էին նմանություն
ներն ու տարբերությունները՝ ըստ սե
ռի, տարիքի և համապատասխան խմբի:
Հետագայում անց էր կացվում հարցա
րանի հոգեչափական որակների և սահ
մանված գործակիցների հուսալիության
տարբ եր ութ յունն եր ի վերլ ուծ ութ յուն:
Որոշում կայացնելու ձևերի վերաբերյալ
ենթադրությունները և գնահատման
սանդղակների համապատասխանու
թյունը ստուգվում էին համեմատական
վերլուծության մեթոդի միջոցով: Հար
ցարանի տեղայնացված տարբերակում
կոգնիտիվ բաղադրիչները հետևյալներն
էին՝ զգոնություն (ռուս. – бдительность) և
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խուսափում (ռուս. – избегания), գերզգո
նություն (ռուս. – свехбдительность) և հե
տաձգում (ռուս. – прокрастинация, անգլ.
– procrastination – գործերի հետաձգում):
Դիտարկենք ընտրված հոգեախտորո
շիչ մեթոդիկայի հիմնական առանձնա
հատկությունները և հայերենի տեղայ
նացման ընթացակարգերը: Հարցարանի
տեղայնացման գործընթացը իրականաց
վել է պահանջներին համապատասխան
(թարգմանություն երկու ուղղությամբ,
եզրույթների և բառակազմությունների
լեզվաբանական փորձաքննություն, հո
գեբանների փորձագիտական հարցում,
պիլոտաժ թեստավորում և համեմատա
կան տվյալների վիճակագրական մշա
կում): Թարգմանության գործընթացը
կազմված էր համեմատության փուլերից՝
հիմնականում հարցարանի ռուսերեն
տարբերակի հետ [4], ինչպես նաև՝ ան
գլերեն բնօրինակի (L.Mann & co–author,
1997) [7]: Համեմատական վերլուծությունն
անց կացնելու համար կիրառվել է MS
Excel նկարագրական ստանդարտ վիճա
կագրության մեթոդը:
Մելբուրնյան թեստը մշակված էր DMQ
(Flinders’ Decision Making Questionnaire) մե
թոդիկայի հիման վրա: Հարցարանը կազ
մելու ժամանակ Ֆլեդերսը օգտագործել
է Ջենիսի և Մաննի բախման վարկածնե
րը: Հեղինակը ելնում էր այն բանից, որ
որոշում կայացնելու գործընթացի ժա
մանակ անձն ընտրում է հաղթահարման
տարբեր ռազմավարություններ: Տվյալ
մոտեցումը համապատասխանում է մեր
հետազոտության համար ընտրված հո
գեբանական խնդրին, որն առնչվում է
արտակարգ իրավիճակներում որոշում
կայացնելու առանձնահատկությունների
հետ: Մելբուրնյան թեստի մոդելի հիմքում
այն ենթադրությունն է, որ անձը, ով որո
շում է կայացնում, գտնվում է հոգեբանա
կան սթրեսային վիճակում. նա փորձում
է հաղթահարել դրդապատճառային և
հուզական խնդիրները, որոնք ընտրու
թյան կարգավորման ժամանակ գտնվում
են հակամարտության մեջ: Մելբուրնյան

թեստի հեղինակները գնահատեցին որո
շում կայացնելու առանձնահատկություն
ները, որոնք առաջ էին քաշվել անհատա
կան տարբերությունների նկարագրման
համար, դրանք որոշումների անձնական
կարգավորման և ընտրության այնպիսի
փոփոխականներ էին, ինչպիսիք են զգո
նությունը, խուսափումը, գերզգոնությունը
և հետաձգումը: Հարցարանի սանդղակով
հետաձգումը տվյալ դեպքում նշանակում
է ձգտում ինքնուրույն որոշում կայացնել և
որոշումների հետաձգում: Ընդհանուր առ
մամբ տվյալ հատկանիշների համադրու
թյունը հեղինակների կողմից դիտարկ
վում է որպես որոշում կայացնելու ձև:
Տ.Վ.Կորնիլովայի հետազոտությունները
ցույց տվեցին, որ որոշում կայացնելու
անհատական առանձնահատկություննե
րը, որոնք ախտորոշվում են Մելբուրնյան
հարցարանի օգնությամբ, ոչ մի կապ չու
նեին IQ–ի հետ, այլ կապված էին անձի
հուզական ինտելեկտի հետ [4]: «Քոփինգ»
ռազմավարության վերջին վարքային
բնորոշումը իմաստային նշանակությամբ
թարգմանվել է որպես հետաձգում, որի
թարգմանությունը բառարաններում բա
ցակայում է, սակայն իմաստային նշանա
կում է գործերի հետաձգում կամ ուշացում
[4, էջ 2–4]: Մեթոդիկայի ռուսական տար
բերակի հեղինակը բազմաթիվ հետա
զոտութունների արդյունքում ստացել է
բովանդակային վալիդություն և սանդ
ղակների հուսալիություն:
Փորձագիտական հարցման և հաս
տատումների ձևակերպման վերջնա
կան ամփոփումից հետո իրականացվել
է ընտրված մասնակիցների թեստավո
րում: Տրված իրավիճակներում վարքի
հետաձգման ռազմավարության խմբային
ցուցանիշների վիճակագրական վերլու
ծության արդյունքները համեմատվեցին
նմանատիպ հետազոտության արդյունք
ների հետ: Այս դեպքում ընտրված էր ռու
սալեզու տարբերակը, որն առավել մոտ է
հայ երիտասարդության սոցիալ–մշակու
թային առանձնահատկություններին: Այդ
տվյալները ներկայացված են նկար 1–ում:
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Նկար 1. ՈԿՀՄ հարցարանի միջին վի
ճակագրական տվյալների համեմատու
թյուն մեր հետազոտության ընտրանքի
խմ
բի և Տ.Կոր
նի
լո
վայի (2013) խումբ 1
(միջին – x1) և մեր ուսանողների ընտ
րանքի խումբ 2 (միջին – x2):
Մեթոդիկայի չափորոշիչները ստու
գելու և համադրելու նպատակով անց
է կացվել համեմատություն I և II խմբե
րի արդյունքների միջև: Տ.Կորնիլովայի
հոգեբան ուսանողների և մեր ընտրան
քի ուսանողների ցուցանիշների ուսում
նասիրությունն ուներ հետևյալ տեսքը՝
զգոնություն – x1=13.5, x2 =15.0; գերզ
գոնություն – x1=4.5,x2 =11,5; խուսափում
– x1=11.5, x2 =9.5; հետաձգում–x1=9.5, x2
=11,0: Երեք դեպքերում միատարր ցուցա
նիշների միջև տարբերությունները չէին
գերազանցում մեթոդիկայի սանդղակի
3.0 միավորը և չբացահայտեցին վիճա

կագրական նշանակալի տարբերություն,
ինչը վկայում էր որոշում կայացնելու
ժամանակ առանձնահատուկ ռիսկերի
հարաբերական ադեկվատ ընկալման
մասին: Եվ միայն մեկ դեպքում ի հայտ
եկավ նշանակալի տարբերություն գեր
զգոնության ռազմավարության դեպ
քում՝ գերզգոնություն x1 – x2= 7.0 (երբ Р <
0.001): Այս առանձնահատկությունը, ըստ
երևույթին, կարելի է մեկնաբանել մեր
խմբում կանանց թվային գերակշռմամբ,
քանի որ նրանց ցուցանիշների միջին
թիվը զգալիորեն տարբերվում էր տղա
մարդկանց ներկայացուցիչների տվյալ
ներ ից: Այս առ անձն ահ ատկ ութ յուն ը
հետագայում հաստատեցին իրականաց
րած կորելացիոն վերլուծությունը, որի
ցուցանիշները ներկայացված են աղյու
սակ 1–ում:
Աղ յուսակ 1.

Անձնական հատկանիշների և աշխատակիցների աշխատանքի ժամանակի կորելացիոն ցուցա
նիշները (r՝ ըստ Փիրսոնի)
N

ՈԿՄՀ ցուցանիշներ

r

1

Զգոնություն

0,58**

2

Խուսափում

0,45*

3

Հետաձգում

0,56**

4

Գերզգոնություն

0,41
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Ծանուցում՝ հավաստիության ար
ժեքի սահմաններ, եթե r < 0.45–ից: *р <
0.05; և r < 0.53–ից **р < 0.01:
Թեստավորման վիճակագրական վեր
լուծության արդյունքում բացահայտվեցին
որոշում կայացնելու այս կամ այն բնորոշ
առանձնահատկությունների դրսևորման
որոշակի օրինաչափություններ՝ ըստ ու
սանողների սեռական պատկանելիու
թյան: Կորելացիոն վերլուծության ար
դյունքում՝ ներկայացված Աղյուսակ 1–ում,
պարզվեցին հետևյալ երեք ցուցանիշ
ների հատուկ հարաբերություն՝ զգոնու
թյուն, խուսափում և հետաձգում: Առավել
նշանակալի կապեր ի հայտ եկան երկու
ցուցանիշներում, այն է՝ զգոնություն և
հետաձգում: Բացառություններ գրանցվե
ցին միայն գերզգոնության ցուցանիշնե
րում: Այս ամենը հանգեցնում է այն եզրա
կացության, որ այս երկու բնորոշումները
ավելի հաստատուն են տղամարդկանց և
կանանց համար: Այս յուրահատկությունը
հաշվի կառնվի հետազոտական հետագա
աշխատանքի ժամանակ:
Նաև անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ
հարցարանն ուղղված է սթրեսի հաղ
թահարման հիմնական օրինաչափու
թյուններին, որոնք կապված են բարդ և
վտանգավոր որոշումների հետ անձանց
մոտ, ովքեր արդեն ունեն հաստատված
ռազմավարություն, սակայն տվյալ հե
տազոտությունում մասնակիցների մեծ
մասը դեռևս գտնվում էին ինքնորոշման
փուլում, ինչը ևս կարող է ազդել ստաց
ված արդյունքների վրա [8]: Ենթադրվում
է նաև, որ թեստավորման ժամանակ
մասնակիցների մեծ մասը ուղղորդվում
էին որոշում կայացնելու, ընտրության
ժամանակ վարքային պատկերացրած
կամ իդեալական մոդել, ինչը կարող է
տարբերվել նրանց իրական վարքից, որը
հատուկ է տվյալ անձին և պայմանավոր
ված է նրա փորձով: Տվյալ հանգամանքը
պահանջում է թեստավորման ստուգում
այլ մեթոդիկաների լրացմամբ և գենդե
րային համասեռությամբ:
Ստացված տվյալները նաև համե

մատվում էին այլ հետազոտությունների
արդյունքների հետ, որտեղ ուսումնա
սիրվում էին տարբեր իրավիճակներում
որոշում կայացնելու առանձնահատ
կությունները: Այն աշխատանքներում,
որտեղ նույնպես ուսանողներ էին, կի
րառվում էին երկու առաջադրանքներ
անհատական և խմբային աշխատանք
ների պայմաններում: Պարզվել է, որ
նախ ընտր ութ յունն եր ի դին ամ իկ ան
կախված է որոշում կայացնելու ոճից [2]:
Միևնույն ժամանակ, մի հետազո
տության վերլուծություն ցույց տվեց, որ
կախված ստորջրյա լողով զբաղվելու
փորձից, ընդհանուր ռիսկերի կոգնիտիվ
ներկայացուցչությունը տարբեր կերպ
կապված են անհատական անորոշության
հանդեպ հանդուրժողականության հատ
կանիշի, ռիսկի պատրաստակամության,
ռիսկի հակման ինքնագնահատականի
և հաղթահարման ոճերի հետ, մինչդեռ
այն անձանց մոտ, ովքեր չեն զբաղվում
ստորջրյա լողով կոգնիտիվ ներկայա
ցուցչությունը կապված չէ անձնական
որակների հետ: Այսպիսով՝ ուսումնա
սիրությունը ցույց է տալիս, որ կյանքի և
առողջության համար վտանգի ընկալու
մը միջնորդվում է անհատի ինտելեկտու
ալ–անձնային հատկանիշներով. ռիսկի
կոգնիտիվ ներկայացուցչության և ան
հատական որակներով, իսկ էքտրեմալ
սպորտաձևերն ունեն այդ հատկություն
ների յուրատեսակ համադրություն [6]:
Համեմատական ուսումասիրության
արդյունքների ամփոփումը վկայում է,
որ դրանք հիմնականում կրկնում են
տվյալներ, որոնք ստացվել են ռուսա
կան ընտրանքի անկախ խմբերում, ին
չը փաստում է ստացված արդյունքների
հուսալիությունը, ինչպես նաև դարձնում
ընդհանուր որոշում կայացնելու տվյալ
օրինաչափությունները հայազգի կոն
տինգենտի համար: Հետևաբար՝ ՈԿՄՀ–ի
հայերեն տարբերակը կարող է կիրառվել
հետագա հետազոտություններում՝ որո
շում կայացնելու հետ կապված դժվար,
անորոշ և ռիսկային իրավիճակներում:
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BEHAVIORAL REGULATION FEATURES IN THE
DECISION-MAKING PROCESS

MARAT DURYAN
Public Administration Academy of the RA, Department of Psycology, Applicant

The purpose of this phase of research is the approbation of methodology for assessing the
features of decision-making in complex situations. Based on the analysis of numerous experimental
studies Melbourne Decision Making Questionnaire (MDMQ) was selected. The adaptation process of
the text in the Armenian language was conducted in accordance with the basic provisions accepted
in modern psycho-diagnostics. The study involved both master students and expert psychologists.
Statistical analysis of the results, group indicators of behavioral strategies of overcoming were
compared with similar studies. Two profiles were identified as a result of our test that are more
stable for men and women.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОСОБЕННОСТЕЙ ПОВЕДЕНЧЕСКОЙ РЕГУЛЯЦИИ
ПРОЦЕССА ПРИНЯТИЯ РЕШЕНИЙ

МАРАТ ДУРЯН
Государственная академия управления РА, кафедра психологии, соискатель

Целью данного этапа исследования является апробация методики оценки особенности
принятия решений в сложных ситуациях. На основе анализа многочисленных эксперимен
тальных исследований был выбран Мельбурнский опросник принятия решений (MDMQ).
Процесс адаптации текста на армянском языке был проведен в соответствии с основными
положениями, которые приняты в современной психодиагностике. В исследовании приняли
участие студенты–магистры и специалисты – психологи. Статистический анализ результа
тов, групповые показатели стратегий поведения преодоления были сопоставлены с анало
гичными исследованиями. В заключении выявлены два профиля для нашей версии теста,
который являются более устойчивыми для мужчин и женщин.
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՉԻԼԻՆԳԱՐՅԱՆ
Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի
«Ուրարտու» համալսարանի հայցորդ,
ՀԱԱՀ, իրավագիտության և քաղաքագիտության
ամբիոնի ասիստենտ

ՍՈՑԻԱԼ–ԴԵՐԱՅԻՆ ՀԱՐՄԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՔԿՀ–ՈՒՄ
(անզգուշությամբ հանցանք կատարած անձանց օրինակով)
Հոդվածում ներկայացված են ան
զգուշ ութ յամբ
հանց ագ ործ ութ յուն
կատ ար ած անձ անց հոգ եբ ան ակ ան
առանձն ահ ատկ ութ յունն եր ը և ՔԿՀ–
ներում նրանց դերային հարմարման
հիմնախնդիրները: Մատնանշվում են
հարմարման դրական արդյունքի վրա
ազդող օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատ
ճառները:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. ՔԿՀ, ՃՏՊ, անզգուշու
թյամբ հանցանք կատարած անձ, դիտա
վորությամբ հանցանք կատարած անձ,
հանցավոր ինքնավստահություն, հան
ցավոր անփութություն, հանցավոր են
թամշակույթ, հոգեբանական դեֆիցիտ,
դերային հարմարում:
ՔԿՀ–ու մ դատ ապ արտ յալ ի հար
մար
ման և նոր դե
րի յու
րաց
ման հիմ
նախնդիր ը արդ իակ ան է դառն ում՝
պայմանավորված այն փաստով, որ հե
տագայում այդ դատապարտյալը կրկին
դառնում է սոցիումի անդամ և նրա հե
տագա կյանքը, վարքը և գործողություն
ները, դրանց բնույթն ու վտանգավորու
թյան աստիճանը կախված են ՔԿՀ–ում
նրա հարմարման, նոր դերի յուրացման
արդյունքում ձեռք բերած սոցիալ–հոգե
բանական փոփոխությունների բնույթից,
պահպանված կամ փոփոխված արժե
համակարգից:
Ներկայումս ՀՀ դատապարտյալների
գերակշռող մասը դատապարտվում են
որոշակի ժամկետով ազատազրկման
(չնայած պակաս կարևոր չէ նաև ցմահ
դատապարտյալների խնդիրը, քանի
որ, բացի ՔԿՀ –ում նրանց հետ շփման

առանձնահատկություններից, օրենքը
վերջիններիս նույնպես տալիս է գոր
ծի վերանայման հնարավորություն, որի
հետևանքը կարող է լինել և՛ ռեժիմի
փոփոխությունը, և՛ նույնիսկ պատիժը
կրելուց պայմանական վաղաժամկետ
ազա
տու
մը [4, էջ 9], և կախ
ված այն
հանգամանքից, թե ինչ ֆիզիկական և
հոգեկան վիճակում է դատապարտյալը
դուրս եկել ՔԿՀ–ից (խաթարված առող
ջությամբ, ագրեսիվ, անարդարության
զգացումով կամ վրեժով ու հուսահա
տությամբ լցված), կարելի է մասամբ
կանխատեսել, թե ինչպիսին կլինի նրա
վարքը ազատության մեջ:
Աշխ ատ անք ը նպատ ակ է հե
տապնդում ուսումնասիրելու անզգու
շությամբ հանցագործություն կատարած
անձ անց հոգ եբ ան ակ ան առանձն ա
հատկությունները, ՔԿՀ–ներում նրանց
դերային հարմարման հիմնախնդիրնե
րը, ինչպես նաև հարմարման դրական
արդյունքի վրա ազդող օբյեկտիվ և
սուբյեկտիվ պատճառները:
ՀՀ Քրեական օրենսգրքի համաձայն
[1:հդ.30] անզգուշությամբ կատարված
հանցանքը կարող է դրսևորվել ինք
նավստ ահ ութ յամբ կամ անփ ութ ու
թյամբ: Հանցանքը համարվում է ինք
նավստ ահ ութ յամբ կատ արված, եթե
անձը նախատեսել է իր գործողության
(անգործության՝ հանրության համար
վտանգ ավ որ հետև անքն եր ի առա
ջացման հնարավորությունը, սակայն,
առանց բավարար հիմքերի՝ ինքնավս
տա
հո
րեն, հույս է ունե
ցել, որ դրանք
կկանխվեն: Հանցավոր ինքնավստահու
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թյան դեպքում անձը ոչ միայն չի ցանկա
նում վտանգավոր հետևանքների առա
ջացումը, այլև ձգտում է կանխել դրանք:
Փաստորեն, այս դեպքում անձի հո
գեբանական վերաբերմունքը հետևանք
ների նկատմամբ ակտիվ է: Նա հույս է
ունենում, որ վտանգավոր հետևանքնե
րը կկանխվեն, ընդ որում հույսը դնում
է ոչ թե պատահականության վրա, այլ
կոնկրետ, իրական հանգամանքների
(ուժ, ճարպկություն, կյանքի փորձ, մաս
նագիտական պատրաստվածություն) և
երևույթների, որոնք, իրոք, կարող են
կանխել հնարավոր վտանգավոր հե
տևանքները, սակայն, ինչպես նշվում է
օրենքում, այդ միտքը առանց բավարար
հիմքերի է [5, էջ218]:
Քրեագետների մի մասը գտնում է,
որ այս դեպքում անձը չի գիտակցում իր
արարքի հանրորեն վտանգավորության
բնույթը, այսինքն՝ վտանգավոր հե
տևանքը կանխելու հույսը չեզոքացնում
է արարքի վտանգավորության գիտակ
ցումը: Մյուս մասը գտնում է, որ հանցա
վոր ինքնավստահության դեպքում ևս
անձը գիտակցում է իր արարքի հանրո
րեն վտանգավոր բնույթը, եթե նա գի
տակցում է, որ իր արարքից կարող են
վտանգավոր հետևանքներ առաջանալ,
ապա նա գիտակցում է նաև այդ արար
քի վտանգավորությունը [5; էջ217]:
Հանցանքը համարվում է անփութու
թյամբ կա
տար
ված, եթե ան
ձը չի նա
խատեսել իր գործողության (անգործու
թյան)՝ հանրության համար վտանգավոր
հետևանքների առաջացման հնարավո
րությունը, թեև տվյալ իրադրությունում
պարտավոր էր և կարող էր նախատեսել
դրանք [1, հդ.30]:
Հանցավոր անփութության ինտե
լեկտուալ չափանիշն այն է, որ անձը
չի գիտակցում իր կողմից կատարվող
գործ ող ութ յունն եր ի (անգ ործ ութ յան)
հասարակական վտանգավորությունը:
Դա տեղի է ունենում այն պատճառով,
որ անձը հանցագործություն կատարելու
նպատակ չունի: Նա խախտում է որոշա

կի նորմեր, արգելքներ (շինարարական
նորմեր, զենքի հետ վարվելու կանոններ,
սանիտարահամաճարակային կանոններ
կամ բոլորին հայտնի կենցաղային նա
խազգուշական կանոններ): Ընդ որում,
այստեղ չնախատեսելը բնավ չի նշանա
կում տեղի ունեցողի նկատմամբ ցան
կացած հոգեբանական վերաբերմունքի
բացակայություն, այլ այդ վերաբերմուն
քի հատուկ ձև: Անփութության ժամանակ
հետևանքները չնախատեսելը վկայում է
անձի արհամարհական վերաբերմուն
քը օրենքի պահանջների, համակեցու
թյան կանոնների և այլ անձանց շահերի
նկատմամբ: Կամային չափանիշը նշա
նակում է, որ անձը անհրաժեշտ ուշադ
րության և շրջահայացության դեպքում
կարող էր և պարտավոր էր նախատեսել
վտանգավոր հետևանքները [3, էջ213]:
Երբ անձը անզգուշությամբ է կատա
րում հանցագործությունը, նա որոշում
է գոր
ծել իրեն հայտ
նի կեր
պով, կամ
չկանխատեսելով իր արարքի հանցա
վոր հետևանքները (հնարավորություն
ունենալով դրանք կանխատեսելու), կամ
կանխատեսելով, սակայն թեթևամտո
րեն հու
սա
լով, որ դրանք կկանխ
վեն
ներկա կամ ապագա գործոնների մի
ջամտության հետևանքով: Այս կամ այն
հանց ագ ործ ութ յան մեջ մեղ ավ որ ին
ճիշտ գնահատելու համար (իրավա
կարգի համար վերջինիս քիչ կամ շատ
վտանգ ավ որ ութ յան տես անկ յուն ից)
անհրաժեշտ է հաշվի առնել մի կողմից
անձի անհատականության այն մաս
նիկները, որոնք վերջինիս ընտրության
վրա դրական ազդեցություն են ունեցել
(այլ կերպ ասած՝ դրդել են), մյուս կող
մից՝ որոնք հանդիսացել են որպես կան
խող դրդապատճառ և այլ ելք են հու
շել ստեղծված իրավիճակում: Այսինքն՝
պետք է հաշվի առնել անձի կրիմինոգեն
և կրիմինոռեպուլսիվ հատկանիշները:
Այս երկու մասնիկների հարաբերակցու
թյունից է կախված անձի՝ իրավակարգի
համար ներկայացվող վտանգավորու
թյան աստիճանը [9, Էջ 3]:
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Ուսմունքը միայն մեղքի տարբեր
ձևերի և դրա վրա ազդող այս կամ այն
հանգամանքների մասին դեռևս բա
վա
կան չէ: Անհ
րա
ժեշտ է նաև հան
ցագործի անձի հոգեբանական ուսում
նասիրությունը միասնության մեջ, որը
կբացահայտեր այդ անձին բնորոշ հատ
կանիշները, որոնց հողի վրա աճում են
հանցագործություններում դրսևորվող
դիտ ավ որ ութ յան և անզ գուշ ութ յան
տարբեր երանգները [9, Էջ 4]:
Չնայած, որ այս կատեգորիայի ան
ձանց շարքում հանդիպում են անձանց
տարբեր տիպեր, միևնույնն է, անզգու
շությամբ հանցանք կատարած անձինք
իրենց հոգեբանական առանձնահատ
կություններով սկզբունքայնորեն տար
բերվում են դիտավորությամբ հանցանք
կատարած անձանցից [6, էջ 27]:
Անզգուշությամբ հանցանք կատա
րած անձանց գոյություն ունեցող կեր
պարին բնորոշ են մշտական, ի սկզբանե
նրան վերագրվող հատկանիշներ, այլ
ոչ թե իրավիճակային գոյացություններ
և հոգեվիճակներ: Այս կատեգորիայի
անձանց բնորոշ է անվստահությունը,
սթրեսի հետևանք հանդիսացող ան
հանգստությունը և չափից ավելի ինք
նավերահսկումը: Վերոնշյալ անձինք
էքստրեմալ–ծայրահեղ իրավիճակնե
րում տրվում են վախին և ավելի շատ
հակված են ոչ թե ռացիոնալ, այլ զգաց
մունքային հակազդումների: Վերջիննե
րի մոտ նկատվում է ցածր դիմադրողա
կանություն ցնցումների նկատմամբ, ինչն
էլ բերում է ծայրահեղ վիճակներում հա
մարժեք կողմնորոշվելու և որոշում կա
յացնելու դժվարությունների: Ի սկզբանե
այս անձանց համար սթրեսային են այն
իրավիճակները, որոնց ելքը անկանխա
տեսելի է: Այս իրավիճակներում նրանք
ավելի հակված են ստերեոտիպային,
շաբլոն գործողությունների և ի վիճակի
չեն բավականաչափ իրատեսորեն ըն
կալել իրադրությունը, ինչն էլ բերում է
կանխատեսման սխալի [6, էջ 28]:
Այս ան
ձանց վե
րագր
վում են նաև

այնպիսի հատկանիշներ, ինչպիսիք են
էգոիզմը, սեփական գործողությունների
և որոշումների սոցիալական հետևանք
ների հանդեպ անտարբերությունը, եթե
դրանք իր հա
մար շա
հա
վետ են կամ
արդյունավետ, մասնագիտական գոր
ծունեության կանոնների հանդեպ ձևա
կան վերաբերմունքը (այդ թվում նաև
առավելագույն վտանգի աղբյուրների
շահագործման): Հենց դա է պատճառը,
որ չի կարելի անզգույշ հանցագործու
թյունները որակել միայն որպես բարդ,
էքստր եմ ալ իրավ իճ ակ ում անփ ույթ
գործողությունների արդյունք: Իհարկե,
վերջիններիս որոշակի մասը կապված
է մասնագիտական կամ կենցաղային
գործունեության անվտանգության կա
նոնների չիմացության (կամ ոչ լրիվ
իմացության), կամ կոնկրետ իրավիճա
կում դրանք կիրառելու ունակության
բացակայության հետ, միևնույնն է, այդ
խախտումների 55–60 % –ը կատարվում
են գիտակցաբար, սովորական, այլ ոչ
թէ ծայրահեղ իրավիճակներում [8, էջ
462]:
Անզգուշությամբ հանցագործություն
կատարած անձանց առանձնահատկու
թյունն այն է, որ վերջիններս դիտավո
րությամբ հանցագործություն կատարած
անձանց համեմատությամբ ունեն առա
վել ցածր հասարակական վտանգա
վորության աստիճան: Անզգուշությամբ
կատարված հանցագործության հիմքում
ընկած է ոչ թե հակասոցիալական կոնկ
րետ դրդապատճառը, այլ սուբյեկտի այս
կամ այն սխալը (թեպետ՝ մեղավոր),
կոնկրետ սահմանված անվտանգության
կանոններին չենթարկվելը կամ դրանք
խախտելը:
Հանցագործությունների այս տեսակը
կատարվում է առավելապես ՃՏՊ–ների
տեսքով: Յուրաքանչյուր տարի աշխար
հում տեղի է ունենում մոտավորապես
60 մլն. ավ
տով
թար, որոնց հետ
ևան
քով մահանում են հարյուր հազարա
վոր և վնասվում միլիոնավոր մարդիկ:
Մի շարք երկրներում ավտոտրանսպոր
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տային պատահարները բոլոր մահացու
պատահարների մեկ երրորդ մասն են
կազմում՝ իրենց մասշտաբներով զիջե
լով միայն սիրտանոթային և օնկոլոգի
ական հիվանդություններին: Այսպիսով՝
կարելի է արձանագրել, որ անհամա
չափ ընթ աց ող գիտ ատ եխն իկ ակ ան
առաջընթացը մարդու համար բնավ էլ
անվտանգ չէ [8, էջ 459]: Բացի դրանից՝
անզգուշությամբ կատարած հանցագոր
ծությունների զգալի մասը կատարվում
են տղամարդկանց կողմից, ինչը գլխա
վորապես բացատրվում է վերջիններիս՝
տեխնիկական միջոցների շահագործ
ման մեջ մասնակցության գերակշռող
դիրքով [8, էջ 462]:
Սա կարելի է բացատրել նաև այն
հանգամանքով, որ հաճախ, առավելա
գույն վտանգի աղբյուրի հետ կապված
ուշադրության և զգուշավորության սուր
զգացողությունը անձին ետ է պահում
տեխնիկական միջոցների և զենքի հետ
անփույթ վերաբերմունքից, իսկ որպես
կանոն, այս զգացողության սրությունը
կանանց մոտ բնատուր է:
Ուշագրավ են Ա. Վ. Մոլոստվովի և
մի խումբ հոգեբանների կողմից բան
դիտիզմի և անզգուշությամբ հանցանք
կատ ար ել ու համ ար (հ իմն ակ ան ում
ՃՏՊ) դատապարտված հարյուրական
անձանց շրջանում կատարված հետա
զոտությունների արդյունքում հայտ
նի դարձած փաստերը՝ հարցվողների
մանկության տարիներին ունեցած դե
ֆիցիտների մասին: Դրանց պատկերը
բնութագրում է մարդուն բնորոշ դեֆի
ցիտների համակարգը: Անզգուշությամբ
հանցանք կատարած անձանց մոտ վառ
արտահայտված են անձնական տա
րածության, մտերիմնարի հետ շփման
և սուր զգացողությունների պակասը:
Միևնույն ժամանակ նշված անձանց
մոտ, ի տարբերություն կազմակերպված
հանցավոր խմբերի անդամների, գրե
թե բացակայում են նյութական ոլորտի
(սնունդ, հագուստ և այլն) դեֆիցիտները
[10, էջ 136]:

Նրանց կարծիքով՝ ակտուալ և չբա
վար արվ ած պահ անջմ ունքն եր ի այս
պատկերը կարող է բացատրվել նրա
նով, որ փորձարկվողները մանկության
տարիներին գտնվել են ծնողների և մե
ծահասակների գերհոգածության ներքո,
ինչը միաժամանակ անտեսում է երե
խայի անհատականությունը: Նշանակում
է՝ ծնողները երես են տվել երեխային,
բավարարել նրա նյութական պահանջ
մունքները՝ զուգահեռաբար զրկելով
անկախությունից և պատասխանատու,
որոշիչ իրավիճակներում սեփական ար
ժեքը, նշանակությունը զգալու հնարա
վորությունից: Անհատին մարտահրա
վեր նետող այս իրավիճակների լուծումը
մի շարք ինտենսիվ մտահոգությունների
պատճառ է դառնում: Զրկված լինելով
մեծերի հետ վստահության հարթակից՝
նրանք, փաստորեն, զրկված են եղել մե
ծանալու, «ընդունված» լինելու հնարա
վորությունից [10, էջ 137]:
Ուսումնասիրելով դիտավորությամբ
հանցանք կատարած անձանց մանկա
կան դեֆիցիտները, պարզ է դառնում
որ, վերջիններիս էլ բնութագրական են
սուր զգացողությունների և մտերիմնե
րի հետ շփման պակասը կամ բացակա
յությունը: Սրանք զուգորդվում են ու
շադրության և նյութական կարիքներով
(սնունդ, հագուստ, խաղալիք և այլն):
Կարելի է ենթադրել, որ վերջիններիս
համար հանցագործությունը հենց նյու
թական վիճակը բարելավելու և նյութա
կան պահանջմունքները բավարարելու,
այլ անձանց ցանկալի ուշադրությունը
գրավելու միջոց է [10, էջ 139]:
Հ ոգ եբ ան ակ ան պաշտպ ան ակ ան
ոլորտ ի ուս ումն աս իր ութ յուն ը, որ
պես դոմինանտ, վառ արտահայտված
պաշտպանական միջոց երկու խմբերի
մոտ էլ երևան է հանում պրոեկտումը,
ռացիոնալիզացիան և ժխտումը: Անզ
գուշությամբ հանցագործություն գործած
անձանց թեստավորման արդյունքների
ուսումնասիրությամբ պարզ է դառնում,
որ վերջիններիս մոտ առաջատար հո
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գեբանական պաշտպանական միջոց է
ժխտումը, որը ռացիոնալիզացիայի և
պրոեկտման հետ միասին փորձարկվող
ների համար կազմում են յուրատիպ կա
յուն պաշտպանական մոդել, որտեղ ան
զգույշ վարքագծում չկան վտանգավոր
հետևանքներ, այն սոցիալապես ընդու
նելի է և նույնիսկ անհրաժեշտ (օրինակ՝
անհրաժեշտ էր արագ հասնել տեղ), իսկ
պատահական արդյունքում մեղավոր են
այլ անձինք (ՃՏՊ–ի մյուս մասնակիցնե
րը): Ընդ որում, նրանց ինք
նագ
նա
հա
տականի առանձնահատկությունները
ցույց են տալիս ինքնավստահության
բարձր ցու
ցա
նիշ՝ ցածր ներ
քին կոնֆ
լիկտների և սեփական անձի հետ ան
համաձայնության համակցությամբ: Այս
բոլորը երևան են գալիս սեփական ան
ձի հանդեպ ընդհանուր առմամբ դրա
կան վերաբերմունքի ֆոնի վրա (ցածր
ներքին կոնֆլիկտայնություն) [10, էջ 140]:
Ինչպես գիտենք, ՀՀ Քր. օրենսգրքում
պատ իժ ը սահմ ան ել իս հաշվ ի են
առնվում հանցագործության վտանգա
վորության աստիճանը և բնույթը, մե
ղադրյալի անձը, այդ թվում, ծանրաց
նող և մեղմացնող հանգամանքները,
ինչպես նաև նշանակված պատժի ազ
դեցությունը մեղադրյալի և վերջինիս
ընտանիքի վրա:
Ամեն դեպքում, սոցիալական մեկու
սացումը իր վնասակար ազդեցությունն
է թողնում անձի հետագա կյանքի վրա,
քանի որ անձի պատժի կրման հետևանք
է անձի դեզադապտացիան, ինչի հե
տևանքով էլ հետպենիտենցիար շրջա
նում է՛լ ավելի է սահմանափակվում
նրա՝ գոյություն ունեցող հասարակական
և բարոյական նորմերին, ինչպես նաև
ազատ կյանքի պայմաններին հարմար
վելու գործընթացը:Կյանքի բնականոն
պայմանների փոփոխության արդյուն
քում ի հայտ են գալիս գործոններ, որոնք
որոշակիորեն ապակազմակերպում են
անձի վարքագիծը կարգավորող հոգե
կան գործունեութունը [11, էջ 148]:
Ազ ատ ազրկ ումն ինքն ին, որպ ես

պատժամիջոց, ենթադրում է մի շարք
սահմանափակումներ, որոնք դատա
պարտյալների մոտ կարող են առա
ջացնել դեզադապտացիա, առավելա
պես՝ հասարակությունից, ինչպես նաև
ավելի խորացնել շրջապատի մերժումը:
Գոյություն ունեցող սահմանափակում
ների թվին պետք է դասել ոչ միայն հա
րազատների և ընտանիքի անդամների
հետ կապերի զգալի թուլացումը, այլև
հասարակության հոգևոր արժեքների
հետ առնչվելու հնարավորության (օր.՝
գրականության, մշակույթի, բարձրա
գույն և միջնակարգ մասնագիտական
կրթություն ստանալու, աշխատանքային
կոլեկտիվների և հասարակական կազ
մակերպությունների հետ) սահմանա
փակումը (մեր երկրի պայմաններում՝
վերը նշված երևույթները ոչ թե սահմա
նափակվում են, այլ համարյա բացառ
վում): Նշանակալի դեզադապտացնող
և օտարեցնող նշանակություն կարող
է ունենալ նաև դատապարտյալի կող
մից ազատազրկումը որպես անարդար,
ոչ արժանի տանջանքներ պատճառող
պատժամիջոց ընկալելու հանգամանքը,
ինչը բնորոշ է հանցագործների ճնշող
մեծամասնությանը [7, էջ 277]:
Ազատազրկման պայմաններում վե
րահարմարման գործընթացի արդյունա
վետությունը պետք է կախված լինի մի
շարք գործոններից. որպես կատարած
հանցավոր արարքի հետևանք՝ պատժի
իմաստի և անհրաժեշտության գիտակ
ցումից, սեփական սոցիալ–հոգեբանա
կան դերի գիտակցումից և ընդունումից,
ինչպես նաև վերահարմարմանը և դե
զադապտացիայի կանխմանը նպաստող
ուղիների փնտրման գործընթացին մաս
նակից դառնալուց: Այսպիսով՝ ՔԿՀ–ի
պայմաններում դատապարտյալի վերա
հարմարեցման մեխանիզմները իրենցից
պետք է ներկայացնեն դատապարտյա
լի անձի սոցիալ–հոգեբանական վիճա
կի բարելավմանն ուղղված միջոցների
համակարգ՝ նպատակ ունենալով հիմք
ստեղծելու տվյալ անձի՝ հասարակու
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թյանը ինքնակամ վերաինտեգրման հա
մար: Այդ պատճառով դատապարտյա
լի վրա պատժի կրման ժամանակակից
համակարգի ներգործության միջոցնե
րը (ռեժիմը, աշխատանքը և պատժելու
նպատակով ներգործության միջոցները
(ոչ մի կերպ չեն նպաստում բարեհաջող
հարմարման ընթացքին և հաճախ, դա
տապարտյալի անձի հոգեբանական և
քրեաբանական որակների հետ միասին
հանգեցնում են նյարդային–հոգեկան
խախտումների [8, էջ 149]:
Հաշվի առնելով ՔԿՀ–ում դատա
պարտյալների շրջանում կատարված
հարցումները՝ գտնում ենք, որ դա եր
բեմն այդպես չէ: Բնականաբար, խոս
քը չի վերաբերում պատժամիջոցնե
րին: Շատ հաճախ դատապարտյալները
դժգոհում են ռեժիմի և աշխատանքի
բացակայությունից, նույնիսկ ցանկու
թյուն են հայտնում սեփական ուժերով
լուծել իրենց զբաղվածության հարցը
(նրանցից ոմանք փորձ են արել փոքրիկ
արտադրամաս հիմնելու, կենդանիներ
խնամելու, ոմանք էլ բուհերում սովորե
լու): Կարծում ենք՝ բոլոր, նույնիսկ ամե
նաանհուսալի համարվող դեպքերում,
աշխատանքը, զբաղմունքը, ուսումը ան
պայման դրական ազդեցություն կարող
են ունենալ ինչպես կոնկրետ դատա
պարտյալի, այնպես էլ ընդհանուր ՔԿՀ
հաստատության և վերջինիս սոցիալա
կան նպատակների ու առաքելության
իրականացման գործում:
Անզգուշությամբ հանցանք կատա
րած անձանց համար հատկանշական են
շփման այնպիսի առանձնահատկություն
ներ, ինչպիսիք են այլ անձանցից իրենց
հետ մտերիմ էմոցիոնալ կապ ստեղծե
լու սպասումները, շփման ընթացքում
այլ անձանց ղեկավարելու ցանկությու
նը, ինչպես նաև սեփական անձին ղեկա
վարել թույլ չտալը և շփման մեջ մտնելու
մեծ պահանջը: Ի հակադրություն վեր
ջիններիս՝ դիտավորությամբ հանցանք
գործած անձանց բնորոշ է միակ և վառ
արտահայտված ձգտումը՝ շփման մեջ

ղեկավարել ուրիշներին: Ակնհայտ է, որ
անզգույշ հանցագործների մոտ շփումը
կառուցվում է զգացմունքայնորեն (էմո
ցիոնալ) կերպով ընդունված զրուցակից
լինելու ցանկության շուրջը՝ իր համար
ընդունելի, նպաստավոր պայմաններում
(շփումը վերահսկելով): Ի հայտ է գալիս
շփման «միակողմ» սխեմա. «Դուք ինձ ըն
դունում եք այնպիսին, ինչպիսին ես կամ,
այն պայմաններով, որ ես եմ ցանկանում,
և այդ ընդունվելու համար ես հազիվ թե
փոխվեմ»: Չնայած, այս սխեմայի բացա
հայտմամբ մենք բացահայտում ենք նրա
ուղղման, շտկման ռեսուրսների և միջոց
ների շրջանակը [9, էջ 139]:
Բնականոն կենսապայմանների փո
փոխության արդյունքում ի հայտ են
գալիս գործոններ, որոնք որոշակիորեն
ապակազմակերպում են անձի վար
քագիծը կարգավորող հոգեկան գոր
ծընթացները: Բնականաբար, ուղղման
առավել արդյունավետ ուղիների որո
նումը այսօր առավել քան արդիական
է: Այն ստիպում է փնտրել ու կիրառել
վերադաստիարակման և վերասոցի
ալ ակ ան ացմ ան առավ ել ագ ույն բա
րենպաստ մոտեցումներ և միջոցներ,
որոնց արդյունավետության մասին կա
րելի կլինի խոսել միայն գործնականում
տևական ժամանակ կիրառելուց հետո:
Այդ մոտեցումներից մեկը լայն կիրառում
ստացած ուղղիչ քրեակատարողական
հիմնարկությունների և մարմինների
դասակարգումն է, որոնք էլ հենց պետք
է զբաղվեն դատապարտյալների «տար
բերակմամբ»: Հենց դատապարտյալնե
րի ճիշտ տարբերակումն է, որ հետագա
յում կանխորոշում է դատավճռի ճիշտ
կատ արմ ան ընթ ացք ը, անհ րաժ եշտ
պայման է դատապարտյալների հետ
վերաբերմունքի ծրագրերի և միջոցների
ընտրության, ինչպես նաև քրեակատա
րողական հիմնարկի գործունեության
անվտանգության և արդյունավետու
թյան, առկա ռեսուրսների և հանրավո
րությունների հարցում [9, էջ 219]:
Պակաս կարևոր չէ նաև դատապար
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տյալների հետ վերաբերունքի և վար
վելաձևի խնդիրների ու նպատակների
ճշգրիտ ընկալումը: Դատապարտյալներ
դասակարգումը պետք է կատարվի գի
տականորեն մշակված ծրագրերի հի
ման վրա, քանի որ դրա իրականացումը
հետապնդում է հետևյալ նպատակները.
1.	տարբեր դասերի մեկուսացու
մը և առավել վտանգավոր ու քրեորեն
«վարակված» անձանց կողմից նվազ
վտանգավորների վրա բացասական
ազդեցության կանխումը,
2.	հարկ ադր անք ի միջ ոցն եր ի և
դաստիարակական ներգործության կի
րառման տարբերակման ապահովում,
3. ուղղման և պատժի նպատակ
ներին առավել համապատասխան ՔԿՀ
–ների կառուցում [9, էջ 219]:
Դ ատ ապ արտվ ած անձ անց մոտ
ադապտացիայի առաջին փուլում (ազա
տազրկման վայրում գտնվելու երեքից
չորս ամիսների ընթացքում) տեղի է ու
նենում նախկին կարծրատիպերի բե
կում, տարաբնույթ բացասական հույզե
րի առաջացում, և այս նոր իրավիճակում
ոչ բոլոր դատապարտյալներն են կարո
ղանում ճիշտ կողմնորոշվել (նամանա
վանդ այն ան
ձինք, որոնց հա
մար դա
առաջին դատվածությունն է): Որպեսզի
հարմարումն անցնի արդյունավետ, ՔԿՀ
աշխատակազմը, որ ղեկավարում է այդ
գործընթացը, պետք է քաջատեղյակ լի
նի հարմարման վրա ազդող օբյեկտիվ
և սուբյեկտիվ հանգամանքների մասին:
Դա հատ
կա
պես շատ կար
ևոր է ընդ
հանուր կողմնորոշման փուլում, երբ
անձնակազմը պետք է դրսևորի համ
բերություն, հանդուրժողականություն և
պատշաճ վերաբերմունք [2, էջ 394]:
ՔԿՀ–ներում անմիջական իրակա
նացվ ող պրոֆ իլ ակտ իկ գործ ող ու
թյուններից նախևառաջ կարելի է դի
տարկել այնպիսիք, որոնք կապված են
անձնակազմի ղեկավարման ոճի հետ:
Այս հարցում վերջիններս պետք է խու
սափեն որոշումների կայացման կամա
յականությունից, մշակեն անհատական

և խմբային վարքագծի գնահատման և
անկարգություններին արձագանքման
կոնկրետ չափանիշներ [7, էջ 280]:
ՔԿՀ–ում ստեղծվում է առանձնահա
տուկ քրեածին ոլորտ, որի դեմ պայքա
րը ոչնչով չպետք է զիջի երկրում հան
ցագործությունների դեմ պայքարին, և
որի գոյությանը նպաստում են մի քա
նի հանգամանքներ. հիմնականը, կար
ծում ենք, քրեական ենթամշակույթն է,
որը հանցագործների կողմից տասնա
մյակների ընթացքում մշակվել և կա
տարելագործվել է ինչպես ՔԿՀ–ներում,
այնպես էլ դրա սահմաններից դուրս:
Հաջորդը և իր կարևորությամբ չզիջո
ղը՝ ՔԿՀ–ներում դատապարտյալների
մեկուսացումն է, որի հետ սերտ կապի
մեջ է տվյալ երկրում առկա պենիտենցի
ար քաղաքականության մակարդակը, և
վերջինը՝ ՔԿՀ–ների միջավայրը, որտեղ
դատապարտյալները փոխանակվում են
իրենց հանցավոր փորձով և գիտելիք
ներով՝ որակավորման կատարելագործ
ման նպատակով:
Այստեղ տիրող մթնոլորտը, ծավալ
վող հարաբերություններն ու բռնության
պոռթկումներն ավելի լավ հասկանալու
համար նշենք, որ դատապարտյալների
շրջանում քիչ չեն հոգեկան անոմալի
աներով տառապող անձինք: Անհնար
է ճիշտ կազմակերպել անհատական–
դաստիարակչական ներգործությունը
նրանց վրա՝ առանց հաշ
վի առ
նե
լու
այս հանգամանքը: Միաժամանակ, սա
հանդիսանում է քրեագիտական (քրե
աբանական) խնդիր, քանի որ առանց
կոնկ
րետ ան
ձի մոտ այս կամ այն հո
գեկան խանգարման առկայության և
առանձնահատկությունների արտաքին
դրսևորումների իմացության, անհնար
է նրանց կողմից կատարվող նոր իրա
վախախտումների, այդ թվում և բռնու
թյունների արդյունավետ կանխումը [7,
էջ 275–276]:
Կարծում ենք, որ հանցագործ ենթա
մշակույթի ազդեցությունը վտանգավոր
է առաջին հերթին հենց այս տիպի ան
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ձանց համար, քանի որ, ինչպես արդել
նշել ենք, նշված անձինք մյուսներից
տարբերվում են վտանգավորության
առավել ցածր աստիճանով: Ի տարբե
րություն կրկնահանցագործ անձանց
և վտանգավոր հանցագործների, ան
զգուշությամբ հանցանք գործած ան
ձինք, փաստորեն, ՔԿՀ–ում հայտնվում
են իրենց համար հիմնականում «անս
պասելի» կերպով: Ինչպես չեն կանխա
տեսում իրենց արարքի վտանգավոր
հետևանքը, այնպես էլ հետագայում
այդ արարքի հետևանքով քրեական
պատասխանատվության ենթարկվելու
հնարավորությունը նրանց համար ան
կանխատեսելի է լինում: Այս հոգեվի
ճակում գտնվող դատապարտյալները
սովորաբար չեն խախտում ռեժիմը և
աշխատում են անվերապահորեն են
թարկվել ՔԿՀ հսկող անձնակազմի պա
հանջներին:
Բռն ութ յուն ը դատ ապ արտ յալն եր ի
շրջանում արմատախիլ անելը, այնպես,
ինչպես հանցավորության վերացումը,
սկզբունքայնորեն անհնարին խնդիր
է, սակայն միանգամայն հնարավոր է
իջեցնել վերջինիս մակարդակը և նվա
զեցնել անձի դեմ կատարվող առանձ
նապես ծանր հանցագործությունների
քանակը: Դա կարելի է իրականացնել
երկրում քրեակատարողական համա
կարգի վերակազմավորման, ինչպես
նաև դատապարտ յալների շրջանում
ագր ես իա ծնող պատճ առն եր ի դեմ
ուղղված հատուկ գործողությունների
անցկացման միջոցով [7, էջ 280]:
Քանի որ, ինչպես արդեն նշվել է, դա
տապարտյալների 20 – 25% – ը տառա
պում է տարբեր հոգեկան անոմալիա
ներով, առավել անհրաժեշտ է դառնում
ՔԿՀ – ում հայտն
ված ան
ձանց հո
գե
բանական աջակցության ցուցաբերու
մը հատկապես, սկզբնական շրջանում,
ինչպես նաև նրանց ուղղորդումը՝ դրա
կան խմբերի հետ շփման գիտակցական
ընտրության, միաժամանակ, կանխելով
ոչ ֆորմալ կապերը բացասական կողմ

նորոշման դատապարտյալների հետ:
Անհրաժեշտ է հիշել, որ ազատազրկման
մեջ հայտնվելու առաջին օրերը առա
վել վնա
սա
կար են, և հա
ճախ, ազա
տազրկված անձը, ինքնապաշտպանու
թյան նպատակով կարող է բռնություն
կիրառել: Միևնույն իրավիճակում գտն
վող մեկ այլ անձ կարող է դառնալ նրա
զոհը [7, էջ 281]:
Որքան շատ է դատապարտյալների
շփման ոլորտը կարգավորվում պետու
թյան կողմից, այնքան նվազում է հան
ցավոր ենթամշակույթի ներգործության
ոլորտը, և, ընդհակառակը, որքան պա
սիվ է պետության քրեակատարողական
քաղաքականությունը, այնքան այդ են
թամշակույթը սկսում է ավելի արմա
տավորվել և կարևոր դեր խաղալ դա
տապարտյալի կյանքում: Ըստ էության,
հետխորհրդային երկրներում հանցա
գործ ենթամշակույթը սկսել էր յուրա
տիպ պետաիրավական համակարգի
դեր խաղալ: Բնականաբար, կախված
այն իրողությունից, թե որքանով է պե
տության պենիտենցիար քաղաքակա
նութունը արդյունավետ, ակտիվանում
կամ պասիվանում է հանցագործ ենթամ
շակույթի ազդեցությունը դատապար
տյալների վրա, նամանավանդ նրանց,
ովքեր վերջնականապես կողմնորոշված
չեն, տատանվում են կամ դատապարտ
վել են հասարակության համար նվազ
վտանգավորությամբ բնորոշվող հան
ցագործության համար:
Ելն ել ով վեր ոգր յալ ից՝ կար ել ի է
գալ այն եզրահանգմանը, որ հարմար
ման ընթացքում յուրատիպ «պայքար»
է գնում հանցագործ ենթամշակույթի
և պետության պենիտենցիար գործու
նեության միջև: Հետագա արդյունքը՝
կունենանք ապագայում ուղղված, վե
րասոցիալականացված անձ, թե հաս
տատված, ավելի պրոֆեսիոնալ հան
ցագործ, կախված է հենց այս փուլում
դատապարտյալների հետ տարվող սո
ցիալական աշխատանքներից և նրանց
հանդեպ վերաբերմունքից:
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кафедра политологии и юриспруденции, ассистент, соискатель

В статье рассматриваются проблемы, связанные с психологической адаптацией лиц,
совершивших преступление по неосторожности в условиях исправительных учереждений,
мотивация и взаимосвязанность их действий с детскими психологическими дефицитами.
Представляются обьективные и субьективные причины, влияющие на позитивный процесс
психологической адаптации.

PROBLEMS OF SOCIAL ROLE ADAPTATION IN CORRECTIONAL FACILITIES IN THE
CASE OF PEOPLE WHO COMMITTED CRIMES BY RECKLESS IMPRUDENCE

LUSINE CHILINGARYAN
«Urartu» University of Practical Psychology and Sociology
Chair of Law and Political Science, Assistant, Applicant

The article deals with issues related to psychological adaptation of people in correctional
facilities who committed crimes by reckless imprudence, the motivation and interrelatedness
of their actions with the children’s psychological deficiencies. Objective and subjective reasons
influencing the positive process of psychological adaptation are presented.
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ԾՈՎԻՆԱՐ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
Գործնական հոգեբանության և սոցիոլոգիայի «Ուրարտու» համալսարան, հայցորդ

ԱՄՈՒՍՆԱԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼ–ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԱՅ ԸՆՏԱՆԻՔՆԵՐՈՒՄ
ՀՀ վիճակագրական ծառայության
տվյալներով վերջին տարիներին Հա
յաստանում նկատվում է ամուսնալուծու
թյունների թվի աճ: Այդ միտումը հատուկ է
ոչ միայն հայ հասարակությանն, այլ գրե
թե բոլոր երկրներին: Ամուսնալուծությու
նը բնորոշ երևույթ է բոլոր ժամանակնե
րում, բոլոր հասարակություններին:
Հանգուցային բառեր և արտա
հայտություններ. ամուսնալուծություն,
ամ ուսն ալ ուծ ութ յան աճ, ընտ ան իք,
ամուսիններ, ամուսնական փոխհարա
բերություններ, ընտանեկան բախում:
Ընտանիքների առջև խնդիր է ծագում
հաղթահարելու այդ ճգնաժամը: Լուծ
ման երկու հիմնական ուղիներ կան՝
ա) Բաժանվել միմյանցից, հեռա
նալ ինչպես տարածականորեն, այնպես
էլ հոգեբանորեն, և այդպես վերացնել
կոնֆլիկտը: Դա ընտանիքի լուծարման,
տրոհման ուղին է:
բ) Գտնել այնպիսի կառուցողական
լուծում, որը թույլ կտա անցնել ընտա
նեկան կյանքի նոր և ավելի արդյունա
վետ փուլի1:
Փաստացի ամուսնալուծությանը նա
խորդում են հոգեբանական զարգացում
ներ, որոնց տրամաբանական ավարտն է
դառնում ամուսնական դաշինքի վերջ
նական խզումն՝ ամուսնալուծությունը2:
2014 թվականի Ազգային վիճակագ
րական ծառայության տվյալները փաս
տում են հետևյալը՝3 Հայաստանում 1995
1 Տե՛ս Ս. Ա. Սեդրակյան, «Ներընտանեկան ճգնա
ժամերի տեսակներն ու մակարդակները», «Հոգաբանու
թյուն և կյանք»հանդես, թիվ 3–4, Երևան, 2012, էջ 155:
2 Տե՛ս Նալչաջյան Կ., Ընտանեկան կյանքի փակ
էջեր, Երևան, 2003, էջ 80:
3 Տե՛ս Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք,
2014, էջ 44:

թվականին՝ գրանցվել է 15911 ամուս
նություն, իսկ ամուսնալուծությունների
թիվը կազմել է 2744: 1998 թվականին
գրանցվել է 11365 ամուսնություն, իսկ
ամուսնալուծություն՝ 1612: 2000 թվակա
նին՝ 10986 ամուսնություն և 1343 ամուս
նալուծություն: 2009 թվականին՝ 18773
ամուսնություն և 2829 ամուսնալուծու
թյուն: 2013 թվականին՝ 18363 ամուսնու
թյուն և 3756 ամուսնալուծություն:
Չնայած տվյալների պաշտոնական
լինելուն՝ դրանք ամբողջական չեն կա
րող հա
մար
վել, քա
նի որ վեր
ջին ժա
մանակներում Հայաստանում շատ ար
դիական է դարձել քաղաքացիական
ամուսնությունն: Այսինքն՝ դրանք ոչ մի
գրան
ցում չու
նեն, ը
ստ այդմ, դրանց
հետևող ամուսնալուծությունների մա
սին ևս ճշգրիտ տվյալներ ունենալ չենք
կարող: Որպեսզի այդ տվյալների մասին
փոքր–ինչ մոտավոր պատկերացում կա
րողանանք կազմել, կարող ենք մեջ բե
րել մեկ աշխատանքային կոլեկտիվում
մեր կատարած հետազոտությունների
արդյունքները՝ 20 ամուսնալուծվածնե
րից 9–ը չեն ունեցել ամուսնական փաս
տացի գրանցում: Գրեթե նույն պատկերը
ստացանք համացանցում՝ սոցիալական
կայքերից մեկում արված հարցման ար
դյունքում:
Ամ ուսն ալ ուծ ութ յունն եր ի
նման
տվյալները ժամանակակից հայ ըն
տանիքներում դեռևս չեն նշանակում,
որ քայքայման է ենթարկվում այդ կա
ռույցն, այլ ամուսնալուծության համար
խոցելի են դարձել որոշակի ընտանե
կան խմբեր:
Հայ աստ ան ի պայմ անն եր ում, եթ ե
համեմատելու լինենք երկու–երեք տաս
նամյակ առաջ տիրող հանրային գնա
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հատ ակ անն երն ու վեր աբ երմ ունքն
ամուսնալուծության փաստի և ամուսնա
լուծվող անձի (հատկապես կնոջ) նկատ
մամբ, ապա պետք է արձանագրենք, որ
այդ գնահատականներում ակնհայտո
րեն գնալով ավելի ու ավելի սակավ են
դառնում բացասական երանգները1: Եվ,
իհարկե, կարող ենք փաստել, որ նման
վերաբերմունքը չի կարող անհետևանք
չմնալ: Այն առաջին հերթին նպաստում
է ամուսնական անլուրջ և ազատ ընտ
րության: Ազատ ամուսնական ընտրու
թյունն էլ ենթադրում է ամուսնալուծվե
լու ազատ իրավունք:
Ամուսանալուծության աճման բազմա
թիվ պատճառներ կան, պատճառներ, որ
հատուկ են այս նոր հասարակությանը:
Նախ ուզում ենք նշել, որ հայ ընտանի
քի մոդելն է փոփոխության ենթարկվում,
նահապետական ընտանիքից անցում է
կատարվում դեպի բջջային ընտանիքը:
Իսկ բջջայինն՝ իր հերթին, ձեռք է բերում
էգալիտար (ժողովրդավարական) ըն
տանիքի հատկանիշներ: Եթե այս ամե
նը ճիշտ է (իսկ մենք դրանում համոզ
ված ենք), ապա, որքան էլ անսպասելի
լինի, նման նոր տիպի ընտանիքների թվի
ավելացման հետ միասին մեծանալու է
նաև ամուսնալուծությունների թիվը2:
Ստացված դիտարկումներից և հետազո
տություններից կարող ենք վստահաբար
նշել, որ բջջային ընտանիքն ավելի խո
ցելի է ամուսնալուծության համար:
Նորաստեղծ ընտանիքի առանձին
ապրելը շատ հաճախ արագացնում է
նրանց միջև զարգացող գործընթացն,
այսինքն, եթե նրանք պետք է կազմեն
ամուր ընտանիք դրա համար կարճ ժա
մանակ է հարկավոր, և տեղի է ունենում
հակառակն, եթե պետք է բաժանվեն, դա
ևս արագացվում է:
Ամուսնության առաջին տարին հո
գեբանները համարում են հարմարման
1 Տե՛ս Նալչաջյան Կ., Ընտանեկան կյանքի փակ
էջեր, Երևան, 2003, էջ 82:
2 Տե՛ս Սեդրակյան Ս. Ա., Ընտանիքի հոգեբանու
թյուն, Երևան, 2010, էջ 120:

շրջան: Այս ընթացքին են բաժին ընկնում
ամուսնալուծությունների բավականին
ընդգծված բաժինը (30%): Հարմարման
շրջանը հատուկ է հիմնականում բոլոր
ամուսիններին: Եվ կապ չունի՝ նրանք
մինչ ամուսնությունն ինչ ժամանակա
հատված են շփվում միմյանց հետ. երկար
տարինե՞ր, թե մի քանի ամիս: Քանի որ
խոսվեց նախքան ամուսնությունը շփման
մասին, ավելացնենք, որ ըստ մասնա
գետների՝ շփումը մինչ ամուսնությունը
պետք է լինի 6 ամսից 3 տարի: Ծայրահե
ղությունները գրեթե երբեք լավ ավարտ
չեն ունենում: Թեև վս
տահենք, որ շատ
զույգեր մինչ ամուսնությունը ճանաչել են
միմյանց շատ կարճ ժամանակահատված,
և ունեն ամուր ու ներդաշնակ ընտանիք.
խոսքն այստեղ արդեն վերաբերվում է
կայացած անհատականություններին:
Նահապետական ընտանիքներում,
որը հիմնականում եռասերունդ է, ամուս
նալուծություններ քիչ են պատահում: Այդ
ընտանիքներում յուրաքանչյուրը գիտի
իր տեղն ու դե
րը և իր սպա
սելիքները
մյուսներից: Ավանդական հայ ընտանիքն
էլ ունի իր ոչ լիարժեք և թերի կողմերն,
այն դեպքում, երբ ընտանիքը պետք է
ամուսնալուծվեր, պահպանվում է այն
պատճառով, որ չքննադատվի հասարա
կության կողմից, և կամ հաճախ հանուն
երեխայի: Իսկ թե այդ ընտանիքը որքա
նով է նպաստավոր երեխայի կայացման
և ձևավորման հարցում, դա կարծում ենք
ավելի լայն ու ծավալուն թեմա է, որի
մասին պետք է խոսվի առանձին:
Մեր երկրում պաշտոնական հետա
զոտություններ դեռևս չեն կատարվել
ամուսնալուծությունների պատճառնե
րի մասին: Եվ հիմնականում ստիպված
ենք հիմնվել հոգեբանների կատարած
հետազոտությունների վրա: Շատ հա
ճախ ամուսնալուծվողները բերում են
բազմաթիվ պատճառներ, որոնք խիստ
մակերեսային են, դրանց իրական պատ
ճառներն ավելի խորքային են: Ամուսնա
լուծվողներից և ոչ մեկ (հատկապես հայ
կինը) չի նշի, որ պատճառը սեռական
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անհամատեղելիությունն է: Մենք չենք
հաստատում, որ սեռական անհամատե
ղելիությունը կարող է լինել ամուսնա
լուծության միակ պատճառը, բայց այն
կարող է պատճառ լինել նոր ու բազ
մաթիվ խնդիրների առաջացման, որոնք
էլ ընտանիքը տանում են դեպի քայքայ
ման: Սեռական կյանքի անբավարար
վածությունը բերում է զույգերից մեկի
մոտ (կամ երկու կողմերի) նևրոզների
առաջացման, և արդյունքում ի հայտ են
գալիս բախումներ: Այս ամենից հնա
րավոր է խուսափել, եթե ամուսինները
հասկանան իրար, հաշվի առնելով մի
մյանց ցանկությունները և հնարավորու
թյունները, ֆիզոլոգիական և հոգեկան
առանձնահատկությունները:
Ընտանիքների քայքայմանը նպաս
տող հիմնական և ամենատարածված
պատճառները բազմաթիվ են, հատկա
պես վերջին ժամանակներում: Թվե՛նք
այդ պատճառներից համեմատաբար
ավելի տարածվածները. արտագնա աշ
խատանք, ծնողների միջամտելը կամ
ընդհանրապես չմիջամտելը նրանց ներ
քին խնդիրներին, քաղաքակենտրոնա
ցում, անլուրջ վերաբերմունք ընտանե
կան կյանքին, չափից ավելի մեծ խանդ,
բռնություններն, երեխաներ չունենալը,
խաղամոլությունն, ալկահոլիզմն, ան
հավ ատ արմ ութ յուն ը (դր ապ ատճ ա
ռը հիմնականում տղամարդիկ են): Այս
պատճառներին արդեն կարող ենք հա
վելել նաև մի նոր երևույթ, որը մեծ բա
խումների պատճառ է հանդիսանում
շատ ընտանիքներում, դրանցից ոմանք
հասնում են մինչև ապահարզան. խոսքն
այստեղ սոցիալական կայքերի մասին
է: Այդ կայքերն այսօր դարձել են հասա
րակության շփման առաջնային ձևերից:
Դրանց միջոցով շատ երիտասարդներ
գտնում են շփման այն տեսակն ու ձևն,
որն իրականության մեջ չէին կարող:
Վերոնշյալ պատճառներից յուրաքան
չյուրը որոշ լրացուցիչ բացատրություն
ներ է պահանջում: Այսպիսով՝ հայ հա
սարակության մեջ ամուսնալուծության

ամ են ատ ար ածվ ած պատճ առն եր ից
մեկն արտագնա աշխատանքն է, որը հե
տևանք է սոցիալական վատ պայմաննե
րի: Ամուսինները, թողնելով ընտանիքը,
մեկնում են արտերկիր, արդյունքում, եր
կար ժամանակ դրսում ապրելով, կազ
մում են իրենց նոր ընտանիքները, կամ
տարիներ անց վերադառնալով՝ չեն ըն
դունվում ընտանիքների կողմից: Վերը
նշվածից կարող ենք եզրակացնել, որ
պետության սոցիալ–տնտեսական ծանր
վիճակն անմիջականորեն ազդում է ըն
տանիքների քայքայման վրա, բայց այս
ամենի հետ մեկտեղ գոյություն ունի
նաև հակառակ երևույթը: Եվրոպական և
ամերիկյան երկրները բավականին հա
րուստ ու զարգացած են, բայց այնտեղ
էլ ավելի մեծ թիվ են կազմում ամուս
նալուծությունները: Այդ պետություն
ներում ընտանիքները պահպանվում
են (3–ից մի
այն 1–ը): Ստաց
վում է, որ
հարստությունը ամենևին էլ ընտանիք
ներում երջանկության հիմք չի կարող
լինել: Ավելին, դա հաճախ նպաստում է
ամուսնալուծությանը: Երբ ընտանիքում
առաջանում է բախում, ֆինանսապես
կայուն ամուսինները շատ հաճախ (կնոջ
դեպքում) չեն գնում զիջումների, քանի
որ կախվածություն չունեն կողակցից, և
լիովին կարող են ապահովվել և անկախ
ապրել: Կնոջ ֆինանսական անկախու
թյունն ի վիճակի է դերային կոնֆլիկտ
առաջացնել ընտանիքում, սակայն հա
րաբերությունների փաստացի խզման
կհանգեցնի, միայն այն դեպքում, երբ
ամուսինների հոգեբանական օտարու
մը միմյանցից արդեն իսկ խորացած է1:
Գաղտնիք չէ, որ գրեթե ողջ աշխարհում
տիրում է ֆեմինիստական շարժում,
կինը պայքարում է սեռերի իրավահա
վասարության համար: Կնոջ մտածելա
կերպում տեղի է ունենում արմատա
կան փոփոխություն, և փաստ է, որ այդ
ամենից անմասն չեր կարող մնալ նաև
1 Տե՛ս Նալչաջյան Կ., Ընտանեկան կյանքի փակ
էջեր, Երևան, 2003, էջ 81:
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հայ կինը: Դրանով է պայմանավորված
միայնակ մայրերի թվի աճը: Բերենք մի
քանի վիճակագրական տվյալներ Հա
յաստանում միայնակ մայրերի թվի վե
րաբերյալ. 1996 թվականին միայնակ
մայրերը կազմում էին Հայաստանի մայ
րերի 8 %–ը, 1998 թվականին՝ 15 %–ը, իսկ
2000 թվականին՝ 28 %–ը:
Ամուսնալուծության հետևանքով հա
սարակության մեջ առաջանում են ավե
լի մեծ ու գլոբալ խնդիրներ: Ակնհայտ
է, որ Հայաստանում թրաֆինքինգի են
ենթարկվում հատկապես միայնակ կա
նայք, որոնք հաճախ են խարդախության
զոհ դառնում: Տղամարդկանց դեպքում
պատկերը փոքր ինչ այլ է, նրանց հա
ջողվում է արագ վերագտնել իրենց ու
նոր ընտանիք կազմել: Տղամարդկանց
համար հետամուսնալուծական սթրես
ները հաղթահարելու համար կարճ ժա
մանակահատված է հարկավոր: Իսկ այդ
կարճ ժամանակահատվածը նրանց մոտ
շատ ավելի բարդ է ընթանում, և շատ
ավելի ծանր հետևանքներ ունենում,
քան կանանց մոտ: Օրինակ՝ ամուսնա
լուծված տղամարդիկ կանանց համեմա
տությամբ 3,13 անգամ ավելի հաճախ են
տառապում հոգեկան հիվանդություննե
րով: Ինքնասպանությունների վերաբե
րյալ վիճակագրական տվյալների հա
մաձայն՝ ամուսնալուծությունից հետո
տղամարդիկ ավելի հաճախ են դիմում
այդ քայլին, քան կանայք1:
Նորաստեղծ ընտանիքի համար մեծ
կապ ու
նի, թե որ
քա
նով են ծնող
նե
րը միջամտում, կամ ընդհանրապես
չեն միջամտում ամուսինների կյանքին:
Երկուսի դեպքում էլ կարող են խիստ
վտանգավոր լինել: Նախ այն, որ պետք
է օգնել, որպեսզի նոր կազմված ընտա
նիքը ինքնուրույն կարողանա հաղթա
հարել առաջացած խնդիրները, այլ ոչ թե
նրանց փոխարեն լուծել դրանք: Եվ երկ
րորդ դեպքում, ևս վտանգ կա, քանի որ

երիտասարդները միշտ ունեն ավագնե
րի աջակցության կարիքը, իսկ դա ավելի
խորացված բնույթ է կրում հատկապես
հայ ընտանիքում: Մենք գիտենք՝ որքան
խորն է հայ տղայի հոգևոր կապվածու
թյունը մոր հետ: Մայրը դարեր շարու
նակ եղել է ու կա ընտանիքի կենցաղի
կազմակերպիչն ու պատասխանատուն,
բոլոր հարցերն ու խնդիրները կարգա
վորվում են նրա անմիջական մասնակ
ցությամբ: Տանտիրուհու կարգավիճակն
ավելի բարձր է, քան ընտանիքի մյուս
բոլոր անդամներինը՝ տղամարդ, թե կին
(բացի իր ամուսնուց): Սկեսրոջ դերում
հայտնված մոր խոսքը և վերաբերմուն
քը, նորաստեղծ ընտանիքի համար էա
կան և վճռորոշ նշանակություն կարող
է ունենալ:
Քանի որ Հայաստանում քաղաքա
կենտրոնացման (ուրբանիզացիայի) գոր
ծընթացը բավականին արագ տեմպերով
է առաջ գնում, ապա նույն խնդիրը՝ գյու
ղական երիտասարդության քաղաք
ներ տեղափոխվելը և նրանց շրջանում
ամ ուսն ալ ուծ ութ յունն եր ի բավ ակ ա
նին բարձր մա
կարդակը պետք է լուրջ
ուսումնասիրության առարկա դառնա:
Դա ունի բավականին լայն սոցիալա
կան նշանակություն, հետևաբար պետք է
դառնա ինչպես գիտնականների, այնպես
էլ երկրի ղեկավարության ուշադրության
առարկա, հաշվի առնվի սոցիալական
քաղաքականության ծրագրերում2: Երի
տասարդ ընտանիքը, կտրվելով հարա
զատ միջավայրից, այն դեպքում, երբ նա
գյուղում գտնվում էր հարազատների և
համայնքի հսկողության տակ, քաղա
քում նրանք դառնում են ավելի ազատ և
անվերահսկելի: Երիտասարդ ընտանի
քը, լինելով վերահսկողությունից դուրս,
առնչվելով կենցաղային այլ արժեքների
հետ, յուրովի է ընկալում այդ ամենը և
յուրացնում իր ցանկությամբ:
Ընտանեկան բռնություններ հաճախ

1
Տե՛ս Шнейдер Л.Б., Психология семейных
отношений. М., 2000, стр. 480–481.

