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Խմ բագ րա կան խորհր դի նա խա գահ՝ 
Ալ բերտ Սարգ սյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 

կենտ րո նի տնօ րեն, ֆիզ մաթ. գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Գլ խա վոր խմ բա գիր՝

Նա իր ա Հա կո բյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 
կենտ րոնի դե կան, հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

Պա տաս խա նա տու քար տու ղար՝
Մելինե Սարգ սյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 

կենտ րո նի գիտ քար տու ղար
Խմ բագ րա կան կո լե գի ա՝

Յուրի Շուքուրյան –  ՀՀ ԳԱԱ փոխնախագահ, ակադեմիկոս

Աշոտ Խա չատ րյան –  ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ան դամ, իրա վա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրոֆե սոր

Տիգ րան Քո չա րյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 
կենտ րո նի քա ղա քա գի տու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, քա ղա քա կան գի տու թյուն
նե րի դոկ տոր, դո ցենտ

Մա նուկ Հա րու թյու նյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի փի լի սո փա յու թյան ամ բի ո նի 
վարիչ, փի լի սո փա յու թյան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

Ար մեն Սա հա կյան –  Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի սո ցի ո լո գի այի պատ մու թյան և տե սու
թյան ամ բի ոն, գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

 Հայկ  Պետ րո սյան –  Եր ևա նի Վ. Բ րյու սո վի ան վան պե տա կան լեզ վա հա սա րա կա գի տա կան հա
մալ  սա րա նի պրո ֆե սոր, ման կա վար ժա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր

Մելս Մկր տու մյան

Նաիրա Այվազյան

–  Խա չա տուր Աբո վյա նի ան վան հայ կա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան 
հա մալ սա րա նի կր թու թյան հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի ֆա կուլ տե տի 
հոգե բա նու թյան տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ո նի վա րիչ, հո գե բա նա կան 
գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

 – ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Լ.Ա. Օրբելու անվ. ֆիզիոլոգիայի ինստիտուտ ՊՈԱԿ–ի 
տնօրեն, կենսաբանական գիտությունների դոկտոր

Գո հար Գրի գո րյան –  ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային 
կենտ րո նի օտար լեզուների ամբիոնի վարիչ, բանասիրական գիտու
թյունների թեկնածու

П ред се да тель ре дак ци он но го со ве та
Юрий Шукурян –  вице–президент НАН РА, академик

Ал ьберт Сарг сян –  директор Международного научно–образовательного центра На ци о нальнօ й 
Ака де мии На ук РА, док тор физико–математических наук, про фес сор

Г лав ный ре дак тор
На и ра Ако пян –  де кан Меж ду на род но го на уч но –об ра зо ва тель но го цент ра На ци о нальнօ й 

Ака де мии На ук РА, доктор психологических наук, профессор
От ветст вен ный сек ре тарь

Мелинэ Саркисян –  ученый секретарь Меж ду на род но го на уч но –об ра зо ва тель но го цент ра На
цио  нальнօ й Ака де мии На ук РА

Ре дак ци он ная кол ле гия
А шот Ха чат рян – член конс ти ту ци он но го су да РА, док тор юри ди чес ких на ук, про фес сор

 Тиг ран Ко ча рян –  за ве ду ю щий ка фед рой по ли то ло гии Меж ду на род но го на уч но–об ра зо ва тель
но го цент ра На ци о наль ной Ака де мии На ук РА, док тор по ли ти чес ких на ук, 
профессор

Ма нук Ару тю нян –  за ве ду ю щий ка фед рой фи ло со фи и Меж ду на род но го на уч но–об ра зо ва тель
но го цент ра На ци о наль ной Ака де мия На ук РА, доктор фи ло со фс ких на ук 

Ар мен Са а кян –  кафедра истории и теории социологии Ереванского государственного 
университета, кан ди дат на ук, про фес сор

Гайк Пет ро сян –  Е ре ванс кий Го су дарст вен ный уни вер си тет лингвистики и со ци аль ных на ук 
име ни В. Брю со ва, доктор пе да го ги чес ких на ук, профессор

Мельс Мкр ту мян

Наира Айвазян

–  за ве ду ю щий ка фед рой те о рии и ис то рии пси хо ло гии Ар мянс ко го го су дарст
вен но го пе да го ги чес ко го уни вер си те та име ни Ха ча ту ра Або вя на, док тор 
пси хо ло ги чес ких на ук, про фес сор

 директор Института физиологии им. Л. А. Орбели, доктор биологических наук
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Го ар Гри го рян –  Заведующий кафедрой иностранных языков Меж ду на род но го на уч но–об
ра зо ва тель но го цент ра На ци о наль ной Ака де мии На ук РА, кандидат 
филологических наук

Chief of the Editorial Board
Albert Sargsyan –  Director of the International Scientific–Educational Center of the National Academy 

of Sciences of the Republic of Armenia, Doctor of Physical and Mathematical 
Sciences, Professor

Editor–in–Chief
Naira Hakobyan –  Dean of the International Scientific–Educational Center of the National Academy 

of Sciences of the Republic of Armenia, Doctor of Psychological Sciences, Professor

Executive Sectretary
Meline Sargsyan –  Scientific Secretary of the International Scientific–Educational Center of the 

National Academy of Sciences of the Republic of Armenia
Editorial Board

Yuri Shoukourian –  Vice–President of NAS RA, Member of the Presidium of NAS RA, academician

Ashot Khachatryan –  Member of the Constitutional Court of RA, Doctor of Law, Professor

Tigran Qocharyan –  Head of the Chair of Political Science of the International Scientific–Educational 
Center of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Doctor of 
Political Sciences, Associate professor

Manuk Harutyunyan –  Head of the Chair of Philosophy of the International Scientific–Educational Center 
of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Candidate of 
Philosophical Sciences

Armen Sahakyan –  Yerevan State University, Chair of Theory and History of Sociology, Doctor of 
Sociological Sciences, Professor

Hayk Perosyan –  Yerevan Brusov State University of Languages and Social Sciences, Doctor of 
Pedagogical Sciences, Professor

Mels Mkrtumyan

Naira Ajvazyan

–  Head of the Chair of Psychology Theory and History at the Armenian State 
Pedagogical University after Khachatur Abovyan, Doctor of Psychological Sciences, 
Professor

– Director of Institute of Physiology after L. A. Orbeli NAS RA, Doctor of Sciences
Gohar Grigoyan –  Head of the Chair of  Foreign Languages of the International Scientific–Educational 

Center of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia, Lecturer 
of Canolidate of Philological Sciences

 
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի  ջազ գային կենտ րո նի կող մից հրա տա

րակ ված գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուն նե րա ռում է հու մա նի տար և հա սա րա կա կան գի տու թյուն
նե րի ոլորտ նե րի գի տա կան հոդ ված ներ: Ժո ղո վա ծո ւում զե տեղ ված են գի տա տե սա կան և գի տա մե թո
դա կան բնույ թի հոդ ված ներ, որոնք կօ ժան դա կեն հա սա րա կա կան և հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի առջև  
ծան րա ցած խն դիր նե րի լու սա բան մա նը,  հա մաշ խար հային փոր ձի ուսում նա սիր մա նը և առա ջըն թա ցին: 
Գի տա կան հոդ ված նե րի ժո ղո վա ծուն նա խա տես ված է քա ղա քա գետ ների, իրա վա բան նե րի, հո գե բան նե
րի, հու մա նի տար ու հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րի ոլորտ նե րի մաս նա գետ նե րի և առ հա սա րակ հի շյալ 
գի տա կար գե րի զար գաց մամբ շա հագրգ րիռ յու րա քան չյու րի հա մար:

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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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԱՄԱԼՅԱՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ
Կր թու թյան զար գաց ման ար դի հիմ նախն դիր նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում.  
տն տե սա գի տա կան կր թու թյան բա րե լավ ման մե թո դա բա նա կան մո տե ցում ներն այդ հա մա տեքս տում ..............13

ՖԻԶԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԼԲԵՐՏՍԱՐԳՍՅԱՆ,ՍԵՐԳԵՅՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ,ԵՐՋԱՆԻԿԶԱՐԳԱՐՅԱՆ,ԷԴԳԱՐՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ
 Չափ ման հո սան քի մե ծության ազ դե ցությու նը բազ մաբյու րե ղային YBa2Cu3Ox մի ա ցության  
գեր հա ղորդ չային ա նց ման վար քագ ծի վրա ...............................................................................................................21
ՀԱՍՄԻԿԱՂԱԲԱԲՅԱՆ,ԳՅՈՒԼՆԱՐԱԳԵՎՈՐԳՅԱՆ,ՄԱՐԳԱՐԻՏԱՄԱԼԱՔՅԱՆ,ՀԵՆՐԻԿՓԱՆՈՍՅԱՆ
 [3–(4–Տե ղա կալ ված ֆե նիլ)–3–օք սոպ րո պի լա մի նո]  բեն զոա կան, [4–[3–(4– տե ղա կալ ված ֆե նիլ)–3–  
օք սոպ րո պի լա մի նո] բեն զոիլ ա մի նո]  քա ցա խաթ թու նե րի և հա մա պա տաս խան ամի նոս պիրտ նե րի սին թեզ......30
ՍՈՒՍԱՆՆԱԴԱՎԹՅԱՆ
 Բի ոէ թի կան՝ որ պես միջ գի տա կար գային գի տե լի քի նոր ո լորտ  ..............................................................................39
ԱՂԱՎՆԻԳԻՆՈՍՅԱՆ,ԱՐԵԳՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ,ՆԱԻՐԻՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Յոդ պարունակող դեղերի կիրառման հնարավորությունները  
ինտենսիվ ֆիզիկական մարզումների ժամանակ .....................................................................................................49

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ՏԻԳՐԱՆՔՈՉԱՐՅԱՆ
Ռազ մա կան անվ տան գության փո խազ դե ցությու նը ազ գային անվ տան գության այլ են թա հա մա կար գե րի հետ .56
ԲԱԳՐԱՏԲԱԳՐԱՏՅԱՆ
Օ րենս դիր իշ խա նու թյան գոր ծա ռույթ նե րը պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում ...........................................66
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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

ԱՄԱ ԼՅԱ ՍԱ ՐԻ ԲԵ ԿՅԱՆ
ԵՊՀ, տն տե սա գի տու թյան և կա ռա վար ման 

ֆա կուլ տե տի պրո ֆե սոր, տնտեսագիտության թեկնածու 

ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԶԱՐ ԳԱՑ ՄԱՆ ԱՐ ԴԻ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՀԱ ՅԱՍ ՏԱ ՆԻ 
ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆՈՒՄ. ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԿՐ ԹՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱ ՐԵ

ԼԱՎ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵՐՆ ԱՅԴ ՀԱ ՄԱ ՏԵՔՍ ՏՈՒՄ

Աշ խար հա քա ղա քա կան և աշ խար
հատն տե սա կան բուռն փո փո խու թյուն
նե րի ներ քո հա սա րա կա կան–տն տե սա
կան հա մա կար գի վար քա գիծն այ սօր 
դար ձել է հա վա սա րա պես ածան ցյալ թե՛ 
գլո բալ զար գա ցում նե րից և ընդ հա նուր 
քա ղա քակր թա կան մա կար դա կից, թե՛ 
լո կալ զար գա ցում նե րից և ազ գի բա րո
յա–հո գևոր կերտ ված քից: Սա, իր հետ 
բե րե լով լուրջ տե ղա շար ժեր հա սա րա
կա կան–տն տե սա կան հա մա կար գի ներ
սում, այն դարձ րել է ավե լի բազ մա շերտ 
ու բազ մաբ նույթ՝ նպաստե լով զար գաց
ման նոր առաջ նա հեր թու թյուն ների: Այս
տեղ առանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն են 
ներ կա յաց նում հա սա րա կու թյուն–տն տե
սու թյուն փոխ հա րա բե րու թյան հար ցե րը: 

Հանգուցային բա ռեր և արտահայ
տու թյուններ. հա սա րա կա կան–տնտե
սա կան զար գա ցում, կր թու թյան զար
գա ցում, տն տե սա գի տա կան կրթու թյուն, 
վե րա պատ րաս տում ներ, տնտե սա գի
տու թյուն, հու մա նի տար և հա սա րա
կա կան գի տու թյուն ներ, տնտե սա գի
տու թյան և հա սա րա կա գի տու թյան 
ին տեգ րում, կր թա կան ծրագ րեր, մե
թո դա բա նա կան մո տե ցում ներ, դա սա
վանդ ման տեխ նո լո գի ա ներ:

Մի կող մից՝ տն տե սու թյու նը հա սա րա
կու թյան ան դամ նե րի այն մի ջա վայրն է, 
որ տեղ ստեղծ վում են նյու թա կան բա րիք
ներ՝ ուղղ ված հա սա րա կա կան պա հանջ
մունք նե րի ( նյու թա կան և ոչ նյու թա կան՝ 

հո գևոր, էթի կա կան կամ էս թե տի կա կան) 
բա վա րար մա նը: Մյուս կող մից՝ մի այն 
առողջ և ար դյու նա վետ հա սա րա կա
կան մի ջա վայրն է ի զո րու ապա հո վել 
այն տն տե սա կան մի ջա վայ րը, որը կտա
նի հա սա րա կա կան–տն տե սա կան զար
գաց ման ցան կա լի առա ջըն թա ցի: Ասել 
է թե, հա սա րա կու թյան զար գա ցու մը և 
տն տե սա կան կյան քը, մշ տա պես գտն վե
լով խիստ փոխ կա պակց վա ծու թյան մեջ, 
ապա հո վում են զար գա ցում: «Ինչ պի սի՞ն 
է այդ զար գաց ման բնույ թը», «Որո՞նք են 
այն պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րը և նա
խադ րյալ նե րը» և այլ բազ մա թիվ հար
ցեր մշ տա պես պա հան ջում են կոնկ րետ 
ժա մա նա կա հատ վա ծից բխող հա մար ժեք 
մո տե ցում ներ և լու ծում ներ: Այ սօր հա սա
րա կու թյու նը նո րից հայտն վել է հեր թա
կան փնտր տու քի ճա նա պար հին:

Ս տեղծ ված իրա վի ճա կում, հաշ
վի առ նե լով կր թու թյան բա ցա ռիկ կա
րևորու թյու նը, ան հրա ժեշ տու թյուն է 
առա ջա ցել կր թու թյան ոլոր տը դի տար
կելու նոր զար գա ցում նե րի ներ քո: Ել
նե լով մաս նա գի տա կան հե տաքրք րու
թյան շրջա նակ նե րից, որ պես քն նար կան 
առար կա, դի տարկ վում են տն տե սա
գի տու թյան և հա սա րա կա գի տու թյան 
ոլորտ ները՝ նրանց փո խազ դե ցու թյուն
նե րի հա մա տեքս տում:

 Տն տե սա գի տու թյան և հա սա րա
կա գի տու թյան զար գաց ման ար դի մի
տում նե րը:
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Հա սա րա կա կան–տն տե սա կան ար դի 
զար գա ցում նե րի ներ քո գնա լով սեր տա
ճում և խիստ փոխ կա պակց ված են դառ
նում հա սա րա կու թյան և տն տե սու թյան 
հատ ված նե րում տեղ գտած տե ղա շար
ժե րը: Այ սօր ար դեն հա սա րա կա կան այս 
կամ այն եր ևույ թի ու սում նա սի րու թյունն 
առնչ վում է ոչ մի այն հա սա րա կա գի տու
թյանն, այլ նաև տն տե սա գի տու թյա նը, և 
հա կա ռա կը: Աս վա ծի մա սին են վկա յում 
նաև ժա մա նա կա կից զար գա ցում նե րի 
ներ քո տե ղի ու նե ցող գի տու թյուն նե րի, 
մաս նա վո րա պես տն տե սա գի տու թյան և 
հա սա րա կա գի տու թյան զար գաց ման ին
տեգր ման մի տում նե րը: Ընդ որում, եթե 
տն տե սա գի տու թյու նում այս հար ցե րը 
հե տա զոտ ված են բա վա րար ման րա
մաս նու թյամբ, ապա հա սա րա կու թյան 
զար գաց ման հար ցե րի ավե լի խոր քային 
ու սում նա սի րու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը 
շա րու նա կում է մնալ ար դի ա կան: Խն դիրն 
էլ ավե լի հրա տապ է դար ձել հա սա րա
կա կան–տն տե սա կան ար դի փո խա կեր
պու մային (տ րանս ֆոր մա ցի ոն) գոր ծըն
թաց նե րի ներ քո, երբ հա սա րա կա կան 
գոր ծըն թաց նե րի վե րագ նա հատ ման հար
ցը դար ձել է ժա մա նա կի հրա մա յա կան: 
Աս վածն առա վել կար ևոր վում է հա սա
րա կա կան ու տն տե սա կան եր ևույթ նե րի 
ճա նա չո ղու թյան, հա սա րա կա կան–տն տե
սա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի, ինչ
պես նաև ար դյու նա վետ հա սա րա կա
կան–տնտե սա կան քա ղա քակա նու թյուն 
իրա կա նաց նե լու տե սա կե տից:

 Հա սա րա կա կան զար գա ցու մը և 
կրթու թյու նը:

 Հա սա րա կա կան զար գա ցումն այ սօր 
դար ձել է որո շիչ հա սա րա կա կան–տնտե
սա կան առա ջըն թա ցի գոր ծում: Եթե 
տնտե սա կան զար գա ցու մը դի տարկ
վում է որ պես հա սա րա կա կան–տն տե սա
կան զա րաց ման ու երկ րի առա ջըն թա ցի 
ան հրա ժեշտ պայ ման, ապա հա սա րա
կա կան զար գա ցումն այդ ամե նի իրա
գործ ման այն բա վա րար պայ մանն է, 
որն իս կա պես կա պա հո վի դրանց իրա
գոր ծու մը: Հա սա րա կա կան զար գաց ման 

ար դյու նա վետ իրա գոր ծումն ան մի ջա
կա նո րեն ածան ցյալ է տվյալ հա սա րա
կու թյան քա ղա քակր թա կան մա կար դա
կից, ին չը դրս ևոր վում է մշա կու թային, 
քա ղա քա կան, տն տե սա կան ար ժե հա
մա կար գային չա փո րո շիչ նե րի մշակ ման 
ու իրաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման նե րի 
և դրան ցից բխող ինս տի տու ցի ո նալ ու 
կա ռուց ված քային հեն քի ապա հով ման 
մի ջո ցով: Հաշ վի առ նե լով, որ ար ժե չա
փե րը հո գևոր զար գաց ման ար դյունք 
են, ան հրա ժեշտ է դրանք փնտ րել տվյալ 
հա վա քա կա նու թյան (ազգ, ժո ղո վուրդ 
և այլն) հո գևոր ըն կա լում նե րի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի մեջ: Սա, իհար կե, 
բարդ գոր ծըն թաց է, ինչն էլ ավե լի է 
բար դա նում, պայ մա նա վոր ված հա սա
րա կու թյան ան դամ նե րի հո գևոր ըն կալ
ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րով, քա նի 
որ դա կա րող է հան գեց նել չա փո րո շիչ
նե րի կան խա կա լու թյան ( սուբյեկ տի վիզ
մի) և դժ վա րաց նել խնդ րի օբյեկ տիվ 
լու ծու մը: Աս վա ծը շատ բնու թագ րա կան 
է հայե րի հա մար՝ պայ մա նա վոր ված մեր 
հա վա քա կա նու թյան ան դամ նե րի ծայ
րա հեղ ան հա տա կա նաց վա ծու թյամբ, 
ինչ պես նաև քա ղա քակր թա կան մա
կար դա կի ոչ հա մար ժեք ըն կալ ման և 
դրա գնա հատ ման բո լոր ցու ցա նիշ նե րի 
ար տա հայտ ված կան խո րոշ վա ծու թյամբ: 
Այս տեղ ծայ րա հեղ կար ևոր է դառ նում 
գա ղա փա րա խո սա կան հեն քի հս տա կեց
ման, ար ժե հա մա կար գի որո շա կի ու թյան, 
սո ցի ալ–հո գե բա նա կան ճիշտ ազ դակ
նե րի՝ որ պես հա սա րա կա կան ու տն տե
սա կան զար գաց ման կողմ նո րո շիչ ների 
ձևա վոր ման խն դի րը: Հաշ վի առ նե լով 
աս վա ծը՝ ան հրա ժեշտ է հս տա կեց նել 
կր թա կան հա մա կար գի խն դիր նե րը՝ հա
սա րա կա կան–տն տե սա կան զար գաց ման 
ար դի տե ղա շար ժե րի հա մա տեքս տում: 
Դա վե րա բե րում է ինչ պես կր թա կան 
հաս տա տու թյուն նե րի մի ջազ գային չա
փո րո շիչ նե րին հա մա հունչ կր թա կան ծա
ռա յու թյուն նե րի մա տուց մա նը, այն պես էլ 
առա ջարկ վող առար կա յա կան ծրագ րե
րին ու դրանց բո վան դա կու թյա նը: 
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Այս տեղ առանձ նա պես կար ևոր վում 
են հու մա նի տար և հա սա րա կա կան գի
տու թյուն նե րը (ՀՀԳ): Ակն հայտ է, որ այդ 
առար կա նե րը նա խա տես ված են ոչ մի
այն մշա կու թա–ի մա ցա կան շր ջա նակ
նե րը ընդ լայ նե լու և առան ձին փաս տեր 
մեկ նա բա նե լու հա մար, այլ նաև մարդ
կային քա ղա քակր թու թյան և հա սա րա
կու թյան զար գաց ման մա սին ամ բող ջա
կան պատ կե րա ցում կազ մե լու հա մար: 
Չնա յած տո տալ գա ղա փա րա խո սու թյան 
կր թա կան հա մա կար գից հրա ժա րումն 
ազա տեց հու մա նի տար և հա սա րա կա
կան առար կան նե րը նույ նա կա նա ցու մից, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, կր թա կան հու մա նի
տար առար կան նե րի բազ մա զա նու թյան 
և նրանց մե թո դա կան հա գեց վա ծու թյան 
պատ ճա ռով նրանք դար ձան իրար հա
կա սող և մաս նատ ված: 

Ցա վոք, հա սա րա կա կան և հու մա նի
տար գի տու թյուն նե րի կա րևորու թյու նը 
դեռևս լի ար ժե քո րեն չի գի տակց վում 
պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կող մից: 
Ավե լին, բա ցա կա յում է ՀՀԳ–քա ղա քա
կա նու թյուն և ՀՀԳ–հա սա րա կու թյուն 
կա պը, ինչն իր հեր թին հան գեց նում է 
բնա գա վա ռի վե րա բե րյալ ձևա վոր վող 
կար ծի քի որո շա կի աղ ճատ ման: Աս վածն 
ու նի օբյեկ տիվ հիմ քեր՝ պայ մա նա վոր
ված հե տև յալով.

•  հա սա րա կա կան և հու մա նի տար 
գի տու թյուն նե րը բա վա կան տե ղայ նաց
ված են և պար փակ ված պե տա կան մա
կար դա կով և, հետ ևա բար՝ 

• ՀՀԳ ոլոր տի ու սու ցու մը սահ մա
նա փակ ված է որո շա կի առար կա յա կան 
շր ջա նակ նե րով: 

Մի կող մից՝ ՀՀԳ ոլոր տի թեր կա
րևորու մը, մյուս կող մից՝ պե տու թյան հե
տա գա զար գաց ման գոր ծում ՀՀԳ ոլոր
տի աճող կա րևորու թյու նը ար դի ա կան 
են դարձ նում հե տև յալ պար զա բա նում
նե րը. որո՞նք են ՀՀԳ ոլոր տի հա սա րա
կա կան պա հանջ մունք նե րը, ի՞նչ կա րող է 
առա ջար կել ՀՀԳ–ն, և կա րո՞ղ են արդյոք 
գի տե լիք ստեղ ծող հաս տա տու թյուն ներն 
ապա հո վել ան հրա ժեշտ որակ [1, էջ 3–9]: 

Դի տարկ ված խն դիր նե րի հա ջող հան
գու ցա լու ծու մը են թադ րում է հա մա լիր 
մո տե ցում, որ տեղ հա վա սա րա պես կա
ր ևոր վում են ինչ պես գի տա կան հա մա
պա տաս խան հա մայնք նե րի միջև գոր ծուն 
կա պե րի ձևա վոր ման հար ցե րը, այն պես էլ 
տար բեր առար կա յա կան ոլորտ նե րի միջև 
կա ռու ցո ղա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
հար ցե րը: Նման մո տե ցումն ապա հո վե
լով բազ մա ռար կա յու թյուն, և նպաս տե
լով ՀՀԳ ոլոր տում գի տե լի քի ստեղծ ման 
գոր ծում նոր մո տե ցում նե րի ներդր մա նը, 
կա րող է տա նել հա սա րա կա կան և քա
ղա քա կան պա հանջ մունք նե րի առա վել 
նպա տա կային բա վա րար մա նը:

ՀՀԳ ոլոր տի պա հանջ վա ծու թյու նը 
սկսել է ի հայտ գալ դեռևս 1990–ա կան 
թթ.՝ պայ մա նա վոր ված այդ ժա մա նա
կաշր ջա նում սկս ված գլո բալ զար գա
ցում նե րով: 

ՀՀԳ ոլոր տի գլո բալ փո փո խու թյուն
նե րի ամե նա կարևոր պատ ճառ նե րից 
էին գի տա տեխ նի կա կան առա ջըն թա ցը 
և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի 
սրըն թաց ներ թա փան ցու մը հա սա րա
կան–տն տե սա կան կյան քի բո լոր ոլորտ
նե րը և, որ պես հետ ևանք, սրըն թաց, 
լայ նա ծա վալ, խո րը ու բազ մա վեկ տոր 
գլո բալ գոր ծըն թաց նե րը: 

Գ լո բալ փո փո խու թյուն նե րի հա մար 
լուրջ պատ ճառ դար ձավ Եվ րո մի ու թյան 
ստեղ ծու մը: Այն, առաջ բե րե լով ան
դամ երկր նե րի գի տա հե տա զո տա կան 
գոր ծու նե ու թյան հայե ցա կար գային ու
ղե նի շե րի և չա փո րո շիչ նե րի հա մա պա
տաս խա նեց ման խն դի րը, դար ձավ ՀՀԳ 
կա ռա վար ման հա մա կար գի վե րա փոխ
ման պատ ճառ:

ԽՍՀՄ և սո ցի ա լիս տա կան երկր նե
րի փլու զու մը լուրջ փո փո խու թյուն նե րի 
ան հրա ժեշ տու թյուն առա ջաց րեց ՀՀԳ 
ոլոր տում՝ պայ մա նա վոր ված գա ղա փա
րա կան ար մա տա կան փո փո խու թյուն
նե րով: Սո ցի ա լիս տա կան երկր նե րում 
գե րիշ խում էին մարք սիզ մի ու սում նա
սի րու թյան կր թա կան հաս տա տու թյուն
նե րը, իսկ այդ ոլոր տի գիտ նա կան նե րը 
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նրանց ընդ հա նուր թվա քա նա կում զբա
ղեց նում էին բա վա կան մեծ տե սա կա րար 
կշիռ: ԵՎ, բնա կա նա բար, ՀՀԳ ոլոր տի 
մեծ թվով մաս նա գետ ներ ստիպ ված էին 
կամ վե րա ո րա կա վոր վել, կամ հա մա լրել 
գոր ծա զուրկ նե րի հս կա յա կան բա նա կը: 
Այս ամե նը դար ձավ լուրջ պատ ճառ՝ ՀՀԳ 
ոլոր տում ար մա տա կան փո փո խու թյուն
ներ իրա կա նաց նե լու հա մար: 

Չ նա յած այս ոլոր տում տե ղի ու նե ցած 
դրա կան տե ղա շար ժե րին՝ անե լիք նե
րը մեր երկ րում դեռևս շատ են: Խն դիրն 
առանձ նա պես կար ևոր վում է տե ղա կան 
և արևմ տյան ար ժեք նե րի ու մո տե ցում
նե րի, ինչ պես նաև հե տա զո տու թյուն նե րի 
տե սա մե թո դա կան հիմ քե րի միջև եղած 
ճեղ քի հա մա հար թեց ման առու մով: Մաս
նա վո րա պես, ՀՀԳ ոլոր տում դեռևս չկան 
մի ջազ գային չա փո րո շիչ նե րի գի տա կան 
ամ սագ րեր, ին չը շատ կար ևոր է ոլոր տի 
մի ջազ գայ նաց ման և օգ տա կա րու թյան 
տե սա կե տից: Քիչ են նաև հա մաշ խար
հային գի տա կան հա սա րա կու թյա նը հա
սա նե լի հրա պա րա կում նե րը: Լուրջ խն դիր 
է երի տա սարդ կադ րե րի սա կա վու թյու նը 
և, ընդ հան րա պես, նրանց թեր մո տի վաց
վա ծու թյու նը գի տա կան, մաս նա վո րա
պես ՀՀԳ ոլորտ ներգ րավ վե լու ուղ ղու
թյամբ: Ցածր է ատե նա խո սու թյուն նե րի 
մաս նա գի տա կան մա կար դա կը, դրանց 
թե մա նե րը միտ ված չեն մեր երկ րի, տա
րա ծաշր ջա նային և հա մընդ հա նուր 
մար տահ րա վեր նե րի լու ծում նե րին [2]: 
Ան բա վա րար է ժա մա նա կա կից մաս նա
գի տա կան և գի տա մե թո դա կան գրա կա
նու թյան հրա պա րակ ման մա կար դա կը: 
Ցածր է նաև գի տա կան ու գի տա ման կա
վար ժա կան կադ րե րի վե րար տադ րու թյան 
ար դյու նա վե տու թյու նը, ին չի ար դյուն քում 
շա րու նա կում է ցածր մնալ հա սա րա կա
կան–տն տե սա կան զար գաց ման ար դի 
խն դիր նե րից բխող և կր թա կան ժա մա նա
կա կից պա հանջ նե րին հա մար ժեք մաս նա
գի տա կան կր թու թյան մա կար դա կը:

 Հաշ վի առ նե լով, որ ՀՀԳ–ն իր բնույ
թով շատ արագ է ար ձա գան քում հա սա
րա կա կան–քա ղա քա կան տե ղա շար ժե

րին՝ ան մի ջա կա նո րեն իր վրա կրե լով 
դրանց ազ դե ցու թյու նը, զար գա նում է 
խիստ տար բե րակ ված՝ ըստ երկր նե րի, 
քա ղա քա կան ու գա ղա փա րա խո սա կան 
հեն քե րի և տա րա ծաշր ջան նե րի:

 Հե տաքրք րա կան է, որ այդ տա րի նե
րին տար բեր երկր նե րում ՀՀԳ ոլոր տի 
զար գաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե
րը ( ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի մշա
կում ու իրա կա նա ցում, կա ռա վար ման 
կա ռուց ված քային հա մա կար գի վե րա
փո խում կամ նո րի ստեղ ծում և այլն) 
առանձ նա պես դրա կան տե ղա շար ժեր 
չեն դրսևո րել՝ ան կախ երկ րի նե րու
ժից, չա փից կամ զար գաց ման աս տի ճա
նից: Պատ ճա ռը հա մընդ հա նոր էր բո լոր 
երկր նե րի հա մար և, հիմ նա կա նում պայ
մա նա վոր ված էր ժա մա նա կաշր ջա նային 
զար գա ցում նե րի ընդ հան րու թյուն նե րով:

 Մի ա ժա մա նակ, դի տարկ ված խն դիր
նե րին հան գու ցա լու ծում տա լու և հա
սա րա կա կան առա ջըն թաց զար գա ցում 
ապա հո վե լու հրա մա յա կա նի պայ ման
նե րում ՀՀԳ դի նա միկ զար գաց ման հար
ցը շա րու նա կում էր մնալ ար դի ա կան: 
ՀՀԳ բա րե լավ ման մի տում ներ սկ սե ցին 
ար ձա նագր վել 2000–2007 թթ՝. հիմ նա
կա նում զար գա ցած երկր նե րում: Այ սօր 
ՀՀԳ–ն ար դյո ւնա վե տո րեն ներդր վել և 
ար դեն իսկ տվել է բա վա կան կեն սու նակ 
ար դյունք [3, էջ 179–184]: Զար գա ցող, 
մաս նա վո րա պես ան ցու մային երկր նե
րում այդ գոր ծըն թա ցը դեռևս գտն վում 
է ձևա վոր ման փու լում: 

ՀՀԳ ոլոր տի ու սա նե լի ու թյան տե սա կե
տից Հա յաս տա նի հա մար բա վա կան ու
շագ րավ են լուրջ գի տա հե տա զո տա կան 
նե րուժ ու նե ցող և առա ջա տար դիր քեր 
զբա ղեց նող երկր նե րի (Արևմ տյան Եվ րո
պայի երկր ներ, ԱՄՆ, Կա նա դա, Ավստ
րա լի ա) փոր ձը, ինչ պես նաև մարդ կային 
նե րու ժով Հա յաս տա նի հետ հա մադ րե լի 
երկր նե րի (Իռ լան դի ա, Բուլ ղա րի ա, հա
րավս լա վա կան երկր ներ) ու պատ մա
քա ղա քա կան որո շա կի ընդ հան րու թյուն
ներ ու նե ցող երկր նե րի փոր ձը ( նախ կին 
ԽՍՀՄ հան րա պե տու թյուն ներ) [4, էջ 39]: 
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Հա յաս տա նում ՀՀԳ ոլոր տին առա ջին 
ան գամ որո շա կի ար ձա գանք է կա տար վել 
2002թ. ըն դուն ված «Գի տու թյան և տեխ
նո լո գի ա նե րի ուղ ղու թյուն նե րի առաջ
նա հեր թու թյուն նե րի» վե րա բե րյալ փաս
տա թղ թում, ին չի կի րար կու մը, ցա վոք, 
մնաց ցածր մա կար դա կի վրա: Ոլոր տի 
զարգաց մա նը նոր ան դրա դարձ է կա
տար վել 2010 թվա կա նին՝ «Հա յաս տա նի 
գի տու թյան և տեխ նի կայի զար գաց ման 
2010–2014թթ. գե րա կա յու թյուն նե րի վե րա
բե րյալ» փաս տա թղ թում, որ տեղ առանձ
նա կի տեղ էր հատ կաց վել հու մա նի տար 
և սո ցի ալ–տն տե սա գի տա կան ոլորտ նե
րին, ինչի հի ման վրա ըն դուն վեց հու մա
նի տար և հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե
րի զար գաց ման հայե ցա կար գը: 

Հիմք ըն դու նե լով աս վա ծը և հաշ վի 
առ նե լով, որ հա սա րա կա կան–տն տե
սա կան և քա ղա քա կան ու մշա կու թային 
ար դի փո փո խու թյուն նե րի պայ ման նե
րում կր թա կան հա մա կար գի կա տա րե
լա գործ ման կար ևոր նա խադ րյալ նե րից 
մե կը հա սա րա կա կան–տն տե սա կան 
հա մա կար գի մար տահ րա վեր նե րին և 
հա մաշ խար հային զար գա ցում նե րին 
ժա մա նա կին ար ձա գան քելն է՝ նպա տա
կա հար մար է տն տե սա գի տա կան մաս
նա գի տու թյուն նե ի ու սում նա կան կա ռու
ցա մա սի կր թա կան ծրագ րի ընդ հա նուր 
մաս նա գի տա կան դա սըն թաց նե րում նե
րա ռել հա սա րա կա կան գի տու թյուն նե րին 
և հան րային կա ռա վար մանն առնչ վող 
մո դուլ–դա սըն թաց ներ՝ դա սա խո սու
թյուն նե րի հետ մի ա սին նա խա տե սե լով 
գործ նա կան պա րապ մունք ներ՝ կի րա
ռա կան թես տե րի և վար ժու թյուն նե րի, 
իրա վի ճա կային վեր լու ծու թյուն նե րի, 
կլոր սե ղան նե րի և այլ ձևե րով: Առա
վել առար կա յա կան և խո րը մա կար դա
կի ու սում նա ռու թյան ան հրա ժեշ տու թյու
նը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կա կան 
զար գաց ման և հան րային կա ռա վար ման 
ոլոր տի բո վան դա կային բազ մա շեր տու
թյամբ և լայ նա ծա վա լու թյամբ, ինչ պես 
նաև դրա տե սա–կի րա ռա կան բա վա կան 
բարդ բնույ թով: 

Տն տե սա կան զար գա ցու մը և կր թու
թյու նը:

Չ նա յած երկ րում իրա կա նաց ված 
կրթա կան լայ նա ծա վալ բա րե փո խում նե
րին՝ տն տե սա գի տա կան կր թու թյան կա
ռուց ված քա–բո վան դա կային և մե թո դա
բա նա կան խն դիր նե րը մշ տա պես մնում են 
օրա կար գային: Աս վածն, առա ջին հեր թին, 
պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, 
որ տն տե սա գի տու թյու նը՝ որ պես ու սում
նա սի րու թյան առար կա, մշ տա պես գտն
վում է զար գաց ման մեջ, անընդ հատ ի 
հայտ են գա լիս զար գաց ման նոր մի տում
ներ, բա ցա հայտ վում նոր օրի նա չա փու
թյուն ներ և ձևա վոր վում նոր եր ևույթ ներ, 
որոնք պա հան ջում են հա մա պա տաս խան 
տե սա–գործ նա կան գնա հա տա կան ներ և 
նոր մո տե ցում ներ: Սա կր թա կան գոր
ծըն թա ցին հա ղոր դում է շար ժու նու թյուն, 
ինչն էլ, իր հեր թին, պա հան ջում է կր թա
կան բա րե փո խում նե րի անընդ հատ վե
րա նա յում և ար դի ա կա նա ցում:

 Ժա մա նա կա կից տն տե սու թյունն այ
սօր ավե լի շատ մտ քի գոր ծու նե ու թյուն է, 
որ տեղ գե րա կա յում է ոչ նյու թա կան՝ ին
տե լեկ տո ւալ գոր ծոն նե րի դե րը: Այս տե
սա կե տից, տն տե սա գի տա կան կրթ վա
ծու թյան, և այդ հիմ քի վրա գի տե լիք ները 
և գա ղա փար ներն ար տադ րո ղա կա նո
րեն ու ար դյու նա վե տո րեն օգ տա գոր ծե
լու տն տե սու թյան ու նա կու թյու նը հենց 
այն է, ին չից կախ ված է հա ջող տն տե սա
կան զար գա ցու մը: Սա նշա նա կում է, որ 
տն տե սա գի տա կան կր թու թյան ար դյու
նա վե տու թյան խն դի րը կրում է հա մա
լիր բնույթ: Նման մո տե ցումն էլ ավե լի է 
կար ևոր վում հա սա րա կա կան–տն տե սա
կան ար դի զար գա ցում նե րի ներ քո տե ղի 
ու նե ցող տե ղա շար ժե րի պայ ման նե րում: 

Ա նընդ հատ աճող տն տե սա կան 
մրցակ ցու թյան պայ ման նե րում բիզ
նես–մի ջա վայ րի փո փո խա կա նու թյունն 
էլ ավե լի է դժ վա րաց նում բիզ նես–
սուբյեկտ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը: Ըն
կե րու թյու նը պետք է, փոր ձե լով լի նել 
բա վա կան ճկուն փո փո խու թյուն նե րի 
նկատ մամբ, հաս նի ար դյու նա վե տու
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թյան բարձր մա կար դա կի: Այս բո լոր 
խնդիր նե րի լու ծու մը բա վա կան բարդ է 
և պա հան ջում է ըն կե րու թյան ռազ մա
վա րա կան կա ռա վար ման ու ղե նի շնե րի 
վե րա նա յում և հս տա կե ցում: 

Ե թե տն տե սա գի տա կան կր թու թյու նը 
Հա յաս տա նում բա վա րար զար գա ցած 
է, ապա բիզ նես–կր թու թյու նը (բիզ նես 
դպրոց նե րը) ընդ հա նուր առ մամբ բա
ցա կա յում է: Մինչ դեռ Հա յաս տա նյան 
շու կա յում խիստ զգաց վում է ձեռ նար
կա տի րու թյան աջակ ցու թյան ան հրա ժեշ
տու թյու նը՝ որ պես տն տե սա կան գոր ծու
նե ու թյան խթան ման կար ևոր մե խա նիզմ 
և սո ցի ա լա կան կա յու նու թյան գոր ծոն: 
Խն դիրն էլ ավե լի է կար ևոր վում՝ պայ
մա նա վոր ված այն հան գա ման քով, որ 
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան 
մեջ ներգ րավ ված մաս նա գետ ներն 
իրենց կր թու թյու նը ստա ցել են դեռևս 
խորհրդային կր թա հա մա կար գով, և 
նրանց մի զգա լի մա սը վե րաո րա կա
վոր ված ին ժե ներ ներ են: Բնա կա նա բար, 
գոր ծող ձեռ նար կա տե րե րի ան պատ
րաստ վա ծու թյունն ու պրո ֆե սի ո նալ ան
հա մա պա տաս խա նու թյու նը շու կա յա կան 
տն տե սու թյան պա հանջ նե րին խոչն դո
տում է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե
ու թյա նը և, հետ ևա բար, տն տե սու թյան 
զար գաց մա նը: Այս տե սա կե տից պատ
րաստ ման, վե րա պատ րաստ ման և որա
կա վոր ման բարձ րաց ման կա րիք ու նե
ցող թի րախ խմ բեր կա րող են լի նել՝

•  ձեռ նար կու թյուն նե րի ղե կա
վար նե րը. ներ կա յումս յու րա քան չյուր 
կազ մա կեր պու թյան առջև ան խու սա
փե լի ո րեն առաջ է գա լիս սե փա կան 
զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան ընտ
րու թյան կամ, զա նա զան սո ցի ալ–տնտե
սա կան և տեխ նա ծին գոր ծոն նե րի աճող 
ազ դե ցու թյան հետ ևան քով, դրա էա կան 
ճշգրտ ման խն դիր, 

• սկս նակ ձեռ նե րեց նե րը (այդ 
թվում՝ կա նայք, երի տա սարդ ներ, գոր
ծա զուրկ ներ),

•  ձեռ նար կու թյուն նե րի մաս նա
գետ նե րը (շու կա յա վար ման, իրաց ման 

հար ցե րով մաս նա գետ ներ, հաշ վա պահ
ներ և այլն),

•  ձեռ նե րեց նե րի հետ աշ խա
տող ան ձինք, մաս նա վո րա պես պետ
ծա ռայող նե րը (ձեռ նար կա տի րու թյան 
աջակ ցու թյան հար ցե րով զբաղ վող 
հանձ նա ժո ղով նե րի, վար չու թյուն նե րի 
և բա ժին նե րի ղե կա վար ներ ու մաս նա
գետ ներ): 

Այ սօր ար դեն փոխ վել են ձեռ նար կա
տե րե րի պատ րաստ ման նպա տա կային 
շեշ տադ րում նե րը: Կար ևոր է ու շադ րու
թյունն ավե լի շատ սևե ռել շու կա յա կան 
(կա տա րո ղա կան, մաս նա գի տա կան, 
կազ մա կերպ չա կան և ձեռ նար կա տի րա
կան) մշա կույ թի ձևա վոր ման և աշ խա
տան քի ար դյու նա վետ կազ մա կերպ
չա կան ու տեխ նո լո գի ա կան ձևե րի 
վե րա բե րյալ իրա զեկ վա ծու թյան (հե նա
կե տային ու գոր ծառ նա կան տե ղե կույ թի 
տրա մադ րում) ապա հով ման հար ցե րին: 

Ա րագ տեմ պե րով աճում է թո ղարկ
վող կր թա կան ու գիտ ական գրա կա նու
թյու նը, ինչ պես նաև վի ճա կագ րա կան և 
այլ սո ցի ալ–տն տե սա կան տե ղե կատ վու
թյու նը, ին չը շատ է կա րևորում տն տե սա
գի տա կան կր թու թյան դա սա վանդ ման 
մե թո դա կան հար ցե րը: 

Ու սու ցու մը, կախ ված իրա կան պա
հանջ նե րից և առ կա հնա րա վո րու թյուն
նե րից, կա րե լի է իրա կա նաց նել տար բեր 
մե թոդ նե րով, մաս նա վո րա պես. առ կա 
(ս տա ցի ո նար), հե ռա կա կամ ինք նու
սուց մամբ, արագ ու սուց մամբ, խո րաց
ված ու սուց մամբ և այլն: Ու սուց ման 
գոր ծըն թա ցը կա րող է կազ մա կերպ վել 
դի տարկ ված ձևե րից յու րա քան չյու րով՝ 
որ պես ինք նու րույն վե րա պատ րաստ ման 
ձև կամ դրանց տար բեր հա մակ ցու թյուն: 

Չ նա յած տն տե սա գի տու թյու նը կրում է 
առա վե լա պես ու սում նա կան՝ զուտ տե
սա կան, բնույթ, այ նո ւա մե նայ նիվ, այն, 
օժտ ված է լուրջ գործ նա կան օգ տա
կա րու թյամբ: Այս առու մով ու սու ցումն 
ավե լի ար դյու նա վետ կլի նի, եթե դա
սըն թա ցը նե րա ռի ինչ պես գի տա–տե
սա կան ու տե ղե կատ վա կան նյու թեր, 
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այն պես էլ կի րա ռա կան բնույ թի թես տեր 
և վար ժու թյուն ներ: Նպա տա կա հար
մար է նաև կրթա կան գոր ծըն թաց նե րի 
այն պի սի ձևե րի կի րա ռու մը, ինչ պի սիք 
են՝ կլոր սե ղան նե րը, իրա վի ճա կային 
վեր լու ծու թյուն նե րը և այլն: Նման մո
տե ցու մը կնպաս տի մաս նա գի տա կան 
ձեռք բե րում նե րի խո րաց մա նը, դրանց 
կի րա ռա կան առանձ նա հատ կու թյուն
նե րի տի րա պետ մանն ու ար դյու նա վետ 
ներդր մա նը, ինչն առանձ նա պես կար
ևոր է շու կա յա կան արա գըն թաց փո փո
խու թյուն նե րի ու քա ղա քատն տե սա կան 
զար գա ցում նե րի ար դի փու լում: 

Քա նի որ տն տե սա գի տու թյունն, առա
ջին հեր թին, ուս մունք է առօ րյա կեն սա
կերպ ապա հո վե լու մա սին, ապա բնա
կան է, որ այն պետք է հա սա նե լի լի նի 
յու րա քան չյու րին՝ որ պես ան հատ, վաս
տա կող ու ծախ սող, խնայող ու ներդ րող, 
ար տադ րող ու իրաց նող և, ի վեր ջո, որ
պես քա ղա քա ցի ու հա սա րա կու թյան ան
դամ: Այս տե սա կե տից, տն տե սա գի տու
թյու նը նաև ուս մունք է հա սա րա կու թյան 
շր ջա նակ նե րում տն տե սա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի մա սին: Այս տեղ կա րևոր
վում են ինչ պես տն տե սա գի տա կան 
ակա դե մի ա կան կր թու թյու նը, այն պես էլ 
վե րա պատ րաս տու մը՝ որ պես շա րու նա
կա կան կր թու թյան կար ևոր բա ղադ րիչ:

 Հա յաս տա նում վե րա պատ րաս տում
ներն այ սօր դար ձել են կազ մա կերպ վող 
դա սըն թաց նե րի առա վել իրաց վե լի տե
սակ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դրանց հնա րա
վո րու թյուն նե րը՝ որ պես կր թա կան առա
վել ճկուն և օպե րա տիվ մի ջոցներ, դեռևս 
քիչ են օգ տա գործ վում: 

Կա րևորե լով տն տե սու թյան զար
գաց մանն առնչ վող տե սա կան ու գործ
նա կան բնույ թի հիմ նային առար կա նե րի 
դե րը, ինչ պես նաև հիմ նա կան և հա տուկ 
առար կա նե րի ճիշտ հա րա բե րակ ցու թյան 
հար ցը, հաշ վի առ նե լով, որ կր թու թյան 
բո վան դա կու թյան նո րա ցու մը կա րող է 
նպաս տել երկ րում առ կա կա րևորա գույն 
խն դիր նե րի լուծ մա նը, մաս նա վո րա պես՝ 
տն տե սու թյան ու ձեռ նար կա տի րու թյան 

զար գաց վա ծու թյան ան հա մա մաս նու
թյուն նե րի հաղ թա հար մա նը, ան հա տի 
սո ցի ա լա կան ու մաս նա գի տա կան շար
ժա կա նու թյան ապա հով ման հա մար 
պայ ման նե րի ստեղծ մա նը և հան րու թյան 
սո ցի ա լա կան բևե ռաց վա ծու թյան հաղ
թա հար մա նը, հա սա րա կու թյուն–տն տե
սու թյուն, հա սա րա կու թյուն–պե տու թյուն 
հա րա բե րու թյուն նե րի բա րե լավ մա նը, 
առա ջարկ վում է տն տե սա գի տա կան 
կրթու թյան ու սում նա կան կա ռու ցա մա սի 
կր թա կան ծրագ րի ընդ հա նուր մաս նա
գի տա կան դա սըն թաց նե րում կա տա րել 
փո փո խու թյուն ներ՝ ուղղ ված բիզ նես 
մի ջա վայ րի գոր ծո նային վեր լու ծու թյա
նը և ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման 
ար դի խն դիր նե րին ու կա ռուց ված քային 
փո փո խու թյուն նե րին: Այս ոլորտ նե րի 
կա րևորու մը և դրանց լայ նա ծա վալ ու 
խո րը ու սում նա ռու թյան ան հրա ժեշ տու
թյու նը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կա
կան–տն տե սա կան զար գաց ման գլո բալ 
գոր ծըն թաց նե րի հետ բիզ նես մի ջա վայ
րի սերտ փո խառն չու թյուն նե րով և նրա 
բա վա կան բարդ բազ մա գոր ծո նային 
բնույ թով, ինչ պես նաև հա սա րա կա
կան–տն տե սա կան զար գաց ման ար դի 
իրա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված կա
ռա վար ման լծակ նե րի և մո տե ցում նե րի 
հստա կեց ման պա հան ջով: 

 Վեր ջա բա նի փո խա րեն:
Կր թա կան ծրագ րե րը, դրանց ձևե

րը, մե թոդ ներն ու մո տե ցում նե րը պետք 
է բխեն մեկ մի աս նա կան գա ղա փա րից, 
ու նե նան նպա տա կային կողմ նո րո շում և 
գոր ծու նե ու թյան ընդ հա նուր տրա մա բա
նու թյուն: Այս տեղ շատ են կար ևոր վում 
ինչ պես կր թա կան ծրագ րային առար կա
նե րի բո վան դա կու թյու նը, նրանց որակն 
ու մա կար դա կը, այն պես էլ դա սա վանդ
ման տեխ նո լո գի ա նե րի ու մե թոդ նե րի դե
րը, ինչն էլ իր հեր թին պայ մա նա վոր ված 
է դա սա վան դող նե րի կազ մով ու մա
կար դա կով: Սա նշա նա կում է այդ ամե նի 
անընդ հատ վե րա նյում ու ար դի ա կա նա
ցում, և, հետ ևա բար, մշ տա կան հետ ևո
ղա կան աշ խա տանք այդ ուղ ղու թյամբ: 
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СОВРЕМЕННЫЕПРОБЛЕМЫРАЗВИТИЯОБРАЗОВАНИЯВРЕСПУБЛИКЕАРМЕ
НИЯ:МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЕПОДХОДЫУЛУЧШЕНИЯЭКОНОМИЧЕСКОГООБРА

ЗОВАНИЯВЭТОМКОНТЕКСТЕ
А МА ЛИЯ СА РИ БЕ КЯН

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

Под воз дейст ви ем сов ре мен но го об щест вен но–э ко но ми чес ко го раз ви тия раз ме ще ния в 
об щест вен ном и эко но ми чес ком сек то рах слива ют ся и ста но вят ся бо лее вза и мос вя зан ны ми. 
Се год ня изу че ние тех или иных об щест вен ных яв ле ний соотносят ся не толь ко с об щест во ве
де ни ем, но и с эко но ми кой, и на о бо рот. В этом кон текс те це ле со об раз но вве де ние мо дуль ных 
кур сов от но си тель но об щест вен ных на ук и об щест вен но го уп рав ле ни я, а так же сов ре мен ных 
проб лем и ст рук тур ных из ме не ний ст ра те ги чес ко го уп рав ле ния в прог рам мы эко но ми чес
ких спе ци а ли за ций. 

Об ра зо ва тель ные прог рам мы, их фор мы, ме то ды и под хо ды долж ны ис хо дить из еди
ной идеи и иметь об щую ло ги ку. Здесь важ на роль тех но ло гий и ме то дов пре по да ва ни я. Это 
под ра зу ме ва ет их неп ре рыв ный пе рес мотр и об нов ле ни е, что тре бу ет пос то ян ной пос ле до
ва тель ной ра бо ты в этом нап рав ле ни и. 

MODERNPROBLEMSOFEDUCATIONDEVELOPMENTINARMENIA:
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 socialeconomic development changes in socialeconomic 
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 abovementioned, which demands 
constant and consistent work in this field.  
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ՖԻԶԻԿԱ, ՔԻՄԻԱ, ԿԵՆՍԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ԱԼ ԲԵՐՏ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի տնօ րեն,

 ֆի զի կա մա թե մատի կա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր

ՍԵՐԳԵՅՆԻԿՈՂՈՍՅԱՆ
Եր ևա նի ֆի զի կայի ի նս տի տու տի ա վագ գի տաշ խա տող,  

 ֆի զի կա մա թե մատի կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 

ԵՐ ՋԱ ՆԻԿ ԶԱՐ ԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի ու սում նա կան մա սի վա րիչ,  

 ֆի զի կա մա թե մատի կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու 

ԷԴԳԱՐՄՈՒՂՆԵՑՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի աշ խա տա կից,  

 ֆի զի կա մա թե մատի կա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ՉԱՓ ՄԱՆ ՀՈ ՍԱՆ ՔԻ ՄԵ ԾՈՒԹՅԱՆ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  
ԲԱԶ ՄԱԲՅՈՒ ՐԵ ՂԱՅԻՆ YBA2CU3OX ՄԻ Ա ՑՈՒԹՅԱՆ  
ԳԵՐ ՀԱ ՂՈՐԴ ՉԱՅԻՆ Ա ՆՑ ՄԱՆ ՎԱՐ ՔԱԳ ԾԻ ՎՐԱ

 Տե սա կա րար դի մադ րու թյան ջեր մաս
տի ճա նային կախ վա ծու թյան r(T) կո րե
րի ըն տա նի քի գրանց ման ճա նա պար հով 
ու սում նա սիր վել է չափ ման հո սան քի (I) 
փո փո խու թյան ազ դե ցու թյու նը (0.5–20) 
մԱ մի ջա կայ քում բազ մա բյու րե ղային 
YBa2Cu3Ox մի ա ցու թյան գեր հա ղորդ չային 
(ԳՀ) ան ցման վար քագ ծի վրա: Ցույց է 
տր ված, որ ե րբ հո սան քը ա ճում է մինչև 
I=7mA, ԳՀ ան ցման լայ նու թյու նը՝ ΔΤC–ն, 
կրի տի կա կան ջեր մաս տի ճա նը՝ ΤC –ն, և 
ֆլուկ տո ւա ցի ոն ռե ժի մում r–ը ցու ցա
բե րում են հս տակ ար տա հայտ ված ան
կա յուն վար քա գիծ: Հաս տատ վել է, որ 
I–ի ա վե լի բարձր ար ժեք նե րի տի րույ
թում r–ի մո նո տոն ա ճը ու ղեկց վում է 
ΤC–ի մի ա ժա մա նա կյա նվազ մամբ, թեև 
ΔΤC–ն դեռևս շա րու նա կում է դրս ևո րել 
ան կա յուն վար քա գիծ: Ստաց ված ար
դյունք նե րի մեկ նա բա նու մը կա տար վում 
է նմու շում առ կա և տար բեր ΤC–ով օ ժտ
ված ԳՀ փու լե րի, ի նչ պես նաև ոչ ԳՀ գո
յա ցու թյուն նե րի և միկ րոս կո պիկ մա կար

դա կով նրանց ան հա մա սեռ բաշխ ման 
մո դե լի շր ջա նակ նե րում:

Հան գու ցային բա ռեր և բա ռա
կա պակ ցու թյուն ներ. բարձր ջեր մաս
տի ճա նային գեր հա ղոր դա կա նու թյուն 
(ԲՋԳ), գեր հա ղորդ չային (ԳՀ) ան ցում, 
ԳՀ ան ցման լայ նու թյուն (ΔΤC), ԳՀ ան
ցման կրի տի կա կան ջեր մաս տի ճան (ΤC), 
բա ցա սա կան և դրա կան մագ նի սա դի
մադ րու թյուն:

Ար տա քին ազ դակ նե րի դե րը բարձր 
ջեր մաս տի ճա նային գեր հա ղոր դիչ նե
րի (ԲՋԳ) բնու թագ րե րի փո փո խու թյան 
վրա ու նի ի նչ պես կար ևոր գի տա կան, 
այն պես էլ կի րա ռա կան նշա նա կու թյուն 
[1–7]: Այդ պի սի ազ դակ նե րի թվին կա
րե լի է դա սել սե փա կան (չափ ման հո
սան քով պայ մա նա վոր ված) և ար տա քին 
մագ նի սա կան դաշ տե րը, ո րոնց փո փո
խու թյու նը լայն տի րույ թում պայ ման
վո րում է ԲՋԳ մի ա ցու թյուն նե րի ֆի զի
կա կան հատ կու թյուն նե րի նշա նա կա լից 
փո փո խու թյուն ներ, ո րոնց ման րա մասն 
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ու սում նա սի րու թյու նը թույլ կտա պատ
կե րա ցում կազ մել մինչ այժմ ան հայտ 
մնա ցած գեր հա ղոր դա կա նու թյան մե
խա նիզ մի բնույ թի մա սին [1,7]: Օրի նակ՝ 
ԲՋԳ մի ա ցու թյուն նե րի հայտ նա բե րու
մից հե տո կա տար վել են մի շարք հե
տա զո տու թյուն ներ՝ նվիր ված ար տա քին 
և սե փա կան մագ նի սա կան դաշ տե րի 
ազ դե ցու թյա նը նրանց տե սա կա րար 
դի մադ րու թյան (r) և մագ նի սա կան ըն
կա լու նա կու թյան ջեր մաս տի ճա նային 
կախ վա ծու թյուն նե րի վրա [1–22 ]: Նմա
նա տիպ հե տա զո տու թյուն ներ հե տա
գա յում կա տար վե ցին նաև ցածր ջեր
մաս տի ճա նային ԳՀ մի ա ցու թյուն նե րի 
հա մար [11]: Բա ցա հայտ ված է, որ նշ ված 
մի ա ցու թյուն նե րում նկատ վել է գեր հա
ղորդ չային (ԳՀ) ան ցման կո րե րի վար
քագ ծի է ա կան փո փո խու թյուն: Բա ցի 
դրանից՝ եր կու տե սա կի գեր հա ղոր դիչ
նե րի հա մար էլ հայտ նի աշ խա տանք նե
րի մեծ մա սում ԳՀ ան ցման լայ նու թյու նը 
(ΔΤC) և նրա կրի տի կա կան ջեր մաս տի
ճա նը (ΤC), ար տա քին դաշ տե րի փո փո
խու թյու նից կախ ված, հա ճախ դրս ևո
րում են նմա նա տիպ վար քա գիծ: Ը նդ 
ո րում, ΔΤC –ն, որ պես կա նոն, ա ճում է, 
ի սկ ΤC –ն՝ նվա զում, ե րբ կի րառ ված 
դաշ տե րը մե ծա նում են [1–3, 8–10,12–14, 
17–21,23]: ԳՀ բնու թագ րե րի այս պի սի 
վար քա գի ծը ու ղեկց վում է ΤC–ից բարձր 
ջեր մաս տի ճան նե րում տե սա կա րար դի
մադ րու թյան մո նո տոն ա ճով (դ րա կան 
մագ նի սա դի մադ րու թյուն), թեև ո րոշ 
դեպ քե րում ար տա քին և սե փա կան 
մագ նի սա կան դաշ տե րի փո փո խու թյան 
ըն թաց քում դիտ վել է նաև բա ցա սա
կան մագ նի սա դի մադ րու թյան եր ևույթ 
[4–7,11,16,18–20]: Սա կայն ա վե լի վաղ 
կա տար ված մեկ այլ աշ խա տան քում իտ
րի ու մային գեր հա ղորդ չի հա մար մագ
նի սա կան չա փում նե րի ճա նա պար հով 
ո րոշ ված ΤC–ն նվա զե լու փո խա րեն աս
տի ճա նա բար մե ծա նում է 2–3 Կ–ով, ե րբ 
մագ նի սա կան դաշ տի լար վա ծու թյու
նը ա ճում է մինչև 2 Է [22]: Տար բեր բա
ղադրու թյան բիս մու թային տի պի ԲՋԳ 

մի ա ցու թյուն նե րում նախ կի նում մեր 
ստաց ված ար դյունք նե րի հա մա ձայն՝ 
չափ ման հո սան քի մե ծու թյու նից կախ
ված ΤC և r բնու թագ րե րը դրս ևո րել են ոչ 
մո նո տոն և մի ա ժա մա նակ ոչ հա մա փուլ 
փո փո խու թյան վար քա գիծ [6]: Հաշ վի 
առ նե լով գրա կա նու թյան մեջ ար տա
քին և սե փա կան մագ նի սա կան դաշ տե
րի փո փո խու թյուն նե րի նկատ մամբ ԲՋԳ 
մի ա ցու թյուն նե րի ԳՀ ան ցման բնու թագ
րե րի ոչ մի ան շա նակ ար ձա գան քը՝ շա
րու նակ վում են ար դի ա կան մնալ վե րո
հի շյալ հե տա զո տու թյուն նե րը: Ներ կա 
աշ խա տան քում նպա տակ է հե տապնդ
վում ու սում նա սի րելու չափ ման հո սան
քի ազ դե ցու թյու նը նաև իտ րի ու մային 
տի պի YBa2Cu3Ox բազ մա բյու րե ղային 
նմու շում ԳՀ ան ցման բնու թագ րե րի 
վար քագ ծի վրա: Այս հե տա զո տու թյուն
ներն ու նեն մեծ կա րևորու թյուն, մաս նա
վո րա պես այն պատ ճա ռով, որ դրանք 
կա տար վում են չափ ման հո սան քի այն
պի սի ար ժեք նե րի դեպ քում, ո րոնք չեն 
գե րա զան ցում այդ մի ա ցու թյան հա մար 
կրի տի կա կան հա մար վող Ic ար ժե քը և 
հնա րա վո րու թյուն կտան դիտ վող ար
դյունք նե րում պար զելու թույլ կա պե րի 
դե րը [1,2, 15,21,23]:

 Չափ ման մե թոդ ներ:
 Հե տա զո տու թյան հա մար ը նտր վել 

է բազ մա բյու րե ղային տի պի YBa2Cu3Ox 
ԲՋԳ մի ա ցու թյու նը, ո րի ա ճեց ման 
ստան դարտ տեխ նո լո գի ան և չափ ման 
մե թո դի կան ա վե լի վաղ նկա րագր վել 
է [6] աշ խա տան քում: Սա կայն ներ կա 
աշ խա տան քում ու սում նա սիր ված ԳՀ 
մի ա ցու թյան սին թեզ ման ժա մա նա կը 
և ջեր մաս տի ճա նը հա մա պա տաս խա
նա բար հա վա սար են 10 ժամ և 960˚C, 
ո րոնք բա վա կա նա չափ տար բեր վում 
են [6]–ո ւմ ու սում նա սիր ված նմուշ նե րի 
հա մա պա տաս խան պա րա մետ րե րից: 
Նշենք նաև, որ ու սում նա սիր վող նմու
շը ու նի ո ւղ ղան կյուն զու գա հե ռա նիս
տի տեսք հե տև յալ չա փե րով՝ 4.7×1×1.2 
մմ3: ԳՀ ան ցու մը ո րոշ վել է տե սա կա
րար դի մադ րու թյան ջեր մաս տի ճա
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նային կախ ման r(T) կո րի գրանց ման 
մի ջո ցով Ե րկ րի մագ նի սա կան դաշ տի 
առ կա յու թյան պայ ման նե րում՝ օգ տա
գոր ծե լով վոլ տ–ամ պե րային բնու թագ
րե րի չափ ման քա ռա կոն տակտ մե թո դը: 
Հո սան քա տար և լար ման գրանց ման 
կոն տակտ նե րի զույ գե րը գտն վում են 
նմու շի հա կա դիր նիս տե րի վրա, ի սկ 
հե ռա վո րու թյու նը նրանց միջև կազ մում 
է 3.5 մմ: Կոն տակ նե րի պատ րաստ ման 
ժա մա նակ լրա ցու ցիչ բարձր ջեր մաս տի
ճա նային մշակ ման են թար կե լու պատ
ճա ռով նմու շի նախ նա կան ԳՀ բնու
թագ րե րի փո փո խու թյան ան ցան կա լի 
հետ ևան քից խու սա փե լու հա մար օհ մա
կան կոն տակ նե րը պատ րաս տե լիս ար
ծա թի մա ծու կի փո խա րեն օգ տա գործ վել 
է ցածր հալ ման ջեր մաս տի ճան (60˚C) 
ու նե ցող Վու դի հա մա ձուլ ված քը: Չափ
ման հաս տա տուն հո սան քի (0.5–20) մԱ 
մի ջա կայ քում փո փոխ վող տար բեր ար
ժեք նե րի հա մար (88–300)Կ ջեր մաս տի
ճա նային մի ջա կայ քում գրանց ված r(T) 
կո րե րի ըն տա նի քից ո րոշ վել է ԳՀ ան
ցման լայ նու թյու նը՝ΔΤC=ΤC

0.9–ΤC
0.1(որ տեղ 

ΤC
0.9 և ΤC

0.1 նոր մալ վի ճա կի տե սա կա
րար դի մադ րու թյան՝ rn 90% և 10% մա
կար դա կին հա մա պա տաս խա նող ջեր
մաս տի ճան ներն են) և կրի տի կա կան 
ջեր մաս տի ճա նը, ի նչ պես ան ցման մի
ջին կե տով՝ Tc

0.5, այն պես է լ՝ դի մադ րու
թյան 0 դառ նա լու ջեր մաս տի ճա նով՝ Tc

0: 
Նմու շի վրա բարձր ճշգր տու թյամբ (0.1%) 
կա տար ված մա կեր ևույ թային ռենտ գե
նյան ֆլյո ւո րես ցեն տային հե տա զո տու
թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, 
որ նրա նում պա րու նակ վող բա րի ու մի 
ա տոմ նե րի կշ ռային պա րու նա կու թյու
նը ստան դարտ տեխ նո լո գի այով պատ
րաստ ված նմուշ նե րի հա մե մա տու թյամբ 
մոտ 3 տո կո սով փոքր է:

Ս տաց ված ար դյունք նե րը և նրանց 
քն նար կու մը:

Նկ.1–ո ւմ ներ կա յաց ված է ու սում նա
սիր վող նմու շի ԳՀ ան ցման կո րի տես քի 
վրա տար բեր մե ծու թյան չափ ման հո
սանք նե րի ազ դե ցու թյու նը: Ի սկ նկ.2–ո ւմ 

և նկ.3–ո ւմ համ ապա տասխա նա բար ար
տա ցոլ ված է տար բեր ջեր մաս տի ճան նե
րում տե սա կա րար դի մադ րու թյան (r) և 
ան ցման բնու թագ րե րի (ΔΤC, ΤC

0.5 և ΤC
0) 

կախ վա ծու թյու նը չափ ման հո սան քի մե
ծու թյու նից: Ի նչ պես եր ևում է նկ.1–ից, ԳՀ 
ան ցման կո րե րի վրա կա րե լի է տար բե
րա կել եր կու ջեր մաս տի ճա նային տի
րույթ ներ. ցածր և բարձր ջեր մաս տի ճա
նային: Ա ռա ջին տի րույ թում չափ ման 
փոքր հո սանք նե րի հա մար r–ը ջեր մաս
տի ճա նի մե ծաց մա նը զու գըն թաց ա ճում 
է ան հա մե մատ ա վե լի դան դաղ, քան 
ե րկ րոր դում: Ցածր ջեր մաս տի ճա նային 
տի րույ թում r–ի հա մար դիտ վում է հո
սան քից ա վե լի ու ժեղ կախ վա ծու թյուն, 
քան բարձր ջեր մաս տի ճա նային տի րույ
թում: Ցածր ջեր մաս տի ճան նե րում (նկ. 2), 
ե րբ հո սանքն (I) ա ճում է մինչև 7 մԱ r–ը 
դրս ևո րում է խիստ ար տա հայտ ված ան
կա յուն վար քա գիծ, այ սինքն՝ դիտ վում է 
ի նչ պես դի մադ րու թյան  մե ծա ցում, այն
պես էլ փոք րա ցում: Այլ կերպ ա սած՝ սե
փա կան մագ նի սա կան դաշ տում դիտ
վում է ի նչ պես դրա կան, այն պես էլ 
բա ցա սա կան մագ նի սա դի մադրու թյան 
եր ևույթ: Այս պես՝ 88,2Կ ջեր մաս տի ճա
նում հո սան քի փո փո խու թյու նն է (0.5–7) 
մԱ տի րույ թում, r–ի ը նդ հա նուր ա ճը 
ուղեկց վում է նաև ե րեք պի կե րի դրսևոր
մամբ 0.7 մԱ, 3.5 մԱ և 5 մԱ ար ժեք նե
րում: Այն դեպ քում, ե րբ 7 մԱ–ից բարձր 
տի րույ թում r–ը դրս ևո րում է մո նո տոն 
աճ: Նշենք, որ տե սա կա րար դի մադ րու
թյան ա մե նա մեծ պի կը դիտ վում է 3.5  մԱ 
հո սան քի դեպ քում, ո րը ա վե լի քան 2 
կար գով գե րա զան ցում է 0.5 մԱ–ո ւմ 
ունե ցած ար ժե քից: Նկ. 2–ից պար զո րոշ 
եր ևում է, որ բարձր ջեր մաս տի ճան նե
րում և չափ ման մեծ հո սանք նե րի հա մար 
դի մադ րու թու նը աս տի ճա նա բար դրսևո
րում է ա վե լի նվազ ար տա հայտ ված 
ան կա յուն վար քա գիծ: Ի սկ տվյալ ջեր
մաս տի ճա նի  հա մար տե սա կա րար դի
մադ րու թյու նը հո սան քից կախ ված 
դրսևո րում է մո նո տոն ա ճող վար քա գիծ 
և 95Կ–ից բարձր ջեր մաս տի ճան նե րում 
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նրա փո փո խու թյան հա րա բե րա կան չա
փը չի գե րա զան ցում (15–20)%–ը: ԳՀ 
անց ման ե րեք բնու թագ րերն էլ (ΔΤC, ΤC

0.5 
և ΤC

0) հո սան քի մե ծաց մա նը զու գըն թաց 
մինչև 7 մԱ նույն պես դրս ևո րում են 

պար զո րոշ ար տա հայտ ված ան կա յուն 
վար քա գիծ (նկ. 3): Ը նդ ո րում այդ տի
րույ թում Tc

0.5 և Tc
0 պա րա մետ րե րը ի րենց 

ա ռա վե լա գույն ար ժեք նե րին (92,4Կ և 
89,6Կ) հաս նում են հա մա պա տաս խա նա

բար 1,5  մԱ և 0,7 մԱ հոսանք նե րի դեպ
քում: Նրան ցից յու րաքն չյու րի հա մար 
դիտ վող ա ռա վե լա գույն և նվա զա գույն 
ար ժեք նե րի տար բե րու թյու նը փոքր հո
սանք նե րի հա մար կազ մում է հա մա պա
տաս խա նա բար 0.9 Կ և 3.6 Կ: Հա մե մա
տու թյու նը ցույց է տա լիս, որ թվար կած 
բո լոր բնու թագ րե րի փո փո խու թյու նը 7 
մԱ–ից փոքր հո սանք նե րի տի րույ թում ոչ 
միշտ է տե ղի ու նե նում հա մա փուլ ձևով 

(Տե՛ս նկ.2 և նկ.3), թեև դի մադ րու թյան 
հա մար հո սան քի 3.5 մԱ ար ժե քի դեպ
քում դիտ վող պի կը մի ա ժա մա նակ ու
ղեկց վում է նաև ան ցման լայ նու թյան 
ա մե նա մեծ պի կի (ΔΤC=5,7Կ) դրս ևոր
մամբ: Սա կայն 7 մԱ– ից բարձր  հո սանք
նե րի հա մար դիտ վող դի մադ րու թյան 
ա ճը, որ պես կա նոն, հիմ նա կա նում ու
ղեկց վում է Tc

0.5 և Tc
0 կրի տի կա կան ջեր

մաս տի ճան նե րի նվազ մամբ (4Կ–ով), 
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Նկ.1. Չափ ման հո սան քի մե ծու թյան ազ դե ցու թյու նը 
տե սա կա րար դի մադ րու թյան ջեր մաս տի ճա նային կախ վա ծու թյան վրա:

Նկ. 2. Տե սա կա րար դի մադ րու թյան կախ վա ծու թյու նը  
չափ ման հո սան քից տար բեր ջեր մաս տի ճան նե րի հա մար:
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Սա կայն ե թե [23] աշ խա տան քում հո սան
քի մե ծա ցու մը մինչև 20  մԱ բե րում է 
ΔΤC–ի և r–ի մի ա ժա մա նա կյա ա ճի, ա պա 
մեր դեպ քում դիտ վում է այդ բնու թագ
րե րի ոչ մո նո տոն փո փո խու թյան վար
քա գիծ: Հո սան քի մե ծու թյու նից կախ ված 
ԳՀ բնու թագ րե րի դրս ևո րած մի քա նի 
պի կե րի առ կա յու թյու նը մեկ նա բա նե լու 
հա մար ար ժի հի շա տա կել հե տև յալ ար
դյուն քի մա սին: Ա վե լի վաղ դի մադ րու
թյան ջեր մաս տի ճա նային կո րի վրա 
կրի տի կա կա նից բարձր ջեր մաս տի ճան
նե րի տի րույ թում տար բեր տե սա կի ԲՋԳ 
մի ա ցու թյուն նե րի հա մար մեր և մի շարք 
այլ հե ղի նակ նե րի կող մից հայտ նա բեր
վել է պիկ, ո րի ծագ ման բնույ թի վե րա
բե րյալ ա ռաջ են քաշ վել մի քա նի մո դել
ներ [16–20]: Նշ ված պի կի դրս ևոր ման 
հա մար գլ խա վոր պատ ճառ կա րող են 
հան դի սա նալ նմու շում առ կա ան հա մա
սե ռու թյուն նե րը և նրանց ան հա վա սա
րա չափ բաշ խու մը [17,20]: Մեր դեպ քում, 
ե րբ ու սում նա սիր վող բնու թագ րե րի հա
մար դիտ վում են մի քա նի պի կեր, տրա
մա բա նա կան է են թադ րել, որ մեր նմու
շում առ կա են տար բեր ΤC–ով օ ժտ ված 
ԳՀ փու լեր, ո րոնք ան հա վա սա րա չափ 