2 Տե՛ս Սեդրակյան Ս. Ա., Ընտանիքի հոգեբանու
թյուն, Երևան, 2010, էջ 345:
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հանդիպում են այն ընտանիքներում, որ
տեղ բացակայում է սերն ու հարգանքը
միմյանց նկատմամբ: Այս ընտանիքնե
րում որպես կանոն ապահարզանի առա
ջին քայլն անում է կինը, և շատ հաճախ
այն դեպ
քում, ե
րբ ար
դեն իր կյան
քին

վտանգ է սպառնում: Մեր երկրում կա
տարված սոցիոլոգիական հարցումնե
րի տվյալների համաձայն՝ ֆիզիկական
բռնությունները կազմում են բռնություն
ների 7.8 %–ը, հոգեբանական բռնու
թյունները՝ 69.7%–ը, սեռականը 0.7%–ը:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք. Երևան, 2014, էջ 44:
Կ. Նալչաջյան, Ընտանեկան կյանքի փակ էջեր, Երևան, 2003, էջ 80–82:
Ս. Ա. Սեդրակյան, Ընտանիքի հոգեբանություն, Երևան, 2010, էջ 120, 345:
Ս. Ա. Սեդրակյան, Ներընտանեկան ճգնաժամերի տեսակներն ու մակարդակները, Հոգա
բանություն և կյանք հանդես, թիվ 3–4, «Զանգակ 97», Երևան, 2012, էջ 155:
Шнейдер Л. Б., Психология семейных отношений. Москва, 2000. Стр 480–481.

SOCIO-PSYCHOLOGICAL FATURES OF DIVORCE IN ARMENIAN FAMILIES

TSOVINAR NERSISYAN
"Urartu" University of Practical Psychology and Sociology, Applicant

In recent years, the number of divorces has significantly increased . There are many reasons
for the increase of the amount of divorces. First of all, it should be noted that the Armenian model
of the family has undergone some changes, there is a transition from patriarchal families to nuclear
families. As a result of observations and research we can confidently note that the nuclear family
is more vulnerable to divorce.
In patriarchal families, which mostly consist of three generations, divorces are rare. The
most common social and psychological causes that contribute to the destruction of the family are
the overseas earnings, parents’ interference or at times non-interference in domestic problems,
urbanization, excessive jealousy, gambling, alcoholism, infertility.

СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РАЗВОДОВ
В АРМЯНСКИХ СЕМЬЯХ

ЦОВИНАР НЕРСИСЯН
Университет практической психологии и социологии «Урарту», соискатель

За последние годы в Армении заметно увеличилось число разводов.Существует множест
во причин роста числа разводов. Прежде всего надо отметить, что модель армянской семьи
подверглась изменениям, происходит переход от патриархальных семей к нуклеарным. Из
полученных наблюдений можем уверенно отметить, что нуклеарная семья более уязвима
для разводов.
В патриархальных семьях, которые в своем преимуществе трехпоколеннны, разводы
редко встречаются. Самые распространенные социально–психологические причины, способ
ствующие разрушению семей– это зарубежные заработки, вмешательство или его отсутствие
со стороны родителей во внутренние проблемы семьи, урбанизация, чрезмерная ревность,
игромания, алкоголизм, бесплодие.
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ԶԱՐՈՒՀԻ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ, գիտակրթական միջազգային կենտրոն,
հոգեբանության ամբիոն,
մագիստրատուրայի 2–րդ կուրս

ՀԱՅ ՀՈԳԵՎՈՐ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՈՒՄԸ,
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՄԱՐԴՈՒ ՏԱԳՆԱՊԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՄԱՆ ՎՐԱ
երաժշտությունը մտածել չի կարող,
բայց այն կարող է մարմնավորել միտքը:
Վագներ
Հոդվածը ներկայացնում է հայ հո
գևոր երաժշտության պատմությունը,
զարգացման դինամիկան, դերը մարդ
կանց տագն ապ այն ութ յան նվազ եց
ման և դրական ազդեցությունը մարդու
մտավոր ու հեգևոր զարգացման վրա:
Նաև տրվում են հետազոտության
արդյունքները՝ հիմնված մաթեմատիկա
կան վիճակագրության վրա՝ օգտագոր
ծելով Վիլկոկսոնի հայտանիշը:
Հ անգ ուց ային բառ եր և արտ ա
հայտություններ. հո
գևոր երաժշտու
թյուն, տագնապայնություն, ազդեցու
թյուն, Հովհաննես Սարկավագ, Բարսեղ
Ճոն, Հովհաննես Մանդակունի, Ներ
սես Շնորհալի, Մակար Եկմալյան, Պա
տարագամատույց, Կոմիտաս, Գրիգոր
Նարեկացի, հայ երաժշտություն, հայ
ժողովուրդ, պատմություն, շարական,
ժամերգություն, արծաթե դար, տաղեր,
Կիլիկիա:
Մարդու օրգանիզմի վրա երաժտու
թյան դրական ազդեցության մասին
հայտնի է անհիշելի ժամանակներից,
իսկ որպես բուժման մեթոդ երաժշտու
թյան կիրառումը սկսվեց XIX դարում:
երաժշտությունն օգտագործվում է որ
պես հոգու և մարմնի ապաքինման մի
ջոց: երաժշտությունը մեծ ազդեդցություն
ունի մեր էմոցիաների վրա, իսկ թե ինչ
պիսին կլինեն դրանք, կախված է, թերևս,
երաժշտության ընտրությունից: Ճիշտ

ընտրված երաժշտությունը ընդունակ է
վերականգնելու, ինչպես հոգեկան, այն
պես էլ ֆիզիկական ներդաշնակությունը:
երաժշտությունը մարդու հուզական նե
րաշխարհն արտահայտող միջոց է և ունի
անմիջական ներգործության մեծ կարո
ղություն: երաժշտությունը մարդկային
զանգվածները միավորող, նրանց հո
գևոր կյանքը ձևավորող միջոց է:
Աշխատանքի նպատակն է ուսումնա
սիրել հոգևոր երաժշտությունը և պար
զել վերջինիս ազդեցությունը մադկանց
տագնապայնության վրա:
Հետազոտության ընթացքում կիրառ
վել են հետևյալ մեթոդները՝
1. Սպիլբերգերի, «Տագնապայնության
հետազոտություն » թեստը.
2. դիտման մեթոդը
3. հարցազրույցի մեթոդը:
Հետազոտությանը մասնակցել է 20
մարդ: Թես
տը կի
րառ
վել է եր
կու ան
գամ՝ տագնապի պահին և անմիջա
պես հոգևոր երաժշտություն լսելուց և
քննարկելուց հետո:
Հետազոտության արդյունքները հաշ
վարկվել են Վիլկոկսոնի հայտանիշի
համաձայն:
Հոգևոր երաժշտությունը չափազանց
բազմաժանր և բազմաձև է: Հաճախ ան
միջական կապ չունենալով եկեղեցա
կան արարողության հետ՝ կատարվում
է նաև եկեղեցում, երբեմն նույնացվում
է բուն եկեղեցական երաժշտությանը:
Բազմադարյա հայ հոգևոր մշակույթի
պատմության մեջ պատարագի տաղե
րը և մեղեդիները՝ իբրև երաժշտության
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արվեստի հնչուն հուշարձաններ, ունեն
իրենց ուրույն տեղը: Դարերով կապ
ված մնալով եկեղեցական ավանդու
թյուններին՝ այդ հոգևոր երգերը, իրենց
երաժշտական բարդ լեզվի պատճառով
քչերին են մատչելի եղել: Պատահա
կան չէ, որ այդ մեղեդիների ծաղկման
շրջանը համընկնում է վերածննդի այն
դարերի հետ, երբ արդեն մեր շարական
ները ապրում էին իրենց ամենաբարձր
զարգացման շրջանը և «մանրուսումում»
լայնորեն կիրառվում էր վանք–համալ
սարաններից ներս [7, էջ 7]:
Բարդ և հակասական է եղել հայ
ժողովրդի հոգևոր կյանքի կազմավո
րումն ու զարգացումը: Հայ մշակույթը
ապրել է փայլուն վերելք, մեծ նվաճում
ներ, ինչպես նաև անկման, ավերման ու
լճացման շրջաններ: Հերոսաբար պայ
քարելով հռոմեացիների, արաբների,
մոնղոլների, թուրքերի և պարսիկների
բռնապետության դեմ՝ հայ ժողովուր
դը իր բազմադարյա պատմության ըն
թացքում ստեղծել է հարուստ ու ինքնա
տիպ երաժշտական մշակույթ և հասցրել
մինչև մեր օրերը [2, էջ 3]:
Ինչպես նշում է Ք. Քուշնարյանը, Հին
Հայաստանի երաժշտությունը կենդանի
հետք է թողել մեզ հասած ժողովրդա
կան եկեղեցական երաժշտական հու
շարձաններում [3, էջ 4]:
Առաքյանլները իրենց քրիստոնեական
գաղափարների հետ մեկտեղ տարածում
էին մի ժանր՝ սաղմոսը [10, էջ 53]:
Գրիգոր Լուսավորիչը Հայոց ազ
գային շատ սովորույթներ ու հեթանո
սական ծեսերի շատ կետեր քրիստոնե
կան ծիսակատարության էր վերածել:
Իսկ հայկական ծեսի առանձանահատ
կությունը իր շարականներն են, որոնք
բնիկ ազգային հին երգերի արձագանք
ներն են [9, էջ 22]:
Գրերի գյուտից հետո հայոց կանոնա
կարգված հոգևոր երգարանի Սաղմո
սարան–ժամագրքի հիմքը, թեև կազմել
է Սաղմոսարան, սակայն աղոթամա
տույցը ներփակել է ոչ միայն սաղմոս

ներ, այլև ուրիշ նյութեր: Այդ թվում՝ ութ
սաղմոսականոններից յուրաքանչյուրին
կցվող մեկ կամ երկու մարգարեկան
օրհնություններ, որոնք կատարվել են
ծանր ու հանդիսավոր եղանակներով,
դրանից հետևող աղոթքներն ու քարոզ
ները, որ հորինել էին Սահակ Պարթևն
ու Հովհան Մանդակունին, և համաքրիս
տոնեական երկու երգ՝ առավոտյան ժա
մու «Փառք բարձունս» և երեկոյան ժա
մու «Լույս զուարթ» [3, էջ 119]:
երաժշտական հարուստ փորձի և
կենդանի ավանդույթների այս պայ
մաններում ծագում ու զարգանում է
հայոց հոգևոր երգարվեստը, որը, 4–րդ
դար ասկզբ ից ապր ել ով նախն ակ ան
խմորման հարյուրամյա մի շրջան, գրե
րի գյուտի շնորհիվ միանգամից բարձ
րան ում է հայոց մասն ագ իտ ացվ ած
երգ–երաժշտության աստիճանին: Հայ
կական և մասնավորապես Մատենա
դարանի ձեռագրերը ցույց են տալիս, որ
երբ թարգմանվում են Աստվածաշունչն
ու պաշտամունքային այլ բնագրեր,
առաջին հերթին՝ Պատարագամատույ
ցը, ծեսն ու արարողությունը հայանում,
բարեկարգվում և շուտով ճոխանում են:
Աստվածային սաղմոսների հիման վրա
գոյանում է հայկական հնագույն ժամա
գիրքը: Միաժամանակ ծագում է հայոց
հոգևոր ինքնուրույն երգը [5, էջ 10]:
Մատենադարանում պահվող ավե
լի քան 200 գրչագիր պատարագամա
տույցները, շուրջ 300 ժամագրքերն ու
350 շարականները գաղափար են տա
լիս այդ աշխատանքից գերազանց ար
դյունքների, հայ հոգևոր երգարվեստի
պատմական զարգացման ընթացքի և
այն իրագործման տաղանդավոր երա
ժիշտ–բանաստեղծներից շատերի վաս
տակի մասին:
Նախ մեր առաջ հառնում են հայկա
կան գրավոր մշակույթի երկու մեծ հիմ
նադիրները՝ Մ.Մաշտոցն ու Ս. Պարթևը,
որոնք նաև հայոց մասնագիտացված
երգարվեստի անդրանիկ հեղինակներն
են: Երկուսն էլ եղել են հայկական հո
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գևոր ինքնուրույն երգի հիմնարկու նա
հապետները:
Մ. Մաշտոցը հորինել է ապաշխարու
թյան վշտագին–քնարական շարական
ները, Սահակ Պարթևը՝ ավագ շաբա
թի հանդիսավոր երգեցողությունները:
Դրան
ցից շա
տե
րը մինչև օ
րս էլ չեն
կորցրել իրենց գեղազգայական ներ
գործության ուժը: Օրինակ՝ Մաշտոցի
գրչին պատկանող ապաշխարության
շարականներից մեկը, շարականներ,
որոնց գրական ընդհանուր առմամբ
զղջական բնութի բնագրերը, զուգորդ
վելով տարբեր ձայնեղանակների հետ,
ձեռք են բերում մերթ խստագույն ճգնա
վորական և մերթ աղաչական մի երանգ,
մերթ զգացումների սրտաբաց զղջման
և մերթ հանդիսավոր մի նկարագիր [5
էջ 12,14]:
IV–VI դարերի հայ ժողովրդի մշակու
թային կյանքի մեծ վերելքը VII դարի կե
սերին ընդհատվեց արաբական ցեղերի
անվերջ արշավանքների հետևանքով:
Նրանց շուրջ եր
կու հա
րյուր տար
վա
տիրակալությունը մեծ չափով կասեց
րեց հայկական մշակույթի զարգացումը:
VII դարում եկեղեցին հարստանում է
նոր օրհներգերի հոսանքով, որոնց հե
ղինակներն էին եկեղեցու խոշորագույն
հոգևորականները, ընդհուպ մինչև կա
թողիկոսներ: Ծիսական երգերի V դա
րում օրինականացված ժողովածուն, որ
մշակել էր Հովհան Մանդակունին, ար
դեն չէր բավարարում ժամերգության
պահանջները: VII դարի վերջում ժամեր
գության կարգավորման և հոգևոր եր
գերի ընտրության գործը հանձնարար
վում է կրթված վանական, երաժիշտ,
Շիրակի դպրավանքի վանահայր Բար
սեղ Ճոնին:Նրա կազմած օրհներգերի
նոր ժողովածուն հայտնի է «Ճոնընտիր»
անունով [1, էջ 50]:
855 թվականից Հայաստանը նորից
անկախ ճանաչվեց: Երկրում բարեն
պաստ պայմաններ ստեղծվեցին ժո
ղովրդի հետագա զարգացման համար,
սակայն IX–XII դդ հայ մշակույթի ընդ

հանուր զարգացման ընթացքը ամենևին
խաղաղ չէր:
XI դ. 80–ական թթ. Կիլիկիայում հայե
րը ստեղծեցին նոր իշխանություն: Կի
լիկիան հայերի հոգևոր կյանքի նոր
կենտրոնը դարձավ: Կիլիկիայի պետու
թյունը մենք պետք է պատկերացնենք
որպես ողջ մարդկության հոգևոր կյան
քի կենտրոններից մեկը [2, էջ 21]:
IX–XIV դարերը հայ երաժշտության
զարգացման չափազանց հետաքրքրա
կան բովանդակությամբ հարուստ փուլ է:
«Կիլիկիայի թագավորությունը կոր
ծանվեց»,– գրել է Վ. Բրյուսովը, սակայն
նրա գրությունն ամենևին ապարդյուն
չանցավ: Երկու հարյուրից ավելի տարի
ների ընթացքում նա հայերին հնարավո
րություն տվեց անկախ պետությունում
իրենց ազգային թագավորների իշխա
նության ներքո զարգացնելու սեփական
մշակույթի հիմքերը: Կիլիկիան հայերին
սերտորեն կապեց արևմտաեվրոպա
կան աշխարհին՝ դարձնելով նրան «Եվ
րոպայի ավանգարդը Ասիայում» [12, էջ
147], [8, էջ 51]:
Հայ հոգևոր երաժշտության պատմա
կան գլխավոր մայրուղին հինականում
Անիից անցել է Կիլիկիա, XI դարի կեսից
մինչև հաջորդ հարյուրամյակի առաջին
երկու տասնամյակները: Այս առումով
վճռական դեր է խաղացել հատկապես
Հովհ անն ես Սարկ ավագ վարդապ ե
տի ստեղծագործական հեռանկարային
ավանդույթների մոտեցումը:
1129 թվականից Կիլիկիայում սկսվում
է հայկական գրական–երաժշտական հո
րինումների պատմության ամենալուսա
վոր շրջաններից մեկը` այսպես կոչված
«արծաթե դարը»: Այն կերտած նշանա
վոր դեմքերից հանճարեղ երաժիշտ–բա
նաստեղծ Ներսես Շնորհալու վիթխարի
ժառանգությունը, նրա ավագ եղբայր
Գրիգոր Գ.Պահլավունի կաթողիկոսի և
Ներսես Լամբրոնացու մի շարք երգերի
հետ ներկայացնում է հայ միջնադարյան
երաժտության պատմական զարգաց
ման շղթայի կարևորագույն օղակներից
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մեկը [4, էջ 27]:
XIII–XIV դդ երաժշտագ իտ ակ ան,
ստեղծագործական ու կատարողական
գործունեությանը զուգընթաց լրացվում
են հայոց ծիսական հին մատյանները և
ձևավորվում նորերը: Գործը Հայաստա
նում և Կիլիկիայում սկսվում է գրեթե
միաժամանակ, բայց շարունակվելով
կատարելության է հասնում հատկապես
հայկական Կիլիկյան պետականության
պայմաններում: Այստեղ է, որ ավար
տուն տեսք են ստանում Շարականո
ցը, Ճաշոցը, Տոնացույցը, Ճառընտիրը,
Պատարագամատույցը և Ժամագիրքը,
ձևավորվում են Գանձարանն ու Ման
րուսման գիրքը [4, էջ 19]:
Կ արև որ եմ համ ար ում անդ րա
դառն ալ Գրիգ որ Նար եկ աց ուն, ով
հայ հո
գևոր մշա
կույ
թի, այդ թվում, և
երաժշտության, խոշոր երևույթներից և
նվիրական անուններից է, որի ստեղծա
գործությունը սերտ կապերի մեջ է հայ
կական մասնագիտացված երգարվես
տի պատմական զարգացման նախորդ
(V–IX դդ) և հաջորդ (XI–XV դդ) մեծ փու
լերի, ուստի և հազարամյա վերելքի ողջ
շրջանի հետ:
Գրիգոր Նարեկացին՝ մեր «սուրբ,
բարձրական բանաստեղծը», նա մեր հո
գևոր քնարերգության մեջ կար, նաև որ
պես երաժիշտ (զարգացման վիթխարի
մղում է առաջ բերել և նոր շունչ ու կյանք
հաղորդել հայոց միջնադարյան մասնա
գիտացված երգարվեստին): Հատկապես
իր տաղերով, որոնց երաժշտական բա
ղադրիչում հանճարի ուժով հավաքվել,
խտացել, համաձուլվել և ինքնատիպ նոր
որակ են գոյացրել V–IX հարյուրամյակ
ների հայ երգաստեղծագործության մեջ
մեծակերտ–զարդարական ոճի առաջին
փարթամ ծաղկմանն ու հետագա դարա
վոր զարգացմանը նպաստելու ընդու
նակ շատ տարրեր [3, էջ 319]: Նարեկացու
տաղային արվեստը դարեր շարունակ չի
դադարել հետնորդների գեղարվեստա
կան մտածողության վրա ներգործելուց:
Եթե փաստորեն Նարեկացին եղավ մեր

տաղերգուների նախակարապետը, ապա
Շնորհալիով այդ արվեստը հասավ իր
զարգացման բարձրագույն աստիճանին:
Պահպանելով դարերի ընթացքում
մշակված ավանդական ձևերը, հոգևոր
երաժշտությունն ապրեց զարգացման
նոր շրջան: Հոգևոր երաժշտության մեջ
զարգացան հատկապես տաղերը, որոնք
հիմնականում հեռու մնացին հոգևոր
երաժշտության սահմանված կանոններից
և կրեցին աշխարիկ տաղերի մեծ ազդե
ցությունը: Մեզ հասած հոգևոր տաղերի
լավագույն օրինակներից մեկը «Տաղ հա
րությանն» է: Մարդկային ապրումների
ճշմարտացի բացահայտումը զգացմունք
ների հարստությունը ամենևին բնորոշ
չեն կրոնական ճգնավորությանը [2, էջ
32]: Տաղի մեղեդին գրավում է հույզերի
բազմազանությամբ՝ մեկ լարված, կա
մային ու թախծոտ, մեկ՝ հայեցողական:
Իսկ շարականների արվեստի մեծ վերել
քը պայամանավորված է Ներսես Շնոր
հալու ստեղծագործությամբ:
Հայ ժողովրդի կյանքի ամենածանր
և դրամատիկական շրջանը XIV–XVIII
դարերն էին: Մոնղոլների ներխուժու
մը Հայաստան և նրանց տիրապետու
թյունը ահավոր վնաս հասցրեց երկրին:
Ժողովրդի դրությունն առավել ան
տանելի դարձավ 1555թ. Թուրքիայի և
Պարսկաստանի միջև Հայաստանի բա
ժանումից հետո, սակայն այդ աղետալի
շրջանում էլ, ահավոր զրկանքների պայ
մաններում, հայ ժողովուրդը, հսկայա
կան ջանք գործադրելով, ստեղծում է
մշակութային մեծ արժեքներ: Հայկական
գաղութների ստեղծումը տարբեր երկր
ներում նպաստեց հայերի ծանոթությա
նը բազմաթիվ ժողովուրդների մշակու
թային նվաճումներին: Օրինակ, առաջին
հայերեն տպագրված գիրքը հրատա
րակվել է 1515 թ. Վենետիկում: Առաջին
հրատարակված գրքերից էր Ներսես
Շնորհալու, Ֆրիկի, Թլկուրանցու բա
նաստեղծություններից կազմված Տա
ղարանը: 1664 թ. Ամստերդամում լույս
տեսավ խազերով գրի առնված Շարա
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կանոցը [2, էջ 39]:
Հայ ժողովրդի կյանքում ամենա
մեծ իրադարձություններից մեկը Արևե
լյան Հայաստանի միացումն էր Ռուսաս
տանին: Այդ դարաշրջանը ժողովրդի
հարուստ հոգևոր կարողությունների
դա
րաշր
ջանն էր [2, էջ 60]: Հա
յա
կան
հոգևոր երաժշտությունը, որը ազգային
երաժշտու
թյան մի ճյուղն է կազ
մում,
ձևավորվել և զարգացել է ժողովրդա
կան ստեղծագործության ներքո: Դարերի
ընթացքում հայ հոգևոր երաժշտությունը
հանդիսացել է շատ հայ երաժիշտնե
րի ստեղծագործական գործունեության
հիմնական բնագավառներից մեկը:
Մ.Եկմալյանի «Պատարագ»–ը հայ
եկեղեցական պաշտության բազմաձայն
մշակման առաջին, գեղարվեստական տե
սակետից արժեքավոր գործն է [2, էջ 147]:
Ուս ումն աս իր ել ով
եկ եղ եց ակ ան
երաժշտության ժանրային և ոճային գծե
րը՝ հարկ է անդրադառնալ Կոմիտասին:
Նրա առաջին հոդվածը եկեղեցական
երաժշտության մասին է (1894թ.), որն իր
հիմնական մասով նվիրված է եկեղեցա
կան հին մելոդիաները՝ ըստ ութ ձայների
համակարգելուն [8, էջ 348]: «Հայն ունի
ինքնուրույն երաժշտություն» հոդվածում
Կոմիտասը, մի քանի անգամ անդրա
դառնալով նաև ավետիսներին1, նշում է
դրանց հին ծագումը, լայն տարածումը,
բազմերանգությունը, ժողովրդի ստեղ
ծագործական միջամտությամբ հարս
տացած լինելը [6, էջ 16]: Կոմպոզիտոր
և ազգագրագետ, գիտնական և մանկա
վարժ, երգիչ ու խմբավար Կոմիտասն
իր բազմակողմանի գործունեությամբ
հսկայական դեր խաղաց հայ ժողովրդի
երաժշտական մշակույթի զագացման
գործում: Կոմիտասը արժեքավոր մտքեր
է արտահայտել իր «Հայ ժողովրդական
և եկեղեցական երգեր » աշխատության
մեջ [2, էջ 183 և 194]: Ուշադրության է

արժանի այն փաստը, որ Կոմիտասը,
ուսումնասիրելով եկեղեցական մելոդի
աների լադային2 կազմության կարդինալ
խնդիրները, գործնականում համառո
րեն շրջանում է ութձայնի պրոբլեմները:
Բնութագրելով սաղմոսերգության պար
զագույն տարատեսակները՝ Կոմիտասը
չի շարունակել իր նկարագրությունը, չի
տվել եկեղեցական երգասացություննե
րի առավել ծավալուն և մեթոդիկ տե
սակետից հարուստ ձևերի՝ տաղերի,
գանձերի, ավետիսների, շարականների
պատկեր [8, էջ 348]: Կոմիտասի «Պա
տար ագ»–ը գործ ադր ութ յուն չգտ ավ
եկեղեցական պրակտիկայում, ուր այդ
ստեղծագործության ավարտումից շատ
առաջ ընդունված էր և պաշտոնական
ճանաչում էր ստացել Եկմալյանի «Պա
տարագ»–ը [8, էջ 349]:
Խորապես ցավալի է, որ եկեղեցական
երաժշտությանը նվիրված կոմիտասյան
ուս ումն աս իր ութ յունն երն ան ավ արտ
մնացին: Եթե Կոմիտասի հետազոտա
կան աշխատությունները հանդիսացան
լավագույն թեորետիկական գործերը
եկեղեցական երաժշտության ուսում
նասիրության ասպարեզում, ապա նրա
ստեղծած «Պատարագ»–ը անկասկած
ներկայացնում է իրենից մեծ նվաճում՝
հայ եկեղեցական մելոդիաների ստեղ
ծագործական զարգացման և հարս
տացման ասպարեզում:

1
Ավետիսներ–ժողովրդական բանահյուսության
և երգարվեստի մի առանձնահատուկ ճյուղը կազմող
տոնն ու նրա գաղափարը ավետող երգեր են:

2 Լադ–կայուն և անկայուն հնչունների կազմակեր
պած համակցությունը կամ նրանց հարաբերության
համակարգը կոչվում է լադ կամ ձայնակարգ:

Վիլկոկսոնի հայտանիշ:
Կ ատ արվ ել է հետ ազ ոտ ութ յուն՝
մարդկանց տագնապայնությունը ստու
գելու համար:
Հետազոտության արդյունքները հաշ
վելու համար օգտագործվել է հայտնի
մաթեմատիկական վիճակագրությունը՝
Վիլկոկսոնի հայտանիշը:
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Փորձարկվող
ների պայ
մանական
համարները

Գիտափորձից
առաջ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

49
59
67
59
42
47
40
48
31
56
47
66
37
49
53
35
32
50
38
40

Գիտափորձից
հետո

Տվյալների
տեղաշարժ
ման համա
պատասխան
նշանով

Տարբերու
թյունների
բացարձակ մե
ծություններ

Տարբերու
թյունների
բացարձակ մե
ծությունների
կարգեր

45
62
60
49
38
44
33
28
36
55
31
68
37
45
49
28
29
53
38
47

–4
+3
–7
–10
–4
–3
–7
–20
–5
–1
–6
+2
0
–4
–4
–7
–3
+3
0
+7

4
3
7
10
4
3
7
20
5
1
6
2
0
4
4
7
3
3
0
7

10,5
6,5
16,5
19
10,5
6,5
16,5
20
13
3
14
4
1,5
10,5
10,5
16,5
6,5
6,5
1,5
16,5

Հաշվենք ռանգերի գումարը: Օգտա
գործում են հետևյալ բանաձևը՝

Tկր.=60, երբ P £0.05, Tկր.=43,երբ P £0.01
Կ առ ուց ենք
նշան ակ ալ իո ւթ յան
առանցքը
Անորոշության գոտի
Աննշանակալիության գոտի

Առանձնացնենք աղյուսակում տեղ
գտած տիպային տեղաշարժերը: Այդպի
սիք են՝ 6,5;4;6,5;16,5;:
Այնուհետև հաշվում ենք այդ ոչ տի
պային տեղաշարժերի գումարը:
= 6.5+4+6.5+16.5=35.5
Հ ամ ապ ատ ասխ ան
աղ յուս ակ ից
գտնում են ք կրիտ իկ ակ ան արժ եք ը
20 փոր
ձարկ
վող հա
մար: Ցույց տանք
աղյուսակի այդ մասը:

n
20

0.05
60

P

0.01
43

0,05

0,01

Tկր.=60

Նշանակալիության գոտի

Tկր.=43

Tէմպ.=33,5

Ինչպ ես տեսն ում են ք T էմպիրիկը–ը
գտնվում է նշանակալիության գոտում,
այսիքն՝ կատարված հետազոտությունը
տվել է դրական արդյունք:
Ամփոփելով աշխատանքը և ստաց
ված հետազոտությունների արդյունք
ները՝ կարելի է եզրակացնել, որ մար
դու տագնապայնությունը նվազում է ոչ
միայն պարզապես հոգևոր երաժշտու
թյուն լսելիս, այլև, երբ ընկղմվելով դա
րերի խորքից եկող աստվածային այդ
երևէջների մեջ, գիտակցում ես, թե որ
քան դժվարությունների ու ավերածու
թյունների միջով է անցել հայ հոգևոր
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երաժշտությունը, սակայն զարգացել ու
հարստացել է՝ հպարտորեն դիմակայե
լով բոլոր դժվարություններին: Պայքա
րել ու չի հանձնվել հայը՝ այդ հոգևոր
հարստությունը սերունդներին փոխան
ցելու դժվարին գործը արժանապատվո

րեն կատարելով: Եվ այսօր մենք կարող
ենք հպարտ լինել, որ ունենք այսպիսի
մշակույթ, այսպիսի ներկայացուցիչներ,
որոնց փայփայած ու թողած ժառանգու
թյունը պահպանելը և փոխանցելը շնորհ
է յուրաքանչյուրիս համար:
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ПРОИСХОЖДЕНИЕ АРМЯНСКОЙ ДУХОВНОЙ МУЗЫКИ, ЕЕ РАЗВИТИЕ И
ВОЗДЕЙСТВИЕ НА СОКРАЩЕНИЕ ТРЕВОЖНОСТИ У ЧЕЛОВЕКА
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В статье представляется история духовной музыки, динамика ее развития, роль в со
кращении тревожности людей и позитивное влияние на психическое и физическое развитие
человека.
Результаты исследований представлены на основе математической статистики и крите
рия Уилкоксона.
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THE ORIGIN OF ARMENIAN SACRED MUSIC, ITS DEVELOPMENT AND INFLUENCE
ON THE ANXIETY REDUCTION OF PEOPLE
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The article presents the history of sacred music, the dynamics of its development, its role
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ԳԱՅԱՆԵ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Խ.Աբովյանի անվան հայական պետական մանկավարժական համալսարանի
հոգեբանության տեսության և պատմության ամբիոնի դոցենտ

ՎԱԽԵՐ. ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ,
ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՋԱՑՄԱՆ ՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ
Վախը շատ ուժեղ հույզ է և նշանա
կալի ազդեցություն ունի պերցեպտիվիմացական գործընթացների և անհատի
վարքի վրա: Ինտենսիվ վախը ստեղ
ծում է «թունելային ընկալման» էֆեկտ,
այսինքն` էականորեն սահմանափակում
է անհատի ընկալումը, մտածողությու
նը և ընտրության ազատությունը: Բա
ցի դրանից, վախը սահմանափակում է
մարդու վարքի ազատությունը: Կարելի
է ասել, որ մարդը առաջնորդվում է մի
ակ ձգտումով` վերացնել սպառնալիքը,
խուսափել վտանգից:
Հանգուցային բառեր. Վախ, տագ
նապի վիճակ, Ֆոբիա, հուզական հա
կաղդում:
Ըստ բնագիտական բառարանի` «Վա
խը հույզ է, որն առաջանում է այն դեպ
քում, երբ իրական կամ երևակայական
վտանգ կա օրգանիզմի գոյության, նրա
արժեքների, իդեալների և սկզբունքնե
րի համար»:
Զ.Ֆրեյդը վախը սահմանում էր որ
պես «…հակազդում բնորոշ բոլոր օրգա
նիզմներին»: [25]
Կ.Իզարդը գրել է. «Վախը բացարձա
կապես որոշակի, յուրահատուկ հույզ է,
այն կազմված է ֆիզիոլոգիական փո
փոխություններից, արտահայտչական
վարքից և յուրահատուկ ապրումներից,
որոնք բխում են վտան
գի կամ սպառ
նալիքի սպասումից: … Սուբյեկտիվ վա
խի ապրումը սարսափելի է և կարող է
մարդուն ստիպել քարանալ տեղում և
դրանով նրան բոլորովին անօգնական
դարձնել կամ, ընդհակառակը, ստիպել
նրան հեռու փախչել վտանգից»: [8, էջ
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Ա.Ս.Սպիվակովսկայան վախը սահ
մա
նել է որ
պես սպե
ցի
ֆիկ սուր հու
զական վիճակ, հատուկ զգայական
հակազդում, որը դրսևորվում է վտան
գավ որ իր ավ իճ ակ ում: Վախ ը միշտ
առաջանում է կոնկրետ և մոտիկ, արդեն
ի հայտ եկած վտանգից: [27]
Ա.Ի.Զախարովը գրել է, որ վախի
հիմքում ընկած է ինքնապահպանման
բնազդը, ունի պաշտպանական բնույթ և
ուղեկցվում է բարձրագույն նյարդային
գործունեության որոշակի ֆիզիոլոգիա
կան փոփոխություններով, ինչն արտա
ցոլվում է զարկերակի և շնչառության
հաճ ախ ակ ան ութ յան վրա, արտ եր ի
ալ ճնշման ցուցանիշներով, ստամոքսի
հյութի արտադրությունով: [5, էջ 4]
Վախի զգացողությունը հարկավոր է
տարբերել տագնապի վիճակից: Ի տար
բերություն վախի, տագնապը հեռավոր
և անորոշ վտանգի ապրում է: Մարդը,
որը գտնվում է անորոշ անհանգստու
թյան վիճակում, տագնապ է զգում, իսկ
մարդը, ով վախենում է որոշակի օբյեկտ
ներից կամ մտքերից` վախ: Երբ վախերն
ընդունում են կպչող բնույթ և դառնում
են մարդու համար խնդիր, խանգարում
են առօրյա կյանքում, ապա դրանք գե
րաճում են ֆոբիաների, որոնք անհրա
ժեշտ է բուժել: Ֆոբիա ասելով` հարկա
վոր է հասկանալ կպչուն վիճակների
տարատեսակներ, որոնք արտահայտ
վում են ինտենսիվ և անհաղթահարելի
վախերով: Ֆոբիաների կառուցվածքում
գերակշռում է տագնապի հույզը: Ֆոբի
աները միշտ ուղեկցվում են արտահայտ
ված վեգետոդիստոնիկ ախտանիշով
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(դեմքի գունատություն, քրտնարտադ
րություն): Հոգեբանական տեսություն
ներում կան վախերի մի քանի դասա
կարգումներ: Հայտնի հոգեբույժ Ա.
Կարվասարսկին բաժանում է վախերը
ըստ խմբերի, ելնելով նրանից, թե ին
չից է մարդ վա
խե
նում, այ
սինքն, ը
ստ
վախերի բովանդակության (ֆաբուլաի):
Կարվասարսկին տարբերում է վախերի
8 հիմնական ֆաբուլա: Առաջին խմբին
վերագրում է տարածության վախը, որը
դրսևորվում է տարբեր ձևերով: Սրանց
են վերաբերում կլաուստրաֆոբիան`
վախ փակ տարածությունից, ագորա
ֆոբիան`վախ բաց տարածությունից,
վախ խորությունից և բարձրությունից:
Երկրորդ խմբում են այսպես կոչված սո
ցիոֆոբիաները, որոնք կապված են հա
սարակական կյանքի հետ: Դրանք նե
րառում են էրեյտրոֆոբիան`վախ ուրիշ
մարդկանց մոտ կարմրելուց, վախ հրա
պարակային ելույթներից, օտարների
ներկայությամբ ինչ-որ գործողություն
կատարելու անկարողությունից: Երրորդ
խմբին են վերաբերում նոզոֆոբիաները`
վախեր ինչ-որ հիվանդությամբ հիվան
դանալուց: Չորրորդ խմբում է տանա
տոֆոբիան` մահվան վախը: Հինգերորդ
խմբին են դասվում տարբեր սեռական
վախերը, վեցերորդին` վախը իրեն կամ
ուրիշներին վնաս պատճառելուց: Յոթե
րորդ խմբի մեջ են մտնում «կոնտրաս
տային» վախերը` բարձրաձայն ինչ-որ
բան ասելը, անպարկեշտ բան անելը:
Եվ վերջին խումբը ֆոբոֆոբիաներն են`
վախեր որևէ բանից վախենալուց: [24]
Ըստ հոգ եբ ույժն եր Դ.Բ.Սեդ ոկ ի
և Գ.Ի.Կապլանի, վախերը լինում են
կոնստրուկտիվ և պաթոլոգիկ: Կոնստ
րուկտ իվ վախ երն իրենց ից ներկա
յացնում են բնական պաշտպանական
մեխանիզմ, որն օգնում է ավելի լավ
հարմարվել էքստրեմալ իրավիճակում:
Պաթոլոգիկ վախերը ոչ ադեկվատ պա
տասխան են որոշակի խթանին ինտեն
սիվությամբ կամ տևողությամբ և հա
ճախ բերում են հոգեպաթոլոգիաների:

Յու.Սչերբատիխը վախերը բաժանում է
3 խմբի`
1) Բնական վախեր, որոնք անմիջա
կանորեն կապված են մարդու կյանքին
սպառնացող երևույթների կամ առարկա
ների հետ: Օրինակ` կայծակը, հրաբուխ
ների ժայթքումները, երկրաշարժները,
որոնք մարդկանց մոտ զուգորդվում են
աշխարհի վերջի հետ: Բնական վախերի
հատուկ խումբ են կազմում կենդանինե
րից վախերը:
2) Սոցիալական վախեր, որոնք հա
սարակական կարգավիճակի փոփո
խության վախերն են: Սոցիալական
վախերի դրսևորման ձևերը կապված
են պատմական դարաշրջանի առանձ
նահատկություններից, մադու տարիքից,
մասնագիտությունից և հասարակական
տեսակից: Հետազոտությունները ցույց
են տվել, որ առաջին տեղում է վախը
մտերիմների առողջության համար, երկ
րորդ տեղում է վախը պատերազմից և
երրորդում` հանցագործություններից:
Այնուհետև հաջորդում են վախերը աղ
քատությունից, որոշ կենդանիներից, ան
ձնական կյանքի հնարավոր փոփոխու
թյունից, ղեկավարությունից: Պարզվել
է, որ մարդկանցից շատերը վախենում
են գերեզմանոցներից, հիվանդություն
ներից և հրապարակային ելույթներից:
3) Ներքին վախեր, որոնք ծնված են
մարդու ֆանտազիաներից ու երևակա
յությունից: Ներքին վախերին են վերա
բերում ոչ միայն մարդկային երևակա
յությամբ առաջացած, այլ նաև վախը
սեփական փորձից, եթե դրանք հակա
սում են առկա բարոյական դիրքորո
շումներին (վախ սեփական մտքերից):
[23, էջ 20]
Ռ.Վ. Օվչարովան առանձնացնում է
վախերի հետևյալ տեսաները`
1) Տարիքային վախեր, որոնք նկատ
վում են հուզական զգայուն երեխանե
րի մոտ` որպես իրենց հոգեբանական
և անձնային զարգացման առանձնա
հատկությունների արտացոլում: Դրանք
առաջանում են հետևյալ գործոնների
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ազդեցությունից` վախերի առկայությու
նից ծնողների մոտ, տագնապությունից
երեխաների հետ հարաբերություննե
րում, գերխնամքից և մեկուսացումից:
2) Նևրոտիկ վախեր, որոնք բնու
թագրվում են բարձր հուզական ինտեն
սիվությամբ և լարվածությամբ, անձի
ձևավորման վրա տևական անբարեն
պաստ ազդեցությունից, նևրոտիկ խան
գարումներից, վախի օբյեկտի խուսա
փումից: [14, էջ 21]
Ա.Ի.Զախարովը վախերը դասակար
գում է հետևյալ չափանիշներով`1) ըստ
բնույթի` բնական, սոցիալական, իրա
վիճակային, անձնային; 2) ըստ իրա
կանության աստիճանի` ռեալ և երևա
կայական; 3) ըստ ինտենսիվության
աստիճանի` սուր և քրոնիկ: [4, էջ 33]
Զ.Ֆրեյդը վախերը բաժանում էր 3
տեսակի` իրական, նևրոտիկ և բարո
յական (կամ մեղքի զգացում): Իրական
վախը հայտնի վտանգից վախն է, նևրո
տիկը` մարդու համար անհայտ վտան
գից վախն է: [21, էջ 199]
Թվ արկվ ած դաս ակ արգ ումն եր ը
եզակի չեն: Ժամանակակից հույզերի
հոգեբանությունում վախերի ունիվեր
սալ դասակարգում չկա: Վախերը բա
ժանվում են ըստ ուժի, ինտենսիվու
թյան, կենսաբանական, հոգեբանական
և սոցիալական նշանակության:
Այժմ դիտարկենք մանկական վախե
րի տեսակները: [26]
1. Նևրոտիկ, պսիխոգեն վախեր: Այս
վախերն առաջանում են ի պատասխան
հուզական ցնցման: Դրանց նոպայի ժա
մանակ երեխան դես ու դեն է վազում,
գո
ռում է, ա
նընդ
հատ խո
սում է այն
առարկայի կամ երևույթի մասին, որից
վախեցել է, հավատում է այդ վախին և
պատկերացնում այն վառ և գունեղ:
2. Չտարբերակված, անբովանդակ
վախեր: Այս դեպքում չկա վախի պատ
ճառ ի զգաց ող ութ յուն, գիտ ակց ում:
Առավել հաճախ երեխան միալար կրկ
նում է, որ վախենում է: Դրան հաճախ
ավելանում է սոմատոգեն բաղադրիչ

(որովայնում սառնության զգացում, ճն
շում սրտի մասում, կրծքավանդակի կծ
կում, ոտքերի ցավ):
3. Կպ
չ ուն վա
խ եր: Այս վա
խ երն
առավել հաճախ առաջանում են տագ
նապային, կասկածամիտ երեխաների
մոտ, որոնց շփումը հասակակիցների
հետ խախտված է: Դրանք, որպես կա
նոն, վարակվելու, աղտոտվելու, սուր
առարկաների, փակ տարածություննե
րի, տրանսպորտի, կարմրելու, դպրո
ցում բանավոր պատասխանելու, կոշտ
ուտելիքից կամ ոսկորից խեղդվելու,
ծնողներին կորցնելու վախերն են: Օրի
նակ`աղտոտվելու, վարակվելու վախի
դեպքում երեխաները կարող են անընդ
հատ ձեռքերը լվանալ, մինչև մաշկի չո
րացումն ու շերտավորումը:
4. Ցնոր
քային բնույթ ու
նե
ցող վա
խեր: Այս վախերը հաճախ անհեթեթ են:
Երեխաները վախենում են շողքերից,
քամուց, ջրի աղմուկից, անձրևից, ջրի
ծորակներից, էլեկտրական լամպերից:
Օրինակ, 3 տարեկան երեխան վախե
նում էր ծառից ընկած չորացած տերև
ներից, լաց էր լինում: Նման վախերով
տառապող երեխաները ինքնամփոփ են,
կասկածամիտ: Այդպիսի արտասովոր
վա
խե
րը պետք է զգոն պա
հեն ծնող
ներին: Նպատակահարմար է այդ երե
խային տանել հոգենյարդաբանի մոտ:
5. Գիշերային վախեր: Մանկական
պրակտիկայում հատուկ տեղ ունեն գի
շերային վախերը: Երեխան քնի ընթաց
քում անկանոն շարժումներ է անում, խո
սում կամ լաց է լինում, կարող է նստել,
կանգնել, քայլել սենյակով: Այդպիսի
վիճակները տևում են մի քանի րոպեից
մինչև մի քանի ժամ: Առավոտյան երե
խան գրեթե ոչինչ չի հիշում կամ միայն
ինչ-որ հատվածներ: Գիշերային վախե
րը լինում են մի քանի տեսակ.
5.1 Գերարժեք վախերը, որպես կա
նոն, կապված են ցերեկային վեճերով,
ծնողների միջև բախումներով, դպրո
ցի վատ թվանշաններով: Այդ վախերը
իրենցից ներկայացնում են երազների
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շարունակությունը, որոնք արտացոլում
են այդ իրավիճակները:
5.2 Չտարբերակված, անբովանդակ
գիշերային վախերը դրվագային առա
ջացող ինտենսիվ վախեր են` ուղեկցվող
լացով, ճիչով, առանց որևէ բովանդա
կության և կապ չունեցող երազատեսու
թյան հետ: Գիտակցությունը այս դեպ
քում մթագնաց է, և կոնտակտը երեխայի
հետ գրեթե անհնարին է: Արթնանալուց
հետո նա ոչինչ չի հիշում դրանց մասին:
Այս վախերը հանդիպում են բարձր ջեր
մությամբ ուղեկցվող ինֆեկցիաների
ժամանակ, գանգուղեղային վնասվածք
ներից հետո: Այն դեպքում, երբ դրանք
կրկն
վում են, պետք է տար
բե
րել այդ
վախերը էպիլեպտիկ ծագում ունեցող
վախերից, որոնք կոչվում են պարոք
սիզմալ:
5.3 Պարոքսիզմալ գիշերային վախե
րի հատկանիշներն են`առաջացման ան
սպասելիությունը և դադարումը, դրանց
առաջացումը գիշերային քնի որոշա
կի ժամանակ (հիմնականում գիշերվա
երկրորդ կեսը), համակցություն միա
լար, ավտոմատացված շարժումներով
(դեմքի քարացած արտահայտություն,
ձեռքերի միալար շարժումներ, քայլերը,
գոռալը): Գիտակցությունը մթագնաց է,
կոնտակտը անհնարին է, առավոտյան
ոչինչ չի հիշում, հազվադեպ դեպքերում
հանդիպում են ինքնաբերական միզում:
Կան հիմնական գործոններ, որոնք
նշում են սարսափ երազների առաջաց
ման հավանականությունը երեխաների
մոտ: Դրանք են (ըստ Զախարովի). [11]
Տվյալ տարիքին բնորոշ վախերի
առավելագույն քանակը՝ հարձակման,
մահվան, կենդանիների, բարձրության,
խորության, կրակի, հրդեհի, պատերազ
մի:
Վախեր քնելուց առաջ, այդ թվում
վախերի եռյակը՝ միայնակության, մթու
թյան և փակ տարածության:
Ցերեկային վախեր (գայլից, հրեշնե
րից և այլն):
Բարձր ներշնչվողականություն մո

գական տրամադրության հետ համա
տեղ (երեխան արագ տեղափոխվում է
երևակայական աշխարհ՝ ստեղծած հե
քիաթային մթնոլորտով և նա ապրում է
ավելի հանգիստ և հեշտ, քան իրակա
նությունում):
Եթե երեխան վատ է տանում անհայ
տությունը, սպասումը, ինչպես նաև վա
խեր անծանոթ մարդկանցից, պատաս
խանելուց և ելույթ ունենալուց:
Նույն սեռի ծնողների մոտ սարսափ
երազների առկայություն:
Մայրերի մոտ անձի նևրոտիկ խան
գարումներ:
Նևրոտիկ կապվածություն (կախվա
ծություն) երեխաների մոտ չափազանց
խնամող, վախկոտ և տագնապային մոր
հանդեպ, ինչը առավելագույնս արտա
հայտված է ընտանիքում հոր անբավա
րար դերով և նրա դաժանությամբ:
Երեխաների ձևավորվող անձի նևրո
տիկ խանգարում:
Դժվար քնելը, դրան հաջորդող ան
հանգիստ քնով և ցերեկը վատ ինքնազ
գացողությամբ:
Եթե երեխան հակված է գիշերային
սարսափների, հարկավոր է ուշադրու
թյուն դարձնել, թե ինչպես է նա պատ
րաստվում քնի: Պետք է թույլ չտալ նայել
վախենալի նկարներ, չպատմել սարսա
փելի հեքիաթներ: Գիտնականների մե
ծամասնությունը համարում է, որ նորա
ծին երեխայի մոտ դեռ չի կարելի խոսել
իրական վախի մասին, քանի որ այն
պահանջում է որոշակի ուղեղի զարգա
ցում: Ա.Ի.Զախարովը գրում է, որ վախի
զգացողությունը ձևավորվում է միայն 6
ամսեկանից, որովհետև այն ենթադրում
է իմացական գործընթացների որոշակի
մակարդակ:[23] Լեշլին գրում է, որ երե
խաները զգում են վախ, մենակություն
և տագնապ անծանոթ մարդկանց հան
դեպ արդեն իսկ 3 ամսեկան հասակից:
[23] Այնուամենայնիվ, առավել հաճախ
հանդիպում են կարծիքներ, որ մենա
կության վախը ձևավորվում է 6-7 ամ
սեկանում, այնուհետև 8 ամսեկանում
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առաջանում է վախ օտար մարդկանցից:
Այն աստիճանաբար նվազում է 2 տարե
կանում և ձևափոխվում է հեքիաթային
կերպարների վախերի: Այդ ժամանակ
շարունակում են հրատապ մնալ մենա
կության, բժիշկներից, անսպասելի կտ
րուկ ձայներից վախերը:
Ֆ.Րիմանը գրում է, որ, ետ նայելով
մեր սեփական մանկությանը, մենք հի
շում ենք, թե ինչպես էինք ամեն անգամ
մենակության վախ զգում, երբ մոր ձեռ
քերը թողնում էին մեզ և երբ անհրա
ժեշտ էր լինում հաղթահարել ազատ
տարածությունը:[17,էջ 4] Հիշելով մեր
կյանքի նշանակալի իրադարձություն
ները` մենք խոսում ենք այն վախերի
մասին, որը զգում է երեխան դպրոցա
կան տարվա սկզբին, երբ նա փոխում է
ընտանեկան հարաբերությունները հա
սարակության նոր հարաբերությունների
հետ: Պետք է նկատի ունենալ, որ վախը
երեխաների մոտ կարող է ձևավորվել
երկու ճանապարհով` ինչպես անձնա
կան փորձի արդյունքում, այնպես էլ հա
սարակական փոխառման ճանապար
հով: Երբ երեխան բախվում է անծանոթ
եր
ևույ
թի հետ, նա ստա
նում է տե
ղե
կություն` հետևելով մոր դեմքին, ինչ
պես է նա հակազդում այդ առարկային:
Ա.Ի.Զախարովը նշում է, որ երեխայի
ընդունակությունը` կապել սեփական
հուզական հակազդումները մոր վախի
հետ, առաջանում է մեկ տարեկանում:
[23] Նա գրում է, որ 6 ամսեկանից հետո
երեխան միանգամից չի վախենում ան
սպասելի արտաքին ներգործությունից,
այլ նայում է մորը և եթե նա ժպտում է`
հասկացնել տալով, որ ամեն ինչ լավ է,
ապա երեխան արագ հանգստանում է և
հակառակը:
Սկսած 2 տարեկանից աստիճանա
բար աճում է երեխաների վախը պատ
ժից, որը պայմանավորված է երեխա
ների տարիքային ակտիվությամբ և
մեծերի արգելքներով: Այդ ժամանակ
առաջանում են նաև վախեր կենդանի
ներից, ծնողներից բաժանվելուց: Այս

վախն առավել բնորոշ է ընտանիքի մի
ակ երեխային: Ավելի հաճախ այն առա
ջանում է երեկոյան, երբ մայրը թողնում
է իրեն մենակ մահճակալում: Այդ ժա
մանակ տեղի է ունենում հուզական հա
կաղդում, որն ուղեկցվում է արցունքնե
րով: Նախադպրոցական երեխաներին
բնորոշ է վախերի եռյակը` մենակության,
մթության և փակ տարածության: Յու.
Սչերբատիխի ստացած տվյալներով այդ
երեք վախերը ներքին կապվածություն
ունեն իրար հետ և, հնարավոր է, որ բա
ցառում են ինչ-որ խորքային բնազդային
վախերը, որոնք մեզ են փոխանցվել մեր
նախնիներից:[23]
Ավագ նախադպրոցական տարիքում
կենտրոնական տեղ է զբաղեցնում մահ
վան վախը: Այդ տարիքում ուժեղանում
են կենդանիների և հեքիաթային կեր
պարների վախերը: Երեխաների մոտ
վախի բնույթի փոփոխությունը սերտո
րեն կապված է ուղեղի ընդհանուր զար
գացման և մտածողության գործընթացի
ձևավորման հետ, որն օգնում է տարբե
րել այն հանգամանքը, որից իրոք պետք
է վախենալ և այն, որտեղ բացակայում է
իրական վտանգը: Քանի դեռ երեխայի
մոտ չի ձևավորվել վերացական մտա
ծողությունը, նրանք կարող են ոչ ադեկ
վատ ընկալել որոշակի իրավիճակները:
Նախադպրոցական տարիքում վա
խերը բխում են ինքնապահպանման
բնազդից:
Երեխաների վախերի առաջացման
մեջ մեծ ազդեցություն ունի մոր հոգե
ֆիզիոլոգիական վիճակը հղիության
ընթացքում: Այն մայրերի երեխաներն
են ավելի հաճախ ունենում վախեր,
որոնց հղիությունը անցել է տագնա
պությամբ և ներքին լարվածությամբ:
Վերը նկարագրված գործոնները, ինչ
պես նաև բնածին բարձրագույն նյար
դային գարծունեության տիպը, միայն
որոշում են այն հավանականությունը,
թե կլինի արդյոք երեխան վախկոտ կամ
տագնապալի: Սակայն վերջնական որո
շում են կյանքի կոնկրետ պայմանները,
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որոնցում ձևավորվում է զարգացող ան
ձը: Մանկական վախերի ձևավորման
մեջ մեծ դեր են խաղում պայմանական
ռեֆլեքսների մեխանիզմները: Հոգեթե
րապևտ Տ.Պ.Սիմ
սո
նը գրում է, որ ե
րբ
երեխան քայլել սովորելուց ընկնում է,
նա կարող է մի քանի օր չքայլել: Յու
րաքանչյուր գրգռիչ` զուգակցված երե
խային վախեցնող երևույթի հետ, կարող
է ըստ պայմանական ռեֆլեքսի օրեն
քի` իր հերթին դառնալ վախի աղբյուր:
Երեխան վախենում է գնալ այն բակը,
որտեղ նրան շուն է վախեցրել և այլն:
Վաղ տարիքի երեխաների համար բնո
րոշ է վախերի իռադիացիան:[18, էջ 68]
Օրինակ, երեխան, որը վախեցել է կատ
վից, վախենում է բոլոր փափկափետուր
բաներից` մորթի, հաճախ նաև մոր մա
զերից: Դա բացատրվում է այդ տարի
քում տարբերակման բացակայությու
նից: Երեխաների վախերի առաջացման
մեջ հատուկ դեր է խաղում մեծերի կող
մից վախեցնելը: Նրանց ազդեցությու
նը կարող է կրել ինչպես գիտակցված,
այնպես էլ չկանխամտածված բնույթ:
Չկանխամտածված վախերի ձևավո
րումը կապված է սարսափելի պատմու
թյունների և հեքիաթների հետ, հատկա
պես, եթե դրանք երեխաները լսում են
քնելուց առաջ: Դա նպաստում է նիկտո
ֆոբիայի (մթության վախի) առաջացմա
նը: Երեխաների վախերի զարգացմանը
նպաստում է նաև այն, որ իրենց ներկա
յությամբ մեծերը խոսում են հիվանդու
թյուններց, ցավերից: Ֆ.Րիմանը գրում
է, որ մե
ծե
րը կա
րող են լավ մտա
ծել
իրավիճակի մասին, իմանալ փաստեր,
որոնք վախ են առաջացնում, կարող են
հասկանալ որտեղից է վախի աղբյուրը
և շնորհիվ այդ հասկացության ստանալ
համապատասխան օգնություն:[17, էջ 7]
Ի վերջո նրանք կարող են ճիշտ գնահա
տել վտանգի հնարավորությունը: Երե
խան դեռ շատ փոքր է, որպիսի իմա
նա և տարբերի իր վախերի օբյեկտը:
Նա չգիտի ինչ է պատահել և ինչքան է
դա տևելու: Երեխաների վախերի զար

գացման վրա ազդում է նաև ընտանի
քի կազմը: Ոչ լիարժեք ընտանիքներում
վախերի թիվը ավելի մեծ է:
Վախը, ինչպես և այլ հույզերը, ազ
դում է ողջ օրգանիզմի վրա, նույնիսկ
եթե հույզը թույլ է արտահայտված, միև
նույնն է փոխում է մարդու ֆիզիոլոգի
ական վիճակը, իսկ եթե ուժգին է, այն
առաջանցնում է հակազդումներ և դրս
ևորումներ, որոնք չի կարելի անտեսել:
Կ.Իզարդը գրում է. «երբ մարդը ուժեղ
հույզ է ունենում, սոմատիկ փոփոխու
թյունների ցուցանիշները կտրուկ փոխ
վում է և այդ ընթացքում մասնակցում
են օրգանիզմի գրեթե բոլոր նյարդա
ֆիզիոլոգիական և սոմատիկ համա
կարգերը: Այդ փոփոխությունները ան
խուսափելիորեն ազդում են անհատի
ընկալման, մտածողության, վարքի վրա
ու ծայրահեղ դեպքում կարող են բերել
սոմատիկ և հոգեկան խանգարումների:
Հույզը ակտիվացնում է վեգետատիվ
նյարդային համակարգը, որն էլ ազդում
է էնդոկրին և նյարդահումորալ համա
կարգի վրա»: [8]
Հույզերի մասին խոսելիս` տեղին է
նշել նաև հուզական բանականության
մասին: Հուզական բանականությունը
մեզ հնարավորություն է տալիս՝
իմանալ և հասկանալ մեր հույզերը,
կառավարել մեր սեփական հույզերը
առավելագույն անձնական շահի հա
մար,
իմանալ և հասկանալ այլոց հույզերը,
կարգավորել մեր գործողություննե
րը՝ համաձայն այլոց հույզերի, որպեսզի
ունենանք առողջ և փոխշահավետ հա
րաբերություններ:[2]
Վախի կենտրոնը հայտնաբերվել է
ուղեղում, որը կոչվում է «ամիգդալա»
(«amygdala»). Այս կենտրոնը ինֆորմա
ցիա է ստանում բոլոր զգայության օր
գաններից, վերահսկում է տարբեր կա
պերը, որոնք առաջացնում են արագ
սրտխփոց, ձեռքի ափերի քրտնում, հոր
մոնալ արտազատումներ, որոնք բնու
թագրում են «հիվանդության վիճակը»:

222

Գոյություն ունեն վարքի երկու տե
սակ
ներ, ո
րոնք դեռևս XIX դա
րի կեն
դանաբանները դիտարկում էին որպես
վախի դրսևորում՝ քարացում և փա
խուստ: Այլ խոսքերով ասած՝ կենդանին
կամ փորձում է թաքնվել (մահացած
ձևանալ) կամ փախչում է: Մարդկանց
վախերն ունեն կենդանական ծագում:
Կաթնասունների ներկայացուցիչների
հիմնական խնդիրն է այնպես դասա
վորել իրենց կյանքը, որ շրջապատող

միջավայրը լինի մաքսիմալ ստերեո
տիպային: Հենց ստանդարտից շեղումն
առաջացնում է վախ: Այսպես՝ մարդը
հաճախ վատ է քնում նոր տեղում, նրա
զգայական օրգանները կոչ են անում լի
նել զգոն, քանի որ շրջապատը ստերե
ոտիպային չէ:
Աշխատելով երեխաների վախերի և
նրանց դրսևորումների հետ`անհրաժեշտ
է հասկանալ, որն է համարվում նորմա,
որը` պաթոլոգիա:
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FEARS: AGE CHARACTERISTICS, EXPRESSIONS AND CAUSES
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Fear is a very strong emotion and has a significant influence on the individual’s behavior and
perceptual-cognitive processes. Intense fear creates a «tunnel perception» effect, which essentially
limits the perception of the individual, his thinking and freedom of choice. Besides, fear limits
the freedom to human behavior. It can be stated that the person is driven only by the desire to
eliminate the threat and to avoid danger.

СТРАХИ: ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ПРОЯВЛЕНИЯ И ПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ

ГАЯНЕ ГРИГОРЯН
Доцент кафедры теории и истории психологии Армянского государственного
педагогического университета им. Хачатура Абовяна

Страх является очень сильным волнением и оказывает большое влияние на парцептив
но-познавательный процесс и поведение личности. Интенсивный страх создает эффект “тун
нельного восприятия”: существенно ограничиваются восприятие личности, мышление и
свобода выбора. Кроме того, страх ограничивает свободу поведения человека. Можно конста
тировать, что человек руководствуется одним стремлением – уничтожить угрозу, избежать
опасности.