ձևով բաշխ ված են նա նո մասշ տա բային 
հե ռա վո րու թյուն նե րի վրա [17]: Եվ ի նչ
պես ցույց են տվել ցածր ջեր մաս տի ճա
նային թու նե լային սպեկտ րոս կո պի այի 
հե տա զո տու թյուն նե րը, այդ հե ռա վո րու
թյու նը բիս մու թային նմու շում կազ մել է 
14 ան գստ րեմ [24]: Նշենք նաև, որ նախ
կին հե տա զո տու թյուն նե րում պն դում էր 
ար վում այն մա սին, որ պար զա պես ան
հա մա սե ռու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը 
կա րող էր բե րել մի այն ան ցման լայ նու
թյան ըն դար ձակ ման, բայց ոչ կրի տի կա
կան ջեր մաս տի ճա նի փո փո խու թյան [17]: 
Սա կայն հե տա գա աշ խա տանք նե րը 
ցույց տվե ցին, որ նման ան հա մա սե ռու
թյուն նե րի ան հա վա սա րա չափ բաշխ վա
ծու թյու նը կա րող է պատ ճառ դառ նալ 
մի ա ժա մա նակ ΤC–ի և r–ի ան կա յուն 
վար քագ ծի հա մար, ի նչ պես նաև նմու շի 
միջ հա տի կային և ներ հա տի կային թույլ 
կա պե րով պայ մա նա վոր ված կրի տի կա
կան ջեր մաս տի ճան նե րի և հո սանք նե րի 
փո փո խու թյան հա մար [3]: Բա վա կան 
ա րագ և լայն տի րույ թում նկատ վող 
ΔΤC–ի փո փո խու թյուն նե րը հան դի սա
նում են նմու շում ան հա մա սե ռու թյուն նե
րի առ կա յու թյան հս տակ ա պա ցույց: 

մինչ դեռ ΔΤC–ն շա րու նա կում է դրս ևո րել 
ան կա յուն վար քա գիծ: Ա նց նենք ստաց
ված ար դյունք նե րի մեկ նա բան մա նը: 
Փոքր հո սանք նե րի դեպ քում ΔΤC–ի, ի նչ

պես նաև r–ի դիտ վող փո փո խու թյու նը 
բա վա կա նա չափ լայն տի րույ թում խո
սում է այն բա նի օգ տին, որ դրա հա մար 
պա տաս խա նա տու են թույլ կա պե րը: 

Նկ. 3. Գեր հա ղոր չային ան ցման լայ նու թյան ΔΤC, ի նչ պես նաև Tc0 և Tc0.5  
կրի տի կա կան ջեր մաս տի ճան նե րի կախ վա ծու թյու նը չափ ման հո սան քի մե ծու թյու նից:
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Դրանց ազ դե ցու թյու նը ա վե լի լավ ար
տա հայտ ված է հատ կա պես չափ ման հո
սանք նե րի փոքր ար ժեք նե րի դեպ քում: 
Դա, հա վա նա բար, պայ մա նա վոր ված է 
նրա նով, որ չափ ման հո սան քը այդ ան
հա մա սե ռո ւթյուն նե րի առ կա յու թյան 
պատ ճա ռով նմու շի ամ բողջ լայ նա կան 
կտր ված քով ձեռք է բե րում լրա ցու ցիչ 
ան հա վա սա րա չափ բաշ խում, ի նչն էլ 
բե րում է ԳՀ բնու թագ րե րի ա վե լի ա րագ 
ար տա հայտ ված փո փո խու թյան: Ի բրև 
այդ պի սի ան հա մա սե ռու թյուն ներ կա րող 
են ծա ռայել նմու շում հա մա րյա միշտ 
առ կա թույլ կապ ված թթ ված նի ա տոմ
նե րը, ո րոնց հա մար կու տակ ման կենտ
րոն ներ են հան դի սա նում ԳՀ հա տիկ նե
րի եզ րե րը [9]: Դրանց շուրջն էլ հա ճախ 
«ξ» (որ տեղ ξ–կո հե րեն տու թյան պա րա
մետրն է) եր կա րու թյան վրա [20] այդ 
ա տոմ նե րը բաշխ վում են ան հա վա սա
րա չափ ձևով: Այդ պի սի ան հա մա սե ռու
թյուն նե րի ա ռա ջաց մա նը կա րող է 
նպաս տել նաև մեր նմու շում դիտ վող 
բա րի ու մի ա տոմ նե րի 3 տո կո սա նոց դե
ֆի ցի տը: Այն փաս տը, որ հո սան քի հա
մե մա տա բար փոքր ար ժեք նե րի հա մար 
ԳՀ բո լոր բնու թագ րե րը դրս ևո րում են 
ան կա յուն վար քա գիծ, ը ստ եր ևույ թին, 
պայ մա նա վոր ված է ոչ մի այն է ներ գե
տիկ հա րուստ սպեկտոր ու նե ցող թույլ 
կա պե րի խարխլ մամբ, այլ նաև լից քային 
վե րա դա սա վո րու թյուն նե րի հետ ևան
քով դրանց ամ րապնդ մամբ [6]: Հա մա
ձայն [16] աշ խա տան քի՝ r(T) կո րի վրա 
դիտ վող պի կը ձևա վո րում է եր կու տե
սա կի մե խա նիզմ նե րի մր ցակ ցու թյան 
պատ ճա ռով: Դրան ցից մե կը, ո րը գոր
ծում է ցածր է ներ գի ա նե րի դեպ քում և 
բե րում է վի ճակ նե րի խտու թյան նվազ
ման ի հա շիվ ֆլուկտ ուա ցի ոն ճեղ քի գո
յաց ման, բե րում է նմու շի դի մադ րու թյան 
մե ծաց ման: Մյուս մե խա նիզ մը (այս պես 
կոչ ված, Աս լա մա զով–Լար կի նի ո ւղ ղու
մը) բե րում է վիր տո ւալ կու պե րյան զույ
գե րի ա ռա ջաց ման, ո րն էլ պայ ման վո
րում է դի մադ րու թյան նվա զում: Ներ կա 
աշ խա տան քում r(I) կո րի վրա նկատ վող 

պի կե րի ա ռա ջաց ման հա վա նա կան 
պատ ճա ռը նույն պես կա րե լի է վե րա
գրել այս պի սի մե խա նիզմ նե րի մր ցակ
ցու թյա նը: Ի բրև այդ պի սի պատ ճառ կա
րե լի է մատ նան շել տար բեր Tc ու նե ցող 
ԳՀ փու լե րի առ կա յու թյու նը և նմու շում 
նրանց ան հա վա սա րա չափ բաշխ վա ծու
թյու նը: Ստաց ված ար դյունք նե րի մի
անշա նակ մեկ նա բա նու մը խիստ դժ վա
րա նում է այն պատ ճա ռով, որ ԲՋԳ 
մի ա ցու թյուն նե րում r–ը ի րե նից ներ կա
յաց նում է չոր րորդ կար գի թեն զոր, և 
միև նույն կտո րից պատ րաստ ված նմուշ
նե րը եր բեմն դրս ևո րում են ի րա րից 
տար բեր վող բնու թագ րեր [2, 9]: Ի բրև 
աս վա ծի լա վա գույն ա պա ցույց կա րող է 
հա մար վել այն, որ բո լո րո վին վեր ջերս 
մեծ թվով գեր հա ղորդ չային հա մա կար
գե րի հա մար հայտ նա բեր վել է մագ նի
սա դի մադ րու թյան պար բե րա կան ան
կա յու նու թյան մի նոր եր ևույթ, ո րի 
բնույ թը դեռ պարզ ված չէ [7]: 

Այդ պատ ճա ռով ստաց ված ար դյունք
նե րի ի րա կան պատ ճառ նե րը պար զե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է այս ու սում նա սի
րու թյուն նե րը հե տա գա յում զու գակ ցել 
նաև կա ռուց ված քային և մագ նի սա կան 
չա փում նե րի հետ: 

 Բազ մա բյու րե ղային YBa2Cu3Ox մի ա
ցու թյան ԳՀ բնու թագ րե րի վար քագ ծի 
վրա չափ ման հո սան քի ազ դե ցու թյան 
ու սում նա սի րու թյան ժա մա նակ ստաց
ված ար դյունք նե րից կա րե լի է ա նել հե
տև յալ եզ րա հան գու մը: 

ԳՀ բո լոր բնու թագ րե րը չափ ման 
փոքր հո սանք նե րի հա մար դրս ևո րում են 
խիստ ար տա հայտ ված ան կա յուն վար
քա գիծ, ո րը բարձր ջեր մաս տի ճան նե րի և 
չափ ման մեծ հո սանք նե րի հա մար դառ
նում է քիչ տե սա նե լի: Ը նդ ո րում, տե
սա կա րար դի մադ րու թյու նը հո սան քի և 
ջեր մաս տի ճա նի մե ծաց մա նը զու գըն թաց 
ա րա գո րեն ա ճում է (ա վե լի քան 2 կար
գով)՝ դրս ևո րե լով հա գեց ման մի տում: 
Այն ու ղեկց վում է ΤC–ի մի ա ժա մա նա կյա 
նվազ մամբ 4 աս տի ճա նով, թեև ΔΤC–ն 
դեռևս շա րու նա կում է դրսևո րել ան կա
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յուն վար քա գիծ: Ստաց ված ար դյունք նե
րի ի րա կան պատ ճառ նե րի բա ցա հայ տու
մը կն պաս տի գեր հա ղոր դա կա նու թյան 
մե խա նիզ մի մա սին ստա նա լու լրա ցու ցիչ 

տե ղե կու թյուն ներ, ի նչ պես նաև հնա րա
վո րու թյուն կտա մատ նան շելու հո սան քի 
չափ ման զգա յուն գրան ցիչ ներ պատ
րաս տե լու ու ղի ներ:
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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 
∆Ts, 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 ∆Ts 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 
nonsuperconducting structures when they are in homogeneously distributed on a microscopic 
level.
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Ал ки ли ро ва ни ем 4–а ми но бен зой ной, 
ант ра ни ло вой и 4–а ми но гип пу ро вой 
кис лот ги д рох ло ри да ми 4–за ме щен ных 
3–ди э ти ла ми но–1–фе нилп ро пан–1–о нов 
син те зи ро ва ны 4(2)–(3–ок со–3–фе
нилп ро пи ла ми но)– и 4–[3–(ал кок си фе
нил)–3–ок со п ро пил а ми но] бен зой ны е, 
[4–(3–ок со–3–фе нилп ро пи ла ми но) бен зо
ил а ми но]– и [4–[3–(4–за ме щен ные фе
нил)–3–ок со п ро пи ла ми но] бен зо и ла ми
но]ук сус ные кис ло ты. Восс та нов ле ни ем 
пос лед них бор ги д ри дом нат рия по лу че
ны [4–[3–гид рок си–3–(4–за ме щен ные фе
нил) п ро пил а ми но] бен зо и ла ми но] ук сус
ные кис ло ты. Изу че ние би о ло ги чес кой 
ак тив нос ти син те зи ро ван ных со е ди не
ний по ка за ло, что не ко то рые из них про
яв ля ют ан ти ок си дант ную ак тив ность. 

Цель исс ле до ва ни я: син тез но вых 
β–а ми ноп ро пи о фе но нов и со от ветст ву ю
щих 3–а ми ноп ро па но лов – про из вод ных 
аро ма ти чес ких ами но кис лот (4–а ми но
бен зой ной, ант ра ни ло вой и 4–а ми но гип

пу ро вой), изу че ние их би о ло ги чес кой 
ак тив нос ти.

Клю че вые сло ва: β–а ми ноп ро пи о фе
но ны, 4–а ми но бен зой на я, ант ра ни ло вая и 
4–а ми но гип пу ро вая кис ло ты, 3–а ми ноп
ро па но лы, ал ки ли ро ва ни е, восс та нов ле
ни е, ан ти ок си дант ная ак тив ность, ток
сич ность.

В пос лед нее вре мя воз рос ин те рес 
к про из вод ным ами но кис лот бла го да
ря их важ ной ро ли в фи зи о ло ги чес ких 
и би о ло ги чес ких про цес сах. Вве де ние 
фраг мен тов ами но кис лот в мо ле ку лу с 
оп ре де лен ной би о ло ги чес кой ак тив ност
ью, как пра ви ло, при во дит к улуч ше нию 
фар ма ко ло ги чес ких ха рак те рис тик со е
ди не ния – ус ко ре нию транс пор та в би
о ло ги чес кие сис те мы ор га низ ма, про
яв ле нию ан ти ме та бо лит ных свойств и 
сни же нию ток сич нос ти. Ра нее на ми бы ли 
син те зи ро ва ны b–а ми ноп ро пи о фе но ны и 
3–а ми но п ро па но лы, в ко то рых амин ный 
фраг мент предс тав лен ос тат ка ми a– и 

АС МИК АГА БА БЯН
 На уч но–тех но ло ги чес кий центр ор га ни чес кой и фар ма цев ти чес кой хи ми и

 НАН РА, Инс ти тут тон кой ор га ни чес кой хи ми и, зав.  ка фед рой фар ма цев ти чес кой хи ми и
 Mеж ду на род но го на уч но–об ра зо ва тель но го цент ра НАН РА,

кан ди дат хи ми чес ких на ук, до цент,

 ГЮЛЬ НА РА ГЕ ВОР ГЯН
 На уч но–тех но ло ги чес кий центр ор га ни чес кой и фар ма цев ти чес кой хи ми и

 НАН РА, Инс ти тут тон кой ор га ни чес кой хи ми и, 
зав.  ла бо ра то ри ей, док тор хи ми чес ких на ук, п ро фес сор, 

 МАР ГА РИ ТА МА ЛА КЯН
 На уч ный центр ра ди а ци он ной ме ди ци ны и ожо гов МЗ РА,

 кан ди дат би о ло ги чес ких на ук

 ГЕН РИХ ПА НО СЯН
 На уч но–тех но ло ги чес кий центр ор га ни чес кой и фар ма цев ти чес кой хи ми и

 НАН РА, Центр исс ле до ва ния ст ро е ния мо ле ку лы,
 кан ди дат хи ми чес ких на ук

 СИН ТЕЗ И АН ТИ ОК СИ ДАНТ НАЯ АК ТИВ НОСТЬ [3–( ЗА МЕ ЩЕН НЫX  
ФЕ НИЛ)–3–ОК СОП РО ПИ ЛА МИ НО] БЕН ЗОЙ НЫХ И [4–[3–(4–ЗА МЕ ЩЕН
НЫX ФЕ НИЛ)–3–ОК СОП РО ПИ ЛА МИ НО] БЕН ЗО И ЛА МИ НО]УК СУС НЫХ 

КИС ЛОТ И ПРО ДУК ТОВ ИХ ВОСС ТА НОВ ЛЕ НИ Я
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1а: R = H; (п–) 1б: R = C2H5O (п–); 1в: R = C3H7O (п–); 1г: R = H (о–)
2: R = H (a); CH3 (б), CH3O (в), C2H5O (г), C3H7O (д), i–C3H7O (е), C4H9O (ж), C5H11O (з) 
Со е ди не ния 2б, д восс та нов ле ны бор гид ри дом нат рия в сме си во да–э та нол с об

ра зо ва ни ем со от ветст ву ю щих ами ноп ро па но лов 3а,б. 
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3: R = CH3 (a), C3H7O (б)
Ст ро е ние со е ди не ний 1–3 до ка за но ме то да ми ИК–с пект рос ко пи и, ЯМР 1Н–с пект ро

мет ри и, чис то та подт верж де на ТСХ и эле мент ным ана ли зом.
Экс пе ри мен таль ная хи ми чес кая часть 

b–а ми но кис лот [1–3]. Не ко то рые из них 
про я ви ли вы ра жен ную про ти во вос па ли
тель ну ю, жа ро по ни жа ю щую и ан ти бак
те ри аль ную ак тив ность. Ав то ра ми [2,4] 
по ка за но, что в мо дель ных сис те мах in 
vitro в ус ло ви ях Н2О2–с ти му ли ро ван но
го окис ли тель но го ст рес са эрит ро ци тов 
мно гие из ами но кис лот ных про из вод ных 
ами но ке то нов и ами нос пир тов про яв ля
ли мемб ра но с та би ли зи ру ю щее дейст ви е, 
пре пятст вуя ге мо ли ти чес ко му раз ру ше
нию кле ток.

Из вест но, что п–а ми но бен зой ная кис
ло та (ПАБК), яв ля ясь ст рук тур ным ком
по нен том боль шо го чис ла пре па ра тов, 
про дол жа ет прив ле кать вни ма ние исс ле
до ва те лей в свя зи с ши ро ким спект ром 
би о ло ги чес ко го дейст вия и низ кой ток
сич ност ью. Про из вод ные 4–а ми но гип пу
ро вой кис ло ты так же ин те рес ны с точ ки 
зре ния би о ор га ни чес кой и фар ма цев ти

чес кой хи ми и. 
В нас то я щей ра бо те при ве ден син

тез и изу че ние ток сич нос ти и ан ти ок си
дант ных свойств но вых ари ла ли фа ти чес
ких b–а ми ноп ро пи о фе но нов, ко то ры е, в 
от ли чие от син те зи ро ван ных ра не е, в 
b–по ло же нии со дер жат ос та ток 4–а ми
но бен зой ной, ан т ра ни ло вой или (4–а ми
но бен зо и ла ми но)ук сус ной (то есть, 4–
а ми но гип пу ро вой) кис лот. 

4(2)–(3–Ок со–3–фе нилп ро пи ла ми но)– 
(1а,г) и 4–[3–(4–ал кок си фе нил)–3–ок соп
ро пил а ми но] бен зой ные (1б,в), [4–(3–ок со–
3–фе нилп ро пи ла ми но) бен зо и ла ми но]– и 
[4–[3–(4–за ме щен ные фе нил)–3–ок соп ро
пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук сус ные кис ло
ты (2a–з) син те зи ро ва   ны ал ки ли ро ва ни ем 
со от ветст ву ю щих кис лот гид рох ло ри да ми 
3–ди э ти ла ми но–1–фе нил п ро пан–1–о на или 
4–за ме щен ных 3–ди э ти ла ми но–1–фе нилп
ро пан–1–о нов по [1]. 
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ИК–с пект ры сня ты на спект ро фо
то мет ре “FT–IR NEXUS”. Спект ры ЯМР1Н 
за ре гист ри ро ва ны на при бо ре “Mercury 
300 Varian”, ра бо чая час то та 300МГц, 
внут рен ний стан дарт – ТМС. Тон кос
лой ная хро ма тог ра фия осу ществ ле на на 
плас тин ках “Silufol UV–254” в сис те ме 
н–бу та нол–э та нол–ук сус ная кис ло та–во
да (8:2:1:3), про яв ле ние пя тен – 0,5%–ным 
спир то вым раст во ром нин гид ри на. Тем
пе ра ту ры плав ле ния оп ре де ле ны на при
бо ре ”Boetius”. Най ден ные зна че ния С, Н 
и N со от ветст ву ют вы чис лен ным.

4(2)–(3–Ок со–3–фе нилп ро пи ла ми
но)–, 4–[3–(4–ал кок си фе нил)–3–ок соп
ро пил а ми но] бен зой ные (1), [4–(3–ок со–
3–фе нилп ро пи ла ми но) бен зо и ла ми но]– и 
[4–[3–(4–за ме щен ные фе нил)–3–ок соп
ро пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук сус ные 
кис ло ты (2). Об щая ме то ди ка по лу че
ни я. Смесь 0.01 мо ля 4(2)–а ми но бен зой
ной или (4–а ми но бен зо и ла ми но)ук сус ной 
кис лот и 0.01 мо ля гид рох ло ри да 3–ди э ти
ла ми но–1–фе нилп ро пан–1–о на или 4–за ме
щен но го 3–а ми но–1–фе нилп ро пан–1–о на в 
20 мл во ды ки пя тят на во дя ной ба не 1.5 – 2 
ч. Пос ле ох лаж де ния от фильт ро вы ва ют 
со е ди не ние 1, 2 про мы ва ют на фильт ре 
хо лод ной во дой, за тем эта но лом. Из ма
точ но го раст во ра пос ле уда ле ния 1/3 об
ъе ма раст во ри те ля по лу ча ют еще до 20% 
об ще го ко ли чест ва про дук та. Пе рек рис
тал ли зо вы ва ют из эта но ла или сме си эта
нол–во да (1:1). 

4–(3–Ок со–3–фе нилп ро пи ла ми но)
бен зой ная кис ло та (1а). Вы ход 59%, 
т.пл. 145–147оС; Rf 0.67. ИК–с пектр, 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–Э ток си фе нил)–3–ок соп ро
пи ла ми но)] бен зой ная кис ло та (1б). 
Вы ход 59%, т.пл. 145–147оС; Rf 0.67. ИК–
с пектр, 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–(П ро пок си фе нил)–3–ок соп
ро пи ла ми но] бен зой ная кис ло та (1в). 
Вы ход 80%, т.пл. 229–231оС; Rf 0.67. ИК–
с пектр, ν, см–1: 3386 (NH); 1658 (C=O). 
C пектр 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–Ок со–3–фе нилп ро пи ла ми но)
бен зой ная кис ло та (1г). Вы ход 42%, 
т.пл. 170–171оС; Rf 0.67. ИК–с пектр, ν, см–1: 
3480; 3370 (NH); 1680 (C=O). C пектр ЯМР 
1Н, 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–Ок со–3–фе нилп ро пи ла ми но)
бен зо и ла ми но]ук сус ная кис ло та (2a). 
Вы ход 67%, т.пл. 201–204оС. Rf 0.67. ИК–
с пектр, ν, см–1: 3400 (NH–а рил), 3375 (NH–
а мид), 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–Ме тил фе нил)–3–ок соп
ро пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук сус
ная кис ло та (2б). Вы ход 65.5%, т.пл. 
204–207оС. Rf 0.61. ИК–с пектр, ν, см–1: 
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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–Ме ток си фе нил)–3–ок соп
ро пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук сус ная 
кис ло та (2в). Вы ход 57%, т.пл. 214–217оС. 
Rf 0.67. ИК–с пектр, ν, см–1: 3390.45 (NH–
а рил), 3358.80 (NH–а мид), 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–Э ток си фе нил)–3–ок соп ро
пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук сус ная кис
ло та (2г). Вы ход 54%, т.пл. 202–205 оС. Rf 

0.67. ИК–с пектр, ν, см–1: 3380 (NH–а рил), 
3340–3320 (NH–а мид), 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–П ро пок си фе нил)–3–ок
соп ро пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук
сус ная кис ло та (2д). Вы ход 68%, т.пл. 
198–200оС. Rf   0.58. ИК–с пектр, ν, см–1: 
3368.74 (NH–а рил), 3349.14 (NH–а мид), 
1734.14 (COOH), 1670 (C=O). Спектр ЯМР 
1Н (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–И зоп ро пок си фе нил)–3–ок
соп ро пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук
сус ная кис ло та (2е). Вы ход 59%, т.пл. 
187–189оС. Rf  0.67. ИК–с пектр, ν, см–1: 3390 
(NH–а рил), 3350 (NH–а мид), 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–Бу ток си фе нил)–3–ок соп ро
пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук сус ная кис
ло та (2ж). Вы ход 47%, т.пл. 160–163оС. Rf 

0.67. ИК–с пектр, ν, см–1: 3386.06 (NH–а рил), 
3347.46 (NH–а мид), 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–Пен ти лок си фе нил)–3–ок
соп ро пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук сус
ная кис ло та (2з). Вы ход 62%, т.пл. 201–
204оС. Rf 0.67. ИК–с пектр, ν, см–1: 3388.34 
(NH–а рил), 3345 (NH–а мид), 1722 (COOH), 
1675 (C=O), 1665 (C=O амид). Спектр ЯМР 
1Н (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–Гид рок си–3–(4–за ме щен ные 
фе нил)п ро пи ла ми но] бен зо и ла ми но]
ук сус ные кис ло ты (3) по лу че ны ана
ло гич но [5]. К сус пен зии 0,005 моль ами



34

но ке то нов 2б,д в 10–12 мл во ды или сме
си эта нол–во да (1:1) при пе ре ме ши ва нии 
мед лен но при бав ля ют по кап лям раст вор 
0,6 г (0,0158 моль) бор гид ри да нат рия 
и 0,7 г (0,0051 моль) кар бо на та ка лия в 
10мл во ды. Ре ак ци он ную смесь пе ре
ме ши ва ют при ком нат ной тем пе ра ту ре 
6–7 ч., ос тав ля ют на ночь, под кис ля ют 
раз бав лен ной со ля ной кис ло той (1:1) до 
нейт раль ной ре ак ции (pH  7), вы пав ший 
оса док от фильт ро вы ва ют, пе рек рис тал
ли зо вы ва ют из сме си эта нол–во да. 

[4–(3–Гид рок си–3–п–то лилп ро пи ла
ми но) бен зо и ла ми но]ук сус ная кис ло та 
(3а). Вы ход 97%, т.пл. 120–123оС. Rf 0.59. 
ИК–с пектр, ν, см–1: 3441(NH–а мид), 3344 
(с., ОН), 1684 (C=O амид), 1640. 

[4–[3–Гид рок си–3–(4–п ро пок си фе
нил)п ро пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук
сус ная ки с ло      та (3б) по лу че на по ме то
ди ке [6] из со е ди не ния II д. Вы ход 94%, 
т.пл. 128–130оС. Rf 0.54. ИК–с пектр, 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). 

Экс пе ри мен таль ная би о ло ги чес кая 
часть

В мо дель ных сис те мах in vitro исс ле
до ва ны ток сич ность и ан ти ок си дант ная 
ак тив ность (А О А) син те зи ро ван ных со е
ди не ний 1а–г, 2а–е и 3а,б. 

Ток сич ность со е ди не ний оце ни ва
лась по ме то ду оп ре де ле ния ле таль нос ти 
жаб ро но го го рач ка Artemia salina L. по 
[5] че рез 24 ч. пос ле ин ку ба ции на фо
не изу ча е мых ве ществ в кон цент ра ции 
10–2 М, 10–3 М и 10–4 М. Ре зуль та ты тес ти
ро ва ния вы я ви ли за ви си мость вы жи ва е
мос ти Artemia salina Լ. от кон цент ра ции 
ве ществ в ин ку ба ци он ной сре де. Так, при 
на и бо лее вы со кой кон цент ра ции в 10–2 М 
бы ла за ре гист ри ро ва на на и мень шая вы
жи ва е мость рач ков, при чем в слу чае со
е ди не ний 1б и 2а,в наб лю да лись их пол
ная ги бель (рис.1).

С умень ше ни ем кон цент ра ции ве
ществ в ин ку ба ци он ной сре де уве ли чи
ва лось чис ло на уп лий, ос тав ших ся в жи
вых пос ле 24–ча со вой ин ку ба ци и, при чем 
име лась 100%–ная вы жи ва е мость на фо не 
ами но ке то на 2б и ами ноп ро па но лов 3а,б 
в кон цент ра ции 10–4 М. 

Та ким об ра зом, мож но конс та ти ро
вать, что ток сич ность исс ле ду е мых со
е ди не ний яв ля ет ся кон цент ра ци он но 
за ви си мой и что со е ди не ния 2б и 3а,б 
яв ля ют ся ма ло ток сич ны ми ве щест ва ми.

Рис.1.КоличествоживыхнауплийArtemiasalinaL.(%)через24ч.
послеинкубациинафонеиспытуемыхвеществвконцентрации10–2М,10–3Ми10–4М.
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10–2 М, 10–3 М; 10–4 М

При исс ле до ва нии АОА ве ществ в 
сис те ме ас кор бат за ви си мо го Fe(II)–с ти
му ли ру е мо го пе ре кис но го окис ле ни я, 
где ак тив ные фор мы кис ло ро да предс
тав ле ны в ос нов ном гид рок силь ны ми ра
ди ка ла ми (OH•) с вы со кой ре ак ци он ной 
спо соб ност ью [6], бы ло об на ру же но, что 
поч ти все ами но ке то ны ря да 4–а ми но
гип пу ро вой кис ло ты (2а–з) не толь ко не 
про яв ля ют АО А, а на о бо рот, уси ли ва ют 
ин тен сив ность фор ми ро ва ния в ре ак ци
он ной сре де ма ло но во го ди аль де ги да (М
ДА) – од но го из ко неч ных про дук тов пе

ре кис но го окис ле ни я, что ука зы ва ет на 
про ок си дант ные свойст ва тес ти ру е мых 
ве ществ (табл.1). Оп ре де лен ные про ок
си дант ные эф фек ты про яв ля ли так же 
ами но ке тон из ря да п–а ми но бен зой ной 
кис ло ты (1а) и ами ноп ро па нол – про из
вод ное 4–а ми но гип пу ро вой кис ло ты (3а). 

Од на ко не ко то рые ве щест ва вы де ля
лись вы со ким по ка за те лем АО А, сос та вив 
иск лю че ние сре ди тес ти ро ван ных со е ди
не ний. Это со е ди не ние 3б из груп пы ами
но п ро па но лов, на фо не ко то ро го поч ти 
на 60% умень ша лось об ра зо ва ние МДА, и 
ами но ке тон 1б, ко то рый про яв лял уме
рен ную АОА и спо собст во вал сни же нию 
уров ня МДА в пре де лах 16.5% (табл. 1). 

Таб ли ца 1. Из ме не ние сте пе ни фор ми ро ва ния ма ло но во го ди аль де ги да (%) в мо дель
ной сис те ме ас кор бат за ви си мо го Fe(II)–с ти му ли ру е мо го пе ре кис но го окис ле ния на фо
не со е ди не ний 1 а–в, 2 а–з и 3 а, б в кон цент ра ции 10–3 М (↓–по дав ле ни е, или ↑– уси ле ни е) 

Соединение %измененияМДА,(↓)или(↑)

4–(3–Ок со–3–фе нилп ро пи ла ми но) и 4–[3–(ал кок си фе нил)–3–ок соп ро пи ла ми но] 
бен зой ные кис ло ты

1а 11.0↑
1б 16.5↓
1в 5.5↓

[4–[3–(4–За ме щен ные фе нил)–3–ок соп ро пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук сус ные кис ло ты
2а 103.0↑
2б 1.1↓
2д 63.0↑
2е 30.0↑
2з 28.0 ↑

[4–[3–Гид рок си–3–(4–п ро пок си фе нил)п ро пи ла ми но] бен зо и ла ми но]– и 
[4–(3–гид рок си–3–п–то лилп ро пи ла ми но) бен зо и ла ми но]ук сус ные кис ло ты

3а 14.0↑
3б 60.1↓

Сог лас но ре зуль та там исс ле до ва ния АОА син те зи ро ван ных со е ди не ний по фо то
хе ми лю ми нес цент но му ме то ду ана ли за, их ак тив ность на хо ди лась в ди а па зо не из
ме ря е мос ти лишь при ус ло ви и, ес ли в ре ак ци он ной сре де они при сутст во ва ли в 
ко ли чест ве 40  на но мо лей, что в 4 ра за пре вос хо дит ко ли чест во конт роль но го пре па
ра та – бу ти ли ро ван но го гид рок си то лу о ла (БГТ, 10  на но мо лей): толь ко в этом слу чае 
АОА ис пы ту е мых со е ди не ний и БГТ мог ла быть срав ни ма с ак тив ност ью стан дар та 
Тро лок са (рис.2). 
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Ис хо дя из это го, мож но сде лать вы
вод о низ кой эф фек тив нос ти про из вод
ных [4–[3–(4–за ме щен ных фе нил)–3–ок
соп ро пи ла ми но] бен зо и ла ми но]ук сус ных 
кис лот 1а,г, 2а,в,г,е и 3а,б в ней т ра ли
за ции ра ди ка лов су пе рок сид но го ани о на 
O2

–•. Од на ко мож но вы де лить три со е ди
не ни я, а имен но, 1а,г и 2а, ко то рые име
ли от но си тель но вы со кую ак тив ность. 
При ме ча тель но, что все они не со дер жат 
ра ди ка ла R в бен золь ном яд ре.

Обоб щая ре зуль та ты исс ле до ва ни я, 
мож но зак лю чить, что про из вод ные за
ме щен ных 2(3,4)–(3–ок со–3–фе нилп ро
пи ла ми но) бен зой ных и [4–(3–ок со–3–фе
нил п ро пил а ми но) бен зо ил а ми но] ук сус ных 
кис лот предс тав ля ют со бой ма ло ток сич
ные ве щест ва, при чем их ток сич ность яв
ля ет ся кон цент ра ци он но за ви си мой. Эти 
со е ди не ния в ос нов ном ли ше ны АОА и не 
об ла да ют спо соб ност ью нейт ра ли зо вать 
ра ди ка лы OH• су пе рок сид но го ани о на O2

–•. 

А О А,у.е.

Рисунок2.Антиоксидантнаяактивность10наномолейБГТи40наномолейсоединений1а–г,2а–еи3а,б,
выраженнаяву.е.,равныхколичествунаномолейТролоксасэквивалентнойактивностью.
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SYNTHESIS AND ANTIOXIDANT ACTIVITY OF [3–(4–SUBSTITUTED PHENYL)–3– 
ОXOPROPYLAMINO]BENZOIC,[4–[3–(4–SUBSTITUTEDPHENYL)–3–
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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–oxo propyl
amino]ben zo ylamino]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 anti oxidant activity.

[3–(4–ՏԵ ՂԱ ԿԱԼ ՎԱԾ ՖԵ ՆԻԼ)–3–ՕՔ ՍՈՊ ՐՈ ՊԻ ԼԱ ՄԻ ՆՈ]  ԲԵՆ ԶՈԱ ԿԱՆ, 
[4–[3–(4– ՏԵ ՂԱ ԿԱԼ ՎԱԾ ՖԵ ՆԻԼ)–3– ՕՔ ՍՈՊ ՐՈ ՊԻ ԼԱ ՄԻ ՆՈ]  

ԲԵՆ ԶՈԻԼ Ա ՄԻ ՆՈ]  ՔԱ ՑԱ ԽԱԹ ԹՈՒ ՆԵ ՐԻ ԵՎ ՀԱ ՄԱ ՊԱ ՏԱՍ ԽԱՆ  
ԱՄԻ ՆՈՍ ՊԻՐՏ ՆԵ ՐԻ ՍԻՆ ԹԵԶ

 ՀԱՍ ՄԻԿ ԱՂԱ ԲԱԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ օր գա նա կան և դե ղա գոր ծա կան քի մի այի գի տա տեխ նո լո գի ա կան կենտ րոն, 

Նուրբ օր գա նա կան քի մի այի ինս տի տուտ, քի մի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի 

դե ղա գոր ծա կան քի մի այի ամ բի ո նի վա րիչ, դո ցենտ

ԳՅՈՒԼ ՆԱ ՐԱ ԳԵ ՎՈՐԳՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ օր գա նա կան և դե ղա գոր ծա կան քի մի այի գի տա տեխ նո լո գի ա կան կենտ րոն,

 Նուրբ օր գա նա կան քի մի այի ինս տի տուտ,
 քի մի ա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր, լա բո րա տո րի այի վա րիչ

 ՄԱՐ ԳԱ ՐԻ ՏԱ ՄԱ ԼԱՔՅԱՆ
ՀՀ ԱՆ ռա դի ա ցի ոն բժշ կու թյան և այր ված քա բա նու թյան գի տա կան կենտ րոն,

 կեն սա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 ՀԵՆ ՐԻԿ ՓԱ ՆՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ օր գա նա կան և դե ղա գոր ծա կան քի մի այի գի տա տեխ նո լո գի ա կան կենտ րոն,  

Մո լե կու լի կա ռույ ցի ու սում նա սի րու թյան կենտ րոն,
 քի մի ա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու
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4–Ա մի նո բեն զոա կան թթ վի, ան տրա նի լաթթ վի և 4–ա մի նո հի պու րաթթ վի ալ կի լա ցու
մով 4–տե ղա կալ ված 3–դի է թի լա մի նո–1–ֆե նիլպ րո պան–1–օն նե րի հիդ րո քլո րիդ նե րի մի
ջո ցով սին թեզ վել են 4(2)–(3–օք սո–3–ֆե նիլպ րո պի լա մի նո)– և 4–[3–(ալ կօք սի ֆե նիլ)–3–օք
սոպ րո պիլ ա մի նո] բեն զոա կան, [4–(3–օք սո–3–ֆե նիլպ րո պի լա մի նո) բեն զոի լա մի նո]– և 
[4–[3–(4–տե ղա կալ ված ֆե նիլ)–3–օք սո–3–պ րո պիլ ա մի նո] բեն զո իլ ա մի նո]  քա ցա խաթ թու ներ: 
Վեր ջին նե րիս վե րա կանգնու մով ստաց վել են [4–[3–հիդ րօք սի–3–(4–տե ղա կալ ված ֆե նիլ)
պ րո պիլ ա մի նո] բեն զո իլ ա մի նո] քա ցա խաթ թու ներ: Սին թեզ ված որոշ մի ա ցու թյուն ներ ցու
ցա բե րում են հա կա օք սի դան տային ակ տի վու թյուն: 



39

 Փի լի սո փա յա կան մտ քի բազ մա դա
րյան փոր ձը հա մո զում է, որ մար դու հիմ
նա խն դի  րը հա վեր ժա կան պրոբ լեմն է: 
Նրա ա ռանցքն այ սօր կազ մում են ան
ձնա վո րու թյան ա զատ զար գաց ման ու
ղի նե րի ո րո նում նե րը, մար դու էկ զիս տեն
ցի ալ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, 
ի սկ կեն սա տեխ նո լո գի ա կան հե ղա փո
խու թյան ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում՝ 
նրա կեն սա սո ցի ա լա կան ամ բող ջա կա
նու թյան պաշտ պա  նու թյու նը: 

Հան գու ցային բա ռեր և բա ռա կա
պակ ցու թյուն ներ. բիոէթիկա, միջգի
տա կարգային գիտելիք, նոր ոլորտ, 
մար դու բնույթ և էություն:

Դա են թադ րում է մար դու հիմ նախնդ րի 
հա մա լիր գի տա տե սա կան հե տա զո տու
թյուն՝ հաշ վի առ նե լով մար դու բնույ թի 
և է ու թյան մա սին բնա գի տա կան և փի
լի սո փա յա կան նոր պատ կե րա ցում նե րը1: 
Դրանք պայ մա նա վոր ված են ո րոշ գոր
ծոն նե րով: Նախ՝ 20–րդ դա րի ե րկ րորդ 
կե սից բջ ջային կեն սա բա նու թյան, գե նո
մի ա կայի և պրո տո մի այի, ի նչ պես նաև 
ի մու նա բա նու թյան, փոխ պատ վաս տա բա
նու թյան, ա նես թե զի ո լո գի այի, ռե ա նի մա
տո լո գի այի, գե նային դե ղա բա նու թյան և 
այլ ո լորտ նե րում տար վող հե տա զո տու
թյուն նե րի ար դյունք նե րի փի լի սո փա յա
կան–մե թո դա բա նա կան ի մաս տա վոր ման 
հրա մա յա կան պա հանջ նե րով: 

Երկ րորդ՝ գլո բա լաց վող աշ խար հի 
նո րա նոր ռիս կե րով, ո րոնք, ո րոշ դեպ
քե րում, հար ցա կա նի տակ են դնում պա

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.