224

ՍՈՑԻՈԼՈԳԻԱ
ՍԵԴԱ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարան, սոցիոլոգիայի ֆակուլտետ, ասպիրանտ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՇԵՐՏԱՎՈՐՄԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
ՀԵՏԽՈՐՀՐԴԱՅԻՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Սոցիալական շերտերի տարանջատ
ման տեսանկյունից ժամանակակից հայ
հասարակությունում սոցիալ–մշակու
թային չափանիշների հիման վրա կա
րելի է առանձնացնել երկու հիմնական
սոցիալական շերտ՝ իրենց ենթաշերտե
րով՝ խորհրդային հաբիթուսի իներցի
այով գործող անհատների դասակարգ
և 90–ականներից հետո արևմտյան ար
ժեքներով հետաքրքված անհատների
դասակարգը: Համադրելով սոցիալ–
մշակութային առանձնահատկություն
ները և անհատների տնտեսական հնա
րավորությունները՝ կարելի է ստանալ
ներկայիս հայ հասարակության սոցի
ալ–տնտեսական բնութագիրը՝ պայմա
նավորված մշակութային առանձնա
հատկություններով:
Հանգուցային բառեր և արտա
հայտ ութ յունն եր. սոցիալական շեր
տավորում, սոցիալական դասակարգ,
հաբ իթ ուս, խորհրդ ային հաբ իթ ու
սի իներցիայով գործ ող անհատնե
րի դասակարգ, 90–ականներից հետո
արևմտյան արժեքներով հետաքրքված
անհատների դասակարգը, մշակութային
կապիտալ, տնտեսական կապիտալ, սո
ցիալական կապիտալ:
Հասարակությունների վերլուծությու
նը բարդ և բազմամակարդակ գործըն
թաց է: Տվյալ աշխատանքի նպատակն
է մեկնաբանել հետխորհրդային հասա

րակությունների շերտավորումը սոցի
ալ–մշ ակ ութային յուր ահ ատկ ություն
ների տեսանկյունից, որը, համադրելով
անհատների տնտեսական հնարավո
րությունների հետ, հնարավորություն
կտա իրականացնելու ժամանակակից
հասարակությունների բարդ և բազմա
մակարդակ վերլուծություն:
Յուր աք անչյուր հաս ար ակ ության
կառուցվածքի անբաժանելի մասը վեր
ջինս կազմող սոցիալական շերտերն
են: Գոյություն չունի հասարակություն,
որտեղ չլինեն դասակարգեր: Դասա
կարգն ագենտների միավ
 որ է, որոնք ու
նեն նմանատիպ դիրք և, տեղավորված
լինելով նույնական պայմաններում, են
թարկվելով նմանատիպ իրավիճակնե
րին, ունեն բոլոր հնարավորությունները
տիրապետելու նմանատիպ դիսպոզիցի
աներին և շահերին և, հետևաբար, ար
տադրելու նմանատիպ պրակտիկներ և
դիրքեր1:
Սոցիալական դասակարգը վերա
ցական երևույթ է, որը չունի կոնկերտ
մեկնաբանումներ, այն կարելի է փո
խարինել ինչպես ստատուսային խումբ,
այնպես էլ էթնոազգային միավորում
հասկ աց ութ յունն եր ով: Սոց իալ ակ ան
շերտավորումը ժամանակակից հասա
րակություններում բարդ և բազմամա
կարդակ երևույթ է, որն ուսումնասի
րելու համար անհրաժեշտ է դիտարկել
1 Жан Бодрийяр, Система Вещей, М.:, «Рудомино»
2001 стр. 6–43.
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մի շարք մար
կեր
ներ՝ ի դեմս տն
տե
սական, սոցիալական, քաղաքական և
մշակութային կապիտալների, որոնցում
առանձնանում է անհատների զբաղվա
ծությունը, ինքնաներկայացումը, սպա
ռումը, քաղաքական, իշխանական փո
փոխանները, մոբիլությունները, ինչպես
նաև արժեքային կողմնորոշվածությու
նը: Առաջնային է դառնում սոցիալական
աստիճանակարգում համապատասխան
դիրք գրավելու հարցում առանձին ան
հատների կյանքի ոճը՝ պայմանավոր
ված մշակույթով և սոցիալական ընկա
լումներով1:
Ժամանակակից հասարակություննե
րում սոցիալական շերտավորման մեջ
կարևոր և առաջնային է մշակույթի դե
րը, քանի որ մշակութային նորմերի ու
արժեքների հիման վրա է ձևավորվում
անհատների ինքնարժեքը և ինքնանույ
նականացման առանձնահատկություն
ները:
Արդի հետխորհրդային հասարակու
թյուններում մշակույթի տեսանկյունից
սոցիալական շերտերի վերլուծությունն
ու մեկնաբանումն այլ պատկեր ունի:
Տվյալ երևույթն ուսումնասիրելու հա
մար իրականացվել է հետազոտություն,
որի նպա
տակն է եղել դի
տար
կելու
մշակութային սպառման դերը ժամա
նակակից սպառողական հասարակու
թյունն եր ում՝ սոց իալ ակ ան շերտ եր ի
ձևավորման գործընթացում՝ ժամանա
կակից հայ հասարակության օրինակով:
Ձևավորված լինելով հետխորհրդա
յին հարթակի վրա՝ ներկայիս հայ հա
սարակությունում այլ վերաբերմունք է
էլիտար և զանգվածային մշակույթների
ընկալման համատեքստում: Դա ոչ մի
կերպ կապված չէ անհատների տնտե
սակ ան հնարավորութ յունների հետ:
Ճիշտ է, հնարավորությունն օգտվեուլ
մշակույթի այս կամ այն բարիքից, հաճա
1
Alain Touraine The PostIndustrial Society
Tomorrow’s Social History: Classes, Conflicts and
Culturein the Programmed Society, Kingsport Press,
Tcnncm:e, p.5–18,

խելու այս կամ այն համերգին կամ ներ
կայացմանը, ամբողջությամբ կապված
է տնտեսական հնարավորությունների
հետ, սակայն տեխնոլոգիաների զար
գացվածությունը հասել է այն մակար
դակին, որ անհատները կարող են մաս
նակցել այդ միջոցառումներին՝ անգամ
ֆիզիկապես այնտեղ ներկա չլինելով,
ինչի արդյունքում ցածր ֆինանսական
հնարավորություններ ունեցող անհատ
ները կարող են լինել բարձր մշակույթի
կրողներ և հակառակը՝ բարձր տնտե
սական հնարավորություններ ունեցող
ները կարող են լինել զանգվածային
մշակույթի հետևորդներ:
Ժամանակակից հայ հասարակու
թյունում սոցիալ–մշակութային չափա
նիշների հիման վրա կարելի է առանձ
նացնել երկու հիմնական սոցիալական
շերտ՝ իրենց ենթաշերտերով: Դրանք
են՝ խորհրդային հաբիթուսի իներցի
այով գործող անհատների դասակարգը
և 90–ականներից հետո արևմտյան ար
ժեքներով հետաքրքված անհատների
դասակարգը: Առաջին դեպքում խոսքն
այն անհատների մասին է, որոնք մինչև
օրս առաջնորդվում են խորհրդային մի
ության ժամանակներում ընդունված
բարքերով, նորմերով և արժեքներով:
Այս շերտի անհատների համար կա
րևորը պե
տու
թյունն է, օրենք
ներն ու
այն հնարավորությունները, որոնք տա
լիս է պետական կարգը: Այս շերտի ներ
կայացուցիչների համար մարդիկ զերծ
են անհատական մակարդակում որևէ
պատասխանատվությունից: Այս շեր
տի պատկերացումների համապատաս
խան՝ ան
հատ
ներն ազատ են իրենց
աշխատանք գտնելու հիմնախնդրից,
այնպես էլ իրենց իրավունքների պաշտ
պանության հիմնահարցից: Այդ ամենն
անխտիր բոլորի համար պետք է ապա
հովի պետությունը: Այս շերտի ներկա
յացուցիչները բաժանվում են երկու հիմ
նական ենթաշերտի՝ ծառայողների և ոչ
մշտական աշխատանք ունեցողների
շերտի:
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Այստեղ անհատները ցանկություն
չունեն փոփոխվելու, նրանք ունեն կյան
քի, սոցիալական հարաբերությունների
և առաջընթացի վերաբերյալ կարծրա
ցած պատկերացումներ, նորմեր, ար
ժեքներ: Այս շերտի ներկայացուցիչնե
րը տարբերվում են իրենց խորհրդային
մտածելակերպով և բարքերով՝ անկախ
այն հանգամանքից, որ Խորհրդային Մի
ության բարքերն առ այսօր չեն գործում
և զիջել են իրենց դիրքերը գլոբալիզա
ցիային և արևմտականացմանը:
Խորհրդային հաբիթուսի իներցիայով
գործող ծառայողների դասակարգին են
դասվում հիմնականում մանկավարժնե
րը, պետական սեկտորի ստորին հատ
վածում աշխատող անհատները և այլք:
Այս անհատներն ունեն իրենց կարծրա
ցած արժեքները, որոնք էլ փոխանցում
են իրենց սերունդներին:
Խորհրդ ային հաբիթ ուսի իներց ի
այով գործող ոչ կայուն աշխատողների
դասակարգի ներկայացուցիչները դեռ
իրենց չեն գտել սովետական միության
փլուզումից հետո, չեն կարողանում
հարմարվել ժամանակակից հասարա
կութ յունն եր ի բարք եր ին, պետ ակ ան
սեկտորի գործառույթներին: Այս շեր
տում հիմնականում ներգրավված ան
հատները չեն ապրում վաղվա օրով,
նրանց առջև դեռ երեկ
վա իրա
կա
նու
թյունն է, որը նրանց ավելի լայն հնա
րավորություններ էր տալիս: Այս շերտի
ներկայացուցիչներն են վարորդները,
շինարարական աշխատանքով զբաղ
ված ան
հատ
ներն, ինչ
պես նաև մանր
առևտրի շրջանակներում ներգրավված
անձնավորությունները: Նրանք չունեն
կայուն արժեքներ, սակայն ունեն պատ
կերացումներ, թե ինչպիսին պետք է լի
նի կյանքը՝ ելնելով իրենց նախկին փոր
ձից և արժեքներից:
90–ականներից հետո արևմտյան ար
ժեքներով հետաքրքված անհատների
դասակարգն ի տարբերություն նախոր
դի առաջնորդվում է ոչ թե կարծրացած
պատկերացումներով՝ արժեքների կամ

նորմերի վերաբերյալ, այլ ձգտում է գտ
նել նորը՝ համապատասխանող սեփա
կան արժեքներին և հնարավորություն
ներին: Այս շերտի ներկայացուցիչները
չունեն իրական մշակութային արժեք
ներ, նրանք առաջնորդվում են սեփա
կան օգուտը հաշվի առնելով, նրանց
համար արժեքավոր է այն, ինչն օգուտ
է բերում: Այս անհատները առաջնորդ
վում են քրեական աշխարհում ընդուն
ված նորմերով և արժեքներում՝ մեծա
մասամբ լիովին տեղեկացված չլինելով
այդ աշխարհի նորմերից: Նրանք ստեղ
ծում են կեղծ իդեալներ՝ պայմանավոր
ված սոց իալ ակ ան փոխհ ար աբ եր ու
թյուններով և իրականության սեփական
ընկալումներով: Այս շերտի հիմնական
ներկայացուցիչներն են նոր գործարան
ները:
Ի տարբերություն կրկնօրինակման՝
սոցիալ–մշակութային հատկանիշներով
առանձնացվող սոցիալական դասա
կարգերի ներկայացուցիչներին առավել
բնորոշ է ստեղծագործականաությունը:
Վերջին դարաշրջանում սոցիալական
գիտությունների շրջանակներում նույ
նիսկ առաջ է եկել նոր դաս՝ կրեատիվ՝
ստեղծագործական դաս, որի յուրա
հատկությունը հենց ստեղծագործելու
ունակությունն է: Տվյալ համատեքստում
կարևոր է ոչ թե անհատների ստեղծա
գործականությունը՝ որպես ունակու
թյուն, այլ այն, թե ինչպես են անհատ
ներն իրենց ստեղծագործականության
միջոցով ընդգծում իրենց ինքնությու
նը՝ սոցիալական դիրքը, հնարավորու
թյունները ցուցադրելու նպատակով:
Ստեղծագործականության միջոցով է,
որ ձևավորվում է անհատների դիրքը
սոցիալական միջավայրում՝ ըստ մշա
կութային արժեքների, քանի որ ստեղ
ծագործականությունը հիմնվում է ըն
կալ ումն եր ի, պատկ եր աց ումն եր ի և
մտածելակերպի յուրահատկությունների
վրա: Ստեղծագործականությունը հնա
րավորություն է տալիս անհատներին
ցուցադրելու իրենց ինքնությունը, այն,
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թե ինչով են իրենք տարբերվում մյուս
ներից, ինչով են նրանք յուրահատուկ
և ինչու պետք է իրենց նայել առանձին
որպես սոցիալական յուրահատուկ էակ
ների:
Երբ սոցիալական դասակարգերը
դիտարկվում են մշակութային արժեք
ների տեսանկյունից, անհնար է դիտար
կել առաջնայինը, երկրոդայինը, բարձրը
կամ ցածրը: Հնարավորություն է ստեղծ
վում դիտարկելու նմանը և տարբերը,
յուրահատուկը և զանգվածայինը, էլի
տարը և հանրայինը: Տվյալ դեպքում
յուրաքանչյուր հասկացություն ունի եր
կակի իմաստ, քանի որ էլիտարը, յուրա
հատուկը ոչ թե բարձրագույնի չափա
նիշներն են, այլ այդ կերպ անհատները
ցույց են տալիս հանրությանը, թե ովքեր
են իրենք, և ովքեր են մնացածները, բո
լորն, ովքեր տարբեր են իրենցից:
Անհատները փորձում են նմանակել,
կամ որքան որ հնարավոր է տարբեր
վել այն վար
քային նմուշ
նե
րին, որոնց
համապատասխանաբար ցանկանում են
նմանվել, կամ որոնց վարքային նմուշ
ները չեն համապատասխանում իրենց
անհատական մտածելակերպին և վար
վելականոններին: Ինչի արդյունքում էլ
առաջ է գալիս սոցիալական շերտավոր
ման խառնված պատկերը ժամանակա
կից հայ հասարակությունում:
Սակայն այդ խառնաշփոթը վերանում
է, երբ իրար են միանում սոցիալական
շերտավորման երկու դիտանկյունները՝
սոցիալ–տնտեսականը և սոցիալ–մշա
կութայինը:
Մշակութային և տնտեսական հատ
կանիշների արդյունքում ժամանակա
կից հայ հասարակությունը վերլուծելիս
առաջ են գա
լիս յոթ հիմ
նա
կան սո
ցի

ալ ակ ան շերտ եր՝ պայմ ան ավ որվ ած
տնտ ես ակ ան, հոգ ևոր–մշ ակ ութ ային
առանձնահատկություններով՝
•	ցածր տնտեսական հնարավո
րություններով խորհրդային հաբիթուսի
իներցիայով գործող ծառայողների դա
սակարգ.
•	միջին տնտեսական հնարավո
րություններով խորհրդային հաբիթուսի
իներցիայով գործող ծառայողների դա
սակարգ.
•	բարձր տնտեսական հնարավո
րություններով խորհրդային հաբիթու
սի իներցիայով գործող ծառայողների
շերտ.
•	խորհրդային հաբիթուսի իներ
ցիայով գործող ոչ կայուն աշխատողնե
րի դասակարգ.
•	ցածր տնտեսական հնարավո
րություններով 90–ականներից հետո
արևմտյան արժեքներով հետաքրքված
անհատների դասակարգ.
•	միջին տնտեսական հնարավո
րություններով 90–ականներից հետո
արևմտյան արժեքներով հետաքրքված
անհատների դասակարգը.
•	բարձր տնտեսական հնարավո
րություններով 90–ականներից հետո
արևմտյան արժեքներով հետաքրքված
անհատների շերտ:
Այսպիսով՝ կիրառելով սոցիալական
շերտավորման այս մոդելը հնարավո
րություն է ստեղծվում հասարակու
թյունների սոցիալական դասակարգումն
իրականացնելու առավել խորը և բո
վանդակային մակարդակում՝ ներկա
յացնելով յուրաքանչյուր սոցիալական
շերտի թե՛ տնտեսական, թե՛ սոցիալա
կան և թե՛մշակութային առանձնահատ
կությունները:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.

Жан Бодрийяр, Система Вещей, М.:, «Рудомино» 2001.
Alain Touraine The PostIndustrial Society Tomorrow’s Social History: Classes, Conflicts and Culturein
the Programmed Society, Kingsport Press, Tcnncm
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КАРТИНА СОЦИА ЛЬНОЙ СТРАТИФИКАЦИИ В ПОСТСОВЕТСКИХ ОБЩЕСТВАХ

СЕДА ОВСЕПЯН
Ереванский государственный университет,
факультет социологии, аспирант

На примере армянского общества постсоветские общества можно разделить на два слоя:
страта живущих по инерции советского габитуса и страта, созданная после 90–х людьми,
интересующимися западными нормами и ценностями. Если провести параллель между куль
турными и экономическими особенностями, то получается, что у постсоветского общества
есть семь основных страт: страта служащих с низким экономическим доходом, живущих по
инерции советского габитуса, страта служащих со средним экономическим доходом, живу
щих по инерции советского габитуса, страта служащих с высоким экономическим доходом,
живущих по инерции советского габитуса, страта живущих по инерции советского габиту
са с нестабильной работой, страта с низким экономическим доходом, созданная после 90–х
людьми, интересующимися западными нормами и ценностями, страта со средним эконо
мическим доходом, созданная после 90–х людьми, интересующимися западными нормами
и ценностями, страта с высоким экономическим доходом, созданная после 90–х людьми,
интересующимися западными нормами и ценностями.

DESCRIPTION OF SOCIAL STRATIFICATION IN POST–SOVIET SOCIETIES

SEDA HOVSEPYAN
Yerevan State University, Faculty of Sociology, Postgraduate student

Using the example of the Armenian society post–Soviet societies can be divided into two
layers: Strata–living by habits of the Soviet Union and stratum created after 90s–interested in
Western norms and values. If we draw a parallel between the cultural and economic features, we
come up with seven main stratas in post–Soviet society: stratum of employees with low economic
income living with the Soviet habits, stratum of employees with an average economic income
living with the Soviet habits, stratum with high economic income living with the Soviet habits,
stratum of those living with the Soviet habits with unstable work, stratum with low economic
income created after 90s by the people interested in Western norms and values, the stratum with
average economic income created after 90s by the people interested in Western norms and values,
the stratum with high economic income created after 90s people interested in Western norms and
values.
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ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՍՏՂԻԿ ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ
ԵՊՀ ռադիոհեռուստատեսային ժուռնալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ,
բանասիրական գիտությունների թեկնածու

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ PR. ԲԱՐԵԳՈՐԾԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՆ՝
ԻԲՐԵՎ ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՐԱՎԻՐԵԼՈՒ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ
PR–ի կարևորագույն նպատակներից
է վստահության հաստատումը, իսկ սո
ցիալական PR–ին վերագրվում է տարա
բնույթ հանրային միջոցառումների, քա
րոզարշավների միջոցով հանրային լայն
զանգվածներին մտահոգող խնդիրների
լուծումը: Սոցիալական PR–ը կոչված է
ներդաշնակեցնել կազմակերպության և
սոցիումի՝ հասարկության միջև հարա
բերությունները: Կազմակերպություն
ները կամ պարզապես նախաձեռնող
խմբերն, ունենալով բավարար ռեսուրս
ներ, իրենց վրա են վերցնում այդ գոր
ծառույթը, որպեսզի արդյունավետ լու
ծում առաջարկեն գոյություն ունեցող
խնդիրներին: Վերջիններս պետք է կա
րողանան աշխատել իրենց շրջապատի
հետ և, հատկապես, ներդաշնակեցնել
հարաբերությունները ղեկավարության,
բիզնես գործընկերների, թիրախային
լսարանի հետ և նրանցից յուրաքանչյու
րին հասու դարձնել որդեգրած քաղա
քականության և առաքելության մասին
տեղեկատվությունը:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. սոցիալական PR, հան
րային կապ եր, հաղ որդ ակց ութ յուն,
ԶԼՄ–ների հետ փոխհարաբերություն,
բարեգործություն, երկարաժամկետ սո
ցիալական ծրագրեր, ռազմավարու
թյուն, հասարակություն, ազդեցություն,
մեկենաս:
Ժամանակակից ղեկավարներն ու
կառավարիչերն աստիճանաբար գի
տակցում են հանրային կապերի (PR)

կարևորությունն ու չեն փորձում անտե
սել «իմիջ», «հեղինակություն», «վստա
հություն» հասկացությունները, որոնք
ձևավ որվ ում են սոց իալ ակ ան PR–ի
հստակ ծրագրված տեխնոլոգիաների
կիրառման արդյունքում: Ցավոք, կազ
մակերպությունների մեծ մասը, PR ասե
լով, հաս
կա
նում է մի
այն ԶԼՄ–ի հետ
փոխհարաբերությունները և տեղյակ
չէ նրա գործունեության այլ ոլորտնե
րի մասին: Այդ իսկ պատճառով՝ ևս մեկ
անգամ ընդգծենք, որ PR–ը նպաստում
է հաղորդակցության, փոխըմբռնման,
բարենպաստ մթնոլորտի ստեղծմանը,
ինչպես նաև կազմակերպությունների
ու հասարակության համագործակցու
թյանը: Այսինքն՝ օգտակար, հաճելի և
փոխադարձաբար անհրաժեշտ հարա
բերությունները թույլ են տալիս ստեղծել
վստահելի համագործակցության մթնո
լորտ ընկերության, հաճախորդների,
գործընկերների և ներդրողների միջև1:
Հանրային կապերի ստորաբաժա
նումներն, այդ թվում՝ քաղաքացիների
կյանքի սոցիալական ոլորտը սպասար
կող կազմակերպությունները պետք է
ապահովեն.
1.կազմակերպության առաքելության
մասին տեղեկատվության դիրքավորում
և դրական ընկալում հասարակության
տարբեր խմբերում,
2.հասարակության հատվածավորում
1
Ա. Ավետիսյան, Հանրային կապեր, դասա
խո
սություններ, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2008, էջ 13:
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և թիրախավորված լսարանի հետ փոխ
հարաբերությունների հաստատում,
3.դրամական միջոցներ ձեռք բերելու
համար պայմանների ստեղծում և պահ
պանում,
4.կազմակերպության առաքելությա
նը համապատասխան գաղափարների
ստեղծում և տարածում,
5.մարդկանց մոտիվացիա՝ խորհրդի
անդամներից մինչև կամավորներ և
պաշտոնյաներ, որպեսզի համատեղ աշ
խատանքի արդյունքում կազմակերպու
թյան առաքելությունն իրագործվի:
Սոցիալական PR–ն ունի որոշակի
առանձնահատկություններ, այն լավա
տեսական է, որպես կանոն, միտված է
ապագային: Սոցիալական PR–ի հիմնա
կան խնդիրն այն է, որ օգնի հանրությա
նը, ճշգրիտ տեղեկատվություն ստանա
լով՝ ձևավորելու սեփական կարծիք:
Սոցիալական PR–ը կարող է ստեղծել և
պահպանել ընկերության դրական կեր
պարը՝ իրականացնելով բարեգործու
թյուններ, երկարաժամկետ սոցիալա
կան ծրագրեր:
Աշխարհի խոշոր ընկերությունների ու
կառույցների PR պատասխանատուներն
հատուկ ուշադրության են արժանաց
նում սոցիալական PR–ը՝ որպես կազ
մակերպության գայթակղիչ կերպարի
ստեղծման գործոն, և դրա համար չեն
խնայում հսկայական միջոցներ՝ բարձր
որակավորում ունեցող մասնագետնե
րի, հայտնի մարդկանց ներգրավվա
ծությունն ապահովվելու համար: Որևէ
սոցիալական մեծ նախագիծ կյանքի
կոչելու համար իրականացվում են լայ
նամասշտաբ մարքեթինգային հետազո
տություններ, մշակվում է իրատեսական
ռազմավարություն, հստակեցվում են
սոցիալական ուղղվածության ծրագրե
րի ցանկը և քայլ առ քայլ իրագործվում:
Եվ այդ ջանքերն ապարդյուն չեն. շնոր
հիվ վերը նշվածի՝ կազմակերպության
վարկանիշը բարձրանում է, հասարա
կության շրջանում դրական գնահա
տական է ձևավորում և հետաքրքրվա

ծութ յուն տվյալ կազմ ակ երպ ութ յան
գործունեության նկատմամբ: Եվ, վեր
ջապես, ապահովում է կազմակերպու
թյան կայունությունը և բարգավաճումը:
Ս ոց իալ ակ ան PR–ի մեծ ած ավ ալ
գործունեությունը բնորոշ է զարգա
ցած երկրների բիզնես–քաղաքակա
նու
թյանը, նրա մասն է կազ
մում, քա
նի որ հասարակությունը ընկալվում է
որպես հավասար իրավունք ունեցող
սուբյեկտ: Ցանկացած առաջադեմ ըն
կերություն ձգտում է հնարավորինս իր
հետաքրքրությունները մոտեցնել հա
սարակության մոտեցումներին, կառու
ցել իրենց գործունեությունն այնպես, որ
այն փոխադարձ օգտակար լինի:
Հայաստանում անկախության տարի
ներից սկսած գերիշխում էր այլ մոտե
ցում. հասարակությունը դիտարկվում էր
որպես շուկայի պասիվ օբյեկտ՝ արդյուն
քում ինչպես քաղաքացիներն, այնպես էլ
կազմակերպությունները կորցնում էին
միմյանց նկատմամբ վստահությունը,
ինչը նպաստում էր կառույցի, կազմա
կերպության հեղինակության անկմանը:
Այսօր իրավիճակը փոխվել է: Հասարա
կությունը, գտնվելով անընդհատ վերա
փոխման փուլում, թելադրում է շուկայի
խաղի նոր կանոններ: Շատ ղեկավար
ներ ար
դեն կա
րևորում են հան
րային
կապերը և նպաստում են ոլորտի բարե
լավմանն ու գրագետ, համակարգված
աշխատանքների իրագործմանը:
Բարեգործություն:
Բարեգործությունն իր մեջ ներառում
է աջակցություն նրանց, ովքեր կարիքա
վոր են: Նվիրատվությունը լինում է գու
մարի կամ նյութական այլ արժեքավոր
իրերի տեսքով: Այս մեթոդը կիրառում են
գրեթե բոլոր ընկերությունները, որոնք
ուշադրություն են դարձնում իրենց սո
ցիալական կարգավիճակին: Առավելու
թյունն այն է, որ այն չի պահանջում բարդ
կազմակերպչական և մտավոր ջանքեր.
բավական է ֆինանսական միջոցնե
րը փոխանցել մեկ հաշվից մյուսին կամ
նվիրաբերել համապատասխան կազմա
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կերպությանը կամ մարդկանց անհրա
ժեշտ պարագաներ: Միջոցառումների,
քարոզարշավների շնորհիվ ընկերությա
նը հաջողվում է ստանալ թիրախային
լսարանի համակրանքը և ստեղծել ըն
կերության մասին քննարկումների հավե
լյալ տեղեկատվական առիթ: Այս տեխ
նոլոգիայի թերությունն այն է, որ այն
չի կարող ազդել առավել մեծ լսարանի
վրա: Մարդիկ, ովքեր ուղղակիորեն չեն
մասնակցում արշավին, չեն կարող գնա
հատել դրա կարևորությունը, քանի դեռ
իրականում չեն զգացել իրենց հանդեպ
բարեգործական աջակցություն: Նման
PR ակցիայի մակարդակը ցածր է լինում
նորույթի բացակայության դեպքում: Հա
սարակության մեծ մասը կարծում է, որ
հաջողության հասած ընկերությունները
ուղղակի պարտավոր են բարեգործու
թյամբ զբաղվել:
Բարեգործությունն իր բնույթով բարի
կամքի դրսևորում է: Բարեգործությունն
անկախ իր շարժառիթներից միշտ հիմն
ված է համերաշխության և պատասխա
նատվության վրա: Անհատական, մաս
նավոր և կոլեկտիվ նախաձեռնողները
հանրության օգնության, առողջապա
հության, կրթության, բնապահպանու
թյան և մշակույթի շրջանում կարևոր
նշանակություն ունեն պետության հա
մար, քան կարելի է ենթադրել: Կա տա
րածված կարծիք, որ բարեգործությու
նը զբաղմունք է հարուստների համար
և այն սահմանափակվում է նյութական
օգնությամբ, սակայն լավ գործ անելու
համար չկա ոչ մի հաստատված ձև1:
Բ ար եգ ործ ութ յամբ զբաղվ ում են
գրեթե բոլոր կազմակերպությունները՝
ուշադրություն դարձնելով իրենց սոցի
ալական կարգավիճակին։ Քաղաքացի
ների մեծամասնությունը բարեգործու
թյունն ընդունում է որպես պարտադիր
երևույթ։ Ըստ նրանց՝ հաջողակ ընկե
1
Балготворительность
как
искусство
отдавать,
http://www.forbes.ru/stil–zhizni–column/
blagot voritelnost/82171–blagot voritelnost–k ak–
iskusstvo–otdavat

րությունը պարտավոր է զբաղվել բարե
գործությամբ։ Նշենք, որ այդպիսի հան
րային գնահատականը բացասական չի
համարվում, քանի որ այն ընկերության
«իմիջը» դարձնում է որպես կայուն զար
գացող. եթե կա հնարավորություն օգ
նել մյուսներին, ուրեմն ընկերությունում
գործերը լավ են ընթանում։
Բարեգործական ակցիաների բյուջեն
հիմնականում բարձր չէ։ Սովորաբար
այն տա
տան
վում է 1500–15000 դո
լա
րի միջակայքում։ Բնականաբար, խոշոր
ընկերությունները կարող են իրենց թույլ
տալ ծախսել ավելի մեծ գումարներ։ Այս
տեխնոլոգիան ավելի լավ է օգտագոր
ծել որպես օժանդակ երևույթ, այլ ոչ թե
ընկերության PR ռազմավարության հիմ
նական ուղղություն2։
Դժվար աշխատած գումարը նվի
րաբերելու դրդապատճառներից մեկը
«բարեգործություն» երևույթի հանդեպ
վստահություն ունենալն է, այն համոզ
մունքը, որ այն կարող է հանրության մեջ
դրական փոփոխություններ և նոր ար
ժեքներ ձևավորել3:
Ուսումնասիրությունները ցույց են
տվել, որ ամերիկացիների ճնշող մեծա
մասնությունը դրական վերաբերմունք
ունի այն ընկերությունների նկատմամբ,
որոնք պաշտպանում են այլոց շահերը, և
շատ սպառողներ գտնում են, որ կսկսեն
օգտագործել այն ապրանքանիշը, որը
կլինի ի բարօրություն ինչ–որ գործի:
Բացի դրանից՝ մարդկանց 86 %–ն իրա
կանում ցանկանում է, որ ընկերություն
ները բարձրաձայնեն իրենց կատարած
լավ գործերի մասին4:
2
Кузнецов В.Ф., Связи с общественностью
теория и технологии, Аспект пресс, Москва 2007, стр
165.
3 Mark A. Hager, Public trust in the Public Face of
Charities, p 9.
4
Beaudoin–Schwartz B., The Value–Add of
Philanthropy for Public Relations, The Association of
Baltimore Area Grantmakers, Baltimore, Maryland,
2004, http://c.ymcdn.com/sites/www.abagrantmakers.
org/resource/resmgr/abag_publications/the_value–add_
of_philanthrop.pdf
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Կարևորվում է բարեգործական կազ
մակերպության կամ բարեգործական
միջոցառման վերաբերյալ տեղեկատ
վության տարածումը:
Ստորև ներկայացված են բարեգոր
ծության ոլորտում հանրային կապերը
օգտագործելու մի քանի տարբերակներ.
1.Դեպքերի (գործի) ուսումնասիրու
թյուններ:
Ծրագրի կամ խնդրի կրճատ մեկ
նաբանություններն են, որոնք պետք է
մշակի բարեգործական ընկերությունը:
Նկարագրում են ծրագրի խնդիրը, ցույց
են տալիս խնդրի լուծմանը հասնելու
ճանապարհները և մանրամասն նկա
րագրում ձեռք բերված արդյունքները:
Դեպքերի ուսումնասիրություններն ար
դյունավետ միջոց են ցույց տալու հա
մար կատարվող ահռելի աշխատանքը
բարեգործական ընկերության կողմից
(oրինակ՝ ստեղծելով որևէ բարեգոր
ծական ծրագրի հաջողության պատմու
թյուն (succes story): Դեպքերի ուսումնա
սիրությունները կարելի է տեղադրել և
տարածել ընկերության կամ անհատի
կայքում, սոցիալական ցանցերում, տա
րածել զանգվածային լրատվամիջոց
ներով, ներկայացնել զեկույցներում:
Այս ամենը կնպաստի բարեգործության
խրախուսմանը, ինչպես նաև ընկերու
թյան կամ անհատի ճանաչելիությանը:
2.Զանգվածային լրատվության մի
ջոցներ (ԶԼՄ):
ԶԼՄ–ները եկամտաբեր տարբերակ
են աջակիցների, հովանավորների և
հանրության հետ հաղորդակցվելու հա
մար: Զանգվածային լրատվամիջոցները
տեղեկատվություն տարածելու, հետա
դարձ կապ հաստատելու, թիրախային
հանրությանը գրավելու և բարեգործա
կան ընկերությանը նպաստելու համար
արդյունավետ գործիք են:
3.«Դեսպան» կամ «կարծիքի առաջ
նորդ»:
Բ ազմ աթ իվ բար եգ ործ ութ յուններ
իրականացնող ընկերություններ ունեն
«դեսպան», որը ներկայացնում է բա

րեգործական ընկերության արժեքներ:
Նշանակելով մի նշանավոր մարդու՝
որպես «դեսպան»–ի՝ կարելի է գործա
ծել նրա անունը հանրությանը իրազե
կելու և հասարակության մոտ ավելի
մեծ հետաքրքրություն առաջացնելու
նպատակով: Քանի որ նշանավոր մար
դիկ ունեն երկրպագուների մեծ բանակ,
կարելի է նաև ներգրավել նրանց՝ ձեռք
բերելով առավել մեծ լսարան:
4.Ինքն ագ ով ազ
զանգվ ած ային
լրատվամիջոցներով:
Զանգվածային լրատվության տար
բեր միջոցների օգտագործումը, հար
ցազրույցներ տարածելը նույնպես կա
րող է նպաստել արված գործի էլ ավելի
մեծ ճան աչմ ան ը: Հարց ազր ույցն եր ի
ժամանակ կարելի է ներգրավել ինչ–որ
մեկի, ում օգնել է բարեգործական ընկե
րությունը կամ անհատը:
5.Անձնական կայքի (բլոգի) ստեղծում:
Անհրաժեշտ է ստեղծել կայք (բլոգ),
որտեղ պետք է պարբերաբար հրա
պարակել նորություններ հանրությա
նը գրավելու և տեղեկատվության փո
խանցման համար: Բլոգում կարելի է
գրել այն մասին, թե ինչ է անում բարե
գործական ընկերությունը՝ ներկայաց
նելով ոգեշնչող պատմություններ այն
մարդկանց մասին, ովքեր բարեգործու
թյուն են ստացել, կարելի է քննարկել
գալիք միջոցառումները, խրախուսել
նվիրատվությունները և այլն1:
Հանրության մոտ բարեգործությու
նը հատուկ տեղ է զբաղեցնում: Այն օգ
նություն է հանրության խոցելի խմբի
համար, զարգացնում է բարությունը և
կամավորության զգացումը մարդկանց
մոտ, ներշնչում է վստահություն թե՛ բա
րեգործություն կատարողի, և թե՛ ստա
ցողի մոտ2:
1 How to use PR to promote a charity, http://
publicrelationssydney.com.au/index.php/how–to–use–
pr–to–promote–a–charity/, April 9, 2013 .
2 Gareth G Morgan, Nei J Fketcher, Public Benefit
Reporting by Charities, Center for Voluntary Research,
Sheffield Hallam University, June 2011, p 5.
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Բար եգ ործ ութ յան ռազմ ավ ար ու
թյուն:
Ներկայումս ընկերություններն, իրա
կանացնելով բարեգործական ծրագրեր,
նպաստում են արվեստի, մշակույթի, գի
տությանը և այլ ոլորտների զարգացմա
նը: Բարեգործություն իրականացնելու
ձևերը կարող են տարբեր լինել՝ սեփա
կան ծրագրերի իրականացումից մինչև
տարբեր բարեգործական հիմնադրամ
ներին աջակցելը1:
Ի՞նչ է իրենից ներկայացնում բա
րեգ ործ ութ յան ռազմ ավ ար ութ յուն ը:
Ռազմավարությունը գործողություննե
րի մշակված ծրագիր է՝ որևէ նպատա
կի հասնելու համար: Արդյունավետ և
եկամտաբեր լինելու համար բարեգոր
ծությունը պետք է արտացոլի և առաջ
մղվի ընկերության հիմնական արժեք

ներով և մտահոգությունով:
Հինգ քայլ ռազմավարական բարե
գործության համար.
1.հստակեցնել ընկերության արժեք
ները,
2.սահմանել նպատակ,
3.մատնանշել լավագույն ճանապար
հը՝ սպասվող արդյունքներին հասնելու
համար,
4.կենտրոնանալ ծրագրի իրականաց
ման վրա,
5.հավասարեցնել ռեսուրսները2:
Կազմակերպությունները բարեգոր
ծություն կատարելուց առաջ հստակեց
նում են իրենց ռազմավարությունը՝ հե
տազոտելով ընկերության արժեքները,
նպատակները և մարտահրավերները:
Հ ետ ազ ոտ ութ յուն ը հիմն ակ ան ում
կատարվում է ըստ հետևյալ հարցերի՝

Լրացուցիչ միջոցներ ստանալու հա
մար հետազոտություններն իրականաց
վում են՝ ստեղծելով ֆոկուս խմբեր աշ
խատողների մեջ, ինչպես նաև արտաքին
հետազոտություն կատարելով ընկերու
թյան շուրջ սոցիալական խնդիրների և
համայնքների հետաքրքրության վերա
բերյալ: Ծրագրավորման գործընթացը
սովորաբար ուղեկցվում է շահառունե
րի հետ տարբեր ժողովներով և հանդի
պումներ իրականացնելով:
Ընկերությունը ստեղծում է բարե
գործական ծրագիր՝ հետևյալ կետերին
հետևելով՝
•	ռազմավարության վերանայման

համար ստեղծել թիմ.
•
հիմնական շահառուներից ստա
նալ կարծիքներ և առաջարկներ հար
ցումների, հսկողության և ֆոկուս խմբե
րի միջոցով.
•	կազմել հետազոտություն և վեր
լուծություն հանրության կարիքների և
հեռանկարային մոտեցումների վերա
բերյալ.
•
իրականացնել համեմատական
հետազոտություն.
•	կազմել ռազմավարական–բա
րեգործական պլան և կառուցվածք՝ նե
րառելով շահառուների առաջնահերթու
թյունը և այլ միջոցներ.
•	սոցիալական և հանրային կա
րիքների վերհանում.
•
աշխատողների ներգրավում կա

1 Нужна ли бизнесы благотворительность?
22.11.2008,
http://prdirector.ru/public/nuzhna–li–
biznesu blagotvoritelnost/.
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մավորական աշխատանքներում.
•
ստացված արդյունքների ստու
գում և գնահատում.
•	ռազմավարության պարբերա
բար վերանայում1:
Ըստ Բարեգործության մասին ՀՀ
օրենքի 5–րդ հոդվածի՝ բարեգործու
թյունն իրակ ան ացվ ում է հետ ևյ ալ
սկզբունքներով՝
1.սոցիալական արդարության պահ
պանումը.
2.մարդասիրության ամրապնդումը և
տարածումը.
3.մարդկային արժանապատվության
պահպանումը.
4.ս եր ունդն եր ի համ եր աշխ ութ յան
ամրապնդումը.
5.սոցիալական հասցեականության
պահպանումը.
6.սոցիալական խնամառության բա
ցառումը.
7.ազգային խտրականության բացա
ռումը2:
Երկ ար աժ ամկ ետ
սոց իալ ակ ան
ծրագրեր:
PR տեխնոլոգիաներից ամենաար
դյունավետներից մեկն է: Նման ծրագրե
րի հիմքը միջոցառումների համախումբն
է, որը կենտրոնանում է հասարակական
կար ևորագ ույն խնդ իրն եր ի լուծմ ան
վրա: Որպես կանոն՝ հայաստանյան
առաջատար կազմակերպությունները
ձգտում են առավելագույնս օգտագոր
ծել այս հնարքը՝ իր բոլոր ուղղություն
նե
րով, որոնք հիմն
ված են տաս
նյակ
փոքր ծրագ
րե
րի վրա: Ըստ նրանց՝
ինչքան շատ, այնքան լավ: Այնուամե
նայնիվ, արդյունավետ ազդեցություն
ունենալու համար բավական է ընտրել
մեկ–երկու առանցքային թեմաներ, և
1 Coorporate Philanthropy, 2014 http://www.tpi.org/
news/corporate_philanthrophy.aspx
2 Հայաստանի
Հանրապետության
օրենքը
բարեգործության մասին, հոդված 5, ընդունված
է 2002 թվականի հոկտեմբերի 8–ին, Երևան ՀՕ–
424–Ն, http://www.arlis.am/:

նպատակաուղղված վերածել այն մեծ
ծրագրի: Դա թույլ կտա ընդգծել կազ
մակերպության անհատականությունը,
ինչպես նաև խնայել միջոցներ և ներուժ:
2012 թ–ի սկզբին «Բիլայն» ընկերությու
նը հիմնադրեց բարեգործական կոմիտե,
որը եռամսյակի կտրվածքով օգնություն
է ցուցաբերում կարիքավոր վետերան
ներին, հաշմանդամներին, որբ երեխա
ներին և ոչ առևտրային կազմակերպու
թյուններին: «Բիլայն» ընկերությունը
Բրիտանական խորհրդի հայաստանյան
մասնաճյուղի և ՀՀ ԿԳ նախարարության
հետ համատեղ ամեն տարի հայտարա
րում է «Beeline Scholarship» ծրագիրը: Այն
շուրջ 100 հայ ուսանողի տրամադրում է
կրթաթոշակ՝ վճարելով նրանց մեկ կի
սամյակի ուսման վարձը:
Բարեգործական միջոցառումներից է
նաև ամենամյա մայիսի 9–ին նյութական
օգնության տրամադրումը Հայրենական
մեծ պատերազմի վետերաններին, ինչ
պես նաև իրականացնում է «Զանգ զի
նակցին» ակցիան՝ հնարավորություն
ընձեռ ել ով վետ եր անն եր ին անվճար
զանգելու աշխարհի ցանկացած երկիր:
Ընկերությունը կանոնավոր կերպով
նպատակային օգնություն է ցուցաբերում
դպրոց–ինտերնատներին և մանկատնե
րին, ինչպես նաև 2014 թվականին բա
րեգործական ծրագիր է իրականացնում
ԵՊՀ–ի հետ՝ բացելով նոր համակարգ
չային լսարաններ:
«Օրանժ Արմենիա» ընկերությունը
2011 թվականից հիմնել է «Օրանժ» հիմ
նադրամը, որը ընկերության բարեգոր
ծական և մարդասիրական ծրագրերի
իրականցնող հիմնական կառույցն է:
Հիմնադրամի առաքելությունն է փո
խել մարդկանց կյանքը և զարգացման
հնարավորություններ տալ խոցելի հա
մայնքների բնակիչներին: «Օրանժ» հիմ
նադրամը համակարգում է Հայաստա
նում «Օրանժ»–ի կողմից իրականացվող
բարեգործական գործունեությունը: Հիմ
նադրամն աջակցում է բարեգործական
ծրագրերի իրականացմանը հետևյալ
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երեք հիմնական ոլորտներում՝ առող
ջապահություն և հաշմանդամություն,
համայնքային զարգացում, կրթություն:
Առ ո ղջ ապ ահ ակ ա ն
ո լ ո րտ ո ւ մ
«Օրանժ» հիմնադրամը Հայկական ակ
նաբուժության նախագծի հետ համա
տեղ իրականացրեց ՀՀ մարզերում
անվ ճար ակն աբ ուժ ակ ան ծառ այ ու
թյունների ծրագիրը: Արդեն 4 տարի շա
րունակ Հայկական ակնաբուժության
նախագծի հետ համատեղ հիմնադրամն
իրականացնում է այս կարևոր ծրագի
րը, որի շնորհիվ ավելի քան 50.000 հո
գի արդեն օգտվել են անվճար ակնային
զննում անցնելու հնարավորությունից,
իսկ ավե
լի քան 3.700 մարդ ան
վճար
վիրահատվել և ստացել են լազերային
բուժում: Այս ծրագիրն իրական փոփո
խություն է բերում մարդկանց կյանքում,
մասնավորապես հասարակության խո
ցելի անդամներին և անապահով ըն
տանիքներին: 2014 թվականի ծրագիրը
մեկնարկել է Արարատի, Վայոց Ձորի,
Գեղարքունիքի, Սյունիքի և Արմավիրի
մարզերում:
Համայնքային զարգացման ծրագրե
րից «Օրանժ» հիմնադրամը 2014 թվակա
նին մեկնարկեց «Մեկ գյուղ» լայնածավալ
ծրագիրը: Նախաձեռնության հիմնական
նպատակն է աջակցել գյուղական հա
մայնքների համալիր զարգացմանը: Այն,
մասնավորապես, ուղղված է ընտրված
մեկ գյուղական համայնքի տնտեսական
գործունեության կայուն զարգացմանը և
աշխատատեղերի ստեղծմանը, ինչպես
նաև կրթական ու առողջապահական
ենթակառուցվածքների բարելավմա
նը: Ծրագիրը գյուղի բնակիչներին թույլ
կտա բարելավել կաթնամթերքի արտա
դրությունն ու վաճառքից ստացված ար
դյունքները: Նորաստեղծ կոոպերատի
վին աջակցելու նպատակով ստեղծվելու
է կաթի հավաքագրման և վաճառքի
մասնագիտացված ու նոր տեխնիկայով
զինված կետ:
«ՎիվաՍել–ՄՏՍ» ընկերությունն իր
բարեգործական միջոցառումներն իրա

կանացնում է հենց «ՎիվաՍել–ՄՏՍ»
անվան տակ: Առողջապահական ոլոր
տում 2008 թվականից ՎիվաՍել–ՄՏՍ–ն
աջակցում է աուտիզմով տառապող
երեխաներին համագործակցության 7
տարվա ընթացքում «Երեխաների զար
գացման միջազգային կենտրոն» ՀԿ–ին
ուղղված ՎիվաՍել–ՄՏՍ–ի ներդրումնե
րի ընդհանուր ծավալը կազմել է ավելի
քան 96 մլն դրամ: Կենտրոնը կրթաբու
ժական ծառայություններ է մատուցում
աուտիզմ և ընդհանուր զարգացման այլ
խանգարումներ ունեցող երեխաներին:
«Օրր ան» բար եգ ործ ակ ան հիմ
նադրամի և ՎիվաՍել–ՄՏՍ–ի համագոր
ծակցության արդյունքում կազմակերպել
է համերգ՝ «Օրրան»–ի տարեց շահառու
ների մասնակցությամբ՝ «Թող գարուն
ները գան ու չգնան» խորագրով:Վիվա
Սել–ՄՏՍ–ի և Հայաստանի մանուկներ
հիմնադրամի (COAF) համագործակցու
թյան շնորհիվ իրականություն է դարձել
Արտենի համայնքի երեխաների երկար
սպասված երազանքը. վերաբացվել է
համայնքի հիմնանորոգված տարրական
դպրոցի մասնաշենքը: ՎիվաՍել–ՄՏՍ–ը
7 միլիոն դրամ է տրամադրել դպրո
ցում ստեղծագործարան հիմնադրելու
համար, որից կօգտվեն դպրոցի բոլոր
աշակերտները:
Ստեղծագործարանը ժամանակակից
կրթական պահանջներին համապատաս
խանող դասասենյակ է, որը հագեցված
է էլեկտրոնային գրատախտակով (smart
board), ժամանակակից համակարգիչնե
րով, ինչպես նաև հատուկ շարժական
կահույքով: Վերջինս աշակերտներին
հնարավորություն է տալիս կատարելու
ինչպես անհատական, այնպես էլ զույ
գերով կամ խմբային աշխատանք:
Ստեղծելով բարեգործական հիմ
նադրամներ՝ խոշոր սեփականատերերը
և կազմակերպությունները ֆինանսա
վորում են կրթական ծրագրերը (հա
մալսարաններ, քոլեջներ, դպրոցներ),
հետազոտական ինստիտուտներին, ար
վեստի կենտրոններին, եկեղեցիներին,
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տարբեր հասարակական կազմակեր
պություններին:
Երկարաժամկետ սոցիալական ծրա
գրերի հիմնական թերությունն այն է, որ
նրանք արագ ար
ձա
գանք չեն տա
լիս,
սակայն անժխտելի է նաև նրա առավե
լությունները. կազմակերպության «իմի
ջի» ամրապնդում, և որպես վերջնա
կան արդյունք, հասարակության ռեալ
աջակցություն: Նման ծրագրերը հնա
րավորություն են տալիս հաստատելու
երկարաժամկետ և բարիդրացիական
հարաբերություններ ինչպես հասարա
կության, այնպես էլ պետական և մաս
նավոր հատվածի հետ: Երկարաժամ
կետ PR ծրագրերը կազմակերպության
PR ռազմավարության հիմքն են: Համա
տեղելով այն այլ մեթոդների հետ՝ կա
րելի է հասնել լուրջ հաջողությունների:
Երկարատևությունը և պարբերականու
թյունն այս տեխնոլոգիայի արդյունա
վետության գրավականներն են: Բարե
գործական հիմնադրամների ստեղծման
առաջնահերթությունը պատկանում է
ԱՄՆ–ին: Այս երկրում նմանատիպ հիմ
նադրամներ ստեղծվել են վաղուց՝ հիմն
վելով անձնական խոշոր ունեցվածքի
վրա. օրինակ՝ Կարնեգի, Ֆորդ, Ռոկֆել
լեր և այլ հարուստ ընտանիքներ ստեղ
ծեցին բարեգործական հիմնադրամներ:
Հետագա տարիներին այլ խոշոր ունեց
վածքատերեր նույնպես սկսեցին ստեղ
ծել բարեգործական ֆոնդեր: Ամենաշատ
ֆոնդերն ի հայտ եկան երկրի հարավ–
արևմտյան հատվածում (Կալիֆորնիա,
Տեխաս, Նևադա, Լուիզիանա)1:
Բարեգործական առավել կենտրո
նացված գործունեություն են ծավալել
հայկական բարեգործական կազմա
կերպությունները, որոնք նպատակ են
ունեցել լուծելու հայության առջև ծա
ռացած կարևորագույն խնդիրները՝ հա
մախմբել աշխարհասփյուռ հայության
ուժերը, ճիշտ օգտագործել հայ բարե
1
Благотворительные
фонды,
bibliotekar.ru/biznes–21/65.htm

http://www.

գործ մեծահարուստների ֆինանսական
ու նյութական ներդրումները, դրանք
կենտրոնացնել և նպատակաուղղել հօ
գուտ հայապահպանության, հայաշատ
գաղութներում հիմնել դպրոցներ, գրա
դարաններ, կառուցել եկեղեցիներ, հրա
տարակել պարբերականներ ու գրքեր,
բացել հիվանդանոցներ, աղքատախ
նամ տներ և այլն:
Իրենց գործունեության ծավալնե
րով և իրականացրած ծրագրերի հա
մազգային բնույթով առավել հայտնի
են հայկական բարեգործական հետևյալ
կազմակերպություններն ու հիմնադ
րամները. Գալուստ Գյուլբենկյան հիմ
նադրամ (ԳԳՀ), Հայ օգ
նու
թյան ֆոնդ
(ՀՕՖ), Հայկական բարեգործական ընդ
հանուր միություն (ՀԲԸՄ), Հայ օգնու
թյան միություն (ՀՕՄ), Ջինիշյան հիշա
տակի հիմնադրամ (ՋՀՀ), «Հայաստան»
համահայկական հիմնադրամ (ՀՀՀ):
1988–ի Սպիտակի երկրաշարժից հետո
Հայաստանում իրենց գրասենյակներն
են բա
ցել նաև մի շարք մի
ջազ
գային
բարեգործական կազմակերպություն
ներ՝ «
Վորլդ Վիժն Հա
յաս
տան» (1988
թ.), «ՍՕՍ–Քինդերդորֆ Ինտերնացիո
նալ» (1989 թ., ՍՕՍ–Մանկական գյուղեր),
«Սեյվ դը Չիլդրեն Ֆեդերեյշն ինկ.» (1993
թ., Փրկենք երեխաներին), ստեղծվել են
բարեգործական–հասարակական նոր
կազմակերպություններ, հիմնադրամներ՝
«Օրրան» (2000 թ., Րաֆֆի և Արմինե Հով
հաննիսյաններ), «Զանգակատուն» (2006
թ., Թուֆենկյան հիմնադրամ) և այլն:
Այսօր ակնհայտ է դառնում այն փաս
տը, որ հանրության արդյունավետ զար
գացման և սեփական հաջողության հաս
նելու համար բիզնեսը պետք է մտածի ոչ
միայն իր շահույթի և հարկերի վճարման
մասին, որոնք նախատեսվում են պետու
թյան կողմից՝ լուծելու համար տարբեր
սոցիալական խնդիրներ, այլ նաև այն
պետք է հանրության հետ միաս
 ին պայ
քարի սոցիալական անարդարություննե
րի, տնտեսական անհավասարության և
էկոլոգիական խնդիրների դեմ:
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СОЦИА ЛЬНЫЙ PR: БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ КАК ТЕХНОЛОГИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯ ВНИМАНИЯ

АСТГИК АВЕТИСЯН
Ереванский государственный университет,
кафедра телерадиожурналистики,
кондидат филологических наук, доцент

Одной из основных целей связей с общественностью является формирование доверия,
а к социальному PR–у относят решение общественных проблем с помощью различных об
щественных мероприятий и агитационных кампаний. Социальный PR призван гармониро
вать отношения между организацией и социумом. Организации или инициативные группы,
имеющие достаточно ресурсов, берут на себя эту функцию, чтобы предложить эффективное
решение существующих проблем. Они должны быть в состоянии работать со своим окру
жением и, в частности, гармонировать отношения с рукoводством, с бизнес–партнерами, с
целевой аудиторией и осведомлять каждого из них информацией о собственной политике и
миссии.

SOCIAL PR: CHARITY PROGRAMS AS A TECHNOLOGY TO ATTRACT ATTENTION

ASTGHIK AVETISYAN
YSU ,Chair of Radio and Television Journalism,
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor

One of the main objectives of Public relations is the formation of trust. The main objective
of Social PR is to spotlight social problems and propose solutions using different public events
and campaigns. Social PR aims at harmonizing the relationship between the organization and the
society. Organizations or initiative groups that have enough resources assume this function to
propose an effective solution to the existing problems. They have to be able to work with people
in their environment and particularly be in harmony with their management, business partners
and target audience and to provide information on own policy and mission.
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ԼԻԼԻԹ ԽԱՌԱՏՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ իրավունքի և փիլիսոփայության ինստիտուտի հայցորդ,
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, իրավախորհրդատու

ԶԼՄ–ՆԵՐԻ՝ ՈՐՊԵՍ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ–ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ
ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
Պետությունների զարգացման տար
բեր փուլ եր ում լրատվ ամ իջ ոցն եր ը
ենթ արկվ ել են տարբ եր իր ավ ակ ան
կարգավորման, լրագրողներն ու լրատ
վական գործունեությունն իրականաց
նողն եր ը օժ տվ ած են եղ ել այնպ իս ի
իրավունքներով և պարտականություն
ներով, որոնք էապես տարբերվում են
ներկ այիս ժող ովրդավ ար ակ ան ԶԼՄ–
ների, լրագրողների իրավունքներից և
պարտականություններից: Հոդվածում
ամփոփված են հարցեր, որոնք վերա
բեր ում են ԶԼՄ–ներ ի՝ որպ ես հաս ա
րակական քաղաքական ինստիտուտի
ձևավորմանը, իրավական կարգավի
ճակին և գործունեության առանձնա
հատկություններին:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. մամուլի ազատությունը,
ԶԼՄ–ների գործունեության իրավական
կարգավորում, ամսագիր «Ազդարար»,
խորհրդային մամուլ:
Ժ ող ովրդավ ար ակ ան հաս ար ա
կութ յուն ում քաղ աք աց ին եր ին տեղ ե
կատվ ութ յամբ ապ ահ ովվ ող հիմն ա
կան ինստիտուտի դերում հանդես են
գալիս ԶԼՄ–ները: Անհնար է պատկե
րացնել ժողովրդավարական որևէ պե
տություն առանց ԶԼՄ–ների գործունե
ութ յան ազ ատ ութ յան, լրագր ողն եր ի
անկ ախ ութ յան, բազմ ակ արծ ութ յան
և տեղ եկ ատվ ութ յան ազ ատ ութ յան:
Հասարակությունը չի կարող ունենալ
բնականոն զարգացում, եթե նրանում
բաց ակ այ ում է խոսք ի ազ ատ ութ յու
նը, մտքի և կարծիքն արտահայտելու
իր ավ ունք ը, իս կ այս իր ավ ունքն եր ի
իր ագ ործ ում ը մեծ ապ ես կախվ ած է
ԶԼՄ–ների գործունեությունից: ԶԼՄ–նե

րը նպաստում են հասարակությունում
սահմ ան ադր ակ ան այնպ իս ի կարև որ
ինստիտուտի զարգացմանը, որպիսին
է տեղեկատվական իրավունքը:
ԶԼՄ–ներն անց ել են պատմ ակ ան
ձևավորման երկարատև և բարդ ժա
ման ակ աշրջ ան, որ ը բաղկ աց ած է
տարբեր փուլերից:
ԶԼՄ–ներ ի առ աջ ացմ ան սկզբն ա
կան փուլը հաշվարկվում է մեր թվար
կության սկզբից, երբ Հին Հունաստա
նում և Հռոմ ում առ աջ աց ան առ աջ ին
ազդ ագր եր ը, որ ոնք հետ ագ այ ում
կանխ որ ոշ եց ին թերթ եր ի ծագ ումն ու
զարգ աց ում ը: Այդ ժամ ան ակ դեռևս
տար ածվ ած չէր տեղ եկ ութ յունն եր ի
տար ածմ ան գրավ որ ձևը, տեղ եկ ու
թյունները տարածվում էին բանավոր,
որն արդյունավետ չէր և հաճախակի
իր ակ ան ութ յան ը չհամ ապ ատ ասխ ա
նող: ԶԼՄ–ների ձևավորման սկզբնա
կան փուլ ում տեղ եկ ատվ ութ յան աղ
բյուրներն էին հիմնականում պատերն
ու քար եր ը, պապ իր ուսն եր ը, մագ ա
ղաթն եր ը, որ ոնք ընդ ամ են ը տեղ ե
կատվ ութ յան փոխ անցմ ան սով որ ա
կան և պարզ աղբյուրներ էին: Թեև հին
ժամանակներում արդեն իսկ նկատելի
էին մամուլի առաջացման առաջին նա
խադրյալները, այդուհանդերձ դրանք
բավարար չէին, որպեսզի համարվեին
ԶԼՄ–ներ:
Քաղ աք ակրթ ութ յան առ աջ ընթ ա
ցի, մասնավորապես՝ արտադրության
միջոցների զարգացման, պետություն
ներ ի մշակ ութ ային վեր ելք ի և ար
դյուն աբ եր ութ յան աճ ին զուգ ընթ աց
պետ ութ յունն եր ի համ ար հրատ ապ
լուծման խնդիր էր ստեղծելու և ունե
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նալու գրավոր աղբյուրներ: Այս ժամա
նակաշրջանում հայտնվեցին ձեռագրեր
և մագաղաթներ: Մեր թվարկության I
դարում մարդկությունն արդեն հայտ
նագ ործ եց թուղթ ը, որ ը փոխ ար ին ե
լու եկավ մինչ այդ գոյություն ունեցող
մագաղաթին, և որի հայտնագործումն
ուն եց ավ պատմ ակ ան կարև որ նշա
նակություն: Թուղթն առաջին անգամ
պատմականորեն առաջացել է I–II դա
րերում Չինաստանում՝ թղթի հայրենի
քում: IV դարում թուղթը «մուտք գոր
ծեց» Ճապ ոն իա , և միա յն X դար ում
արաբ առևտրականների միջոցով ներ
մուծվեց Եվրոպա և Ռուսաստան:
Եր կր որդ փուլ ը հաշվ
վ ում է մեր
թվարկության սկզբից և տևում մինչև
15–րդ դար ը, եր բ հայտնվ եց ին առ ա
ջին ձեռագիր հրատարակությունները:
Միջն ադ ար յան ձեռ ագր եր ը, ին չպ ես
հայտնի է, զարդարված էին պատկե
րազ արդ և գուն ավ որ մանր անկ ար
ներ ով և զարդ ան ախշ եր ով: Արտ ադ
րութ յան միջ ոցն եր ի զարգ ացմ ան և
առևտրաշրջանառության զարգացման
պայմ անն եր ում անհ րաժ եշտ ութ յուն
առ աջ աց ավ տեղ եկ ատվ ութ յան օպ ե
րատիվ փոխանցման, և այդ նպատա
կով միջնադ արյան խոշոր քաղ աքնե
րում ստեղծվ եց ին տեղ եկ ատվ ակ ան
կենտր ոնն եր: Այսպ ես, 1530 թվակ ա
նին այդպիսի կենտրոն հիմնվ եց Վե
նետիկում և հենց այստեղից է, որ շր
ջան առ ութ յան մեջ դրվ եց «թ երթ ը» 1:
1320 թվակ ան ին Գերմ ան իայ ում հիմ
նադրվեց թղթի առաջին գործարանը,
որով սկիզբ դրվեց փորագրությանը:
Երր որդ փուլն հատկանշական է
գրատպ ութ յան հայտն ագ ործ ութ յամբ
(15–17–րդ դարեր), երբ 1440 թվականին
Յոհան Գուտենբերգը ստեղծեց տպա
գր ամ եք են ան, որ ն իսկ ակ ան խթան
դարձ ավ մամ ուլ ի և լրագր ութ յան
զարգացման համար, և որի շնորհիվ
1
Տես՝ Ворошилов В.В. Журналистика, Санкт–
Петербург 1999 г.,.С 10.