տաս խա նա տու ո րո շում ներ կա յաց նե լու և 
դրանց հետ ևանք նե րը հաշ վի առ նե լու և 
վե րահս կե լու գի տա կան հան րույթ նե րի, 
պե տու թյուն նե րի հնա րա վո րու թյուն նե րը: 
Ա հա թե ին չու, գի տա կան և փի լի սո փա
յա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի կենտ րո
նը սկ սել է աս տի ճա նա բար փո խադր վել 
դա սա կան ի մա ցա բա նու թյու նից և մե թո
դա բա նու թյու նից դե պի միջ գի տա կար
գային հե տա զո տու թյուն նե րի ո լոր տը: 

Բի ոէ թի կայի ա ռար կան, հիմ նա կան կա
տե գո րի ա նե րը և հիմ նա րար սկզբունք նե
րը ու նեն ը նդ գծ ված միջ գի տա կար գային 
և ար ժե բա նա կան բո վան դա կու թյուն, ո րն 
այ սօր ո րո շում է գի տու թյան և բժշ կու
թյան հե տա գա զար գաց ման հու մա նիս
տա կան վեկ տո րը: Դրա ի մաս տա վոր ման 
ան հրա ժեշ տու թյու նը թե լադր վում է նաև 
բնա գի տա կան և հա սա րա կա գի տա կան 
գի տե լիք նե րի զու գա մեր ձեց ման ( կոն վեր
գեն ցի այի) հրա մա յա կան նե րով: Դրանք, 
նախ ևա ռաջ, պա հան ջում են հաղ թա հա
րել հա սա րա կու թյան մեջ գի տա կան և 
բա րո յա կան զար գաց ման մա կար դակ նե
րի միջև ա ռա ջա ցած խզու մը: Ե րկ րորդ՝ 
վե րաց նել ժա մա նա կա կից բժշ կու թյան 
ներ քին կա ռուց ված քում նոր կեն սա տեխ
նո լո գի ա նե րով հա րուց ված ար ժե քային 
տե ղա շար ժե րի բա ցա սա կան հետ ևանք
նե րը: Եր րորդ՝ վե րա նայել կեն սաբժշ կու
թյան մեջ նոր ի րո ղու թյուն նե րի գնա հատ
ման և վեր լուծ ման ա վան դա կան, ի նչ–որ 
ի մաս տով, ար դեն քա րա ցած մտա կա ղա
պար նե րը: Չոր րորդ՝ ո րա կա պես ը նդ լայ
նել կեն սաբժշ կա կան գի տու թյուն նե րի և 
ա ռող ջա պա հու թյան ո լոր տում ա ռա ջա
ցած հիմ նա խն դիր նե րի քն նարկ ման սո ցի
ա լա կան ո լոր տը: Դրանք պա հան ջում են՝ 

ՍՈՒ ՍԱՆ ՆԱ ԴԱՎԹՅԱՆ
Մխիթար Հե րա ցու ան վան բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 

հա սա րա կական գի տու թյուն նե րի ամ բի ո նի դո ցենտ, 
փի լի սո փա յա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, 

ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ–ի բի ոէ թի կայի ամ բի ո նի հայ կա կան մաս նա ճյու ղի վա րիչ

 ԲԻ ՈԷ ԹԻ ԿԱՆ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՄԻՋ ԳԻ ՏԱ ԿԱՐ ԳԱՅԻՆ ԳԻ ՏԵ ԼԻ ՔԻ ՆՈՐ Ո ԼՈՐՏ 
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1. մար դու կյան քի և ա ռող ջու թյան 
նկատ մամբ պատ մա կա նո րեն ձևա վոր
ված ար ժե քային վե րա բեր մուն քի վե
րար դի ա կա նա ցում. 

2. ի րա վա պաշտ պան շարժ ման 
փոր ձի օգ տա գոր ծում. 

3. ժա մա նա կա կից բժշ կու թյան սո
ցի ոմ շա կու թային գոր ծա ռույթ նե րի ը նդ
լայ նում.

4 հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան 
է կո լո գի ա կա նա ցու մը.

5. գի տու թյան և փի լի սո փա յու թյան 
մար դա բա նա կա նա ցում. 

6. բնա գի տա կան և սո ցի ալ–հու մա
նի տար ի մա ցութ յան զու գա մեր ձե ցում:

 Մի ան գա մայն ակ ներև է, որ բի ոէ
թի կայի կա յաց ման մեջ հա ճախ թե րա
գ նա հատ վում են աշ խար հա յաց քային, 
ար ժե բա նա կան գոր ծոն նե րը: Բի ոէ թի
կայի հիմ նա կան նպա տա կը՝ բնու թյան 
և հա սա րա կու թյան փոխ ներ դաշ   նա կու
թյան պահ պա նումն ու ամ րապն դումն, 
աս տի ճա նա բար բո վան դա կազրկ վում 
է և նեն գա փոխ վում մաս նա վոր խն դիր
նե րի՝ կլո նա վոր ման, էֆ թա նա զի այի, 
փոխ պատ   վաստ ման, վե րար տադ րո
ղա կան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի և այլ նի 
խն դիր նե րի լուծ ման զուտ տեխ նի կա
կան գոր ծառ նա կան ըն թա ցա կար գե րով: 
Մո ռա ցու թյան է մատն վում այն հան գա
ման քը, որ բի ոէ թի կան հան դես է գա լիս 
որ պես մար դու կեն սա գոր ծու նե ու թյան և 
գի տե լիք նե րի հա մադր ման ա ռանձ նա
հա տուկ ձև, ո րը կար գա վոր վում է ի րա
վա կան և է թի կա կան նոր մե րով:

 Բի ոէ թի կայի հիմ նա րար սկզ բունք նե րը 
հան գեց վում են է թի կա կան և ի րա վա կան 
նոր մե րի, ի սկ բարձ րա գույն բա րո յա կան 
ար ժեք նե րը՝ բա րու թյու նը, գթասր տու
թյու նը, ար դա րու թյու նը, այ լա սի րու թյու
նը՝ փո խա րին վում է թի կա կան կա նոն նե
րի ժո ղո վա ծու նե րով, ո րոն ցից նա հան ջը 
հա րու ցում է զուտ ձևա կան պատ ժա մի
ջոց ներ: Բի ոէ թի կայի մեկ նա բա նու թյուն
նե րի մեջ մե զա նում ևս ա ռանձ նա նում են 
եր կու մի տում ներ: Մի կող մից՝ գո յու թյուն 
ու նի տվյալ հաս կա ցու թյան նե ղաց ման 

մի տում, ե րբ բի ոէ թի կան հան գեց վում 
է նեղ ը մբռն ված բժշ կա կան է թի կային: 
Ը նդ լայ նո ղա կան մեկ նա բա նու թյան տրա
մա բա նու թյու նը կապ ված է այն բա նի 
հետ, որ բի ոէ թի կան ը մբռն վում է ոչ թե 
պար զա պես որ պես կյան քի է թի կա, ո րն 
ըն կած է բժշ կա կան է թի կայի հիմ քում, այլ 
որ պես կյան քի պրակ տիկ փի լի սո փա յու
թյան ա ռանձ նա հա տուկ ձև1: 

Ի հետ ևանս այդ գոր ծըն թա ցի՝ ար
դյուն քում ա ռա ջա նում են մե թո դա բա նա
կան լուրջ դժ վա րու թյուն ներ՝ բազ մա թիվ 
սկզ բուն քային հար ցե րի փի լի սո փա յա
կան ի մաս տա վոր ման գոր ծում: Չնա
յած բի ոէ թի կայի բուռն զար գաց մա նը, 
մշա կույ թի և փի լի սո փա յու թյան յու րօ
րի նակ բժշ կա կա նաց ման բա ցա սա կան 
մի տում նե րը ոչ մի այն չեն դան դա ղում, 
այլև ո րոշ ցու ցա նիշ նե րով սկ սում են 
ան գամ գե րա զան ցել « նա խա բի ոէ թի կա
կան» մա կար դա կը: Ար դյուն քում աս տի
ճա նա բար բի ոէ թի կան սկ սում է կորց նել 
իր ան մի ջա կան կա պը բնա գի տու թյան և 
տեխ նի կայի զար գաց ման փի լի սո փա յա
կան հիմ քե րի հետ՝ թեք վե լով դե պի կեն
սա քա ղա քա կա նու թյան և կեն սաբժշ կա
կան ի րա վուն քի կող մը:

Ս տաց վում է այն պես, որ բի ոէ թի կան՝ 
որ պես հե տա զո տու թյուն նե րի ա ռանձ
նա հա տուկ միջ գի տա կար գային բնա
գա վառ, վե րած վում է գի տու թյան ճյու
ղի, ո րը հիմ նա կա նում սպա սար կում է 
բժշկու թյան և ա ռող ջա պա հու թյան շա
հե րը: Դե ոն թո լո գի ա կան բա ղադ րի չը 
դառ նում է տի րա պե տող, ի սկ գի տու թյան 
փի լի սո փա յու թյան ար ժե բա նա կան–աշ
խար հա յաց քային գոր ծա ռույ թը կորց նում 
է իր նշա նա կու թյու նը:

 Բի ոէ թի կայի ա պա հու մա նի զաց մա նը 
կա րող է լր ջո րեն խո չըն դո տել փի լի սո
փա յու թյան մե թո դա բա նա կան դե րի և 
նշա նա կու թյան վե րա կանգ նման և ամ

1  Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и 
законы. – М.: ЗАО “Литера”, 1997, с.125.
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րապնդ ման գոր ծըն թա ցին1: Բի ոէ թի կան՝ 
որ պես գի տա կարգ, խթա նում է հա սա
րա կու թյուն–բ նու թյուն հա րա բե րութ յուն
նե րի ներ դաշ նակ զար գաց մա նը:

Բ նավ, չպետք է մո ռա նալ, որ փի լի սո
փա յու թյու նը, Կան տի խոս քե րով, մարդ
կանց, վեր ջին հաշ վով, հար կա վոր է նրա 
հա մար, որ պես զի ոչ մի այն պա տաս խա
նի «ինչ պե՞ս ապ րել» և «ինչ պե՞ս ապ րել 
եր կար՝ չհի վան դա նա լով» հար ցե րին2:

Բժշ կու թյան մեջ կեն սա կան նոր տեխ
նո լո գի ա նե րի ակ տիվ ներ խուժ ման պա
րա գա յում Ի. Կան տի վե րո հի շյալ միտ քը 
ձեռք է բե րում ա ռանձ նա հա տուկ ար դի
ա կա նու թյուն: «Ինչ պե՞ս ապ րել» կան
տյան հար ցադ րու մը լրաց վում է «ինչ պե՞ս 
պաշտ պա նել կյան քը» հար ցադր մամբ: 
Դրանց գործ նա կան նշա նա կու թյունն այն 
է, որ նախ՝ հայ հա սա րա կու թյունն ան
բա վա րար ու շադ րու թյուն է դարձ նում 
այն հիմ նա րար խն դիր նե րի վրա, ո րոնք 
կապ ված են նո րա գույն գի տաբժշ կա կան 
հայտ նա գոր ծու թյուն նե րի հետ: Ե րկ րորդ՝ 
ան բա վա րար չա փով է խթա նում վե րո
նշյալ հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման ա ռա վել 
ար գա սա վոր լու ծում նե րի ո րո նում նե րը: 
Ը նդս մին, այդ ա մե նը պա հան ջում է բի ոէ
թի կայի կա յա ցու մը դի տար կել ժա մա նա
կա կից Հա յաս տա նի ի րա վա կան, բա րո յա
կան և հո գևոր պրոբ լեմ նե րի, ը նդ հա նուր 
ճգ նա ժա մի հա մա տեքս տում: Եր րորդ՝ 
պա հան ջում է Հա յաս տա նում ա վե լի լայ
նո րեն հեն վել սո ցի ա լա կան, է թի կա կան, 
պատ մա կան, ի րա վա կան և այլ գի տե լիք
նե րի վրա՝ կեն սաբժշ կու թյան և ա ռող
ջա պա հու թյան ո լոր տում տա րա տե սակ 
չա րա շա հում նե րին և խախ տում նե րին կշ
ռա դատ ված կեր պով դի մա կայե լու և բի
ոէ թի կա կան վար քի ճիշտ մար տա վա րու
թյուն մշա կե լու հա մար: 

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.

Վեր ջա պես, բի ոէ թի կան կոչ ված է 
նպաս տե լու հայ ժո ղովրդի ազ գային 
գի տակ ցու թյան մեջ մար դու կյան քի և 
ա ռող ջու թյան նկատ մամբ ար ժե քային 
վե րա բեր մուն քի մշակ մա նը:

 Բի ոէ թի կան այ սօր աս տի ճա նա բար 
դառ նում է ոչ մի այն « գի տու թյան է թի կա
յի», այլև ազ գային մշա կույ թի կա րևորա
գույն բա ղադ րի չը: Այդ կա պակ ցու թյամբ 
ծա գում են մի շարք հար ցեր՝

• ի՞նչ է բի ոէ թի կան.
• ո՞րն է նրա հիմ նախն դիր նե րի 

ա ռանձ նա հատ կու թյու նը.
• ին չո՞ւ է այ սօր բի ոէ թի կան ձեռք 

բե րում հա մա մարդ կային և ազ գային 
նշա նա կու թյուն, ո րը նրան դարձ նում է 
գի տա կան և փի լի սո փա յա կան ու սում
նա սի րու թյուն նե րի բնա գա վառ.

• ո րո՞նք են բի ոէ թի կայի ձևա վոր
ման փի լի սո փա յա կան և բնա գի տա կան 
նա խադ րյալ նե րը.

• ինչ պե՞ս են մի մյանց հետ հա րա
բե րակց վում կյան քի ի մաս տի, բա րու և 
չա րի, մահ վան և ան մա հու թյան « հա վեր
ժա կան» հիմ նախն դիր նե րը՝ ժա մա նա 
կա կից « կեն սա տեխ նո լո գի ա կան» կոնկ
րետ լու ծում նե րի հա մա տեքս տում: 

Այդ և մյուս հար ցե րի պա տաս խան նե
րը պա հան ջում են հս տա կեց նել մար դուն 
նվիր  ված փի լի սո փա յա կան ու սում նա
սի րու թյուն նե րի ա ռար կա յա կան տի րույ
թը, դի տար  կել նրա ա ռա վել ը նդ հա նուր 
բնույթն ու հո գևոր–բա րո յա կան է ու թյու
նը: Բի ոէ թի կայի կա յա ցու մը և զար գա
ցու մը ի նք նան պա տակ չէ, այլ մար դու 
կյան քի, նրա ազ գային կե ցու թյան պաշտ
պա նու թյան հիմ նախնդ րի գի տա կան 
ուսում նա սի րու թյան ա ռանձ նա հա տուկ 
ձև, ո րը նե րա ռում է հա մա մարդ կայի նի 
և ազ գայի նի, հո գևորի և մարմ նա կա
նի, բա րո յա կան ա զա տու թյան և պա
տաս խա նատ վու թյան փոխ հա րա բե րակ
ցու թյան, ժա մա նա կա կից բժշ կու թյան, 
յու րա քան չյուր հայ մար դու էկ զիս տեն
ցի ալ ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան 
հրա տապ հար ցե րը: Հենց այդ են թա
տեքս տում է բի ոէ թի կայի է ու թյու նը բա
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ցա հայտ վում որ պես մի ջա ռար կա յա կան 
հիմ նա խն դիր նե րի հա մա լիր, ո րն ան մի
ջա կա նո րեն կապ ված է ժա մա նա կա կից 
մար դու հիմ նախն դիր նե րի հետ:

 Բի ոէ թի կա կան պրոբ լե մա տի կան այն
քան բարդ, հրա տապ և բազ մապ լան է, 
որ իր ար տա ցո լումն է գտ նում ի մա ցու
թյան ա մե նա տար բեր ձևե րի մեջ և դրանք 
մի ա վո րում է մար դու, ազ գե րի գո յատև
ման հիմ նախնդ րի շուր ջը:

 Ժա մա նա կա կից գի տու թյան զար
գաց ման կա րևորա գույն մի տու մը ան
դրա դարձն է իր աշ խար հա յաց քային 
հիմ քե րին, մար դու հիմ նախն դիր նե
րին: Հա մա լիր մո տե ցու մը, հաշ վի առ
նե լով հա սա րա կա կան, բնա գի տա կան, 
տեխ նի կա կան գի տու թյուն նե րի փոխ
գոր ծակ ցու թյան ու ժե ղաց ման ան հրա
ժեշ տու թյու նը, տե սու թյան սերտ կա պը 
պրակ տի կայի, մար դու հա սա րա կա կան 
և ազ գային շա հե րի հետ, դառ նում է ժա
մա նա կա կից գի տու թյան զար գաց ման 
գլ խա վոր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից 
մե կը: Այ սօր պա հանջ վում է ոչ մի այն 
հռ չա կել, այլև ի րա կա նաց նել գի տու
թյուն նե րի մի աս նու թյան և փոխ գոր ծակ
ցու թյան գա ղա փա րը: Բի ոէ թի կա կան 
հիմ նախն դի րը, ծնունդ առ նե լով և սեր
տո րեն կապ ված լի նե լով կեն սա բժշ կա
կան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի հետ, այ սօր 
դուրս է ե կել վեր ջի նիս շր ջա նակ նե րից և 
ձեռք է բե րել հա մա մարդ կային և փի լի
սո փա յա կան կար գա վի ճակ:

 Մարդ կային գի տե լիք նե րի տար բեր 
ո լորտ նե րի փոխ շաղ կապ ման մեկ նա կե
տը դար ձել է մար դու և կյան քի ար ժե
բա նու թյան ձևա վո րման և գի տակց ման 
հիմ նախն դի րը1:

 Կյան քի նոր ար ժե բա նու թյու նը, ո րի 
վրա հիմն ված է բի ոէ թի կան, ար ժեք
նե րի հա մա կարգ ված ամ բող ջու թյուն 
է: Նրա գե րա գույն ար ժե քը մարդ կային 
կյանքն է: Հիմնարար են այն ար ժեք նե
րը, ո րոնք մեր գո յու թյա նը հա ղոր դում են 

1  Тищенко П.Д. К началам биоэтики. // Вопросы 
философии, 1994, № 3, с.63–66.

ի մաստ, մար դու կյան քը դարձ նում են լի
ար ժեք, նրան տա լիս են ո ւժ և ապ րե լու 
հզոր խթան: Բի ոէ թի կական ար ժեք նե րի 
շար քում կար ևոր վում են ա ռող ջու թյու նը 
և բա րե հա ջո ղու թյու նը, ա զա տու թյու նը 
և ար ժա նա պատ վու թյու նը, ար դա րու
թյու նը և գթա սի րու թյու նը և այլն: Այս
տեղ կար ևոր վում է նաև բի ոէ թի կայի 
և սո ցի ա լա կա նի փոխ ներ թա փաց ման 
հար ցը, այն, թե որ քա նով լայն է պրոբ
լե մային այն դաշ տը, ո րն ը նդ հա նուր է 
բի ոէ թի կայի և սո ցի ա լա կան ու սում նա
սի րու թյուն նե րի հա մար: Բնա գի տա կան, 
այդ թվում բժշ կա կան գի տե լիք նե րի 
մեր ձե ցու մը սո ցի ալ–հու մա նի տար գի
տե լիք նե րի հետ մի կող մից՝ խթա նում է 
քա ղա քակր թա կան նոր ի րո ղու թյուն նե
րի հետ կապ ված սպառ նա լիք նե րի փի
լի սո փա յա կան ի մաս տա վո րու մը, ի սկ 
մյուս կող մից՝ նպաս տում է զուտ կեն
սա–բժշ կա կան պրոբ լե մա տի կայի փո
խա կերպ մա նը՝ նոր մա կար դա կի վրա 
բարձ րաց նե լով բի ոէ թի կա կան պրոբ լեմ
նե րի քն նար կու մը: Բի ոէ թի կայի հիմ նա
կան գա ղա փար նե րը և սկզ բունք նե րը, 
ո րոնք կա տա րում են կար ևոր միջ գի տա
կար գային և աշ խար հա յաց քային գոր
ծա ռույթ ներ, ան խզե լի ո րեն կապ ված են 
գի տու թյան փի լի սո փա յու թյան նոր հար
ցադ րում նե րի հետ: Գի տա փի լի սո փա
յա կան գա ղա փար նե րի ձևա վոր ման և 
զար գաց ման պատ մու թյու նը ո ղջ բի ոէ
թի կա կան պրոբ լե մա տի կան յու րօ րի նակ 
ձևով հա մախմ բող գոր ծոն է: Այ սօր բի ոէ
թի կայի ա ռանց քը մար դու կյան քի և մահ
վան, մարդ կային քա ղա քակր թու թյան 
գո յատև ման հիմ նախն դիրն է: Ը ստ է ու
թյան՝ բի ոէ թի կան գի տու թյան զար գաց
ման նոր փու լում մար դուն է վե րա դարձ
նում փի լի սո փա յու թյու նը՝ յու րա քան չյուր 
մար դու գո յատև ման կենտ րո նում դնե լով 
իր ա ռաջ նային շա հե րը, սա կայն ա ռանձ
նա հա տուկ, այն է՝ մար դու էկ զիս տեն ցի
ալ ի րա վունք նե րի դիր քե րից:

 Դա իր հեր թին ազ դա կում է բի ոէ
թի կայի լի ի րավ կա յաց մա նը: Կեն սա
բժշկա  կան նոր տեխ նո լո գի ա նե րի բուռն 
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զար գա ցու մը նախ պա հան ջում է փի լի
սո փա յա կան լայն վեր լու ծու թյուն: Ե րկ
րորդ՝ ժա մա նա կա կից կեն սաբժշկու
թյու նը չի սահ մա նա փակ վում զուտ 
տե սա կան–ճա նա չո ղա կան խն դիր նե րով, 
այլ դառ նում է մար դու կեն սա կան կա
ռա վար ման գոր ծուն մի ջոց նե րից մե կը, 
ո րն ու նակ է ոչ մի այն բու ժե լու մար դուն, 
այլև կա ռա վա րե լու նրա կյան քը: Այ սօր 
բժշ կու թյու նը ձեռք է բե րել. « կյանք տա
լու», « կյան քը կա ռա վա րե լու», « կյան քի 
վեր ջի մա սին ո րո շում կա յաց նե լու», « վե
րահս կե լու մա հը», այ սինքն՝ ձեռ նա ծո ւ
ա կան ներ գոր ծու թյուն ի րա կա նաց նե լու 
մարդ կային կյան քի ծնուն դի, ըն թաց քի 
և ա վար տի գոր ծըն թաց նե րի վրա: Ը նդ 
ո րում, ժա մա նա կա կից բժշ կու թյունն ան
խու սա փե լի ո րեն ո րոշ կոնֆ լիկ տի մեջ է 
մտ նում ա վան դա կան ար ժեք նե րի հետ: 

Եր րորդ՝ բա րո յա կան բազ մա կար ծու
թյան ա ճը, փոր ձա րա րա կան հե տա զո
տութ յուն նե րի նկատ մամբ է թի կա կան 
և ի րա վա կան վե րահս կո ղու թյան ու ժե
ղաց ման ան հրա ժեշ տու թյու նը, բի ոէ
թի կայի հիմ նախն դիր նե րի հա մաշ խար
հայ նա ցու մը, նո րա հայտ եվ գե նի կա  կան 
գա ղա փար նե րի դեմ պայ քա րե լու ան
հրա ժեշ տու թյու նը: Այս ա մե նը հրա տապ 
է դարձ նում բի ոէ թի կայի փի լի սո փա յա
կան հիմ նախն դիր նե րի հե տա գա մշակ
ման հար ցը1: 

Անհ րա ժեշտ է ը նդ գծել, որ սկզբնա
պես բի ոէ թի կայի հիմ նախն դիր նե րը 
քննարկ վել են ա վե լի լայն հե տա զո տա
կան ո ւղ ղու թյան՝ « գի տու թյան է թի կայի» 
շր ջա նակ նե րում՝ կապ ված գիտ նա կա
նի է թի կա կան պա տաս խա նատ վու թյան, 
ար դի ա կա նու թյան գլո բալ հիմ նախն դիր

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;

նե րի հետ: Գի տա կան է թի կայի մա կար
դա կը վկա յում է սո ցի ա լա կան օր գա նիզ
մի ա ռող ջու թյան մա սին: Ժա մա նա կա կից 
քա ղա քակր թու թյունն ա ներ ևա կայե լի 
է ա ռանց գի տու թյան, սա կայն գի տու
թյու նը, բա ցի բազ մա թիվ օ գուտ նե րից 
և ա ռա վե լու թյուն նե րից, մարդ կութ յա
նը բե րել է նոր հիմ նախն դիր ներ, ո րոնք, 
ի րենց հեր թին, սրել են հա սա րա կու թյան 
և մարդ կու թյան, ի նչ պես նաև կոնկ րետ 
ան հատ նե րի ա ռջև գիտ նա կան նե րի սո
ցի ա լա կան պա տաս խա նատ վու թյան 
հիմ նա խն դիր նե րը: Է թի կա կան ռեֆ լեք սի
ան պետք է դառ նա գի տա կան հե տա զո
տու թյուն նե րի ան հրա ժեշտ բաղ կա   ցու
ցի չը: Հե տա զո տա կան գոր ծու նե ու թյան 
և գի տե լի քի ո ղջ զանգ վա ծի հրա մա յա
կա նը պետք է դառ նա գի տա կան հայտ
նա գոր ծու թյուն նե րի և տեխ նո լո գի ա նե րի 
է թի կա կան հե տևանք նե րի գնա հա տու
մը: Է թի կա կան նոր մե րը պետք է կենտ
րո նա նան ոչ մի այն սուբյեկ տի վրա, այլև 
ներդր վեն գի տա կան հե տա զո տու թյուն
նե րի գոր ծըն թա ցի և ար դյունք նե րի մեջ:

 Բի ոէ թի կան հան դես է գա լիս նաև 
որ պես բա րո յա գի տու թյան ը նդ հա նուր 
տե  սու թյան և գի տու թյան ո լոր տում է թի
կա կան սկզ բունք նե րի զար գաց ման նոր 
փուլ: Մեզ հա մար ե լա կե տային նշա նա
կու թյուն ու նի այն հայտ նի կան խադ րույ
թը, որ բա րո յա կա նու թյու նը հա սա րա կու
թյան մեջ մարդ կանց վար քի հնա գույն 
կար գա վո րիչն է: Նրա գո յու թյու նը պայ
մա նա վոր ված է հա սա րա կու թյան մեջ 
ճա նաչ ված ար ժեք նե րի հա մա   կար գով, 
ա ռանց ո րի մար դիկ չեն կա րող պար զա
պես ապ րել: Ցան կա ցած հա սա    րա կու
թյան մոտ գո յու թյուն ու նեն բա րո յա կան 
ար ժեք նե րի ե րեք փոխ կա պակց ված հա
մա կար գեր. 

ա) հա սա րա կա կան ար ժեք ներ, ո րոնց 
պայ ման նե րում ապ րում են մար դիկ, 

բ) սո ցի ա լա կան խմ բե րի ար ժեք ներ, 
ո րոնց պատ կա նում են մար դիկ 

գ) ար ժեք ներ, ո րոնք կապ ված են 
նրանց ան ձնա կան կեն սա փոր ձի հետ: 
Դրանք ան հրա ժեշտ են սո ցի ու մի գո
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յատև ման և գի տու թյան կա յուն զար գաց
ման հա մար:

 Բի ոէ թի կայի գծով աշ խա տու թյուն նե
րի մեծ մա սը հիմ նա կա նում ու նի կի րա
ռա կան բնույթ, ո րոն ցում քն նարկ վում են 
կոնկ րետ բա րո յա կան հիմ նախն դիր ներ՝ 
հա րուց ված բժշ կա կան պրակ տի կայի 
զար գաց մամբ և կեն սա տեխ նո լո գի ա նե
րի ա ռաջ ըն թա ցով1: 

Ինչ վե րա բե րում է տե սա կան բի ոէ
թի կային, ա պա նրան մե ծա մա սամբ ան
բա   վա րար ու շադ րու թյուն է դարձ վում: 
Բժշ կու թյան, փի լի սո փա յու թյան և բնա գի
տու թյան մեր ձե ցու մը թե լադր վում է բի
ոէ թի կայի զար գաց ման փի լի սո փա յա կան 
հիմ նա վոր ման, նրա տե սա կա նաց ման և 
հու մա նի զաց ման ան հրա ժեշ տու թյամբ:

 Գի տու թյան նոր բա րո յա կան սկզբունք
նե րի և նոր մե րի ձևա վոր ման գոր ծում 
ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն է 
ձեռք բե րում գի տա կան գոր ծու նե ու թյան 
հու մա նիս տա կան կողմ նո րոշ վա ծու
թյանն ո ւղղ ված սո ցի ա լա կան դիր քո րո
շու մը: Եվ դա մի ան գա մայն օ րի նա չափ 
է: Ժա մա նա կա կից գի տու թյան օբյեկ տը 
բարդ հա մա կար գերն են՝ կեն սո լոր տը, 
հա սա րա կու թյու նը, տն տե սու թյու նը, 
տեխ նի կան, տի ե զեր քը՝ մար դու հետ 
փո խա դարձ կա պի հա մա տեքս տում: Այ
սօր մե ծա ցել է գիտ նա կա նի բա րո յա կան 
պա տաս խա նատ վու թյունն իր հե տա զո
տու թյուն նե րի և հայտ նա գոր ծու թյուն նե
րի հետ ևանք նե րի հա մար: 

Գի տու թյան է թի կա կան–հու մա նիս
տա կան հիմ քերն ի րենց զար գա ցումն 
են ստա ցել բի ոէ թի կա յում2: Մեր հե տա
զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
ժա մա նա կա կից գի տու թյունն ա վե լի ու 
ա վե լի մեծ չա փով իր աշ խար հայց քային 
հիմ քե րը ճշգր տե լու կա րիք ու նի: 

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.

« Բի ոէ թի կան,— ի նչ պես ի րա վա ցի ո
րեն նշում է ռուս հե տա զո տող Ի.Ն. Սմիռ
նո վը,— որ պես բժշ կա կան գի տու թյան և 
պրակ տի կայի բա րո յա կան ո լորտ, կեն
սաբժշ կու թյան և մարդ կանց բուժ ման 
բժշ կա կան նոր « տեխ նո լո գի ա նե րի» 
աշ խար հա յաց քային փի լի սո փա յա կան 
ի մաս տա վոր ման և ար ժե բա նա կան գնա
հա տում նե րի խիստ կա րիքն ու նի»3: 

Ժա մա նա կա կից գի տե լիք նե րի հա
մա կար գում տե սա կան բի ոէ թի կան իր 
տեղն է զբա ղեց րել գի տա փի լի սո փա
յա կան հիմ նա րար գի տե լիք նե րի հա մա
կար գում: Բի ոէ թի կա կան գի տե լիք նե
րի կար գա վի ճա կը պայ մա նա վոր ված է 
նրանց մի ջա ռար կա յա կան և ին տեգ րալ 
բնույ թով: Բի ոէ թի կան որ պես գի տե լիք
նե րի հա մե մա տա բար նոր բնա գա վառ 
մի ա վո րում է տար բեր գի տութ յուն նե
րի տար րե րը (կա տե գո րի ա ներ, օ րենք
ներ, սկզ բունք ներ, հաս կա ցութ յուն ներ և 
այլն) և գի տե լիք նե րի ար տա գի տա կան 
ձևե րը (կ րո նը, ար վես տը, միս տի կան): 

Անհ րա ժեշտ ե նք հա մա րում հա մա
ռոտ ան դրա դառ նալ բա րո յա գի տա կան 
այն հայե ցա կար գե րի վեր լու ծու թյա նը, 
ո րոնք նե րազ դել են բի ոէ թի կայի ձևա
վոր ման վրա՝ հեն վե լով այդ հայե ցա
կար գե րի դա սա կարգ ման այն սկզ բուն
քի վրա, ո րը ա ռա ջադ րել է ան վա նի 
ռուս հե տա զո տող Ի. Սի լո ւյա նո վան4: 

Նա ա ռանձ նաց րել է նա տու րա լիս
տա կան–պ րագ մա տիկ և ի դե ա լիս տա
կան–դե ոն թո լո   գի ա կան տե սու թյուն նե
րը: Տե սու թյուն նե րի ա ռա ջին տի պը (Թ. 
Հոբս, Ջ. Լոկ, Հ. Սպեն սեր, Ի. Բեն տամ, 
Ջ.Ս. Միլ) վճ ռո րոշ ազ դե ցու թյուն է ու նե
ցել բի ոէ թի կայի մեջ ա զա տա կան ո ւղ
ղու թյան ձևա վոր ման վրա, իսկ ե րկ րոր
դը (Հե րակ լի տես, Սոկ րատ, Պլա տոն, Ի. 
Կանտ, Ի. Ֆիխ տե, Վ. Վին դելբ րանդ, Գ. 

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.
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Ռիկ կերտ, Է. Կա սի րեր և ու րիշ ներ) ազ
դել է պահ պա նո ղա կան ո ւղ ղու թյան 
ձևա վոր ման վրա: 

Նա տու րա լիս տա կան–պ րագ մա տիկ 
է թի կայի տե սա կան դիր քո րո շում նե րը նե
րազ դել են էֆ թա նա զի այի, բժշ կա կան 
գե նե տի կայի նկատ մամբ վե րահս կո ղու
թյան և այլ նի բա րո յաէ թի կա կան «ն պա
տա կա հար մա րու թյան» ժա մա նա կա կից 
ա զա տա կան հիմ նա վոր ման վրա: 

Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ է նշել, որ 
ցան կա ցած է թի կա կան տե սու թյուն եր կու 
ո ւս մունք է իր մեջ բո վան դա կում. ո ւս
մունք բա րո յա կան պար տա վո րու թյուն նե
րի (դե ոն թո լո գի ա) և ո ւս մունք ար ժեք նե
րի մա սին (ար ժե բա նու թյուն): Այլ խոս քով՝ 
դե ոն թո լո գի ան բա րո յա կան նոր մե րի մա
սին ո ւս մունքն է, ի սկ ար ժե բա նու թյու նը 
ո ւս մունք է բա րո յա կան գնա հա տա կան
նե րի մա սին: Բժշ կա կան է թի կա յում գե
րակշ ռում է դե ոն թո լո գի ա կան պրոբ լե մա
տի կան, քա նի որ հենց այս ո լոր տում են 
ծա գում հրա տապ հիմ նա հար ցե րը: 

Դե ոն թո լո գի ան ո ւղղ ված է ար ժե
բա նո րեն ստուգ ված վար քա կա նոն նե րի 
ամ րա պընդ  մա նը: Գնա հա տիչ գոր ծու
նե ու թյունն եր բեմն ա վե լի շար ժու նակ է, 
ա րագ է ար ձա գան քում մարդ  կային գոր
ծու նե ու թյան փո փո խու թյուն նե րին, քան 
պահ պա նո ղա կան դե ոն թո լո գի ան: Դրա
նով էլ հիմ նա կա նում բա ցատր վում են 
բժշ կա կան բա րո յա կա նու թյան ներ քին 
հա կա սութ  յուն նե րը և խն դիր նե րը:

 Բի ոէ թի կան, լի նե լով կեն սաբժշ կու
թյան մեջ ա րա գըն թաց փո փո խու թյուն
նե րի ար դյուն քը, ա վե լի սուր և ակ նա ռու 
կեր պով է բա ցա հայ տում այդ հա կա սութ
յուն նե րը: Ժա մա նա կա կից բի ոէ թի կայի 
գործ նա կան ի մաս տը և նեղ ո ւղղ վա
ծու թյունն ան հա մե մատ ա վե լի դյու րին է 
ը մբռ նել բժշ կա կան պրակ տի կայի են թա
տեքս տում, քա նի որ և՛ կյան քը, և՛ մա հը, և՛ 
ա ռող ջու թյու նը ձեռք են բե րում կոնկ րետ 
ձևեր և, հետ ևա բար, տե սա կան դիր քա
վո րում նե րը կա րող են ստա նալ ան մի ջա
կան էմ պի րիկ հաս տա տում կամ հեր քում: 
Հենց այս տե սանկ յու նից ո րո շարկ վում են 

բժիշ կի և հի վան դի դիր քա վո րում նե րին 
ներ կա յաց վող բա րո յա կան պա հանջ նե րը1:

« Բի ոէ թի կայի» հաս կա ցու թյան ի հայտ 
գալն ար դեն ի սկ վկա յում է այն մա սին, 
որ խո րա ցել են մեր գի տե լիք նե րը մար
դու և աշ խար հի փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի բար դաց ման մա սին2: Պարզ վել է, որ 
բի ոէ թի կայի սկզ բունք նե րի նոր մա տիվ 
բնույ թը սկզ բուն քո րեն ան հնար է մինչև 
վերջ ձևայ նաց նել: Այս տեղ պա հանջ վում 
է հաշ վի առ նել բժշ կու թյան մեջ բա րո յա
կան կար գա վոր ման ա ռանձ նա հա տուկ 
գծե րը էլ ա վե լի հան գա մա նո րեն: 

Ո րո՞նք են բժշ կա կան է թի կայի նոր
մա տիվ կար գա վոր ման ան բա վա րա րու
թյան կամ սահ մա նա փա կու թյան կոնկ րետ 
պատ ճառ նե րը, ո րոնք պա հան ջում են սո
ցի ա լա կան վե րահս կո ղու թյան նոր ձևեր, 
ըն թա ցա կար գեր: 

Ա ռա ջին պատ ճառն այն է, որ ար դի 
հա սա րա կու թյան մեջ ան ձի ի րա վունք նե
րի և ա զա տու թյուն նե րի ը նդ լայ նու մը են
թադ րում է նոր ի րա վի ճակ, ե րբ բժիշ կը և 
հի վան դը հան դես են գա լիս որ պես ի րա
վա հա վա սար գոր ծըն կեր ներ (գոր ծըն կե
րային մո դել), ե րբ բժշ կու թյան ո լոր տում 
հա րա բե րութ յուն նե րը այլ սո ցի ա լա կան 
ի նս տի տուտ նե րի հետ, ե րաշ խա վո րում 
են մար դու ի րա վունք նե րը, կա ռուց վե
լով այն պի սի սկզ բունք նե րի վրա, ո րոնք 
փոխլ րաց նում են մե կը մյու սին: 

Երկ րորդ պատ ճա ռը կապ ված է գի տու
թյան զար գաց ման, մաս նա վո րա պես, նոր 
կեն սա տեխ նո լո գի ա նե րի, հա մա կարգ չայ
նաց ման, դե ղա մի ջոց նե րի ար տադ րու
թյան ա րդ   յու  նա բե րա կան մասշ տաբ նե րի 
հետ: Ծա գում է ան հրա ժեշ տու թյուն կա նո 
նա կար գե լու հե տա զո տո ղի և՛ գի տա հե
տա զո տա կան, և՛ փոր ձա րա րա կան գոր
ծու նե ու թյու նը, պահ պա նե լով բժշ կա կան 
է թի կայի սկզ բունք նե րը, սա կայն հաշ վի 
առ նե  լով և այն, որ այդ գոր ծու նե ու թյու նը 
նե րա ռում է իր մեջ բիզ նե սի բա ղադ րիչ

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 ի սկ պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է 
հա մա կող մա նի վեր լու ծել բժշ կու թյան 
ա ռևտ րայ նաց ման մի տում նե րը:

 Բի ոէ թի կայի կա յաց ման եր րորդ 
պատ ճա ռը պետք է փնտ րել այն գոր
ծըն թաց նե րի ին տեն սի վաց ման–ա րա
գաց ման մեջ, ո րոնք ստա ցել են « մե դի
կա լի զա ցի այի ը նդ լայ նում» ան վա նու մը: 
Այդ գոր ծըն թա ցում մար դու վի ճա կը 
կամ վար քը սկ սում է ձևա կերպ վել որ
պես բժշ կա կան լու ծում պա հան ջող 
հիմ նախն դիր: Այդ գոր ծըն թա ցի ան վե
րահս կե լի ը նդ լայ նու մը ան հա տա կան և 
սո ցի ա լա կան ա ռու մով կա րող է հան
գեց նել բա ցա սա կան հետ ևանք նե րի:

 Հենց այս տեղ ա ռա ջա նում է հա
սա րա կու թյան կող մից սո ցի ա լա կան 
վե րահս կո ղութ յան նոր ձևե րի և սո ցի
ա լա կան տեխ նո լո գի ա նե րի մշակ ման 
գործ նա կան ան հրա ժեշ տու թյուն: Սա
կայն դա կա րող է ի րա կա նաց վել մի այն 
է թի կա կան կար գա վոր ման տես քով, 
քա նի որ մե դի կա լի զա ցի այի ը նդ լայ նու
մը ամ բող ջո վին չի են թարկ վում ի րա
վա բա նա կան կա նո նա կարգ ման: 

Բի ոէ թի կան ձևա վոր վում և կա ռուց
ված քային տեսք է ստա նում որ պես սկզ
բուն քո րեն նոր գի տա կան, մշա կու թային 
հա մա լիր, ո րը ներ կա յաց նում է կյան քի 
հետ կապ ված ա ռար կա նե րի, ի նս տի
տուտ նե րի, պատ կե րա ցում նե րի, գա ղա
փար նե րի, վար քի նմուշ նե րի լայն հա
մակ ցու թյուն: Չի կա րե լի հա մա ձայն վել 
այն հե տա զո տող նե րի հետ, ով քեր այս
տեղ ծա գած հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման 
ել քը տես նում են մի այն բի ոէ թի կայի ի նս
տի տու ցի ո նալ բա ղադ րիչ նե րի ի րա վա
բա նա կան մե խա նիզմ նե րի ամ րապնդ
ման մեջ:1 

Մի ա ժա մա նակ, հարկ է նշել և այն 
մա սին, որ բի ոէ թի կայի սկզ բունք նե
րը օ րեն քի նոր մե րի հետ ին տեգր վե լու 
միտ վա ծու թյուն ու նեն, թեև տար բեր 
մա կար դա կով: Բի ոէ թի կայի և ի րա վուն

1  Силуянова И.В. Биоэтика в России: ценности и 
законы. – М.: “Грантъ”, 2001, с.127–137

քի հա րա բե րու թյու նը կա րե լի է ո րո շել 
հե տև յալ կերպ. դաշ տում բա րո յա կա նու
թյան նոր մե րը ի րա վա բա նա կան դաշտ 
փոխ ադ րե լու հա տուկ պետք է ա ռանձ
նաց նել մի այն այն նոր մե րը, ո րոնք օ ժտ
ված են ի րա վա բա նա կան նե րու ժով2: 

Այս դեպ քում փի լի սո փա յա կան գի տու
թյուն նե րի հա մա կար գում բի ոէ թի կայի տե
ղի և դե րի ո րոշ ման հար ցը, ո րոշ ի մաս
տով, մղ վում է հե տին պլան, ին չը հղի է 
բի ոէ թի կայի ա ռար կա յա կան տի րույ թի 
ա պա հու մա նի զաց ման վտանգ նե րով:

Բժշ կու թյան մեջ գո յու թյուն չու
նի մար դու վե րա բե րյալ ամ բող ջա կան 
հայե ցա կարգ: Չնա յած դրան, ան կաս
կած, բժիշ կը պետք է ու նե նա մար դու 
մա սին ամ բող ջա կան պատ կե րա ցում, 
քա նի որ նրա գոր ծու նե ու թյան է ու թյու
նը հա սա րա կա կան–մ շա կու թային փոխ
գոր ծո ղու թյան մեջ է. այն հիմն ված է 
մարդ կանց հետ ան մի ջա կան շփում նե
րի վրա: Ը նդս մին, ժա մա նա կա կից հի
վան դը ա վե լի հաս տա տա կա մո րեն պա
հան ջում է, որ պես զի ի րեն վե րա բեր վեն 
որ պես ամ բող ջա կան, ի նք նիշ խան անձ
նա վո րու թյան՝ կի րա ռե լով ա պա ցու ցո
ղա կան բժշ կու թյան մե թոդ ներ:

 Կյան քի, կեն սա կան ի րո ղու թյուն նե րի 
ո ղջ բազ մա զա նու թյան նկատ մամբ բա րո
յա կան վե րա բեր մուն քը ու նի իր աշ խար
հայաց քային հիմ նա վո րում ը, ո րն առ կա 
է փի լի սո փա յա կան մար դա բա նու թյան, 
ո րոշ ի մաս տով, կյան քի փի լի սո փա յու
թյան, էկ զիս տեն ցի ա լիզ մի, ստ րուկ տու
րա  լիզ մի և, մա սամբ, պոստ մո դեռ նիզ մի 
մեջ: Ը նդ ո րում, բի ոէ թի կան դի տար կվում 
է որ պես պրակ տիկ փի լի սո փա յու թյուն3:

Բժշ կու թյան փի լի սո փա յութ յան գո յա

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.
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բա նա կան և ի մա ցա բա նա կան եզ րե րը 
հա մե մա  տա բար լավ են մշակ ված, սա
կայն նրա ար ժե բա նա կան և գործ նա կան 
կող մե րին նվիր ված լուրջ ու սում նա  սի րու
թյուն նե րը գրե թե բա ցա կա յում են: 

Բի ոէ թի կան ե զա կի եր ևույթ է: Մի 
կող մից՝ այն հիմն վում է հա վաս տի գի
տե լիք նե րի (կյան քի մա սին գի տու թյու
նը) վրա, ի սկ մյուս կող մից՝ հան դես է 
գա լիս որ պես մարդ կային վար քի նոր
մա տիվ կար գա վո րիչ, այ սինքն՝ գործ
նա կան դիր քո րո շում, ո րը նշա նա կա
լի ո րեն սուբյեկ տի վաց նում է հենց այդ 
հա վաս տի գի տե լի քը: 

Այդ ի սկ պատ ճա ռով բի ոէ թի կան կա
րե լի է մեկ նա բա նել որ պես ա ռանձ նա հա
տուկ դիս կուրս, ո րի ար դյուն քում մար
դու մոտ մշակ վում են ը նդ հան րա պես 
կյան քի և, մաս նա վո րա պես, կեն սա կան 
օբյեկտ նե րի, կեն սա կան վար քի նկատ
մամբ ո րո շա կի դիր քո րո շում ներ, ո րոնք 
շեղ վում են ի նչ պես գի տա կան ճշ մար
տու թյու նից, այն պես էլ բա րո յա կան նոր
մե րից, ե թե գի տա կան ճշ մար տու թյու նը և 
նոր մը հայտն վում են հա կա սու թյան մեջ:

 Բի ոէ թի կա կան հիմ նախն դիր նե րի 
փի լի սո փա յա կան ի մաս տա վոր ման հետ 
մնա լը այ սօր բա վա կան սուր է զգաց
վում, ո րի պատ ճա ռով էլ բի ոէ թի կայի 
մեջ գործ նա կան հար ցե րի լուծ ման 
նպա տա կով ա վե լի հա ճախ դի մում են՝ 
ի րա վա գի տու թյա նը, սո ցի ո լո գի ային, 
կրո նա կան ո ւս մունք նե րին, ա ստ վա ծա
բա նու թյա նը, քա ղա քա գի տու թյա նը, ան
գամ՝ տն տե սա գի տու թյա նը: 

Այ սօր տե սա կան բի ոէ թի կայի փի լի սո
փա յա կան հիմ քե րի խախտ ման–խա թար
ման վտանգ ներ են ա ռա ջա ցել: Դրանք 
կա րե լի է հաղ թա հա րել, ե թե հս տա կեց
վեն բի ոէ թի կայի ար ժե բա նա կան և աշ
խար հա յաց քային հիմ նախնդիր նե րը: 

Ա վե լի ու շա դիր քն նե լիս մենք տես
նում ե նք, որ բի ոէ թի կայի վրա բժշ կու
թյան փի լի սո փա յու թյան ազ դե ցու թյու նը 
ա վե լի շուտ կրում է պո զի տի վիս տա կան 
և պրագ մա տի կա կան բնույթ՝ սահ մա նա
փա կե լով նրա ար ժե բա նա կան նե րու ժը: 

Այն կա րե լի է ը նդ լայ նել, ե թե բի ոէ թի կան 
զար գաց վի մշա կույ թի փի լի սո փա յու թյան 
հաս կա ցա կան դաշ տում, ո րը թույլ կտա 
բա ցա հայ տել բի ոէ թի կայի ար ժե քա յին 
բո վան դա կու թյու նը՝ որ պես պրակ տիկ 
փի լի սո փա յու թյան նոր ե ղա նակ:

 Բի ոէ թի կան որ պես միջ գի տա կար
գային գի տե լիք նե րի բնա գա վառ, իր 
մեջ նե րա ռում է ի մա ցու թյան գի տա կան, 
տրա մա բա նա կան և ար ժե քային ձևե րը: 
Ար ժե բա նա կան ա ռու մով, մար դու հա
մար հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նեն 
կյան քը, ա ռող ջու թյու նը, ան ձի ամ բող
ջա կա նու թյու նը, բա րե կե ցու թյու նը. հենց 
դրանք են բի ոէ թի կայի մեջ կազ մում 
դրա կան ար ժեք նե րի շր ջա նա կը:

 Բի ոէ թի կայի կա րևորա գույն բնու թա
գի րը նրա ո ւղղ վա ծու թյունն է դե պի տի ե
զեր քի, բնու թյան և սո ցի ու մի բար դա գույն 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի պար զա բա 
նու մը, ո րոնք այ սօր ի րա կա նաց վում են 
կեն դա նի և ան կեն դան բնու թյան հետ 
մար դու բարդ փոխ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով: Բի ոէ թի կայի 
մեջ այդ ա մե նը հա մախմբող մեկ նա կե
տը մարդն է, որ պես բա րո յա կան հա րա
բե րու թյուն նե րի կենտ րո նա կան օբյեկտ 
և սուբյեկտ: Զար մա նա լի չէ, որ բի ոէ թի
կայի ո րո շիչ կա տե գո րի ան « մարդ կային 
կյան քի ար ժեքն» է1:

 Թեև բի ոէ թի կայի մեջ կյան քի և՛ սո
ցի ա լա կան, և՛ կեն սա բա նա կան մեկ
նա բա նու թյուն նե րը հա վա սա րա պես 
նշա նա կա լից, կար ևոր են և կա րող են 
պա հանջ ված լի նել, այ սո ւա մե նայ նիվ, 
մարդ կային կյան քի ար ժե քի փի լի սո փա
յա կան վեր լու ծու թյու նը ա ռա վել նշա նա
կա լից է բի ոէ թի կայի հա մար2:

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 совре менной 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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С тат ья расс мат ри ва ет це ле со об раз
ность ис поль зо ва ния спортс ме на ми 
йодсо дер жа щих пре па ра тов в ус ло ви
ях ин тен сив ных фи зи чес ких наг руз ках. 
Про а на ли зи ро ва ны прак ти чес ки все име
ю щи е ся в нас то я щее вре мя исс ле до ва ния 
фар ма ко ки не ти ки йо да в ус ло ви ях спор
тив ной тре ни ров ки с цел ью ре ко мен да
ции оп ти маль ной до зы и фар ма цев ти чес
кой фор мы йо да для спортс ме нов.

К лю че вые сло ва: йод, спортс ме ны, 
фи зи чес кие наг руз ки, фар ма ко ки не ти ка.

 
Исс ле до ва ния пос лед них лет, про ве

ден ные Гай Аб ра а мом и его кол ле га ми, 
поз во ли ли по–но во му взг ля нуть на роль 
йо да, вер нуть его уже за бы тое имя «у ни
вер саль но го ле карст ва» и да же наз вать 
«уни вер саль ным пи та тель ным ве щест
вом (нут ри ен том)»[8].

 Ре зуль та ты кли ни чес ких ис пы та ний 
таб ле ток, со дер жа щих 12,5 мг, и их кур
со вое вве де ние до зой 50мг/ сут ки, вк лю
ча ю щие ульт ра со ног ра фию щи то вид ной 
же ле зы, пол ный вра чеб ный конт роль 
са мо чувст вия и ла бо ра тор ные ана ли зы 
кро ви и мо чи, по ка за ли вы со кую эф фек
тив ность и пол ную бе зо пас ность таб ле
ток, наз ван ных впос ледст вии « Йо до рал», 
со дер жа щих 12,5 мг йо да, ко то рые в нас
то я щее вре мя вы пус ка ют ся раз лич ны ми 

аме ри канс ки ми фир ма ми. Эти и даль ней
шие исс ле до ва ния по ка за ли пол ное от
сутст вие ток си чес ких эф фек тов, предс
ка зан ных Воль фом при упот реб ле нии 
йо да в до зах вы ше 0,2 мг/кг [1]. 

В нас то я щее вре мя до ка за но, что луч
ше все го при ме нять йод ные пре па ра ты, в 
ко то рых йод ст ро го до зи ро ван. Осо бен но 
по пу ляр ны и безв ред ны со е ди не ния йо
да с ор га ни чес ки ми вы со ко мо ле ку ляр ны
ми ве щест ва ми – ка зе и ном, крах ма лом, 
декст ри на ми, по ли ви ни ло вым спир том 
и др. В этих со е ди не ни ях йод на зы ва ют 
“ум ным”, так как, вы пол нив свои функ
ции по вос пол не нию йо до де фи ци та в ор
га низ ме, из бы точ ный йод в ви де йо ди
дов прак ти чес ки пол ност ью вы во дит ся 
из ор га низ ма с мо чой, то есть нет рис ка 
пе ре до зи ров ки [8].

К на ча лу XXI ве ка опуб ли ко ва но бо лее 
сот ни ра бот о по ло жи тель ном эф фек те 
йо да при ле че нии и про фи лак ти ке раз
лич ных за бо ле ва ний. К со жа ле ни ю, в ми
ро вой на уч ной ли те ра ту ре име ет ся лишь 
нес коль ко ра бот, пос вя щен ных изу че нию 
вли я ния на ор га низм спортс ме на пре па
ра тов, со дер жа щих в ка чест ве ос нов но го 
ак тив но го инг ре ди ен та йод, с ана ли зом 
би о хи ми чес ко го, им му но ло ги чес ко го и 
гор мо наль но го ста ту са, а так же ра бо тос
по соб нос ти спортс ме нов.

А ГАВ НИ ГИ НО СЯН 
 Меж ду на род ный на уч но–об ра зо ва тель ный центр 

 На ци о наль ной Ака де мии На ук РА,
кафедра фар ма цев ти чес кой хи ми и

А РЕГ ОГА НЕ СЯН
 Рес пуб ли канс кий центр спор тив ной ме ди ци ны и ан ти до пин го вой служ бы,  

на чаль ник ан ти до пин го вой служ бы, 
док тор би о ло ги чес ких на ук, про фес сор 

 НА И РИ МА НУ КЯН
ди рек тор Рес пуб ли канс ко го цент ра спор тив ной ме ди ци ны и ан ти до пин го вой служ бы 

 ЦЕ ЛЕ СО ОБ РАЗ НОСТЬ ИС ПОЛЬ ЗО ВА НИЯ  
ЙОД СО ДЕР ЖА ЩИХ ПРЕ ПА РА ТОВ В СПОР ТЕ
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В нас то я щей ра бо те предп ри ня та пер
вая по пыт ка про вес ти ана лиз име ю щей ся 
ли те ра ту ры с цел ью вы яс не ния це ле со
об раз нос ти ис поль зо ва ния йо да в спор те, 
а так же вы яс не ния оп ти маль ной до зы и 
ре жи мов ис поль зо ва ния йод со дер жа щих 
пре па ра тов для по вы ше ния фи зи чес кой 
ра бо тос по соб ности спортс ме нов. 

Пос лед нее поз во лит дать на уч но обос
но ван ный от вет о це ле со об раз нос ти при
ме не ния пре па ра тов йо дов спортс ме нами 
в пе ри од ин тен сив ных фи зи чес ких наг
ру зок и вы я вить кор ре ля цию меж ду эф
фек тив ност ью и бе зо пас ност ью дейст вия 
йод со дер жа щих пре па ра тов и кон цент ра
ци ей гор мо нов щи то вид ной же ле зы.

 Пер вое исс ле до ва ние вли я ния фи зи
чес ких наг ру зок на ки не ти ку йо да в ор
га низ ме спортс ме нов бы ло про ве де но 
Spector H. и со авт. еще в 1945 го ду [9]. 
Ав то ры пос та ви ли пе ред со бой за да чу 
про ве рить вли я ние уве ли че ния по то от
де ле ния в ус ло ви ях вы со ких тем пе ра
тур и влаж нос ти, вс ледст вие че го мог ла 
по вы сить ся эли ми на ция йо дид–ани о на 
по том. Бы ло ус та нов ле но по вы ше ние 
эли ми на ции йо дид–ани о на в сос то я нии 
по коя в 1,8 ра за при вы со кой тем пе ра ту
ре и влаж нос ти. В част нос ти, бы ло по ка
за но, что в те че ние 8 ча сов при тем пе
ра ту ре воз ду ха 38oС и 69%–ой влаж нос ти 
воз ду ха по срав не ния с 28,9oC и 50%–ой 
влаж нос тью воз ду ха вы ве де ние йо дид–
ани о на с по том по вы ша ет ся поч ти в два 
ра за. 

Ре зуль та ты до пол ни тель но го исс ле до
ва ни я, про ве ден но го на 5 спортс ме нах–
муж чи нах, по ка за ли, что при про ве де нии 
ин тен сив ной фи зи чес кой тре ни ров ки 
эли ми на ция йо дид–ани о на с по том уве
ли чи ва ет ся в 2,3 ра за по срав не нию с 
сос то я ни ем по коя [9]. 

В дру гом исс ле до ва нии Suzuki M., 
Tamura T. у сту ден тов, пос то ян но за ни
ма ю щих ся греб лей и выс ту па ю щих на 
сту ден чес ких со рев но ва ни ях, в те че ние 
1985г. исс ле до ва ли эли ми на цию йо да с 

мо чой спортс ме нов в про цес се вы пол не
ния до зи ро ван ных фи зи чес ких уп раж не
ний нат ред ми ле в те че ние 15 дней. Од
нов ре мен но про во ди лось и оп ре де ле ние 
кон цент ра ции йо да в по ту ис пы ту е мых. 
Ско рость эли ми на ции йо да с мо чой сос
тав ля ла при мер но 40 мкг в день. Ско
рость эли ми на ции йо да по том воз рас та ла 
в жар кие и влаж ные дни, ког да по то от де
ле ние зна чи тель но уве ли чи ва лось. Сред
няя кон цент ра ция йо дид–ани о на в лит ре 
по та сос тав ля ла от 37 мкг/л до 150 мкг/л 
йо дид ани о на [10].

 Че рез 5 лет в исс ле до ва ни и, про ве ден
ным Mao I.F., Ko Y.C и Chen M. бы ло про
ве де но изу че ние вы ве де ния йо дид–ани о
на с по том, соб ран ным у фут бо лис тов в 
те че ние од но го ча са тре ни ров ок, вк лю
ча ю щих в се бя тре ни ро воч ную двухс то
рон нюю иг ру. 

Экс пе ри мен ты про во ди лись в те че ние 
шес ти ме ся цев. Сред няя ско рость по то
от де ле ния сос тав ля ла 1,54 л/ час и сред
няя ско рость эли ми на ции йо дид–ани о на– 
37 мкг/л, что оз на ча ло, что фут бо лис ты 
те ря ли приб ли зи тель но 57 мкг в те че ние 
каж до го ча са тре ни ров ки. В кон це исс ле
до ва ния бы ло про ве де но де таль ное ме ди
цинс кое обс ле до ва ние участ ни ков экс пе
ри мен та, и у шес ти из 13 фут бо лис тов 
был ди аг нос ти ро ван йод–де фи цит и из
ме не ния в уров нях гор мо нов щи то вид ной 
же ле зы [13].

 Те ми же ав то ра ми в 2001 го ду бы ло 
про ве де но срав ни тель ное изу че ние эли
ми на ции йо дид–ани о на с по том и мо чой 
у 13 фут бо лис тов и 100 сту ден тов, не за
ни ма ю щих ся спор том (Mao, 2001). Бы ло 
ус та нов ле но, что у 38,5 % фут бо лис тов и 
все го лишь у 2 % не за ни ма ю щих ся спор
том сту ден тов вы ве де ние йо да с мо чой 
бы ло зна чи тель но ни же нор мы. При чи
ной это го яви лась по вы шен ная ско рость 
эли ми на ции йо да с по том у спортс ме нов. 
В те че ние ча са тре ни ро вок эли ми на ция 
йо да по том бы ла вы ше, чем с мо чой в 
те че ние 24 ча сов. Кли ни чес кие исс ле до
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ва ния по ка за ли, что у 46 % фут бо лис тов–
у част ни ков исс ле до ва ния при сутст во вал 
кли ни чес кий приз нак хро ни чес ко го де
фи ци та йо да [14].

И, на ко нец, в пос лед ней опуб ли ко
ван ной ра бо те Smyth P.P. и Duntas L.H. 
(2005) сум ми ро ва ли все исс ле до ва ни я, в 
ко то рых бы ла изу че на вза и мос вязь меж
ду по те рей йо да че рез пот и фи зи чес
ки ми уп раж не ни я ми. Ис поль зуя гру бое 
вы чис ле ни е, ав то ры по ка за ли, что за 10 
не дель тре ни ро вок спортс мен мо жет по
те рять бо лее 5 мг йо да, что сос тав ля ет в 
сред нем при мер но 70 мкг в день. Ав то ры 
приш ли к зак лю че нию, что спортс ме ны, 
не упот реб ля ю щие хо тя бы 150 мкг йо да, 
мо гут дос тичь сос то я ния йод–де фи ци та, 
ко то ро е, в свою оче редь, мо жет при вес
ти к сни же нию им му ни те та, пе ре нап
ря же нию и пе рет ре ни ров ке, синд ро му 
хро ни чес кой ус та лос ти и сни же нию ра
бо тос по соб нос ти [11].

 Та ким об ра зом, на се год няш ний день 
уже дос то вер но до ка за но, что при ин тен
сив ных фи зи чес ких уп раж не ни ях при
мер но 90% пос ту пив ше го с пи щей йо да 
эли ми ни ру ет с мо чой в те че ние су ток. 
Вы яв ле но, что эли ми на ция с мо чой не 
яв ля ет ся единст вен ным пу тем умень ше
ния уров ня йо да в ор га низ ме. Бы ло до ка
за но, что во вре мя ин тен сив ных и про
дол жи тель ных тре ни ро вок по том мо жет 
вы во дить ся из ор га низ ма боль шое ко ли
чест во йо да. 

Во всех при ве ден ных вы ше исс ле до
ва ни ях ав то ры при хо дят к вы во ду, что 
пот реб ле ние йод со дер жа щей пи щи или 
пи ще вых до ба вок мо жет по мочь под дер
жи вать кон цент ра цию йо да на не об хо ди
мом уров не и обес пе чить оп ти маль ную 
функ цию гор мо нов щи то вид ной же ле зы.

В част нос ти, это бы ло до ка за но в ра
бо те Mao I.F. и со ав то ров (2001). Ав то ры 
вов лек ли в исс ле до ва ние спортс ме нов, 
ко то рые пос то ян но при ни ма ли с пи щей 
при мер но 10–14 мг йо да. Ре зуль та ты исс
ле до ва ний в этой груп пе по ка за ли, что у 

всех спортс ме нов этой груп пы не об на
ру же но сни же ния уров ня йо да в ор га низ
ме или из ме не ния кон цент ра ции ти ре о
ид ных гор мо нов. Кро ме то го, ав то ра ми 
бы ло ус та нов ле но, что ско рость эли ми
на ции йо да из ор га низ ма на хо ди лась в 
пря мо про пор ци о наль ной за ви си мос ти от 
ко ли чест ва вы де ля е мо го по та. Ав то ра ми 
так же бы ло ус та нов ле но, что ско рость 
эли ми на ции йо да по том у спортс ме нов, 
участ ву ю щих в исс ле до ва ни и, сос тав ля ла 
в сред нем 37 мкг/л [12].

 Не об хо ди мость ис поль зо ва ния пре
па ра тов йо да обус лов ле на так же и тем, 
что воз дейст вие на ор га низм фи зи чес
кой наг руз ки до от ка за от ра бо ты, как 
ст рес сор но го фак то ра, при во дит к сры ву 
про цес сов адап та ции у спортс ме нов, что 
про яв ля ет се бя в осо бен нос тях функ ци
о ни ро ва ния ги по та ла мо–ги по фи зар ной и 
ти ре о ид ной сис те мы [7].

В ре зуль та те исс ле до ва ний ус та нов ле
но, что ис ход ный уро вень кон цент ра ций 
как ти рок си на, так и три йод ти ро ни на у 
спортс ме нов вы ше в срав не нии с груп
пой конт ро ля. На и боль шая ре ак тив ность 
ги по та ла мо–ги по фи зар но–ти ре о ид ной 
сис те мы в от вет на дейст вие фи зи чес
кой наг руз ки об на ру же на у предс та ви те
лей цик ли чес ких и иг ро вых ви дов спор
та. Так, у лыж ни ков в кро ви наб лю дал ся 
дос то вер ный рост на 5,3% сво бод ной 
фрак ции три йод ти ро ни на на фо не зна
чи тель но го (на 51,1%) сни же ния сво бод
ной фрак ции ти рок си на. В груп пе иг ро
вых ви дов спор та от ме ча лось уве ли че ние 
на 5,3% со дер жа ния сво бод ной фрак ции 
три йод ти ро ни на и сни же ние на 4,9% кон
цент ра ции об ще го три йод ти ро ни на [7].

 Во всех исс ле до ван ных груп пах бы ли 
вы яв ле ны по ло жи тель ные уме рен ные и 
силь ные кор ре ля ци он ные за ви си мос ти 
меж ду уров нем ти ре от роп но го гор мо на 
и мощ ност ью в мо мент от ка за от ра бо ты, 
а так же дли тель ност ью ра бо ты [7].

В мес те с тем не об хо ди мо учесть, что 
имен но гор мо ны ги по та ла мо–ги по фи
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зар но–ти ре о ид ной (ГГТС) и ги по та ла мо–
ги по фи зар но–над по чеч ни ко вой (ГГНС) 
сис тем обес пе чи ва ют ин тен сив ность 
про те ка ния об мен ных про цес сов и не в 
пос лед нюю оче редь оп ре де ля ют уро вень 
фи зи чес кой ра бо тос по соб нос ти ат ле та. 
При ни мая во вни ма ние роль гор мо нов ги
по фи за, щи то вид ной же ле зы и над по чеч
ни ков в ре гу ля ции функ ций ор га низ ма, 
и, в част нос ти, в уп рав ле нии об мен ны
ми про цес са ми, а так же энер ге ти чес ком 
обес пе че ние мы шеч ной де я тель нос ти, и, 
сле до ва тель но, оп ре де ле нии уров ня фи
зи чес кой ра бо тос по соб нос ти спортс ме
нов, осо бую ак ту аль ность предс тав ля ет 
изу че ние осо бен нос ти функ ци о ни ро ва
ния важ ней ших эн док рин ных осей, вов
ле ка е мых в ре ак цию ор га низ ма на фи
зи чес кую наг руз ку, а имен но: ГГТ и ГГН 
сис тем. 

Как вид но из вы шеиз ло жен но го, для 
под дер жа ния хо ро шей спор тив ной фор
мы, пре дуп реж де ния пе ре нап ря же ния и 
пе ре у том ле ния не об хо ди мо ис поль зо вать 
йод со дер жа щие пре па ра ты. При этом 
важ но оп ре де лить, ка кие имен но пре па
ра ты йо да бо лее пра виль но ис поль зо вать, 
так как в нас то я щее вре мя на фар ма цев
ти чес ком рын ке име ют ся нес коль ко пре
па ра тов йо да, в том чис ле и со дер жа щие 
йод в комп лек се с дру ги ми ве щест ва ми. 
В част нос ти, вы яв ле но, что для уст ра не
ния йод оде фи ци та луч ше ис поль зо вать 
пре па ра ты, со дер жа щие йод, вхо дя щий в 
сос тав бел ко вых со е ди не ний. Ведь имен
но та кой йод на хо дит ся в кро ви че ло ве ка.

Од на ко до нас то я ще го вре ме ни нет 
точ ной ин фор ма ци и, ка кую имен но до
зу йо да не об хо ди мо ис поль зо вать. Од ни 
исс ле до ва те ли ут верж да ют, что в сут ки 
спортс ме нам не об хо ди мо упот реб лять 
10–14 мг йо да, дру гие ука зы ва ют на до зу 
150 мг.

От ве ты на пос тав лен ные воп ро сы в 
ка кой–то ме ре да ют исс ле до ва ни я, про ве
ден ные на ба зе Рес пуб ли канс ко го Цент ра 
спор тив ной ме ди ци ны и ан ти до пин го вой 

служ бы Ар ме нии в те че ние 2012–2014 гг. 
[3–6]. 

 Ма те ри а лы и ме то ды:
В исс ле до ва нии при ни ма ли учас тие 

108 спортс ме нов в воз рас те от 17 до 27 
лет (с ред ний воз раст – 20 лет), ко то рые 
бы ли ран до ми зи ро ва ны в три груп пы. 
Спортс ме ны пер вой груп пы при ни ма ли 
пре па рат «Ар ме ни кум – кап су лы», со дер
жа щие 72 мг йо да в комп лек се с декст
ри на ми, в до зе – 1 кап су ла в день, вто рой 
груп пы – 1 таб лет ку би о ло ги чес ки ак тив
ной до бав ки « Йод–Ак тив 100», со дер жа
щей 100 мкг йо да, в комп лек се с бел ка ми 
и трет ьей груп пы – пла це бо, предс тав ля
ю щее со бой кап су лы, не от ли ча ю щи е ся 
по фор ме, ве су и цве ту от кап сул «Ар
ме ни ку ма» и со дер жа щие му ку трет ье го 
сор та.

 До на ча ла исс ле до ва ний у ис пы ту е
мых в сос то я нии по коя из ме ря лась тем
пе ра ту ра те ла, кро вя ное дав ле ние и час
то та сер деч ных сок ра ще ний (ЧСС), че рез 
5 мин. у спортс ме нов от би ра лась кровь 
из лок те вой ве ны для про ве де ния би о
хи ми чес ких, ге ма то ло ги чес ких и гор мо
наль ных ана ли зов. 

В пер вый день участ ни ки исс ле
до ва ния про хо ди ли спе ци аль ные тес
ты на ве ло эр го мет ре для оп ре де ле ния 
фи зи чес кой ра бо тос по соб нос ти. За тем 
спортс ме ны при ни ма ли тес ти ру е мые 
пре па ра ты в за ви си мос ти от то го, в ка
кую груп пы бы ли ран до ми зи ро ва ны. В 
те че ние пос ле ду ю щих 14 дней ис пы ту
е мые при ни ма ли пре па ра ты при мер но в 
900, сра зу пос ле завт ра ка, и за 1 час 30 
мин. до тре ни ров ки. По окон ча нии кур са, 
на 15–ый день пос ле на ча ла ис пы та ни я, 
спортс ме ны про хо ди ли про це ду ры, ана
ло гич ные с пер вым днем ис пы та ни я. 

Пе ред на ча лом и пос ле окон ча ния исс
ле до ва ни я, че рез 10–15 мин. пос ле окон
ча ния тре ни ров ки, участ ни ки от ве ча ли 
на воп ро сы, ука зан ные в са мом из вест
ном и ва ли ди ро ван ном воп рос ни ке по 
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оп ре де ле нию сте пе ни ус та лос ти (Fatigue 
Severity Scale) [9, 10]. Воп рос ник вк лю чал 
в се бя 9 воп ро сов, ана лиз от ве тов на ко
то рые поз во ля ет с вы со кой точ ност ью 
оп ре де лить сте пень ус та лос ти ис пы ту
е мо го. 

У част ни ки исс ле до ва ния име ли сле ду
ю щий ре жим тре ни ров ки: пер вый день 
– тре ни ров ка с ин тен сив ност ью 90% от 
мак си маль ной, за тем 13 дней – тре ни ров
ка с ин тен сив ност ью 75% от мак си маль
ной и в пос лед ний день – тре ни ров ка с 
ин тен сив ност ью 90% от мак си маль ной. 
Меж ду пер вой и вто рой не де лей – 1 день 
от ды ха. Ин тен сив ность тре ни ров ки оп
ре де ля лась по ЧСС и кон цент ра ции лак
та та кро ви.

Д ля про ве де ния срав ни тель но го ана
ли за эф фек тив нос ти пре па ра тов ис поль
зо ва ли ве ли чи ны раз ни цы в исс ле до ван
ных по ка за те лях, по лу чен ных пос ле и до 
при е ма пре па ра тов. 

В хо де исс ле до ва ний ав то ра ми не бы
ло вы яв ле но ка ких–ли бо по боч ных яв
ле ний и ре ак ций. Не за ре гист ри ро ва но 
так же и жа лоб на пло хое са мо чувст ви е. 

Во всех исс ле ду е мых груп пах из ме
не ния в уров нях ге ма ток ри та, тром бо ци
тов, лей ко ци тов, нейт ро фи лов, ско рос ти 
осе да ния эрит ро ци тов, ка ли я, каль ция 
и нат рия кро ви, бел ков кро ви, уров ней 
АЛТ, АСТ, ГГТ, глю ко зы, кре а ти ни на, мо
лоч ной кис ло ты, мо че ви ны, би ли ру би
на, ще лоч ной фос фо та зы, хо лес те ри на, 
триг ли це ри дов, Т3, сво бод но го и об ще го 
Т4 и тес тос те ро на до и пос ле при е ма исс
ле ду е мых пре па ра тов бы ли ста тис ти чес
ки не зна чи мы и ос та ва лись в пре де лах 
нор мы.