բնակչությունը ունեցավ անհրաժեշտ
տեղ եկ ատվ ութ յուն ստան ալ ու հնա
րավոր ութ յուն 2: Գուտ ենբ երգ ի հայտ
նագործությունն ունեցավ պատմական
և քաղ աք ակ ան մեծ նշան ակ ութ յուն
այն իմաստով, որ նա առաջարկում էր
ավանդական տախտակը (որի վրա փո
րագրում էին տառերով) փոխարինել
տպագիր մեքենայով և օգտվել տպա
գիր տառատեսակից (շրիֆտից): Տպա
գիր հրատարակությունների հայրենիքը
համարվում է Արևմտյան Եվրոպան:
Սա այն փուլն էր, երբ թերթերն ու ամ
սագրերը վերջնականապես ձևավորվե
ցին որպես լրատվամիջոցներ: Ռուսաս
տա
նում և մի շարք ե
րկր
նե
րում, մինչ
լրատվամիջոցների կայանալը, տարած
ված էր էպոսը, որն արտահայտվում և
փոխանցվում էր ասքերի, ասույթների և
ազգագրական երգերի միջոցով: XV դա
րի երկրորդ կեսին էպոսին փոխարինե
ցին առաջին տպագիր տեքստերը: Այդ
ժամանակաշրջանի կարևոր առանձ
նահատկությունն այն է, որ հրատարա
կությունները սկսեցին իրականացնել
լայնածավալ գործունեություն: XV–XVI
դարերում Եվրոպայում, իսկ Ռուսաս
տանում Իվան III–ի օրոք, արդեն դես
պանն եր ի գործ ուն եո ւթ յան շնորհ իվ
հաստատված էր աշխարհիկ հրապա
րակախոսությունը: Առաջին ռուսերեն
գիրքը, որը լույս տեսավ 1564 թվականին
(«Апостол»), տպագրեցին Իվան Ֆյոդո
րովը և Պյոտր Մստիսլավեցը: Գրատ
պության գործին աջակցեցին նաև Բո
րիս Գոդունովը և պատրիարք Իովը3:
XV–XVI դար եր ում լրագր ութ յու
նը ձևավ որվ ել էր որպ ես կրոն ա
կան–եկ եղ եց ակ ան
լրագր ութ յուն,
որի ապացույցն էր առաջին տպագիր
հրատ ար ակ ութ յունն եր ի կրոն ակ ան
բով անդ ակ ութ յուն ը: XVII դար ի եր կ
րորդ կե
ս ին ար
դ են սկ
ս ե
ց ին ի հայտ
2 Տես՝ նուն տեղում, էջ 9:
3
Տես՝ Ворошилов В.В. Журналистика, Санкт–
Петербург 1999 г.. с.11.
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գալ նաև աշխ արհ իկ հրատ ար ակ ու
թյուններ: Դրանք շատ հեռու էին, բնա
կան աբ ար, լրատվ ամ իջ ոցն եր ի գոր
ծառ ույթ ից, այն ու ամ են այն իվ, իր ենց
բովանդ ակությամբ այս կամ այն չա
փով անդ րադ առն ում էի ն ժամ ան ա
կաշրջանի նշանակալի հարցերին:
Չորրորդ փուլ (XVII–XX դարեր), երբ
լրագրությունը վերջնականապես ձևա
վորվեց որպես հասարակական ինստի
տուտ: Սկսած XVII դարից եվրոպական
մի շարք երկրներ (Ավստրիա, Հոլան
դիա, Իտալիա, Ֆրանսիա և այլն) սկսե
ցին հրատ ար ակ ել աշխ արհ իկ բնույ
թի նյութ եր պար ուն ակ ող տպագ իր
թերթ եր, քաղ աք ակ ան նոր ութ յունն եր
և իր ադ արձ ութ յունն եր: Արդ յունք ում
տվյալ ժամ ան ակ աշրջ ան ի լրագր ու
թյունը աստիճանաբար վերածվեց քա
ղաքական և գաղափարական պայքա
րի գործ իքի՝ ըն դդ եմ բուրժ ու ազ իա յի
և ճորտ ատ եր եր ի: Այդ պայք ար ի ար
տահ այտ ութ յունն էի ն քաղ աք ակ ան
պարս ավն եր ը (պամֆլ ետն եր), որ ոնք
ծնունդ էին առել XVII դարի բուրժուա
կան հեղափոխության ժամանակաշր
ջանից: Հետագայում լույս ընծայվեցին
նաև առ աջ ին ամս ագր եր ը: Առ աջ ին
հրատ ար ակ ութ յուն ը՝ «Գ իտն ակ ան ի
ամս ագ իր ը», տպագրվ եց Փար իզ ում՝
1655–ին: Պատմ ակ ան որ են կարև որ
իրադարձություն տեղի ունեցավ Ռու
սաստանում XVII–XVIII դարերում, երբ
կայսր Պետր ոս Առ աջ ին ը ներմ ուծ եց
պետ ութ յան համ ար պարտ ադ իր եվ
րոպական արժեքներ և օրենքներ. նա
ներմուծեց եվրոպական չափանիշներ,
մասնավորապես՝ ստեղծվեցին ուսում
նական հաստատություններ, լայն տա
րած ում ստաց ավ գրատպ ութ յուն ը, և
ամենակարևորը՝ տառաճանաչությունը
հեշտությամբ յուրացնելու նպատակով՝
եկեղեցական–սլավոնական դժվարըն
թեռնելի ձեռագրատիպ այբուբենի փո
խար են, 1708–ին շրջանառութ յան մեջ
դրվեցին տպագիր տառատեսակներ:
XIX դարում թերթերն ու ամսագրերը

դարձան հասարակական կյանքի կա
րևորագույն և անբաժան մասը: Քաղա
քակ ան պայք ար ի ու ժգն ացմ ան պայ
մանն եր ում լրատվ ամ իջ ոցն եր ը ձեռք
բերեցին որոշակիորեն արտահայտված
քաղ աք ակ ան ու ղղվ ած ութ յուն: Թեև
բուրժուազիայի և սոցիալիզմի լրագ
րությունը գործում էին զուգահեռ միև
նույն հասարակության մեջ, այդուհան
դերձ դրանք իրենց բնույթով տարբեր
էին և առանձնանում էին՝ ըստ հատ
կան իշն եր ի: Լրագր ութ յան տարբ եր
և ներհ ուկ քար ոզչ ութ յան հետև ան
քով լրատվ ամ իջ ոցն եր ը ձեռք բեր ե
ցին առանձնահատուկ նշանակություն.
հանր ային լսար ան ը տիր ապ ետ ում
էր անհ րաժ եշտ տեղ եկ ատվ ութ յամբ,
ձևավորվում էր հասարակական կար
ծիքը և այլն:
Հինգ եր որդ փուլ՝ XX դար աշրջ ան,
որ ը բաժ անվ ում է երկ ու շրջ ան ի. XX
դարի առաջին կես՝ սոցիալիստական
լրագրության ժամանակաշրջան, և XX
դարի երկրորդ կես՝ ԶԼՄ–ները՝ որպես
չորրորդ իշխանություն և միևնույն ժա
ման ակ հաղ որդ ակց ութ յան էլ եկտր ո
նային ԶԼՄ–ների ժամանակաշրջան:
Արդ ի ժամ ան ակ աշրջ ան ի ԶԼՄ–նե
րի նշանակությունն այն է, որ դրանք,
առ աջն որդվ ել ով ժող ովրդավ ար ու
թյան սկզբ ունքն եր ով, հանր ութ յան
մեջ ձևավ որ ում են համ ամ արդկ ային
արժ եքն եր: Այսպ իս ով՝ առ անձն ան ում
է վեց եր որդ փուլ ը, որպ ես XXI դար ի
համամարդկային կամ համընդհանուր
լրագրություն, որը դեմ է հասարակու
թյան անդ ամն եր ի նկատմ ամբ ամ են
մի հարկադրանքին և բռնությանը: Հե
տև աբ ար, մեր օր յա ԶԼՄ–ներ ը, որ ոնք
կոչվ ած են արտ ահ այտ ել ու հաս ա
րակ ակ ան կարծ իք, հետև աբ ար, մեր
կարծ իք ով՝ նպատ ակ ահ արմար է դի
տարկել ԶԼՄ–ների տեղը և դերը հա
սարակության սոցիալական ոլորտում:
ԶԼՄ–ները՝ որպես սոցիալական հա
մակ արգ ի ին ստ իտ ուտ, ներ առ ում են
թերթերի, ամսագրերի և հանդեսների
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խմբ ագր ութ յունն եր ը, հրատ ար ակչ ու
թյունն եր ը, հեռ ուստ առ ադ իո ընկ եր ու
թյունները, որոնց աշխատ անքի իրա
կան աց ումն ապ ահ ովվ ում է որ ակ յալ
և մասնագիտացված աշխատակազմի
և լրագրողների կողմից: Ինչպես ար
դեն նշել են ք, ԶԼՄ–ներ ի համ ակ ար
գի բաղկացուցիչ մաս է կազմում նաև
լրագրությունը, որը բազմաբնույթ է և
բաղկ աց ած է տեխն իկ ակ ան, տեղ ե
կատվ ական, կազմ ակերպչ ական, գի
տակ ան և ուս ումն ակ ան հաստ ատ ու
թյունն եր ից: Լրագր ութ յուն ը, որպ ես
գիտ ութ յուն, ներ առ ում է զանգվ ա
ծային լրատվ ամ իջ ոցն եր ը, զանգվ ա
ծային հաղորդակցության միջոցները,
մամուլը, տեսալսողական և այլ միջոց
ներ: Առաջին տպագիր պարբերական
հրատարակությունները, որոնք 1609 թ.
լույս տեսան Գերմանիայում, «Relation
Adler» (Հաղորդագրություն) և «Aviso–
Relation oder Zeitung» (Հայտ ար ար ու
թյուն) գերմանական թերթերն էին1: Այդ
թվակ անն էլ ընդ ունվ ած է համ ար ել
թերթերի առաջացման սկիզբը, սակայն
տպագիր պարբերականների հնագույն
օր ին ակն եր ը հետ ազ ոտ ող որ ոշ մա
տեն ագ ետն եր ի կարծ իք ով՝ թերթ ե
րի սկզբն ակ ան հրատ ար ակ ութ յուն ը
սկսվել է ավելի վաղ շրջանում:
XVII դար ում տպագ իր թերթ եր
հայտնվ եց ին նաև Շվեյց ար իայ ում
(1610), Բելգիայում (1605), Անգլիայում
(1642), Իսպ ան իայ ում (1661), Իտ ալ ի
այ ում (1636), Ֆրանս իայ ում (1631), և
եվր ոպ ակ ան այլ եր կրն եր ում 2: Պատ
մաբ անն եր ի հաշվ արկն եր ով 1630–ին
Եվր ոպ այ ում թերթ եր ի քան ակ ը հաս
նում էր մոտ 30–ի: Ռու
ս աս
տ ա
ն ում
«В ед ом ост и» անվ ամբ տպագ իր մա
մուլ ի առ աջ ին թերթ ը լույս է տես ել
1702–ին, Պետ
րոս I–ի օ
րոք 3: Այդ ժա
1
Տես՝ Ворошилов В.В., Журналистика, Изд.
Михайлова В. А..,Санкт–Петербург,1999 г. с 31.
2 Տես՝նույն տեղում, էջ 31, 32:
3 Տես՝ Корконосенко С. Г., Основы журналистики,
Москва 2002 г., с.36.

մանակաշրջանից սկսած նոր հրատա
րակ ութ յունն եր ը ձեռք բեր եց ին այն
պիս ի հատկ ան իշն եր, որ ոնց շնորհ իվ
մամ ուլ ը զգալ ի զարգ աց ում ապր եց:
Այդ հատկ ան իշն երն են թող արկմ ան
պարբ եր ակ ան ութ յուն ը և կան ոն ավ ո
րությունը, մեծածավալ տպաքանակը,
լայն տարածումը և տեղեկատվության
արդիականությունը: ԶԼՄ–ների կայաց
ման և ձևավ որմ ան ակտ իվ գործ ըն
թացից զերծ չմնաց նաև Հայաստանը՝
XVIII դ. վերջերից և XIX դ. առաջին կե
սերին: Սա այն ժամանակաշրջանն էր,
երբ Հայաստանն ապրում էր իր պատ
մութ յան նոր շրջ ան ի մշակ ութ ային
զարգ աց ում ը, հետև աբ ար՝ ԶԼՄ–ներ ի
ինստիտուտի կայացումն անհրաժեշտ
էր և պահանջված ինչպես գաղթօջախ
ներում, այնպես էլ Հայաստանի զույգ՝
ար ևմտ յան և արև ել յան հատվ ածն ե
րում:
Հայկ ակ ան առ աջ ին տպագ իր ամ
սագ իր ը՝ «Ազդ ար ար» անվ ամբ, լույս
է տեսել 1794–1796 թթ. Հնդկաստանի
Մադրաս քաղաքում: Ամսագիրը ունե
ցավ պատմ աք աղ աք ակ ան և գաղ ա
փար ախ ոս ակ ան կարև որ նշան ակ ու
թյուն հայ ազգային քաղաքական մտքի
զարգացման և պատմության գործում:
Մասնավորապես, «Ազդարար»–ի էջե
րում առ աջ ադրվեց հայր են իք ում ազ
գովին հավաքվելու և այն զորացնելու
գաղափարը4:
Հաս ար ակ ակ ան տեղ աշ արժ երն ու
հեղ ափ ոխ ակ ան շարժ ումն եր ը հասց
րեց ին թերթ եր ի քան ակ ի սրընթ աց
աճ ին: Ֆրանս իայ ում Մեծ հեղ ափ ո
խության նախօրեին լույս էին տեսնում
մոտ 60 տպագիր պարբերական հրա
տար ակ ութ յունն եր, իս կ հեղ ափ ոխ ու
թյան տարիներին՝ մոտ 5005: Տպագիր
թերթերի տնօրինման իրավունքի շուրջ
ծավ ալվ ել էր բավ ակ ան աչ ափ լուրջ
4
Տես՝ Թադևոս Ավդալբեգյան, Ֆրանսիական
մեծ հեղափոխությունն ու հայերը; հոդված,2013թ:
5 Տես՝ Корконосенко С. Г., Основы журналистики,
Москва 2002 г. с. 39.
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պայքար՝ դրսևորման ծայրահեղ ձևե
րով: Օրինակ՝ Անգլիայ ում XVII դարի
վերջերին ընդունվեց օրենք, որն ար
գելում էր թերթերի տարածումը կիրա
կի օրերին և, ըստ այդմ, պահպանվում
էր այդ օրվա սրբությունը: Ֆրանսիա
յում Նապոլեոն Բոնապարտի իշխանու
թյան օրոք փակված էին գրեթե բոլոր
քաղ աք ակ ան թերթ եր ը, իս կ մնաց ած
մասը փաստացի վերածվել էր կառա
վար ակ ան քար ոզչ ութ յան մարմ ինն ե
րի 1: Բուրժ ու ակ ան հեղ ափ ոխ ութ յուն
ները ամբողջովին տոգորված էին այդ
ժամանակաշրջանի առաջադեմ մտա
վոր ակ անն եր ի (Վոլտ եր, Ռուս ո, Լոկ,
Լես ինգ, Գյոթ ե և այլն) զարգ ացր ած
գաղափարներով:
Մամ ուլ ի բուրժ ու ակ ան ժամ ան ա
կաշրջ ան ի բան ավ եճ եր ում կենտր ո
նակ ան տեղ էր զբաղ եցն ում ազ ատ
խոսքի, մասնավորապես մամուլի ազա
տութ յան խնդ իր ը: Մամ ուլ ը գտնվ ում
էր հասարակայնության հետաքրքրու
թյան կիզակետում: Բուրժուական հե
ղափ ոխ ութ յունն եր ի դար աշրջ ան ում
լրագրության պաշտպանությունը աշ
խարհիկ կամ եկեղեցական միջամտու
թյուն ից համ արվ ում էր հեղ ափ ոխ ա
կան պայք ար ի լավ ագ ույն կոչ եր ից
մեկ ը 2: Մտք ի և խոսք ի ազ ատ ութ յան
սկզբունքի խոշոր նվաճում էր համաշ
խարհային պատմության մեջ առաջին
անգամ՝ Շվեդիայում, 1766 թ. ընդուն
ված մամ ուլ ի ազ ատ ութ յան մաս ին
օրենքը և Ֆրանսիայի 1789 թ. մարդու
և քաղ աք աց ու իր ավ ունքն եր ի մաս ին
Հռչակագիրը 3: Հռչակագրի համապա
տասխ ան հոդվ ած ը, որ ը ներ առվ ել
է Ֆրանս իա յի ներկ այիս սահմ ան ա
դրությունում, սահմանում է կարծիքի
1
Տես՝ Скуленко М.И. История политической
пропаганды. Киев, 1990 г. с.103–104.
2 Տես՝ Корконосенко С. Г., Основы журналистики,
Москва 2002 г. с.40.
3 Տես՝ Документы истории Великой французской
революции. Учеб.пособие для ВУЗ–ов. Москва, 1990.
Т 1. С.45. под редакцией Адо А.В.

և համ ոզմ ունքն եր ի ազ ատ ութ յուն ը՝
որպես մարդու հիմնարար իրավունք
ներից մեկը. «…յուրաքանչյուր քաղա
քացի կարող է ազատ արտահայտել,
գրել և հրապարակել այն ամենը, ինչ
կցանկ ան ա՝ բաց առ ութ յամբ օր ենք ով
սահմանված դեպքերում այդ ազատու
թյան չար աշ ահ ումն եր ի» 4: Այսպ իս ով՝
դեռևս երկու դար առաջ հռչակվեցին
և իրավաբանորեն ճանաչվեցին խոս
քի ազատության իրավունքը և մամուլի
անկ ախ ութ յուն ը: Ազ ատ արտ ահ այտ
վելու իրավունքը ամրագրվեց մեկ այլ
լայն ճան աչ ում ուն եց ող իր ավ ակ ան
ակտով՝ իրավունքների մասին Բիլով,
որով ուղղում կատարվեց 1787 թ. ԱՄՆ
Սահմ ան ադր ութ յան մեջ: Սահմ ան ա
դր ութ յան այդ Առ աջ ին Ու ղղմ ան մեջ
մամ ուլ ի ազ ատ ութ յունն ամր ագրվ ած
է եղ ել մարդ ու այնպ իս ի հիմն ար ար
իր ավ ունքն եր ի հետ, ին չպ իս իք էի ն՝
խոսքի և դավանանքի ազատությունը,
ժողովրդի ազատ հավաքների և միա
վորման իրավունքների ազատությու
նը, կառ ավ ար ութ յան ը դիմ ել ու իր ա
վունքը և այլն: Ուղղման մեջ նշված էր
դրույթ, որը սահմանում էր՝ «…Կոնգ
րես ը չպետք է ընդ ուն ի օր ենքն եր,
որոնցով կարող են նսեմացվել խոսքի
և մամ ուլ ի ազ ատ ութ յուն ը»5: Ին չպ ես
տեսնում ենք, «մամուլի ազատություն»
եզրույթն առաջին անգամ արտահայտ
վել է ԱՄՆ Սահմանադրության առաջին
ուղղման պահից: Հետագայում գործա
ծության մեջ դրվեց նաև «խոսքի ազա
տութ յուն» արտ ահ այտ ութ յուն ը, որ ի
իմ աստ ը որ ոշ առ ում ով նույն ացվ ում
էր «մամուլի ազատություն» եզրույթին:
Բաց ի դրանից՝ ԱՄ Ն– ում Սահմ ան ա
դրության ընդունման պահից մամուլը
դիտարկվում էր որպես «չորրորդ իշ
խանություն»: Այս առիթով Յու. Առաքե
4 Տես՝Пелевин Ю. А. Французская Республика.
Конституция и законодательные акты. М., 1989.
Декларация прав человека и гражданина, ст. 4., 26
августа, 1789г.
5 Տես՝ http://www.memo.ru/prawo/hist/usa–bill.htm.
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լյանը նշում է. «...սա ոչ այնքան տուրք է
վաղեմի երեք դասերին՝ հոգևորակա
նութ յան ը, ազ նվ ակ ան ութ յան ը և նոր
ծագող բուրժուազիային, որքան ուղ
ղակ ի տուրք ներկա ժամ անակներին,
երբ մամուլը փաստորեն ձեռք է բերել
իշխանության երեք ճյուղ երի (օրենս
դիր, գործ ադ իր և դատ ակ ան իշխ ա
նութ յունն եր ի) կարգ ավ իճ ակ 1: «Չ որ
րորդ իշխանություն» հասկացությունը
գերիշխում է հասարակական գիտակ
ցութ յան մեջ: «Մ ամ ուլ ը ստեղծ ում է
հաս ար ակ ակ ան կարծ իք, որ ն արդ են
իս կ կարևոր է, բայց ընդհանուր առ
մամբ մամուլը զուրկ է իրական իշխա
նությունից»2: ԱՄՆ այս օրինակին հետ
ևեց ին ժող ովրդավ ար ութ յան ուղին
բռնած պետությունները՝ ամրագրելով
այն որպ ես գեր ակ այող նորմ իր ենց
սահմանադրություններում և սահմ ա
նադրական օրենքներում:
Դեռևս ԽՍՀՄ տարիներին ձևավոր
վել էր մամուլի հայեցակարգ, որի հա
մաձ այն՝ մամ ուլ ի գործ ուն եո ւթ յունն
ուղղված էր արտահայտելու կուսակ
ցակ ան շահ եր ը և տես ակ ետն եր ը:
Սկ
ս ած 1977 թվա
կ ա
ն ից ԽՍՀՄ Սահ
ման ադր ութ յուն ը եր եսպ աշտ եր աշ
խավորում էր մամուլի ազատությունը,
սակ այն բաց առ ապ ես կուս ակց ակ ան
շահ եր ի պաշտպ անմ ան նկատ առ ում
ներ ով: Շուրջ յոթ տասն ամ յակ ի ըն
թացք ում ձևավ որվ ած խորհրդ ային
ԶԼՄ–ները՝ որպես քաղաքական համա
կարգ ի ին ստ իտ ուտներ, իր ակ ան աց
նելով «սոցիալիստական բազմակար
ծության» վրա հիմնված քարոզչական
գործ ուն եո ւթ յուն, աստ իճ ան աբ ար
կորցնում էին մարդկանց գիտ ակց ու
թյունը մանիպուլյացիայի ենթարկելու
ունակությունը և դրանով իսկ հարվա
ծի տակ դնում ի
ր ենց ի
ս կ գո
յ ու
թ յան
հիմնավորումը: Ընդսմին, խորհրդային
1
Տես՝ Յուրի Առաքելյան, «Ժուռնալիստիկա.
զրույցներ մասնագիտության մասին»: Երևան,
1997թ., էջ 19–20:
2 Տես՝ նույն տեղում, էջ 25:

մամուլը լուսաբանում էր միայն այնպի
սի իրադարձություններ, որոնց մասին
տե
ղ յակ էր և հա
վ ա
ն ու
թ յուն էր տա
լիս կուս ակց ութ յուն ը: Ամ են աերկ ար ը
գոյատևեց պետության վերահսկողու
թյունը լրատվամիջոցների նկատմամբ:
Կուսակցական կոմիտեները կառավա
րում, վերահսկում և ուղղորդում էին
լրատվ ամ իջ ոցն եր ը: ԽՍՀՄ–ու մ մա
մուլ ի, ռադ իո յի և հեռ ուստ ատ ես ու
թյան ղեկ ավ ար ում ը դրվ ած էր հան
րապետական, մարզային, քաղաքային
և տար ած աշրջ ան ային կազմ ակ եր
պությունների, կուսակցությունների և
դրանց ղեկ ավ ար մարմ ինն եր ի վրա:
Լրատվ ամ իջ ոցն եր ի և քար ոզչ ութ յան
աշխատանքի հիմնական ուղղություն
ներ ը կանխ որ ոշվ ում էի ն որ ոշ ակ ի
հրահ անգն եր ով, որ ոնք ամր ագրվ ած
էի ն կուս ակց ութ յան որ ոշ ումն եր ում և
փաստաթղթերում:
Կուս ակց ակ ան համ ագ ում արն եր ի
և պլենումների ընթացքում տրվում էր
գնահ ատ ակ ան ԶԼՄ–ներ ի գործ ուն ե
ության մասին, բարձրացվում էին քա
ղաքական և տնտեսական խնդիրների
իրականացման ընթացքում լրատվա
միջ ոցն եր ի աշխ ատ անք ի հիմն ակ ան
խոչընդոտներն առաջացնող հարցերը:
Այդ ժամ ան ակ աշրջ ան ում կոմ ուն իս
տական կուսակցությունը զգալիորեն
աջակցում էր և ազդեցություն ուներ
հաս ար ակ ութ յան կենս ագ ործ ուն եո ւ
թյան բոլոր ոլորտներում, այդ թվում՝
լրատվ ամ իջ ոցն եր ի գործ ուն եո ւթ յան:
Մամուլի, հեռուստատեսության և ռա
դիո յի համատ եղ գործ ողությունն եր ի
կազմակերպման բոլոր հարցերը հան
գամանորեն ամփոփվում էին «ապա
գա պլանն եր ում»: Մասն ավ որ ապ ես,
որոշակիացվում էր ելույթների, հիմ
նակ ան թող արկ ումն եր ի, խմբ ագր ու
թյան աշխ ատ անք ի կազմ ակ երպմ ան
ձևեր ի թեմ ատ իկ ու ղղվ ած ութ յուն ը:
ԶԼՄ–ների յուրաքանչյուր տեսակի բնո
րոշ առանձնահատկությունից ելնելով՝
իրականացվում էին կոնկրետ խնդիր
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ներ: Օրինակ՝ թերթերի ուշադրությունը
առավելապես պետք է կենտրոնացած
լիներ նյութերի խորը և բազմակողմա
նի լուսաբանման վրա, հեռուստատե
սությունը հանդիսանում էր խրախուս
ման ամբիոն աշխատանքի հերոսների
համար և հնարավորություն էր տալիս
ներկ այ ացն ելու նրանց աշխ ատ ան
քային ձեռքբերումները, ռադոհեռար
ձակման միջոցով հանրությունն իրա
զեկվում էր աշխատանքի առաջանցիկ
փորձի, սոցմրցումների ընթացքի մա
սին, աշխատավորների համար հեռար
ձակվում էին հատուկ գրական–գեղար
վեստական հաղորդումներ, ծրագրեր և
այլն: Կարևոր է նշել, որ զանգվածային
լրատվ ամ իջ ոցն եր ի և կուս ակց ակ ան
մարմինների փոխհարաբերություննե
րի և փոխգործողության հիմնական ձևը
մամուլի ասուլիսն էր: Վերջինիս թեմա
տիկ ուղղվածությունը որոշում էին կու
սակցական կոմիտեները, հիմնականում
կուսակցական մարմինների ուշադրու
թյան կենտրոնում գտնվող հարցերով:
Կուսակցական աշխատողները համա
գործակցում էին խմբագրությունների
աշխ ատ ակ իցն եր ի հետ՝ անմ իջ ակ ան
մասնակցություն ունենալով խմբագ
րական կոլեկտիվի թողարկման և հե
ռուստատեսային, ռադիոհաղորդումնե
րի պատրաստման աշխատանքներին:
Գործնականում կուսակցական կառա
վարման մարմինների և ԶԼՄ–ների հետ
համատեղ աշխատանքում ընդունված
էին անհատների դրսևորման տարբեր
մոտեցումներ, մասնավորապես՝ կու
սակցական աշխատողների ելույթները
թռուցկաժողովներում, թղթակիցների
հետ համատեղ գործուղումների մեկ
նելը, «կլոր սեղանների շուրջ» հանդի
պումներին մասնակցությունը: Դեռևս
այդ ժամ ան ակ ից լրատվ ամ իջ ոցն ե
րի գործունեությունում նկատվում էին
որ ոշ քար ոզչ ակ ան կարծր ատ իպ եր,
որոնք բացառում էին հասարակական,
առավել ևս անձնական կարծիք դրսևո
րելու հնարավորությունը, հետևաբար՝

ազատ բանավեճերը հասարակությանը
հուզող խնդիրների վերաբերյալ: Ակն
հայտ է, որ խորհրդային ԶԼՄ–ները՝ մա
մուլը, ռադիոն և հեռուստատեսությունը
փաստացի միաձուլված լինելով իշխա
նությանը, միաժամանակ օժանդակում
և աջակցում էին վերջինիս քաղաքա
կանության իրականացմանը: Սրա հետ
կապվ ած և երբ եմն հար աբ եր ակ ան
ազատության պայմաններում գործող
ԶԼՄ–ները ունեին հասարակական ազ
դեց իկ նշան ակ ութ յուն. դրանց հրա
պարակումներն ունենում էին անհրա
ժեշտ և պարտադիր հետևանքներ, որ
վկայում էր, անկախ լրատվամիջոցնե
րի կուսակցականությունից, առհասա
րակ դրանց գործունակության մասին:
Կուս ակց ակ ան և պետ ակ ան կառ ա
վարման մարմինները պարտավոր էին
արձագանքել ԶԼՄ հրապարակումնե
րին, որով ընդգծվում էր մամուլի եթե
ոչ ինքնուրույն, ապա գործառութային
նշանակությունը: Հակառակ մեր օրերի՝
հետխորհրդային հանրապետություննե
րի առօրյայի, որում ԶԼՄ ներգործության
չափերը իջել են գրեթե զրոյական մա
կարդակի: Այսպիսով՝ ընդհանուր առ
մամբ՝ խորհրդային ժամանակաշրջա
նում իշխանությունը և զանգվածային
լրատվամիջոցները բևեռված էին մի
կողմում, իսկ հասարակությունը՝ մյուս
կողմ ում: Հետ ագ այ ում ԽՍՀՄ–ու մ
ստեղծվ ած աշխ արհ աք աղ աք ակ ան
իր ադ արձ ութ յունն եր ի հետև անք ով
առաջացավ բարեփոխումների իրակա
նացման անհրաժեշտություն իրավա
կան համակարգում: Բարեփոխումներ
տեղի ունեցան նաև լրատվամիջոցնե
րի իրավական կարգավորման ուղղու
թյամբ: Առաջին քայլը եղավ 1990 թ. հու
նիսի 12–ին ԽՍՀՄ Գերագույն խորհրդի
կողմից ընդունված «Մամուլի և զանգ
վածային այլ լրատվամիջոցների մա
սին» օրենքը, որի արդյունքում լրատվա
միջոցների, մասնավորապես՝ մամուլի
ազատությունը կուսակցական վերնա
խավի թույլտվությամբ փոխակերպվեց
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իրավական ինստիտուտի: Այդ պահից
ուրվագծվում էին այն փոփոխություն
ները, որոնց հետագայում պետք է են
թարկվեր մամուլը, թեև կուսակցության
նպատակն էր շարունակել ԶԼՄ–ների
վերահսկողությունը և պահպանել իր
գերակայող դիրքը գաղափարախոսու
թյան բնագավառում, սակայն կուսակ
ցական վերնախավի կողմից մամուլը
ճնշելու և վերահսկելու բոլոր փորձերն
ապարդյուն էին, մասնավորապես այն
պատճ առ ով, որ հռչ ակվ ած հրապ ա
րակ այն ութ յան պայմ անն եր ում ԶԼՄ–
ները իրենց վրա ճնշում գործադրելու
ցանկ աց ած փորձ անհ ապ աղ հանձ
նում էին հանրության ուշադրությանը:
Երկրորդ, ոչ պակաս կարևոր հանգա
մանքը այն էր, որ այդ ժամանակ կազ
մավորված նոր ղեկավարությունը հան
դես էր գալիս որպես ազատ ԶԼՄ–ների
և լրագրողների շահերի պաշտպան,
որոնք էլ իրենց հերթին փոխադարձ
ապահովում էին ղեկավարության շա
հերի պաշտպանությունը: Ըստ էության՝
ստեղծված իրադրությունը փոխշահա
վետ դաշինք էր ժողովրդավարական
ԶԼՄ–ների և ՌԴ առաջին նախագահ
Բորիս Ելցինի կողմնակիցների միջև,
ըն դդ եմ խորհրդ ային կուս ակց ակ ան
նոմենկլատուրայի, որը մարմնավոր
վում էր Խորհր
դային Մի
ու
թյան դաշ
նային մարմինների միջոցով: Սակայն,
ԶԼՄ–ների և ռուսաստանյան ղեկավա
րութ յան այս փոխ ադ արձ վստ ահ ու
թյունը հարատև չէր: Այն շարունակվեց
մինչև այն պահը, երբ ղեկավարությու
նը պառակտվեց իշխանությունների եր
կու հակադիր ճյուղերի: Ահա այսպիսի
իրավիճակում հայտնվեցին ԶԼՄ–ները
1990–1991 թթ., որպես հանրության «գլ
խավոր պարգևներից»1 մեկի դերում:
Ընդ որում, երկու հակադիր ճյուղերի
հատ ուկ ուշ ադր ութ յան կենտր ոն ում
1
Տես՝ Федотов М. А. Власть, зеркало или
служанка? СМИ в отсутствие Ариадны. Т. 1 М. 1998.
с. 234 .

գտնվում էր հեռուստատեսությունը՝ որ
պես առավել ազդեցիկ, հանրությանը
մատչելի (թերթերի և պարբերականնե
րի աննախադեպ գնաճը հանգեցրել էր
դրանց տպաքանակի անկման, մի եր
ևույթ, որ հարատևում է մինչև այսօր):
Այդպ իս ով՝ մամ ուլն աստ իճ ան աբ ար
տեղ ը զիջ եց հեռ ուստ ատ ես ութ յան ը՝
որպ ես քաղ աք ակ ան նոր ութ յունն եր ի
և իրադարձությունների լուսաբանման
հիմնական աղբյուրի: Խորհրդային ժա
ման ակ աշրջ ան ի առ աջ ին այս օր են
քի նշանակությունն այն էր, որ ԽՍՀՄ
պատմ ութ յան ամբ ողջ ժամ ան ակ ա
հատվածում առաջին անգամ օրենսդ
րորեն ամրագրվեց խոսքի իրավուն
քը և արգելվեց գրաքննությունը: Մինչ
օրենսդրական այս նորամուծությունը
գրաքննությունը դիտվում էր որպես
իրավաչափ երևույթ, իրավաբանորեն
հիմնավորված նորմ, մինչդեռ ԶԼՄ–նե
րի հրապարակայնությունը, որն իր տա
րածումը ստացավ միայն 1980–ական
ների երկրորդ կեսին, ընդամենը ԽՍՀՄ
քաղաքացիներին շնորհված թույլտվու
թյուն էր՝ ԽՄԿԿ Քաղբյուրոյին առընթեր
գրաքննության կոմիտեի կողմից: Վեր
ջապես՝ օրենքով կարգավորվեց ԶԼՄ
ազ ատ ութ յան հիմն ահ արց ը՝ «խոսք ի
ազ ատ ութ յան իր ավ ունք ը հռչակվ եց
որպես պարտադիր իրավանորմ, իսկ
գրաքննությունը դուրս մղվեց իրավա
կան դաշտից2» Բացի դրանից՝ «Մամու
լի և զանգվածային մյուս լրատվամի
ջոցների մասին» օրենքով ստեղծվեցին
նպաստավոր պայմաններ՝ մասնավոր
ԶԼՄ–ների օրենսդրական կարգավոր
ման համար:
Մամուլի ազատությունը իրավական
պետ ութ յուն ում ԶԼՄ–ներ ի գործ ուն ե
ութ յան հիմն ակ ան սկզբ ունքն է, որ ը
հանդես է գալիս որպես անհատների,
հաս ար ակ ութ յան և տարբ եր սոց իա 
լական խմբերի քաղաքական բազմա
2 Տես՝ Иванов Д, С тоской о свободе слова,
М.2005 статья, с.2.
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կարծությունն արտահայտող և մշակու
թային բազմազանությունն ապահովող
պարտադիր տարր: Ըստ Մ. Ֆեդոտո
վի՝ այդպիսին է «բազմազանության»
սկզբունքը, որը նույնական է կիբերնե
տիկայի ոլորտի օրենքին՝ «որքան բարդ
է կառ ավ արվ ող օբյեկտ ը, այնք ան
բազմագործառութային է կառավարող
մեխանիզմը»: Հետև աբար՝ «ճնշելով»
բազմակարծությունը, այդ մեխանիզմը
զրկում է հասարակությանը ինքնաար
տահայտման հնարավորությունից, իսկ
իրեն՝ ինքնապահպանությունից1:
ԶԼՄ–ների իրավական և սոցիալա
կան դեր ը հասկ ան ալ ու համ ար նախ
անդ րադ առն անք ԶԼՄ–ներ ի նշա
նակ ութ յան ը՝ որպ ես քաղ աք աց իա 
կան հաս ար ակ ութ յան ին ստ իտ ուտ ի:
Արևմտյան որոշ տեսաբանների գնա
հատմամբ զանգվածային լրատվամի
ջոցները համարվում են սոցիալական
գործ ընթ ացն եր ի ակտ իվ մասն ակ ից:
Ազատ մամուլին ներհատուկ է քաղա
քաց իակ ան հաս ար ակ ութ յան, քաղ ա
քացիների իրավունքների և ազատու
թյունների պաշտպանի կարգավիճակը:
Ներկայումս զանգվածային լրատվա
միջ ոցն եր ը և զարգ աց ած հար ակ ից
տեղ եկ ատվ ակ ան և համ ակ արգչ ային
տեխն ոլ ոգ իան եր ը թույլ են տալ իս
հաս ար ակ ութ յան լայն զանգվ ածն ե
րին ակտ իվ որ են ներգր ավվ ել եր կր ի
քաղ աք ակ ան կյանք ի մեջ: ԶԼՄ–նե
րը՝ որպ ես քաղ աք աց իակ ան հաս ա
րակ ութ յան ին ստ իտ ուտ, նպաստ ում
են հասարակության մեջ ձևավ որվ ող
ժող ովրդավ ար ութ յան, տնտ ես ակ ան
հար աբ եր ութ յունն եր ի ձևավ որմ ան ը,
իր ակ ան ացն ում քաղ աք աց ին եր ի շա
հեր ի պաշտպ ան ութ յուն իշխ ան ակ ան
մարմինների անօրինական գործողու
թյուններից: Մյուս կողմից՝ լրատվամի
ջոցները կարող են ներկայանալ նաև
1
Տես՝Федотов М.А. Власть, зеркало или
служанка? СМИ в отсутствие Ариадны. Т. 1 М. 1998.
с 239.

որպես իշխանության և գործարարու
թյան շահերի ներկայացուցիչ: Ի դեպ,
«իշխանության, գործարարների, ձեռ
նարկատերերի և քաղաքացիների շա
հերը կարող են ինչպես հակասել, այն
պես էլ համընկնել միմյանց»2:
Յուրաքանչյուր հասարակությունում
ԶԼՄ–ներն օժ տվ ած են հանր ութ յանն
իր ազ եկել ու, հաս ար ակ ակ ան ին ստ ի
տուտն եր ին քնն ադ ատ ել ու, կառ ա
վար ութ յան չար աշ ահ ումն եր ը ի ցույց
գործադրելու բացառիկ գործառույթով:
Իսկ թե որքանով է հասարակությունը
բաց և ժող ովրդավ ար ակ ան, երև ում
է պետ ութ յուն ում ԶԼՄ անկ ախ ութ յան
աստիճանից, մասնավորապես՝ մամու
լի բազմակ արծ ության վրա հիմնված
գործ առ ույթն եր ից: Այսպ իս ի իր ավ ի
ճակում մեծանում է հասարակության
կախվածությունը մամուլից:
Աստ իճ ան աբ ար ԶԼՄ–ներ ը փոխ ա
կերպվում են անձի ինքնաարտահայտ
ման, հասարակական կարծիքն արտա
հայտող, հասարակությանն իրազեկող
կարևորագույն միջոցներ: Այս առումով
ԶԼՄ–ներ ի գործ առ ույթն երն ու ղղվ ած
են քաղաք ակ ան գործ իչն եր ի, քաղա
քական կուսակցություների և կազմա
կերպությունների գործունեության լու
սաբանմանը:
ԶԼՄ–ներ ը բնակչ ութ յան լայն խա
վեր ին հնար ավ որ ութ յուն են տալ իս
մուտք գործ ելու նաև քաղ աք ակ ա
նութ յան ոլ որտ, մոտ են ալու այնպ իս ի
քաղաքական արժեքների, որոնք պե
տակ ան իշխ ան ութ յան տես անկ յուն ից
արժեքավոր են:
Այսպիսով՝ ԶԼՄ–ները, իրականաց
նել ով տար աբն ույթ գործ առ ույթն եր,
հանդես են գալիս որպես քաղաքական
ոլորտի սուբյեկտ, և հակասություննե
րով ու խնդիրներով հանդերձ, որպես
առօրյա կյանքի մի մաս, հանգամանո
րեն լուսաբանում են այդ ոլորտի խն
2
Տես՝ Засурский Я. Н. Средства массовой
информации России. М. 2006.с. 79.
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դիրները՝ միևնույն ժամանակ ենթարկ
վել ով վերջ ինն եր իս ազդ եց ութ յան ը:
Արդ յունք ում առ աջ ան ում են տեղ ե
կատվական բազմաթիվ հոսքեր, որոնք
բաղկացած են տարբեր և միմյանց հետ
չհամընկնող և հակասող նյութերից և
հայտ ար ար ութ յունն եր ից: ԶԼՄ–ներ ի
հիմնական խնդիրը հետևյալն է՝ քաղա
քացիների տարբեր խմբերի միջև հնա
րավ որ ինս հասն ել համ աձ այն ութ յան
այնպիսի առանցքային հարցերի շուրջ,
ինչպիսիք են պետական, քաղաքական
ռազմավարության ոլորտներին վերա
բերող հարցերը: Ընդ որում, մամուլը
հանդես է գալիս ամենաարդյունավետ
միջ ոցն եր ից մեկ ը՝ մարդ ու քաղ աք ա
կան աշխ արհ այ ացք ի ձևավ որմ ան և
համաշխարհային քաղաքականության
իրադարձությունների առավել արդյու
նավետ ընկալման գործում:
Միևն ույն ժամ ան ակ ընդ ունվ ած է
նաև այն տեսակետը, որի համաձայն՝
ԶԼՄ–ներ ը հաս ար ակ ութ յան տարբ եր
խավ եր ի և խմբ եր ի անձ անց շահ եր ը
պաշտպանելու նպատակով հասարա
կութ յան տարբ եր խմբ եր ի և ին ստ ի
տուտների կողմից օգտագործվող մի
ջոցներ են և հանդես են գալիս որպես
քաղ աք ակ ան հար աբ եր ութ յունն եր ի
սուբյեկտ՝ քաղ աք ակ ան ին ստ իտ ու
տին բնորոշ տարրերով: Քաղաքական
գործիչներն ակտիվորեն կիրառում են
զանգվ ած ային լրատվ ամ իջ ոցն եր ը՝
որպես իրենց քաղաքական հայացքնե
րի և շահերի արտ ահայտ ութ յունների
ամբիոններ՝ դրանով հանդերձ բարձր
գնահատելով լրատվամիջոցների մաս
նակց ութ յան հնար ավ որ ութ յունն եր ը
«մեծ քաղ աք ակ ան ութ յան» ձևավ որ
ման գործում1:
Այսպ իս ով՝ ԶԼՄ–ներ ի գործ ուն եո ւ
թյան հիմնական նպատակն է հասա
րակական կյանքում տեղի ունեցող բո
լոր իրադարձությունների, դրանց հետ
1
Տես՝ Д.В.Туманов. Современные зарубежные
СМИ, Казань, 2002 г. с.17.

կապված փոփոխությունների վերաբե
րյալ հանրությանն օբյեկտիվ և հավաս
տի տեղ եկ ատվ ութ յուն տրամ ադր ել ը:
Բազմ ակ ողմ ան ի տեղ եկ ատվ ութ յան
տար ածմամբ հաս ար ակ ակ ան կյանք ի
ինտ եգրմ ան գործ ընթ աց ին նպաստ ել
նշան ակ ում է տարբ եր հաս ար ակ ա
կան և քաղաքական խմբերի և ուժերի
տեսակետների իրազեկում2: Իսկ հան
րությանը տարբեր տեսակետներ ներ
կայացնելու անհրաժեշտությունը պայ
մանավորված է նախ և առաջ նրանով,
որպեսզի հասարակության յուրաքան
չյուր անդամ հնարավորություն ունենա
տեսն ելու և գնահ ատ ելու անձ նակ ան
դիրք որ ոշ ում ը մյուսն եր ի տես ակ ետ
ների լույսի ներքո, և այդ նպատակով
որևէ հարց քննարկելու և վերլուծելու՝
քաղաքական ուժերի և խմբերի շահե
րի համադրմամբ հանգելու ընդհանուր
դիրք որ ոշմ ան: Ըն դ որ ում, ԶԼՄ–ներ ը
բոլ որ ով ին չեն պարտ ադր ում իր ենց
տեսակետները, խնդրի լուծման իրենց
սեփական միջոցներն ու ձևերը, այլ ըն
դամենը ապահովելով երկխոսություն
և դրսև որ ել ով հանդ ուրժ ող ութ յուն
մյուս անձ անց, խմբ եր ի տես ակ ետն ե
րի և կարծիքների նկատմամբ, ներկա
յացն ում են սեփ ակ ան դիրք որ ոշ ումը:
Նույն կերպ ԶԼՄ–ները չեն հավակնում
հաշտարարի դերին, սակայն տարբեր
խմբ եր ի և քաղաքական ուժ երի միջև
փոխհ ամ ագ ործ ակց ութ յունն ապ ահ ո
վել ու նպատ ակ ով ներկ այ ացն ում են
խնդրի լուծման իրենց միջոցները: Ավե
լացնենք նաև, որ ԶԼՄ–ների քննադա
տությունը հիմնականում վերաբերում
է տարբ եր մակ արդ ակ ի իշխ ան ակ ան
մարմինների գործողություններին3:

2
Տես՝ Голубок С.А. Конституционное право
России, М. 2008 с. 64.
3
Տես՝ Заика Н.К. Правовые основы средств
массовой информации. М. 2007. С. 6.
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Национальная академия наук РА, Международный научно– образовательный центр НАН РА,
юрисконсульт, соискатель Института философии, социологии и права НАН РА

Правовое регулирование деятельности СМИ и журналистов в разные периоды становле
ния и развития государств осуществлялось по–разному. В статье раскрывается сущность и
динамика развития печатных и электронных СМИ, а также роль телевидения в системе СМИ
в период становления информационного общества и новейших технологий. Особое внимание
уделяется проблеме воздействия СМИ на формирование сознания личности, взаимоотноше
ния СМИ, власти и демократического общества.

FORMATION OF THE STAGES AND PECULARITIES OF MEDIA AS A SOCIO–
POLITICAL INSTITUTION

LILIT KHARATYAN
International Scientific–Educational Centre of the National Academy of Sciences of RA,
Institute of Philosophy, Sociology and Law, Applikant, Legal advisor

Legal Regulations of the Media activities and journalists in different periods of formation and
development of the states was carried out in different ways. The article reveals the essence and
dynamics of the evolution of print and electronic media, as well as the role of television in the
media system in the period of formation of the information society and new technologies. Particular
attention is paid to the impact of the Media on the formation of of personal consciousness, the
media relations, government and democratic society.
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ПР ОФ ЕСС ИОН АЛЬН ЫЙ СТЕР ЕОТ ИП ЖУРН АЛ ИСТА
У МОЛ ОД ЁЖ И В АРМ ЕН ИИ
В статье проанализировано понятие
профессионального стереотипа, а так
же значимых особенностей возрастной
группы «молодежь». Было проведено
также исследование профессионального
стереотипа профессии журналиста, как
одной из самых популярных профессий
у современной молодежи, в том числе и
на территории Армении. Проведен анализ
полученных результатов двухэтапного
исследования.
Ключевые слова: стереотип, соци
альный стереотип, возрастная группа,
молодежь, контент-анализ, семантичес
кий дифференциал, семантический про
филь.
Профессия журналиста одна из са
мых актуальных и популярных профес
сий в последние несколько десятилетий,
и в Армении в том числе. Представители
этой профессии вносят огромный вклад в
формирование сознания населения госу
дарства, именно они диктуют тенденции,
направления и актуальные темы. Но ка
ким должен быть представитель профес
сии «журналист»? Какими личностными
чертами обладать? И каким он является в
глазах населения? На эти вопросы может
ответить исследование стереотипа жур
налиста, благодаря этому исследованию
мы в итоге сможем получить более или
менее четкий портрет журналиста.
В первую очередь, необходимо опре
делить, что же такое стереотипы?
Стереотипы являются неотъемлемой
частью жизни каждого человека, а так как
человек живет в социуме, на первый план
выходят социальные стереотипы, к груп

пе которых и относится объект нашего
исследования. Интерес ученых к социаль
ным стереотипам обусловлен формирова
нием и развитием информационного об
ществ а, в кот ор ом непр ер ывн о
увеличивается объем информации, а так
же совершенствуются способы ее обра
ботки, трансляции и хранения, что в свою
очередь усложняет и искажает восприя
тие окружающего мира. В попытках избе
жать воздействия информационного ст
ресса и перегрузки сознания человечество
предпочитает упрощать и схематизиро
вать информацию, трансформировать
представления о социуме в блоки стерео
типов. Социальные стереотипы, таким об
разом, являются закономерной составля
ющей массового и индивидуального
сознания. С течением времени их изуче
ние становится все более актуальным и
необходимым. Социальный стереотип схематизированный, упрощенный, эмоци
онально окрашенный и весьма устойчивый
образ социального объекта – группы, со
бытия, человека, явления. Именно поэтому
этот феномен всегда интересовал иссле
дователей, а сейчас, из-за объективных
социальных причин, это тема стала осо
бенно актуальна и популярна. Исследова
нием различных социальных стереотипов
занимались такие ученые, как У. Липпман,
Т. Шибутани, Г. Тэшфел, В.П. Трусов и
Л.X. Ст
рик
ленд, а также А.А. Тень
ков,
Б.Ф. Поршнева - все они внесли вклад в
изучение данного явления. Что же каса
ется интеллектуалов и самого понятия
интеллектуальности - этой темой зани
мались Канадзава, Марк Прокош,А. Пэйси,
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а также М.Г. Пестряков и Н.М. Пестряко
ва.Что касается профессиональных сте
реотипов, к которым наш объект отно
сится, то это относительно стойкий и
упрощённый образ членов какой-либо
профессиональной общности (группы),
которая сложилась в условия дефицита
информации, как результат обобщения
личного опыта индивида и нередко предс
тавлений, принятых в обществе. К сожа
лению, исследователи не уделяют долж
ного внимания данному вопросу, но все
же некоторые ученые в той или иной ме
ре обращали на этот аспект внимание. По
добными исследованиями занимались М.
Комаровский, О.М. Розумникова, Я. П. Пу
зиренко. В Армении тема стереотипов
практически не рассматривается, несмот
ря на то, что в государстве достаточно
традиционное общество, а стереотипы
более характерны именно для такого об
щества.Итак, если рассмотреть подробно,
стереотип - это эмоционально-оценочное
образование, которое складывается из
двух явлений - знания и отношения, дру
гими словами, установки. Знание это
стандартное, схематизированное, отно
шение же - эмоционально окрашено. С
другой стороны, это особый механизм,
при помощи которого в социуме происхо
дит передача социально важной информа
ции, кроме этого происходит одновремен
но некий контроль над поведением
отдельного индивидума и общностей в
целом. Цель же этого - сделать однород
ным общественное мнение и исключить
расшатывание социальных связей. При
определении социального стереотипа ак
центируется его целостность, выражен
ный оценочный характер и ценностная
окраска, а также его перегруженность
ошибочным элементом. В других случаях
подчеркиваются его динамические харак
теристики - устойчивость, консерватизм,
ригидность, которые свидетельствуют о
способности удачно сопротивляться лю
бой информации, способной его изме

нить. Общим местом в определениях со
циального стереотипа является также
признание его главным образом негатив
ным феноменом, мешающим полному,
адекватному взаимопониманию людей.
Стереотип, накапливающий стандартизо
ванный коллективный опыт, который
внушают индивиду в процессе обучения
и общения с другими людьми, помогает
человеку ориентироваться в жизни и в ка
кой-то мере направляет его поведение.
Схема мнения о другом человеке, которая
выводится из стереотипа, часто действует
как предубеждение. Возникая в условиях
недостатка информации, социальный сте
реотип зачастую оказывается ложным и
играет консервативную роль, формирует
ошибочное представление людей о про
исходящем, деформирует характер меж
личностного взаимодействия и процесс
интерпретации происходящего. Любой
социальный стереотип, оказавшийся точ
ным в одной ситуации, может оказаться
ошибочным в другой и, следовательно,
неэффективным для решения задачи ори
ентировки личности в окрyжaющeм соци
альном мире. С другой стороны, сущест
вование социальных стереотипов играет
довольно существенную роль в социаль
ной жизни в силу того, что без них, при
отсутствии необходимой информации о
происходящем были бы невозможны ни
адекватный прогноз, ни соответствующая
оценка.Таким образом, «стереотип предс
тавляет собой способ структурирования
опыта понимающего субъекта, способ ор
ганизации знаний, используемых для по
нимания другого человека». Истоки изу
чения социальных стереотипов берут
свое начало еще в античности: уже Пла
тон указывает факт наличия заблуждений
в природе человека. Их изучение как
предрассудков - «идолов ума», продолжил
в своих работах Ф. Бэкон, а затем и Р. Де
карт попытался создать своего рода «пси
хологию заблуждения». Анализируя про
изведения этих авторов, можно заметить,
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что изначально исследование стереотипов
было ограничено попытками определить
степень истинности или ложности знаний
о мире, достигаемых человеком. Ф. Ниц
ше внёс весомый вклад в понимание пред
рассудков как преднамеренно внушенных
людям суждений о них самих, вещах и со
бытиях. А у К. Г. Юнга можно проследить
определённую схожесть понятий «архе
тип» и «стереотип»: и архетипы, и стере
отипы представляют собой основу для
воспроизводства поведения людей.Впер
вые термин «социальный стереотип» ис
пользовал американский политолог и
журналист У. Липпман в 1922 в книге «Об
щественное мнение». У. Липпман опреде
ляет стереотипы как упорядоченные, схе
матичные, детерминированные культурой
«картинки» мира «в голове» человека, ко
торые экономят его усилия при восприя
тии сложных социальных объектов и за
щищают его ценности, позиции и права.
С тех пор было предложено немалое ко
личество четких определений социально
го стереотипа. В зависимости от теорети
ческой ориентации автора на первый план
выдвигаются соответствующие аспекты
этого социально-психологического явле
ния. Так, Кимбалл Юнг понимал стереотип
в виде «ложной классификационной кон
цепции, с которой, как правило, связаны
какие-то социальные чувственно-эмоци
ональные тона сходства и различия, одоб
рения или осуждения другой группы». Из
этого суждения можно сделать вывод, что
под стереотипом понимали что-то изна
чально ложное или неверное. Стереотип
стал выступать в качестве ошибочной
оценки или предвзятого мнения о явлени
ях или группах. Т. Шибутани определяет
социальный стереотип как «популярное
понятие, обозначающее приблизительную
группировку людей, с точки зрения како
го-то легко различимого признака, под
держиваемое широко распространенными
представлениями относительно свойств
этих людей». Р.Таджури понимает под со

циальным стереотипом «склонность восп
ринимающего субъекта легко и быстро
заключать воспринимаемого человека в
определенные категории в зависимости
от его возраста, пола, этнической принад
лежности, национальности и профессии,
и тем самым приписывать ему качества,
которые считаются типичными для лю
дей этой категории». А. Тэжфел суммиро
вал главные выводы исследований в об
ласти социального стереотипа:
- люди с легкостью проявляют го
товность характеризовать обширные
человеческие группы (или социальные
категории) недифференцированными,
грубыми и пристрастными признаками;
- такая категоризация отличается
прочной стабильностью в течение очень
длительного времени;
- социальные стереотипы в некоторой
степени могут изменяться в зависимости
от социальных, политических или эко
номических изменений, но этот процесс
происходит крайне медленно;
- социальные стереотипы становятся
более отчетливыми («произносимыми»)
и враждебными, когда возникает соци
альная напряженность между группами;
- они усваиваются очень рано и ис
пользуются детьми задолго до возникно
вения ясных представлений о тех груп
пах, к которым они относятся;
- социальные стереотипы не предс
тавляют большой проблемы, когда не су
ществует явной враждебности в отноше
ниях групп, но в высшей степени трудно
модифицировать их и управлять ими в
условиях значительной напряженности и
конфликта1.
В ходе изучения социальных стерео
типов исследователи уделяли много вни
мания их функциям и свойствам.
Итак, среди самых существенных осо
1
Знаков В.В. Психологическое исследование
стереотипов понимания личности участников войны в
Афганистане // Вопросы психологии, 1990, №4.
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бенностей социальных стереотипов вы
деляют их эмоционально-оценочный ха
рактер.
Другим важным свойством соци
альных стереотипов является их ус
тойчивость. Устойчивость стереотипов
обеспечивается в особенности тем, что
информация, которая соответствует сте
реотипу, работает на его упрочение, а
противоречащая — игнорируется. Более
того, существует интересная особен
ность: в одном и том же информацион
ном источнике можно найти подтверж
ден ие сов ерш ен о прот ив оп ол ожн ым
стереотипам. Устойчивость стереотипов
выражается в том, что единичные проти
воречащие им примеры могут сосущест
вовать со стереотипом.
Еще одним свойством социальных
стереотипов является согласованность,
или консенсус. Именно согласованность
считал важнейшей характеристикой сте
реотипов А.Тэжфел. По его мнению, со
циальными стереотипами можно считать
лишь представления, общие для доста
точно серьезного числа индивидов в пре
делах одной социальной общности.
Если бы стереотипы не были согласо
ванными, смысл их изучения практичес
ки сводился бы к нулю. Опасность стере
отипов, в том числе и основная причина
их изучения, заключается в возможности
практически одинаковых реакций в ответ
на похожие стереотипы: если бы каж
дый индивид реагировал на ту или иную
группу в соответствии со своими лич
ными убеждениями, негативный эффект
стереотипов был бы серьезно ослаблен.
Итак, основные свойства стереотипа:
1. устойчивость (или существование од
них и тех же стереот
 ипов у разных по
колений людей внутри одного этноса), 2.
ригидность, избирательность восприятия
информации и эмоциональная наполнен
ность.
Но несмотря на все негативные осо
бенности, стереотипы выполняют ряд

положительных функций в процессе
общения. Это ускорение категоризации
по отдельным признакам, что облегча
ет процесс общения, и осуществление
защитной функции, что дает человеку
возможность «спрятаться» за стереотип,
когда он сталкивается с чем-то незнако
мым, что ему трудно усвоить или понять.
Недостатком стереотипизации можно
считать упрощение подхода к людям и
социальным явлениям, определенную
консервативатизацию процесса мышле
ния. Наличие социального стереотипа иг
рает значительную роль в оценке мира.
Он позволяет сокращать период реагиро
вания на изменчивую реальность, уско
ряет процесс обучения и познания мира.
Было принято решение исследовать
стереотипы у молодёжи, в первую оче
редь, потому что молодежь как возраст
ная группа всегда является наиболее ак
тивной в общественной жизни. Кроме
того в возрастную группу под названием
«молодёжь» входят так же абитуриенты
и студенты, которые или недавно выб
рали свою профессию, или находятся в
процессе выбора. Именно по этим при
чинам исследование профессионального
стереотипа одной из самых популярных
профессий, требующих серьезных на
выков у молодежи, является актуаль
ным. При изучении особенностей моло
дежи как социальной группы, в первую
очередь, необходимо дать четкое и по
нятн ое определен ие пон ят ия «м ол о
дежь». Од
на
ко это не так прос
то, как
кажется на первый взгляд. Существуют
значимые противоречия между фор
мальным (календарным) возрастом, ко
торый в конкретном обществе принято
считать началом молодости, и реальным
уровнем социально-психологического,
социального развития индивидуальнос
ти, достигшей этого возраста, а также
между социально-нормативными требо
ваниями к статусу и поведению молодых
и индивидуальным многообразием соци
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ального взросления и процесса социали
зации. В современном научном прост
ранстве молод ежь как соц иа льн ая и
возрастная группа обычно привлекает к
себе пристальное внимание.Молодежная
проблематика является предметом об
суждения в философии, социологии,
психологии, педагогике, социальной ра
боте. В самом широком понятии моло
дежь изучают и рассматривают в ка
честв е
обш ирн ой
сов ок упн ост и
групповых общностей, которые образо
вал ись, осн ов ыв ая сь на возр астн ых
признаках и связанных с ними основных
родах деятельности. В более узком, со
циологическом смысле молодежь пони
мается как социально-демографическая
группа, рамки которой определяют на
основе «обусловленных возрастом осо
бенностей социального положения мо
лодых людей, их места и функций в со
циа льн ой
стр укт ур е
общ еств а,
специфических интересов и ценнос
тей».Молодежь как возрастная группа
характеризуется особым, характерным
только для нее образом жизни, стилем
пов ед ен ия , культ урн ым и норм ам и и
ценностями. Молодость как период жиз
ни связана в сознании и подсознании
людей с будущим, перспективами, на
деждами, поэтому проявляет большую
устремленность (интенцию), чем опре
деленные характеристики.Молодость в
социальном плане неотрывно связана с
набором социальных задач, ролей и ста
тусов. К ним также относятся получение
высшего образования, начало професси
ональной деятельности, выбор пары и
построение собственной семьи.Это ос
новной и очень важный период перехода
между зависимым и практически недея
тельным периодом детства и независи
мой, полной ответственности и весьма
сильной стадией взрослой жизни. Если
детство в большей степени связано с
обучением в школе, а взрослая жизнь – с
профессиональной (трудовой) занятост

ью, то молодость как период находится
между этими социальными сферами: это
окончание обязательного среднего обра
зования и начало трудовой деятельнос
ти. Сложность и многогранность самого
феномена молодежи, миражность и из
менчивость границ возраста под назва
нием «молодость» определяют наличие
в научной литературе довольно много
численных подходов и определений мо
лодежи и молодости. Исследованиями
социальной группы ‘’молодежь’’ интере
совались ученые разных стран и госу
дарств. Среди них можно отметить со
ветских и российских исследователей,
таких, как М. Карват, В. Миляновская,
А.В. Микляев, Г.М. Андреева. А также
иностранных специалистов - И. Янжул,
А. Бернштейн-Коган, А. Кауфман, Дж.
Арнетт, Дж. Гиллис, К. Манхейм. Моло
дежь — это социально-демографическая
группа, выделяемая на основе совокуп
ности возрастных характеристик (приб
лизительно от 16 до 25 лет), особеннос
тей
соц иа льн ог о
пол ож ен ия
и
определенных социально-психологичес
ких качеств. Молодость — это период
выбора профессии и своего места в жиз
ни, выработки мировоззрения и жизнен
ных ценностей, выбора спутника жизни,
создания семьи, достижения экономи
ческой независимости и социально от
ветственного поведения.1 Молодость яв
ляе тс я опр ед ел енн ой фаз ой, этап ом
жизненного цикла человека и биологи
чески универсальна.Особенности соци
ального положения молодежи: переход
ность пол ож ен ия ; выс ок ий уров ень
мобильности; овладение новыми соци
альными ролями (работник, студент,
гражданин, семьянин), связанными с из
менением статуса; активный поиск сво
его положения в жизни; положительные
1
Липпман У. Общественное мнение /пер. с
англ. Т. В. Барчунова, под ред. К. А. Левинсон, К.
В. Петренко. М.: Институт Фонда «Общественное
мнение», 2004. 68 с.
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персп ект ив ы в проф есс ион альн ом и
карьерном плане.Итак, после определе
ния понятий ‘’профессиональный стере
отип’’ и ‘’молодежь’’ приступим к опи
санию подробностей исследования. В
процессе исследования было использо
вано два метода: контент-анализ и се
мантический дифференциал. Контент-а
нал из — «ф орм ал из ов анн ый мет од
изучения текстовой и графической ин
формации, заключающийся в переводе
изучаемой информации в количествен
ные показатели и в ее статистической
обработке. Характеризуется большой
строгостью, систематичностью.» Сущ
ность метода контент-анализа состоит в
выделении значимых единиц содержа
ния, которое изучается, а также в кван
тификации полученных результатов.Об
ъектом контент-анализа может быть
содержание различных печатных изда
ний, радио- и телепередач, кинофиль
мов, рекламных сообщений, докумен
тов,
публ ичн ых
выст упл ен ий,
материалов анкет, в том числе и содер
жание интернет - ресурсов.Семантичес
кий дифференциал — «метод построе
ния инд ив ид уа льн ых или групп ов ых
семантических пространств. Коорди
нат ам и объ ект а в сем ант ич еск ом
пространстве служат его оценки по ряду
биполярных градированных (трех-, пя
ти-, семибалльных) оценочных шкал,
противоположные полюса которых зада
ны с помощью вербальных антонимов.
Эти шкал ы отобр ан ы из множ еств а
пробных шкал методами факторного
анализа»1. Гипотеза исследования сос
тоит в том, что нет существенных раз
личий между лидирующими качествами
журналиста, полученными при помощи
контент-анализа и семантического диф
фер енц иал а.Объ ект иссл ед ов ан ия :
профессиональный стереотип журна

листа.Предмет исследования: профес
сиональный стереотип журналиста у ар
мянск ой
мол од еж и.Иссл ед ов ан ие
состоит из двух частей, в первой части
качества журналиста определяются при
помощи контент-анализа, во второй час
ти исследования качества определяются
при помощи семантического дифферен
циала.В ходе первой части исследования
был проведен контент - анализ блогов,
обсуждений, статей в интернете, в кото
рых обсуждались личностные качества
журналистов. Благодаря контент-анали
зу в нашем исследовании были выделе
ны наиболее часто встречаемые качест
ва, которые упоминались по отношению
к журналисту, среди них: образован
ность, решительность, открытость,
независимость, проницательность, ин
теллект (то есть журналист должен
быть умным), уравновешенность, та
лант, инициативность, отзывчивость
и другие.В
се эти ка
чест
ва также при
сутствовали в нашем опроснике. При
этом лидерами и наиболее часто упоми
наемыми качествами оказались: образо
ванность, открытость, независимость,
уравновешенность и интеллект. Семан
тическое пространство для анализа про
фессионального стереотипа журналиста
было составлено на основе основных 5
дихотомий, дополнено качествами, вы
деленными при помощи контент-анали
за и рядом других наиболее популярных
эмоционально-оценочных прилагатель
ных с их антонимами. Опросник был
предложен группе исследуемых, при
надлежащих к социальной-психологи
ческой группе ‘’молодежь’’, основным
критерием отбора являлся возраст. Из
100%(30чел) 56% (17 чел.) опрашиваемых
принадлежало к женскому полу, 43% (13)
- к мужс
ко
му, что бы
ло сде
ла
но для
репрезентативности выборки.

1 Бабаева А.В. Мужское и женское поведение в
истории культуры. Воронеж, 2000, с. 41.
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ПОЛ ______________________Возраст_______
Инструкция к методике:
№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Качество
хороший
сильный
активный
постоянный
рациональный
умный
добрый
спокойный
зависимый
болтливый

11

терпеливый

3

2

1

0

-1

-2

-3

Качество
плохой
слабый
пассивный
непостоянный
иррациональный
глупый
злой
беспокойный
независимый
молчаливый
нетерпеливый

12

инициативный

безынициативный

13

жадный

бескорыстный

14

жесткий

мягкий

15

решительный

нерешительный

16

гордый

стыдливый

17

непроницательный

проницательный

18

смелый

робкий

19

жеманный

естественный

20

ответственный

безответственный

21

пунктуальный

непунктуальный

22

эмоциональный

лишенный эмоций

23

равнодушный

отзывчивый

24

нервозный

уравновешенный

25

серьезный

легкомысленный

26

осторожный

отчаянный

27

реалистичный

мечтательный

28

образованный

29

талантливый

бездарный

необразованный

30

открытый

замкнутый
Таблица №1. Опросник, предложенный испытуем
 ым

Вам представлены пары противо
пол ожн ых эмоц ион альн о-оц ен очн ых
прилагательных, ваша задача выбрать
степень выраженности того или иного
качества у группы людей, в данном слу
чае журналистов. Сила выраженности
признака определяется выбором нужно
го положительного или отрицательного
балла от 0 (самое слабое эмоциональное
отношение) до 3 (самое сильное эмоцио
нальное отношение).

При обработке 30 анкет были расс
читаны средние значения по каждой ди
хотомии качеств, и на основе них был
составлен семантический образ журна
листа. Лидерами, получившими наиболее
высокие баллы, являются следующие ка
чества журналиста: сильный; активный;
решительный; пунктуальный; ответст
венный; умный; талантливый; образован
ный; открытый; инициативный.
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График №1: Семантический профиль журналиста

При сравнении списков лидирующих качеств, определенных при помощи кон
тент – анализа и семантического дифференциала, получаем два следующих списка:
Список, полученный при помощи семан
тического дифференциала

Список, полученный при помощи контент-анализа

Сильный

Образованный

2

Активный

Решительный

3

Решительный

Открытый

1

4

Пунктуальный

Независимый

5

Ответственный

Проницательный

6

Умный

Умный

7

Талантливый

Уравновешенный

8

Образованный

Талантливый

9

Открытый

Инициативный

10

Инициативный

Отзывчивый

Таблица №2. Сравнительная таблица прилагательных
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Итак, делая выводы по исследованию,
мож
но ска
зать, что боль
шая часть ка
честв, определённых при помощи кон
тент-анализа, совпадает с лидирующими
качествами в данных, полученных через
семантический дифференциал. А следо
вательно, гипотезу исследования можно
считать подтверждённой.Что же касает
ся несовпадающих качеств, проанализи
ровав их, в первую очередь, внимание
стоит обратить на то, что качества, вы
деленные при помощи семантического
дифференциала, «общечеловеческие»,
то есть они значимы для представите
ля любой профессии, далеко не только
журналиста. Можно предположить, что

представители молодежи, заполняющие
анкету, руководствовались именно этим.
Кроме того, такие качества,как сила ха
рактера, активность, ответственность и
пунктуальность, в армянском обществе
всегда считались очень важными и не
обходимыми для взрослого человека,
ведущего активную социальную жизнь.
Возможно, этот фактор также играет оп
ределенную роль в том, что эти качества
оказались среди лидеров, особенно если
учитывать, что в формировании стерео
типов, в том числе и профессиональных,
серьёзную роль играет именно общест
венное мнение.
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ԼՐԱԳՐՈՂԻ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՐԾՐԱՏԻՊԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆՅԱՆ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՈՒԹՅԱՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ

ԼՈՒԻԶԱ ԳՈՒՄՐՈՅԱՆ
«Ռուսաց լեզվի և մշակույթի» կենտրոնների ղեկավար,
ԵՊՀ լրագրության ֆակուլտետի հայցորդ

Հոդվածում ներկայացված են մասնագիտական կարծրատիպի հասկացությունը, ինչ
պես նաև՝ «երիտասարդություն» տարիքային խմբի նշանակալի առանձնահատկություննե
րը: Կատարվել է նաև, որպես արդի երիտասարդության շրջանում, այդ թվում՝ Հայաստանի
տարածքում, առավել տարածված մասնագիտություններից մեկի՝ լրագրողի մասնագիտա
կան կարծրատիպի հետազոտություն: Իրականացվել է վերջինիս ստացված արդյունքների
վերլուծությունը:
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THE PROFESSIONAL STEREOTYPE OF THE REPORTER
OF THE ARMENIAN YOUTH

LUIZA GUMROYAN
Director of “Russian language and culture” Center
Yerevan State University, the Faculty of Journalism, Applicant

The article analyses the concept of the professional stereotype, as well as the characteristic
features of the age group of “youth”. The survey of the professional stereotype of the reporter’s
profession as one of the most popular professions among the youth has been carried out including
the territory of Armenia. The analysis of the data from the two-stage survey has also been carried
out.
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ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ
КРИСТИНЕ БЕГЛАРЯН
Владимирский Государственный Университет, кафедра теории и истории
государства и права юридического института, аспирант

АН АЛ ИЗ ФЕН ОМ ЕН А ГЕН ОЦ ИД
Исследованием феномена геноцида за
нималось множество исследователей, каж
дый из которых вкладывал свой смысл в
данное понятие.
Автор статьи предлагает превентивные
меры по предотвращению геноцида, явля
ющегося преступлением против челове
чества.
Автор статьи подробно анализирует
действия Международного суда, связанные
с предотвращением такого преступления,
как геноцид, который посягает на сферу
безопасности человечества в целом.
Ключевые слова: геноцид, междуна
родный суд, человечество.
Геноцид относится к категории гру
бых массовых нарушений прав челове
ка, к преступлению против человечества.
Данное преступление не просто наруша
ет комплекс прав человека, оно посяга
ет на сферу безопасности человечества
в целом: на жизнь (витальная безопас
ность), физическое здоровье (физичес
кая безопасность), психическое здоровье
(психическая безопасность), генетику че
ловека (генетическая наследственная бе
зопасность), репродуктивную способность
(репродуктивная безопасность, обеспечи
вающая способность зачатия и плодоно
шения), интеллект (интеллектуальная бе
зопасность, обеспечивающая способность
и возможность овладения человеком име
ющимися знаниями), духовность (духовная
безопасность).
Проблемы, связанные с таким преступ
лением, как геноцид, становятся сегодня
актуальными еще и потому, что 1 июля

2002 года начал функционировать Между
народный Уголовный Суд, созданный для
судебного расследования преступлений ге
ноцида, военных преступлений и преступ
лений против человечности. Наконец, нач
нет работать механизм, предусмотренный
статьей VI Конвенции о предупреждении
преступления геноцида и наказания за не
го 1948 года. Уже сейчас в суд поступают
жалобы, которые будут выявлять пробле
мы квалификации преступления геноцида
и наказания за него. Но есть ряд проблем,
которые очевидны уже сегодня в связи с
уже имеющимися историческими преце
дентами. И эти проблемы можно решать
уже сейчас.
Между тем понятие геноцид, как оно
было сформулировано в Конвенции 1948
г., как и другие ее положения до сих пор
не являются устоявшимися и оказываются
сегодня на острие дискуссий как в широ
ких социально-политических кругах, так
и в сфере ученых-гуманитариев: истори
ков, социологов, политологов, психологов.
Например, данное в Конвенции определе
ние видов групп выглядит противоречи
вым. Ограничение определения «нацио
нальными, этническими, расовыми или
религиозными» группами можно назвать
произвольным. Это определение не вклю
чает ни «политицид» - уничтожение поли
тических групп и общественных классов
(например, предполагаются коммунисты
при режиме Сухарто в Индонезии), ни так
называемый «самогеноцид» - уничтоже
ние элиты или большинства групп, кото
рые разделяют все или большинство оп
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ределяющих национальных, этнических,
расовых и религиозных характеристик
господствующих групп. Указание на на
мерение в определении Конвенции, под
черкивает В.М. Вартанян, было особенно
спорным, так как утверждалось, что оно
чересчур ограничивает применение меж
дународных норм, запрещающих геноцид.
Разумеется, правительства, осуществляв
шие геноцид, пытались избежать наказа
ния, прибегая к «юридическим» уловкам
и отрицая именно намерение уничтожить
группу как таковую. Однако большинство
комментаторов этой Конвенции утверж
дают, что без строгого условия преднаме
ренности было бы невозможно отличить
геноцид как особое преступление от дру
гих форм правительственной поддержки
массовых убийств.
Возникает, в каком-то смысле, поня
тийный кризис: термин «геноцид» перес
тает четко фиксировать реальность про
исходящего. Все чаще мы сталкиваемся с
ростом в мире самых разнообразных по
литических, социальных, экономических
практик, так или иначе причастных к то
му, что может быть квалифицировано как
геноцид. Причем все более опасной чер
той современного этапа развития челове
ческого общества становится тенденция
трансформации прямого геноцида в кос
венный. «Нет геноцида против кого-то, ге
ноцид всегда против всех». Исходя из этой
формулировки, учитывая рост масштабов
геноцида, превращения его в обыденное
явление, возникает опасность, что гено
цид может перерасти в войну всех против
всех, превратиться в самогеноцид челове
чества.
Рафаэль Лемкин справедливо подчерк
нул мотивацию многих массовых убийств,
состоящую в том, чтобы уничтожить дан
ную группу людей, и обратил наше вни
мание на то, что уничтожение культуры
народа или выработанных им правил и
способов поддержания биологического
существования является формой уничто

жения вида Homo sapiens, к которой мы не
может быть безразличны; поэтому, преж
де всего, нам необходим язык, на котором
любое биологическое убийство больших
групп людей ясно определялось бы как
геноцид даже в том случае, если убитые
не принадлежали исключительно к одному
этносу, религиозной или какой-либо иной
группе. С другой стороны, поскольку су
ществуют также веские основания раз
личать специфические формы геноцида,
подытоживая дискуссию о его общем оп
ределении, мы оказываемся перед необхо
димостью выработки ряда более дробных
определений этого понятия. Каждое собы
тие геноцида должно быть классифициро
вано и помещено в одну или более число
подкатегорий, разновидностей, которые
соответствовали бы его качественным
особенностям.
В ХХ в. распространились различные
формы геноцида, различные его подобия,
что еще раз демонстрирует кризис этого
понятия. Это такие явления как:
этноцид - уничтожение культуры наро
да, ведущее к исчезновению посредством
ассимиляции, а не физическое истребле
ние самих людей;
лингвоцид – это подвид этноцида, пред
полагающий различные ограничения, нак
ладываемые на использование языка того
или иного народа – запрещение книгопе
чатания на данном языке, его преподава
ния или повседневного общения на нем.
Лингвоцид можно определить следующим
образом. Это запрет на использование род
ного языка или иное намеренное разруше
ние языка другого народа – специфическое
проявление этноцида;
демоцид - термин, охватывающий раз
личные формы массовых убийств, осу
ществляемых правительством, такие
убийства обычно направлены против не
вооруженного гражданского населения; 
культурный геноцид - Рафаэль Лем
кин совершенно справедливо рассматри
вал в качестве геноцида не только случаи
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физического уничтожения того или ино
го народа, но и случаи уничтожения его
культурной или идентификационной пре
емственности.
Но геноцид отличается от других прес
туплений, во-первых, обязательной цел
ью, то есть стремлением к полному или
частичному уничтожению национальной,
этнической, расовой или религиозной
группы. Во-вторых, именно в силу зако
нодательного указания на эту цель любой
акт геноцида может быть совершен толь
ко с пря
мым умыс
лом, не мо
жет быть
совершено геноцида, скажем, по неосто
рожности, в отличие от убийства; в-трет
ьих, при убийстве не указывается нацио
нальная, расовая, этническая, религиозная
принадлежность, если это специально не
оговорено в ходе следствия; в-четвертых,
геноцид не предполагает никакого индиви
дуального подхода, он приговаривает весь
народ, весь этнос целиком, этим он отли
чается от всех прочих преступлений про
тив человечества.
Отсюда огромный интерес к истории
геноцида армян, который стал реальной
фактической основой как для появления
самого термина «геноцид», так и для его
международно-правовой квалификации.
Геноцид армян - это международное
преступление, совершенное с целью унич
тожения целого народа по политическим
мотивам. Целью данного преступления
являлось уничтожение армянского насе
ления. Рядом с той жестокостью, с какой
было убито армянское население, мерк
нут все известные в человеческой исто
рии случаи массовых убийств. В результа
те было убито 2 млн. армян, а около 800
тысяч человек бежало из страны, которую
их предки населяли на протяжении тыся
челетий.
Действия турецкого правительства, от
раженные в объективно бесспорных фак
тах и подтверждаемые неопровержимыми
документами и свидетельствами из самых
различных источников, полностью соот

ветствуют составу преступления геноцида
и попадают под его определение в между
народном праве в том виде, в каком оно
дано в Конвенции о предупреждении прес
тупления геноцида и наказании за него.
Несмотря на то, что геноцид армян яв
ляется «классическим», те, кто защища
ют организаторов и исполнителей этого
преступления, по понятным причинам пы
таются отрицать и изменять общеизвест
ные факты, прибегая к грубой и открытой
фальсификации истории.
Международное сообщество зависит
от решений, принятых Советом Безопас
ности в отношении того, когда, где и как
осуществлять военное вмешательство в
ситуацию внутри тех стран, в которых со
вершаются геноцид или массовые наруше
ния прав человека. В сентябре 2005 года
на Всемирном саммите Организации Объе
диненных Наций все государства-члены
официально признали ответственность
каждого государства по защите своего на
селения от геноцида, военных преступле
ний, этнических чисток и преступлений
против человечности.
В ходе Саммита мировые лидеры приш
ли к общему мнению о том, что если ка
кое-либо государство не в состоянии
выполнить такое обязательство, то все го
сударства («международное сообщество»)
берут на себя ответственность по оказа
нию помощи в защите людей, которым уг
рожают такого рода преступления, и для
этого, в первую очередь, необходимо ис
пользовать дипломатические, гуманитар
ные и другие мирные методы. Затем, если
мирные средства оказываются недостаточ
ными и если национальные власти «явно
не в состоянии» защитить свое население,
то им необходимо действовать коллектив
но, «своевременно и решительным обра
зом» через Совет Безопасности ООН и в
соответствии с Уставом Организации Об
ъединенных Наций — путем применения
силы.
Также надо отметить, что Генеральный
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секретарь ООН назначил высокопоставлен
ного специального советника с целью сбора
имеющихся данных о массовых и серьез
ных нарушениях прав человека, которые
могли бы привести к геноциду, а также для
усиления возможностей ООН по анализу и
рациональному использованию информа
ции, связанной с такими преступлениями.
В его обязанности также входит осуществ
ление взаимодействия с прочими партне
рами ООН в целях лучшей координации
превентивной деятельности. Для укрепле
ния данного направления в 2006 г. Гене
ральный секретарь назначил семь экспер
тов для оказания содействия специальному
советнику по предотвращению геноцида.
До сих пор элементы Конвенции, пос
вященные наказанию, были гораздо бо
лее эффективными, чем ее превентивная
составляющая. Действительно, со време
нем международное правосудие накопило
немалый опыт преследования преступле
ний, связанных с геноцидом. В результате
юридическая ответственность государств
по персональному привлечению к ответст
венности таких преступников находит все
новые и новые воплощения. От разовых и
специальных международных трибуналов,
создаваемых в соответствии с решениями
Совета Безопасности ООН, до Международ
ного уголовного суда, действующего на ос
нове соответствующего договора, и далее
до применения универсальных юридичес
ких норм национальными судами - суть
связанных с геноцидом преступлений и
ответственности за них приобретает все
более ясные очертания.
Как сказал Ив Тернон в «Размышления о
геноциде», «слишком широкое употребле
ние слова таит в себе угрозу, что оно ста
нет обыденным, а слишком узкое - что оно
утратит предупреждающий смысл». Одной
из проблем является неоднозначность дан
ного понятия. Оно заключается в том, что
убийство («caedere») - это преступление
против личности, тогда как уничтожаемый
народ состоит из множества индивидов.

Об убийстве говорят, когда налицо тело.
Если жертва только ранена - это попыт
ка убийства. В этой связи возникает слож
ность при характеристике агрессии про
тив группы людей, в результате которой
большинство погибло, но часть уцелела.
Полного уничтожения народа невозможно
достигнуть даже при самой совершенной
преступной системе. Строго говоря, гено
цида в буквальном смысле слова не может
быть, т.к. не может быть индивидуализи
рован народ, и тем более, полностью ис
коренен. Следующей немаловажной проб
лемой является тот факт, что до сих пор
элементы Конвенции, посвященные нака
занию, были гораздо более эффективны
ми, чем ее превентивная составляющая.
Для разрешения сложившейся ситуации
необходимо:
- чтобы нормы в Конвенции по вопро
сам предотвращения геноцида приобрели
такую же завершенность и осуществля
лись столь же эффективно;
- наделить конвенцию по геноциду
формальным механизмом мониторинга,
который бы отслеживал выполнение ее
положений и предоставлял бы странамучастницам рекомендации по превентив
ным и исправительным действиям;
- разработать должным образом меха
низм мониторинга, который мог бы обес
печить авторитетную систему раннего
оповещения о ситуациях, которые могут
привести к геноциду.
Эти инициативы - важные шаги в пра
вильном направлении. Но мы считаем, что
можно и нужно сделать еще больше - на
ши институциональные возможности по
предотвращению геноцида должны быть
подкреплены их непосредственным вк
лючением в упомянутый международный
договор.
Каждый человек должен обладать все
ми правами и всеми свободами, без како
го-то бы ни было различия в отношении
расы, цвета кожи, языка, религии, поли
тических или иных убеждений, нацио
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нального или социального происхождения,
имущественного, сословного или иного
положения. Каждое государство обязует
ся уважать и обеспечивать каждого, на
ходящегося в пределах его территории и
под его юрисдикцией, без какого бы то ни

было различия в отношении расы, цвета
кожи, пола, языка, религии, политических
или иных убеждений, национального или
социального происхождения, имуществен
ного положения, рождения или иного обс
тоятельства.
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This article is devoted to the problem of understanding genocide as a serious crime against the
humanity. This is a crime against the world and the humanity. It has a high social meaning as well
as a significant value in the human history. This article analyses first international legal acts and
concepts of this type of a crime. The article looks at many problems connected with such a crime
as genocide. This article suggests ways of solving this problem.

ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՖԵՆՈՄԵՆԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԲԵԳԼԱՐՅԱՆ
Վլադիմիրի պետական համալսարան, իրավագիտության ինստիտուտի պետության,
իրավունքի տեսության և պատմության ամբիոն, ասպիրանտ

Ցեղասպանության ֆենոմենի ուսումնասիրությամբ զբաղվել են բազմաթիվ հետազո
տողներ, որոնցից յուրաքանչյուրը իր յուրօրինակ մոտեցումն է ունեցել տվյալ հասկացու
թյան շուրջ:
Հոդվածի հեղինակը առաջարկում է ցեղասպանության՝ որպես մարդկությանն ուղղ
ված հանցագործության կանխարգելման միջոցառումներ:
Հոդվածի հեղինակը մանրամասն վերլուծում է Արդարադատության միջազգային դա
տարանի գործունեությունը՝ կապված ցեղասպանության՝ որպես հանցագործության հետ,
ինչը վատ ազդեցություն է գործում ամբողջ մարդկության անվտանգության ոլորտի վրա:
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К ВОПР ОС У О ДЕМОГРАФ ИЧ ЕСК ИХ ПОСЛ ЕДСТВ ИЯ Х
ВЕЛ ИКОЙ ОТЕЧ ЕСТВ ЕНН ОЙ ВОЙН Ы В АРМ ЕН ИИ
В статье рассматриваются демогра
фич еск ие посл едств ия Вел ик ой Оте
честв енн ой войн ы 1941-1945гг. в кон
текст е изм ен ен ий пол о-возр астн ой
стр укт ур ы арм янск ог о нас ел ен ия , а
такж е изм ен ен ия дем огр аф ич еск ог о
пов ед ен ия и стр укт ур ы семь и на ос
нован ии данных пер еп исей насел ен ия
советского периода.
Ключевые слова: демография, Ар
мен ия , Вел ик ая Отеч еств енн ая войн а,
потери, армянское население;
З а ист екш ие 70 лет тем а Вел ик ой
Отеч еств енн ой войн ы каз ал ось бы
дост ат очн о и мног ост ор онн е изуч ен а
и освещена. История Великой Отечест
венной войны занимала одно из цент
ральных мест в историографии Арме
нии еще в годы войны. Уже в 1942 году
по иниц иат ив е акад ем ик а И.А.Орб ел и,
председателя армянского филиала Ака
демии наук СССР, в Институте истории
был орг ан из ов ан один из перв ых те
мат ич еск их нау чн ых центр ов стр ан ы
- Кабинет истории ВОВ, а одной из ос
новных задач института стал сбор, изу
чение и издание материалов об участии
арм янск ог о нар од а в ВОВ 1. Под обн ый
подход к теме ВОВ сохранялся в тече
нии всег о сов етск ог о пер иод а Арм е
нии и после обретения независимости
в арм янск ой ист ор ио гр аф ии вопр ос о
сущности этой войны как отечествен

1
Худавердян К.С., Советская Армения в пе
риод Великой Отечественной войны 1941-1945гг.,
(Историографический
очерк)//
http://hpj.asj-oa.
am/2229/1/1975-2%2851%29.pdf

ной не подв ерг алс я сомн ен ию 2. В не
кот ор ых акад ем ич еск их иссл ед ов ан и
ях3 постсоветского периода, особенно в
работах К.Арутюняна4 сохранился «со
2
А.Ю. Безугольный, Современная закавказс
кая историография Великой Отечественной войны,
«Военно-исторический журнал».–2011.–№1.–С.41-45//
elibrary.az/docs/jurnal-11/48.doc
3 Акопян A.M. От Кавказских предгорий до Бер
лина — Эльбы: Боевой путь трижды орденоносной
89-й Таманской армейской стрелковой дивизии / АН
Армении, Ин-т истории. Ереван: Изд-во АН Армении,
1991; Григорян Г. Участие армян Арцаха в Великой
Отечественной войне (1941—1945): Автореф. дисс. ...
канд. ист. наук. Ереван, 2004; Тер-Саркисянц А.Е. Ар
мяне. История и этнокультурные традиции. М.: Изда
тельская фирма «Восточная литература» РАН, 1998.
С. 33, 34; Восканян К. В. Битва за Армению. Краткое
обозрение истории армянского народа. СПб.: Печат
ный двор, 2006. С. 366-369.
4 Арутюнян К.А., История 76-ой армянской гор
но-стрелковой краснознаменной дивизии им.К.Е.Во
рошилова 1920-1945гг.: Автореферат дис. на соиск.
уч. степени кандидата ист. наук, Ер.,1972;К столетию
со дня рождения маршала И.Х.Баграмяна; Саакян
М.Г., Участие сотрудников Национальной Академии
наук Республики Армения в Великой Отечественной
войне 1941-1945гг., Ер., 2001; Степанян Л.А., Маршал
победы – И.Х.Баграмян, Ер., 2002; Участие армянско
го народа в Великой Отечественной войне Советского
Союз а (1941 — 1945). Ереван: Гитутюн, 2004; Маршал
авиации С.А.Худяков-А.А.Ханферянц, Ер.,2006;Учас
тие воинов-армян в Сталинградской битве (17 июля
1942 - 2 февраля 1943). Ереван: Гитутюн, 2007; Мар
шал Советского Союза, дважды герой И.Х.Баграмян,
Ер., 2007; 76-ая (51-ая гвардейская) стрелковая ди
визия и ее роль в защите социалистического отечест
ва: 1920-1945//Автореферат на соискание уч. степе
ни канд. исты. наук, Ер., 1979; Участие армянского
народа в Великой отечественной войне Советского
союза: 1941-1945, Ер., 2004; Участие воинов-армян
в Сталинградской битве (17 июля 1942г. – 2 февраля
1943г.), Ер., 2007; Участие воинов-армян Нагорного
Карабаха и Северного Арцаха в Великой Отечест
венной войне Советского Союза (1941 — 1945). Ере
ван: Гитутюн, 2009, Главный маршал бронетанковых
войск Амазасп Хачатурович Бабаджанян, Ер.,2009;
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ветский» подход, основанный на кон
цепции советского патриотизма, друж
бы народов, интернациональном вкладе
народов СССР в дело Победы1. Созданы
труд ы 2, расск аз ыв ающ ие о марш ал ах,
героях, полководцах-армянах, т.е. ин
терес к теме не угас и в постсоветское
время, что связано было с выявлением
нов ых инт ер есн ых факт ов, расс екр е
чив ан ие м нек от ор ых арх ивн ых док у
ментов, а также пересмотром важней
ших ключ ев ых соб ыт ий войн ы без
идеологического клише. Однако спор
ной ост ае тс я тем а людск их пот ерь, в
частности, и как ее следствие - демог
рафических изменений в общем.
Н есм отр я на то, что к пробл ем е
людских потерь обращались такие из
вестные демографы, как Л.Л.Рыбаковс
кий, А.Я. Кваша, В.И. Переведенцев и
другие, она все же остается недоста
точно изученой как в российской, так и
в армянской историографии. В работах
российских демографов она исследует
ся в числе факторов, воздействующих
на динамику демографического разви
тия СССР. Частично эта проблема осве
щается и в работах, посвященных ис
числению людских потерь СССР в годы
Втор ой мир ов ой войн ы, подг от овл ен
ных Институтом российской истории и
Отделением истории РАН. В 1990-е годы
появился ряд исследований региональ
ного характера3. В армянской же исто
1
А.Ю. Безугольный, Современная закавказс
кая историография Великой Отечественной войны,
«Военно-исторический журнал».–2011.–№1.–С.41-45//
elibrary.az/docs/jurnal-11/48.doc
2 Вирабян А. Знаменитые арцахцы. Ереван, 1992;
Абрамян Г. Полководец Баграмян. Ереван: Гитутюн,
1997; Арутюнян К.А. Маршал авиации С.А. Худяков —
А.А. Ханферянц. Ереван: Зангак, 2008; Он же. Мар
шал Советского Союза, дважды герой И.Х. Баграмян.
Ереван: Зангак, 1997; Асадов Ю.А. 1000 офицерских
имен в армянской истории: Ист.-биограф. очерки. Пя
тигорск: АПАКИДРИФ, 2004 и др.
3 Юрий Поляков, Валентина Жиромская, Наталья
Араловец, «Демографическое эхо» войны//Скепсис//
http://scepsis.net/library/id_1260.html

рич еск ой наук е, несм отр я на обил ие
разного рода исследований, в основном
освещаются процентное соотношение
людск их пот ерь сред и нар од ов СССР,
общ ая числ енн ость пот ерь сред и ар
мянского населения, делаются попытки
подсчитать численность и представить
реа льн ую дем огр аф ич еск ую карт ин у
нас ел ен ия до и посл е войн ы, одн ак о
конкретные расчеты по демографичес
ким последствиям, к сожалению, пока
отсутствуют в силу ряда объективных
(некоторые данные пока не введены в
научный оборот) и субъективных (дос
тупность архивных материалов, отдель
ных трудов) причин. Несмотря на это в
данном исследовании делается попытка
первичных выводов по теме, нуждаю
щихся в дальнейшей разработке.
По принятым в армянской историог
рафии данным, в Великой Отечествен
ной и Второй мировой войнах приняло
участие около 500 тысяч армян из СССР
и около 100 тысяч из других стран ми
ра. По положению на 1941г. население
Арм. ССР составляло 1.360.900 человек,
а в остальных республиках СССР армяне
насчитывали 1.159.894 человека4. В сос
таве Красной Армии Советская Армения
имел а 6 нац ион альн ых див из ий:76-я,
89-я, 261-я, 390-я, 408-я и 409-я5. В об
щей сложности число героев-армян и
родившихся в Армении представителей
других национальностей составляет 119,
из них 108 – армяне6.
Т ак им обр аз ом, арм ян е внесл и ве
сом ый вкл ад в дел о общ ей поб ед ы,
оберн увш ейс я, одн ак о, в дальн ейш ем
нев осп олн им ым и дем огр аф ич еск им и
4
К.А.Арутюнян, Кому нужны подобные “уточ
нения” достоверности исторических исследований //
http://lraber.asj-oa.am/1919/1/2000-2%28177%29.pdf,
сс. 178-179
5 Армяне в Великой Отечественной войне//
Еркрамас,
11.05.2013//
http://www.yerkramas.org/
article/57848/ armyane-v-velikoj-otechestvennoj-vojne
6 http://lraber.asj-oa.am/1919/1/2000-2%28177%29.
pdf, с. 186
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последствиями.
Ос озн ать дем огр аф ич еск ие пос
ледствия Великой Отечественной войны
в полной мере можно, лишь учитывая
тот факт, что Армения пережила перед
этим траг ич еск им соб ыт ие м Перв ую
мировую войну, ужасающий по масш
табам истребления Геноцид 1915г., ту
рецкую интервенцию в 1918г. и 1920г.
с параллельным истреблением армянс
ког о нас ел ен ия по ход у продв иж ен ия
турецких войск, разделила все тяготы
политического и экономического кол
лапса России в 1917-1920-е гг., а также
массовые репрессии 30-х гг., насильст
венное переселение 40-х. Эти глубокие
соц иа льн о-пол ит ич еск ие потр яс ен ия
привели к тому, что в Армении в канун
войн ы оказ ал ись деф орм ир ов анн ым и
демографические процессы, что усугу
билось в результате ВОВ: усилилось не
гативное воздействие военных потерь
(прямые потери) на развитие населения
на десятилетия вперед (косвенные по
тери), вплоть до наших дней.
Ситуацию не исправила репатриация
зарубежных армян в Советскую Арме
нию в середине 1940-х, так как часть из
них вскоре вернулась обратно, а другая
часть была “по политическим мотивам
далее «репатриирован а» в Сибирь” 1. В
период с 1941 по 1945гг. армянская на
ция на фронт ах Вел ик ой Отеч еств ен
ной войны потерял а бол ее 300 тысяч
чел ов ек пог ибш им и. На фронт ушл и
около 600 тысяч армянских бойцов, и
больше половины из них – безвозврат
но. Армянские национальные людские
пот ер и во врем я Втор ой мир ов ой со
поставимы с людскими потерями США
(более 290 тысяч человек погибшими)
и Вел ик обр ит ан ии – почт и 360 тыс яч
человек2.
1 Агаджанян М., Демографические вызовы
Республики Армения и репатриация армян// http://
www.noravank.am/upload/pdf/298_ru.pdf
2 Там же, с. 124.

Начиная с 20-го века среди армянс
кого населения, как и в стране в целом
наблюдается диспропорция полов.
Ес
л и в 1926 г., ког
д а еще силь
но
ощущ ал ись посл едств ия перв ой ми
ров ой и гражд анск ой войн, дисб ал анс
по
л ов по стране в целом из
м е
р ял
ся
цифрой в 5 млн. в пользу женщин, ко
торые составляли 51,7% всего населе
ния стр ан ы, то в 1937г. нар уш ен ие в
соо тн ош ен ии пол ов был о куд а бол ее
резк им. Мужч ин был о меньш е, чем
женщ ин уже на 8,5 млн, а посл едн ие
составляли 52,7% всего населения3. Та
же картина наблюдается среди армянс
ког о нас ел ен ия , где пот ер я мужск ог о
нас ел ен ия с 1897 по1959гг. сост ав ил а
почти 6%, сократившись с 53,5 % (чис
ленн ость женщ ин сост ав ил а 46,5%)д о
47,8% (численность женщин составила
52,2%). Т.е. с первых десятилетий 20го века среди армянского населения за
метно снижался уровень трудоспособ
ного мужского населения, параллельно
увеличивалась численность пенсионе
ров: 4 числ енн ость возр астн ой групп ы
старше 60-и лет увеличилась с 6.9% в
1939г. до 8% в 1959г5. В последующие
годы численность мужского населения
составила около 48%, колеблясь между
47.8-48.6%.
Н етр удн о предст ав ить посл едств ия
так ог о пол о-возр астн ог о распр ед ел е
ния для армянского населения с харак
терным традиционным преобладанием
мужского пола.

3 В. Б. Жиромская И. Н. Киселев Ю.'А. Поляков,
Полвека под грифом “секретно”. Всеосюзная
перепись населения 1937г., М., 1996, с.64-65//
http://old.istmat.info/files/uploads/31167/zhiromskaya._
polveka_po_grifom_sekretno.pdf
4 Խ.Ա. Ավետիսյան, Սովետական Հայաստանի
բնակչության դինամիկան 50 տարում // http://hpj.asjoa.am/1574/1/1970-4%2841%29.pdf:
5 Խ.Ա. Ավետիսյան, Սովետական Հայաստանի
բնակչության դինամիկան 50 տա-րում, с.44 // մhttp://
hpj.asj-oa.am/1574/1/1970-4%2841%29.pdf:
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Таблица 1. Распределение армянского населения по полу
(данные приводятся по Армянской ССР)

год

Мужчин

женщин

всего

1897

(53.5)%1

(46.5)%

_

19262

447410 (51.0%)

431519 (49.0%)

878929

1937

614984 (50.8%)

594269 (49.2%)

1209253

19393

648614 (50.6%)

633724 (49.4%)

1282338

1959

842400 (47.8%)

902050 (52.2%)

1 763 0484

1970

12172005 (48.8%)

1274700 (51.2%)

2 491 8736

1979

14779007 (48.7%)

1559400 (51.3%)

3 030 747

20018

1848.5 (48.6% )

1953.9 (51.4%)

3 002 594

20149

1 443.5 (47.8% )

1 573.6 (52.2 % )

3 017.1

Как показывает Таблица 1,2 прош
лые тенденции процессов естественно
го движения, особенно рождаемости от
ражаются в поло-возрастной структуре
населения в последующие годы, вплоть
до наших дней. Сильное влияние на них
оказала вторая мировая война, которая
не только унесла миллионы жизней, но
и привела к уменьшению числа рожде
ний как в годы войны, так и в годы, ког
да в активный детородный возраст всту
пали женщины военных лет рождения,
или поколения их дочерей. В основном
этой причиной объясняются различия в
темпах роста (или снижения) численнос
ти населения по отдельным возрастным
группам между 1979 г. и 1989г.3 Извест
ное воздействие оказали и последствия
землетрясения 7 декабря 1988г.,4 когда в
1

1 цифры в процентном соотношении приведены
по Ավետիսյան Խ.Ա., Սովետական Հայաստանի
բնակչության դինամիկան 50 տարում // մhttp://hpj.
asj-oa.am/1574/1/1970-4%2841%29.pdf
2 http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_nac_26.
php?reg=2314
3 http://demoscope.ru/weekly/ssp/sng_age_39.
php?reg=6&gor=3&Submit=OK
4 Հայաստանի հանրապետության մարդահամար
2011 http://armstat.Am/file/doc/99478133.Pdf

один день от землетрясения мы безвозв
ратно5 потеряли около6 30 тысяч наших
соотечественников.7 Число погибших и
эвакуированных за пределы республи
ки, о которых не было получено све
дений,8 было непропорциональным по
всем9 возрастным группам10. Вследствие
вышеперечисленного с 1959 по 2014гг. в
Республике Армения сохранилось преоб
ладание женского населения, а мужское
население продолжает составлять около
48% численности обоих полов, т.е. за 55
послевоенных лет так и не удалось восс
тановить дореволюционные показатели
воспроизводства населения.
Таким образом, разделившая с Россией
все тяготы общественно- политическо
5 http://hpj.asj-oa.am/5284/1/1989-4%2810%29.pdf
6 հայաստանի հանրապետության մարդահամար
2011 http://armstat.am/file/doc/99478133.pdf
7 http://hpj.asj-oa.am/5284/1/1989-4%2810%29.pdf
8 Численность мужчин и женщин на начало 2001
года// http://www.armstat.am/file/doc/685.pdf
9 Численность мужчин и женщин на начало 2014
го-да//http://www.armstat.am/file/doc/99489458.pdf
10 Об итогах Всесоюзной переписи населения
1989года в Армяснкой ССР// Голос Армении
(Коммунист) № 115(17002) from 1990-05-24 http://
www.press.karabakh.info/
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го, социально-экономического бремени,
внесшая непосильный вклад в дело общей
Победы Армения понесла трудновоспол
нимые прямые и косвенные потери (речь
идет о сот
нях ты
сяч людс
ких по
терь),
ставших причиной нового демографичес

кого поведения (предпочтение отдается
рождению детей мужского пола, транс
формировался институт семьи из много
детной в нуклеарную) и некоторых, в том
числе депопуляционных явлений совре
менного армянского общества.
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The article analyses the consequences of the Great Patriotic War of 1941-1945 in the context
of the changes in the age and sex structure of the Armenian population, as well as the changes in
the demographic behavior and the family structure based on the population census data of the
Soviet period.
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ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ ՄԵԾ ՊԱՏԵՐԱԶՄԻ
ԴԵՄՈԳՐԱՖԻԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

ԼԻԼԻԹ ԱՍՈՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն, պատմական գիտությունների տեկնածու,
դոցենտ, դասախոս

Հոդվածում քննարկվում են 1941-1945 թթ. Հայրենական մեծ պատերազմի դեմոգրա
ֆիական հետևանքներին առնչվող հիմնախնդիրները Հայաստանում: Վերլուծվում են ինչ
պես ազգաբնակչության սեռատարիքային, այնպես էլ ընտանիքների կառուցվածքի ու դե
մոգրաֆիական վարքի փոփոխություններին վերաբերող հարցերը սովետական շրջանում:

270

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
ИРИНА ОВАКИМЯН
Национальная академия наук РА,
Международный научно – образовтельный центр,
кафедра экономики и менеджмента,
доктор экономических наук, профессор

ОПР ЕД ЕЛ ЕН ИЕ ЭФФ ЕКТ ИВН ОСТ И АВТОМ АТ ИЗ ИР ОВ АНН ОЙ
РОТОРН О-КОНВ ЕЙ ЕРН ОЙ ЛИН ИИ
Рассматривается процесс оценки эко
номической эффективности автомати
зированной роторно-конвейерной линии
(АРКА) с применением метода функци
онального технико-экономического ана
лиза (ФТЭА).
Ключевые слова:	функц ион альн ый
технико-экономический анализ, автома
тизированная роторно-конвейерная ли
ния, безлюдное производство, абсолют
ная дефицитность рабочей силы.
При проектировании технологичес
ких процессов на основе автоматических
роторно-конвейерных линий в качестве
целевой функции чаще всего принимают
производительность, а за критерий бе
рут соответственно максимум произво
дительности оборудования. Существуют
также другие критерии, например, ми
нимальная себестоимость изделий, ми
нимальные приведенные затраты, число
операций на драм, минимальный срок
окупаемости дополнительных капита
ловложений, максимальное сокращение
трудоемкости деталей и числа произ
водственных рабочих, величина затрат
при высвобождении одного работающе
го, потребительский спрос и т.д.
Наличие множества предложенных
целевых функций затрудняет оценку
эффективности вариантов.

Цель данной работы - оценка эко
номической эффективности АРКЛ с при
менением метода функционального тех
нико-экономического анализа (ФТЭА). В
качестве однозначного, но комплексного
показателя технико-экономической эф
фективности варианта технологического
процесса и структуры АРКЛ нами приня
ты приведенные затраты, которые долж
ны быть минимальны для оптимального
варианта техпроцесса (3пр min).
При разработке методов проектирова
ния АРКЛ, технологического оборудова
ния, машин и аппаратов необходимо вы
явить возможные источники экономии.
Экономическая эффективность внед
рения результатов научных исследова
ний по ФТЭА обусловлена широтой их
применения на различных этапах предп
роектной и проектной стадии разработки
новых изделий и сложных технических
систем (СТС), их технико-экономически
ми показателями (производительность,
материало-трудоемкость, многофункци
ональность, эксплуатационно-техничес
кий уровень), использованием современ
ной технической политики в отношении
разработанной продукции, выявления
новых областей применения изделия,
повышения качества, увеличения объе
ма их выпуска, конкурентоспособностью
и патентопригодностью.
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Экономический эффект внедрения
новой техники зависит от эффекта Э1,
получаемого при выполнении этапов
технической подготовки создания но
вых изделий; эффекта Э2, возникающего
при применении прогрессивных методов
проектирования нового или корректиро
ванного изделия; эффекта Э3, зависящего
от освоения новой продукции, и эффекта
Э4, получаемого в процессе ее эксплуа
тации.
ФТЭА этих составляющих экономи
ческого эффекта рекомендует:
1)наиболее качественное выполнение
инженерно-техническими работниками
своих функций; 2) сокращение затрат
времени на нетворческие операции; 3)
улучшение качества проектных, конст
рукторских и организационных решений;
4) механизацию и автоматизацию инже
нерного труда; 5) выполнение капиталь
ных затрат на приобретение соответст
вующей техники, применение ЭВМ и т.д.
При проектировании APKЛ экономи
ческий эффект подсчитывается путем
определения:
1.
эффекта от применения годовых
приведенных затрат при выполнении
этапов технической подготовки созда
ния АРКЛ (Э1), определяемых по разнос
ти приведенных затрат в сравниваемых
вариантах /1/;
2. эффекта от применения прог
рессивных методов проектирования Э2,
определяемого, по нашим данным, по
коэффициенту снижения затрат (Зij в %)
при проектировании j-го элемента i-ой
АРКЛ на основе ФТЭА /2/.

Зĳ =

З пр

∙ 1 ∙ 2 ∙ 100
∙Кб

(1)

где: 3npij,- общие затраты на проекти
рование и разработку технической доку
ментации j-го вида для i-ой АРКЛ (драм);
f 1 - коэффициент, характеризующий
опыт и метод работы исследовательской
группы (f1=1,25);

f2- коэффициент, характеризующий
уровень технико-экономического разви
тия АРКЛ (f1=2,5)/1/;
Kбij - стоимость j-го элемента i-oro ба
зового варианта АРКЛ, спроектирован
ного на единицу линий без применения
ФТЭА;
п - число АРКЛ, проектируемых в те
чение года (единиц).
Экономия предпроизводственных зат
рат нового прогрессивного оборудова
ния АРКЛ при проектировании на основе
ФТЭА рассчитывается по формуле /2/:


Определение коэффициента сниже
ния затрат (Зij) имеет большое значение
для расчета полезного эффекта затрат.
Снижение себестоимости по ФТЭА мо
жет быть определено по двум составля
ющим /2/:
а) процент снижения себестоимости
объекта исследования от применения но
вого, прогрессивного, освоенного АРКЛ
(Сil), разработки и проектирования с ис
пользованием метода ФТЭА может быть
определен по формуле:

=

.1

.1

.2

∙ 100 =

.1

∙ 100% ,

(3)

где ∆С - сумма снижения себестои
мости в результате ФТЭА;
б) удельный народнохозяйственный
эффект (Эу) от ФТЭА на драм приведен
ных затрат может быть определен по
следующей формуле /2/:
Э

.

=

Энх .

+ Знт + Ен ∙ К + Здфр

,

(4)

где Эих - народнохозяйственный эф
фект от внедрения рекомендаций ФТЭА
по объекту исследования;
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3ит - затраты на ФТЭА за счет фонда
развития науки и техники;
К -удельные капитальные вложения,
необходимые на внедрение ФТЭА (на еди
ницу объекта);
Здфр - дополнительные текущие зат
раты на внедрение рекомендаций ФТЭА
(исследования, переработка техдокумен
тации и т.д.);
Эу =

∑

Энх .

+ Знт +Ен ∙ ∑ =1 К1 + ∑ =1 Здфр

; = 1,2, … , ,

(5)

п- число сфер применения;
Эитi- эффект в i-ой сфере примене
ния;
-	
- дополнительные капитальные
вложения в i- ой сфере применения;
-	
дополнительные текущие затра
ты в i- ой сфере применения при реко
мендации ФТЭА

3. Эффект от применения ФТЭА на
стадии ОКР и ввода в эксплуатацию APKЛ
подсчитывается по формуле /2/:

где: Э1-годовой	
эк он ом ич е ск и й
эффект от внедрения APKЛ (драм/год);
Тil - время подготовки и создания i-oгo
базового варианта APKЛ (мес);
Тi2 -время подготовки и создания iого нового варианта APKЛ (мес);

п - число проектируемых APKЛ на
предприятии;
Аг - годовой объем выпуска изделий
(тыс. шт.).
4. Ускорение подготовки к эксплуата
ции APKЛ достигается за счет:
а) использования научных методов
проектирования конструкторско- техно
логических решений и подготовки про
изводства;
б) использования экономико-матема
тических методов при наборе оптималь
ного варианта проектирования;
в) лучшей научной организации труда.
Годовой экономический эффект от
создания и использования APKЛ потре
бителем определяется: Э4=Эсд•Ап, где Эсддополнительный социально-экономичес
кий эффект использования одного АРКЛ;
Аг - годовой объем выпуска APKЛ за рас
четный год (шт.).
Как показал наш опыт, применение
ФТЭА при разработке и внедрении нового
варианта APKЛ увеличило его производи
тельность в 5 раз, высвободило 20 рабо
чих, создало предпосылки для перехода
к «безлюдным» производствам (APKЛ ра
ботает самостоятельно, лишь под наб
людением оператора). Дополнительный
экономический эффект возникает от
сокращения “абсолютной дефицитности
рабочей силы’’ при внедрении нового ва
рианта APKЛ.
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ԱՎՏՈՄԱՏ ՌՈՏՈՐԱ - ՓՈԽԱԿՐԻՉԱՅԻՆ
ԳԾԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ

ԻՐԻՆԱ ՀՈՎԱԿԻՄՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միազգային կենտրոն, տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն,
տնտեսագիտական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

Դիտարկվում է ավտոմատացված ռոտորա-փոխակրիչային գծերի «ԱՌՓԳ»
տնտեսական արդյունավետության գնահատման գործընթացը՝ կիրառելով ֆունկցիոնալ
տեխնիկա-տնտեսական վերլուծության «ՖՏՏՎ» մեթոդը:

DETERMINATION OF EFFECTIVENESS OF AUTOMATED
ROTOR -CONVEYOR LINES

IRINA HOVAKIMYAN
International Scientific-Educational Center of NAS RA,
Department of Economics and Management, Doctor of Economic Sciences, Professor

The article examines the process of evaluating the economic efficiency of automated rotaryconveyor line (ARCL) using the method of functional feasibility analysis.

274

ԱԼԻՆԱ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոն,
տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, ավագ դասախոս

ԿԱՊԻՏԱԼԻ ՇԱՀՈՒԹԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ
ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԵՎ ՆՐԱ ՎՐԱ ԱԶԴՈՂ
ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Հոդվածում փորձ է արվում կապի
տալի շահութաբերության ցուցանիշնե
րի կառուցվածքային համակարգի և նրա
վրա ազդող գործոնների վերլուծության
միջոցով հիմնավորելու բիզնեսում եր
կարատև ներդրումների վերաբերյալ
ընդունվող որոշումների արդյունավե
տության բարձրացումը՝ հաշվի առնելով
բոլոր շահագրգիռ կողմերի դիրքորո
շումը (պետություն, սեփականանտերեր,
կրեդիտորներ), գնահատելով ռիսկե
րը՝ ապահովելու առաջնայնություննե
րի հերթականությունը, ինչպես նաև
ուսումնասիրելու ֆինանսավորման աղ
բյուրների ձևավորման գործընթացը:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տութ յունն եր. կապիտալ, ցուցանիշ,
գործոնների վերլուծություն:
Ցանկացած ոլորտում գործարարու
թյունը սկսվում է որոշակի դրամագու
մարի առկայությունից, որի շնորհիվ
ձեռք են բերվում ռեսուրսներ, կազմա
կերպվում է արտադրանքի արտադրու
թյան և իրացման գործընթացը:
Ձեռնարկությունն իր գործունեու
թյան սկզբնական փուլում, ձեռք բերելով
հիմնական միջոցներ, արտադրական
պաշարներ, ձեռնամուխ է լինում բուն
արտադրական գործընթացի կազմա
կերպմանը, որի ընթացքում իր միջոցնե
րի մի մասը նա տրամադրում է աշխա
տողներին որպես աշխատավարձ նրանց
կատարած աշխատանքի դիմաց, մյուս
մասը օգտագործում է հարկեր, սոցիա
լական վճարներ և այլ ծախսեր կատա
րելու համար: Արտադրության ավարտին
հետևում է պատրաստի արտադրանքի

թողարկումը, այնուհետև իրացումը, որի
շնորհիվ ձեռնարկություն մուտք են գոր
ծում դրամական միջոցները սկզբնական
արժեքից ավելի մեծությամբ, որը հե
տևանք է բիզնեսից ստացված շահույթի:
Հետևաբար, որքան կապիտալը արագ
շրջապտույտ կատարի, այնքան ձեռնար
կությունը ավելի շատ շահույթ կստանա
որոշակի ժամանակում առանց լրացուցիչ
կապիտալ միջոցներ ծախսելու, այսինքն՝
կապիտալի միևնույն մեծությամբ:
Կապիտալի շրջապտույտի դանդա
ղեցումը ցանկացած փուլում պահան
ջում է լրացուցիչ միջոցներ, ներդրում
ներ կապիտալի շրջանառելիությունն
արագացնելու համար, ինչը չի կարող
բացասաբար չանդրադառնալ ձեռնար
կության ֆինանսական դրության վրա:
Շրջանառելիության արագացման ար
դյունքը նախևառաջ արտահայտվում է
լրացուցիչ արտադրանքի թողարկումով
առանց լրացուցիչ միջոցներ ներգրա
վելու: Բնականաբար դրան հետևում է
շահույթի ավելացումը: Եթե արտադրու
թյունը և իրացումը վնասաբեր են, ապա
միջոցների արագացումն ինքնըստին
քյան դրական հետևանքներ չի կարող
առաջացնել՝ բացի ֆինանսական ար
դյունքի վատթարացումից: Հետևաբար
միջոցների շրջանառելիության արա
գացումը պետք է տեղի ունենա կապի
տալի շրջապտույտի բոլոր փուլերում,
այսինքն՝ ապահովի առավելագույն հա
տուցում, որը կարտահայտվի մեկ մի
ավոր կապիտալին ընկնող շահույթի
չափաբաժնի աճով: Ակնհայտ է, որ կա
պիտալի եկամտաբերության բարձրաց
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մանը կարելի է հասնել միայն ռեսուրս
ների խնայողաբար օգտագործման և
գերածախսերի ու կորուստների կրճատ
ման շրջապտույտի բոլոր փուլերում:
Սովորաբար կապիտալի օգտագործ
ման արդյունավետությունը չափվում է
շահույթի և կապիտալի միջին տարեկան
մեծության հարաբերությամբ, որը բնու
թագրում է կապիտալի օգտագործման
ինտենսիվությունը:
Կապիտալի եկամտաբերության ցու
ցանիշի հաշվարկը ենթադրում էտարբեր
մոտեցումներ՝ կախված ձեռնարկատի
րական գործունեության դիրքորոշումից:

=
=

Առաջին. ե
թե ան
հրա
ժեշտ է հաշ
վի առնել բոլոր շահագրգիռ կողմերի
դիրքորոշումը (պետություն, սեփակա
նատերեր, կրեդիտորներ), ապա պետք
է գնահատել օգտագործվող բոլոր ռե
սուրսների ընդհանուր արդյունավետու
թյունը՝ հիմքում դնելով համապատաս
խան կապիտալի արդյունավետության
ցուցանիշը ընթացիկ ժամանակաշրջանի
համար: Վերջինս որոշվում է համապա
տասխան շահույթի մինչև հարկերի և
տոկոսների վճարումը և ձեռնարկության
համապատասխան ակտիվների միջին
տարեկան մեծության հարաբերությամբ.

БП
Համախառն (բրուտտո)շահույթ
∗ 100 =
∗ 100 =
Акт
Ակտիﬖերի ﬕջին տարեկան ﬔծություն

Զուտ շահույթ +վարկերի տոկոսադրույքներ + շահութահարկ և այլ հարկեր
Ակտիﬖերի ﬕջին տարեկան ﬔծություն

Ի դեպ, այս ցուցանիշի իմաստն այն
է, որ ցույց տրվի, թե ձեռնարկությունն
որքան համախառն շահույթ է ստանում
մեկ դրամական միավոր ակտիվներում
ներդրված կապիտալից: Այստեղ էական
նշանակություն չունի ակտիվների ձևա
վորման աղբյուրների տարբերությունը:
Երկրորդ. եթե կապիտալի եկամտաբե

		

=

րությունը շոշափում է սոսկ սեփականա
տերերի և կրեդիտորների շահերը, ապա
կապիտալի եկամտաբերությունը որո
շելիս պետք է օգտվել զուտ շահույթից
և վարկերի տոկոսագումարից՝ հաշվի
առնելով շահութահարկի տնտեսումը և
համախառն ակտիվների միջին տարե
կան մեծությունը:

Զուտ շահույթ + տոկոսներ (1
н)
Ակտիﬖերի ﬕջին տարեկան ﬔծություն (2)

ROA = BEP (1-Kн)

(3)		

Եթե համախառն ակտիվներում մեծ
տեսակարար կշիռ ունեն ֆինանսական
ներդրումները, ապա պետք է առանձին
=

(1)

որոշել կապիտալի եկամտաբերությունը`
ըստ գործառնական և ներդրումային
գործունեության:

Գործառնական գործ. շահույթ ﬕնչև վարկի տոկոսի և շահութահարկով հարկելը
Գործառնական կապիտալի ﬕջին տարեկան ﬔծությունը հաշվ. շրջ.

Հարկ է նշել, որ գործառնական
կապիտալի մեջ չեն մտնում արտադրա
կան նշանակության հիմնական միջոց
ները, երկարատև ու կարճատև ֆինան

(4)

սական ներդրումները, ինչպես նաև
ձեռնարկության աշխատողների վերց
րած վարկերը:
Իսկ ֆինանսական ներդրումների
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(ФВ) եկամտաբերությունը (R1) կորոշվի՝
ներդրումային
գործունեությունից
ստացված շահույթը հարաբերելով
երկարատև ու կարճատև ֆինանսական
ներդրումների միջին մեծությանը:

ПИД
=
ФВ 		

(5)

Ֆինանսական
ներդրումների
բացակայության պարագայում ВЕР-ը և
ROK-ը կհամընկնեն:
Եթե անհրաժեշտ է որոշել միայն
ձեռնարկության սեփականատերերին
հետաքրքրող շահութաբերությունը,

АКЦ

=

ապա պետք է հաշվարկել զուտ շահույթի
(ЧП) և սեփական կապիտալի (СК) միջին
տարեկան մեծության հարաբերությունը
հաշվետու ժամանակաշրջանում:

=

ЧП
∗ 100
СК

(6)

Բացի թվարկված ցուցանիշներից՝
հասարակ (սովորական) արժեթղթերի
բաժնետերերին
և
պոտենցիալ
ներդրողներին
հետաքրքրում
է
փայատիրական
կապիտալի
շահութաբերությունը (RАКЦ), որը կորոշվի
հետևյալ բանաձևով՝

Զուտ շահույթ − արտոնյալ արժեթղթերի շահաբաժիններ
∗ 100
Հասարակ արժեթղթերի փայատիրական կապիտալ

(7)

իսկ մեկ հասարակ արժեթղթին բաժին ընկնող շահույթը (EPS)՝

=

Զուտ շահույթ − արտոնյալ արժեթղթերի շահաբաժիններ
∗ 100
Շրջանառության ﬔջ գտնվող հասարակ արժեթղթերի քանակ
(8)

Գնահատելով վերը թվարկված ցու
ցանիշները՝ կարելի է եզրակացնել, թե
որքանով է ձեռնարկությունում արդյու
նա
վ ետ օգտագործվում փայատիրա
կան կա
պ իտալը և որքանով է այն
գրավ իչ կապ իտալ ներդրումների
համար:
Հարկ է նշել, որ միջազգային պրակ
տիկ այում գնալով լայն տարածում է
գտնում այն մոտեցումը, որի համաձայն
զուտ ակտիվների աճը դիտարկվում է
որպես ֆինանսական արդյունք: Զուտ
ակտիվների հավելաճի տեմպի ցու
ցա
ն իշը վկայում է ձեռնարկության
գործունեության արդյունավետության
և նրա ներ
դ րումային գրավչության
մասին:

T ↑ ЧА =

ЧА1 − ЧА0
∗ 100
ЧА0

(9)

Կապիտալի օգտագործման ին
տենս իվ ութ յունը բնութագրելու հա
մար հաշ
վարկ
վում է նրա շրջա
նա
ռել իո ւթյան գործ ակիցը (հասույթի
հարաբերությունը կապիտալի միջին
տար եկան մեծությանը): Կապ իտ ա
լի շրջանառելիության գոր
ծակցի հա
կադ արձ մեծությունը կապ իտ ալ ա
տար ութ յունն է՝ կապ իտ ալ ի միջին
տարեկան արժեքի և հասույթի հարա
բերությունը: Ամբողջ կապիտալի եկա
մտաբերության և նրա շրջանառելի
ության միջև գոյություն ունի կապ, որը
արտահայտվում է հետևյալ կերպ`

Շահույթ
Իրացուﬕց հասույթ
Շահույթ
=
∗
Կապիտալի ﬕջին տարեկան արժեք Իրացուﬕց հասույթ Կապիտալի ﬕջին տարեկան արժեք

277

(10)

Այլ կերպ ասած՝ ակտիվների եկամ
տաբերությունը (ROA) հավասար է իրաց
ման եկամտաբերության (Rnp) և կա
պի
տալի շրջանառելիության գործակիցների
(Kоб) արտադրյալին: Նշված ցուցանիշնե
րը արտասահմանյան պրակտիկայում
լայնորեն կիրառվում են ձեռնարկության
ֆինանսական դրության և գործարար
ակտիվության գնահատման ժամանակ
որպես հիմնական ցուցանիշներ: Այս ցու
ցանիշներով է որոշվում ներդրումներից
բավարար շահույթ ստանալու ձեռնար
կության կարողությունը: Թեև ցուցանի
շի հաշվարկման հիմնական մոտեցումը
պարզ է, այնուամենայնիվ, ցուցանիշի
ներդրումային բազայի առումով կան
տարբեր մոտեցումներ, որոնք վերաբե
րում են, ինչպես կապիտալին, այնպես
էլ շահույթին: Օրինակ՝ վերցնել ամբողջ
կապիտալը, թե սեփական կապիտալը,
կամ էլ սեփական կապիտալը և երկա
րատև փոխառու միջոցները, թե հաշ
վեկշռի ընդհանուր ակտիվների մեծու
թյունը: Եկամտաբերության գործակիցը
հաշվարկելիս որպես ներդրումային
բազա վերցվում է սեփական բաժնե
տիրական կապիտալի միջին տարեկան
արժեքը, իսկ շահույթը առանց հարկա
տեսակների, պարտքերի տոկոսների և
արտոնյալ արժեթղթերի շահաբաժիննե
րի: Այս ցուցանիշը կոչվում է սեփական
կապիտալի եկամտաբերություն:
Կ ապ իտ ալ ի եկ ամտ աբ եր ութ յան,
շրջանառելիության և արտադրանքի
եկամտաբերության միջև գոյություն ունի
կապ, եթե վերլուծենք ներքոհիշյալ գծա
պատկեր մեկում ներկայացված հետևյալ
ցուցանիշների դինամիկան: Դրանք են՝
•
արտադրանքի իրացումից հա
սույթը (Bpn), հազ. դրամ,
•
ընդհանուր (բրուտո) շահույթը
մինչև այն վարկի տոկոսներով և շահու
թահարկով հարկելը (БП), հազ. դրամ.
•
արտադրանքի իրացումից շա
հույթը (Прп), հազ. դրամ.
•
ընդհանուր (բրուտո) շահույթի
հարաբերությունը գործառնական շա

հույթին (Wn).
•
զուտ շահույթը (ЧП), հազ. դրամ.
•
զուտ շահույթի բաժինը ընդհա
նուր շահույթի մեջ.
•
համախառն կապիտալի միջին
մեծությունը (КL), հազ. դրամ.
•
սեփական կապիտալի միջին մե
ծությունը (CК), հազ. դրամ.
•
կապիտալի մուլտիպլիկատորը
(MK)` (ընդհանուր ակտիվների հանրա
գումարի հարաբերությունը սեփական
կապիտալին).
•
գործառնական կապիտալի մի
ջին մեծությունը (OK), հազ. դրամ.
•
գործառնական կապիտալի մաս
նաբաժինն ընդհանուր կապիտալի մեջ
(УДOK).
·շրջանառելիության եկամտաբերու
թյունը (Rоб) %.
•
գործառնական կապիտալի շր
ջանառելիության գործակիցը (Kоб).
•
գործ առն ակ ան
կապ իտ ալ ի
եկամտաբերությունը (ROK). %
•
համախառն կապիտալի եկամ
տաբերությունը (BEP). %
•
սեփական կապիտալի եկամտա
բերությունը (ROE). %
•
մեկ բաժնետոմսին հասանելիք
զուտ շահույթը (EPS) դրամ:
Վերլուծելով նշված ցուցանիշները՝
դժվար չէ սահմանել փոփոխություննե
րի միտումները միջտնտեսական համե
մատականներ անցկացնելու միջոցով,
առավել լրիվ գնահատել ձեռնարկու
թյան աշխատանքի արդյունավետությու
նը և պահուստների հայտնաբերումը:
Ինչպես իրավմամբ նշում է Գ.Վ Սավից
կայան, այս ցուցանիշների գործունե
ության վերլուծության միջոցով առա
վել դյուրին կդառնա ձեռնարկության
ուժեղ և թույլ կողմերի բացահայտումը,
ինչը, անկասկած, կնպաստի կապիտալ
ներդրումների ներգրավվման հարցում
վստահության մեծացմանը:
Հարկ է նշել, որ գործոնային վերլու
ծությունը անհրաժեշտ է իրականացնել
հետևյալ հաջորդականությամբ.
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Հավելված 1

Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթը (EPS)

Մեկ բաժնետոմսի ընթացիկ գինը (P)

Սեփական կապիտալի շահութաբերությունը
(ROE)

Հարկվող շահույթի
մակարդակը (1-Knu)

Ընդհանուր կապիտալի
եկամտաբերությունը (ROA)

Ընդհանուր կապիտալի
եկամտաբերությունը (BEP)

Շահույթի հարկման
գործակիցը (1-Kn)

Բրուտտո շահույթի հարաբերությունը գործառնական

Ընդհանուր կապիտալի հարաբերությունը սեփական կապիտալին (MK)

Գործառնական կապիտալի
տեսակարար կշիռը ընդհանուր

Գործառնական կապիտալի եկանտաբերությունը (ROK)

շահույթին (Wn)

կապիտալի ﬔջ (Удок)

Գործառնական կապիտալի
շրջանառելիության

Շրջանառելիության շահութաբերությունը
(իրացուﬕց հասույթի հարաբերությունը

գործակիցը (Kоб)

կապիտալի ﬕջին տարեկան արժեքին) (Rоб)

Շահույթի բաժինը
սահմանային շահույթի ﬔջ

Սահմանային
եկամտաբերությունը

Գծ. 1.1. Կապիտալի շահութաբերության ցուցանիշների և նրա մակարդակը ձևավորող գործոնների
համակարգը:

Նախ՝ ուսումնասիրել գործառնական
կապիտալի եկամտաբերությունը, քանի
որ կապիտալի եկամտաբերության
մնացած ցուցանիշների ձևավորումը
խարսխված է վերջինիս վրա: Հայտնի
է, որ գործառնական կապիտալի
շահութաբերությունը որոշվում է
գործառնական գործընթացում գոյացած

շահույթի և կապիտալի միջին տարեկան
մեծության հարաբերությամբ:

=

Прn

(11)

Եթե այս բանաձևում ներմուծենք
իրա
ցումից հասույթը, այսինքն՝ կոտո
րակի համարիչն ու հայտարարը բազ
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մա
պ ատկենք իրացումից հասույթով
(Врn), ապա կունենանք նոր գործոնային
մոդել, որը ցույց կտա, որ գործառնական
կապիտալի շահութաբերությունը ֆունկ
ցիա է կապիտալի շրջանառելիությունից
և հասույթի եկամտաբերության մակար
դակից:
=

П

=

∗

П

=

∗

(12)
Նշված ցուցանիշի դինամիկայի փո
փո
խու
թյունը ցույց տալու համար բա
վական է համեմատել դրա մեծությունը
հաշվետու և նախորդ շրջաններում բա
ցահայտելու դրա միտումը և գնահատելու
այն, այսինքն՝ տալ գործոնների քանակա
կան գնահատականը գործառնական կա
պիտալի շահութաբերության վրա:

=

БП

=

БП П
∗
П

∗

=

∗

Նշված գործոնների ազդեցու
թյունը
համախառն կապիտալի եկամտաբե
րության վրա կարելի է հաշվարկել
բացարձակ տարբերությունների կամ
շղթա
յական տեղադրումների եղանա
կով և բոլոր գործոնների ազդեցությունը
գումարել:
Եթե նշված (14) բանաձևում համա
խառն կապիտալը ներկայացնենք որ

∆ROK = ROK1 – ROK0

Երկրորդ, ուսումնասիրել համախառն
կապիտալի եկամտաբերությունը (BEP),
որն իր բնույթով ավելի բարդ ցու
ցա
նիշ է, քանի որ այն կախված է ոչ միայն
գործառնական կապիտալի եկամտաբե
րությունից և այն ձևավորող գործոննե
րից, այլ նաև այլ ցուցանիշների առկա
յությունից, ինչպիսիք են՝ գործառնական
կապիտալի տեսակարար կշիռն ընդհա
նուր համախառն կապիտալի մեջ (УДок),
ինչպես նաև ընդհանուր շա
հույ
թի կա
ռուցվածքը՝ (Wn – բրուտտո շահույթի
և գործառնական գործունեության ար
դյունքում ձևավորված գործառնական
շահույթի հարաբերակցությունը):

∗ Удок =

об

об

∗ Удок

(14)

պես գործառնական, ֆինանսական և
ներդրումային գործունեությունների մեջ
ներգրաված կապիտալների հանրա
գումար և յուրաքանչյուրի մասնա
բա
ժինը կամ տեսակարար կշիռը բազ
մա
պ ատկենք իր գործունեությունից
ստաց
վող շահութաբերությամբ, ապա
համախառն կապիտալի գործոնային մո
դելը կունենա հետևյալ տեսքը.

BEP = Удок * ROK + УДфи * RI + УДnk * Rnk =
(որտեղ՝ Удок, Удфи, Удnk- գործառնական,
ֆինանսական և ներդրումային և այլ ակ
տիվների տեսակարար կշիռն է ընդհա
նուր կապիտալում,
ROK, R, Rnk - համապատասխան գոր
ծունեության շահութաբերությունն է,
այն է գործառնական, ֆինանսական և
ներդրումային և այլ ակտիվների:
Եթե ներդրողը տիրապետում է
տվյալ տնտեսվարող սուբ
յեկտի կամ
ձեռն արկության ֆինանս ական հաշ
վետվության լրիվ տեղեկա
տ վու
թյանը, ապա (14) բանաձևում տեղադ

(13)

Σ

Yдi * Ri

(15)

րելով համապատ ասխան գործ ոնի
փոփ ոխության ցուցանիշը երկր որդ
ցու
ցանիշի բազիսային մակարդակով
որպես նախապայման՝ բացարձակ
տար
բերությունների մեթոդով դժվար
չէ հաշվարկել համախառն կապիտալի
եկամտաբերության փոփոխությունը` ի
հաշիվ ակտիվների կառուցվածքի

= ∑∆

∆

∗

և դրանց եկամտաբերութան
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∆

= ∑

∗

(16)

Ինչպես նշել ենք, համախառն կապի
տալի շահութաբերությունը հաշվարկ
վում է նաև՝ հաշվի առնելով սեփակա
նատերերի և վարկատուների շահերը:
Այդ դեպքում (ROA)-ն՝ վերը նշված հա
մախառն կապիտալի եկամտաբերու
թյան գործակիցը պետք է նվազեցվի
հարկ
վող շահույթի տոկոսադրույքով
(KH): ROA-ի ցուցանիշը՝ կախված հարկ
վող դրույքաչափից, կորոշվի.
ROA = (1- KH) * BEP
(17)
Ձեռնարկությունում
ներդրված
միջոցներից ակնկալվող բարձր շահույթ
ստանալը վկայում է կառավարման
որակի արդյունավետության մակար
դակի մասին:
Այս ցուցանիշները, ի տարբերություն
ձեռնարկության ֆինանսական կայու
նու
թյունը բնութագրող այլ ցուցա
նիշ
նե
րի, որոնք հիմնվում են հաշ
վե
կշռի
առանձին հոդվածների հարաբերակ
ցության վրա, ավելի քան հուսալի են և
մեծ հետաքրքրություն են ներկայացնում
կազմակերպությունների և ձեռնարկու
թյունների համար:
Ի դեպ, այդ ցուցանիշի կիրառումը
հնարավորություն է ընձեռում գնահա
տե
լու ձեռնարկության աշխատանքի
ար
դ յունավետությունը այլ ճյուղերի
ձեռն արկությունների աշխատանքի
հետ՝ հիմնվելով ոչ թե ծախսերի փոխ
հատուցման կամ շրջանառության եկա
մտաբերության վրա, այլ պար
զա
պես
ունենալով կապիտալի շրջանառելիու
թյան և հասույթի եկամտա
բերության
ցուցանիշները:
BEP = Kоб * Rоб
(18)
Երրորդ,
վերլուծել
սեփական
կապիտալի եկամտաբերությունը (ROE):
Հայտնի է, որ գործարարությամբ
զբաղվող ցանկացած ոք իր ջանքերը
ուղղում է սեփական կապիտալի
մեծացմանը և նրա եկամտաբերության
մակարդակի բարձրացմանը: Ինչպես
արդեն նշել ենք, սեփական կապիտալի
եկամտաբերությունը որոշվում է զուտ
շահույթի և սեփական կապիտալի միջին

տարեկան մեծության հարաբերությամբ:
Եթե այս կոտորակի մեջ որոշ ձևա
փո
խություններ կատարենք՝ մասնա
վորապես զուտ շահույթը բազ
մ ա
պատկելով և բաժանելով համախառն
շահույթի և համախառն ակտիվների
ցուցանիշների վրա, ապա կունենանք մի
նոր բանաձև, որն ակնառու ցույց է տալիս
սեփական կապիտալի և համախառն
կապիտալի շահութաբերությունը.
=

ЧП

=

ЧП БП
∗
∗
БП

=

ЧП

∗

∗

(19)

կամ ROE = (1-KH) (1-Knu) * BEP * MK,
որտեղ ДЧП – զուտ շահույթի մասնա
բաժինն է ընդհանուր բրուտտո շահույթի
մեջ մինչև վարկի տոկոսների վճարումը
և շահութահարկով հարկելը,
KH – շահութահարկի դրույքաչափն է,
Knu – վարկի տոկոսադրույքն է,
BEP – համախառն կապիտալի
շահութաբերությունն է,
MK – կապիտալի մուլտիպլիկա
տորը (ընդհանուր ակտիվների գումարի
հարա
բերությունն է սեփական կա
պի
տալի մեծությանը)
Այս բանաձևը արտացոլում է
ֆինանսական ռիսկի աստիճանի
կախվածությունը սեփական կապիտալի
եկամտաբերությունից:
Սեփական կապիտալի եկամտա
բերության գործոնային վերլուծությունը
ավելի խոր, ընդգրկուն դարձնելու
համար (19) բանաձևի մեջ տեղադրենք
համապատասխան
կապիտալի
եկամտաբ երության բաղադրիչները,
որոնք ներկայացված են (14) բանաձևի
մեջ: Արդյունքում ROE-ն կունենա
հետևյալ տեսքը.
ROE = DЧП * Wn * Rоб * Коб * Удок * МК
կամ

(20)

ROE = (1-KH)(1-Knu) * Wn * Rоб * Коб * Удок * МК (21)
Այս բանաձևը հնարավորոթյուն է
ստեղծում կապ հաստատելու բոլոր
գործոնների և եկամտաբերության ցու
ցանիշների հետ, որոնք առկա են ձեռ
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նարկությունում: Օրինակ՝ այս բանաձ
ևի օգնությամբ կարելի է սահմանել,
թե ինչպես է փոխվել սեփական կապի
տալի եկամտաբերությունը՝ կախված
հարկային դրույքաչափից, վարկի տո
կոսադրույքից, շահույթի ձևավորման
աղբյուրներից, ձեռնարկության ակտիվ
ների և պասիվների կառուցվածքից, ինչ
պես նաև շահութաբերության և կապի
տալի շրջանառելիության արագացումից:
Շրջանառության շահութաբերությունը
բնութագրում է ձեռնարկության ծախսե
րի կառավարման և գնագոյացման քա
ղաքականության արդյունավետությունը:
Կապիտալի շրջանառելիության գոր
ծակիցը արտացոլում է կապիտալի օգ
տագործման ինտենսիվությունը և ձեռ
նարկության գործարար ակտիվության
աստիճանը, իսկ կապիտալի մուլտիպլի
կատորը բնութագրում է ձեռնարկության
քաղաքականությունը ֆինանսավորման
բնագավառում: Որքան այն մեծ է, այն
քան բարձր է ձեռնարկության ֆինան
սական ռիսկի աստիճանը, և բարձր է
սեփական փայատիրական կապիտալի
եկամտաբերության մակարդակը ֆի

=

ЧП –

=

ЧП –
ЧП

∗

ЧП

∗

− ПК

որտեղ՝ ЧП – հաշվետու շրջանի շա
հույթն է առանց վարկի տոկոսների և
շահութահարկի տոկոսադրույքի վճար
ների,
D na - արտոնյալ բաժնետոմսերի
վճարված շահաբաժինների գումարը,
Koa - սովորական բաժնետոմսերի
քանակը,
CK – սեփական կապիտալի միջին
տարեկան մեծությունը,
ПК – արտոնյալ բաժնետոմսերի
թողարկման հաշվին ձևավորվող
կապիտալն է,
DЧПоа - սովորական արժեթղթերին
բաժին ընկնող զուտ շահույթը,
ФР – ֆինանսական լծակի գործակիցն
է, որը բնութագրում է սովորական և

նանսական լծակի դրական արդյունքի
դեպքում:
Չի կարելի չնշել, որ, վերջիվերջո, հա
մախառն կապիտալի, սեփական կապի
տալի եկամտաբերության մակարդակը
անմիջականորեն ազդում են փայատի
րական ընկերությունների աշխատան
քի արդյունավետության և ներդրու
մային գրավչության վրա, որում որպես
առանցքային ցուցանիշ դիտարկվում է
մեկ բաժնետոմսին բաժին ընկնող զուտ
շահույթի մեծության (EPS) օգտագործու
մը, որի մակարդակն անմիջականորեն
կախված է սեփական կապիտալի շա
հութաբերությունից (ROE) և մեկ բաժնե
տոմսի ընթացիկ արժեքից (P):
=

ЧП

акц

=

ЧП

∗

ол.акц

=

(22)

Եթե ձեռնարկությունը, ընկերությունը
տնօրինում է նաև արտոնյալ բաժնետոմ
սերի, որոնց համար վճարվում է ամրա
գրված տոկոս, ապա շահույթի գործո
նային մոդելը մեկ բաժնետոմսի հաշվով
կարելի է ներկայացնել ըստ Գ. Սավից
կայայի հետևյալ տեսքով.