 Ре зуль та ты и их об суж де ние 
С рав ни тель ный ана лиз по ка зал, что 

из ме не ни я, про ис хо дя щие под вли я ни
ем пре па ра тов «Ар ме ни кум–кап су лы», 
ста тис ти чес ки зна чи мо от ли ча ют ся от 
из ме не ний, за ре гист ри ро ван ных пос ле 
кур со во го при е ма би о ло ги чес ки ак тив

ной до бав ки « Йод–ак тив 100» и пла це бо. 
На и бо лее су щест вен ная раз ни ца от ме че
на для из ме не ний в уров нях ге мог ло би
на, эрит ро ци тов и лим фо ци тов, ко то рые 
пос ле при е ма пре па ра та «Ар ме ни кум– 
кап су лы» ста тис ти чес ки зна чи мо по вы
ша лись, тог да как в двух дру гих груп пах 
эти по ка за те ли прак ти чес ки не из ме ня
лись. Уро вень им му ног ло бу ли на А ста
тис ти чес ки зна чи мо по вы шал ся толь ко в 
груп пе ар ме ни ку ма и сни жал ся в груп пе 
пла це бо, а в трет ьей груп пе уве ли чи вал
ся ста тис ти чес ки незна чи мо. Ве ли чи
на со от но ше ния тес тос те рон/ кор ти зол, 
ха рак те ри зу ю щая ана бо ли чес кий ста тус 
ор га низ ма, ста тис ти чес ки зна чи мо по вы
ша лась в груп пе, при ни мав шей вы со кие 
до зы йо да («Ар ме ни кум–кап су лы»). В то 
же вре мя у спортс ме нов, при ни мав ших 
низ кие до зы йо да (Йод–ак тив), эта ве
ли чи на дос то вер но сни жа лась, а в груп
пе, при ни мав шей пла це бо, прак ти чес ки 
не из ме ня лась. При чи ной это го яв ле ния 
бы ло рез кое из ме не ние уров ня кор ти зо ла 
– дос то вер ное сни же ние его кон цент ра
ции в груп пе, при ни мав шей ар ме ни кум, 
и по вы ше ние в груп пе, при ни мав шей 
йод–ак тив. 

А на лиз от ве тов на воп ро сы, ха
рак те ри зи ру ю щие сте пень ус та лос ти 
спортс ме нов, по ка зал, что вы со кие до зы 
ис поль зо ва ния пре па ра та «Ар ме ни кум–
кап су лы» могут спо собст во вать сни же
нию сте пе ни ус та лос ти пос ле фи зи чес
кой наг руз ки, в от ли чие от Йод–ак тива 
и пла це бо. Из ме не ния в по ка за те лях фи
зи чес кой ра бо тос по соб нос ти бы ли ди а
мет раль но про ти во по лож ны. Ес ли при ем 
Ар ме ни ку ма по вы шал этот по ка за тель, 
то при ем пла це бо или пре па ра та йод–ак
тив ни как не вли ял на не го и да же наб
лю да лось ста тис ти чес ки незна чи тель ное 
умень ше ние ра бо тос по соб нос ти к кон цу 
исс ле до ва ни я. 

Та ким об ра зом, ана лиз на уч ной ли
те ра ту ры поз во ля ет пред по ло жить, что 
низ кие до зы йо да не мо гут вос пол нить 
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по те ри йод–а ни о на, ко то рый ин тен сив
но вы де ля ет ся по том во вре мя про ве де
ния спор тив ных тре ни ро вок. Кро ме то го, 
до за 100 мкг не при во дит к по вы ше нию 
ге мог ло би на и со от но ше ния тес тос те
рон/ кор ти зол, что поз во ля ет лег че пе
ре но сить фи зи чес кие наг руз ки. 

 В то же вре мя ис поль зо ва ние ор га

ни чес кой фор мы йо да в до зах 12–50 мг 
в день мо жет ре аль но спо собст во вать 
умень ше нию рис ка воз ник но ве ния де
фи ци та йо да, сох ра не нию и по вы ше нию 
им му ни те та, сни жа ю ще го ся в ре зуль та те 
ин тен сив ных тре ни ро вок и, как ре зуль
тат – по вы ше нию ра бо тос по соб нос ти 
спортс ме нов. 
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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

 Հոդ վա ծում քն նարկ վում են յոդ պա րու նա կող դե ղե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թուն
նե րը ին տեն սիվ ֆի զի կա կան մար զում նե րի ժա մա նակ ՝ օպ տի մալ դե ղա չա փի և դե ղաձ ևի 
որոշ ման նպա տա կով:

 Հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ «Ար մե նի կում» դե ղա պա տի ճի կի րա
ռումն վի ճա կագ րո րեն զգա լի փո խում է հե մոգ լո բի նի, էրիթ րո ցիտ նե րի և լիմ ֆո ցիտ նե րի, 
ինչ պես նաև իմու նո գլո բու լին Ա–ի մա կար դա կը: Բարձր դե ղա չափ ըն դու նած մար զիկ նե
րի մոտ զգա լի ո րեն աճում է տես տոս տե րոն/ կոր տի զոլ հա րա բե րակ ցու թյու նը, որը բնու
թագրում է մարմ նի անա բո լիկ վի ճա կը:

Այս պի սով՝ առ կա գրա կա նու թյան վեր լու ծու թյուն նե րը են թադ րում են, որ յո դի ցածր 
դե ղա չա փի (100 մկգ ) ըն դու նու մը չի կա րող լրաց նել յո դի կո րուս տը ին տեն սիվ մար զում
նե րի ըն թաց քում: Միև նույն ժա մա նակ, 12–50 մգ օրա կան դե ղա չա փով յո դի օր գա նա կան 
ձևե րի օգ տա գոր ծու մը կա րող է կան խել ին տեն սիվ մար զում նե րի հետ ևան քով յո դի պա
կա սի առա ջա ցու մը, բա րե լա վել մար զիկ նե րի դի մադ րո ղա կա նու թյու նը՝ որ պես հետ ևանք 
բա րե լա վե լով մար զում նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը:
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 Сис те мы на ци о наль ной бе зо пас нос
ти нет без вза и мо дейст ви я. Меж ду все
ми эле мен та ми сис те мы бе зо пас нос ти 
су щест ву ет ди на ми чес кая связь. Но эти 
эле мен ты в об щей сис те ме не рав но
цен ны. Их мес то и роль оп ре де ля ют ся 
сте пен ью внеш них и внут рен них опас
нос тей и уг роз. Все под сис те мы на ци
о наль ной бе зо пас нос ти вли я ют на во
ен ную бе зо пас ность. В свою оче редь, 
во ен ная бе зо пас ность не толь ко оп ре
де ля ет ся уров ня ми раз ви тия и эф фек
тив нос ти функ ци о ни ро ва ния всех иных 
под сис тем на ци о наль ной бе зо пас нос ти, 
но и но сит ин тег ра тив ный ха рак тер и 
ока зы ва ет су щест вен ное воз дейст вие на 
все дру гие под сис те мы.

К лю че вые сло ва: на ци о наль ная бе зо
пас ность, под сис те мы, во ен ная бе зо пас
ность, вза и мо дейст ви е, не за ви си мость, 
тер ри то ри аль ная це лост ность, су ве рен
ность, во ен ная по ли ти ка.

В XXI ве ке нет в ми ре ст ра ны, ко то
рая со от ветст во ва ла бы всем иде аль ным 
кри те ри ям ми ро вой бе зо пас нос ти, ак ту
аль ным проб ле мам бе зо пас нос ти. Ми ро
вая об щест вен ность уде ля ет сер ьез ное 
вни ма ние проб ле мам обес пе че ния бе зо
пас нос ти во всем ми ре, что обус лов ле
но про ис хо дя щи ми в ми ро вом масш та бе 
со ци аль но–по ли ти чес ки ми ис ка же ни я ми 
(на ру ше ни я ми), но вы ми ви да ми во о ру
же ний, вк лю чая ору жие мас со во го по ра
же ни я, а так же эко ло ги чес ки ми ка таст

ро фа ми, ко то рые предс та в ля ют со бой 
ре аль ную уг ро зу и в дан ный мо мент 
предс тав ля ют опас ность как для все го 
че ло ве чест ва, так и для каж дой конк рет
ной ст ра ны и лич нос ти [6, с. 7].

П роб ле ма во ен ной бе зо пас нос ти на 
про тя же нии мно гих ве ков на хо ди лась в 
цент ре об щест вен но го вни ма ни я. Но ес
ли в эпо ху обыч ных во о ру же ний она, как 
пра ви ло, сво ди лась к проб ле ме за щи ты 
на ци о наль ных ин те ре сов, то в нас то я щее 
вре мя при об ре ла пла не тар ный смысл. 
Ши ро кий ис то ри чес кий фон, на ко то ром 
раз во ра чи ва ет ся ее исс ле до ва ни е, при да
ет осо бую зна чи мость от дель ным те ма
ти чес ким уз лам, раз ра ба ты ва е мым в рус
ле по ли ти ко–п ра во вых те о рий.

 Пос коль ку на ци о наль ная бе зо пас
ность – это сис тем ное свойст во ст ра ны, 
то она име ет це лый ряд сос тав ля ю щих 
ее эле мен тов, от ра жа ю щих все мно го об
ра зие внут рен них и внеш них, су щест
вен ных и не су щест вен ных, не об хо ди
мых и слу чай ных свя зей и от но ше ний. 
В со дер жа тель ном пла не в на ци о наль ной 
бе зо пас нос ти в со от ветст вии со сфе ра
ми жиз не де я тель нос ти (в го ри зон таль
ном сре зе) выч ле ня ют ся сле ду ю щие 
ст рук тур ные ви ды: по ли ти чес ка я, эко
но ми чес ка я, эко ло ги чес ка я, со ци аль на я, 
ин фор ма ци он на я, ду хов на я, во ен ная и 
дру гие ви ды бе зо пас нос ти. Их круг пос
то ян но разд ви га ет ся. 

В Рес пуб ли ке Ар ме ния функ ция обес

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ТИГ РАН КО ЧА РЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, Меж ду на род ный на уч но – об ра зо ва тель ный 

центр, за ве ду ю щий ка фед рой по ли то ло ги и, док тор по ли то ло ги чес ких на ук, про фес сор

В ЗА И МО ДЕЙСТ ВИЕ ВО ЕН НОЙ БЕ ЗО ПАС НОС ТИ С ДРУ ГИ МИ ПОД СИС
ТЕ МА МИ НА ЦИ О НАЛЬ НОЙ БЕ ЗО ПАС НОС ТИ
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пе че ния во ен ной бе зо пас нос ти воз ло
же на на бо ес по соб ны е, всег да го то вые 
к дос той но му от по ру внеш ним уг ро зам 
во о ру жен ные си лы [1, ст. 11]. С этой точ
ки зре ния, для во о ру жен ных сил Рес
пуб ли ки Ар ме ния важ ней ши ми пер во о
че ред ны ми за да ча ми яв ля ют ся: на ли чие 
не об хо ди мых бо е вых воз мож нос тей для 
ре а ли за ции це лей во ен но го ха рак те ра; 
обес пе че ние во ен ной бе зо пас нос ти Рес
пуб ли ки Ар ме ни я; пре дотв ра ще ние вой
ны; за щи та на ци о наль ных ин те ре сов; ре
а ги ро ва ние на чрез вы чай ные си ту а ции и 
кри зи сы; при не об хо ди мос ти го тов ность 
к со дейс тию уси ли ям меж ду на род ной 
об щест вен нос ти, нап рав лен ным на обес
пе че ние ми ра и ста биль нос ти. В во ен ной 
докт ри не ст ра ны под чер ки ва ет ся, что в 
мис сию во о ру жен ных сил ст ра ны вхо дят 
сле ду ю щие ком по нен ты: сдер жи ва ни е, 
ох ра на и за щи та го су дарст вен ных гра ниц, 
обес пе че ние бо е вой под го тов ки, за щи та 
воз душ ных гра ниц и пре дотв ра ще ние 
воз душ ных на ру ше ний, со дейст вие кон
ро лю воз душ но го транс пор та [2, пункт 
18]. Во о ру жен ные си лы ис поль зу ют ся в 
це лях обес пе че ния во ен ной бе зо пас нос
ти Рес пуб ли ки Ар ме ния и На гор но–Ка ра
бахс кой Рес пуб ли ки. Во о ру жен ные си лы 
так же мо гут быть ис поль зо ва ны сог лас
но Конс ти ту ции Рес пуб ли ки Ар ме ни я и 
в иных слу ча ях, пре дус мот рен ных за ко
на ми и меж ду на род ны ми сог ла ше ни я ми 
[5, с. 132]. 

П ри мно го чис лен нос ти под хо дов по 
ква ли фи ка ции раз лич ных ви дов бе зо пас
нос ти на и бо лее об щим яв ля ет ся оп ре де
ле ние трех ее ви дов на ос но ве ана ли за 
при род ных, тех ни чес ких и со ци аль ных 
сил. Так, ге о би о фи зи чес кая бе зо пас ность 
свя за на с за щи щен ност ью лю дей и тех
ни ки от ка таст ро фи чес ко го воз дейст вия 
сил при ро ды. Тех ни чес кая (и ли тех но
ло ги чес ка я) бе зо пас ность оз на ча ет за
щи щен ность при ро ды и лю дей от опас
нос тей, ис хо дя щих от воз рос шей мо щи 
тех ни ки, ско рост ных ма шин и обо ру до

ва ни я, вред ных тех но ло гий. Со ци аль ная 
бе зо пас ность, в ши ро ком пла не, свя за на 
с обес пе че ни ем жиз нен но важ ных ин те
ре сов лю дей в ус ло ви ях воз мож ных воз
дейст вий со ци аль ных сил и про цес сов, 
воз ни ка ю щих в са мом об щест ве. 

Хо тя во ен ная сфе ра мо жет и по ро
дить ге о би о фи зи чес кие и тех но ло ги чес
кие опас нос ти и уг ро зы, са ма во ен ная 
бе зо пас ность про яв ля ет ся как сос тав ная 
часть со ци аль ной бе зо пас нос ти с ис поль
зо ва ни ем по ня тия « со ци аль но е» в ши ро
ком смыс ле (как об щест вен но е). 

Д ля то го, что бы оп ре де лить мес то 
во ен ной бе зо пас нос ти в сис те ме на ци о
наль ной бе зо пас нос ти, раск ро ем, в са мом 
об щем ви де, сущ ност ные приз на ки ос
нов ных ви дов бе зо пас нос ти, а так же ус
та но вим вза и мос вязь меж ду ни ми. Под
хо ды к по ни ма нию сущ нос ти то го или 
ино го ви да бе зо пас нос ти раз ные и оп ре
де ля ют ся мно жест вен ност ью под хо дов к 
су ти бе зо пас нос ти. 

Нач нем с бе зо пас нос ти по ли ти чес кой. 
Нес мот ря на то, что сам тер мин « по ли
ти чес кая бе зо пас ность» в Рес пуб ли ке 
Ар ме ния офи ци аль но и дос ко наль но еще 
не конс ти ту и ро вал ся, под ней по ни ма ет
ся за щи щен ность конс ти ту ци он но го ст
роя и по ли ти чес кая ста биль ность в об
ществе. 

П редс тав ля ет ся, что суть по ли ти чес
кой бе зо пас нос ти не мо жет быть све де
на лишь к сох ра не нию конс ти ту ци он но го 
ст ро я, она преж де все го ха рак те ри зу ет ся 
су ве рен ност ью, са мос то я тель ност ью как 
вы бо ра, так и осу ществ ле ния на прак ти
ке по ли ти чес ко го кур са, не за ви си мост
ью внеш ней и внут рен ней по ли ти ки, 
спо соб ност ью по ли ти чес ко го ре жи ма 
со дейст во вать прог рес сив но му по ли ти
чес ко му раз ви тию об щест ва, от дель но го 
че ло ве ка, са мо го го су дарст ва. Она обес
пе чи ва ет ся со во куп ност ью мер по вы яв
ле ни ю, пре дуп реж де нию и уст ра не нию 
тех фак то ров, ко то рые мо гут на нес ти 
ущерб по ли ти чес ким ин те ре сам ст ра ны, 
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на ро да, об щест ва, граж дан, обус ло вить 
по ли ти чес кий рег ресс и да же по ли ти чес
кую ги бель го су дарст ва, а так же прев ра
тить власть и по ли ти ку из со зи да тель но–
конст рук тив ной в раз ру ши тель ную си лу, 
ис точ ник бед и нес час тий для лю дей и 
ст ра ны, ина че го во ря, дос ти га ет ся фор
ми ро ва ни ем та кой по ли ти чес кой сис те
мы, ко то рая су ме ет обес пе чить ба ланс 
ин те ре сов раз лич ных со ци аль ных групп 
с опо рой на при о ри тет лич нос ти.

 Во о ру жен ные си лы, за ни мая гла венст
ву ю щее по ло же ние в обес пе че нии во ен
ной бе зо пас нос ти Ар ме ни и, долж ны ре
гу ляр но за ни мать ся ис пол не ни ем толь ко 
сво их за дач и ни ко им об ра зом, ни при 
ка ких обс то я тельст вах не быть втя ну ты 
в по ли ти ку. Креп ка я, дис цип ли ни ро ван
ная и бо ес по соб ная ар ми я, на хо дясь вне 
по ли ти ки, од нов ре мен но всег да бу дет 
“в цент ре по ли ти ки” ст ра ны, сво им су
щест во ва ни ем вну шая на ро ду до ве ри е, 
ве ру и гор дость, ста би ли зи руя ге о по ли
ти чес кую обс та нов ку и нейт ра ли зуя все 
уг ро зы, нап рав лен ные про тив во ен ной 
бе зо пас нос ти ст ра ны. И, ко неч но, толь ко 
пло дот вор но ис поль зуя по тен ци ал и воз
мож нос ти все го ар мянст ва и про жи ва ю
щих в Ар ме нии предс та ви те лей дру гих 
на ци о наль нос тей, воз мож но обес пе че ние 
сов ре мен ных и на деж ных во о ру жен ных 
сил, удов лет во ря ю щим вы ше наз ван ным 
зап ро сам [7, с. 533]. 

Ма те ри аль ной ос но вой на ци о наль ной 
бе зо пас нос ти яв ля ет ся эко но ми чес кий 
по тен ци ал го су дарст ва, ко то рый поз во
ля ет обес пе чить на ци о наль ный су ве ре
ни тет, тер ри то ри аль ную це лост ность, 
за щи ту ин те ре сов за ру бе жом, со ци
аль но–э ко но ми чес кую ста биль ность об
щест ва, фи зи чес кое и ду хов ное раз ви
тие лю дей, на ко нец, со от ветст ву ю щий 
уро вень обо ро нос по соб нос ти. Сос то я ние 
эко но ми ки ст ра ны, поз во ля ю щее эф фек
тив но вы пол нять эти за да чи, ха рак те ри
зу ет ся ка те го ри ей эко но ми чес кая бе зо
пас ность. 

Э ко но ми чес кая бе зо пас ность, та ким 
об ра зом, ха рак те ри зу ет ся уров нем ма те
ри аль но го про из водст ва, раз ви тия про
из во ди тель ных сил и эко но ми чес ких 
от но ше ний, на ли чия «эф фек тив нос
ти» функ ци о ни ро ва ния эко но ми чес кой 
инф раст рук ту ры, по лез ных ис ко па е
мых, ква ли фи ци ро ван ной ра бо чей си лы 
и сис те мы ее под го тов ки, тех но ло ги чес
кой са мос то я тель нос ти, ха рак те ром ин
тег ра ции в сис те му ми ро вых хо зяйст
вен ных свя зей. При на ли чии из вест ных 
ма те ри аль ных ре сур сов рав но ве си е, ста
биль ность, це лост ность и ди на мизм в 
об щест ве как ка чест вен ные ха рак те рис
ти ки его бе зо пас нос ти воз ни ка ют в ре
зуль та те со ци аль ной по ли ти ки. 

Од на из ее це лей – со ци аль ная бе зо
пас ность. Под со ци аль ной бе зо пас ност ью 
в уз ком смыс ле сло ва мы по ни ма ем та
кое сос то я ние со ци аль ной сфе ры, ко то
рое поз во ля ет пос ту па тель но и ус той чи
во раз ви вать ся со ци аль ной ст рук ту ре и 
со ци аль ным от но ше ни ям в об щест ве, на
деж но функ ци о ни ро вать сис те ме жиз не о
бес пе че ния и со ци а ли за ции лю дей. Есть и 
дру гие оп ре де ле ния со ци аль ной бе зо пас
нос ти. Нап ри мер, С. Дойл (С ША) счи та ет, 
что го су дарст во на хо дит ся в состоянии 
со ци аль ной бе зо пас нос ти, ес ли оно име
ет воз мож ность «о су ществ лять ме ры по 
раз ви тию со ци аль ной сфе ры и эко но ми
ки без внеш не го воз дейст ви я, обес пе чить 
сво их граж дан жил ьем, про до вольст ви ем, 
ра бо той, за щи щать их граж данс кие пра
ва и лич ные сво бо ды» [4, с. 5]. Д. Фи шер 
(С ША) под со ци аль ной бе зо пас ност ью по
ни ма ет « воз мож ность до би вать ся на ци о
наль но го раз ви тия и прог рес са, а так же 
удов лет во ре ния ос нов ных пот реб нос тей 
и прав че ло ве ка» [10, с. 7].

 Со ци аль ная бе зо пас ность не пос редст
вен но ха рак те ри зу ет сос то я ние че ло ве
ка, лю дей как выс шей цен нос ти лю бой 
ст ра ны, а уро вень со ци аль ных га ран тий 
оп ре де ля ет уро вень са мой со ци аль ной 
бе зо пас нос ти. Та ким об ра зом, глав ный 
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об ъект со ци аль ной бе зо пас нос ти – лич
ность. Не об хо ди мо под черк нуть, что со
ци аль ная бе зо пас ность лич нос ти мо жет 
быть обес пе че на лишь в ус ло ви ях сло
жив ше го ся и ус той чи во раз ви ва ю ще го ся 
пра во во го го су дарст ва. 

Ка чест вен но но вым эле мен том кон
цеп ции на ци о наль ной бе зо пас нос ти в сов
ре мен ных ус ло ви ях яв ля ет ся вк лю че ние 
в не го та ко го эле мен та, как эко ло ги чес кая 
бе зо пас ность, от ра жа ю щая од ну из гло
баль ных проб лем сов ре мен нос ти. В ши
ро ком смыс ле сло ва, эко ло ги чес кая бе
зо пас ность – это бе зо пас ность жиз нен но 
важ ных для че ло ве чест ва эко ло ги чес ких 
ком по нен тов на шей пла не ты и под дер
жа ние над ле жа ще го при род но го рав но
ве сия меж ду ни ми. Это та кое сос то я ние 
при род ных и ант ро по ген ных эко сис тем, 
при ко то ром обес пе чи ва ют ся сох ра не ни е, 
ра ци о наль ное ис поль зо ва ни е, восп ро из
водст во и по вы ше ние ка чест ва ок ру жа
ю щей сре ды, не соз да ют ся опас нос ти и 
уг ро зы для здо ров ья че ло ве ка, не об ра ти
мой по те ри при род ных ре сур сов и дру гих 
па губ ных для раз лич ных форм жиз ни из
ме не ний в би ос фе ре Зем ли. 

Э ко ло ги чес кая бе зо пас ность го су
дарст ва – это сос то я ни е, иск лю ча ю щее 
во ен ное или лю бое иное враж деб ное ис
поль зо ва ние средств воз дейст вия на при
род ную сре ду и кли мат и га ран ти ру ю щее 
мак си маль ное пре дотв ра ще ние воз дейст
вия на уч но–тех ни чес ко го прог рес са на 
эко ло ги чес кую ба зу сво е го раз ви ти я, не
до пус ти мость на не се ния ущер ба ок ру жа
ю щей сре де, в том чис ле и за пре де ла ми 
на ци о наль ной юрис дик ци и. Эко ло ги чес
кая бе зо пас ность ха рак те ри зу ет ся ви
до вым раз но об ра зи ем би ос фе ры, сос
то я ни ем почв и гид рос фе ры, сте пен ью 
ант ро по ген ной дег ра да ции ланд шаф тов, 
сос то я ни ем здо ров ья на се ле ни я. 

Бе зо пас ное раз ви тие лю бо го об щест
ва, го су дарст ва, че ло ве ка нап ря мую 
свя за но с их ин фор ма ци он ной бе зо пас
ност ью, так как ин фор ма ци он ная сре да 

яв ля ет ся сис те мо об ра зу ю щим фак то ром 
это го раз ви ти я. Под ин фор ма ци он ной бе
зо пас ност ью об щест ва, го су дарст ва под
ра зу ме ва ет ся сос то я ние от сутст вия ин
фор ма ци он ных опас нос тей и уг роз ли бо, 
при их на ли чи и, сос то я ние ус той чи вос ти 
ос нов ных сфер жиз не де я тель нос ти (по
ли ти ки, эко но ми ки, на у ки, тех нос фе
ры, сфе ры го су дарст вен но го уп рав ле
ни я, куль ту ры, об щест вен но го соз на ни я, 
во ен но го де ла и т.д.) по от но ше нию к 
опас ным ин фор ма ци он ным воз дейст ви
ям (как к внед ре ни ю, так и изв ле че нию 
ин фор ма ци и) [8, с. 82]. 

Ин фор ма ци он ная бе зо пас ность ха рак
те ри зу ет ся спо соб ност ью го су дарст ва, 
об щест ва, со ци аль ной груп пы, лич нос ти 
обес пе чить с оп ре де лен ной ве ро ят ност
ью дос та точ ные и за щи щен ные ин фор
ма ци он ные ре сур сы и ин фор ма ци он ные 
по пыт ки для под дер жа ния сво ей жиз
не де я тель нос ти и жиз нес по соб нос ти, 
про ти вос то ять ин фор ма ци он ным опас
нос тям и уг ро зам, не га тив ным ин фор ма
ци он ным воз дейст ви ям на ин ди ви ду аль
ное и об щест вен ное соз на ние и пси хи ку 
лю дей, а так же на комп ью тер ные се ти и 
дру гие тех ни чес кие ис точ ни ки ин фор
ма ци и, осу ществ лять ин фор ма ци он но–
п си хо ло ги чес кое про ти во борст во. 

Каж дый из расс мот рен ных ви дов бе
зо пас нос ти, каж дая та кая под сис те ма, в 
свою оче редь, ока зы ва ет ся сис те мой по 
от но ше нию к эле мен там, ее сос тав ля ю
щим. 

На ря ду с предс тав ле ни я ми об эле мен
тах на ци о наль ной бе зо пас нос ти в не е, 
как сис те му, вхо дят и предс тав ле ния о 
ст рук ту ре бе зо пас нос ти. Ст рук ту ра сис
те мы бе зо пас нос ти – это со во куп ность 
ус той чи вых от но ше ний и свя зей меж ду 
эле мен та ми, обес пе чи ва ю щи ми ее це
лост ность. Ка чест во сис те мы на ци о наль
ной бе зо пас нос ти оп ре де ля ет ся, во–пер
вых, ее эле мен та ми (под сис те ма ми) и, 
во–в то рых, ст рук ту рой, т.е. их вза и мо
дейст ви ем. 
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В ст рук ту ре бе зо пас нос ти один из са
мых слож ных воп ро сов – со от но ше ние 
ее ком по нен тов, ко то рые на хо дят ся в ор
га ни чес кой вза и мос вя зи. Сис те мы бе зо
пас нос ти нет без вза и мо дейст ви я. 

В за и мос вя зи меж ду эле мен та ми, уров
ня ми сис те мы, меж ду са ми ми сис те ма ми, 
как из вест но, мо гут быть раз лич ны ми: 
пос то ян ны ми и пе ре мен ны ми, не об хо ди
мы ми и слу чай ны ми, ус той чи вы ми и не
ус той чи вы ми, вза и мос ти му ли ру ю щи ми и 
вза и мо дейст ву ю щи ми. В пол ной ме ре это 
от но сит ся и к сис те ме на ци о наль ной бе
зо пас нос ти Армении. Из вест но, что вза
и мо дейст вие – не толь ко сов мест ные и 
сог ла со ван ные дейст ви я, но и вид от но
ше ний и свя зей об ъек тов меж ду со бой. 
Лю бое вза и мо дейст вие сос то ит из двух 
ком по нен тов: единст ва и борь бы вза и мо
дейст ву ю щих сто рон, ли бо их со дейст
ви я, ко то рое яв ля ет ся фор мой единст
ва, но не сво дит ся пол ност ью к не му. 
Единст во сис те мы бе зо пас нос ти про яв
ля ет ся в ди на ми чес кой свя зи, вза и мо о
бус лов лен нос ти ее ст рук тур ных эле мен
тов, в не раз рыв нос ти сос тав ных час тей 
об щей бе зо пас нос ти, в не воз мож нос ти 
дос тичь ее пос редст вом уси лия в од ной 
толь ко сфе ре, не при ни мая во вни ма ние 
дру гие сос тав ны е.

Э та ди на ми чес кая связь су щест ву ет 
меж ду все ми эле мен та ми сис те мы бе зо
пас нос ти. Вмес те с тем эти эле мен ты в 
об щей сис те ме не рав но цен ны. Их мес то 
и роль оп ре де ля ет ся сте пен ью внеш них 
и внут рен них уг роз. 

Нуж но так же про а на ли зи ро вать воз
дейст вие под сис тем на ци о наль ной бе
зо пас нос ти на сис те му во ен ной бе
зо пас нос ти. Ве ду щим фак то ром в 
конст ру и ро ва нии и функ ци о ни ро ва нии 
всей сис те мы на ци о наль ной бе зо пас
нос ти выс ту па ет по ли ти чес кая бе зо пас
ность, по ли ти ка го су дарст ва, по ли ти чес
кая сис те ма, ко то рая про ни зы ва ет все 
сфе ры бе зо пас нос ти и поз во ля ет (и ли 
нет) в той или иной ме ре ре а ли зо вы вать 

воз мож нос ти бе зо пас нос ти в ре аль ную 
дейст ви тель ность. Воз дейст вие сис те мы 
по ли ти чес кой бе зо пас нос ти на сис те му 
во ен ной бе зо пас нос ти обус лов ле но сле
ду ю щи ми обс то я тельст ва ми: 

а) уси ле ни ем оп ре де ля ю щей ро ли 
влас ти, го су дарст ва, по ли ти чес кой сис те
мы, по ли ти ки в обес пе че нии бла го по лу
чия на ро дов, со ци аль но–э ко но ми чес ко го 
и куль тур но го раз ви ти я, под дер жа нии 
об щест вен но го сог ла си я, пра во по ряд ка и 
ста биль нос ти, раз ви тии меж ду на род но го 
сот руд ни чест ва, а, зна чит, и на ци о наль
ной бе зо пас нос ти; 

б) спе ци фи чес ки ми осо бен нос тя ми 
го су дарст вен ной влас ти, аб со лют ны ми 
пра вом и мо но по ли ей ее на не ле галь
ное при нуж де ние и на си лие [3, с. 645, 
646], на ли чи ем инст ру мен тов си ло во
го обес пе че ния по ли ти ки го су дарст ва, в 
том чис ле во ен ной си лой, пра вом вес ти 
вой ну, тре бо вать, как пи сал К. Шмитт, 
от всех тех, кто при над ле жит к дан но му 
конк рет но му на ро ду, быть го то вым ид ти 
на смерть в борь бе с вра га ми: « Бла го да
ря этой влас ти над фи зи чес кой жизн ью 
лю дей по ли ти чес кое об щест во воз вы ша
ет ся над вся ко го ино го ро да со об щест вом 
или об щест вом» [11, с. 51]. Ина че го во
ря, го су дарст во вп ра ве не толь ко при ме
нять в слу чае не об хо ди мос ти на си ли е, но 
и тре бо вать от граж дан обя за тель нос ти 
учас тия в обес пе че нии во ен ной бе зо пас
нос ти; 

в) ужес то че ни ем борь бы за власть, 
вли я ние внут ри го су дарст ва и на ми ро
вой аре не, соп ро вож да ю щей ся ре ци ди
ва ми во ен но–си ло вых ре ше ний спор ных 
воп ро сов; 

г) эф фек тив ност ью са мой влас ти, по
ли ти чес кой сис те мы, го су дарст ва и его 
инс ти ту тов, что яв ля ет ся неп ре мен ным 
ус ло ви ем нор ма ли за ции меж ду на род ных 
по ли ти чес ких от но ше ний, а зна чит ск
ла ды ва ния та кой во ен но–по ли ти чес кой 
обс та нов ки, в ко то рой нет мес та во ен
ным уг ро зам. С дру гой сто ро ны, эф фек
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тив ность влас ти есть важ ное ус ло вие 
внут ри по ли ти чес кой ста биль нос ти, сле
до ва тель но, она оп ре де ля ет внут рен нюю 
во ен ную бе зо пас ность го су дарст ва и об
щест ва; 

д) рол ью влас ти, го су дарст ва в про
цес сах ар ти ку ля ции и аг ре ги ро ва ния ин
те ре сов об щест ва, от дель ных лич нос тей, 
в том чис ле и ин те ре сов во ен ной бе зо
пас нос ти; 

е) осо бен нос тя ми ме то дов и форм 
осу ществ ле ния по ли ти чес кой влас ти по
ли ти чес ким ре жи мом, пре доп ре де ля ю
щим ме ха низм обес пе че ния во ен ной бе
зо пас нос ти. 

Та ким об ра зом, обес пе чи вая по ли ти
чес кую бе зо пас ность го су дарст ва и об
щест ва, мы тем са мым соз да ем ус ло вия 
для их во ен ной бе зо пас нос ти. 

Конк ре ти зи руя вза и мос вязь сис тем 
эко но ми чес кой и во ен ной бе зо пас нос ти, 
мож но от ме тить сле ду ю ще е: 

а) толь ко на деж на я, эф фек тив ная 
сис те ма обес пе че ния эко но ми чес кой 
бе зо пас нос ти мо жет слу жить га ран том 
су ве ре ни те та и не за ви си мос ти ст ра ны, 
ее ста биль но го и ус той чи во го со ци аль
но–э ко но ми чес ко го раз ви ти я. При дли
тель ных и хро ни чес ких пре вы ше ни ях 
по ро го вых зна че ний, ха рак те ри зу ю щих 
нор маль ный уро вень эко но ми чес кой бе
зо пас нос ти, воз мож ны не толь ко край
не от ри ца тель ны е, но и не об ра ти мые 
пос ледст вия в ме ха низ мах обес пе че ния 
бе зо пас нос ти, го су дарст ва, об щест ва и 
лич нос ти;

б) эко но ми ка – ма те ри аль ная ос но ва 
во ен ной бе зо пас нос ти. Сос то я ние эко но
ми чес кой сфе ры ст ра ны, ее обо рон но го 
про мыш лен но го комп лек са оп ре де ля ет 
сис те мы тех ни чес ко го и ты ло во го обес
пе че ния инс ти ту тов во ен ной бе зо пас нос
ти, ко ли чест во и ка чест во во о ру же ни я, 
во ен ной тех ни ки и дру гих ма те ри аль ных 
средств, их функ ци о ни ро ва ния в мир но е, 
во ен ное вре мя и в кри зис ных си ту а ци
ях. Сни же ние уров ня эко но ми чес ко го 

раз ви тия ст ра ны как один из по ка за те
лей сни же ния уров ня ее эко но ми чес кой 
бе зо пас нос ти, в свою оче редь, соз да ет 
пред по сыл ки к сни же нию уров ня во ен
ной бе зо пас нос ти; 

в) не об хо ди мая бо ес по соб ность сил, 
обес пе чи ва ю щих во ен ную бе зо пас ность, 
ис хо дя из ис то ри чес ко го опы та, мо жет 
под дер жи вать ся толь ко в пол ном со от
ветст вии с эко но ми чес ки ми воз мож нос
тя ми го су дарст ва. С уче том то го, что 
воз мож нос ти на ра щи ва ния функ ци о ни
ро ва ния эко но ми ки с на ча лом бо е вых 
дейст вий, в си лу мно гих об ъек тив ных 
при чин, бу дут ог ра ни че ны, тре бу ет
ся уже к их на ча лу иметь не об хо ди мые 
за па сы во ен ной про дук ци и, сыр ья для 
экст рен но го на ра щи ва ния про цес са ее 
вы пус ка и ак ти ви за ции ра бо ты дейст
ву ю щих и ре зерв ных про из водст вен ных 
мощ нос тей. Мо би ли за ци он ны е, ст ра те
ги чес кие эко но ми чес кие ре зер вы го
су дарст во мо жет соз дать (и сох ра нить) 
толь ко при на деж но функ ци о ни ру ю щей 
эко но ми ке ст ра ны, а без них рас суж де
ния и об обо ро не, и о во ен ной бе зо пас
нос ти те ря ют смысл; 

г) пос коль ку эко но ми чес кая бе зо пас
ность есть ос но ва на ци о наль ной бе зо пас
нос ти, поз во ля ю щая функ ци о ни ро вать 
всем дру гим ее под сис те мам, то вли я ние 
на во ен ную сос тав ля ю щую она осу ществ
ля ет и опос ре до ван но, че рез дру гие под
сис те мы. Нап ри мер, не со от ветст вие сис
те мы эко но ми чес ких про из водст вен ных 
от но ше ний пот реб нос тям про из водст ва 
и эко но ми чес ко го раз ви тия ст ра ны как 
важ ней ше го фак то ра эко но ми чес кой бе
зо пас нос ти не из беж но вле чет за со бой 
иск рив ле ния и в со ци аль ной ст рук ту ре 
об щест ва, ко то ры е, в свою оче редь, вы
зы ва ют ис ка же ния в ин те ре сах раз лич
ных со ци аль ных групп и сло ев и, бу ду чи 
транс фор ми ро ван ны ми в по ли ти ку, на
но сят не поп ра ви мый ущерб как по ли ти
чес кой, так и во ен ной бе зо пас нос ти.