∗

− ПК

= ЧП

∗

(23)

արտոնյալ բաժնետոմսերի հարա
բե
րակցությամբ ձևավորվող սեփական
կապիտալը,
P – սովորական բաժնետոմսի ընթա
ցիկ արժեքը:
Այս բանաձևի մեջ կատարելով նա
խորդ տեղադրումները՝ կունենանք.

EPS = DЧПоа * (1-KH)(1-Knu) * BEP * MK *
ФР * P
(24)
(24) բանաձևից ակներև է դառնում, որ
մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահաբաժինը
կախված է ոչ միայն ներդրվող կա
պիտալի եկամտաբերությունից, հարկ
վող շահույթի դրույքաչափից, փոխառու
կապիտալի գնից, այլ նաև ֆինանսական
կապիտալի կառուցվածքից (սեփա
կան և փոխառու կապիտալի հարա
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բերակցությունից, ինչպես նաև սեփա
կան և արտոնյալ բաժնետոմսերի
հարաբերակցությունից): Եթե սեփական
կապիտալի կառուցվածքում ակներև է
ար
տոնյալ բաժնետոմսերի չափաբա
ժինը՝ ամրագրված տոկոսներով, ապա
մեծ է հավանականությունը, որ հասա
րակ բաժնետոմսերի տերերը կմնան
ձեռնու
նայն, առանց շահաբաժնի: Բա
ցառված չէ, որ ներդրումային կա
պիտալի բարձր եկամտաբերության
դեպքում և արտոն
յալ բաժնետոմսերի
ցածր շահաբաժինների վճարման պա
րագայում սովորական բաժնետոմսերի
շահութաբերությունը կարող է զգալի
ո
րեն աճել՝ ի հաշիվ ֆինանսական
լծակի մեծացման: Ֆինանսական լծակի
արդյունքը որոշելու համար նպա
տակահարմար է օգտագործել հետևյալ
բանաձևը.

Э=(

)∗

−

փոխառու կապիտալ
սեփական կապիտալ

:

=

որտեղ՝ YDBna – արտոնյալ բաժնետոմ
սերին ընկնող շահաբաժնի մակարդակն է,
CKna – արտոնյալ բաժնետոմսերի հաշ
վին ձևավորվող սեփական կապիտալի
մեծությունը,
CKoa – հասարակ բաժնետոմսերի
մեծությամբ ձևավորվող սեփական
կապիտալի մեծությունը
Ֆինանսական
լծակի
կամ
ֆինանսական ռիսկի մեծությունը
կախված է փոխառու կապիտալի բաժնից
ընդհանուր ակտիվների գումարում,
սեփական
կապիտալի
բաժնից
ընդհանուր ակտիվների գումարում,
շրջանառու և հիմնական կապիտալի
հարաբերակցությունից,
ընթացիկ
ակտիվների ձևավորման գործում
սեփական շրջանառու կապիտալի
մասնակցության աստիճանից, ինչպես
նաև սեփական շրջանառւ կապիտալի
բաժնից
սեփական
կապիտալի
ընդհանուր գումարի մեջ:

(25)

փոխառու կապիտալ հիﬓական կապիտալ
ակտիﬖերի գումար

:

սեփական շրջանառու կապիտալ

ընթացիկ ակտիﬖեր

Այս գործոնների ազդեցությունը ֆի
նանսական ռիսկի վրա հաշվարկելու
համար տեղին է օգտվել շղթայական
տեղադրումների եղանակից:
Բանկի և այլ կրեդիտորների տեսան
կյունից հուսալի է, երբ ձեռնարկության
կապիտալի մեջ սեփական կապիտալի
բաժինը գերակշռում է, որը բացառում է
ֆինանսական ռիսկը: Ձեռնարկություն
ներն, իրենց հերթին, շահագրգռված են
փոխառու միջոցների ներգրավմամբ եր
կու պատճառով.
Առաջին. փոխառու կապիտալի օգ
տագործման տոկոսները մտնում են որ
պես ծախս ինքնարժեքի մեջ և չեն մտ
նում հարկվող շահույթի մեջ:
Երկրորդ. տոկոսի վճարման ծախսե
րը շատ ավելի փոքր են, քան այն շահույ

ակտիﬖերի գումար

:

:

ընթացիկ ակտիﬖեր

:
հիﬓական կապիտալ

սեփական կապիտալ
սեփական շրջանառու կապիտալ

թը, որը ստացվում է փոխառու միջոցնե
րի շրջանառությունից, օգտագործումից,
որի հետևանքով մեծանում է սեփական
կապիտալի եկամտաբերությունը:
Ֆ ին անս ակ ան գործ ուն եո ւթ յան և
նրա արդյունավետության բարձրաց
ման գործում մեծ նշանակություն ունի
ձեռնարկության միջոցների տեղաբաշ
խումը: Ձեռնարկության արտադրատն
տեսական գործունեության արդյունք
ները, հետևաբար և ձեռնարկության
ֆինանսական կայունությունը կախված
են դրամական և նյութական տեսքով
արտադրության և շրջանառության ոլոր
տում կատարված կապիտալ ներդրում
ներից և նրանց օպտիմալ հարաբերակ
ցությունից:
Ինչպես հայտնի է, հաշվեկշռի ակ
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տիվի և պասիվի հոդվածների միջև
գոյություն ունի սերտ կապ: Հաշվեկշռի
ակտիվի ամեն մի հոդված ունի իր ֆի
նանսավորման աղբյուրը: Օրինակ՝ եր
կարատև ակտիվների ֆինանսավոր
ման աղբյուրը սեփական կապիտալն է
և երկարատև փոխառու միջոցները: Չի
բացառվում նաև բանկի կարճատև վար
կերի հաշվին երկարատև ակտիվներ
ստեղծելու հնարավորությունը:
Այսպիսով՝ գնահատելով փայատի
րական կապիտալի եկամտաբերությու
նը՝ անհրաժեշտ է հաշվի առնել բոլոր
հնարավոր իրավիճակները և օպտիմա
լացնել կապիտալի կառուցվածքը ոչ մի
այն մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթի
առավելագույնի հասցնելու չափանիշը,
այլ նաև առաջնորդվել ֆինանսական
ռիսկերը նվազագույնի հասցնելու չա
փանիշով:
Քանի որ կապիտալի շրջանառե
լիությունը սերտորեն կապված է նրա

Коб =

եկամտաբերության հետ, միաժամանակ
համարվում է ձեռնարկության միջոցնե
րի օգտագործման ինտենսիվությունը և
գործարար ակտիվությունը բնութագրող
կարևորագույն ցուցանիշ, ուստի և վեր
լուծության ընթացքում անհրաժեշտ է
առավել մանրամասն ուսումնասիրել
կապ իտ ալ ի շրջ ապտ ույտ ի ար ագ ու
թյունը և սահմանել, թե շրջապտույտի
որ փուլերում է տեղի ունեցել ձեռնար
կության միջոցների դանդաղումը կամ
արագացումը:
Կապիտալի շրջանառելիության արա
գությունը բնութագրվում է ներքոհիշյալ
ցուցանիշներով: Դրանք են՝
·
շրջանառելիության գործակից
(Kоб),
·	կապիտալի մեկ շրջապտույտի
տևողությունը (Поб)
Կապիտալի շրջանառելիության գոր
ծակիցը հաշվարկվում է հետևյալ բա
նաձևով.

իրացուﬕց զուտ հասույթ (շրջանառության գումար)
կապիտալի ﬕջին տարեկան արժեք

(27)

Այս գործակցի հակադարձ մեծությունը կոչվում է կապիտալատարություն (Ke):

Кe =

կապիտալի ﬕջին տարեկան արժեք
իրացուﬕց զուտ հասույթ

(28)

Կապիտալի շրջապտույտի տևողությունը կորոշվի (Поб)

Поб =

Коб

=

կապիտալի ﬕջին տարեկան արժեք
իրացուﬕց զուտ հասույթ

բանաձևով՝ որտեղ D-ն վերլուծվող
ժամանակաշրջանում օրացուցային օրե
րի թիվն է (տարի՝ 360 օր, եռամսյակ՝ 90
օր, ամիս՝ 30 օր):
Թերևս դժվար չէ հաշվարկել կա
պիտալի միջին տարեկան մեծությունը՝
ունենալով ձեռնարկության հաշվեկշի
ռը և ֆինանսական արդյունքների մա
սին հաշվետվությունը: Ավելի ճշգրիտ
հաշվարկների իրականացման համար
հարկ կլինի օգտվել միջին խրոնոլո
գիական բանաձևից, այն է՝կապիտալի

(29)

տարեսկզբի արժեքի ½-ին գումարելով
տարեվերջի արժեքի 1/2 -ը, իսկ միջա
կայքերի արժեքները գումարելով ամ
բողջությամբ: Ընդ որում, միջակայքերի
արժեքները կարող են լինել եռամսյա
կային կամ ամս ակ ան ամբ ողջ ակ ան
թվեր:
Հետագա վերլուծության ընթացքում
անհրաժեշտ է ուսումնասիրել շրջանա
ռու կապիտալի շրջանառելիությունը
նրա շրջապտույտի բոլոր փուլերում, որն
անշուշտ հնարավորություն կտա բացա
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հայտելու, թե որ փուլում է տեղի ունեցել
կապիտալի շրջանառելիության դանդա
ղումը կամ արագացումը: Դրա համար
շրջանառու ակտիվների առանձին տե
սակների միջին մնացորդները պետք է
հարաբերել իրացումից հասույթի մեկ
օրվա շրջանառության վրա:
Անհրաժեշտ է նկատի ունենալ, որ
կապիտալի շրջապտույտի տևողությու
նը խիստ տարբեր է արդյունաբերության
տարբեր ճյուղերում՝ կախված արտադ
րության և շրջանառության ժամանա
կից, տեխնոլոգիական գործընթացից,
տեխնիկայի միջոցներից և արտադրու
թյան կազմակերպումից:
Նախ և առաջ կապիտալի շրջանա
ռելիությունը կարելի է արագացնել ի
հաշիվ արտադրության ինտենսիֆի
կացման՝ առավել լիարժեք օգտագոր
ծելով աշխատանքային և նյութական
ռեսուրսները, թույլ չտալով ապրանքա
նյութական արժեքների գերնորմատի
վային պաշարներ, միջոցների սառեցում
դեբիտորական պարտքերում:
Շրջանառելիության արագացումից
ստացվող տնտեսական արդյունքը ար
տահայտվում է շրջանառության մեջ
միջոցների հարաբերական կրճատու
մով, ինչպես նաև իրացումից հասույթի
և շահույթի ավելացումով: Միջոցների
հարաբերական կրճատման գումարը
(-Э) շրջապտույտի արագացման ար
դյունքույմ, կամ վնասը՝ լրացուցիչ կա
պիտալի միջոցների ներգրավման (+Э)
հետևանքով կորոշվի՝ օրական հասույ
թի գումարը բազմապատկելով շրջապ
տույտի օրերի փոփոխությամբ (Поб):
±Э =

փաստացի հասույթ
∗ ∆Поб
ժամանակաշրջանի օրերի թիվ

(30)

Իսկ եթե անհրաժեշտ է որոշել կա
պիտալի շրջապտույտի արագացման
հետևանքով կամ դանդաղեցման պատ
ճառով չստացված շահույթի մեծությու
նը, ապա բավական է շահույթը դիտար
կել որպես կապիտալի միջին տարեկան

մեծություն, նրա շրջանառելիության և
շրջ ան առ ութ յան եկ ամտ աբ եր ութ յան
արտադրյալ, ապա.
(31)
П = KL * ROK = KL * Коб * Rоб
Իսկ շահույթի փոփոխությունը հաշ
վետու շրջանում բազիսայինի համեմատ
կորոշվի՝ փաստացի կապիտալի միջին
տարեկան մեծությունը բազմապատ
կելով կապիտալի շրջանառելիության
գործակցի փոփոխությամբ և շրջանա
ռության եկամտաբերության գործակցի
բազիսային մակարդակով:
Փաստացի տվյալների վերլուծության
արդյունքում կարելի է նշել կապիտալի
շրջանառելիության արագացման հետև
յալ ուղիները: Դրանք են՝
•
արտադրական ցիկլի կրճատում՝
ի հաշիվ արտադրության ինտենսիվաց
ման (արտադրական գործընթացների
ավտոմատացում, նորագույն տեխնո
լոգիաների կիրառում, արտադրական
հրապարակների, աշխատանքային և
նյութական ռեսուրսների լիարժեք օգ
տագործում).
•	նյութատեխնիկական մատակա
րարման կազմակերպման բարելավում՝
արտադրությունը նյութատեխնիկական
ռեսուրսներով անխափան ապահովման
և կապիտալի՝ պաշարներում գտնվելու
ժամանակամիջոցը կրճատելու նպատա
կով.
•
արտադրանքի բեռնման և հաշ
վարկային փաստաթղթերի ձևակերպ
ման գործընթացի արագացում.
•	միջ ոցն եր ը
դեբ իտ որ ակ ան
պարտքերում գտնվելու ժամանակամի
ջոցի կրճատում:
Վարկային ռեսուրսներ, պարտքեր
վերցնելու մտահաղացումը սեփական
կապիտալի եկամտաբերությունը մե
ծացնելու նպատակով ձեռնարկություն
ներին դրդում է հաշվի առնել, գնահա
տել փոխառու միջոցների ներգրավման
հետևանքը, արդյունքը, որը տնտեսագի
տական գրականության մեջ հայտնի է
որպես «ֆինանսական լծակի արդյունք»
արտահայտություն: Այն (ЭФР) հաշվարկ
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վում է հետևյալ կերպ.

ЭФР = (ВЕР − СП)(1 − кн ) ∗

ЗК
СК

(32)

Մեր կողմից բերված աղյուսակի

տվյալներով՝

ЭФР=(45.4 - 17.37) (1 - 0.26) *

12780
27420

= 9.66

որտեղ՝ ВЕР – համախառն կապիտալի
եկամտաբերությունը (%),
СП – փոխառու կապիտալի, վարկի
փաստացի տոկոսն է,
Кн – շահութահարկի դրույքաչափը
%–ով,
ЗК – փոխառու կապիտալի միջին մե
ծությունը,
СК- սեփական կապիտալի միջին մե
ծությունն է:

Ֆինանսական լծակի արդյունքի գոր
ծակիցը ցույց է տալիս, թե ֆինանսական
փոխառու միջոցների ներգրավումը քա
նի տոկոսով է ավելացնում սեփական
կապիտալի եկամտաբերությունը: Դրա
կան արդյունք է ստացվում այն դեպքում,
երբ համախառն կապիտալի եկամտա
բերությունը մեծ է փոխառու կապիտա
լի միջին կշռված գնից, այսինքն՝ ROA >
ЗК, օրինակ՝ ROA = 15 %, իսկ փոխառու
կապիտալի տոկոսադրույքը 10% է: 5 %
տարբերությունը հնարավորություն է
տալիս մեծացնելու սեփական կապիտա
լի եկամտաբերությունը: Իսկ եթե ROA <
ЗК, նշանակում է փոխառու կապիտալը
կուլ է տալիս սեփական կապիտալը, որը
ձեռնարկությանը կարող է սնանկացման
եզրին կանգնեցնել:

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԸ

t0

t1

Շահույթի մեծությունը մինչև հարկումը, հազ. դր.

22500

27200

Վարկի տոկոսագումարները, հազ. դր.

2722

3827

Շահույթը վարկի տոկոսագումարները մարելուց հետո, հազ. դր.

19778

23373

Շահութահարկի գումարը, հազ. դր.

3956

4675

Շահութահարկի հարկման գործակիցը

0.2

0.2

Ակտիվ
ն երի միջին տարեկան գումարը, հազ. դր.

52420

68400

Սեփական կապիտալ, հազ. դր.

36820

47470

Փոխառու կապիտալ
Ֆինանսական լծակի բազուկը (փոխառու կապիտալի հարաբերությունը
սեփական կապիտալին)
Համախառն կապիտալի եկամտաբերությունը

15600

20930

0.429

0.441

42.9

39.8

Փոխառու կապիտալի միջին կշռված գինը, %

17.45

18.28

Ֆինանսական լծակի արդյունքը, %

8.63

7.59

Աղյուսակի տվյալների վերլուծու
թյունը ցույց է տալիս, որ թեև նվազել
է համախառն կապիտալի եկամտաբե
րությունը, այնուամենայնիվ շահավետ
է ներգրավել փոխառու միջոցներ, քանի
որ դա նպաստում է սեփական կապի
տալի մեծացմանը երկու պատճառով.
•	վարկի սպասարկման տոկոսնե
րը մտնում են ծախսերի մեջ, հետևաբար
նվազեցնում են հարկվող շահույթը,
•	վարկի սպասարկման ծախսերը
ավելի պակաս են, քան դրանց օգտա

գործումից ստացված շահույթը, որից
էլ կախված մեծանում է սեփական կա
պիտալի եկամտաբերությունը: Սակայն
հարկ է նշել, որ շուկայական հարաբե
րություններում սեփական կապիտալի
մեծացումը դեռևս չի վկայում ֆինանսա
կան վիճակի բարելավման մասին, ձեռ
նարկության հնարավորությունը արագ
արձագանքելու գործարար մթնոլորտի
փոփոխությանը:
Փոխառու կապիտալի օգտագործումը
խոսում է ձեռնարկության ճկունության,
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նրա վարկեր հայթայթելու և արագ մա
րելու կարողության, այսինքն՝ գործա
րար աշխարհում նրա նկատմամբ ունե
ցած վստահության մասին:
Առավել ընդհանրացնող ցուցանիշ է
համարվում ֆինանսական լևիրիջի գոր
ծակիցը: Հարցն այն է, որ առայժմ գո
յություն չունեն մշակված նորմատիվներ
փոխառու և սեփական կապիտալների
հարաբերակցության վերաբերյալ, և
դրանք չեն կարող լինել միատեսակ բո
լոր ճյուղերում կիրառելու վերաբերյալ:
Ձեռնարկության ակտիվները ձևավորե
լիս սեփական և փոխառու կապիտա
լի բաժինը, ինչպես նաև ֆինանսական
լևիրիջի մակարդակը նախ և առաջ պայ
մանավորված է ձեռնարկության ճյու
ղային առանձնահատկություններով: Այն
ճյուղերում, որտեղ դանդաղ է ընթանում
կապիտալի շրջապտույտը, բավականին
մեծ է երկարատև ակտիվների բաժի
նը, Ֆինանսական լևիրիջի գործակիցը
չպետք է շատ մեծ լինի՝ ի տարբերու
թյուն այն ճյուղերի, որտեղ սեփական
կապիտալի մասնաբաժինը փոքր է, կա
պիտալը ավելի արագ է շրջապտույտ
գործում, ֆինանսական լևիրիջի գոր
ծակիցը պետք է բավականին մեծ լինի:
Ֆինանսական անկախության, կախ
վածության և ֆինանսական լևիրիջի
նորմատիվային մեծությունը որոշելու
համար անհրաժեշտ է ելնել ակտիվների
փաստացի ձևավորված կառուցվածքից
և ֆինանսավորման համընդհանուր մո
տեցումներից:
Ֆինանսական լևիրիջի մակարդակը
չափվում է զուտ հասույթի հավելաճի
տեմպի և համախառն շահույթի հավե
լաճի տեմպի հարաբերությամբ:

Уфл =

∆ЧП%
∆БП%

(33)

Այս գործակցի օգտագործումը վկա
յում է, որ կա
պի
տա
լի՝ ար
դեն ձևա
վորված կառուցվածքի պայմաններում
համախառն կապիտալի յուրաքանչյուր
տոկոսը ապահովում է զուտ շահույթի
որակի աճ, որը հիմք կհանդիսանա գնա
հատելու և կանխատեսելու ներդրումնե
րի ֆինանսական ռիսկի աստիճանը:
Այսպիսով՝ կապիտալի շահութա
բերության ցուցանիշների կառուցված
քային հա
մա
կար
գի և նրա վրա ազ
դող գործոնների վերլուծությունը ցույց
է տալիս, որ բիզնեսում երկարատև
ներդրումների վերաբերյալ որոշումներ
կայացնելիս, նախ և առաջ՝ անհրա
ժեշտ է վերլուծել դրանց արդյունավե
տությունը: Երկրորդ՝ կապիտալի եկամ
տաբերությունը բարձրացնելու համար
անհրաժեշտ է իրականացնել վերլուծու
թյուն կապիտալի օգտագործման բոլոր
փուլերում: Երրորդ՝ օգտագործվող բո
լոր ռեսուրսների ընդհանուր արդյունա
վետության գնահատման հիմքում դնել
շահ ագրգ իռ կողմ եր ի դիրք որ ոշ ում ը
(պետություն, սեփականատերեր, կրե
դիտորներ): Այդ նպատակով անհրա
ժեշտ է իրականացնել վերլուծություն
կապիտալի շահութաբերության ցուցա
նիշների համակարգի վրա: Միայն նման
մոտեցումը կապահովի ընդունվող որո
շումների և նախագծերի բարեհաջող
իրականացումը, պակաս կարևորություն
չունի նաև ֆինանսավորման աղբյուր
ների ձևավորման գործընթացի ուսում
նասիրությունը:
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СТРУКТУРНАЯ СИСТЕМА ПОКАЗАТЕЛЬНОЙ РЕНТАБЕЛЬНОСТИ КАПИТАЛА
И АНАЛИЗ ВЛИЯЮЩИХ НА НЕЕ ФАКТОРОВ

АЛИНА БАБАЯН
Национальная академия наук РА, Международный научно - образовательный центр,
кандидат экономических наук, доцент, ст. предподаватель

В статье сделана попытка на основе комплексного анализа структурной системы по
казателей рентабельности капитала обосновать пути повышения эффективности принятых
решений по осуществлению длительных вложений в бизнесе с учетом позиции всех заинте
рованных сторон (государства, собственников, кредиторов), оценкой рисков периодичности
приоритетов, а также изучения процесса формирования источников финансирования.

STRUCTURAL SYSTEM OF ROE AND АNALYSIS OF
INFLUENCING FACTORS ON THEM

ALINA BABAYAN
International Scientific-Educational Center of the NAS RA,
PhD of Economics, Associate Professor, Senior Lecturer

Based on complex analysis of the ROE the article attempts to justify the ways of increasing the
effectiveness of decisions taken in implementation of the long-term investment in business, taking
into account the positions of all stakeholders (government, owners, creditors), risk assessment of
priorities periodicity as well as the study of formation process of sources of funding .
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ԱՐՄԱՆ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական միջազգային կենտրոն,
տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն, մագիստրանտ

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԱՌԱՋԱՏԱՐ
ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ
Ժամանակակից գլոբալացման պայ
մաններում, երբ վերազգային կորպորա
ցիաները շարունակում են ամրապնդել
իրենց դիրքերը համաշխարհային շու
կաներում, շատ կարևոր է հասկանալ
նրանց կողմից կիրառվող կառավարման
մոդելիների և մոտեցումների առանձ
նահատկությունները: Ուսումնասիրելով
ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրտանիայի, Գերմանիայի,
Ճապոնիայի և համաշխարհային առա
ջատար այլ երկրների փորձը կորպո
րատիվ կառավարման ոլորտում և օգ
տագործելով նրանց լավագույն փորձը՝
կարելի է մշակել սեփական կորպորա
տիվ կառավարման մշակույթ:
Հանգուցային բառեր ու արտահայ
տություններ. կորպորատիվ կառավա
րում, կորպորատիվ մշակույթ, անգլոամերիկայն մոդել, գերմանական մոդել,
ճապոնական մոդել, համաշխարհային
լավագույն փորձ:
Սեփականության ձևերի և սեփա
կանության շուրջ հարաբերությունների
հիմնախնդիրները միշտ եղել են հիմնա
րար, ինչպես տնտեսագիտության մեջ,
այնպես էլ պետության սոցիալ-տնտե
սական քաղաքականության մշակման
ժամանակ:
Տարբեր մասնագետների կողմից կոր
պորատիվ կառավարման հասկացու
թյունը բնորոշվում է յուրօրինակ ձևով,
որն էլ վկայում է տվյալ ոլորտում դրանց
ընդգծված հետաքրքրության մասին։
Սակայն, հարկ է նշել, որ կորպորատիվ
կառավարման հասկացությունը սահմա
նելիս առկա են մի շարք հակասություն

ներ և իրարամերժ մոտեցումներ։
Ըստ Համաշխարհային բանկի կող
մից տրված բնորոշման՝ կորպորատիվ
կառավարումը օրենքների, իրավական
այլ ակտերի և մասնավոր հատվածի
համապատասխան կամավոր գործու
նեությւսն այնպիսի միասնություն է, որը
ձեռն արկ ութ յունն եր ին հնար ավ որ ու
թյուն է ընձեռում ներգրավելու ֆինան
սական և մարդկային կապիտալ, գործել
արդյունավետ և, այսպիսով, հարատևել՝
իրենց բաժնետերերի համար ստեղծե
լով երկարաժամկետ տնտեսական ար
ժեք և հարգելով շահագրգռված բոլոր
կողմերի և հասարակության շահերը։
Արդյունավետ կորպորատիվ կառավար
ման հատկանիշներն են թափանցիկու
թյունը (հրապարակայնություն), բոլոր
բաժնետերերի իրավունքների և արտո
նությունների պաշտպանությունը, ինչ
պես նաև ձեռնարկության ռազմավա
րությունը, խոշոր գործարար ծրագրերն
ու որոշումներն ինքնուրույն ընդունելու,
վարչության անդամներ ինքնուրույն
վարձելու, վերջիններիս գործունեու
թյունն ու ազնվությունը վերահսկելու
և անհրաժեշտության դեպքում նրանց
փոխելու ընդունակ տնօրենների առկա
յությունը։
Կորպորատիվ կառավարումը մի հա
մակարգ է, որի միջոցով առաջնորդվում
և վերահսկվում են առևտրաարդյունա
բերական կորպորացիաները։
Կորպորատիվ կառավարման կա
ռուցվածքը բնութագրում է իրավունք
ներ ի և պատ ասխ ան ատվ ութ յունն ե
րի բաշխումը կորպորացիայի տարբեր
մասնակիցների, օրինակ՝ տնօրենների
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խորհրդի, կառավարիչների, բաժնետե
րերի և այլ շահագրգիռ կողմերի միջև,
պարզաբանում է կորպորատիվ կառա
վարման գործընթացում որոշումների
ընդունման կանոններն ու ընթացակար
գերը։ Կորպորատիվ կառավարումը նաև
ստեղծում է մի համակարգ, որի միջոցով
սահմանվում են ընկերության նպատակ
ները և այդ նպատակներին հասնելու
միջոցները, ինչպես նաև վերահսկողու
թյուն իրականացնելու միջոցները։
Կորպորատիվ կառավարումը նեղ
իմաստով հարաբերություն է ընկերու
թյան և նրա բաժ
նե
տե
րե
րի միջև, իսկ
լայն իմաստով՝ հարաբերություն ընկե
րության և հասարակության միջև։
Կորպորատիվ կառավարման կա
րևորությունը արժևորվում է նրանով,
որ վերջինիս միջոցով սահմանվում են
այն իրավունքներն ու պատասխանատ
վության աստիճանները, օրենսդրական
սահմանափակումներն ու գործունեու
թյան այն միջավայրը, որում գործում է
ընկերությունը։
Այսպիսով՝ ճիշտ կորպորատիվ կա
ռավարումը կարող է էական ազդե
ցություն ունենալ ընկերության գոր
ծուն եո ւթ յան վրա։ «Կ որպ որ ատ իվ
կառավարում» հասկացությունը սովո
րաբար նշանակում է արդյունաբերա
կան արտադրանքի և ծառայությունների
խոշորամասշտաբ արտադրության կազ
մակերպում։
Անցումային տնտեսություն ունեցող
երկրներում կորպորատիվ կառավարու
մը կրում է անկայուն տատանողական
բնույթ, կապակցված է շուկայի վրա ազ
դեցության հակաճգնաժամային գործիք
ների հետ, և զուգահեռաբար անցնում է
զարգացման մի քանի մակարդակ: Մի
շարք երկրների ընկերությունների գոր
ծունեության վերլուծության հիման վրա,
ինչպես նաև, կորպորացիաների գործու
նեության վերազգային բնույթից ելնե
լով, կարելի է եզրակացնել, որ կորպո
րատիվ կառավարումն ունի միասնական
մոդելներ և սկզբունքներ:

Կորպորատիվ կառավարման ոլոր
տի հետազոտողներն ամենից առաջ
առանձ
նաց
նում են այս ոլոր
տում ան
գլո-ամերիկյան, գերմանական և ճապո
նական մոդելները: Նշված մոդելներում
շուկայական ակտիվությունը կախված է
այն ֆիրմային ոճերից, որոնք ընկած են
միջազգային գործարարության մասնա
կիցների միջև փոխհարաբերություննե
րի հիմքում:
Կորպորատիվ կառավարման անգլոամերիկյան մոդելում շուկայական ակ
տիվությունը խստորեն կանոնակարգ
ված է օրենքներով, արժեթղթերի հետ
կապված գործարքներով և այլն:
Ճապոնական մոդելի օրենսդրական
բազան գործնականորեն չի տարբերվում
ամերիկյանից, սակայն ճապոնական
կառավարությունն իր ներկայացուցիչ
ների միջոցով կառավարման կորպորա
տիվ ոճի վրա թողնում է էական ազդե
ցություն:
Ինչ վերաբերվում է Գերմանական
մոդելին, ապա վերջինս հիմնվում է
օրենսդրական այնպիսի դաշտի վրա,
որի հիմքում ընկած է դաշնային և տա
րածաշրջանային օրենքները, ինչպես
նաև հակակարտելային գերատեսչու
թյան և արժեթղթերի գործակալության
գործունեությունը:
Անգլո-ամերիկյան մոդելը ելնում է
ոչ բանկային ֆինանսական հաստա
տությունների և ֆիզիկական անձանց
կողմից բաժնետոմսերի ոչ մեծ փա
թեթն եր ի գնմ ան միջ ոց ով ընկ եր ու
թյան կառավարման վերահսկողություն
իրականացնելու հնարավորությունից:
Գերմանանական և ճապոնական մո
դելներում մեծ դեր են խաղում ընկերու
թյունների նկատմամբ միաժամանակ և
պարտատեր և բաժնետեր համարվող
առևտրային բանկերը:
ԱՄՆ-ի ձեռնարկությունների սեփա
կանությունը, ի տարբերություն դրանց
տերերի անձանական սեփականության,
օգտագործվում է ապրանքների և ծա
ռայությունների արտադրության համար
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և իրենից ներկայացնում է մասնավոր
սեփականության լայն սպեկտր: Բացի
դրանից՝ ԱՄՆ-ում առկա է նաև պետա
կան և կորպորատիվ սեփականություն,
և, իհարկե, այդտեղ գերակշռող է մաս
նավոր սեփականությունը:
Կախված սեփականատիրոջ բնույ
թից, կարելի է առանձնացնել ձեռնար
կությունների երեք հիմնական ձևեր:
Առաջին խմբին վերաբերում են ար
տադրողներին պատկանող ընկերու
թյունները: Վերջիններս իրենց հեր
թին նույնպես կարելի է բաժանել երեք
խմբերի։ Առաջին խմբում ընդգրկվում
են. հիմնականում ներդնողներին պատ
կանող ընկերությունները, աշխատա
կիցներին պատկանող ընկերություննե
րը և արտադրական, առաջին հերթին,
գյուղատնտեսական կոոպերատիվնե
րը: Երկրորդ խոշոր խումբը հիմնակա
նում սպառողներին պատկանող ըն
կե
րու
թյուն
ներն են: Դրանց թվին են
պատկանում մեծած ախ ֆիրմ աները,
մատ ակ ար արմ ան ընկ եր ութ յունն եր ը,
կոմունալ ծառայությունների սպառող
ներին պատկանող ընկերությունները
և այլն: Երրորդ խմբի մեջ են մտնում ոչ
շահութաբեր ընկերությունները, ինչպես
նաև որոշ բանկեր և ապահովագրական
ընկերություններ:
Գերմանական մոդելին նմանատիպ
մոդելներ են գործում նաև Ֆրանսիա
յում և Իտալիայում։ Գերմանիայում սահ
մանվում է երկու առանցքային պահանջ՝
ընկերությունները պետք է ունենան Վե
րահսկող խորհուրդ և Տնօրենների խոր
հուրդ:
Աշխարհի տարբեր մասերում տե
ղական գործարարության պայմաններն
ազդում են կորպորատիվ կառավարման
մոդելների զարգացման վրա: Օրինակ՝
Գերմանիայում ընկերությունները ձգ
տում են մեծ չափերով ֆինանսավորվել
բանկային համակարգից, սակայն հա
սարակ բաժնետոմսերի միջոցով, ինչը
նշանակում է, որ բանկերը ի վիճակի
չեն ապահովագրել իրենց արժեթղթե

րը՝ ընկերությունների ակտիվների հաշ
վին: Համապատասխանաբար, ներդրող
բանկերը «հիմնվում են» Վերահսկող
խորհրդի վրա:
Գերմանիայում կառավարման մա
կարդակի զարգացման մեկ այլ առանձ
նահատկությունն այն է, որ անմիջապես
երկրորդ համաշխարհային պատերազ
մի ավարտից հետո սերտ համագոր
ծակցություն հաստատվեց տնօրեննե
րի և աշխատուժի միջև, որն ուղղված
էր տնտեսության վերակառուցմանը և
թույլ է տալիս կազմակերպությունների
աշխատակիցներին, որոնք ներկայանում
են Արհմիությունների տեսքով՝ առավել
մոտ գտնվել որոշումների ընդունմանը՝
Վերահսկող խորհրդի միջոցով (միև
նույն ժամանակ ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտա
նիայի տնտեսություններում հետպատե
րազմյան ժամանակաշրջանում առավել
նշանակալի դեր է կատարել ինքնա
ֆինանսավորումը, այսինքն՝ պահանջ
մունքների բավարարումը սեփական
միջոցների հաշվին):
Գերմանիայում և Իտալիայում տնտե
սության պետական և խառը հատված
ների ու տնտեսության կարգավորման
մեջ պետության ակտիվ միջամտության
պատճառով կապիտալի ձևավորման
գործընթացում մեծ տեղ է հատկացվում
բյուջետային ուղղակի և անուղղակի
ներդրումներին:
Ներկայումս համաշխարհային տա
րած ում են ստաց ել կորպ որ ատ իվ
կառավարման երկու հիմնական մե
խան իզմն եր: Դրանց ից առաջ ին ում
կազմակերպական և գործնական կա
ռուցվածքի հիմքը հոլդինգն է, իսկ երկ
րորդում՝ արտադրա-տեխնոլոգիական
համալիրը: Այս մեխանիզմներից յու
րաքանչյուրի հիմքում ընկած են աշխա
տակցի, ստորաբաժանման, տնտեսվա
րող սուբյեկտի և ամբողջ կորպորատիվ
կառավարման համակարգի կապերն ու
տնտեսական շարժը, ինչպես նաև շու
կայական ակտիվությունը:
Ճապոնական ֆիրմայի ավանդական
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մոդելը ներկայումս կրում է էական փո
փոխություններ, որոնք շոշափում են այդ
մոդելի նպատակային ֆունկցիան, կոր
պորատիվ կառավարման համակարգը և
աշխատանքային հարաբերությունները:
Ճապոնիան առավել մոտ է գտնվում
գերմանական մոդելին, այսինքն՝ բան
կերը որպես բաժնետերեր, խոշոր ազդե
ցություն ունեն: Բանկերի սեփականու
թյանն է պատկանում ընկերությունների
բաժնետոմսերի մոտ 40%–ը: Կառավա
րությունն իր հերթին բանկերում ամե
նախոշոր մասնակիցն է: Միևնույն ժա
մանակ, ընկերությունները ավանդ են
ներդնում միևնույն բանկերում: Որպես
արդյունք բանկերն անմիջակորեն նե
րազդում են ընկերությունների կողմից
ընդունվող ռազմավարական որոշում
ների վրա, ավելի շատ որպես ֆինան
սավորողներ, քան թե բաժնետերեր:
Կառավարման ճապոնական գաղա
փարախոսությունը ավանդաբար կա
ռուցվել է այն հիմնարար դրույթի վրա,
որ կորպորացիայի աշխատակիցները
ամենաարժեքավոր ռեսուրսներն են:
Շահութաբերության նկատմամբ ճկուն
մոտեցումը հնարավորություն է ընձե
ռում աշխատանքային ստաժի ավելաց
մանը զուգընթաց աշխատակիցներին
վճարել ավելի բարձր աշխատավար
ձեր, նրանց տրամադրել սոցիալական
տարաբնույթ արտոնություններ, ինչպես
նաև զբաղվածության բարձ մակարդա
կը պահպանել նույնիսկ գործարար ակ
տիվության անկման ժամանակաշրջա
նում: Ֆիրմայի այդ ավանդական մոդելը
խիստ քննադատության է ենթարկվում
առաջին հերթին Ճապոնիայում: Անկաս

կած, այդ մոդելի հակառակորդներն ու
նեն հիմնավոր փաստարկներ: Միաժա
մանակ, չպետք է ժխտել, որ այդ մոդելը
հաջողությամբ գործում է արդեն չորս
տասնամյակների ընթացքում: Այս մոդե
լի ներկայիս ճգնաժամի պատճառները
և վերափոխումների ուղղվածությունը
հասկանալու համար անհրաժեշտ է նշել
այդ մոդելի ուժեղ կողմերը.
1.	սոցիալական վստահությունն ու
կայունությունը,
2. բարձր աշխ ատ անք ային շա
հագրգռվածությունը և աշխատակիցնե
րի պատրաստակամությունը ջանադրա
բար աշխատելու հանուն ֆիրմայի,
3.	մարդկային ռեսուրսների գի
տակցումը, երկարատև հեռանկարին
կողմնորոշված ուսուցումը, որը ֆիրմայի
ներսում տալիս է նշանակալի արդյունք,
4. ֆիրմայի կառավարման կողմնո
րոշումը դեպի երկարաժամկետ, ռազ
մավարական նպատակներ:
Այսպիսով՝ օգտնվելով այս մոդել
ների ընձեռնած առավելություններից,
համապատասխանեցնելով դրանք մեր
կորպորատիվ միջավայրի առանձնա
հատկությունների հետ, մշակելով սե
փական մոտեցումները և հիմնվելով
համաշխարհային լավագույն փորձի
վրա՝ մենք կա
րող ենք մշա
կել հայ
կական կորպորատիվ կառավարման
մոդել, որը կօգնի բարձրացնել հայ
րենական կազմակերպությունների ար
դյունավետությունը և կդարձնի դրանք
մրցունակ համաշխարհային շուկայում:
Վերջապես, ո՞վ է մեզ խանգարում Հա
յաստանը դարձնել ստեղծարար կորպո
րացիաների կենտրոն:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

www.gcgf.org
CG Development Framework Signatories, Wolrd Bank Group Annual Meeting, 2011
«Կորպորատիվ կառավարման համակարգի կառուցվածքը» ուղեցույց, Նարինե Մելիքյան,
Կորպորատիվ կառավարման կենտրոն
http://www.businessballs.com
http://www.corpgov.net
Corporate Governance: Principles, Policies, and Practices, R. I. (Bob) Tricker, Oxford University Press;
3 edition, 05.05.2015
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ОБШЕЕ ОПИСАНИЕ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ
И ЕГО ВЕДУЩИХ МОДЕЛЕЙ

АРМАН ВАРДАНЯН
Национальная aкадемия наук РА, Международный научного- образовательный центр,
кафедра экономики и менеджмента, магистрант 2–го курса

В условиях современной глобализации, когда транснациональные корпорации продол
жают усиливать свое положение на мировых рынках, крайне важно понять особенности уп
равленческих моделей и подходов, примененных ими. Исследуя опыт США, Великобритании,
Германии, Японии и других ведущих стран в сфере корпоративного управления и используя
их лучший опыт, возможно создать собственную корпоративную культуру управления.

GENERAL DESCRIPTION OF CORPORATE MANAGEMENT
AND ITS LEADING MODELS

ARMAN VARDANYAN
International Scientific-Educational Center of the National Academy
of Sciences of the Republic of Armenia, Department of Economics and Management,
Master’s degree student, 2nd floor

In conditions of modern globalization when transnational corporations continue strengthening
their position in world markets, it is extremely essential to understand the peculiarities of the
applied administrative models and approaches.
Studying the experience of the US, the UK, Germany, Japan and other leading countries in
the field of corporate management and by using the best experience it is possible to create own
corporate management culture.
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CRITICISM ON PORTER’S DIAMOND MODEL VIEWS
OF COMPETITIVENESS
Abstract
The competitiveness concept has a
particular importance with expansion
of world trade, rapidly changes in
consumption and demand patterns, the
revolution in information technology and
the increase in the number and quality of
local and international competitors in the
past two decades. This paper introduces
the basic concepts of competitiveness and
also Porter’s Diamond Model which is one
of the presented theories in the context of
competitiveness. This model classifies and
interprets the various affecting factors on
competitiveness. In addition, it reviews
some raised criticisms about this model are
concern.
Keywords: competitiveness, Porter’s
Diamond Model.
1. Introduction
Nowadays firms and industries are faced
with challenges in the field of trade and
economic activities such as globalization, the
emergence of the World Trade Organization
and integration of global markets, rapidly
and fundamental technological advances,
new developments in information
technology, changes in consumption
and demand patterns, explanation of
environmental pollution control and energy
conservation, resources scarcity and high
their costs. Their survival depends on
correct and timely decision making in the
face of these changes. In the meantime, the
process of globalization and the expansion
of consume markets and increasing the
number of competitors and the intensity of
competition are the reason of importance of

concepts such as competitiveness. This has
caused the firms, industries and countries in
order to enhance their competitiveness try
to identify and reinforce the effective factors
on competitiveness. Many researchers
in order to explain and interpretation of
competitiveness and its influencing factors
have been introduced some theories and
models and are presented several models.
These theories and models have high
diversity but Porter’s Diamond Model has
great importance. So, after introducing
the initial concept of competitiveness, this
paper discusses about this model.
2. The Concept of Competitiveness
A review of theoretical study of
scholars and researchers shows that there
isn’t single interpretation and definition
of competitiveness. But in overall,
competitiveness is the capabilities and
abilities of a business, industry, region,
countries which can be possess them and
they can maintain the high returns rates
in production factors on international
competition a and create high position for
their human resources. In other words,
competitiveness is the ability to increase
the share in market, profitability, growth
in value added and remain in the fair and
international competition for a long period.
Competitiveness caused by a combination
of assets and processes. Assets are as
blessing (e.g. natural resources) or built by
humans (e.g. infrastructure) and the process
convert assets to economic benefits from
sales to customers and finally create the
competitiveness. We can show the global
competitiveness formula as figure 1:
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Competitive assets
Infrastructure
Financial issues
Technology

Competitive processes
Quality
Speed
Customization

Global competitiveness
Market share
Profit
Growth
Continuity

Figure 1: the global competitiveness formula

We can look to competitiveness from the
resources vision. Sources of competitiveness
can be divided to three categories as
technology, organization and human
resources. Created competitive advantage
by human resources has greater durability
and stability than other advantages and
competitors need to long time to simulate
of it.
3. Porter’s Diamond Model
Michael Porter in his books that
entitled “Competitive Strategy (1980)” and
“competitive advantage (1985)” presented
some new subjects on competitiveness
field. In the released book that entitled “The
Competitive Advantage of Nations (1990)”
he has been introduced the “Diamond
Model” about competitiveness. Michael
Porter, by an economic perspective implies
that “Competitiveness is synonymous with
the rate of productivity of use a nation from
their production factors”. (Porter, 1985) He
introduced four series of perspectives on
competition. These include: the Mercantilist;
the Classicist; the Strategist; and the Realist.
-	 Mercantilist has no problem with
the term competitiveness and understands
the competitive advantage issues and
believes that the purpose of trade is to
increase exports and so create jobs.
-	 The Classicist says a business model
that is based on the ideas of Ricardo and
John Stuart Mill. They believe that the goal
of trade is being about imports rather than
exports. In this idea, exports are simply a
means to an end - effective, if indirect,
method of production and imports. The
standard model of classical economics
taught in universities around the world.

-	 According to strategists, all kinds
of markets have imperfections, which
provide an opportunity for the government
to exploit. Strategist argues that the
government should actively support the
internal companies, even where they may
be a gain to monopoly benefit in future or
which accrues several benefits to the their
respective firms and companies.
-	 The realists acknowledge that
markets are incomplete, but there are
doubts about the potential benefits of trying
to exploit market imperfections. Statements
of realists are a lot as classicists, but the
classical model cannot be quite the whole
story.
His
«diamond
of
na
t ional
competitiveness» includes four ‘facets’ that
determine the competitive strengths and
weaknesses of countries and their major
sectors. In addition, both the external factors
as government and unforeseen events have
indirect effects on the four major factors
1
(Porter, Michael E, 1990). These include:
•
Internal Factor conditions:
The efficiency, quality and specialization
of a series of affecting factors on the
production of goods or services such as
raw materials, natural, human and capital
resources, productivity, creativity and
innovation, research and development or
R&D, infra
structure, technological issues,
and managerial capabilities and advantages
which is essential to compete in the
competitive markets. Table 1 shows the
classification of internal factors.
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1

Porter, Michael E (1990)

Table 1: Classification of Internal Factors
Factors

Including

Human Resources

Unskilled and specialist
Land, water, mineral resources and
climate

Physical Resources

Desired feature
Quality, skill and cost
Abundance, quality, availability

Knowledge Resources

Scientific and technical knowledge,
market

The number and quality of Universities, research
centers, Resources and scientific journals and
statistical and information centers

Capital Resources

Characteristics of capital resources
and methods of their development

The amount (savings rate, capital flow) and its
costs

Infrastructures

Transportation systems, telecommunications, healthcare, money transfer and payment systems and etc.

Type, quality and costs of using them for users
Source: Porter, Michael E (1990)

Porter is divided internal factors in two
categories:
•
General Factors: it includes things
like raw materials, energy and labor force
without special skills.
•
Specialized Factors: such as skilled
and advanced labor force, advanced
technical knowledge and advanced
technology.
Specialized factors create a more
sustainable competitive advantage in
comparison with the general factors. (Table 1)
•
Related
and
supporting
industries: Related and supporting
industries is include: the suppliers of
raw materials or equipment and tools,
Distributors and resellers, systems, product
distribution systems, research institutes,
financial services such as banks and the
Stock Exchange of Securities, transportation
systems, universities, research centers and
institutes and institutes that use from a kind
of technology, raw materials and laboratory.
Communication and cooperation with the
industry is effective on the development
and improvement of their products and
services and the promotion of competition.
•
Demand conditions: Domestic
demand conditions define the nature
of demand in domestic markets for the
products of a specific industry. The size
and growth of demand are effective on
industrial competitiveness. Porter believes

that the existence of a large and growing
domestic market is a factor to encourage
investors to develop the technology and
improvements the productivity. It is
considered as a competitive advantage for
the nation. Against, small domestic markets
with low growth conduct of companies
and industries to export opportunities.
Domestic demand has both qualitative and
quantitative aspects of the market. The
amounts of domestic demand determine
the minimum economic scale of domestic
firms’ activities and enable them to enjoy a
stable demand. But it should be noted that
the main benefits of domestic demand in
the competitiveness is a quality perspective
(Kim, C., 2002). Customer expectations of
quality products and services can be an
incentive to increase the competitiveness
of a business and as a powerful incentive to
develop and promote the competitiveness
of firms and even national competitiveness.
•
Context for firm strategy and
rivalry: The conditions which control the
nature of competition at the macro level
of society and the way that businesses
and organizations are founded, organized
and managed has a considerable impact on
competitiveness. Therefore, structures and
strategies those prepare and implement for
the firm’s management has a direct impact
on its performance and competitiveness.
Porter to create competitive advantages
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is suggested general strategies. According
to these strategies, a business can create
competitive advantage for itself and improve
its competitive position in two ways:
1-	 Cost advantage: provide goods or
services at a lower cost
2-	 Differentiation advantage: offering
different goods and services with distinctive
features
Each of these strategies can be applied by
firms or cover only part of it. Also, each of
these strategies creates a special competitive
position for the firm (Man, Thomas W.Y.
and et al,2002). Additionally, Porter stated
that the nature and extent of competition
in the each industrial environment depends
on a set of five different forces which have
been determined Table 1.
Porter believes that increasing the
number of competitors and the level of
competition among these five forces will
increase national competitiveness. This may
be due to the mutual effort of competitors
to improve the quality or reduce the costs
of products or services which ultimately
leads to an increase in living standards and
customer satisfaction.
•
Government: Government as
a major force always is effective on
competitiveness by regulations and
intervention in the political, economic and
social affairs. Monetary, fiscal and trade
policies, tax laws, supportive policies,
administrative and organizational policies,

laws regarding the export and import,
exchange rates, money supply and interest
rates, inflation, government expenditure, the
level of microeconomic and macroeconomic
decisions, formal and informal agreements
of political authorities, the establishment
or development of commercial or political
relations or disconnect the economic and
trade relationship with other countries are
the most significant influencing factors
on the competitiveness. These factors
are directly related with governments.
(Thompson, J.L, 2001)
•
Unforeseen events: Events and
issues that have positive or negative effect
on competitiveness but those are randomly
and outside the control of businesses and
governments. Disasters, wars, economic
sanctions, oil shocks, political and economic
crises or profound technological innovations
are the example of unanticipated events.
Porter believes that competitiveness is
defined as the set of institutions, policies
and factors that determines the productivity
of countries. The level of productivity, in
turn, reflects the level of available welfare
in different countries. In other words,
the economic that benefits of higher
productivity levels is more competitive.
This means that achieve a higher level
of income provide more welfare for the
people. Described Porter model is specified
in the Figure 2 as following:

Government

Related and
supporting industries

Demand conditions

Factor conditions

Context for firm
strategy and rivalry

Figure 2: Porter’s Diamond M odel
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Unforeseen
events

4. Criticism on Porter’s Diamond Model
Although Porter’s Diamond Model is one
of the most successful models in the context
of competitiveness and many researchers
have been established on the basis of this
model, but in this model, the affecting
factors on competitiveness is limited only
to the internal environmental of a country.
This model doesn’t attention to the mobility
of factors of resources such as capital,
human resources, technology, technical
knowledge, research and development in
global and international level especially by
foreign direct investment and multinational

corporations. Moreover, international
transformations in economic and political
conditions affect country’s international
competitiveness. On the other hand, In
addition to internal demand conditions of
a country, global markets, international
demand and potential for export are also
effective on competitiveness. This is
especially important with the expansion of
world trade. In addition, governments have
very important role in competitiveness in
small and underdeveloped countries where
a large part of the economic activities is
available to government.

The threat of new
competitors’ entry

Bargaining power
of Suppliers

Intensity of
competition among
the current
competitors

Bargaining power
of consumers

Threat of
substitute’s goods

Figure 3: Porter’s five forces model

These cases has caused to Porter Diamond
Model be reform by experts. The result of these
changes was introduction of new models such
as the “Double Diamond Model” and after it
“Generalized Double Diamond Model” (Moon,
H.C and et al, 1998). These models pay more
attention to international issues and the impact
of other countries on the competitiveness of a
country and its industries.
5. Conclusion
Competitiveness is capabilities and
abilities of a business, industry, region and
country that by using it, they create high
returns on production factors in terms of
international competition and place their
human resources on relatively high situation.
Accordingly, some theories and models are
presented in order to explain and illustrate
competitiveness and its classification.
Among these theories, the Porter diamond
model has great importance.

According to this model, the four
main factors as internal factors, domestic
demand conditions, related and supporting
industries and Context for firm strategy
and rivalry have a direct impact on the
competitiveness of countries and industries.
Additionally, both the government and
unforeseen events have indirectly impact
on the competitiveness. Although this
model is the basis of many studies and it
is considered by many scholars but in total
there are some weaknesses such as the
lack of emphasis on international issues
and global markets and also neglecting
the movement of factors of production
by multinational corporations and foreign
direct investment. In addition, the role
of government in developing countries is
more than an indirect effect. Therefore, it
is necessary to be considered these cases in
evaluating the competitiveness.
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ՓՈՐԹԵՐԻ «ԱԴԱՄԱՆԴ» ՄՈԴԵԼԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ
ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՔՆՆԱԴԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ

ՄՈՀԱՄԱԴ ԱԼԻԱՇՐԱՖԻՊՈՒՐ
Երևանի պետական համալսարանի տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ, հայցորդ

«Մրցունակություն» հասկացությունը հատուկ նշանակություն ունի համաշխարհային
առևտրի ընդյլայնման գործում, արագորեն փոխվում է սպառողական և պահանջարկի
նմուշներում, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտում հեղափոխությունում և վերջին
2 տասնամյակների ընթացքում տեղական և միջազգային մրցակիցների քանակի և որակի
ավելացման դեպքում: Այս հոդվածը ներկայացնում է մրցունակության հիմնական հաս
կացությունները և, իհարկե, Փորթերի «Ադամանդ»-ի մոդելը, որը մրցունակության համա
տեքստում ներկայացված տեսություններից մեկն է: Այս մոդելը դասակարգում և մեկնաբա
նում է մրցունակության վրա ազդող տարբեր գործոնները:
Բացի դրանից՝ այն վերանայում է այս մոդելի վերաբերյալ բարձրացված քննադատու
թյունները:

АНАЛИЗ ПОЗИЦИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО ПОНЯТИЯ ‘’КОНКУРЕНТНОСТЬ’’
В МОДЕЛИ ПОРТЕРА ‘’БРИЛЛИАНТ’’

МОХАМАД АЛИАШРАФИПУР
Ереванский государственный университет
факультет экономики и менеджмента, соискатель

Понятие ‘’конкурентности’’ имеет особое значение в вопросе расширения мировой тор
говли, быстро меняется в образцах спроса и предложения, в сфере информационных техно
логий, особенно за последние 2 десятилетия с учетом роста количества и качества местных
и международных конкурентов . В статье представлены основные понятие конкурентности
и, конечно, модель Портера ‘’Бриллиант’’ как одна из теорий, представленных в контексте
конкурентности. Данная модель классифицирует и поясняет различные факторы, влияющие
на конкурентность. Кроме того пересматривается критика, поднятая вокруг этой модели.
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ՌԱԴԻԿ ՎԵՐԴՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քոթանյանի անվան
տնտեսագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ

ԳՈՐԾԱՐՔԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հ այ աստ ան ի Հանր ապ ետ ութ յան
տնտեսական զարգացման արդի փու
լում արդիական են դարձել գործար
քային ծախսերի որոշակիացման, հաշ
վարկման, տնտեսական նշանակության
և տնտեսագիտական մեկնաբանության
հիմնահարցերը: Սա պայմանավորված
է շուկայական հարաբերությունների
կայացման առանձնահատկություննե
րով և տնտեսական համակարգին բնո
րոշ ինստիտուցիոնալ միջավայրի թեր
զարգացածությամբ: Այնուամենայնիվ,
գործարքային տեսության առանցքային
բարդությունը մեթոդական և վիճակագ
րական մակարդակներում հստակ սահ
մանազատաման, գնահատման, չափ
ման հիմնախնդիրներն են:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. գործարքային ծախսեր,
շուկայական տնտեսական հարաբերու
թյուններ, շուկայական տնտեսական
համակարգ, տնտեսագիտության դա
սական տեսություն, ինստիտուցիոնալ
տնտեսագիտություն:
Գործարքային ծախսերի գաղափա
րը տնտեսագիտության տեսության մեջ
մուտք է գործել դասական տնտեսագի
տության որոշ դրույթների քննադատու
թյան, խիստ վերացարկված լինելու և
իրականությանը մոտեցնելու հիման վրա:
Խոսքը վերաբերում է բոլոր տնտեսվարող
սուբյեկտներին տեղեկատվության ան
վճար և լիարժեք հասանելիությանը, գոր
ծարքների ակնթարթային և անծախսա
տար կնքմանը, ու մի շարք այլ այսօրինակ
դրսևորումներին: Այս անհամապատաս
խանությունները տնտեսագետների ու
շադրությունից չէր կարող վրիպել: Նշված
հիմնախնդիրը արդիական է դարձել դեռ

20-րդ դարասկզբից, երբ արդյունաբե
րական զանգվածային արտադրությունը
բուռն զարգացում էր ապրում, ինչը հան
գեցրել էր շուկաներում մեծածավալ առ
քուվաճառքի գործարքների իրականաց
մանը, շուկայական հարաբերությունների
ներդրմանը տնտեսությունում:
Այս հիմնախնդրի վրա տնտեսագիտա
կան հանրության ուշադրությունը առա
ջինը հրավիրել է 1991 թվականի տնտե
սագիտության բանգավառում նոբելյան
մրցանակակիր Ռոնալդ Քոուզը, ով դեռ
ուսանողական տարիներին, ավարտա
կան աշխատանքում և հետագա ընթաց
քում անդրադառնում է այս հիմնախնդրին
ու հանգամանորեն այն մեկնաբանում է
1937 թվականին, 1946 թվականին և այլ
թվականներին հրատարակված հոդված
ներում: Այս աշխատանքների հրատարա
կումից շուրջ կես դար անց գաղափարն
ընդունվեց տնտեսագիտական ժամա
նակակից բոլոր ուղղությունների կող
մից: Մեր օրերում արդեն ակնհայտ է, որ
տնտեսագիտական հետազոտություննե
րում գործարքային ծախսերի ներմուծու
մը կարևոր ու անշրջելի նվաճում է, իսկ
գործարքային ծախսերի առկայության
փաստի ընդունումը և վերջինիս ճշգրիտ
գնահատումը հանգեցնում է փոխադարձ
կապերի ձևավորմանը, տարաձայնու
թյունների հարթեցմանը1, գործարքների
այս կամ այն տեսակի ավելի շահավետ ու
խնայող դառնալուն՝ կախված այն իրա
կանացնելու վայրից, ժամանակից և այլ
պայմաններից: Գործարքային ծախսերը
1
Институциональная экономика: учебник [по
направлению “Экономика” (магистратура)] / под общ.
ред. А. Олейника. – Москва: ИНФРА-М, 2007, с. 217.
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տնտեսագիտական բարդ կատեգորիա
ներից է, որոնք թերևս ցանկացած տնտե
սական գործունեության ընթացքում առ
կա գործարքների բաղկացուցիչ մասն են
կազմում: Անշուշտ, գործարքային ծախսե
րի դրսևորումները, չափերը պայմանա
վորված են իրականացվող տնտեսական
գործունեության, կնքվող գործարքների
առանձնահատկություններով: Պայմա
նավորված տնտեսվարող սուբյեկտների
այլընտրանքային վարքագծի և բանակա
նության կանխավարկածի դրսևորումնե
րի հնարավորություններով՝ շուկայա
կան յուրաքանչյուր գործարքի համար
ստեղծվում են հատուկ պաշտպանական
և կոորդինացնող մեխանիզմներ, որոնք
նվազեցնում են հնարավոր կորուստները:
Շուկայական գործարքների անվճար կնք
ման անհերքելի փաստերի ճնշմամբ նե
ոինստիտուցիոնալ տնտեսագիտությամբ
սկսվեց նորովի մեկնաբանվել տնտեսա
կան հարաբերությունների իրական դր
վածքը, քանի որ առանց գործարքային
ծախսերը հաշվի առնելու շուկայական
հարաբերություններն անհնար է լիարժեք
ընկալելը՝ հետևաբար ճշգրիտ գործողու
թյուններ մշակելն ու իրականացնելը:
Շուկայական տնտեսական համա
կարգի կայացման, զարգացման այդ
շրջանում աշխատանքի բաժանմանը և
խորացմանը համընթաց՝տարաբնույթ
պայմանագրերի օբյեկտ հանդես են գա
լիս նյութական և ոչ նյութական բարիք
ներ՝տեխնոլոգիաներ, ապրանքանշան
ներ և մի շարք այլ «նիշեր»: Այս ամենի
վերաբերյալ պետք է ձևավորել հստակ
պատկերացումների, գիտելիքների, բա
րեխղճության բարձր մակարդակ՝ հաղ
թահարելով տեղեկատվության անհա
մաչափության դրսևորումները, որով
պայմանավորված առավել նրբանկատ
ու բազմաբնույթ են արտահայտվում
գործարքային ծախսերը ժամանակակից
տնտեսական հարաբերություններում:
Արդի տնտեսագիտությունում կարե
լի է հանդիպել գործարքային ծախսերի
բազմապիսի սահմանումների ու մոտե

ցումների: Նեղ իմաստով գործարքային
ծախսերը փոխառնելի են սեփականու
թյան իրավունքի փոխանցմանը վերաբե
րող գործարքներին կամ բանականության
կանխավարկածի ծիրից դուրս՝ այլընտ
րանքային վարքագծի որևէ դրևորմա
նը: Այս տեսանկյունից ուշագրավ է Թ.
Էգերթսոնի հետևյալ ձևակերպումը.
«գործարքային ծախսերն ի հայտ են գա
լիս այն պարագայում, երբ տեղի են ունե
նում տնտեսական ակտիվների սեփակա
նության իրավունքների առքուվաճառք և
ամրագրվում են համապատասխան կող
մերի (նոր) իրավունքներն ու պարտավո
րությունները»1: Միևնույն ժամանակ այն
փաստն է ամրագրվում, որ գործարքային
ծախսերի հստակ ու սպառիչ սահմանում
գոյություն չունի: Համակողմանի ընկալ
մամբ՝ գործարքային ծախսերը ապրանքի
գնի և արտադրական միջին համախառը
ծախքերի տարբերությունն է, որին հետա
գայում ավելացվեցին «գնային ազդեցու
թյան օգտագործման», վերահսկողու
թյան, վարչական և այլ մեխանիզմների
կիրառության հետ կապված ծախսերը:
Դի
ցուք, Ս. Չուն այս մո
տեց
ման կողմ
նակիցն է, ով համոզված է, որ ապրան
քի «համակցման» համար անհրաժեշտ
տարրերի թողարկմամբ աճում են ար
տադրական ծախքերը միևնույն ժամա
նակ նվազում են գործարքային ծախսերը
և նվազում է կախվածությունը արտաքին
մատակարարներից: Դ. Նորթի ներկա
յացմամբ՝ գործարքային ծախսերը բաղ
կացած են փոխանակման օբյեկտի օգ
տակար հատկանիշների գնահատման,
ինչպես նաև իրավունքների ապահովման
ու դրանց պահ
պան
ման հետ կապ
ված
վճարումներից2: Կ. Էրրոուն գործարքային
ծախսերը բնորոշել է որպես տնտեսական
համակարգի «շահագործման վճարներ»,
1
Эггертссон Т., Экономическое поведение и
институты / пер. с англ. М. Каждана, науч. ред. пер. А
Нестеренко, Москва, Дело, 2001, с. 29.
2
Норд Т., Институты, институциональные
изменения и функционирование экономики. Москва:
Фонд экон. Книги «Начала», 1997, с. 45.
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որոնք փոխպայմանավորում են սոցի
ալ-քաղաքական և տնտեսական ինստի
տուտների կառուցվածքն ու դինամիկան1:
Ջ. Քոմոնսը առևտրատնտեսական
պայմանագրերի կնքման և գործարքային
ծախսերի իրականացման պարագայում
ուշադրություն է հատկացնում նյութա
կան բարիքների ֆիզիկական տեղա
շարժման և դրանց նկատմամբ սեփա
կանության իրավունքների փոխանցման
հետ կապված առանձնահատկություն
ներ ին: Այդօր ին ակ շեշտ ադ րումն ե
րը կարևոր նշանակություն ունեն այն
իմաստով, որ համապատասխան ինս
տիտուտների միջոցով տարածվում են
անհատների կամքն ու վարվելակեր
պը այն շրջանակներից դուրս, որոնցում
գտնվում ու գործունեություն են ծավա
լում տվյալ տնտեսվարող սուբյեկտնե
րը2: Այս համատեքստում Ջ. Բյուկենեն
գործարքային ծախսերը մեկնաբանում
է որպես տնտեսական ընտրությունը
պայմանավորող և տնտեսական ընտ
րությամբ պայմանավորված վճարներ:
Կազմակերպությունը ֆինանսատնտե
սական գործարքը կնքելիս, ունենալով
բավարար տեղեկատվություն սեփա
կանության իրավունքների ձեռքբերման
գործընթացի հետ կապված ծախսերի
մակարդակի մասին, կարող է ընտրու
թյուն կատարել ինչպես գործարքի իրա
կանացման ձևերի, այնպես էլ ձեռքբե
րումից հրաժարվելու այլընտրանքային
ընտրության տարբերակների միջև:
Ցանկացած գործարքի իրականացու
մը ենթադրում է ընտրության կատա
րում, որը կախված ու պայմանավորված
է գործարքի ծախսերի մակարդակով:
Այսպիսով, ընդունելով առկա կապը
գործարքային ծախսերի և գործարքի
ընտրության միջև, կարող ենք կատարել
հետևյալ եզրակացությունները՝
1 Эрроу К., Возможности и пределы рынка как
механизма распределения ресурсов // THESIS. – 1993,
т. 1, выпуск 2, с. 66.
2 Commons J., Institutional Economics / American
Economic Review. – 1993, Vol. 21, p. 346.

●
Ակնհայտ է, որ գործարքային
ծախսերի մեկնաբանությունները բազմա
թիվ են և ընդհանրացնելով դրանք՝ կա
րելի է պնդել, որ վերջիններս տնտեսա
կան փոխազդեցությունների ծախսեր են՝
անկախ դրանց դրսևորման ձևերից: Վեր
ջինները ներառում են որոշումների հետ
կապված, բանակցությունների վարման,
պլանների ընդունման, փոփոխություննե
րի հետ կապված, տարբեր հանգամանք
ներով պայմանավորված գործարքի պայ
մանների վերանայման, վիճելի հարցերի
լուծման, պայմանավորվածությունների
պահպանման և այլ ծախսերը:
●
Թեպ ետ վերջ ին տար ին եր ին
գործարքային ծախսերին վերաբերող
բազում աշխատություններ են հրատա
րակվել, սակայն այդ մեծությունների
չափման փորձերի և այդ նպատակով
որ ոշ ակ ի մեթ ոդ աբ ան ութ յան առ ա
ջարկությունների պակաս է զգացվում:
Գործարքային ծախսերի առանքային
բարդությունը հստակ գնահատման և
չափման մեջ է: Դժվարությունները ի
հայտ են գալիս մեթոդական և վիճա
կագրական մակարդակներում: Ամփո
փելով՝ հարկ է նշել, որ համաշխարհային
տնտեսության զարգացման արդի պայ
մաններում գործարքային ծախսերի տե
սական հետազոտությունները պետք է
կենտրոնացնել գործարքային ծախսերի՝
այս կամ այն գործընթացների ինստի
տուտների վրա ունեցած ազդեցության
ու փոխազդեցության բացահայտման
վրա, միաժամանակ փնտրելով գործար
քային ծախսերի գնահատման և չափ
ման նոր, արդյունավետ մեթոդներ:
●
Գործարքային ծախսերի տեսու
թյան ուսումնասիրության հիման վրա
կարելի է գալ տրամաբանական այն եզ
րահանգմանը, որ պետության խնդիրն
է ձևավորել ու զարգացնել այնպիսի
սոցիալ-տնտեսական միջավայր ու մե
խանիզմ, որը կհանգեցնի շուկայական
հար աբ եր ութ յունն եր ի մասն ակ իցն ե
րի ծախքերի (այդ թվում գործարքային
ծախսերի) նվազեցմանը:
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СУЩНОСТЬ И ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ
ТРАНЗАКЦИОННЫХ ИЗДЕРЖЕК

РАДИК ВЕРДЯН
Национальная академия наук РА, институт
экономики им. М.Х. Котаняна, аспирант

На нынешнем этапе экономического развития Республики Армения актуальными стали
вопросы определения, измерения, экономического значения и экономической интерпрета
ции транзакционных издержек. Это обусловлено спецификой установления рыночных отно
шений и присущей экономике слабой развитостью институциональной среды. Тем не менее
основной сложностью теории транзакционных издержек является ясность в разграничении,
оценке и измерении транзакционных издержек на методологическом и статистическом
уровне.

THE ESSENCE AND ECONOMIC INTERPRETATION OF TRANSACTION COSTS

RADIK VERDYAN
The National Academy of Sciences of the RA, Institute of Economics named after M.Kotanyan,
Postgraduate student

At the current stage of the RA economic development the definition, calculation, economic
significance and economic interpretation of transaction costs have become relevant issues. This
is explained by the specifics of formulation of market relationships and the underdevelopment
of the institutional environment inherent to the economics. Nevertheless, the key challenges of
the transaction costs theory are the clarity in distinguishing, estimation and measurement of
transaction costs at methodological and statistical levels.
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ՀԱՅԿ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՀԱԱՀ ագրոբիզնեսի կազմակերպման ամբիոնի վարիչ,
տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու,դոցենտ

ՀԱՍՄԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
ՀԱԱՀ ագրոբիզնեսի կազմակերպման ամբիոնի դասախոս

ԷՄԻԼՅԱ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ՀԱԱՀ ագրոբիզնեսի կազմակերպման ամբիոնի հայցորդ

ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ԳԱՐԵՋՐԻ
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ
Վերջին տարիներին Հայաստանում
գարեջրի արտադրության ծավալներն
աճել են կայուն տեմպերով, զգալիորեն
բարելավվել է գարեջրի որակը, ճյուղում
ներդրվել են նոր՝ ժամանակակից տեխ
նոլոգիաներ, սակայն դեռևս ցածր է գա
րեջրի արտադրության ձեռնարկություն
ների մրցունակության մակարդակը:
Որակական հատկանիշներով և տե
սական կազմով հայրենական արտադ
րութան գարեջուրը զիջում է արտասահ
մանյան շատ ֆիրմաների:
Գ ար եջր ի արտ ադր ութ յան կազ
մակերպությունների մրցունակության
բարձրացման նպատակով մեր կարծի
քով անհրաժեշտ է ներդնել մարքեթին
գային նորամուծական նոր քաղաքակա
նություն, փոփոխություններ կատարել
իրականացվող ինչպես գովազդի ձևի
և մեթոդների մեջ, այնպես էլ ուշադրու
թյուն դարձնել արտադրանքի արտաքին
տեսքի վրա, ներդնել արտադրության
կազմակերպման այնպիսի համակարգ,
որը հնարավորություն կտա կրճատել
ծախսերը և ձևավորել արտադրության
կազմակերպման նոր մշակույթ, ընդլայ
նել իրացման աշխարհագրությունը:
Մրցունակության բարձրացման գոր
ծում կարևոր դերակատարություն կա
րող է ունենալ նաև պետությունը՝ ստեղ
ծելով բարենպաստ պայմաններ:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. մրցունակություն, որակ,
ինքնարժեք, տեխնոլոգիա, մրցակցային

միջավայր:
Հայաստանի ագրովերամշակող ար
դյունաբերությունը դեռևս խորհրդային
տարիներից իր ուրույն տեղն է ունեցել և
ներկայումս էլ համարվում է երկրի տն
տեսության ռազմավարական նշանա
կություն ունեցող ճյուղերից մեկը, որը
կարևոր նշանակություն ունի ինչպես
երկրի պարենային անվտանգության,
բնակչության զբաղվածության և սոցի
ալական, այնպես էլ ժողովրդավարա
կան հիմնախնդիրների լուծման գործում:
Ագրարային հետռեֆորմյան տարիներին
ագրովերամշակող կազմակերպություն
ները շրջափակման հետևանքով մատն
վեցին անգործության և հիմնականում
դադարեցրին իրենց գործունեությունը:
1990-ական թվականների կեսերից
սկսված՝ ոլորտում նկատվեցին կա
յուն ացմ ան միտ ումն եր: Ներկ այ ումս
հանրապետության գյուղատնտեական
մթերքներ վերամշակող արդյունաբերու
թյան ոլորտում գործող կազմակերպու
թյուններն աստիճանաբար հարմարվում
են շուկայական տնտեսության պայման
ներին և նույնիսկ լուրջ բարեփոխում
ներ են իրականացնում և ձեռնարկում են
միջոցներ բարձրացնելու աշխատանքի
արդյունավետությունը և բարելավելու
արտադրանքի որակը՝ ներկայացնելով
ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, սար
քավորումներ և կառավարման արդյու
նավետ համակարգեր:
Որ ոշ ընկ եր ութ յունն եր մրց ուն ակ
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են ոչ մի
այն ներ
քին, այլ նաև ար
տա
քին շուկաներում: ՀՀ-ում գործում են
սննդամթերքի արտադրության շուրջ
1600 ձեռնարկություններ, այդ թվում
գարեջրի արտադրության 6 ձեռնարկու
թյուն, որոնցից 3-ը համեմատաբար խո
շոր՝ «Երևան գարեջուր» ՓԲԸ, «Գյումրի
գարեջուր» ՓԲԸ և «Կոտայքի գարեջրերի
գործարան» ՍՊԸ:
Գարեջուրը թույլ ալկոհոլային խմիչք
է, որի պատ
մու
թյու
նը 5000 և ավե
լի
տարվա վաղեմություն ունի: Գարեջրի
մասին ամենահին հիշատակումը հան
դիպում է մ.թ.ա. 2800 թ-ին շումերական
սեպագրության մեջ, որտեղ գրված է, որ
մարդկանց սննդի օրաբաժինը կազմ
ված է եղել հացից և գարեջրից:
Գարեջուրն իր գոյությունը պահպա
նել է հազարամյակներ շարունակ և շատ
երկրներում դարձել է տեղի մշակույթի
անբաժանելի մասը: Շատ երկրներում,
նույնիսկ, այն համարվում է երրորդ
խմիչքը՝ ջրից և թեյից հետո:
Գարեջուրը չափավոր օգտագործե
լու դեպքում օգտակար է. այն պարու
նակում է կարևոր վիտամիններ և հան
քաին նյութեր:
Մ.թ.ա. դեռևս 3-րդ հազարամյա
կում գարեջուր օգտագործել են եգիպ
տացիները և բաբելոնցիները, որտեղ
պատրաստում են գարերջրի 19 տարա
տեսակներ: Գարեջրագործությունն այս
երկրներում կարգավորվում էր օրենք
նե
րով՝ սահ
ման
վում էին գնե
րը և այլ
պարամետրեր:
Օրենքը խախտելու դեպքում նախա
տեսվում էր մահապատիժ:
Եգիպտոսում գարեջուրը համարվում
էր շատ սիրելի ըմպելիք: Այնուհետև
գարեջրի տեխնոլոգիան տարածվեց
նաև Եվրոպայում: Մեր թվարկության
սկզբում հռոմեական պատմիչները նշել
են, որ գարեջուրը տարածված ըմպելիք
էր կելտերի, գերմանացիների և այլ ցե
ղերի շրջանում:
Միջնադարյան Եվրոպայում գարե
ջուրը սովորաբար պատրաստում էին

վանքերում: 19-րդ դարում տեղի ունե
ցած գիտատեխնիկական առաջընթացի
շնորհիվ գարեջրագործությունը մեքե
նայացվեց, ինչը շրջադարձային նշանա
կություն ունեցավ այդ սիրված ըպելիքի
պատմության մեջ:
Գարեջրի տեխնոլոգիան կատարելա
գործվեց և դրանով ավելի շատ սկսեցին
հետաքրքրվել քիմիկոսներն ու մանրէա
բանները:
Գարեջրագործության պատմության
մեջ դերակատարներից մեկը եղել է դա
նիացի բուսաբան էմիլ Հանսենը: Նա իր
կյանքի ողջ ընթացքում ուսումնասիրել
և դասակարգել է խմորիչների տար
բեր տեսակներ և հեղաշրջում է մտցրել
գարեջրագործության մեջ: Այնուհետև
մինչև մեր օրերը գարեջրի տեխնոլոգի
ան անընդհատ փոփոխվել է և կատա
րելագործվել [10]:
Հայաստանը հայտնի է որպես ածի
կային նյութերից գարեջրի պատրաստ
ման եղանակի օրրան:
Այդ են վկայում 1958թ. Կարմիր բլուրի
վրա Թեյշիբանի պեղումների ժամանակ
հայտնաբերված գարեջրի պատրաստ
ման արհեստանոցը, որտեղից գտնվել
են տուֆե մեծ տաշտ՝ գարին կամ կորե
կը թրջելու, խողովակներ՝ օգտագործ
ված ջուրը ամրոցից դուրս բերելու և
ավելի քան 40 երկարավուն անոթներ՝
գարեջուր պահելու համար, կավե տա
րաներ, որոնցում հնագետները հայտ
նաբերել են գարու և կորեկի գարեջրի
հետքեր: Հայտնաբերված գարու, ցո
րենի, վարսակի մնացորդները և ծղո
տե զտիչներով կավե անոթները, որոնք
գործածվել են գարեջուր պատրաստելու
համար, փաստում են գարեջրի տեղա
կան արտադրության մասին:
Վերլուծելով այս ամենը՝ մենք գալիս
ենք այն եզրակացության, որ ուրարտա
ցի
նե
րը մշա
կում էին նաև մեծ քա
նա
կությամբ գարի, ծանոթ էին գարեջուր
պատրաստելու արհեստին, ընդ որում,
որպես հումք օգտագործում էին ոչ մի
այն գարի, այլ նաև կորեկ:
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Հայկական լեռնաշխարհում գարեջրի
գոյության մասին վկայում են մի շարք
պատմիչներ, որոնցից հույն պատմիչ
Քսենեֆոնը մ.թ.ա. 5-4 դարերում Հա
յաստանում իր ճամփորդությունների
ժամանակ պատկերավոր նկարագրել է
հայի տունը՝ «.... տներում էին գտնվում
այծերը, ոչխարները, կովերը և թռչուն
ներն իրենց ձագերով: Այնտեղ պահում
էին ցորեն, գարի, բանջարեղեն, կավե
կարասներում գարու գինի՝ երեսին լո
ղացող գարու հատիկներով: Ծարավե
լիս այն խմում էին մեջը դրված եղեգնյա
փողերով» [11]:
Վերջին ժամանակներս ճյուղում մե
ծածավալ աշխատանքներ են տարվում
օրենսդրական և ինստիտուցիոնալ բա
րեփոխ ումների իրականացմ ան ուղ
ղությամբ՝ գործող օրենսդրութ յունն
ու ստանդարտները Առևտրի համաշ
խարհային կազմակերպության և Եվ
րոմիության ընդունված չափանիշնե
րին համապատասխանեցնելու համար,
որը նույնպես կնպաստի Հայաստանում
արտադրվող սննդամթերքների որակի
և անվտանգության նկատմամբ վստա
հությունը բարձրացնելու համար:
2007թ-ից սկսվ ած Հայ աստ ան ում
գործում է «Սննդամթերքի անվտանգու
թյան մասին » ՀՀ նոր օրենքը:
Մրցունակությունն ապրանքի (ծա
ռայության) հատկություն է, որը բնու
թագրվում է շուկայում ներկայացված
այլ նմանատիպ ապրանքների համեմա
տությամբ կոնկրետ պահանջարկի իրա
կան կամ հնարավոր բավարարման աս
տիճանով:
Մրցունակ արտադրանքն այն արտադ
րանքն է, որն ունի բարձր որակի հատկու
թյուններ մրցակիցների նմանատիպ ար
տադրանքի նկատմամբ և սպառողների
շրջանում ունի բարձր պահանջարկ:
Տնտեսական մրցակցությունը խթա
նում է ձեռնարկատերերին հասնել մր
ցակցի նկատմամբ առավելության՝ կի
րառելով բոլոր հնարավոր միջոցները:
Տնտեսվարող սուբյեկտներին մրցակ

ցային պայքարի մեջ մղող գլխավոր ուժը
հանդիսանում է մրցակիցներին գերա
զանցելու և հետևաբար առավելագույն
շահույթ ստանալու ձգտումը: Առանց
մրցակցության գոյություն չունի շուկա,
քանի որ մրցակցությունը հանդիսանում
է շուկայի կարևորագույն և անբաժա
նաելի տարրերից մեկն ու շարժիչ ուժը:
Շնորհիվ մրցակցային պայքարի յուրա
քանչյուր ձեռներեց ցանկանում է շուկա
արտահանել որակյալ ապրանքներ, իր
գլխավոր նպատակին՝ առավելագույն
շահույթի հասնելու համար: Արդյունքում
շուկան ապահովվում է լավագույն ապ
րանքներով:
Ազն իվ մրց ակց ութ յուն ը շուկ այից
դուրս է մղում ոչ մրցունակ և անորակ
ապրանքներն ու ծառայությունները:
Մրց ուն ակ ութ յուն ը չի կար ող լի
նել մշտական: Ժամանակի ընթացքում
մրցակիցների նկատմամբ առավելու
թյունները կարող են վերանալ ինչպես
ներքին, այնպես էլ՝ արտաքին մի շարք
գործոնների փոփոխությունների պատ
ճառով:
Մրցունակության արտաքին և ներ
քին գործոններն ըստ Արթուր Թոմսոնի
և Ջոն Ստրիկլենդի հանդիսանում են՝
•	
պետության դրամավարկային,
ներդրումային և հարկային քաղաքա
կանությունը.
•	
շուկայի մրցունակության մա
կարդակը.
•
վճարունակ պահանջարկի մե
ծությունը.
•	շուկ այի ենթ ակ առ ուցվ ածք ի
զարգացման մակարդակը.
•	
պետական աջակցության մա
կարդակը (հայրենական ապրանք ար
տադրողների նկատմամբ հովանավոր
չության մակարդակը).
•
արտադրանքի ստանդարտացու
մը և սերտիֆիկացումը.
•	
շուկայական իրավիճակի վերաբե
րյալ տեղեկացվածության մակարդակը.
•
բնակլիմայական պայմանները և
այլն:
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Մրցունակության ներքին գործոննե
րի թվին են պատկանում՝
•
արտադրանքի մրցունակությունը.
•	
կազմակերպության ֆինանսա
կան վիճակը.
•	
նոր ագ ույն տեխն ոլ ոգ իան եր ի
օգտագործումն արտադրության մեջ.
•	
կազմակերպության չափերը.
•
անձնակազմի կրթական և մաս
նագիտական որակավորման մակար
դակը.
•	
կազմ ակ երպ ութ յան վիճ ակ ը
գործարար վիճակում և ապրանքների
շրջանում և այլն [10]:
Հայաստանում սննդի արդյունաբե
րության մեջ գարեջրի և ոգելից խմիչք
ների արտադրությունը համարվում է
զարգացող և հեռանկարային ճյուղ:
Շ ուկ այ ում հիմն ակ ան մասն աբ աժ ի
նը բա
ժան
ված է մի քա
նի խո
շոր ար
տադրողների միջև՝«Երևան գարեջուր»
ՓԲԸ, «Գյումրի գարեջուր» ՓԲԸ և «Կո

տայքի գարեջրերի գործարան» ՍՊԸ-ի և
ներմուծվող գարեջրերի (Baltika, և այլն)
միջև:
ՀՀ-ում գարեջրի սպառման վերաբե
րյալ տվյալների հավաքագրման համար
«Business stat» կազմակերպությունն անց
է կացրել համահայկական ստանդար
տացված հարցում 4200 սպառողների
շրջնում: Գարեջրի ընտրության վրա ազ
դող հիմնական գործոն հարցաթերթում
նշ
ված է եղել գի
նը, որա
կը և ավան
դույթերը: Հարցվածների 18%-ը բավա
րարված են հայկական գարեջրի գների
մակարդակից, իսկ 10%-ն ավելի շատ
հայկական գարեջուր կօգտագործեր,
եթե գներն ավելի ցածր լինեին: Գնորդ
ներն արտասահմանյան գարեջուր նա
խընտրում են դրա բարձր որակի պատ
ճառով:
Գարեջրի շուկայում հիմնական մրցա
կիցներին գնահատելու համար ներկա
յացնենք ճյուղում նրանց դիրքը:

Տեղեկություններ գարեջրի շուկայում հիմնական մրցակիցների մասին [3]
Մրցակիցներ

Մասնաբաժինը շուկայում, %

Գին

Որակ (1-10 բալ)

«Երևան գարեջուր» ՓԲԸ

60

ցածր

9

Գյումրիի գարեջրի գործարան

17

միջին

8

Կոտայքի գարեջրի գործարան

16

միջին

8

Ներմուծվող գարեջուր

7

բարձր

10

Ինչպես երևում է աղյուսակի տվյալ
ներից, մրցակցային առավել բարեն
պաստ դիրքում գտնվում է «Երևան գա
րեջուր» ՓԲԸ-ն:
«Երևան գարեջուր» ՓԲԸ-ի արտադ
րանքը բոլոր ցուցանիշներով գերա
զանցում է մրցակիցներին, միայն որակի
ցուցանիշով զիջում է ներմուծվող ար
տասահմանյան գարեջրին ընդամենը 1
միավորով:
Ընկերությունն ունի հնարավորու
թյուններ նոր տեխնոլոգիաների կիրառ
ման և այլ միջոցառումների իրականաց
ման շնորհիվ բարելավել արտադրանքի
որակական ցուցանիշները և այդ ցուցա
նիշներով նույնպես գերազանցել մրցա

կիցներին:
Գյումրիի և Կոտայքի գարեջրի գոր
ծարանների արտադրանքներն ունեն
գրեթե համանման մրցակցային դիրք
և՛ որակի, և՛ գնի, և՛ շուկայում ունեցած
մասնաբաժնի տեսանկյունից:
Ներմուծվող գարեջրի հիմնական
առավելությունը բարձր որակն է, սա
կայն գնի տեսանկյունից այն զիջում է
բոլոր մրցակիցներին:
Տնտ ես ագ ետ-գիտն ակ անն եր Ա.Ա.
Թոմփսոնն ու Ա.Ջ.Սթրիկլենդը մրցունա
կության հիմնական և որոշիչ գործոններ
են համարում՝
•	
ձեռնարկատիրոջ տեխնոլոգի
ական և գիտահետազոտական փորձը,
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ընդունակությունը նոր արտադրատե
սակների ստեղծման և դրանց կատա
րելագործման գործընթացում.
•
արտադրանքի ցածր ինքնարժեքը.
•	ծառայությունների մատուցման
բարձր որակը և սպասրկման արագու
թյունը.
•	մարքեթինգային անձնակազմի
որակավորման բարձր մակարդակը.
•
արտադրանքի տեսականին և
դրանց հաճախակի թարմացումը.
•
որակի կառավարման ժամա
նակակից համակարգի և հայեցակար
գի առկ այ ութ յուն ը, շուկ այի փոփ ո
խություններին արագ արձագանքելու
ունակությունները, այլ գործոնները՝ հե
ղինակությունը, արտոնագրային պաշտ
պանվածությունը և այլն:
Գիտնականներն առանձնացնում են
արտադրանքի մրցունակության հինգ
գործոններ՝
• շուկայի մասնաբաժինը.
• արտադրական հզորությոնը.
• նորամուծական ներուժը.
• մատակարարման հնարավորու
թյունները.
• նախորդ տարվա ցուցանիշները.
• կառավարման անձնակազմի նե
րուժը.
• կազմակերպության ռազմավա
րությունը:
Ընդհանրացնելով տարբեր գիտնա
կանների մեկնաբանությունները՝ կարող
ենք ասել, որ մրցունակությունը բնու
թագրող գործոնների համակարգը բա
ժանված է երկու խմբի՝
•	կազմակերպության մրցակցային
առավելությունները բնութագրող գոր
ծոններ.
•	սոցիալ-տնտեսական միջավայր:
Առ աջ ին խումբ գործ ոնն եր ի մեջ,
որոնք համարվում են ներքին գործոն
ներ, մտնում են շուկայական գործու
նեության տարբեր ոլորտները և ցու
ցանիշները, որոնք բնութագրում են
արտադրվող արտադրանքի մրցունա
կության գործոնների մակարդակը: Իսկ

երկրորդ խումբը, որոնք համարվում են
արտաքին գործոններ, ներառում են սո
ցիալ-տնտեսական միջավայրի տարրեր,
որոնք գտնվում են անմիջական ազդե
ցության ոլորտից դուրս [9]:
Շուկայական տնտեսությունում ցան
կացած ձեռնարկությունում գործում է
բարդ, դաժան մրցակցության պայման
ներ և, որպեսզի կարողանա գոյատևել,
պետք է արտադրի և սպառողին ներկա
յացնի այնպիսի ապրանքատեսակներ,
որոնք առավելագույն չափով կբավա
րարեն սպառողի պահանջմունքներին:
Նա պետք է մշտապես ուսումնասիրի
շուկան, սպառողի նախասիրություն
ներն ու ճա
շա
կը և անընդ
հատ ձգ
տի
կատարելագործել ապրանքներն ու ծա
ռայությունները, որոնք կլինեն մրցունակ
ինչպես որակական հատկանիշներով,
այնպես էլ գնային առումով:
Շատ կար

ևոր է, որ գա
րեջ
րի ար
տադրության ոլորտի ձեռնարկություն
ներն իրենց կազմակերպության զար
գացման ռազմավարությունը մշակելիս
առաջին հերթին ուշադրություն դարձ
նեն ապրանքային և գնային ռազմավա
րությանը:
Ապր անք ային քաղ աք ակ ան ութ յան
մշակման ժամանակ ձեռնարկությունը
պետք է մեծ ուշադրություն դարձնի ար
տադրանքի որակական հատկանիշին,
փաթ եթ ավ որմ ան ը, ապր անք ան իշ ին,
տեսականու ձևավորմանը, կառավար
մանը, սպասարկմանը և այլն:
Գնային քաղաքականությունը մշա
կելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել ֆիր
մայի ռազմավարական նպատակները,
ծախսերի մակարդակը, առաջարկի և
պահանջարկի հարաբերակցությունը և
գնային ճկունությունը:
Գարեջրի արտադրության ոլորտի
ձեռնարկությունների մրցունակության
բարձրացման գործում կարևոր դերա
կատարություն կարող է ունենալ ռիս
կերի արդյունավետ կառավարումը:
Ուսումնասիրությունները ցույց են
տալիս, որ ուսումնասիրվող ձեռնար
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կություններում ռիսկերի կառավ ար
մա
նը լուրջ չեն վե
րա
բեր
վում և կազ
մակերպություներում չի կատարվում
հավ ան ակ ան ռիսկ եր ի գնահ ատ ում,
չկա ռիսկերի կանխարգելման ծրագիր
և այլն:
Մեր կարծիքով՝ գարեջրի արտադրու
թյան ոլորտի ձեռնարկությունների մր
ցունակության բարձրացման հինական
ուղիները կարող են լինել՝
•	Կազմակերպության դիրքի ամ
րապնդումը շուկայի նոր հատվածնե
րում:
•	Գարեջրի վաճառքի ծավալների
ավելացման նպատակով անհրաժեշտ
է իրականացնել մարքեթինգային նո
րամուծական նոր քաղաքականություն՝
օգտագործելով շահավետ նոր առա
ջարկություններ: Մարքեթինգային նոր
ռազմավարության նպատակը պետք է
լինի բոլոր կատեգորիայի սպառողնե
րի պահանջների լրիվ բավարարումը,
որոնք ցանկանում են ստանալ ոչ միայն
որակյալ գարեջուր, այլ նաև այն որա
կը, որը համապատասխանում է ար
տադրանքի իմիջին և ընգծում է յուրա
հատուկ լինելը:
•
Անհրաժեշտ է փոփոխություն
ներ կատարել ինչպես իրականացվող
գովազդի ձևի մեթոդների մեջ, այնպես
էլ փաթեթի արտաքին տեսքի՝ դիզայնի
վրա, ինչի շնորհիվ արտադրանքը (ապ
րանքը) կդառանա ավելի հետաքրքիր և
ցանկալի սպառողների համար:
•
Մրց ուն ակ ութ յան բարձր աց
ման կարևոր պայման է նաև ծախսերի
կրճատումը: Առաջին հերթին անհրա
ժեշտ է ներդնել արտադրության կազ
մակերպման այնպիսի համակարգ, որը
հնարավորություն կտա բարձրացնելու
արտադրության արդյունավետության
մակարդակը և էականորեն կրճատել
առաջին հերթին արտադրական ծախսե
րը՝ պահպանելով արտադրանքի բարձր
որակը:
•
Սպառողների հարաճուն պա
հանջմունքների բավարարման համար

շատ կարևոր պայման է նաև տեսակա
նու անընդհատ թարմացումը և դրանց
կատարելագործումը, որն իր որակական
հատկանիշներով չի զիջի ներմուծվող
գարեջրի որակին, քանի որ տեղական
արտադրության գարեջուրն իր մրցակ
ցային հատկանիշներով զիջում է ներկր
վող գարեջրին միայն որակական հատ
կանիշներով:
•	Ձեռնարկությունների մրցունա
կության բարձրացման գործում շատ
կարևոր է իրացման աշխարհագրության
ընդլայնումը էքսքլյուզիվ առևտրային
ներկայացուցիչների միջոցով:
Գարեջրի արտադրության ոլորտի
կազմակերպությունների մրցունակու
թյան բարձրացման գործում կարևոր
դերակատարություն կարող է ունենալ
պետությունը՝ աջակցման մեխամիզմնե
րի կատարելագործման և բարենպաստ
գործարար միջավայրի ստեղծման մի
ջոցով: Պետական աջակցության ուղ
ղությունները մեր կարծիքով կարող են
լինել՝
-	
արտաքին շուկաներ մուտք գոր
ծելու համար բիզնես տեղեկատվության
և խորհրդատվության տրամադրում և
արտահանման արտոնյալ մաքսատուր
քերի սահմանում.
-	
մասնագիտական կադրերի վե
րապատրաստման և առաջադիմական
տեխնոլոգիաների ներդրմանը տեխնի
կական աջակցություն.
-	 ճ
կուն և շու
կային արագ հար
մարվ ող փոքր արտ ադր ութ յունն եր ի
ստեղծմանն աջակցություն, նրանց հա
մար ներդրումային և հարկային բարեն
պաստ միջավայրի ստեղծման աջակ
ցություն, նրանց համար ներդրումային
և հարկային արտոնությունների տրա
մադրում.
-	
սեփական հումքի (գարու) ար
տադրության համար պետական պա
հուստային ֆոնդի հողերից վարձա
կալությամբ տրամադրում արտոնյալ
կարգով՝ ցածր վարձավճարով:
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В последние годы в Армении стабильно увеличиваются объёмы производства пива,
улучшается его качество, а в отрасль активно внедряются современные технологии. Одна
ко, несмотря на это, конкурентоспособность пивоваренных компаний в регионе остаётся на
низком уровне.
Отечественный продукт уступает импортному как в качестве, так и разнообразии ассор
тимента. Для повышения конкурентоспособности отечественного продукта предлагаем про
вести инновационную маркетинговую и рекламную кампанию, сделать ставку на внешний
вид продукции, а также разработать систему планирования производства, которая позволит
сократить издержки, изменить принципы производства и расширить географию поставок
конечной продукции.
В повышении конкурентоспособности продукта значительную роль играет также госу
дарство, создающее благоприятные условия для национального производителя.
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WAYS OF IMPROVING COMPETITIVENESS OF BEAR PRODUCING
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HAYK GHAZARYAN
Armenian National Agrarian University, Head of the Department of Organization of Agribusiness,
Candidate of Economic Sciences, Associate Professor

HASMIK GEVORGYAN
Armenian National Agrarian University, Department of Organization of Agribusiness, Lecturer

EMILIA SUQIASYAN
Armenian National Agrarian University, Department of Organization of Agribusiness, Applicant

In recent years, beer production volumes are steadily increasing in Armenia, and along with
the improvement of its quality modern technologies are actively introduced to the sector. Despite
this, however, the competitiveness of breweries in the region remains low.
Domestic product either in quality or diversity can’t compete with the imported one. To
improve the competitiveness of the domestic product, we offer to carry out innovative marketing
and advertising campaign betting on the appearance of the product, and develop the production
planning system, which will reduce the cost, to change the production principles and expand the
geography of final product deliveries.
Government plays a significant role in increasing the product competitiveness and in creating
favorable conditions for domestic producers.
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ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
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ПР ОБЛ ЕМ Ы АВТОТРАНСП ОРТН ОГО ОБЕСП ЕЧ ЕН ИЯ
ТУР ИСТСК ИХ УСЛ УГ В РЕСП УБЛ ИК Е АРМ ЕН ИЯ
В статье рассматривается состоя
ние автотранспортного обеспечения ту
ристских услуг в Республике Армения.
Приведен анализ состояния дорожной
инфраструктуры республики, проблемы,
вызываемые неудовлетворительностью
состояния дорожной сети, в особеннос
ти на туристских маршрутах. Приведены
рекомендации к улучшению состояния
дорог, а также дана оценка осуществляе
мым на сегодняшний день работам в этом
направлении. Рассмотрено также состо
яние туристического автотранспортного
парка в республике, дана оценка актуаль
ным проблемам в этой сфере, а также
политике государственного регулиро
вания требований к туристскому автот
ранспорту, в частности, к обслуживаю
щим туристские маршруты автобусам.
Ключевые слова и словосочета
ния:туризм, транспорт, регулирова
ние, автотранспортное обеспечение,
туристская инфраструктура, авто
мобильные перевозки, автобусные пе
ревозки, дорожная сеть, туристские
маршруты.
Актуальность проблемы, рассмат
риваемой в статье, выражается в необ
ходимости осуществления скорейших
реформ и повышения продуктивности
автотранспортного обеспечения туризма
в республике.
Целью статьи является рассмотрение
сегодняшнего состояния на рынке транс
портных услуг в Армении, а также выяв

ление необходимых мероприятий для по
вышения уровня предоставляемых услуг.
Во всем мире, в том числе и в Рес
публ ик е Арм ен ия , разв ит ие рынк а
транспортных услуг осуществляется в
условиях непрерывной глобализации
производства всех отраслей экономики.
Транспорт и продукция отрасли - услуги
по транспортировке грузов и пассажи
ров, играют важную роль в развитии эко
номических отношений, производства и
сбыта продукции и услуг. Транспортная
система является одной из важнейших
составных частей материальной базы
экономики любой страны.
Общеизвестно, что страны с пере
ходной и развивающейся экономикой,
в числе которых на сегодняшний день
находится Республика Армения, значи
тельно уступают странам с развитой эко
номикой по эффективности и качеству
транспортных услуг. Проблемы развития
транспорта имеют особую актуальность
для РА, которая наряду с проблемами
экономического развития имеет также
нерешенные геополитические вопросы
с соседними странами и фактически на
ходится в экономической блокаде с за
пада и с востока. В результате более чем
70% грузопотока РА приходится на один
транспортный коридор (Армения - гру
зинские порты Поти и Батуми), связы
вающий РА с внешними рынками, что
является серьезной угрозой для эконо
мической безопасности страны.
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Автотуризм является одной из наибо
лее демократичных разновидностей ту
ризма. Развитие автомобильного транс
порта сегодня позволяет путешествовать
на значительные расстояния с комфор
том, неведомым ранее.
Неконкурентоспособность и проб
лемное состояние транспортной отрасли
РА отражает отрицательный показатель
чистого экспорта транспортных услуг
РА, который к 2012г. составил 3,22 % от
ВВП страны.
В усл ов ия х, когд а сл аб ор азв ит ая
транспортная отрасль является одним
из препятствующих факторов развития
экономики РА (в том числе, туризма),
а ее транспортные услуги неконкурен
тоспособны на мировых рынках, соз
рела необходимость внедрения эффек
тивных методов управления в системе
транспортных услуг РА. Именно в этом
и заключается актуальность данной те
мы. Немаловажное значение транспорт
ная инфраструктура имеет сегодня в раз
витии туристического бизнеса Армении.
Туризм в Армении на сегодняшний
день является перспективной областью
экономики страны, которая обусловлена
интересом туристов к народу, истории,
природным и культурным памятникам
Армении. Следует отметить, что в Арме
нии в настоящий момент сосредоточено
восемь объектов из списка Всемирного
наследия ЮНЕСКО.
Однако, если не будет обеспечена со
ответствующая транспортная инфраст
руктура, развитие этой отрасли в стране
будет сильно затруднено, так как именно
транспорт является одним из важнейших
элементов, обеспечивающих функцио
нирование рынка туристических услуг.
Дело в том, что на сегодняшний день
для развития наземного транспортного
обеспечения туристских услуг в стране
слабо развита дорожная инфраструктура.
Правда, за последнее десятилетие в этом
направлении были предприняты неко

торые шаги, благодаря которым удалось
организовать дорожную инфраструкту
ру на наиболее популярных туристских
маршрутах Армении, но в целом пробле
ма актуальна и сегодня, так как многие
туристские достопримечательности все
еще остаются вне досягаемости турис
тов.
В другом случае дорожная инфраст
руктура есть в наличии, но требует сроч
ного капитального ремонта и обновле
ния, как, например, трасса Ереван-Гарни.
В соответствии с официальными дан
ными министерства транспорта и связи
Республики Армения, состояние дорож
ной сети республики в 2014 году имело
следующий вид:
29% дорожной инфраструктуры нахо
дится в хорошем состоянии;
38% - в удовлетворительном состоя
нии;
22% автодорог находится в несоот
ветствующем состоянии;
11% инфраструктуры - в плохом сос
тоянии.
Сознавая, что дорожное строительство
является довольно затратной частью для
бюджета республики и требует весомых
капиталовложений, заметим, однако, что
следует все же уделять больше внимания
такой важной отрасли, как строительство
и содержание дорожного покрытия, яв
ляющейся как экономически, так и стра
тегически важным элементом для такой
страны, как Армения. Хорошим решением
в этом плане является привлечение част
ного заинтересованного капитала, а также
траншев международных организаций.
В направлении развития дорожной
инфраструктуры в республике в настоя
щее время предприняты довольно ощу
тимые шаги, выражением которых на се
годняшний день является строительство
автодорожной магистрали «Север-Юг».
Данная автомагистраль рассчитана на
обеспечение бесперебойного транспорт
ного потока по территории всей респуб
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лики с дорожным покрытием, соответст
вующим самым высоким требованиям
дорожно-строительных норм. Под непос
редственным контролем министерства
транспорта и связи Армении в летние ме
сяцы 2015 года интенсивно продолжались
строительные работы на автомагистрали
«Север – Юг». Работы на участках пер
вого транша Ереван-Арташат и ЕреванАштарак, а также на участке второго
транша Аштарак-Талин продолжаются.
На дорожном отрезке Ереван-Арташат,
где уже завершены работы по бетони
рованию 19.5 км левой стороны дороги,
проводятся работы по установлению во
доотводных систем, а также асфальти
рованию мостовых строений. Проводятся
работы по бетонированию правой сторо
ны дороги, работы на участке длиной 2.7
км уже завершены. Важнейшей задачей
в строительстве дороги Ереван-Арташат,
имеющей для Армении государственное
значение, является обеспечение высоко
го качества. На данном участке во второй
половине октября планируется полност
ью завершить работы по бетонированию.
А на участке дороги Аштарак-Талин про
водятся земляные работы, археологи
ческие раскопки и отчуждение земли.
Параллельно работам по строительству
дорог в ближайшее время на всех ука
занных участках будут отремонтированы
и восстановлены также мосты.
Исходя из вышеизложенного, можно
смело предположить, что к завершению
строительства автомагистрали в респуб
лике появится довольно развитая автот
ранспортная система, которую возможно
будет использовать в целях развития ав
тотуризма в Армении.
Определенного внимания и оператив
ного разрешения требуют также межму
ниципальные дороги, состояние которых
на сегодняшний день оставляет желать
лучшего. В республике пока еще сохра
нились такие межмуниципальные доро
ги, которые в последний раз ремонтиро

вались еще во времена СССР. Тем самым
использование таких дорог практически
лишает возможности организации автот
ранспортного туристского обеспечения
по этим направлениям. С точки зрения
обеспечения туристской инфраструк
туры, обязательным является не толь
ко ремонтирование дорог к населенным
пунктам, но и прокладывание новых, со
ответствующих международным стан
дартам дорог, ведущих к туристским
достопримечательностям, природным
заповедникам, историческим памятни
кам. Такой подход к вопросу обусловлен
некоторой спецификой туристских дос
топримечательностей в Армении. Дело
в том, что практическое большинство
туристских достопримечательностей на
ходятся в некотором отдалении от насе
ленных пунктов (в лесном массиве, на
возвышенности, в отдалении от дорог) и
проход к ним, даже при наличии дорож
ной инфраструктуры, связывающей бли
жайший населенный пункт с централь
ными автотрассами, является довольно
затрудненным. В этой связи следует от
метить недавнее строительство дорог
второстепенного значения, проведенных
совместными вложениями правительства
Республики Армения и Всемирного банка,
таких как муниципальные дороги Ваза
шен-Паравакар, Талин-Катнахбюр, Бюра
кан-Кари лич, дорога на Амберд и другие.
Таким образом, следует обратить вни
мание на этот немаловажный фактор, так
как большинство туристов (кроме лю
бителей экстремальных видов туризма)
предпочитают комфортную поездку на
хорошем транспортном средстве продол
жительной пешей экскурсии.
Немаловажным фактором для разви
тия автотранспортного туризма является
также состояние автопарка, обслуживаю
щего туристские маршруты.
Следует отметить, что в последнее
время ощущается некоторое развитие
в этой сфере. Дело в том, что местные
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туристские компании, ощутив нехватку
туристских транспортных средств, ста
ли интенсивным образом пополнять ав
топарк, модифицировать имеющиеся ра
нее автотранспортные средства. Если в
недавнем прошлом основной туристский
автопарк состоял из старых, выпущенных
в соцлагере автобусов, то на сегодняш
ний день состояние в корне изменилось.
К обслуживанию туристов привлекаются
автобусы известных иностранных марок,
которые намного более комфортабельны
и безопасны. Правда, в основном эксплуа
тируемые в республике автобусы являют
ся продуктами вторичного авторынка, но
все же автобусный парк на сегодняшний
день довольно надежен и имеет вполне
приемлемый ресурс для использования
в туристских целях.На рынке транспорт
ных услуг появились довольно крупные
организации, имеющие обширный авто
парк, которые очень плодотворно сот
рудничают с местными и иностранными
туристскими компаниями, предоставляя
транспортные услуги для въездного и
выездного туризма. Есть также туристс
кие фирмы,располагающие собственным
довольно обширным автопарком, который
активно используется при реализации
различных туристских продуктов.
В этом смысле немаловажным факто
ром является государственное регули
рование стандартов, применяемых для
средств перемещения туристов. Совсем
недавно – 30 июня 2015 года, постанов
лением правительства Армении N 864-Н
были приняты условия эксплуатации ту
ристических автобусов, правила получе
ния разрешения на туристское обслужи
вание, а также минимальные требования,
предъявляемые к туристским автобусам.
В сответствии с вышеизложенным пос
тановлением к обслуживанию туристов
допускаются только те автобусы, у ко
торых сооветствующий внешний вид,
хорошее состояние салона, есть обяза
тельное кондиционирование и обогрев

(даже во время стоянки автобуса), холо
дильник, передвижные затемняющие за
навески. Спинки сидений должны быть
покрыты одноразовыми подголовниками.
Между рядами сидений пассажиров дол
жен быть минимальный просвет в 50-55
см, одно пассажирское сиденье должно
быть не меньше 40-43 см в ширину. В
туристском автобусе должны обязатель
но присутствовать подлокотники, а так
же подставки для ног. Для всех видов ту
ристских автобусов обязательно наличие
кармашков в спинке пассажирского крес
ла, а также рекомендуется иметь вмонти
рованные складные столики. Для багажа
пассажиров в салоне обязательно долж
но быть предусмотрено место размером
минимум в 15 см. Туристские автобусы в
обязательном порядке должны быть обо
рудованы микрофоном для водителя и
гида, высококачественной акустической
системой. Для автобусов от 18 и боль
ше мест обязательно наличие ЖК–мони
тиоров, DVD - проигрывателя и сануз
ла. Постановлением установлены также
обязательные требования к водителю ту
ристского автобуса. В соответствии с вы
шеизложенным водитель должен иметь
соответствующее разрешение на вожде
ние транспортного средства, а также со
ответствующий внешний вид.
Такое внимание по отношению к ту
ристским средствам перемещения долж
но довольно плодотворно повлиять на
состояние туристского рынка транспорт
ных услуг в целом и является хорошим
прецедентом для государственного регу
лирования отношений в других сферах
туристской деятельности.
Стимулирующим фактором для раз
вития автотуризма в Армении является
также наличие и быстрое развитие ав
топрокатной сети в Армении. Такой вид
сервиса в основном используют инди
видуальные путешественники, которые
любят сами планировать свою поездку и
добираться до туристских достопримеча
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тельностей сами. На сегодняшний день в
Армении довольно большой ассортимент
автомобилей напрокат, а ценовой сег
мент колеблется в пределах средневро
пейского уровня и даже порядком ниже.
Таким образом, для повышения ка
чества автотранспортного обеспечения
туристских услуг в Армении необходимо:
а) развитие и ремонт дорожной сети
республики;
б) решение актуальных проблем фи
нансирования отрасли дорожного стро
ительства;

в) обновление туристского автопарка;
г) последовательная государственная
регламентация автоперевозок в туристс
кой индустрии.
В целом следует отметить, что автот
ранспортное обеспечение туристских
услуг в Армении, несмотря на некоторые
временные трудности, является впол
не состоявшейся отраслью туристской
инфраструктуры, в частности, и нацио
нальной экономики в целом и имеет все
предпосылки для последующего разви
тия и процветания.
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НОРМАТИВНО-ПРАВОВЫЕ АКТЫ
1.
2.

ՀՀ ՕՐԵՆՔԸ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ. ՀՕ11-Ն, 2003 թվական իդեկտեմբերի 17
ՀՀ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄԸ ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԱՎՏՈԲՈՒՍԻ ՈՐԱԿԱՎՈՐՄԱՆ ԿԱՐԳԸ,
ԸՆԹԱՑԱԿԱՐԳԸ, ՉԱՓԱՆԻՇՆԵՐԸ, ՎԿԱՅԱԿԱՆԻ ԵՎ ՆՇԱՆԻ ՁԵՎԵՐԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՄԱ
ՍԻՆ. N 864-Ն, 2015 թվականիհուլիսի 30

ՏՈՒՐԻՍՏԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՎՏՈՏՐԱՆՍՊՈՐՏԱՅԻՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՖԼՈՐԱ ԳԱՅԱՅԱՆ
Ավագ դասախոս, Մոսկվայի սերվիսի և տուրիզմի պետական համալսարանի
Երևանի մասնաճյուղ

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվում Հայաստանի Հանրապետությունում տու
րիստական ծառայությունների ավտոտրանսպորտային ապահովման վիճակին: Ներ
կայացված է հանրապետության ճանապարհային ենթակառուցվածքների վերլուծությու
նը, ճանապարհային ցանցի անբավարար վիճակի հետևանքով առաջացող խնդիրները,
առավելապես դրանց առկայությունը տուրիստական ուղիներում: Ներկայացված են ճա
նապարհների բարելավմանն ուղղված գործողությունների մասով առաջարկություններ,
ինչպես նաև տրված է ներկայումս այդ ուղղությամբ կատարվող աշխատանքների գնա
հատականը: Անդրադարձ է կատարվել հանրապետությունում տուրիստական ավտոտ
րանսպորտային պարկի ներկա վիճակին, առկա հիմնախնդիրներին, ինչպես նաև տու
րիստական ավտոտրանսպորտի, մասնավորապես տուրիստական ուղիները սպասարկող
ավտոբուսների նկատմամբ, պետական կարգավորման քաղաքանությանը:
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PROBLEMS OF ROAD TRANSPORTATION SUPPORT IN TOUR SERVICES IN THE RA

FLORA GAYAYAN
Yerevan branch of Russian State University of Tourism and Service, Senior Lecturer

The article deals with the problem of the road transportation support in the RA. An analysis
of the state of road infrastructure of the republic, the problems caused by inadequacy of the road
network, especially on tour-routes are presented here. Suggestions on improving the state of the
roads, as well as an assessment of the work done in this direction are introduced.
A Reference was made to the current state of tourism road parking in the republic, current
issues in this sphere were assessed. The policy of the governmental regulation requirements
towards the tour traffic, particularly towards the buses serving tour routes were also referred to.
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П ОЭТ ИЧ ЕСК АЯ ИНД ИВ ИДУА ЛЬН ОСТЬ МИХ АИЛ А СИН ЕЛЬН ИКОВ А
Данная статья посвящена творчес
кому наследию Михаила Синельникова,
который является представителем сов
ременной русской литературы. Он извес
тен как талантливый поэт, переводчик,
внесший неоценимый вклад в сближение
и пропаганду литератур разных народов.
В статье также представлены стихотво
рения М. Синельникова, посвященные
Армении.
Ключевые слова и словосочетания:
поэзия, эссе, переводчик, сборник сти
хов, поэтический язык, поэтическое во
ображение.
Михаил Исаакович Синельников явля
ется представителем современной русс
кой литературы, который известен как
талантливый поэт, эссеист, переводчик,
внесший неоценимый вклад в сближение
и пропаганду литератур разных народов.
М. Синельников – переводчик персидс
кой, таджикской, грузинской, армянской
поэзии, которые на русском языке соз
вучны подлинникам.
Его перу принадлежат 14 стихотвор
ных сборников, прочно утвердивших его
имя в литературе. Среди них выделим та
кие, как “Облака и птицы: Стихи” (1976),
“Киргизская рапсодия” (1976), “Сон шел
копряда: Избранные произведения (19681989)” (1990), “Обморок: Стихотворения”
(1997), “Под сенью кедра” (2004), “Сто

стихотворений: 1968-2009” (2011) и мно
гие другие, которые выделили поэтичес
кую индивидуальность поэта, раскрыв
при этом глубокие пласты его внутрен
него мира, остро реагирующего на кра
соту бытия.
Хар акт ерн ой особ енн ость ю лир и
ки М. Синельникова является точное
изображение деталей природы, которая
представлена в развитии и динамике. Его
стихам присуща конкретность, где по
этически воссозданные пейзажи имеют
свои реальные аналоги. В стихотворени
ях Синельникова мысли и чувства поэта
сплетены с живым дыханием природы,
звучит философское осмысление бытия.
Богатство поэтического языка, утон
ченный вкус, бесконечное разнообразие
сюжетов, чувств, настроений являются
неотъемлемой частью лирики поэта. В
его поэзии слышатся вздох степи, дви
жение и шепот травы, шум летящего та
буна, которые воссозданы им с большим
эмоциональным чувством.
Синельников – мастер пространства,
где природа описана им во всей ее масш
табности, представлена точными и тон
кими красками. Его стихотворения насы
щены светом, яркими красками жизни,
в них ощущается гармония его души с
внешним миром. Подчас его мысль дос
тигает высот космоса, позволяя ему фи
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лософски осмыслить движение жизни,
вечность бытия.
Свидетельством поэтического мас
терства Синельникова являются, напри
мер, стихотворения из цикла “Тюркская
ночь”, куда вошли стихи, посвященные
Киргизии, где прошло детство поэта. В
них он отразил образ самобытной кир
гизской природы, где слышны шелест
шелковицы, пение жемчужно-зеленой
птицы, где поутру пасется табун, где уп
ругость свежего воздуха бодрит и радует
человека. Глубоко одухотворенные пей
зажи Средней Азии с первозданной чис
тотой красок воссозданы поэтом в сти
хотворениях “Музыка Азии”, “Степное
солнце”, “Ферганская долина”, “Старый
Ташкент”, “Степная кровь” и других,
где ощущается благоговение и восторг
поэта перед миром природы.
Поэзия Синельникова – непрерывное
объяснение в любви к миру, людям. Об
разуя единение с природой, поэт верно
чувствует ритмику ее дыхания и серд
цебиения, в котором проглядывает пан
теистическое чувство поэта. Поэзия М.
Синельникова заключила в себе сокро
венные ценности всего живого, где реа
лизм бытия переплетается с романтичес
кими чувствами поэта. Его стихи ярки,
образны и выразительны, им свойствен
ны естественность и гибкость, которые
завораживают своей силой и непосредст
венностью, многообразием ритмов, ори
гинальными метафорами и эпитетами.
Общая тональность лирики Синельни
кова глубоко оптимистична и раскрывает
его психологию, нравственные идеалы, а
также эстетическую программу поэта,
где его слова и мысли подчинены слу
жению правде, доброте и красоте жизни,
которые являются прочным фундамен
том его поэзии.
В творчестве М. Синельникова особое
место занимают стихотворения, посвя
щенные Грузии, которые можно встре
тить почти во всех сборниках поэта.

В 1972 году М. Синельников впервые
посетил Армению, которая своей древ
нейшей культурой, искусством и, в част
ности, литературой вызвала у поэта ог
ромный интерес.
Знакомясь с сокровищами армянской
культуры, Синельников раскрыл для себя
новый, богатейший мир, под воздействи
ем которого были написаны его стихот
ворения об Армении, свидетельствую
щие о том, что библейская земля нашла
свое воплощение в душе поэта. Синель
ников реалистично отразил в них краски
Армении, ее безмолвные серые камни,
грохот реки, пение кузнечика. Так, в сти
хотворении “Кузнечик” прошлое и насто
ящее Армении сплетены поэтом в одно
целое, благодаря чему он воссоздал пол
ноценный образ этой древнейшей стра
ны. Обилие метафор и эпитетов придают
стихотворению особую яркость, в кото
рой отразился колорит Армении:[2,с.28]
Кузнечик запел в Араратской долине,
Где слабое слово, чуть выше травы,
Ушло бы в слияние солнца и сини,
Но горы безмолвны, но камни мертвы.
О глубоком проникновении поэта
в пласты армянской культуры свиде
тельствуют в стихотворении также не
которые имена армянских богов и царей,
образы которых напоминают о великом
прошлом Армении: [3,с.86 ]
Пока он поет, не тревожась нимало,
Живет ожиданьем высокой страны,
Рожденье Ваагна и гибель Ваала
Идут, как цветные короткие сны…
Могущество Армении с ее далеким
прошлым и настоящим воплотилось так
же в стихотворении “Хорвирап”, где
свое поэтическое олицетворение нашла
величественная природа Армении с ее
утесами и холмами, свидетелем кото
рых был святой Григор Просветитель.
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Смыкая концы и начала времен, Синель
ников воссоздал неповторимо яркий об
разный мир, раскрывающий внутренний
мир поэта. Стихотворение динамично и
выразительно, пронизано оптимизмом
поэта, улавливающего сквозь темноту и
пустоту окружающего песню замедлен
ного хора, знаменующую собой новую
жизнь:[3,с.115]
…Что за песня? Откуда ей взяться?
Проливается солнце на снег
Золотистой струей Арагаца,
Так и хочется в пропасть сорваться,
Прянуть в облачный легкий ковчег!

нельникова была также творческая судь
ба армянских поэтов, о чем свидетельст
вуют его стихотворения, посвященные Е.
Чаренцу, Г. Матевосяну.
Так, в стихотворении “Пророк” по
эт не только воссоздал психологичес
кий портрет Г. Матевосяна, но и уловил
импульсы его светящейся души и ауры,
распространяющей покой и умиротво
рение. В лице армянского писателя Си
нельников “узрел с ораторскими устами
пророка”, вызвав в нем самые теплые и
искренние чувства: [1,с.116]
…Ко мне он притронулся хилой ру
кой.
В глаза заглянул мне глубоко,
И в сердце вливается странный покой,
Глухая усталость пророка.

Все теперь превращается в эхо,
Возвращаясь в такие места,
Где звучнее и плача, и смеха
Высота, темнота, пустота.
Широта поэтического видения Си
нельникова позволила ему приблизиться
к истокам Армении, породившим в его
ду
ше са
мые свет
лые и теп
лые чувст
ва. Ярким подтверждением этому слу
жит следующее высказывание поэта,
звучащее подобно утонченной лирике:
“…Руины Армении веют неравнодушной
вечностью. Храмы, полуразрушенные
ударами таранов и работой веков, ста
ли только сильнее и величественней. На
дне стремительно-прозрачной реки сре
ди бессчетной, безликой гальки вдруг
разглядишь вытесанную, одушевленную
глыбу. Ошеломляет Гегард, весь создан
ный из цельного камня. Это гора, из ко
торой вынесли по песчинке все лишнее.
Гора, в которой зодчие угадали душу и
дали ей место обитания. Из того же еди
ного камня извлечена и келья летописца.
И стол его, и сиденье, и прорубленное
окно, через которое то нежно-розова
тый, то согревающий, желтый солнеч
ный луч падал на тонкую руку с трост
никовым пером”. [ 4,с.192 ]
Объектом внимания и изучения М. Си

Незабываемое впечатление на М. Си
нельникова оставило посещение музея
Егише Чаренца, где он, по собственно
му признанию, помимо портретов поэта,
увидел “…лики Данте и Петрарки под ли
ком Иисуса”. [4,с.201]
Выражая свои чувства и впечатления
об увиденном, Синельников отмечал, что
одной из любимых тем большого поэта
и страстного минеролога Леонида Мар
тынова была способность неодушевлен
ной природы отзываться на события ми
ра людей, который считал, что явления
природы могут реагировать на некото
рые события. Так, “…на смерть Пикассо
французская природа ответила лесными
пожарами… В тот же день в московском
Музее изобразительных искусств было
замечено, что картины Пикассо внезапно
озарились каким-то небывало ярким све
том…”, как бы прощаясь со своим созда
телем.
Необычные явления Синельников за
метил и в музее Е. Чаренца: “В открыв
шемся музее Чаренца случилось нечто
подобное: одна прикрепленная к стене
тесаная плита вдруг изменила цвет. На
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пресно-сером фоне появились темные
пятна с очертаниями храмовых руин,
одиноких колонн, гор, полей. Потяну
лись какие-то бредущие толпы – то ли
беженские, то ли погребальные… Так
отозвалась камня сердцевина, Такое об
наружилось родство…”. [4, с.201]
Впоследствии ощущения и поэтичес
кая проницательность М. Синельникова
отразились в стихотворении “Камень”,
где поэт ассоциативно связал камень ме
мориальной плиты Е. Чаренца с кровавой
судьбой армян. Мысленно перешагивая в
Карс и Артвин, поэт сквозь полночные
страхи разглядел погребальные толпы:
[4,с.201]
…И на доске тесово-суховатой
Изобразилось вдруг падение статуй
Иль столпн ик ов, отт алк ив авш их
столп,
Зигзаги молний под звездой хвостатой
Полночных страхов, погребальных
толп.
Как запустенье Карса и Артвина,
Вся в пограничной мгле была картина.
Так отозвалась камня сердцевина,
Такое обнаружилось родство.

Из приведенного фрагмента следу
ет, что судьба и поэтическое наследие
Е. Чаренца были глубоко прочувствова
ны поэтом, вызвав у него сострадание и
грусть.
Стихотворения Синельникова глубоко
лиричны, в них сквозь призму мироощу
щения поэта отразились природа, геро
ическое прошлое и будущее Армении,
образность которых была представлена
со всей яркостью и живостью русского
языка.

М. Синельников – поэт интеллекту
альной мысли, проявивший глубокие
знания в области истории, культуры,
искусства армянского народа. Взглянув
и оценив Армению глазами гуманиста и
интернационалиста, поэт обогатил свою
поэзию новыми, свежими красками жиз
ни, которыми пропитаны его стихотво
рения. В них отразились также нравст
венные идеалы поэта, где ярко выражена
его поэтическая индивидуальность. Сила
его описаний и размышлений воодушев
ляет и волнует читателей, доставляя при
этом эстетическое наслаждение.
В целом поэзия Синельникова – фи
лософское осмысление природы, ее вза
имосвязи с человеком, где отразились
зоркость глаза поэта, необычное чутье к
слову, к ритму слова. Его поэзия – лю
бовь к родной земле и людям, воспева
нию которой поэт посвятил всю свою
творческую жизнь.
Яркая самобытность поэтической ин
дивидуальности Синельникова прояви
лась во всех его поэтических сборниках,
где ощущается неразрывная гармония
души поэта с внешним миром, в сплете
нии с самыми оптимистическими крас
ками жизни. Многообразность и ассоци
ативность его поэзии свидетельствуют
о жаждущей душе поэта, стремящегося
осмыслить все радости и противоречия
бытия.
Творческая установка Синельникова
предполагает поиск нового, возвышен
ного, что является манерой его самовы
ражения, где присутствует нежное и ли
рическое обаяние поэта. Темы, воспетые
им, актуальны и значимы, в них ощуща
ется дух взаимопонимания между поэтом
и читателем, их родства.
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ՄԻԽԱՅԵԼ ՍԻՆԵԼՆԻԿՈՎԻ ԲԱՆԱՍՏԵՂԾԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱՏԻՊՈՒԹՅՈՒՆԸ

ԶԱՐՈՒՀԻ ՀԱՅՐՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա,
Մ. Աբեղ յանի գրականության ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող

Սույն հոդվածը նվիրված է Միխայել Սինելնիկովի գեղարվեստական ժառանգության
լուսաբանմանը, ով հանդիսանում է ժամանակակից ռուս գրականության ներկայացուցիչը:
Նա հայտնի է որպես տաղանդավոր բանաստեղծ, թարգմանիչ. անգնահատելի ավանդ է
ներդրել տարբեր ժողովուրդների գրականության տարածմանն ու մերձեցմանը: Հոդվա
ծում նաև ներկայացված են Մ.Սինելնիկովի բանաստեղծությունները՝ նվիրված Հայաստա
նին:

POETIC INDIVIDUALITY OF MICHAIL SINELNIKOV

ZARUHI HAYRYAN
National Academy of Sciences of the RA
Institute of Literature after M. Abeghyan
Candidate of Philological Sciences, Associate Professor, Senior Research Assistant

This article is devoted to the artistic heritage of Mikhail Sinelnikov, who is a representative
of modern Russian literature. He is known as a talented poet, translator, who made an invaluable
contribution to the convergence and the promotion of literatures of different nations. The article
also presents poem by Sinelnikov dedicated to Armenia.
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METHODS OF GRAMMAR INSTRUCTION
The main reason we study grammar is
that we, human beings are curious and want
to learn more about ourselves. Curiosity
about what we are and what kind of world
we inhabit has led humans to study such
fields as psychology, biology, history, and
linguistics. In particular the discovery of how
complex and yet elegant our grammars are
will give us an appreciation of humanity’s
achievement in creating this marvelous
instrument. Our language knowledge is
mostly unconscious, not conscious, but the
best way to become a good writer or speaker
is to read widely and practise often.
Key words: marvelous, conscious,
enlightened choices, goals, diagrams,
insight, instruction, teaching, discovery,
high-school-age, adapt, material,
theoretical grammar.
Conscious grammatical knowledge can
help us to understand what we are doing
and allow us to make some enlightened
choices. Knowledge of grammar can also
give us a tool or analyzing our writing and
a vocabulary for discussing it.
Another practical goal is to gain a
background for teaching grammar in the
schools. There is still one final reason for
studying grammar, and that is that it can be
a very exciting and even pleasurable activity.
There is no point in teaching grammar if
students do not understand it or, even worse,
if they detest it. Two primary goals of grammar
teaching are for students to gain insight into
the workings of the English language and to
gain love for it as well. Grammar instruction
that fails to accomplish these goals is worse
than useless. This is the reason why teachers
1.should involve students in discovering

grammar. Grammar-as-discovery is the best
teaching method in the schools as well as in
college courses. Students should not simply
be told about grammar; they should do
grammar for themselves,
2. should make it clear. Analyses that
is appropriate for college students would not
always be clear to high-school-age or younger
students. Teachers must keep grammatical
analyses sufficiently simple so that they can
be understood by their students.
3. should make it fun. The more
the teachers involve students in making
discoveries for themselves, the more likely
they are to accomplish their goals.
4.should adapt and supplement the
available materials. Mandated textbooks
may include some of the worst features
of traditional grammar. Good teachers
can adapt those materials to worthwhile
purposes, and they can provide their own
supplementary exercises and discussions as
well. They can also use many innovative
and nontraditional strategies.
5. should not lose sight of real goals.
The purpose of applied grammar study is to
help students develop their language skills,
and the purpose of direct instruction is to
provide students with an understanding
and appreciation of the English language.
Training in advanced linguistics is not a
goal of the schools. Primary and secondary
students do not need a sophisticated
command of theoretical grammar. Instead,
they really need to understand the main
principles about language and be familiar
with the major grammatical constructions
of our language.
This is the reason why we consider
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diagrams a useful tool. They make the
material clear and the students usually enjoy
drawing them. If through their instruction
students learn to speak, read and write
with competence and confidence they gain
an understanding and love of the English
language, thus developing a curious and
inquiring attitude toward language. Their
schooling in this case serves them well. They
will be well prepared for using language
in everyday life, and will be prepared for
whatever more advanced linguistic study
they undertake in the future.
AGE
We most often talk about people’s ages
using the following structures.
 be +number
She is thirty.
He is fourteen.
be +number+years old
He is fifty years old.
êbe +smb’s age
When I was your age.
In other structures at is used before
age.
at the age of+number
He could read at the age of five.

week.
Note: Here last is used without a definite
article.
3.THE last +noun (վերջին)
the last hope, the last time, the last week,
the last day
e.g. We spent the last week of our
holiday at a nice hotel.
4.a) Last+ ստորոգյալ (միջադաս է)
In the sentence before the predicate
verb, last means վերջին անգամ and is
equal to for the last time at the end of
the sentence.
e.g. I last saw him two years ago=I saw
him two years ago for the last time.
b)First-P.I=for the first time (առաջին
անգամ)
Last can be contradicted to first in
the middle of the sentence and for the
first time at the end of the sentence.
e.g. I first met him two years ago=I met him
two years ago for the first time.
Note: The past Indefinite tense is used in
last=for the last time, and first=for the first
time structures.
5. This is the last time is followed
by the Present Indefinite, the Future
indefinite or the Present Continuous
tense forms.

A woman of forty.
A boy of nine.