 Не от ъем ле мая сос тав ля ю щая часть 
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на ци о наль ной бе зо пас нос ти – со ци аль
ная бе зо пас ность, на хо дя ща я ся так же в 
единст ве с дру ги ми под сис те ма ми бе зо
пас нос ти. Не пос редст вен ное воз дейст
вие сис те мы со ци аль ной бе зо пас нос ти 
на во ен ную оп ре де ля ет ся сле ду ю щи ми 
фак то ра ми: 

а) кон со ли да ция на ро да, его сп ло чен
ность, об щест вен ное сог ла си е, граж данс
кий мир, пост ро ен ный на сп ра вед ли вом 
расп ре де ле нии об щест вен но го бо гатст ва, 
нравст вен ное здо ров ье как сущ ност ные 
ха рак те рис ти ки со ци аль ной бе зо пас нос
ти яв ля ют ся од ни ми из ре ша ю щих сил 
обес пе че ния во ен ной бе зо пас нос ти, осо
бен но на ста дии за щи ты от ре аль ных во
ен ных уг роз, а так же сни ма ют внут рен
ний век тор во ен ной бе зо пас нос ти; 

б) в про ти во вес это му со ци аль ная апа
ти я, пас сив ность на се ле ни я, выз ван ные 
низ ким уров нем жиз не о бес пе чи ва ю щих 
сис тем (низ ким уров нем со ци аль ной бе
зо пас нос ти), су щест вен но сни жа ют ст
ра те ги чес кую мощь го су дарст ва, жиз
нес той кость го су дарст ва и об щест ва. 
Уве ли че ние удель но го ве са на се ле ни я, 
жи ву ще го за чер той бед нос ти, расс ло е
ние об щест ва на уз кий слой бо га тых и 
пре об ла да ю щую мас су ма ло о бес пе чен
ных граж дан, на рас та ние ан та го низ мов в 
со ци аль ной ст рук ту ре и со ци аль ных от
но ше ни ях ве дут не толь ко к по яв ле нию 
со ци аль ной нап ря жен нос ти, но и раз ру
ша ют единст во, це лост ность на ци о наль
ной сис те мы бе зо пас нос ти, ибо каж дый 
из со ци аль ных суб ъек тов, на хо дя щих
ся в кон так те друг с дру гом, за бо тит ся 
боль ше о сво ей собст вен ной бе зо пас нос
ти, не же ли об об щей. Во ен ная бе зо пас
ность в та ких ус ло ви ях ста но вит ся как 
бы ве домст вен ным де лом, « не нуж ным» 
зна чи тель ной час ти об щест ва; 

в) от сутст вие дос та точ но го уров ня со
ци аль ных га ран тий, низ кий уро вень ма
те ри аль но го обес пе че ния и со ци аль ной 
за щи щен нос ти во ен нос лу жа щих, лиц, 
уво лен ных с во ен ной служ бы, и чле нов 

их се мей, а так же граж данс ко го пер со
на ла во ен ной ор га ни за ции ве дет к ст ре
ми тель но му сни же нию прес ти жа во ен
ной служ бы, сок ра ще нию ко ли чест ва и 
ухуд ше нию ка чест ва при зыв но го кон
тин ген та и мо би ли за ци он ных ре сур сов, 
су же нию со ци аль ной ба зы во ен ной ор
га ни за ци и; 

г) пос коль ку глав ный об ъект со
ци аль ной бе зо пас нос ти – лич ность, то 
под черк нем, что ре аль ный уро вень со
ци аль ной бе зо пас нос ти обус лов ли ва ет 
мо ти ва цию во инс кой служ бы, т.е. тех, 
кто не пос редст вен но участ ву ет в обес
пе че нии во ен ной бе зо пас нос ти. 

Та ким об ра зом, ук реп ле ние со ци аль
ной ста биль нос ти об щест ва – важ ней
ший фак тор дос ти же ния эф фек тив нос ти 
при ни ма е мых мер по обес пе че нию во ен
ной бе зо пас нос ти. 

Оп ре де лен ное воз дейст вие на во ен
ную бе зо пас ность ока зы ва ет и сис те ма 
эко ло ги чес кой бе зо пас нос ти. Ре аль ны ми 
опас нос тя ми и уг ро за ми в сов ре мен ных 
ус ло ви ях ста ли из ме не ния в ес тест вен
ной ос но ве жиз ни че ло ве ка, не га тив но 
воз дейст ву ю щие на раз ви тие об щест
ва: опас ность из ме не ния ге не ти чес ко го 
фон да, не дос та точ ная энер ге ти чес ка я, 
ми не раль но–сыр ье вая и про до вольст
вен ная обес пе чен ность раз ви ти я, де
мог ра фи чес кий дис ба ланс, заг ряз не ние 
ок ру жа ю щей сре ды рас ту щи ми ток си
чес ки ми от хо да ми. Все эти фак то ры как 
не пос редст вен но, так и опос ре до ван но 
вли я ют на сис те му обес пе че ния во ен
ной бе зо пас нос ти. Нап ри мер, ис то ще ние 
при род ных ре сур сов го су дарст ва соз
да ет сер ьез ные топ лив но–э нер ге ти чес
кие проб ле мы для инс ти ту тов во ен ной 
бе зо пас нос ти, С дру гой сто ро ны, как в 
мир но е, так и в во ен ное вре мя ак ту аль
ной яв ля ет ся проб ле ма за щи ты войск от 
опас ных эко ло ги чес ких фак то ров, свя
зан ных с пов сед нев ной про мыш лен ной 
или хо зяйст вен ной де я тель ност ью об
щест ва, а так же от эко ло ги чес ких фак
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то ров при род но го ха рак те ра. 
Пер вос те пен ное зна че ние при об ре та

ет сис те ма ин фор ма ци он ной бе зо пас нос
ти. Ее вли я ние на сис те му во ен ной бе
зо пас нос ти оп ре де ля ет ся сле ду ю щи ми 
фак то ра ми: 

а) ос во е ни ем и ис поль зо ва ни ем в ин
те ре сах обо ро ны и бе зо пас нос ти мно
ги ми го су дарст ва ми но вой сфе ры во ен
но–си ло во го про ти вос то я ния – сфе ры 
ин фор ма ци он но го про ти во борст ва; 

б) не об хо ди мост ью раз ви тия ин тег
ри ро ван ных сис тем и средств свя зи и 
ав то ма ти за ци и, бо е во го уп рав ле ни я, раз
вед ки, це ле у ка за ни я, пре дуп реж де ни я, 
конт ро ля и ра ди о э лект рон ной борь бы – 
важ ней ших сос тав ля ю щих ин фор ма ци
он но го ре сур са ст ра те ги чес ких сил; 

в) тен ден ци ей ин фор ма ти за ции 
средств во о ру жен ной борь бы, об ъек
тив ной ос но вой ко то рой яв ля ет ся про
ис хо дя щее пе ре во о ру же ние войск (сил), 
соз да ние мно го функ ци о наль ных комп
лек сов ог не во го по ра же ни я, а так же со
вер шенст во ва ние ав то ма ти зи ро ван ных 
сис тем ПВО, ави а ци он ных комп лек сов и 
вы со ко точ но го ору жи я; 

г) воз мож ност ью реф лек сив но го уп
рав ле ния про ти во борст ву ю щей сто ро
ной пос редст вом пред на ме рен ных воз
дейст вий на ин фор ма ци он ный ре сурс, а 
так же с ис поль зо ва ни ем де зин фор ма ции 
для це ле во го воз дейст вия на об щест вен
ное мне ние и во ен но–по ли ти чес кое ру
ко водст во ст ра ны для при ня тия и ре а ли
за ции этим го су дарст вом по ли ти чес ких и 
иных ре ше ний, же ла тель ных для дру го го 
го су дарст ва, а так же не пос редст вен но на 
во ен нос лу жа щих; 

д) рас ши ре ни ем воз мож нос ти дос ту
па к ин фор ма ции зак ры то го ха рак те ра, 
дан ным, сос тав ля ю щим го су дарст вен ную 
тай ну, че рез сов ре мен ные ин фор ма ци он
ные се ти. 

О боб щая, мож но от ме тить, что во
ен ная бе зо пас ность оп ре де ля ет ся не 
толь ко уров ня ми раз ви тия и эф фек тив

ност ью функ ци о ни ро ва ния всех иных 
под сис тем на ци о наль ной бе зо пас нос ти, 
но и но сит ин тег ра тив ный ха рак тер. 

К ро ме то го, опас нос ти и уг ро зы в обо
рон ной сфе ре есть по рож де ние эко но
ми чес ких, ин фор ма ци он ных, тех но ло
ги чес ких и дру гих опас нос тей. По э то му 
во ен ная бе зо пас ность, в из вест ном смыс
ле, есть про из вод ная от дру гих под сис
тем бе зо пас нос ти. 

В свою оче редь, во ен ная бе зо пас ность 
ока зы ва ет су щест вен ное воз дейст вие на 
все дру гие под сис те мы на ци о наль ной бе
зо пас нос ти. Во–пер вых, обес пе чи вая бе
зо пас ность лич нос ти, об щест ва и го су
дарст ва в обо рон ной сфе ре от во ен ной 
аг рес сии со сто ро ны дру гих го су дарств, 
пре дотв ра щая лю бое про ти воп рав ное 
во о ру жен ное на си ли е, нап рав лен ное 
про тив го су дарст вен но го су ве ре ни те та 
и конс ти ту ци он но го ст ро я, тер ри то ри
аль ной це лост нос ти ст ра ны, га ран ти руя 
бе зо пас ность и во ен но–по ли ти чес кую 
ста биль ность в при ле га ю щих к гра ни цам 
го су дарст ва ре ги о нах, соз да ют ся на деж
ные ус ло вия для ре а ли за ции на ци о наль
ных ин те ре сов во всех дру гих сфе рах 
(по зи тив ное вли я ние или ба зо вая функ
ция во ен ной бе зо пас нос ти).

 Во–в то рых, сис те ма во ен ной бе зо
пас нос ти на хо дит ся в про ти во ре чии с 
дру ги ми под сис те ма ми на ци о наль ной 
бе зо пас нос ти (не га тив ное вли я ние или 
де тер ми ни ру ю щая функ ция во ен ной бе
зо пас нос ти). Ги перт ро фи ро ва ние ро ли 
во ен ной бе зо пас нос ти в об щей сис те ме 
бе зо пас нос ти, вы де ле ние на ее за щит ный 
ме ха низм ре сур сов сверх ме ры, не адек
ват ных сте пе ни во ен ных опас нос тей и 
ре аль ных уг роз, ве дет к су щест вен но му 
ос лаб ле нию всех дру гих под сис тем на ци
о наль ной бе зо пас нос ти. 

А на лиз проб лем во ен ной бе зо пас нос
ти в нас то я щее вре мя про ис хо дит в рам
ках те о рии на ци о наль ной бе зо пас нос ти. 
Ог ра ни чен ность предс тав ле ний о бе зо
пас нос ти в на шей ст ра не об ъяс ня ет ся 
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ис то ри чес кой тра ди ци ей рас ши ре ния 
по ли ти чес ко го прост ранст ва го су дарст
ва на все об щест во, из вест ным су же ни
ем ес тест вен ных и не от ъем ле мых прав 
че ло ве ка. За пос лед нее де ся ти ле тие сло
жи лось нес коль ко под хо дов к по ни ма нию 
бе зо пас нос ти, пред по ла га ю щих ее расс
мот ре ние с по мощ ью ка те го рий « сос то я
ни е», « за щи щен ность», « де я тель ность» и 
«о щу ще ни е». Каж дый из под хо дов раск
ры ва ет ту или иную грань бе зо пас нос ти 
как фе но ме на. Ис поль зуя эти под хо ды, 
мы при хо дим к обоб щен ной ха рак те рис
ти ке бе зо пас нос ти: она есть сос то я ние 
жиз не де я тель нос ти со ци у ма, его ст рук
тур и инс ти ту тов, удер жи ва ю щее их в 
па ра мет рах на деж нос ти су щест во ва ния и 
ус той чи вос ти раз ви ти я. 

В сес то рон нее вы яв ле ние сущ нос ти 
во ен ной бе зо пас нос ти, ее ро ли и мес та 
в жиз ни со ци у ма воз мож но, лишь предс
тав ляя ее как сис тем ный об ъект. При ана
ли зе во ен ной бе зо пас нос ти пре дус мат ри
ва ют ся три уров ня: а) расс мот ре ние ее 
це лост ных свойств; б) ха рак те рис ти ка ее 
как под сис те мы на ци о наль ной бе зо пас
нос ти; в) исс ле до ва ние ее внут рен не го 
ст ро е ния и ро ли ст рук тур ных эле мен тов. 

Бе зо пас ность го су дарст ва – это та кое 

сос то я ние жиз не де я тель нос ти сис те мы 
власт ных ор га нов и уч реж де ний, ко то рое 
ха рак те ри зу ет ка чест вен ную их оп ре де
лен ность в ко ли чест вен ных па ра мет рах 
на деж нос ти су щест во ва ния и ус той чи
вос ти раз ви ти я. Бе зо пас ность об щест ва 
есть ка чест вен ное вы ра же ние сос то я ния 
ус той чи вос ти об щест ва, па ри те та че ло
ве ка, об щест ва и го су дарст ва. Это та кое 
ка чест вен ное сос то я ние об щест вен ных 
от но ше ний, ко то рое обес пе чи ва ет прог
рес сив ное раз ви тие че ло ве ка и об щест ва 
в конк рет ных ис то ри чес ких и при род
ных ус ло ви ях. Спе ци фи ка во ен ной бе
зо пас нос ти и го су дарст ва, и об щест ва 
оп ре де ля ет ся на ли чи ем во ен ных опас
нос тей и уг роз, во ен ным на си ли ем.

В се под сис те мы на ци о наль ной бе зо
пас нос ти как ее ст рук тур ные эле мен
ты на хо дят ся в пос то ян ной вза и мос вя зи. 
Выр вать хо тя бы один из этих эле мен
тов из це лост но го комп лек са – зна чит 
раз ру шить всю сис те му. Мес то, ие рар
хия и роль под сис тем на ци о наль ной бе
зо пас нос ти ди на мич ны и оп ре де ля ют
ся, преж де все го, сте пен ью внеш них и 
внут рен них уг роз го су дарст ву, об щест ву 
и лич нос ти.
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 ՌԱԶ ՄԱ ԿԱՆ ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅԱՆ ՓՈ ԽԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ԱԶ ԳԱՅԻՆ ԱՆՎ ՏԱՆ
ԳՈՒԹՅԱՆ ԱՅԼ ԵՆ ԹԱ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԵ ՐԻ ՀԵՏ

 ՔՈ ՉԱՐՅԱՆ ՏԻԳ ՐԱՆ
 ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի քա ղա քա գի տու թյան ամ բի ո նի վա րիչ,  

քա ղա քա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, դո ցենտ

Ազ գային ան վտան գու թյան հա մա կար գը չի կա րող կեն սա գործ վել առանց փո խազ դե
ցու թյան: Հա մա կար գի բո լոր բա ղադ րիչ նե րի միջև առ կա է զար գա ցող կապ, սա կայն այդ 
բա ղադ րիչ նե րը համա կար գում ու նեն ոչ մի ա տե սակ ար ժե քայ նու թյուն, որոնց տեղն ու 
դե րը բնո րոշ վում է ար տա քին ու ներ քին սպառ նա լիք նե րի և վտանգ նե րի մա կար դա կով: 
Ազ գային ան վտան գու թյան բո լոր են թա հա մակար գե րն ազ դում են ռազ մա կան ան վտան
գու թյան վրա: Իր հեր թին ռազ մա կան ան վտան գու թյու նը ոչ մի այն բնո րոշ վում է ազ գային 
ան վտան գու թյան մյուս բա ղադ րիչ նե րի գոր ծառ նու թյան ար դյու նա վե տու թյամբ ու զար գաց
վա ծու թյամբ, այլև այն կրում է ին տեգ րա ցի ոն բնույթ և էա կան ազ դե ցու թյուն ու նի մյուս 
բո լոր բա ղադ րիչ նե րի 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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 Հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է պե տա կան 
կա ռա վար ման հա մա կար գում օ րենս դիր 
իշ խա նու թյան գոր ծա ռույթ նե րի քա ղա
քա գի տա կան քն նու թյու նը: Այն նե րա
ռում է պե տա կան կա ռա վար ման ներ
կայիս դաշ տի հիմ նա րար սկզ բունք նե րի 
ներ կա յա ցու մը, օ րենս դիր իշ խա նու թյան 
գոր ծա ռու թյան հիմ նա կան ձևերն ու 
զար գաց ման մի տում նե րը: Օ րենս դիր իշ
խա նու թյու նը ներ կա յաց վում է ո րո շա կի 
օ րի նաս տեղծ գոր ծա ռույթ նե րով, ո րոնք 
հիմք են ցան կա ցած պե տու թյան կեն սա
գոր ծու նե ու թյան հա մար:

Հանգուցային բա ռեր և արտահայ
տու թյուններ. պե տա կան կա ռա վա րում, 
օ րենս դիր իշ խա նու թյուն, գոր ծա ռույթ, 
կա ռա վար ման մար մին ներ, պառ լա
մենտ:

Յու րա քան չյուր պե տու թյուն, կի րա
ռե լով իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման 
սկզ բուն քը, ստեղ ծում է իշ խա նու թյան 
օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան 
մար մին ներ: Թե պետ տար բեր պե տու
թյուն նե րում այդ մար մին նե րի փոխ գոր
ծո ղու թյան ձևերն ու նեն ու րույն ա ռանձ
նա հատ կու թյուն ներն ու զար գաց ման 
մի տում նե րը, գո յու թյուն ու նեն իշ խա
նու թյան մար մին նե րի գոր ծա ռու թյան 
ը նդ հա նուր մե խա նիզմ ներ, ո րոնք ի րա
գործ վում են ժա մա նա կա կից աշ խար
հում [9,  էջ 122–134]: 

Օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը ներ կա յա
նում է ո րո շա կի օ րի նաս տեղծ գոր ծա
ռույթ նե րով, ո րոնք հիմք են ցան կա ցած 
պե տու թյան կեն սա գոր ծու նե ու թյան հա
մար: Այն տի րա պե տում է ի րա վա կան 
նոր մա տիվ ակ տե րի ստեղծ ման ի րա վա
սու թյանը՝ ո ւղղ ված ժո ղովրդի կամ քի ու 
շա հե րի ար տա հայ տու թյա նը: 

 Ժա մա նա կա կից քա ղա քա գի տա կան 
գրա կա նու թյան մեջ օ րենս դիր իշ խա նու
թյան գոր ծա ռույթ նե րի մա սին խո սե լիս 
հա ճախ հան դի պում ե նք ժո ղովրդա
վա րա կան պե տու թյան ներ կա յա ցուց
չա կան և օ րենս դիր մարմ նի՝ պառ լա
մեն տի, գոր ծու նե ու թյու նը հիմ նա վո րող 
գոր ծա ռույթ նե րի տա րաբ նույթ վեր լու
ծու թյուն նե րի, ո ւս տի, կար ևոր է պե տա
կան կա ռա վար ման բազ մա զա նու թյան 
մեջ բա ցա հայ տել և ամ բող ջաց նել այն 
ը նդ հա նուր սկզ բունք ներն ու գոր ծա
ռույթ նե րը, ո րոնք հատ կան շա կան են 
ժո ղովրդա վա րա կան պե տու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման հա մա կար գին: Այդ գոր
ծըն թա ցի ըն թաց քում մշակ վում են պե
տա կան կա ռա վար ման հա մա պա տաս
խան սկզ բունք նե րը, ո րոնք կի րա ռե լի են 
ո րո շա կի սո ցի ալ–քա ղա քա կան ի րա վի
ճա կում, օբյեկ տի վո րեն պայ մա նա վոր
ված են ու ներ գոր ծում են մի մյանց վրա 
[6, 8]: 

 Պե տա կան կա ռա վար ման սկզ բունք
նե րը այն պի սի հիմ նա րար գա ղա փար
ներ են, ո րոնց հի ման վրա իշ խա նու թյան 
հա մա պա տաս խան մար մին նե րը ստեղծ
վում ու գոր ծում են: Պե տա կան կա ռա
վար ման սկզ բունք նե րը օբյեկ տի վո րեն 
պայ մա նա վոր ված են և ներ գոր ծում են 
մի մյանց վրա: Կա ռա վար ման սկզ բունք
նե րի փոխ կապ վա ծու թյան մե խա նիզ մի 
խախ տու մը են թադ րում է նաև իշ խա նու
թյան մար մին նե րի ֆունկ ցի ո նալ խախ
տում ներ: Պե տա կան կա ռա վար ման 
սկզ բունք նե րը ամ րագր ված են ի նչ պես 
հան րա պե տու թյան հիմ նա կան օ րենք
նե րով, այն պես է լ մյուս օ րենսդ րա կան 
ակ տե րով, ո րոնք այս կամ այն չա փով 
ա ռնչ վում են իշ խա նու թյան մար մին նե րի 

ԲԱԳ ՐԱՏ ԲԱԳ ՐԱ ՏՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի

 և ի րա վուն քի ի նս տի տու տի քա ղա քա գի տու թյան բա ժին, հայ ցորդ

Օ ՐԵՆՍ ԴԻՐ ԻՇ ԽԱ ՆՈՒ ԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԸ  
ՊԵ ՏԱ ԿԱՆ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ
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գոր ծու նե ու թյան հետ: Քա ղա քա գի տա
կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված է 
պե տա կան կա ռա վար ման սկզ բունք նե
րը բա ժա նել եր կու խմ բի՝ սո ցի ալ–քա
ղա քա կան և կազ մա կեր պա կան [6; 9]: 
Այդ բա ժա նու մը պայ մա նա կան բնույթ 
է կրում, քա նի որ գոր ծու նե ու թյու նը 
կար գա վո րող բո լոր կազ մա կեր պա
կան սկզ բունք նե րը՝ ի դեմս ճյու ղային, 
տա րած քային, ֆունկ ցի ո նալ կամ կո
լե գի ա լու թյան սկզ բունք նե րի, այն մե
խա նիզմ ներն են, ո րոնք ո ւղղ ված են 
հա սա րա կու թյան ի րա վա քա ղա քա կան 
հա մա կար գի կա ռուց մանն ու գոր ծա
ռու թյա նը: Կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ 
յու րա քան չյուր պա րա գա յում պե տա կան 
կա ռա վա րու մը ու նի սո ցի ալ–քա ղա քա
կան նշա նա կու թյուն, ո րն ար տա հայտ
վում է հե տև յալ՝ ժո ղովրդա վա րու թյան, 
օ րի նա կա նու թյան, իշ խա նու թյուն նե
րի բա ժան ման, օբյեկ տի վու թյան, գի
տա կա նու թյան, ար դյու նա վե տու թյան, 
հետ ևո ղա կա նու թյան, ազ գային շա հե րի 
պաշտ պա նու թյան հիմ նա րար սկզ բունք
նե րի մի ջո ցով: Այդ սկզ բունք նե րի վրա էլ 
կա ռուց վում է պե տա կան կա ռա վար ման 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մա լիր 
ռազ մա վա րու թյու նը, ո րը օ րենս դիր իշ
խա նու թյու նը ի րա գոր ծում է պառ լա մեն
տի ի նս տի տու տի մի ջո ցով [6]:

 Պառ լա մենտ նե րը հիմ նա կա նում 
բաղ կա ցած են մեկ պա լա տից, սա կայն 
ֆե դե րա տիվ պե տու թյուն նե րը, որ պես 
կա նոն, կա ռա վար վում են եր կու պա լա
տից կազմ ված պառ լա մեն տի մի ջո ցով: 
Նման կա ռա վար ման օ րի նակ նե րից են 
Ա ՄՆ–ն՝ Կոնգ րե սի Ներ կա յա ցու ցիչ նե
րի պա լա տի և Սե նա տի, Ա վստ րի ան՝ 
Մի ու թե նա կան խորհր դի և Ազ գային 
խորհրդի կա ռուց ված քով: Եր կու պա
լատ նե րից կազմ ված պառ լա մենտ ներ 
հան դի պում են նաև ո րոշ ու նի տար կա
ռա վար ման հա մա կար գե րում՝ ի դեմս 
Մեծ Բրի տա նի այի՝ Հա մայնք նե րի և 
Լոր դե րի պա լատ նե րի: Նման եր ևույ թը 
պայ մա նա վոր ված է իշ խա նու թյան մար
մին նե րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյան 

պահ պան ման ու պե տա կան կա ռա վար
ման հա մա կար գի ար դյու նա վե տու թյան 
նկա տա ռում նե րով: 

 Շատ ե րկր նե րում օ րենս դիր մարմ նի 
զար գաց ման տրա մա բա նու թյու նը հան
գեց րել է նրան, որ վե րին պա լատ նե րը 
հա ճախ ոչ թե ը նտր վում, այլ նշա նակ
վում են, ձևա վոր վում ար դեն ի սկ գոր
ծա դիր իշ խա նու թյու նը ներ կա յաց նող 
ան դամ նե րից։ Կա նա դա յում սե նա տի 
ան դամ նե րի նշա նա կու մը կա տար վում 
է տա րած քային կա ռա վար ման մարմ
նի ղե կա վա րի կող մից՝ վար չա պե տի 
հետ խորհր դակ ցե լով։ Նրանք նշա նակ
վում են ցմահ։ Սե նա տոր կա րող են լի
նել ե րե սուն տա րին լրա ցած և չորս 
հա զար դո լար ար ժո ղու թյամբ ան շարժ 
գույ քի սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող 
ան ձինք։ Եր կար ժա մա նակ, գրե թե ե րե
սուն տա րի շա րու նակ (1924–1953 թթ.), 
Կա նա դայի սե նա տի մե ծա մաս նու թյու նը 
պատ կա նում էր մի կու սակ ցու թյան, ի սկ 
ո ւղ ղա կի ը նտ րու թյուն նե րով ը նտր ված 
հա մայնք նե րի պա լա տի մե ծա մաս նու
թյու նը՝ մեկ այլ կու սակ ցու թյան [13, էջ 
346; 4, էջ 28–29]: 

Երկ պա լա տա նի հա մա կար գի 
ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն է, որ վե
րին պա լա տը հնա րա վո րու թյուն ու
նի ժո ղովրդա հա ճո և ոչ հիմ նա վոր
ված, պո պու լիստա կան, հռ չա կագ րային 
օ րենք նե րը վե րա նայելու, ի նչ պես նաև 
մեկ տե ղել տա րած քային (մաս նա վոր) և 
հան րա պե տա կան (ը նդ հա նուր) շա հե րը, 
այն լի ո վին ար տա հայ տում է ներ կա յա
ցուց չու թյու նը, հատ կա պես տա րած քային 
կտր ված քով։ Չպետք է մո ռա նալ, որ 
ե րկ պա լա տա նի հա մա կար գը ոչ օ պե րա
տիվ է, կա րող է հան գեց նել օ րենսդրա
կան գոր ծըն թա ցի դան դա ղեց մա նը։ Այդ 
է պատ ճա ռը, որ Ա րևմ տյան Եվ րո պայի 
ե րկր նե րում շար ժում է սկս վել վե րին 
պա լա տի ժո ղովրդա վա րաց ման կամ 
ար ձակ ման ո ւղ ղու թյամբ [4, էջ 30]։

 Պառ լա մենտ նե րի մեկ պա լա տից 
բաղ կա ցած կազ մը գե րա զան ցա պես 
հան դի պում է աշ խար հագ րո րեն փոքր 
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տա րածք զբա ղեց նող պե տու թյուն նե
րում բնա կեց ված մի ա տարր ազ գային 
պատ կա նե լի ու թյամբ բնակ չու թյան կող
մից: Նման պե տու թյուն նե րում (Հուն
գա րի ա, Ֆին լան դի ա) պառ լա մեն տը 
ղե կա վար վում է նա խա գա հի կող մից՝ 
գրե թե ա ռանց կո լե գի ալ կազ մի: Մի ա
պա լա տա նի ե րկր նե րի կազ մում է նաև 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը: Հ.Հա
կո բյա նը, բնու թագ րե լիս ԽՍՀՄ փլուզ
մա նը հա ջոր դող ՀՀ օ րենս դիր իշ խա նու
թյան կա յաց ման գոր ծըն թա ցը, շեշ տում 
է 1991 թ. նոյեմ բե րի 19–ին Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհրդի 
կող մից ըն դուն ված « Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան Գե րա գույն խորհր դի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րի 1–ին հոդ վա
ծում ամ րագր ված է. « Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան Գե րա գույն խոր հուր դը 
մշ տա պես գոր ծող մար մին է, ո րն ի րա
կա նաց նում է օ րենս դիր իշ խա նու թյու
նը և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված այլ ի րա
վա սու թյուն ներ» [2, էջ 9–10:]։ Հե ղի նա
կը ի րա վամբ մատ նան շում է օ րեն քում 
մի ար ժե քո րեն սահ ման ված իշ խա նու
թյուն նե րի տա րան ջատ ման սկզ բուն քը: 
Գե րա գույն խորհր դին վե րա պա հե լով 
օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը՝ մի ա ժա մա
նակ 2–րդ հոդ վա ծում նշ վում է, որ Հան
րա պե տու թյան նա խա գա հը, փոխ նա
խա գա հը, կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րը 
և նրանց տե ղա կալ նե րը, ի նչ պես նաև 
դա տա վոր նե րը, դա տա խազ նե րը չեն 
կա րող լի նել Գե րա գույն խորհր դի պատ
գա մա վոր ներ։ Փաս տո րեն՝ Հա յաս տա նի 
ի նք նիշ խան, ան կախ պե տու թյան ձևա
վոր ման հիմ քում ըն կած է ին այս օ րեն
քով հս տա կեց ված օ րենս դիր իշ խա նու
թյան գոր ծա ռույթ նե րը, ո րոնք հիմ նո վին 
տար բեր վում է ին մինչ այդ Գե րա գույն 
խորհր դի ու նե ցած գոր ծա ռույթ նե րից՝ 
նման վե լով ժա մա նա կա կից ժո ղովրդա
վա րա կան պառ լա մենտ նե րի [4, էջ 34]:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ԳԽ 
մա սին 1991 թ. նոյեմ բե րի 19–ի և հան րա
պե տու թյան նա խա գա հի մա սին օ գոս տո

սի 1–ի օ րենք նե րին հա մա պա տաս խան 
հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյու նը 
կազմ վում է հան րա պե տու թյան նա խա
գա հի կող մից: Հան րա պե տու թյան նա
խա գա հը նշա նա կում է կա ռա վա րու թյան 
նա խա գա հին և նրա հա մա ձայ նու թյամբ՝ 
կա ռա վա րու թյան մյուս ան դամ նե րին [1]: 
Հան րա պե տու թյու նում մշակ վել են սահ
մա նադ րու թյան մի շարք նա խագ ծեր, 
ո րոն ցում հիմ նա կա նում պահ պան վել 
են կա ռա վա րու թյուն կազ մե լու նախ
կին սկզ բունք նե րը: Նմա նա տիպ նոր
մա տիվ ակ տե րի ու ժը կորց րած ճա նա
չե լու մա սին օ րեն քը ըն դուն վեց 2006 թ. 
նոյեմ բե րի 28–ին: Փո խա րի նե լու ե կան 
նոր օ րենսդ րա կան ակ տեր, ո րոնց ներ
կայիս գոր ծար կու մը մատ նան շեց հան
րա պե տու թյու նում ի րա վա քա ղա քա կան 
դաշ տի բա րե փո խում նե րի շր ջա նը և 
պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի 
մշակ ման նոր ո ւղ ղու թյուն նե րը:

 Պե տա կան կա ռա վա րու մը նպա տա
կաուղղ ված է ո րո շա կի խն դիր նե րի 
ի րա կա նաց մա նը և այդ կա պակ ցու թյամբ 
օ ժտ ված է ան հրա ժեշտ գոր ծա ռույթ նե
րով:

 Ներ կա յումս ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը իշ
խա նու թյու նը կամ պե տա կան կա ռա վա
րու մը բա ժա նում է 3 խմ բի՝ օ րենս դիր, 
գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նու թյուն
նե րի: Սրանք պե տա կան կա ռա վար ման 
գոր ծա ռույթ նե րը ի րա կա նաց նե լիս հա
մա գոր ծակ ցում են և հա կազ դում մի
մյանց: Պե տա կան կա ռա վար ման ի րա
վա քա ղա քա գի տա կան գոր ծու նե ու թյու նը 
ա պա հո վող հիմ նա րար գոր ծա ռույթ նե
րից են կան խա տե սու մը, ծրագ րա վո րու
մը, կազ մա կեր պու մը, կար գա վո րու մը, 
ը նդ հա նուր ղե կա վա րու մը, օ պե րա տիվ 
կար գադ րու թյու նը, վե րահս կո ղու թյու նը 
և հաշ վա ռու մը: Ման րա մաս նենք նշ ված 
գոր ծա ռույթ նե րից յու րա քան չյու րը [3, 7, 
էջ 125–138; 10, էջ 15–19]:

 Կան խա տես ման գոր ծա ռույ թի գոր
ծար կու մը են թադ րում է հա սա րա կա
գի տա կան նվա ճում նե րի հի ման վրա 
այս կամ այն եր ևույ թի գի տա կան գնա



69

հա տու մը, ամ փո փու մը և դրանց հի ման 
վրա պե տա կան կա ռա վար ման մար մին
նե րի գոր ծու նե ու թյան ու գոր ծա ռույթ նե
րի կան խա տե սու մը:

 Պե տա կան կա ռա վար ման ան հրա
ժեշտ տար րե րից է ծրագ րա վո րու մը, ո րը 
են թադ րում է այս կամ այն գոր ծու նե ու
թյան գոր ծըն թաց նե րի ի րա վա քա ղա
քա գի տա կան, պե տա կան, սո ցի ալ–մ շա
կու թային, տն տե սա կան նպա տակ նե րին 
ո ւղղ ված պե տա կան մար մին նե րի ծրա
գ րե րը, ո րոնք հար կա վոր է կա տա րել 
ա ռա ջի կա յում:

 Կազ մա կերպ ման գոր ծա ռույ թը ներ
կա յաց նում է կա ռա վա րող և կա ռա
վար վող հա մա կար գե րի են թախմ բե րը, 
ի նչ պես նաև պե տա կան կա ռա վար ման 
մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը, որ պես
զի նրանք գոր ծեն փոխ կա պակց ված 
և փոխ հա մա ձայ նեց ված: Այս ա ռու մով 
պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րը 
կա րող են փո փոխ վել՝ կազմ վել, վե րա
կազմ վել և վե րաց վել:

 Հա ջորդ՝ կար գա վոր ման, գոր ծա ռույ
թը կոչ ված է սահ մա նե լու պե տա կան 
կա ռա վար ման մար մին նե րի գոր ծու նե ու
թյան ռե ժի մը և դրանց փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րը: Կար գա վոր ման գոր ծա ռույ թի 
մի ջո ցով հս տա կո րեն սահ մա նա զատ
վում են պե տա կան կա ռա վար ման մար
մին նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց ի րա
վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, 
ի նչ պես նաև՝ պա տաս խա նատ վու թյան 
սահ ման նե րը: 

Ընդ հա նուր ղե կա վար ման գոր ծա
ռույ թի նպա տակն է բնո րո շել կա ռա
վար ման մար մին նե րի գոր ծու նե ու թյան 
ո ւղ ղու թյուն նե րը: Այս գոր ծա ռույ թը ի րա
կա նաց վում է դի րեկ տիվ փաս տաթղ թե
րի մի ջո ցով: 

Օ պե րա տիվ կար գադ րու թյան գոր
ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման շնոր հիվ կա
ռա վար ման մար մին նե րը ցու ցում ներ 
են տա լիս կա ռա վար վող օբյեկտ նե րին 
կա ռա վա րե լու այս կամ այն օ պե րա տիվ 
գոր ծու նե ու թյու նը: Դա վե րա բե րում է 
ի նչ պես տվյալ ճյու ղի կա ռա վար ման 

մար մին նե րին, այն պես է լ նման գոր
ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող մյուս մար
մին նե րին: Օ պե րա տիվ կար գադ րու թյան 
գոր ծա ռույ թի մի ջո ցով, այս պի սով, կոոր
դի նաց վում է կա ռա վար վող օբյեկտ նե րի 
գոր ծու նե ու թյու նը:

 Վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույ թը, իր 
մեջ նե րա ռե լով գոր ծա ռույթ նե րի վե
րոն շյալ հա մա լի րը, ո ւղղ ված է հս կե լու, 
ստու գե լու և վե րա դի տար կե լու վե րա
դաս կա ռա վար ման մար մին նե րի կող
մից ըն դուն ված ի րա վա կան ակ տե րի 
կա ռա վա րու մը: Սրա ըն թաց քում վեր են 
հան վում այն թե րու թյուն ներն ու բաց թո
ղում նե րը, ո րոնք թույլ են տր վել նշ ված 
ակ տե րի կա տար ման ժա մա նակ:

 Վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույ թի հետ 
սեր տո րեն կապ ված է հաշ վա ռու մը, ո րի 
նպա տակն է հաշ վա ռել բնա կան, մարդ
կային և այլ ռե սուրս նե րը, ա պա հո վե լու 
հա մար դրանց ար դյու նա վետ օգ տա
գոր ծու մը ի շահ հա սա րա կու թյան բա
րօ րու թյան: 

Օ րենս դիր իշ խա նու թյան գոր ծա
ռույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը ա րժ ևոր վում 
է պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար
գի զար գաց ման մի տում նե րի ու ղենշ ման 
ա ռու մով՝ ա պա հո վե լու հա մար պե տա
կան կա ռա վար ման մար մին նե րի կեն
սա գոր ծու նե ու թյան ժա մա նա կա կից պա
հանջ նե րը: 

Ներ կայիս քա ղա քա կան գի տա կար
գում նկատ վում է մի տում ը նդ լայ նե լու 
և ամ րապն դե լու օ րենս դիր իշ խա նու
թյան գոր ծա ռույթ նե րի շր ջա նակ նե րը: 
Մի տում նե րից մե կը վե րա բե րում է ժո
ղովրդաիշ խա նու թյան գա ղա փա րի ը նդ
լայն մա նը: Այդ եր ևույթն ար տա հայտ վում 
է սո ցի ա լա կան հա տուկ հնչե ղու թյուն 
ներ կա յաց նող օ րենք նե րի՝ հա մա ժո
ղովրդա կան քվե ար կու թյան մի ջո ցով 
ըն դուն ման տար բե րա կին: Այս դեպ քում 
բախ վում ե նք սո ցի ալ–քա ղա քա կան 
հետ ևանք նե րի նկատ մամբ պա տաս խա
նատ վու թյուն կրող մարմ նի բնո րոշ ման 
խնդ րին: 