DIAGRAM 1
I pay for you

Note: The two boys are the same age.
At an early age.
How old are you?

e.g. This is the last time

LAST
It has proved to be very productive to
introduce the word last as follows.
1.last as a regular verb
Last-lasted lasted (տևել)
e.g.. The meeting lasted two hours.
2.last + a time word (անցյալ )
last week, last year, last month, last
time, etc.
e.g. I met an old friend of mine last

I shall pay for you

I’m paying for you
This can be compared with ‘This is the
first time’ structure which, as a rule, is
followed by the Present Perfect tense form.
e.g. This is the first time I have driven
a car.
OTHER ANOTHER

When introducing these words great
attention should be paid to the different
meanings of the word other. On the one
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hand it means մյուս, and on the other hand
it means ուրիշ. When meaning մյուս it is
proceeded by the definite article the and
can be used without a noun.
When it means ուրիշ it is proceeded

by a zero article and is followed by a plural
noun.
In this sense we use another (an=մի) for
singular nouns.
DIAGRAM 2
the other book=the other
the other books=the others
the other day-անցած օրը

Մյուս

OTHER
Ուրիշ+ հոգնակի
գոյական books, people
book

Another + եզ. գոյական

game

e.g. Some boys like football, others
don’t.
Some of the boys in our group like
football, the others don’t

Like is a preposition and can be followed
by a noun, objective pronoun and an- ing
form.
Like is used for similarities.

*However we can use another before a
plural noun in expressions with few or a
number (1,2,3) which means ևս մի:

DIAGRAM 4
ing (speaking, dancing)
Like
ինչպես (հմմտ.)

DIAGRAM 3

a palace

*But
2 days
For another

him, this, that

few dollars
5 miles chairs

e.g. I liked the place so much that I
wanted to stay there for another 2 days.
LIKE -AS
Non-native speakers often have
difficulties when dealing with the choice
of like and as.

e.g.
1) It sounds like a child crying.
2) Do it like this
3) Our house is like a hospital,
everyone is ill.
As on the one hand is a conjunction and
is followed by a subject+predicate, and
on the other hand it can be a preposition
and is followed by a noun. The choice here
depends on the lexical meaning of the
words.
As is used to say what smb. or smth
really is and means (որպես)
Like is used for comparison and means
ինչպես. As a conjunction as means ինչ
պես:
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BE LIKE-BE ALIKE
LOOK LIKE-LOOK ALIKE

DIAGRAM 5

noun- a palace

որ
պե
ս

1. Like is a preposition with different
manifestations.

j.
c on պես
չ
ին

as

BE LIKE-ներքին նմանություն
LOOK LIKE-արտաքին նմանություն
BE AlIKE-մի
մյանց նման լի
նել ներ
քինով
LOOK ALIKE-մի
մյանց նման լի
նել
արտաքինով

Subject + predicate- I say.

e.g.
1)This building was used as a hospital
during the war.
2)Do as I say and everything will be all
right.
After feel, look, smell, sound, taste
+like+ noun it means, ոնց որ:
feel
look
smell
sound
taste

]

like +
noun

e.g. It feels like silk.
It looks like rain.
It smells like a rose.
It tastes like a chicken.
It sounds like fun.
*regard…. I regard her as my best friend
*like smb/smth doing smth. It sounds
like a baby crying.
*like=such as. Some sports, such as
football, are popular all over the world.

*Note that a in alike corresponds to
Armenian մի
մյանց. Consequently the
subject in these structures should be in the
plural
e.g. I am like my mother but My mother
and I are alike
I look like my mother but My mother and
I look alike.
2.Like is also used in questions.
We use what +be… like to ask for a
description of smb’s character.
e.g. What is Tom like? He is pleasant
and friendly.
We use what +do…look like to ask for
description of smb’s physical appearance
e.g. What does he look like? He is tall,
with black hair and black eyes.
When asking about the weather we
use ‘what+be +the weather like?’
e.g.What was the weather like yesterday?
It was cold yesterday.
He is a clever boy. What is he like?
He is a tall boy. What does he look like?
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ՔԵՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐ

ԳՈՀԱՐ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիա, գիտակրթական միջազգային կենտրոն,
օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտությունների թեկնածու,
անգլերենի դասախոս

Հոդվածում ներկայացվում են այն հիմնական պատճառները, թե ինչու են սխեմաներն
օգտակար գործիք համարվում: Նրանք նյութն ավելի հստակ են դարձնում, իսկ ուսա
նողներին սովորաբար դուր է գալիս սխեմաներ նկարել: Սխեմաները կօգնեն ուսանող
ներին ընկալել տարբեր քերականական երևույթներ և ուսումնասիրել լեզուն տար
բեր
փուլերում:Նրանք կկարողանան լեզուն առօրյա կյանքում գործածել և կլինեն ավելի առա
ջադեմ լեզվական ուսումնասիրություն կատարելիս:

МЕТОДЫ ОБУЧЕНИЯ ГРАММАТИКИ

ГОАР ГРИГОРЯН
Национальная Академия Наук РА, Международный научно-образовательный центр,
заведующая кафедрой иностранных языков, кандидат филологических наук,
преподаватель английского языка

В статье представлены основные причины того, почему диаграммы считаются полезным
инструментом. Они делают материал понятным, и студентам обычно нравится их рисовать.
Эти диаграммы помогут студентам понять различные грамматические явления на разных
стадиях изучения языка. Их обучение в данном случае послужит им хорошую службу. Они
будут хорошо подготовлены для использования языка в повседневной жизни и готовы к бо
лее продвинутому лингвистическому исследованию в будущем.
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ԻՐԻՆԱ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի սփյուռքագիտության ամբիոնի հայցորդ

ՈՐՈՇՅԱԼԻ ԵՎ ԱՆՈՐՈՇԻ ՔԵՐԱԿԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԳԻ ԸՄԲՌՆՈՒՄԸ՝
ԸՍՏ ՀՈՒՆԱԲԱՆ ԵՎ ԼԱՏԻՆԱԲԱՆ ՔԵՐԱԿԱՆՆԵՐԻ
Հոդվածը վերաբերում է հայ քերա
կանական մտքում որոշյալի ու անորոշի
ըմբռնման առանձնահատկություննե
րի վերլուծությանը հունաբան և լատի
նաբան դպրոցների համատեքստում:
Ուսումնասիրությունները ցույց են տա
լիս, որ հունաբան և լատինաբան դպրո
ցի հետևորդները միասնական չեն եղել
գրաբարի հոդերի ըմբռնման հարցում:
Որոշ քերականներ հիմնականում տար
բերակում են հոդի երկու տեսակ՝ ստո
րադաս և նախադաս, որոնք իրենց հեր
թին լինում են հոլովվող և չհոլովվող:
Նրանք որ
պես ար
դյունք չեն հան
գել
որոշյալի և անորոշի՝ որպես քերակա
նական կարգի գիտական խորը ընկալ
մանը, սակայն նկատել են երևույթը՝
դրանով հիմք նախապատրաստելով հե
տագա ուսումնասիրությունների համար:
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. որո
շյալ և անո
րոշ հոդ,
քերականություն, խոսքի մաս, դերա
նուն, հայերեն, հունարեն, լատիրեն,
թարգմանություն:
Հայ քերականական միտքը հայերե
նի որոշյալի և անորոշի քերականական
կարգի ուսումնասիրությամբ սկսել է
զբաղվել դեռևս հինգերորդ դարից, երբ
Դիոնիսիոս Թրակացու «Քերականական
արվեստ» աշխատության թարգմանու
թյամբ դրվեց հայոց լեզվի քերականու
թյան հիմնաքարը: Թարգմանությունը,
ինչ
պես կար
ծում են, կա
տար
վել է մեծ
փիլիսոփա Դավիթ Անհաղթի կողմից և
ունեցել իր բազմաթիվ մեկնություննե
րը: Առաջին մեկնիչ-քերականները, լինե
լով հունարենի լավագույն գիտակներ և
հաճախ վախենալով հեռանալ հունարեն
բնագրից, շատ դեպքերում ոչ թե փոխում

էին Դ. Թրակացու քերականությունը
հայերենի օրինաչափությունների համա
ձայն, այլ, ընդհակառակը, հայերենի իրո
ղություններն էին հարմարեցնում դրան:
Դ. Թրակացին իր քերականության
մեջ սահմանում է ութ խոսքի մաս. «Եւ
բանի մասունք են ութ. անուն, բայ, ըն
դունելութիւն, յաւդ, դերանուն, նախադ
րութիւն, մակբայ, շաղկապ» [1, էջ 12]:
Դ. Թրակացու քերականության թե՛
թարգմանիչը և թե՛ բոլոր մեկնիչնե
րը հունարենի նմանողությամբ հայե
րենում նույնպես ընդունում են այս ութ
խոսքի մասերը՝ ներառյալ և հոդը: «Յա
ղագս Յաւդի» հատվածում թարգմանիչը
գրում է. «Յաւդ է մասն բանի հոլովա
կան, նախադասեալ <եւ ստորադասեալ>
ներխոնարհութեան անուանցն. եւ նա
խադասական է այս, որգոն ո. եւ ստո
րադասական է այս, որզան որ» [1, էջ 27]:
Թարգմանությունը ցույց է տալիս,
որ մեկնիչները հիմնականում ճիշտ չեն
ըմբռնել հայերենի հոդերի էությունը.
հունարենի հոդը հայերենում նրանք փո
խարինել են այս, այդ, այն ցուցականնե
րով, որոնք ունեն թիվ, սեռ և հոլով:
Այսպ ես, ըստ Մովս ես Քերդ ող ի
(նշենք, որ բնագրում Քերդող-ը գրված
է դ-ով) և Անանուն մեկնիչի՝ հայերենի
հոդը այս-ն է, որն ունի թիվ և հոլով.
«Յաւդս յայլում լեզուի բազում ինչ ունի,
այլ ի մերումս սակաւ, զի հոլովք եւ թիւք
միայն լինին. բայց զսերոցն ոչինչ նշա
նակէ: Եւ է շրջաբերութիւն այսպէս. այս,
այսմ, այսու, զայս, ո՛վ այս…» [1, էջ 175]:
Այսուհանդերձ, չի կարելի թերագ
նահատել նրանց կատարած դիտար
կումների արժեքը, որոնցում դրսևոր
վել են նաև ինքնուրույն մոտեցումներ:
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Դրանցից ամենագնահատելին, անտա
րակույս, Դավիթ Անհաղթի մեկնություն
ներն են: Նա նկատել է, որ հունարենի
հոդերը չեն համապատասխանում հայե
րենին, և թարգմանության մեջ հոդերի
փոխարեն թյուրիմացաբար ցուցական
դերանուններ են դրված:
Թարգմանչի կողմից հոդի հարցում
ներմուծված արհեստականությունները
Դավիթը բացատրում է որպես հունարեն
բնագիրը հայերեն ամբողջական ներկա
յացնելու ցանկության արդյունք: Դավ
թին հայտնի է, որ հունարենում հոդը մեծ
մասամբ դրվում է անունից առաջ, ունի
սեռ և թիվ, իսկ հայե
րե
նում դր
վում է
բառավերջում, չունի սեռ և թիվ, զուրկ է
նյութական իմաստից, կատարում է որո
շիչ դեր. «Յաւդդ որպէս ի հոռոմին եւ ի
մերումս ոչ եւս նշանակ է, այլ սուղ ինչ
մասն: Եւ է յաւդդ որպէս սոսկ բան յաւ
դեալ իմն բարդած, որ պատկանաւոր եւ
յարդարուն գործիցէ: Եւ ունի ի հոռոմին
ի սկզբան բանին, որպէս թե ո՛վ Պետրոս.
եւ են զանազանեալք արականի եւ իգա
կանի եւ չեզոքի, սոյնպես եզականին եւ
յոգնականին: Այլ եւ այս իսկ ի հայումս ի
վախճանի ըստ երիցս այսոցիկ աւրինա
կացս իբր թե ձին, կամ ձիդ, կամ ձիս, որ
նշանակիչ յայտնի իրաց է. զի ասիցես՝
ձի եկն, ոչինչ նշանակեցեր, իսկ դնելով
ի վե
րայ զաւդն, իբր թե ասի
ցիս՝ ձին
եկն, անդէն ծանուցեր» [1, էջ 115] (ընդգ
ծումները մերն են՝ Ի. Մելքոնյան):
Այսպիսով՝ դժվար չէ նկատել, որ ըստ
Դավթի՝ հոդը մասնիկ է և ոչ թե անկախ
բառ: Սակայն նա չի անում հաջորդ քայ
լը. չի ճանաչում որոշյալի և անորոշի քե
րականական կարգը և հոդը համարում է
հայերենի խոսքի մասերից մեկը:
Անանուն մեկնիչը հիմնականում կրկ
նում է Դավթին, միայն նշում է, որ հո
դը կարող է դրվել բոլոր խոսքի մասերի
վրա. բացառություն են կազմում նա
խադրությունը և շաղկապը. «Եւ ըստ հա
մարականումն՝ միապէս եսն, եւ երկուո
րաբար դուն, եւ բազմաւորաբար դուքն,
որ յամենայն մասունս գտանի, բաց ի նա

խադրէ եւ ի շաղկապէ» [1, էջ 150]:
Ըստ Ստեփանոս Սյունեցու՝ հոդը
գործածվում է ինչպես անունների, այն
պես էլ բայի հետ՝ ցույց տա
լով նրա
դեմքը. «Իսկ յաւդ ասի պատուաստ ինչ
յանուն կամ ի բայ: Եւ են սոքա գիր քն
նողաց յանգի անուանն կամ բայի առ ի
ցուցական առնել զդէմս» [1, էջ 214]:
Գրիգոր Մագիստրոսն իր մեկնության
մեջ հոդի առաջադաս կիրառությունը
ընդունում է որպես հունարենին բնորոշ
հատկություն և հավելում, որ հայերենում
նույնպես այն երբեմն հանդիպում է. «Եւ
ըստ մերս նախադասելով յաւդ ոչ եմք սո
վորեալ բազմաւորական յաճախ զսա վա
րեցեալ, բայց միայն ասեմք ո՛վ Գէորգ, ո՛վ
Գրիգոր, ո՛վ Տրդատ. եւ ահա նախադա
սեալ եղեւ ովդ առանձին արական:
Իսկ ասեմք ո՛ Համունի, ո՛ Մանի, ո՛
Նու
նի եւ այս(քան) քան
զի ովդ արա
կան եւ երկարացեալ է յաւդ, իսկ ո՛ փա
ղաքշա
կան իմն եւ ման
կա
կան» [1, էջ
246]: Ուրեմն, ըստ քերականի, ով-ը կի
րառվում է արական, իսկ ո-ն՝ իգական
անունների հետ:
Հիշյալ բոլոր քերականներից Համամ
Արևելցին տարբերվում է նրանով, որ
հոդի բացատրությունը տալիս ելակետ է
ընդունում առարկաների սեռը, տեսակը,
ինչպես նաև տարածական ու քանակա
կան հարաբերությունները՝ մոտն ու հե
ռուն, շատն ու քիչը. «Զի յաւդ ցուցանէ
զմերձն եւ զհեռին, զշատն եւ զսակաւն.
մերձ որպէս զսեռն եւ հեռի որպէս զընդ
հանրական կենդանին. շատն որպէս
զբոլոր տեսակս, սակաւն որպէս զմաս
նա
ւորն կամ զոմն մարդ» [1, էջ 265]:
Առհասարակ Հ. Արևելցին նոր դիտո
ղություններ չի անում հայերենի քերա
կանական իրողությունների, մասնավո
րապես՝ հոդերի վերաբերյալ: Եղածն էլ
ըստ էության նախորդ մեկնիչների կրկ
նություններ են՝ ավելի շատ աստվածա
բանական հիմնավորումներով:
Այսպիսով՝ Դ. Թրակացու «Քերա
կան ակ ան արվ եստ» աշխ ատ ութ յան
թարգմանիչն ու մեկնիչ-քերականները
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զուտ թարգմանական աշխատանք չեն
կա
տա
րել: Ճիշտ է, նրանց վրա մեծ է
եղել հունարենի ազդեցությունը, շատ
դեպքերում հայերենի իրողություննե
րը համապատասխանեցրել են հունա
րենին, սակայն արձանագրվել են նաև
ուշագրավ դիտողություններ հայերե
նի հոդերի վերաբերյալ՝ ելնելով բուն
հայոց լեզվի օրինաչափություններից:
Օրինակ՝ ի տարբերություն հունարենի՝
հայերենի հոդը չունի սեռ և թիվ, դրվում
է բառավերջում, ցուցական դերանուն
ների հետ ունի իմաստային առնչակցու
թյուններ և այլն:
Արդարև, ճշմարիտ է ակադեմիկոս Գ.
Ջահուկյանը, ով հայերենի քերականու
թյան հիմքը հանդիսացող սույն աշխա
տության թարգմանությունը համարում
է ավելի շուտ փոխադրություն, քան
թարգմանություն [8, էջ 61]:
Հոդի քերականական ըմբռնումը իր
որոշակի զարգացումն է ապրել լա
տինաբան քերականների աշխատու
թյուններում: Եթե հունաբան դպրոցի
ներկայացուցիչները հունարենի օրի
նաչափությունները կաղապարելով էին
քննում հայերենի քերականական իրո
ղությունները, ապա լատինաբան քե
րականները «առաջնորդվում են լատի
նական քերականության տրադիցիոն
գաղափարներով ու տերմիններով, բայց
հենց այդ բանը, լատիներենի քերակա
նության զգալի մշակվածության պայ
մաններում, նրանց հնարավորություն
է տալիս նշանակալից արդյունքների
հասնելու» [7, էջ 12]:
Այս դպրոցի ներկայացուցիչներից
ոմանք, չխախտելով ավանդույթը, հոդը
համարում են ինքնուրույն խոսքի մաս,
ոմանք էլ հակառակն են անում. խոսքի
մասերի համակարգից հանում են այն և
քննության ենթարկում դերանունների
բաժնում:
Ֆրանչիսկոս Ռիվոլան հայերենի ս,
դ, ն հոդերը անվանում է «ածանցական
տա
ռեր» (litterae affixae), որոնք ու
նեն
դիմորոշ և որոշիչ արժեք. վերջինը նշում

է հատկապես ն հոդի համար: «Հոդերի
դիմորոշ արժեքի (իմա՛ և՛ անձնական,
և՛ ցուցական, և՛ ստացական իմաստնե
րը) քննության կապակցությամբ նշվում
է -, գրում է Գ. Ջահուկյանը,- որ նրանք
կարող են հարել ոչ միայն անուններին,
այլև հայերին, թեև այս հատկությունը չի
մեկնաբանվում» [6, էջ 14] (Ֆ. Ռիվոլայի
քերականությունից մեր տեղեկություն
ները վերցված են Գ. Ջահուկյանի ստորև
նշված գրքից, քանի որ սկզբնաղբյուրը
բացակայում է):
Կ. Գալանոսը ընդունում է հոդը որ
պես խոսքի մաս, հետևելով լատիներե
նի քերականություններին՝ նաև ավե
լացն ում միջ արկ ութ յուն ը՝ հայեր են ի
խոսքի մասերի թիվը դրանով դարձնե
լով ինը: Նա հոդը սահմանում է որպես
«
փոքր ինչ մաս
նիկ բա
նին, որ դի
մօք
զանձն նշանակէ եւ զմերձաւորն կամ
զհեռաւորն» [2, էջ 105]: Առանձնացնում
է դրանք երկու մասի՝ նախադաս և ստո
րադաս հոդեր՝ «մինն՝ նախադաս հոլո
վական. և միւսն ստորադաս անհոլով»
[2, էջ 104]: Նա
խա
դաս հո
դե
րը իրենց
հերթին բաժանում է երկու խմբի՝ հո
լովվող և չհոլովվող: Հոլովվող հոդերը
այս, այդ, այն ցուցական դերանուններն
են, որոնք կարող են նաև հետադաս կի
րառվել, իսկ չհոլովվող հոդերը ո՛, ո՛վ,
յա՛, ծո՛, քա՛ կոչական բառերն են: Ստո
րադաս հոդերն են՝ ս, դ, ն, որոնք չեն
հոլովվում: Ինչպես տեսնում ենք, Կ. Գա
լանոսի մոտ ցուցական դերանունն ու
հոդը միախառնված են հանդես գալիս:
Ս. Ջուղայեցին ևս հոդը համարում է
առանձին խոսքի մաս՝ «մասն բանի հո
լովական»՝ սրա մեջ ընդգրկելով նաև
այս, այդ, այն ցուցական դերանուն
ները: Կոչական հոդերին սեռի կարգ է
վերագրում: Արական սեռի է ծո «հոդը»,
իգական՝ քա, հասարակ՝ ո, ով, է, այ
[9, էջ 121-122]:
Ո. Երևանցին, ի տարբերություն նա
խորդների, հոդը չի համարում խոսքի
մաս: Ըստ նրա՝ դրանք այս, այդ, այն
ցուցականների կրճատ ձևեր են [4, էջ 65]:
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Հ. Հոլովը (Հովհաննես Հոլով Կոս
տանդնուպոլսեցի) նույնպես ս, դ, ն հո
դերը դնում է դերանունների մեջ՝ տար
բերակելով որպես դրանց առանձին
տեսակ՝ «դիմորոշականք» [5, էջ 30]:
Հոլանդացի նշանավոր հայագետ Յո
հան Յոախիմ Շրյոդերը իր «Արամեան
լեզուի գանձ» աշխատության մեջ ան
դրադարձել է գրաբարի ս, դ, ն հոդերին՝
դրանք համարելով «դիմորոշականք»:
Հեղինակը տարբերակում է դերանուննե
րի երկու տեսակ՝ անջատվող և ածանց
դերանուններ՝ վերջինի տակ հենց նկա
տի ունենալով վերոհիշյալ հոդերը:
Մխիթար Սեբաստացին Հ. Հոլո
վի և Յ. Շրյոդերի նման հոդերը դնում
է դերանունների մեջ և ավելացնում, որ
դրանք, անուններից բացի, կարող են
դրվել բայերի և ուրիշ դերանունների
վրա. «Դիմորոշականք թէպէտ համա
րին ընդ դերանուանս, բայց յատկապէս
ոչ ասին դերանուանք, այլ յօդք, քանզի
ոչ երբէք կարեն վարիլ փոխանակ անո
ւանց, նաև հոլովիլ ոչ կարեն, այլ միայն
յօդին և յարին անուանց և մանավանդ
ընդունելութեանց և բացորոշեն զնոսին.
նաև զդէմս որոշեն և առ այն դիմորոշա
կանք կոչին» [10, էջ 297]:
Բաղդասար Դպիրը Ս. Ջուղայեցու և
Կ. Գալանոսի նման հոդը համարում է
խոսքի մաս, «փոքրիկ ինչ մասն բանի»,
որը, սակայն, կարևոր նշանակություն
ունի. «Մասն այս՝ յօդ՝ թէպէտ քանակու
թեամբ փոքրիկ ինչ մասն է բանի, բայց
մեծ է զորութեամբ, որ անդէմ մասանց
դէմ շնորհէ և որոշէ յայլոց» [3, էջ 121122]: Քերականը այս խոսքի մասի տակ
դնում է ս, դ, ն հոդերը և այս, այդ, այն,
սոյն, դոյն, նոյն ցուցական դերանուն
ները: Առաջինները կոչում է «միատառք»
(կամ «եզատառք»), որոնց բնորոշ է մի
այն դեմքի կարգը, իսկ մյուսները՝ «բազ
մատառք», և սրանք, դեմքից բացի, ու
նեն թիվ և հո
լով [3, էջ 132]: Ըստ Բ.
Դպիրի՝ ս, դ, ն հոդերը միշտ հետադաս
են (կցվում են բառին), սոյն-ը, դոյն-ը,
նոյն-ը՝ հիմնականում նախադաս,իսկ

ինչ վերաբերում է այս, այդ, այն «հոդե
րին», ապա դրանք կարող են կիրառվել
թե՛ նախադաս և թե՛ վերջադաս:
ԵԶՐԱՀԱՆԳՈՒՄ
Այսպիսով, ամփոփելով կարող ենք
ասել, որ՝
ա) Դ. Թրակացու «Քերականական
արվեստ» աշխատության թարգմանիչն
ու մեկնիչ-քերականները սոսկ թարգ
մանական աշխատանք չեն կատարել:
Ճիշտ է, նրանց վրա մեծ է եղել հունա
րենի ազդեցությունը, և շատ դեպքերում
հայերենի իրողությունները համապա
տասխանեցրել են հունարենին, սակայն
այդ քերականները արել են նաև ուշագ
րավ դիտողություններ հայերենի հո
դերի վերաբերյալ՝ ելնելով բուն հայոց
լեզվի օրինաչափություններից: Ինչպես,
օրինակ՝ ի տարբերություն հունարենի՝
հայերենի հոդը չունի սեռ և թիվ, դրվում
է բառավերջում, ցուցական դերանուն
ների հետ ունի իմաստային առնչակցու
թյուններ և այլն:
բ) Լատինաբան դպրոցի հետևորդ
ները միասնական չեն եղել գրաբարի
հոդերի ըմբռնման հարցում. Կղեմես
Գալանոսը, Սիմեոն Ջուղայեցին, Հով
հաննես Ջուղայեցին (Մրքուզ), Բաղ
դասար Դպիրը, շարունակելով ավան
դույթը, հոդը համարում են ինքնուրույն
խոսքի մաս: Սակայն որոշ քերականներ,
ինչպես՝ Ոսկան Երևանցին, Հովհաննես
Հոլովը, Խաչատուր Կարնեցին (Էրզրու
մեցի), Յոհան Յոախիմ Շրյոդերը, Մխի
թար Սեբաստացին և այլք, վարվում են
հակառակ կերպ. խոսքի մասերի համա
կարգից հանում են այն և քննության են
թարկում դերանունների բաժնում:
գ) Կ. Գալանոսը, Ս. Ջուղայեցին և Բ.
Դպիրը տարբերակում են հոդի երկու
տեսակ՝ ստորադաս (ըստ Դպիրի՝ միա
տառք), որ են՝ ս, դ, ն, և նախադաս,
որոնք լինում են հոլովվող և չհոլովվող:
Հոլովվող են այս, այդ, այն-ը, Դպիրը
ավելացնում է նաև սոյն, դոյն, նոյն-ը,
որոնք ունեն դեմք, թիվ, հոլով: Կ. Գա
լանոսը և Ս. Ջուղայեցին առանձնացնում
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են նախադաս չհոլովվող ո, ով, յա, ծո,
քա կո
չա
կան հո
դե
րը, որոնց Ս. Ջու
ղայեցին վերագրում է սեռի հատկանիշ՝
արական, իգական, հասարակ:
դ) Հոդերի ուսումնասիրության հար
ցում առաջ գնա
լով՝ Ո. Եր
ևան
ցին, Հ.
Հոլովը, Յ. Շրյոդերը, Մ. Սեբաստացին,
խոսքի մասերից դուրս թողնելով այն,
ս, դ, ն հոդերը դնում են դերանունների
մեջ՝ որպես «դիմորոշականք»: Ո. Երևան
ցին դրանք համարում է այս, այդ, այն
դերանունների կրճատ ձևեր, Յ. Շրյոդե
րը՝ ածանց- դերանուններ: Մ. Սեբաստա
ցին նշում է, որ ս, դ, ն հոդերը կարող

են դրվել ինչպես անունների, այնպես էլ
բայերի ու այլ դերանունների վրա:
ե) Ճիշտ է, հին քե
րա
կան
նե
րը չեն
հանգել որոշյալի և անորոշի՝ որպես
քերականական կարգի, գիտական խո
րը ընկալմանը, սակայն նկատել են
երևույթը, Բաղդասար Դպիրի պատկե
րավոր արտահայտությամբ՝ մեկնաբա
նել. «
փոք
րիկ ինչ մասն է բա
նի, բայց
մեծ է զորութեամբ, որ անդէմ մասանց
դէմ շնոր
հէ և որո
շէ յայ
լոց»՝ դրա
նով
պարարտ հող նախապատրաստելով
հետագա քերականագիտական ուսում
նասիրությունների համար:
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ПОНИМАНИЕ ГРАММАТИЧЕСКОГО ПРАВИЛА ОПРЕДЕЛЕННОГО И НЕОПРЕДЕ
ЛЕННОГО АРТИКЛЯ ПО ЛАТИНСКИМ И ГРЕЧЕСКИМ ГРАММАТИКАМ

ИРИНА МЕЛКОНЯН
Ереванский государственный университет, кафедра диаспоры, соискатель

В статье представлен анализ особенностей понимания определенного и неопределенного
артикля в контексте греческих и латинских школ. Исследования показывают, что последо
ватели греческих и латинских школ не были едины в вопросе понимания древнеармянского
языка. Некоторые грамматики в основном отличают два вида артиклей – вторичный и пер
вичный, которые, в свою очередь, бывают склоняемыми и несклоняемыми. В результате они
пришли к глубокому научному пониманию грамматического правила определенного и неоп
ределенного артиклей, но заметили явление, тем самым подготовив основу для дальнейших
исследований.
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THE CONCEPT OF THE GRAMMATICAL RULE OF DEFINITE AND INDEFINITE
ARTICLES BY GREEK AND LATIN GRAMMARIANS

IRINA MELKONYAN
YSU, Department of Diaspora, Applicant

The article presents the analyses of the characteristic features of the concept of definite and
indefinite articles in the context of Greek and Latin schools. The research shows that the followers
of Greek and Latin schools have no single opinion about Old Armenian. Some grammarians mainly
distinguish two types of articles: secondary and primary which in their turn are declinable and
indeclinable. They did not come to the scientific understanding of the grammatical rules of definite
and indefinite articles as a result, but they noticed the phenomenon, thus preparing the basis for
further research.
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ՀԱՍՄԻԿ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի գիտակրթական
միջազգային կենտրոն, անգլերենի դասախոս

ԱՆԳԼԵՐԵՆ ՀԱՏՈՒԿ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ (ESP). ԲՆՈՐՈՇ ԳԾԵՐԸ,
ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ՏԵՍԱԿԵՏՆԵՐԸ: ԶՈՒԳԱՀԵՌՆԵՐ ESP-Ի ԵՎ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԱՆԳԼԵՐԵՆԻ ՄԻՋԵՎ
Անգլերենը հատուկ նպատակների
համար կամ ինչպես որ այն հայտնի է
միջազգայնորեն՝ ESP-ն անգլերեն լեզվի
ուսուցման և դասավանդման մեջ հա
մեմատաբար նոր դասընթաց է, հատ
կապես, Հայաստանում (FLSP, Foreign
Language for Special Purposes, Yerevan
State University, p. 1-2).: Այն զարգա
ցող ուղղություն է և շարունակվում է
զարգանալ՝ գիտության և տախնիկայի
առաջընթացին համընթաց: ESP-ն սկզբ
նավորվել է դեռևս 1960-կան թվական
ներից և այսօր արդեն իր հաստատուն
տեղն է գրավել ամբողջ աշխարհում՝
անգլերենը որպես երկրորդ օտար լե
զու (ESL-English as a second language) ու
սուցման ոլորտում: Հետաքրքրությունը
և պա
հան
ջարկն այ
սօր ESP-ի նկատ
մամբ գնա
լով աճում է: Աշ
խար
հի մի
շարք երկրների շատ համալսարաններ
առաջարկում են ESP-ի մագիստրոսա
կան դասընթացներ (օրինակ՝ Միա
ցյալ Թագավորությունում՝ Բիրմինգեմի
և Էսթոնի համալսարանները և այլն),
ինչպես նաև ESP դասընթացներ՝ ար
տասահմանյան ուսանողների համար:
Անգամ լույս են ընծայվում ամսագրեր՝
ESP-ի հետ կապված խնդիրներն ու պա
հանջն եր ը քնն արկ ել ու նպատ ակ ով:
Նրանց մեջ առավել հայտնի է “English
for Specific Purposes: An international
journal” միջազգային ամսագիրը (www.
laurenceanthony.net/.../ESParticle.html):
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. անգլերեն հատուկ նպա
տակների համար (ESP), տեսակետներ,
բնորոշումեր, բացարձակ և փոփոխա
կան հատկանիշներ, ընդհանուր անգլե

րեն, լեզվական կարիքներ, գործունեու
թյան ոլորտ, վերլուծություն:
Ընդհանրապես ESP–ն բնութագրելու
համար գոյություն ունեն տարբեր տե
սակետներ: Նրանց մեջ ամենատարած
վածը հետևյալ բնութագրումն է. ESP-ն
անգլերենի ուսուցման մի ուղղություն
է, որն իր մեջ ներառում է այս կամ այն
ոլորտը, օրինակ՝ բիզնես, գիտություն,
տեխնիկա, զբոսաշրջություն, արվեստ,
ավիացիա, բժշկագիտություն և այլ: Որոշ
մասնագետներ առաջարկում են ESP-ի
բնութագրման միանգամայն այլ տարբե
րակ: Օրինակ՝ ESP-ն իրենից ներկայաց
նում է սովորողների մոտ լեզվական այս
կամ այն հմտությունների ձեռքբերման
միջոց (կարդալու, գրելու, խոսելու, լսե
լու և այլն): Ոմանք էլ, ESP ասելով, հաս
կանում են լեզվի այս կամ այն ոլորտին
վերաբերող բառպաշարի ուսումնասի
րում (օրինակ՝ քերականական, ժան
րային, քննախոսական (discourse): Իսկ
Հաթչինսոնն ու Վոթերսն էլ (Hutchinson,
Tom & Waters, Alan (1987). English for
Specific Purposes: A learner-centered
approach. Cambridge University Press)
ESP-ն դիտում են որպես մոտեցում, այլ
ոչ թե լեզվական այս կամ այն կողմի,
նյութի կամ մեթոդաբանության ուսու
ցում: Այստեղ առանցքային է հետևյալ
հարցը. «Ինչու է սովորողը ցանկանում
ուսումնասիրել անգլերեն լեզու». Ըստ
նրանց՝ անգլերեն սովորելու նպատա
կը առանցքային է: Ուշագրավ է Սթրե
վենսի (www.laurenceanthony.net/.../
ESParticle.html) բնութագրումը ESP-ի
վերաբերյալ՝ առանձնացնելով բնու
թագրական մի քանի հատկանիշներ.
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1) Բացարձակ հատկանիշներ: ESP-ն նախատեսված է սովորողի տվյալ
մասնագիտության, զբաղմունքի կամ
որոշակի գործունեության բովանդակու
թյան հետ կապված լեզվի այս կամ այն
ոլորտի՝ շարահյուսական, խոսքային,
իմաստաբանական, քննախոսական և
այլն, նպատակադրված կարիքները հո
գալու համար՝ ի տարբերություն ընդհա
նուր անգլերենի:
2) Երկու փոփոխական հատկա
նիշներ: - Սրանցից առաջինը սահմա
նափակվում է լեզվական այս կամ այն
հմտությունների ձեռքբերմամբ, օրինակ՝
կարդալու հմտությունների: Երկրորդը
վերաբերում է լեզվի ուսուցման հատուկ
նախանշված այս կամ այն մեթոդաբա
նությանը:
Մեկ այլ մասնագետ էլ՝ ի դեմս Ռո
բինսոնի (www.laurenceanthony.net/ .../
ESParticle.html), ESP-ի բնու
թագրման
համ ար առաջ արկ ում է հետ եև յալ
սկզբունքները՝
1) նպատակաուղղորդված սկզբունք,
այսինքն՝ այստեղ կարևորվում է սո
վորողների նապատակը, այսինքն՝ ինչ
նպատակի է ծառայելու տվյալ դասըն
թացը.
2) Ըստ երկրորդ սկզբունքի՝ Ռոբին
սոնը անհրաժեշտ է համարում ESP դա
սընթացը մշակել՝ ելնելով սովորողների
լեզվական կարիքներից, որոնք բացա
հայտվում են լեզվական արդյունքների
վերլուծության, քննարկումների (անհա
տական կամ խմբակային), տարբեր հար
ցաթերթիկներ լրացնելու միջոցով և այլն:
Սակայն, պարզելով ուսանողների
լեզվական կարիքները, չի նշանակում,
որ մասնագետը տվյալ դասընթացը
մշակելիս պետք է անպայմանորեն ուղ
ղորդվի ուսանողների կողմից ստաց
ված արդյունքներով կամ տեղեկատ
վությամբ (FLSP, Foreign Language for
Special Purposes, Yerevan, p. 6-7). Այլ
նա պետք է հաշ
վի առ
նի նաև տվյալ
դասընթացի համար սահմանած նպա
տակներն ու խնդիրները:

Ուրեմն, ESP, այսինքն՝ անգլերեն հա
տուկ նպատակների համար ուսուց
ման ծրագիրն իրականացնելու համար
մասնագետին անհրաժեշտ է նախօրոք
մշակել հատուկ ուսումնական ծրագիր՝
հստակ պատկերացնելով դասընթա
ցի նպատակներն ու խնդիրները: Անհ
րաժեշտ է նկատել, որ մի շարք մասնա
գետներ նպատակահարմար են գտնում
ESP դասընթացը կազմակերպել ավելի
հասուն տարիքի սովորողների համար,
օրինակ՝ բարձրագույն մասնագիտա
կան կրթական ծրագրերի շրջանակնե
րում (մագիստրատուրա, ասպիրանտու
րա, մասնագիտական աշխատանքային
դասընթացներ և այլն)՝ անգլերեն լեզվի
իմացության միջին կամ ավելի բարձր
մակարդակի առկայությամբ: Այլ խոսքով՝
նշված ESP ծրագրի իրականացման հա
մար անհրաժեշտ է լեզվական գիտելիք
ների որոշակի պաշար: Այնուամենայնիվ,
որոշ մասնագետներ հնարավոր են հա
մարում նաև սկսնակ սովորողների հետ
ESP դասընթաց իրականացնելը: Կարևոր
է նշել, որ ինչպիսի ուղղվածություն էլ
ունենա ESP դասընթացը, անհրաժեշտ է
հաշվի առնել նաև սովորողների վերլու
ծական դիտարկումները, գնահատական
ները կամ էլ նկատողությունները:
Որքան էլ կարևորվեն վերը նշված
Հաթչինսոնի և Վոթերսի բնութագրում
ները ESP-դասընթացի վերաբերյալ, այ
նուամենայնիվ, ըստ որոշ մասնագետ
նե
րի՝ նրանց բնու
թագր
ման մեջ կան
որոշակի թերի կողմեր: Օրինակ՝ այնքան
էլ հասկանալի չէ, թե որտեղ է ավարտ
վում ընդհանուր անգլերենի դասընթա
ցը և որ
տեղ սկս
վում ESP-ն, քա
նի որ
շատ դասավանդողներ հաճախ իրենց
դասընթացը կազմում են՝ զուտ հենվե
լով սովորողների լեզվական կարիքնե
րի և սեփական գիտելիքների վրա: Մյուս
կողմից էլ՝ ESP-ի մասնագետը հիմնվում
է ընդհանուր անգլերենի գիտելիքների
վրա՝ տալով այդ գիտելիքներին որոշա
կի ուղղվածություն:
Որքան էլ բազմազան լինեն բնու
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թագրումները ESP –ի վերաբերյալ, այ
նուամենայնիվ, մեկ բան պարզ է. եթե
ընդհանուր անգլերենի (General Engliosh)
դասընթացը կազմակերպելիս մասնա
գետը հավասարաչափ ուշադրություն
է դարձնում քերականության ուսումնա
սիրման, գրավոր և բանավոր խոսքի,
կարդալու և լսելու ունակությունները
զարգացնելու վրա, ապա ESP դասըն
թացը կազմակերպելիս մասնագետը
պետք է անպայմանորեն հաշվի առնի
մասնագիտական այս կամ այն բնագա
վառի կամ գործունեության բովանդա
կության հետ կապված սովորողների
լեզվական պահանջները և լեզուն ու
սունասիրելու նմպատակները: Օրինակ՝
ապագա էքսկուրսավարների համար
անգլերենի դասընթացը կազմակերպե
լիս ավելի նպատակահարմար է շեշտը
դնել խոսակցական և հաղորդակցային
հմտությունները զարգացնելու վրա: Մեկ
այլ դեպքում էլ ուշադրությունը կենտ
րոնացնում են գործարար անգլերենի
բառապաշարի վրա (Business English)՝
ելն ել ով սովորողների տվյալ խմբի
գործունեության բնույթից և լեզվական
կարիքներից: Նկատենք, որ մինչև այժմ
ESP-ի բնութագրման վերաբերյալ քն
նարկումները դեռևս շարունակվում են:
Մասնագետների որոշ խումբ ESP-ի կի
րառումը տեսնում է ակադեմիական ու
սուցման համակարգում, իսկ ոմանք էլ՝
մասնագիտական կան պրոֆեսիոնալ
ոլորտում: Ելնելով այս տեսակետից՝
ESP-ն բաժանվում է հետևյալ երկու հիմ
նական ենթախմբերի՝
1). անգլերեն ակադեմիական նպա
տակների համար (EAP - English for
Academic Purposes).
2). անգլերեն մասնագիտական նպա
տակների համար (EOP – English for
Occupational Purposes):
EAP-ն (անգլերեն ակադեմիական
նպատակների համար) վերաբերում է
ակադեմիական / գիտական և տեխնո
լոգիաների ոլորտներին, իսկ երկրորդը՝
EOP-ն (անգլերեն մասնագիտական նպա

տակների համար)՝ մասնագիտական
(պրոֆեսիոնալ) ոլորտներին: EAP-ի շր
ջանակներում մենք կարող ենք առանձ
նացնել, օրինակ՝ EMP՝ անգլերեն բժշկա
գիտական նպատակների համար (English
for Medical purposes), ELP՝ անգլերեն իրա
վաբանական նպատակներով (English for
Legal Purposes): Նույն սկղբունքով կարող
ենք առանձնացնել նաև անգլերեն կա
ռավարման /management/, ֆինանսա
կան (financial) կամ էլ տնտեսագիտական
(economic) նպատակների համար և այլն:
Ինչպես արդեն վերը ասացինք՝ EOP-ն՝
English for Occupational Purposes (անգ
լերեն մասնագիտական նպատակնե
րի համար) վերաբերում է այս կամ այն
պրոֆեսիային կամ մասնագիտությանը:
Օրինակ՝ EBP (English for Business Purposes)անգլերեն գործարար նպատակների հա
մար: Վերջին տարիներին, այնուամենայ
նիվ, բավական լուրջ քննարկումներ են
գնում այն մասին, արդյոք, EAP-ն դիտել
որպես ESP-ի բաղկացուցիչ մաս, թե՝ ոչ:
Այս առումով մասնագետների մի մասը
ESP-ն համարում է անգլերենի ուսուցում՝
այս կամ այն նպատակին ծառայեցնելու
համար, մինչդեռ մյուսները հակված են
ընդունելու, որ այն (ESP-ն) ավելի շատ
կիրառելի է ակադեմիական դասընթաց
ներում կամ էլ մասնագիտական/ պրո
ֆեսիոնալ բնագավառներում (www.
laurenceanthony.net/ .../ESParticle.html):
Նկատենք, որ որքան էլ բազմազան
լինեն ESP-ի վերաբերյալ բնորոշում
ները, մեկ բան պարզ է, որ այս թեման
բավական ընդգրկուն է ու անսպառ և
հեռանկարում դեռևս կարիք ունի վերա
նայման: Այդ է վկայում Ճապոնիայում
ESP-ին նվիրված գիտաժողովը, որի մաս
նակիցների թվում էր ESP Journal-ի հա
մահեղինակ Դադլի-Էվանսը: Նա իր մոտ
մեկ ժամանոց ելույթի ժամանակ փորձեց
տալ սեփական բնորոշումը՝ առաջ քաշե
լով ESP-ի «բացարձակ» և, միաժամանակ,
«փոփոխական» լինելու բնույթը (Dudley
–Evans, Tony (1998). Developments
in English for Specific Purposes: A
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multi-disciplinary approach Cambridge
University Press). Ստորև ներկայացնում
ենք Դադլի-Էվանսի բնութագրումը.
Բացարձակ հատկանիշներ (Absolute
Characteristics):
1.
ESP-ն նախատեսված է բավարա
րելու սովորողների լեզվական հատուկ
կարիքները:
2. ESP-ն կիրառում է տվյալ ոլորտին
ուղղված համապատասխան մեթոդաբա
նություն կամ գործունեություն:
3. ESP-ն կենտրոնացած է տվյալ
գործունեության համար անհրաժեշտ
լեզվի վրա՝ ներառելով քերականություն,
բառապաշար, ուսուցման հետ կապված
հմտություններ, դիսկուրս, ժանր և այլն:
Փոփ ոխ ակ ան
հատկ ան իշն եր
(Variable Characteristics)
1.
ESP-ն կարող է նախատեսված լի
նել որոշակի ոլորտների (դիսցիպլիննե
րի) համար:
2. ESP-ն կարող է օգտագործել դա
սավանդման մի որոշակի իրադրությու
նում ընդհանուր անգլերեն լեզվից տար
բերվող մեթոդաբանություն:
3. ESP-ն կարող է նախատեսված լի
նել եռաստիճան ուսուցման հաստատու
թյուններում (tertiary level institutions)
կամ էլ մասնագիտական աշխատան
քային իրադրություններում (professional
work situations):
4. ESP–ն սահմ անվ ած է միջ ին
(intermediate) կամ էլ ավելի բարձր մա
կարդակի (advanced) ուսանողների հա
մար:
5. ESP դասընթացների մեծամաս
նությունը ենթադրում է լեզվական հա
մակարգերի հիմնարար գիտելիքներ:
Չնայած այն փաստին, որ ԴադլիԷվանսի բնորոշումները ESP-ի վերաբե
րյալ որոշ չափով կրում են Ստրեվենսի
ազդեցությունը (Strevens, P. (1988). ESP
after twenty years: A re-appraisal. In
M. TICKOO (Ed.), ESP: State of the art
(1-13). SEAMEO Regional Language
Center), այնուամենայնիվ, նրա առա
ջարկած բացարձակ և փոփոխական

հատկանիշներով ESP-ի բնութագրումն
ավելի օգտակար է՝ ավելի հստակ պատ
կերացնելու ESP-ի բուն էությունը: Հա
մաձայն Դադլի-Էվանսի՝ ESP-ն չի սահ
մանափակվում մի կոնկրետ ոլորտով
(դիսցիպլինով) և ոչ էլ այն չի ենթադրում
սովորողների մի որոշակի խմբի կամ կա
րողությունների սահմանափակում, այլ
ESP-ն, ավելի շուտ, դասավանդման մո
տեցում է, կամ, ինչպես որ ինքն է ասում՝
մտքի վերաբերմունք (attitude of mind):
Իսկ ինչ վերաբերում է ESP-ի և ընդհա
նուր ան
գլե
րե
նի (General English) միջև
եղած տարբերություններին, ապա ըստ
Հաթչինսոնի՝ «իրականում տեսականո
րեն տարբերություններ չկան, իսկ գործ
նականորեն՝ շատ մեծ»: Այստեղ տեղին է
նշել, որ եթե նախկինում ընդհանուր ան
գլերեն դասավանդող մասնագետները
չէին կենտրոնանում սովորողների լեզ
վական կարիքների վերլուծության վրա,
ապա այսօր դասավանդողներն ավելի
շատ են ուշադրություն դարձնում լեզ
վական կարիքների և պահանջների վեր
լուծության վրա: Մյուս կողմից էլ՝ տվյալ
դասագիրքը կազմող մասնագետը պետք
է դասավանդվող նյութերն ընտրի՝ հաշ
վի առնելով սովորողների նպատակներն
ու լեզվական պահանջները կամ կարիք
ները: Այսինքն՝ երկու դեպքում էլ ESP և
ընդհանուր անգլերեն General English դա
սընթացներ կազմակերպելիս կարևոր
վում են սովորողների լեզվական կա
րիքներն ու պահանջները, նրանց առջև
դրված խնդիրները:
Վերջում եզրակացնելով վերը աս
վածը՝ նկատենք, որ օտար լեզու սովո
րելիս, իսկ տվյալ դեպքում ESP դասըն
թացն իրականացնելիս, առաջնայինը
նպատակները և լեզվական կարիքնե
րը որոշելն է: Ուրեմն՝ ESP դասընթացը
կազմակերպելիս անհրաժեշտ է նկատի
ունենալ սովորողների լեզվական պա
հանջներն ու նպատակները, մասնագի
տական գործունեության բնույթը կամ
բովանդակությունը, որոնք կարող են
բացահայտվել տվյալ խմբի սովորող
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ների հետ քննարկումներ կատարելիս,
հարցաթերթիկներ լրացնելիս և այլն:
Իսկ ինչ վերաբերում է բուն ESP դասըն
թացին, ապա այն շարունակաբար զար

գացող ուղղություն է և, բնականաբար,
նրա հետ կապված բնութագրումներն ու
տեսակետները դեռևս կարիք ունեն կա
տարելագործման:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1.
2.
3.
4.
5.

FLSP, Foreign Language for Special Purposes, Yerevan State University.
Dudley –Evans, Tony (1998). Developments in English for Specific Purposes: A multi-disciplinary ap
proach Cambridge University Press.
Hutchinson, Tom & Waters, Alan (1987). English for Specific Purposes: A learner-centered approach.
Cambridge University Press.
Strevens, P. (1988). ESP after twenty years: A re-appraisal. In M. TICKOO (Ed.), ESP: State of the art
(1-13). SEAMEO Regional Language Center.
www.laurenceanthony.net/.../ESParticle.html

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК ДЛЯ СПЕЦИА ЛЬНЫХ ЦЕЛЕЙ (ESP).
ХАРАКТЕРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ, ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ. ПАРАЛЛЕЛИ
МЕЖДЫ ESP И ОБЩИМ АНГЛИЙСКИМ

АСМИК АБРААМЯН
Национальная академия наук РА, Международный научно-образовательный центр,
преподаватель английского языка


Роль ESP курса обучения английского языка растет во всем мире благодаря возрастающим
требованиям более профессионального лингвистического подхода к той или иной сфере науки
или профессиональной деятельности. Настоящий курс обучения английского языка сравнитель
но молод в Армении и он все еще развивается. Тем не менее обсуждения, касающиеся форму
лировки, целей и задач ESP курса, все еще продолжаются и разные специалисты предлагают
различные мнения относительно его формулировки. Для эффективной организации курса важно
выделить первостепенные цели, задачи и требования учащихся к изучению английского языка.
В статье также рассматриваются эффективные пути для раскрытия лингвистических нужд и тре
бований учащихся. Приводятся параллели между курсами ESP и общего английского.

ENGLISH FOR SPECIFIC PURPOSE (ESP). CHARACTERISTIC FEATURES,
GOALS AND TASKS. PARALLELS BETWEEN ESP AND GENERAL ENGLISH

HASMICK ABRAHAMYAN
The International Scientific Educational Center of the National Academy
of Sciences of the RA, Lecturer of English

The role of ESP course is growing worldwide due to the increasing demand for more professional
linguistic approach to this or that area of science or professional activity. The given English learning
course is relatively young in Armenia and is still developing. However, the discussions around the
definitions, goals and tasks of ESP course still continue and different specialists offer a variety of
views and characterizations regarding its definition. In order to organize the course effectively it’s
important to reveal learners’ primary goals, tasks and requirements in studying English. The article
also considers effective ways to discover learners’ linguistic needs and requirements. Parallels are
drawn between the ESP and General English courses.
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ՆԱՐԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Բանասիրական գիտությունների թեկնածու
ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ որակի ապահովման բաժնի ղեկավար

«ԽՈՍՔԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹ» ԱՌԱՐԿԱՆ ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԱԿԱՆ
ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐՈՒՄ ՆԵՐԱՌԵԼՈՒ ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴԵԼՈՒ
ՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՄԻ ՔԱՆԻ ՀԱՐՑ
Հոդվածում քննարկվում են «Խոսքի
մշակույթ» առարկան մագիստրոսա
կան կրթական ծրագրերում ներառելու
անհրաժեշտության, ինչպես նաև վե
րոնշյալ առարկայի դասավանդման ժա
մանակ ավանդական և ժամանակակից
մեթոդների զուգահեռ կիրառման որոշ
հարցեր։ Հիմնավորված է, թե ինչու է
հատկապես շեշտվում երկու մասնագի
տական ծրագրերում («Լրագրություն» և
«Մանկավարժություն») այն ներառելու
անհրաժեշտությունը, ապա մանրամասն
ներկայացված են «Խոսքի մշակույթ»
առարկայի դասավանդման նպատակը,
խնդիրները, վերջնարդյունքները, որոնց
կտիրապետի ուսանողը, եթե բարեհա
ջող ուսումնասիրի տվյալ առարկան։
Հոդվածի երկրորդ մասում քննված է
«Խոսքի մշակույթ» առարկայի դասա
վանդման մեթոդի հարցը ներկայացված
է ինչպես ավանդական՝ ուսուցչակենտ
րոն, այնպես էլ ժամանակակից՝ ուսանո
ղակենտրոն մեթոդների էությունները,
տարբերությունները, հիմնավորված է
այն հանգամանքը, որ «Խոսքի մշակույթ»
առարկայի դասավանդման ժամանակ
անհրաժեշտ է համադրել, զուգակցել
ավանդական մեթոդը ժամանակակիցի
հետ։
Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ. խոսքի մշակույթ, լեզվա
կան նորմ, առարկայի նկարագիր, դա
սավանդման մեթոդ, ավանդական կամ
ուսուցչակենտրոն մեթոդ, ժամանակա
կից կամ ուսանողակենտրոն մեթոդ
«Խ ոսք ի մշակ ույթ» («Ոճ ագ իտ ու
թյուն», «Խոսքի մշակույթի հիմունքներ»)
առարկան սովորաբար ընդգրկվում է

բանասիրական ուղղվածության կրթա
կան ծրագրերում՝ բակալավրի կրթա
կան աստիճանում։ Մեր համոզմամբ՝
«Խոսքի մշակույթ» առարկան անհրա
ժեշտ է դասավանդել նաև մագիստ
րատուրայում, հատկապես՝ «Լրագրու
թյուն», «Մանկավարժություն» կրթական
ծրագրերում։ Բացատրենք, թե ինչու։
Հատկապես մեր օրերում, երբ մագիստ
րատուրա կարող են ընդունվել և նույն
կուրսում սովորել տարբեր, բայց հա
րակ ից մասն ագ իտ ութ յունն եր ի տեր
մարդիկ, առավել շատ է կարևորվում
որակյալ և գրագետ, բազմակողմա
նիորեն զարգացած, մասնագիտական
խորը գիտելիքներ ունեցող, մայրենիի
ընձեռած լայն հնարավորություններով
խոսքը գեղեցիկ, գրագետ, արտահայ
տիչ կառուցել իմացող մասնագետների
պատրաստման խնդիրը։ Այս խնդիրն
առավել արդիական է դառնում, երբ
խոսքը վերաբերում է լրագրողներին և
մանկավարժներին, որոնցից առաջիննե
րը կոչված են հասարակությանը ճիշտ,
ճշգր իտ և օբյեկտ իվ լրատվ ութ յուն
տրամադրել, իսկ երկրորդների ձեռքում
է կենտրոնացած ապագա սերունդների
կրթությունը, սակայն մագիստրատու
րայում մեր դասավանդման բազմա
մյա փորձը ցույց է տալիս, որ հատկա
պես լրագրողներն ու մանկավարժները
(հատկապես այն մագիստրանտները,
ովքեր բակալավրում այլ մասնագիտու
թյուններով են սովորել) գրագետ խոսքի
կառուցման տեխնիկայի, գրական լեզ
վի նորմերով խոսքի կառուցման, խոս
քը պատկերավոր և արտահայտիչ տեղ
հասցնելու խնդիր ունեն։ Ժամանակա
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կից հայ լրագրող և մանկավարժ ուսա
նողների մեծամասնությունը, ցավոք, չի
կարևորում մայրենի լեզվի պահպանու
թյան և անաղարտության հարցը։ Խոս
քիս վառ ապացույցն է մերօրյա հայկա
կան ԶԼՄ-ների լեզուն և ոճը, որը լի է
գրական նորմերի կոպիտ խախտումնե
րով։ Սա թերի կրթության, մայրենի լեզ
վի և խոսքի մշակույթին չտիրապետելու
հետ
ևանք է։ Ուս
տի՝ մենք առա
ջար
կում ենք, որպես պարտադիր դասըն
թաց «Լրագրություն» և «Մանկավար
ժություն» մագիստրոսական կրթական
ծրագրերում ներառել «Խոսքի մշակույթ»
դասընթացը, որի նպատակը կլինի դա
սընթացի շրջանակներում ուսումնա
սիրելով հայերեն խոսքը՝ ուսանողնե
րի գիտակցությանը հասցնել գրական
խոսքի ընդհանուր օրինաչափություն
ները, նպաստել նշված թիրախ խմբերի
շրջանում գրական խոսքի բարձր ճաշա
կի ձևավորմանը:
Խոսքի մշակույթը քաղաքակրթու
թյուն անցած լեզվի բնութագիրն է: Այս
դաս ընթացի շրջանակներում խոսքի
տեսության ուսումնասիրության գերա
կա նպատակն է գրական խոսքի ընդ
հանուր օրինաչափությունների, գրական
լեզվի նորմերի (ուղղախոսական, ուղ
ղագրական, բառային, ձևաբանական
և շարահյուսական) և դրանց ճիշտ կի
րարկության իմացությունը, խոսքի ար
ժանիքների և թերությունների, ինչպես
նաև ԶԼՄ-ների լեզվի և ոճի ուսումնա
սիրումը, խոսքի մշակույթի վարպետնե
րի թողած ժառանգության ծանոթացու
մը և այլն:
«Խոսքի մշակույթ» առարկան տե
սական և գործնական հատվածաբա
ժին պարունակող դասընթաց է խոսքի
մասին: Դասընթացն անդրադառնում է
խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրներին,
լեզվական և խոսքային ոճերին, դրանց
տեսակներին, դրանցից յուրաքանչյու
րի դրսևորման ձևերին, կիրառության
ոլորտներին և հնարավորություններին,
ծանոթացնում է բառապաշարի ոճա

կան շերտերին, դրանց կիրառության
հնարավորություններին: Դասընթացի
ընթացքում ուսանողը փաստացի օրի
նակների հիման վրա ուսումնասիրում
է լեզվական և խոսքային ոճերն առան
ձին-առանձին, վերլուծում է գրական
լեզվի նորմերից կատարվող շեղումնե
րը գործնականում, քննարկում դրանք,
տիրապետում է խոսքը ճիշտ կառուցելու
տեխնիկային:
Դասընթացի ավարտին ուսանողը
ծանոթ կլինի խոսքի մշակույթի ար
դի հիմնախնդիրներին, կտիրապետի
իրադրական, գործառական և անհա
տական ոճերին և կիմանա ինչպես և որ
տեղ կիրառել դրանցից յուրաքանչյուրը,
կտիրապետի խոսքը գրական նորմերի
շրջանակներում կառուցելու տեխնի
կային, կիմանա խոսքի ճիշտ կառուցման
ոճական հնարավորություները։
Վերոնշյալով էլ, մեր կարծիքով, կար
ևորվում է այս առարկայի ուսումնասի
րությունը մագիստրոսական կրթական
ծրագրերի համակարգում:
Մեր օրերում այս առարկայի հանդեպ
սեր սերմանելու գործում շատ կարևոր է
նաև դասավանդման մեթոդական հար
ցերը։
Մասն ագ իտ ակ ան գրակ ան ութ յան
մեջ սովորաբար ուսուցման մեթոդները
պայմանականորեն բաժանվում են երկու
խմբի՝ ավանդական և ժամանակակից։
Ավանդական են համարվում ուսուցչա
կենտրոն- բացատրական, ուսանողին
պատրաստի գիտելիքներ փոխանցելու
մեթոդները։ Ժամանակակից է համար
վում ուս ան ող ակ ենտր ոն, ուս ան ող ի
պահանջների, բարձրացրած հարցերի
շուրջ դասը կառուցելու, դասի ընթաց
քում ուսանողներին խոսելու, արտա
հայտվելու, լայն հնարավորություններ
տվող, խմբով աշխատելու մեթոդները,
որը ներմուծվել է վերջերս՝ եվրոպական
կրթական համակարգից։ Մեր համոզ
մամբ՝ դասը միայն դասախոսություննե
րով կառուցելու մեթոդն, իհարկե, հնա
ցած է, և «Խոսքի մշակույթ» առարկայի
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շրջանակներում նպատակահարմար է
զուգակցել,շաղկապել ավանդականը
ժամանակակիցի հետ, յուրաքանչյուր
դասի թեմայից ելնելով սահուն անցնել
մի մեթոդից մյուսին՝ նայած, թե տվյալ
դեպքում ուսանողների խմբային աշխա
տանքն ու ներկայացումն է կարևոր, թե
դասախոսի կողմից, օրինակ, լեզվական
նորմերի, խոսքային ոճերի դրսևորման
ձևերը ճիշտ ներկայացումն ու ուղղոր
դումը։ Այստեղ կարևոր և մեծ դեր ու
նի, անշուշտ, դասավանդողը, որի ճիշտ,
գրագետ, գեղեցիկ խոսքը իր վարած
առարկայի առհավատչյան պետք է լի
նի։ Մյուս կողմից՝ անընդունել է միայն
քարացած դասախոսություններով, ան
հետաքրքիր, առանց ստեղծագործական
ներշնչանքի ու երևակայության, միօրի
նակ դասը վարելու մշակույթը։ Անշուշտ,
դասախոսն ուղղորդող լինելուց զատ,
նաև պիտի կարողանա հարուստ գիտե
լիքներ և տեղեկություններ փոխանցել
լսարանին, լավ դասախոսի հետ կեն
դանի հաղորդակցումն ու շփումն ունեն
վարակիչ ուժ, մանավանդ, երբ խոսքը
գեղեցիկ, արտահայտիչ պատկերավոր
արտահայտվելու մշակույթի մասին է։
Բնականաբար, կարևոր է նաև դասե
րին ուսանողների ակտիվ մասնակցու
թյունը, հատկապես լեզվական նորմե
րի և դրանցից կատարվող շեղումների
վերլուծության ժամերին, որտեղ դա
սախոսի ուղղորդմամբ ուսանողներն
իրենք պիտի կարողանան ժամանա
կակից լրատվամիջոցներից դուրս գրել
լեզվական սխալները, դասակարգել
դրանք և դասի ընթացքում վերլուծել,
քննարկել։ «Պատանիները իմաստու
թյուն պետք է քաղեն լավ դաստիարա
կությունից՝ սովորելով իրերի իսկական
տարբերությունները և դրանց արժանի
քը, որովհետև իրերի մասին ճշմարիտ
դատողություններ անելը ամեն մի առա
քինության ճշմարիտ հիմքն է»1:

Ուսանողի ստացած գիտելիքները
պետք է լինեն հաստատուն, մատուց
վող նյութը՝ մատչելի, հստակ։ Դասա
խոսի խոսքը շատ մեծ դեր ունի, պիտի
կարողանա գրագետ հայերեն խոս
քի հանդեպ շարժի ուսանողների հե
տաքրքրությունը, սերմանի գեղեցիկ խո
սելու արվեստ, հոգեբանական այնպիսի
մթնոլորտ պիտի ստեղծվի լսարանում,
որ ուսանողներից յուրաքանչյուրն իր
պարտքը համարի ապագա գործունե
ության բնագավառում տարածել միայն
ու միայն գրական, լեզվական նորմերով
կառուցվող արտահայտիչ ու պատկերա
վոր հայեցի խոսքը։ Ինչպես նշում է Ս. Վ.
Գյուլբուդաղյանը, հոգեբանական տե
սակետից շատ կարևոր է նաև աշակեր
տին գնահատելու պահը։ Իհարկե, միշտ
պետք է հիշել, որ ցանկալի է յուրաքան
չյուր աշակերտի նկատմամբ անհատա
կան մոտեցում ունենալ2։ Անհատական
մոտեցումը կարող է դրսևորվել ինչպես
լսարանում ընդհանուր դասաժամերին
ուսանողներին դասին ներգրավվելու
միջոցով, այնպես էլ նախագծային, ան
հատական կամ խմբակային առաջադ
րանքների հանձնարարմամբ։
Այս
պի
սով՝ մենք կար
ծում ենք, որ
«Խոսքի մշակույթ» առարկան դասավան
դելիս կարելի է լավագույն կերպով զու
գակցել դասավանդման ավանդական և
ժամանակակից մեթոդները՝ դասաժամի
մի հատվածը հատկացնելով տեղեկատ
վության, նոր դասի ներկայացմանը, որը
կարող է արվել ժամանակակից մուլտի
մեդիական միջոցների կիրառմամբ, ինչը
առավել գրավիչ և տպավորիչ կդարձնի
դասը, իսկ դասաժամի մյուս հատվածը
լիովին տրամադրել ուսանողներին, որ
պեսզի վերջիններս հնարավորություն
ունենան ներկայացնելու, քննարկելու
հանձնարարություններն ու խմբակային
աշխատանքները։

1 Յան Ամոս Կամենսկի, Մեծ դիդակտիկա, Եր.,
«Զանգակ», 2010, Էջ 295։

2
Տե՛ս Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Հայոց լեզվի
դասավանդման մեթոդիկա, Ե., 1987, էջ 10։
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К ВОПРОСУ О ВКЛЮЧЕНИИ ПРЕДМЕТА ‘’КУЛЬТУРА РЕЧИ’’ В МАГИСТЕРСКИЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ И МЕТОДИКЕ ЕГО ПРЕПОДАВАНИЯ

НАРИНЕ ВАРДАНЯН
Национальная академия наук РА, Международный научно-образовательный центр,
заведующая отделом обеспечения качества, кандидат филологических наук

В статье демонстрируется необходимость включения в магистерские образовательные
программы предмета ‘’Культура речи’’, рассматриваются вопросы параллельного использо
вания традиционных и современных методов преподавания данного предмета. Аргументи
руется необходимость включения предмета ‘’Культура речи’’, в частности, в магистерские
образовательные программы по ‘’Журналистике’’ и ‘’Педагогике’’, подробно представляет
ся цель и задачи преподавания, а также результативность успешного усвоения студента
ми указанного предмета. Вторая часть статьи посвящена методике преподавания предмета
‘’Культура речи’’, представлены суть и различие традиционного, пассивного, и современно
го, интерактивного, методов преподавания, обоснована необходимость синтеза, сочетания
двух этих методов.

TO THE QUESTION OF THE INCLUSION OF THE SUBJECT OF ‘’CULTURE OF SPEECH"
IN THE MASTER EDUCATIONAL PROGRAMS AND METHODS OF ITS TEACHING

NARINE VARDANYAN
International Scientific-Educational Center of the National Academy of Sciences of the RA,
Head of the QA Department, Candidate of Philological Sciences

The article demonstrates the necessity of the inclusion of the subject ‘’ Culture of speech ‘’
in the master educational programs, discusses the concurrent use of both traditional and modern
methods of teaching the subject. It discusses the necessity of including the subject ‘’Culture of
speech’’, particularly in master’s educational programs of ‘’Journalism’’ and ‘’Pedagogy’’ detailing
the purpose and objectives of teaching, as well as the students’ impact of the successful mastering
of this subject.
The second part of the article is devoted to the methods of teaching the subject ‘’Culture
of speech’’, it presents the essence and the distinction of the traditional, passive and modern,
interactive teaching methods, it justifies the necessity of the synthesis, the combination of these
two methods.
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