Օ րենս դիր իշ խա նու թյան գոր ծա
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ռույթ նե րի զար գաց ման կար ևոր մի
տում նե րից է նաև օ րենս դիր և գոր
ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տա րած 
կար գա վոր ման ձգ տու մը ա ռա ջին նե րի 
կող մից: Կար գա վոր ման գոր ծա ռույ թի 
ի նս տի տու ցի ո նալ զար գաց ման տեն
դեն ցը ան վե րա պա հո րեն հան գեց նում 
է պառ լա մեն տի ի րա վա սու թյուն նե րի 
ը նդ լայն մա նը: Այլ խոս քե րով՝ աշ խար հի 
տար բեր ե րկր նե րում ու ղենշ վում է պառ
լա մենտ նե րի վե րահսկ ման գոր ծա ռույ թի 
կա տա րե լա գործ ման մի տու մը, այն դեպ
քում, ե րբ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար
մին նե րի գոր ծու նե ու թյու նը շա րու նա կում 
է մնալ հաշ վե տու և ստո րա դաս: Պառ
լա մենտ նե րի վե րահսկ ման ի րա վա սու
թյուն նե րը այս դեպ քում ամ րագր վում 
են պա տաս խա նատ վու թյան հա մա
պա տաս խան լծակ նե րով ու օ րի նա կան 
ե րաշ խիք նե րով: Նման գոր ծա ռույ թի հա

մա լիր ի րա գոր ծու մը ու ղեկց վում է կազ
մա կեր պա կան ու սո ցի ալ–քա ղա քա կան 
սկզ բունք նե րի ամ րա կայ ման գոր ծըն թա
ցով և նպաս տում պե տա կան իշ խա նու
թյան օ րի նա կա նաց մանն ու ժո ղովրդա
վա րաց մա նը [5, էջ 62–74; 11, էջ 123–125]: 

Օ րենս դիր իշ խա նու թյան գոր ծա ռու
թյու նը, այս պի սով, ցույց է տա լիս պե
տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը 
կազ մող իշ խա նու թյան մար մին նե րի 
հա մա լիր կա ռուց ված քը և փոխ կապ
վա ծու թյու նը ժա մա նա կա կից բա րե փո
խում նե րի ա ճող պա հան ջար կի ու զար
գա ցում նե րի հետ: Այն մի ա ժա մա նակ 
հա վաս տիքն է պե տա կան կա ռա վար
ման գի տա տե սա կան մշակ վա ծու թյան 
աս տի ճա նի և ար տա ցո լում է ի նչ պես 
ժա ռանգ ված ի րա վա քա ղա քա կան մտա
ծո ղու թյան տար րե րը, այն պես է լ հա մաշ
խար հային հա սա րա կա գի տա կան մտ քի 
նվա ճում նե րը [12, էջ 25–26]: 
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 Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի ռազ մա
վա րա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը բազ
մա կող մա նի և շա րու նա կա կան գոր ծըն
թաց է, որը նե րա ռում է տնտե սու թյան, 
գի տու թյան, մշա կույ թի, ռազ մա կան քա
ղա քա կա նու թյան և ան վտան գու թյան 
ապա հով ման ոլորտ նե րում գոր ծակ ցու
թյու նը: Ներ կայիս աշ խար հա քա ղա քա
կան բուռն զար գա ցում նե րի պայ ման նե
րում թե՛ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան, 
թե՛ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան հա մար 
ստեղծ վել է հա րա բե րու թյուն նե րի ամ
րապնդ ման, հա մա գոր ծակ ցու թյան խո
րաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն: Հայ–ռու
սա կան գոր ծակ ցու թյունն Հա րա վային 
Կով կա սում կա յու նու թյան ապա հով ման 
այն յու րո վի գրա վա կանն է, որը որո
շա կի ո րեն ան հրա ժեշտ է նաև տա րա
ծաշր ջա նային չլուծ ված հա կա մար տու
թյուն նե րից մե կի՝ Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
հիմ նա հար ցի խա ղաղ կար գա վոր ման, 
շփ ման գծում լար ված իրա վի ճակ նե րից 
խու սա փե լու հա մար:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. փոխ հա րա բե րու թյուն
ներ, գոր ծակ ցու թյուն, ան վտան գու թյուն, 
դաշ նա կից, տա րա ծաշր ջան, կա յուն 
զար գա ցում, ռազ մա վա րա կան բնույթ, 
բա րե կա մա կան կա պեր, ռազ մա կան քա
ղա քա կա նու թյուն, հա մա տեղ ծրագ րեր: 

 Հա յաս տա նը հան դի սա նում է Հա րա
վային Կով կա սի երեք հան րա պե տու
թյուն նե րից մե կը և մաս նակ ցում է ռազ
մա կան, քա ղա քա կան, տն տե սա կան ու 
այլ բնույ թի գրե թե բո լոր այն գոր ծըն
թաց նե րին, որոնք իրա կա նաց վում են 
տա րա ծաշր ջա նում: Տա րա ծաշր ջա նում 
տե ղի ու նե ցող բո լոր իրա դար ձու թյուն
նե րը իրենց ազ դե ցու թյունն են ու նե նում 

Հա յաս տա նի քա ղա քա կան կյան քի վրա, 
և, հա կա ռա կը, հայ կա կան պե տու թյունն 
իր հեր թին ակ տի վո րեն մաս նակ ցում 
է Հա րա վային Կով կա սի քա ղա քա կան 
կյան քին, այդ թվում՝ ան վտան գու թյա նը 
վե րա բե րող գոր ծըն թաց նե րին: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ար
տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը և երկ րի 
մաս նակ ցու թյու նը աշ խար հում ու տա
րա ծաշր ջա նում ան վտան գու թյան երաշ
խա վոր ման խն դիր նե րին պայ մա նա վոր
ված է բազ մա թիվ գոր ծոն նե րով: Առանց 
դրանք հաշ վի առ նե լու հնա րա վոր չէ 
ներգ րավ վել տա րա ծաշր ջա նային ռազ
մա քա ղաքա կան և տն տե սա կան հա
մա կար գի մեջ և վա րել ար դյու նա վետ 
ար տա քին քա ղա քա կա նու թյուն: Այդ 
հիմ նա կան գոր ծոն նե րից են՝ Հա յաս տա
նի աշ խար հագ րա կան դիր քը, Լեռ նային 
Ղա րա բա ղի հա կա մար տու թյան առ կա
յու թյու նը, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
հետ ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րու թյու
նը, Հա յաս տա նում ար տա տա րա ծաշր ջա
նային ու ժե րի (Ա ՄՆ, ԵՄ, Եվ րո պայի որոշ 
երկր ներ) շա հե րի խա չաձ ևու մը:

Յու րա քան չյուր դաշ նակ ցա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի հա մար ինչ պես միջ
պե տա կան, այն պես էլ մի ջանձ նային 
առա ջին հեր թին ան հրա ժեշտ են խնդիր
նե րը հա մա տեղ ու ժե րով և առա վել ար
դյու նա վետ տար բե րակ նե րով լու ծե լու 
փո խա դարձ վս տա հու թյան վրա հիմն
ված մո տե ցում ներ և մե թոդ ներ: Դրանց 
մշա կու մը և իրա կա նա ցու մը պետք է կա
տար վի հա մա տեղ աշ խա տանք նե րի մի
ջո ցով:

 Հայ–ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե
րը, դրանց զար գա ցու մը, եր կու երկր նե
րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը բարդ 

 ԱՐ ՄԵՆ ԱՂԱ ԲԱԲՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և իրա վուն քի ինս տի տու տի աս պի րանտ

 ՀԱՅ–ՌՈՒ ՍԱ ԿԱՆ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ՀԱ ՄԱ ԳՈՐ ԾԱԿ ՑՈՒԹՅԱՆ  
ՀԻՄ ՆԱ ԿԱՆ ՈՒՂ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
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ու բազ մա կող մա նի գոր ծըն թաց ներ են և 
եր կուս տեք նե րա ռում են քա ղա քա կան, 
հա սա րա կա կան կյան քի գրե թե բո լոր 
բնա գա վառ նե րը: Պատ մա կան բա վա
կա նա չափ փորձ ու նե ցող այդ հա րա
բե րու թյուն նե րը ձեռք են բեր վել ժա մա
նա կի ըն թաց քում եր կու ժո ղովուրդ նե րի 
պատ մու թյան մեջ ար դեն դրոշմ ված փո
խա դարձ վս տա հու թյան, օգ նու թյան և 
փո խըմբռն ման ար դյուն քում:

 Հայ–ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
բազ մա տարր են: Դրանք ընդ գր կում են 
եր կու պե տու թյուն նե րի և եր կու ժո ղո
վուրդ նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան 
բո լոր հնա րա վոր ոլորտ նե րը և հա մա
կարգ վում են շուրջ 160 երկ կողմ մի ջազ
գային պայ մա նագ րե րով: Նշա նա կա լի 
է, որ հա մա գոր ծակ ցու թյան այդ լայն 
շր ջա նա կում բո լոր բաղ կա ցու ցիչ նե
րը բարձր մա կար դա կի վրա են, որոնք 
առանց քային դեր են կա տա րում պե տու
թյան ան վտան գու թյան ապա հով ման 
հա մար: Բա վա կան է նշել առևտ րատն
տե սա կան, ան վտան գային–ռազ մա կան, 
էներ գե տիկ, տե ղե կատ վա կան տեխ նո
լո գի ա նե րի, գի տա կան և այլ ոլորտ նե րը, 
հատ կա պես ընդ գծ վում է վեր ջին շր ջա
նում ռու սա կան կա պի տա լի ներ հոս քը 
Հա յաս տան [6, էջ 293]:

 Հա մա գոր ծակ ցու թյու նը տն տե սու
թյան բնա գա վա ռում բազ մա բո վան
դակ է և ընդ գր կում է Հա յաս տա նի տն
տե սու թյան շատ ուղ ղու թյուն ներ: Այն 
զար գա նում է ԱՊՀ և Հա րավ կով կա
սյան տա րա ծու թյու նում տե ղի ու նե ցող 
ին տեգ րա ցիոն և ապաին տեգ րա ցի ոն 
մի տում նե րի բարդ խա չաձև ման պայ
ման նե րում: ՀՀ տա րած քային առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը և զար գա ցու մը 
նախ կին ԽՍՀՄ տն տե սա կան հա մա
կար գում շատ առում նե րով ազ դել է ԱՊՀ 
երկր նե րի, այդ թվում նաև Ռու սաս տա
նի հետ տն տե սա կան կա պե րի կա ռուց
ված քի վրա: Նախ կին Խորհրդային մի
ու թյան հան րա պե տու թյուն նե րի միջև 
հում քային փո խա նակ ման շնոր հիվ Հա
յաս տա նը կա րո ղա նում էր ապա հո վել 

իր պա հան ջարկ նե րը: Մի ու թե նա կան 
հան րա պե տու թյուն նե րի հետ կա պե
րից Հա յաս տա նի կախ վա ծու թյան վառ 
օրի նակ էր հան դի սա նում այն, որ հայ
կա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի կող մից 
ար տադր ված ար դյու նա բե րա կան ար
տադ րան քի մի այն 2 տո կոսն էր մնում 
ներ քին սպառ ման հա մար, իսկ մնա ցած 
մա սը ու ղարկ վում էր մյուս հան րա պե
տու թյուն ներ: ԽՍՀՄ փլու զու մը և ան
կա խու թյան ձեռք բե րու մը ու ղեկց վե ցին 
այդ կա պե րի ընդ հատ մա նը: Դրու թյունն 
ավե լի էր բար դա նում Անդր կով կա սում 
հաս տատ ված քա ղա քա կան և տն տե սա
կան բարդ իրա վի ճա կով: Հա յաս տա նի 
տն տե սու թյան վրա հս կա յա կան ազ դե
ցու թյուն ու նե ցավ Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
հա կա մար տու թյան պատ ճա ռով Ադր բե
ջա նի կող մից ձեռ նարկ ված Հա յաս տա նի 
շր ջա փա կու մը և բո լոր կեն սա կան կա
պե րի դա դա րե ցու մը նրա հետ: Աբ խա
զա կան և հա րա վօ սա կան հա կա մար
տու թյուն նե րը Վրաս տա նում հան գեց րին 
Հա յաս տա նը Ռու սաս տա նի հետ կա պող 
տրանս պոր տային ու ղի նե րի (ավ տո ճա
նա պարհ նե րի ու եր կա թու ղային գծե րի) 
փակ մա նը: Հա յաս տա նի տն տե սու թյան 
հա մար ու ժեղ հար ված էր Սպի տա կի 
երկ րա շար ժը, որի պատ ճա ռով տն տե
սա կան ցն ցում նե րը երկ րում սկս վե ցին 
ավե լի վաղ, քան ԱՊՀ մյուս հան րա
պե տու թյուն նե րում: Երկ րա շար ժի հետ
ևան քով ընդ հա նուր տնտե սա կան վնա
սը կազ մեց 13 մի լի արդ ռուբ լի (1989 թ. 
գնե րով) [7]:

 Հայ–ռու սա կան առևտ րա–տն տե սա
կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ճա նա պար
հին առա ջին քայ լը իրա վա կան այն պի սի 
դաշ տի ստեղ ծումն էր, որի շր ջա նակ նե
րում այդ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը դար
ձավ իրա գոր ծե լի: Առա ջին պա յա մա նա
գի րը, որն ուղղ ված էր ԱՊՀ երկր նե րի 
միջև տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վոր մա նը, 1993 թ. սեպ տեմ բե րի 
24–ին կնք ված «Տն տե սա կան մի ու թյան 
ստեղծ ման մա սին» պայ մա նա գիրն էր: 
Այն հիմք ստեղ ծեց մեկ այլ փաս տաթղ
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թի՝ «Սկ սած 1995 թ. փետր վա րի 1–ից ՌԴ 
կա ռա վա րու թյան և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 
միջև առևտրա–տն տե սա կան հա մա գոր
ծակ ցու թյան հիմ նա կան սկզ բունք նե
րի մա սին հա մա ձայ նագ րի» ստեղծ ման 
հա մար: Այս հա մա ձայ նա գի րը դրեց հայ–
ռու սա կան առևտ րա–տն տե սա կան հա
մա գոր ծակ ցու թյան սկիզ բը:

 Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի միջև 
հա մա գոր ծակ ցու թյան մյուս կար ևոր 
ոլոր տը ազ գային ան վտան գու թյան հա
մա տեղ ծրագ րե րի ապա հո վումն է: Եր
կու երկր նե րի պաշտ պա նու թյան ու ան
վտան գու թյան ապա հո վու մը ինք նին 
խո սում է կող մե րի միջև վս տա հու թյան 
մա սին: Ոչ բա րե կա մա կան երկր նե րով 
շր ջա պատ ված Հա յաս տա նի հա մար այս 
բնույ թի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կար
ևոր նշա նա կու թյուն ու նի: Հա յաս տա
նը միշտ պատ րաստ է ՀԱՊԿ, հա կաօ
դային պաշտ պա նու թյան մի աս նա կան 
հա մա կար գի, սահ ման նե րի հա մա տեղ 
պահ պա նու թյան շր ջա նակ նե րում հա
րա բե րու թյուն ների ընդ լայն մա նը հա
վա քա կան ան վտան գու թյան այս բնա
գա վառ նե րի ուղ ղու թյամբ: Գաղտ նիք չէ, 
որ ՀԱՊԿ–ի հա մար Ռու սաս տա նի դերն 
ու նե րու ժը առանց քային են: Եվ այս 
հան գա ման քի խե լա ցի օգ տա գոր ծու մը 
կա րող է նպաս տել նաև հայ–ռու սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մա կար դա կով 
ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մի ա տեղ մա նը [5, էջ 58–59]:

ՀՀ տա րած քում ռու սա կան ռազ մա
կա յա նի գոր ծու նե ու թյան դա դա րե ցու մը, 
ՌԴ կող մից Հա յաս տա նին ռազ մա կան 
օգ նու թյան ցու ցա բեր ման դա դա րե ցու մը 
կհան գեց նեն տա րա ծաշր ջա նում իրա
վի ճա կի կտ րուկ փո փոխ ման: Անհ րա
ժեշտ է նաև Հա յաս տա նի՝ Թուր քի այի ու 
Իրա նի հետ սահ ման նե րի պահ պա նու
թյան հար ցում առանձ նաց նել ռու սա կան 
սահ մա նա պահ զոր քի դե րը, որը կի սով 
չափ բաղ կա ցած է հայ զին ծա ռայող նե
րից [8]: Ինչ պես ժա մա նա կին նշել է ՌԴ 
ԱԳ փոխ նա խա րար Բ. Պաս տու խո վը, «… 
հայ–ռու սա կան պայ մա նա գի րը (О во ен

ной ба зе на тер ри то рии Ар ме ни и) 20 տա
րով Ռու սաս տա նի հա մար ապա հո վում է 
Կով կա սում նրա ներ կա յու թյան խն դի րը» 
[9]: Հե տա գա յում ՀՀ նա խա գահ Սերժ 
Սարգ սյա նի 2011 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 
23–ին պե տա կան այ ցով ք.Մոսկ վա այ ցե
լե ցու թյան ժա մա նակ ռազ մա քա ղա քա
կան առու մով կար ևոր վեց « Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան միջև Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան տա րած քում ռու սաս տա նյան 
ռազ մա կա յա նի մա սին» 1995 թվա կա նի 
մար տի 16–ի պայ մա նա գրում փո փո խու
թյուն ներ կա տա րե լու մա սին ար ձա նագ
րու թյան վա վե րա ցումն ու դրա ու ժի մեջ 
մտ նե լու փաստն է, որը թույլ է տա լիս 
հս տա կեց նել ՌԴ ռազ մա կա յա նի գոր
ծա ռույթ նե րը և եր կա րաձ գել դրա տե
ղա կա յու մը ՀՀ տա րած քում մինչև 2044 
թվա կա նը [4]: Մի ա ժա մա նակ, դրա կան 
ար ձա գանք նե րին զու գա հեռ հա յաս
տա նյան զանգ վա ծային լրատ վա կան 
մի ջոց նե րում կա րե լի է հան դի պել նաև 
բա ցա սա կան կար ծիք նե րի, որոնց հա
մա ձայն այդ պայ մա նա գի րը ոչ մի այն 
չի հա մընկ նում Հա յաս տա նի ազ գային 
շա հե րին, այլև զգա լի ո րեն սահ մա նա
փա կում է ՀՀ ինք նիշ խա նու թյու նը: Մի
ան շա նակ չի կա րե լի գնա հա տել հայ–
ռու սա կան պայ մա նագ րի լու սա բա նու մը 
նաև ռու սաս տա նյան տե ղե կատ վա կան 
դաշ տում, որոնք իրենց ռազ մա վա րա
կան դաշ նակ ցի հետ հա րա բե րու թյուն
նե րին նվիր ված մեկ նա բա նու թյուն նե
րում ավե լի քան զուսպ էին [2, էջ 3–4]:

 Ռու սաս տա նի հա մար, որը ԵԱՀԿ–ը 
շրջա նակ նե րում ձեռք բեր ված ռազ մա–
քա ղա քա կան հա մա ձայ նու թյուն նե րը դի
տում է որ պես Եվ րո պայի ան վտան գու
թյան գլ խա վոր հիմ քե րից մե կը, կար ևոր է 
նաև այն, որ եր կու երկր ներն էլ փոխ գոր
ծակ ցում են Եվ րո պայի սո վո րա կան սպա
ռա զի նու թյան մա սին պայ մա նագ րի հետ 
կապ ված հար ցե րում: Հա յաս տա նը հաս
կա նա լով է մո տե նում դե պի ար ևելք ՆԱ
ՏՕ–ի ընդ լայն ման վե րա բե րյալ Ռու սաս
տա նի բա ցա սա կան վե րա բեր մուն քին:
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 Սահ ման նե րի պահ պա նու թյան ու 
ազ գային ան վտան գու թյան ապա հով
ման ոլորտ նե րում Հա յաս տա նի ար տա
քին քա ղա քա կա նու թյան բազ մա վեկ տոր 
ուղղ վա ծու թյու նը, պայ մա նա վոր ված 
կոմպ լե մեն տա րիզ մի սկզ բունք նե րով [1], 
բա վա կա նին ար դյու նա վետ մո տեց մամբ 
հա մադր վում է Հա յաս տա նի ռազ մա վա
րա կան կա րևորա գույն գոր ծըն կեր նե րի՝ 
մի կող մից՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան 
և մյուս կող մից՝ ՆԱ ՏՕ–ի ու ԱՄՆ–ի միջև 
բազ մա ֆոր մատ դիս կուր սի հետ: Պետք 
է նշել սկզ բուն քո րեն կար ևոր այն փաս
տը, որ Ռու սաս տա նի ռազ մա վա րա կան 
դաշ նա կից նե րի, տվյալ դեպ քում՝ Հա
յաս տա նի ձգ տու մը՝ ՆԱ ՏՕ–ի երկր նե րի 
հետ « Գոր ծըն կե րու թյուն հա նուն խա ղա
ղու թյան» ծրագ րի շր ջա նակ նե րում երկ
կող մա նի և բազ մա կող մա նի հա մա գոր
ծակ ցու թյան խո րաց ման ուղ ղու թյամբ, 
չի հա կա սում ՀՀ և ՌԴ ռազ մա վա րա կան 
դաշ նակ ցու թյան վրա հիմն ված Հա վա
քա կան ան վտան գու թյան պայ մա նագ րի 
կազ մա կեր պու թյան և հայ–ռու սա կան 
երկ կող մա նի իրա վա կան ակ տե րի շր
ջա նակ նե րում պար տա կա նու թյուն նե րի 
կա տար մա նը:

 Հա յաս տա նը հան դի սա նում է ոչ մի
այն Ռու սաս տա նի կա րևորա գույն ռազ
մա վա րա կան դաշ նա կի ցը Հա րա վային 
Կով կա սում, այլև Հա վա քա կան ան վտա
գու թյան պայ մա նագ րի առա վել ակ տիվ 
ան դամ նե րից մե կը: Այս գոր ծոն նե րը, 
ինչ պես նաև ՀՀ տա րած քում ռու սա կան 
զոր քե րի առ կա յու թյու նը (մի ա կը տա րա
ծաշր ջա նում՝ Վրաս տա նի տա րած քից 
ռու սա կան զո րա մի ա վո րում նե րի դուրս 
բե րու մից հե տո), ուր վագ ծում են որո շա
կի սահ ման ներ Հա յաս տա նի և ՆԱ ՏՕ–ի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Հան րա գու մա րի բե րե լով մի ջազ
գային փոր ձը և փոր ձա գետ նե րի կար
ծիք նե րը՝ կա րե լի է « ռազ մա վա րա կան 
գոր ծակ ցու թյու նը» հայ–ռու սա կան երկ
խո սու թյան հա մա տեքս տում սա հա մա նել 
որ պես միջ պե տա կան կա րևորու թյամբ 
փոխ գոր ծակ ցու թյուն, որը ընդ գր կում 

է գոր ծակ ցող երկր նե րի կեն սա գոր ծու
նե ու թյան գործ նա կա նո րեն բո լոր ճյու
ղե րը և գոր ծակ ցող կող մե րին թույլ է 
տա լիս ջան քե րը հա մա խմ բե լով հաս նել 
կեն սա կա նո րեն ան հրա ժեշտ ներ քին ու 
ար տա քին քա ղա քա կան նպա տակ նե րի 
իրա կա նաց մա նը: Այդ սահ ման ման տակ 
պետք է հաս կա նալ միջ պե տա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի այն պի սի բարձր մա
կար դակ, որի դեպ քում գոր ծակ ցու թյու նը 
եր կու պե տու թյուն նե րի միջև նա խա տես
ված և հաս տատ ված է եր կա րա ժամ կետ 
հե ռան կա րով, պայ մա նա վո րում է մի
ջազ գային քա ղա քա կա նու թյան առա վել 
կար ևոր հար ցե րի, նե րա ռյալ ընդ հա նուր 
և տա րա ծաշր ջա նային զար գաց ման 
հար ցե րի նկատ մամբ դիր քո րո շում նե րի 
մի աս նա կա նու թյու նը կամ մի ա տե սա կու
թյու նը, ընդ գր կում է տն տե սա կան, քա
ղա քա կան, ռազ մա կան, մշա կու թային և 
այլ ոլորտ նե րի բա վա կան լայն մի շր
ջա նակ և ծա ռա յում է կող մե րից յու րա
քան չյու րի ազ գային ան վտան գու թյան 
շա հե րին:

 Վե րոն շյալ փաս տե րը հնա րա վո րու
թյուն են տա լիս հան գելու այն մտ քին, 
որ Հա յաս տա նը դի տար կե լի է որ պես 
Հա րա վային Կով կա սում Ռու սաս տա
նի ամե նաակ տիվ ռազ մա–քա ղա քա կան 
դաշ նա կից:

 Միջ պե տա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
հա ջորդ տար րը, առանց որի այդ հա
րա բե րու թյուն նե րը « ռազ մա վա րա կան» 
կո չե լը դժ վար կլի նի, եր կու երկր նե րի 
ար տա քին քա ղա քա կան կուր սի կոոր
դի նա ցումն է և կա րևորա գույն գոր ծո
ղու թյուն նե րում մի մյանց հետ փոխ հա
մա ձայ նու թյան գա լը: 2000 թվա կա նի 
հռ չա կա գ րում, մաս նա վո րա պես, նշ վում 
է, որ կող մե րը « մի ջազ գային կար ևոր 
խն դիր նե րի վե րա բե րյալ հա մընկ նող 
կամ մոտ դիր քո րո շում ու նե նա լու դեպ
քում խո րաց նե լու են կա ռու ցո ղա կան 
և հա մա կարգ ված ար տա քին քա ղա
քա կան երկ կող մա նի, ՄԱԿ–ի, ԵԱՀԿ–ի, 
ԱՊՀ–ի, մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա
նային այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու 
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խորհր դա ժո ղով նե րի շր ջա նակ նե րում 
փոխ գոր ծակ ցու թյու նը»: Փաս տաթղթում 
նաև աս վում էր, որ Հա յաս տանն ու Ռու
սաս տա նը « կոոր դի նաց նե լու են իրենց 
ար տա քին քա ղա քա կան գոր ծու նե ու
թյու նը կով կա սյան տա րա ծաշր ջա նում 
ան վտան գու թյան ամ րապնդ մանն ուղղ
ված հա մա տեղ կամ հա մա ձայ նեց ված 
գոր ծո ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա
մար» [11, 2]:

 Հայ–ռու սա կան ռազ մա վա րա կան հա
մա գոր ծակ ցու թյան ոչ պա կաս կար ևոր բա
ղադ րիչ մասն են հան դի սա նում նաև եր կու 
երկր նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը 
գի տու թյան, մշա կու թային և հու մա նի տար 
ոլորտ նե րում: Դա րե րի ըն թաց քում կա
յա նա լով եր կու ժո ղովրդ նե րի միջև կա
պե րի հիմ քում՝ այդ հա րա բե րու թյուն նե րը 
առանձ նա հա տուկ ըն թացք ստա ցան 90–
ա կան թվա կան նե րի վեր ջե րից: 

Երկ կող մա նի հու մա նի տար հա մա
գոր ծակ ցու թյան բնա գա վա ռում կար
ևոր իրա դար ձու թյուն էր 1997 թվա կա նի 
օգոս տո սի 29–ին Հայ–ռու սա կան հա մալ
սա րա նի հիմ նու մը [3], ինչ պես նաև 2005 
թվա կա նին « Հա յաս տա նում Ռու սաս տա
նի տա րի» և 2006–ին « Ռու սաս տա նում 
Հա յաս տա նի տա րի» փոխ հա մա ձայ նու
թյամբ ծա վա լուն ու բազ մա բո վան դակ 
ծրագ րե րի իրա կա նա ցու մը: Այդ կա
պակ ցու թյամբ ան ց են կաց վել մշա կույ
թի, առևտ րա–տն տե սա կան հա րա բե
րու թյուն նե րի, կր թու թյան, գի տու թյան, 
տե ղե կատ վու թյան, սպոր տի և այլ ոլորտ
նե րում բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում ներ: 

Ար դյու նա վետ քայ լեր են ձեռ նարկ
վել Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան և 
Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան առան ձին 
վար չա կան շր ջան նե րի միջև մի շարք 
ոլորտ նե րում երկ կող մա նի կա պե րի հա
մար առա վել նպաս տա վոր պայ ման ներ 
ստեղ ծե լու նպա տա կով: Այդ մի ջո ցա
ռում նե րի սկիզ բը դր վեց Դո նի Ռոս տո
վում, Սանկտ–Պե տեր բուր գում և Սո չի ում 
ՀՀ դի վա նա գի տա կան ներ կա յա ցուց չու
թյուն նե րի բաց մամբ: Ինչ վե րա բե րում է 
եր կու երկր նե րի մայ րա քա ղաք նե րի միջև 

կա պե րին, ապա պետք է նշել, որ վեր ջին 
տա րի նե րի ըն թաց քում դրանք բա վա կա
նին ամ րապնդ վել են: 

Ընդ հա նուր առա մամբ, Ռու սաս տա
նի շուրջ 50 տա րած քային սուբյեկտ
ներ ակ տի վո րեն հա մա գոր ծակ ցում են 
Հա յաս տա նի մար զե րի հետ տն տե սու
թյան և հու մա նի տար ոլորտ նե րում [12, 
էջ 436]: Ինչ պես նշել է ՀՀ նախ կին նա
խա գահ Ռ. Քո չա րյա նը 2003թ. հուն վա
րին Մոսկ վա կա յա ցած այ ցի ժա մա նակ 
տված իր մամ լո ասու լի սի ըն թաց քում, 
« Հա յաս տա նի հա մար Ռու սաս տա նը ոչ 
մի այն մի ջազ գային աս պա րե զում մեծ 
ազ դե ցու թյուն ու նե ցող մեծ եր կիր է, այլ 
նաև այն եր կիրն է, որի հետ հա րա բե րու
թյուն նե րում մենք ու նենք ընդ գր կուն ու 
սերտ կա պեր, որոնք շո շա փում են շատ 
ոլորտ ներ՝ տն տե սա կա նից մինչև ռազ
մա–տեխ նի կա կա նը: Ռու սաս տա նը մեզ 
հա մար այն տա րա ծաշր ջանն է, որ տեղ 
ապ րում է Հայ կա կան սփյուռ քը: Բնա կա
նա բար, այդ հա մայն քի ազ դե ցու թյու նը 
հան րա պե տու թյան ներ սում քա ղա քա
կան իրա վի ճա կին կա րող է էա կան լի
նել: Ռու սաս տա նը հան դի սա նում է միջ
նորդ Ղա րա բա ղյան հա կա մար տու թյան 
կար գա վոր ման գոր ծում, որը կար ևոր 
խն դիր է հայ ժո ղովրդի, հան րա պե
տու թյան հա մար: Դա խո սում է այն մա
սին, որ մեր հան դի պում նե րի օրա կար գը 
միշտ հա գե ցած է լի նե լու» [10]:

 Կա րե լի է ամ փո փել, որ պատ մա
կան եր կա րատև փորձ ձեռք բե րած 
հայ–ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րը և 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, սկ սած իրենց 
ձևա վոր ման ժա մա նակ նե րից, ժա մա նա
կագ րա կան և բո վան դա կային առում նե
րով ան ցել են տար բեր փոր ձու թյուն նե րի 
մի ջով և գնա լով թևա կո խում են նո րա
նոր փու լեր: Ներ կայիս աշ խար հա քա ղա
քա կան իրադ րու թյու նը նաև թե լադ րում 
է հայ–ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ժա մա նա կա կից փու լի բնույ թը և պա
հան ջում է առա վել լուրջ վե րա բեր մունք 
հատ կա պես ան վտան գու թյան ոլոր տում 
հա մա գոր ծակ ցու թյան նկատ մամբ: Անվ
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տան գու թյան հար ցե րում Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյան և Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան վա րած քա ղա քա կա նու
թյու նը, հա վա քա կան ան վտան գու թյան 
ամ րապնդ մանն ուղղ ված նրանց ջան
քե րը վկա յում են այն լր ջու թյան մա սին, 
որն ըն կած է պե տու թյուն նե րի, տա րա
ծաշր ջա նային ան վտան գու թյան, այս
պես կոչ ված « թեժ կե տե րում» խա ղա
ղու թյան ու կա յու նու թյան ապա հով մանն 
ուղղ ված հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան 
հիմ քում: Հա վա քա կան ան վտան գու թյան 
պայ մա նագ րի կազ մա կեր պու թյա նը և 
Եվ րա սի ա կան տն տե սա կան մի ու թյա նը 
Հա յաս տա նի ան դա մակ ցու թյու նը, ինչ
պես տե սանք, հնա րա վո րու թյուն տվեց 
եր կու երկր նե րին զար գաց նե լու հա մա
գոր ծակ ցու թյու նը ոչ մի այն հա վա քա կան 
ան վտան գու թյան, այլ նաև ներ քին ան
վտան գու թյան, տն տե սու թյան, մշա կույ
թի տար բեր ոլորտ նե րում և այլն:

 Հայ–ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
զար գա ցու մը դժ վար կլի ներ պատ կե րաց
նել առանց Ռու սաս տա նի հայ հա մայն քի, 
որն ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է Ռու
սաս տա նի հա սա րա կա կան–քա ղա քա
կան կյան քին: Տե ղի հայ կա կան սփյուռ քը, 
եր կու երկր նե րի ու ժո ղովրդ նե րի միջև 
ստեղծ ված մշա կու թային սերտ կա պե րը, 
միգ րա ցի ոն քա ղա քա կա նու թյու նը հան
դի սա նում են Հա յաս տա նը և Ռու սաս տա
նը մի ա վո րող կա րևորա գույն օղակ ներ, 
որոնց ազ դե ցու թյու նը երկր նե րի ներ քին 
ու ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան առան
ձին ուղ ղու թյուն նե րի վրա օրի նա չափ և 
տրա մա բա նա կան եր ևույթ է: 

Այ նո ւա մե նայ նիվ, չնա յած իրա դար
ձու թյուն նե րով հա րուստ առօ րյային՝ 
հայ–ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
հետ խորհրդային և ժա մա նա կա կից փու

լը կազ մում է մի այն եր կու ժո ղո վուրդ
նե րի բազ մա դա րյա բա րե կա մու թյան 
պատ մու թյան հա մե մա տա բար կարճ 
ժա մա նա կա հատ վա ծը: Այդ պատ մու
թյան ողջ ըն թաց քում թե՛ հայե րի և թե՛ 
ռուս նե րի մոտ առ կա են եղել մի մյանց 
միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան մի տում
ներ: Այդ պատ ճա ռով էլ Հա յաս տա նի և 
Ռու սաս տա նի՝ որ պես ար դեն ան կախ 
պե տու թյուն նե րի միջև փոխ գոր ծակ ցու
թյու նը, ձեռք բե րեց ռազ մա վա րա կան 
բնույթ, իսկ ժա մա նա կա կից այդ հա րա
բե րու թյուն նե րի ողջ ըն թաց քում դրանց 
վատ թա րաց ման նշույլ ներ չեն նկատ
վել: Ար դի պայ ման նե րում ան հրա ժեշտ է 
պահ պա նել այդ դի նա մի կան և հայ–ռու
սա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը ակ տի
վաց նել դաշ նակ ցա կան ոգով:

 Կա տար ված վեր լու ծու թյու նը նպա
տակ ու նի պար զա բա նելու հայ–ռու սա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի օրի նա չա փու
թյուն նե րը, վեր լու ծելու ձեռք բե րում նե րը՝ 
ըստ առան ձին ոլորտ նե րի, դրանց ար
դյունք ներն ու զար գաց ման հնա րա վո
րու թյուն նե րը: Հա րա վային Կով կա սում 
ան վտան գու թյան ապա հով ման գոր
ծում հայ–ռու սա կան հա րա բե րու թյուն նե
րի դե րի, նշա նա կու թյան, Հա յաս տա նի 
և Ռու սաս տա նի՝ որ պես առան ձին պե
տու թյուն նե րի ու դաշ նա կից նե րի ներգ
րավ վա ծու թյու նը տա րա ծաշր ջա նային և 
մի ջազ գային գոր ծըն թաց նե րին, դրանց 
վրա ազ դե ցու թյան ար դյու նա վե տու
թյան ու սում նա սի րու մը թույլ են տա լիս 
ամ բող ջա կան պատ կե րաց նել բո լոր այն 
նա խադ րյալ նե րը և պայ ման նե րը, որոնք 
նպաս տել են հայ–ռու սա կան ժա մա նա կա
կից հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, 
հիմք են հան դի սա նում դրանց հե տա գա 
զար գաց ման ու ամ րապնդ ման հա մար: 
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КРАТКИЙАНАЛИЗОСНОВНЫХНАПРАВЛЕНИЙАРМЯНО–РОССИЙСКОГО 
СТРАТЕГИЧЕСКОГОСОТРУДНИЧЕСТВА

АР МЕН АГА БА БЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, Инс ти тут фи ло со фи и, со ци о ло гии и пра ва, ас пи рант

Ст ра те ги чес кое сот руд ни чест во меж ду Ар ме ни ей и Рос си ей яв ля ет ся коп лекс ным и неп
ре рыв ным про цес сом, ко то рое вк лю ча ет в се бя вза и мо дейст вие в сфе рах эко но ми ки, на у ки, 
куль ту ры по обес пе че нию бе зо пас нос ти и во ен ной по ли ти ки. В нас то я щее вре мя в ус ло ви ях 
быст ро го ге о по ли ти чес ко го раз ви тия и для Рес пуб ли ки Ар ме ни я, и для Рос сийс кой Фе де ра
ции на ме ча ет ся не об хо ди мость уг луб ле ния сот руд ни чест ва и ук реп ле ния от но ше ний. Ар
мя но–рос сийс кое сот руд ни чест во яв ля ет ся так же спе ци фи чес ким за ло гом по обес пе че нию 
ста биль нос ти на Юж ном Кав ка зе, не об хо ди мой, в част нос ти, для мир но го уре гу ли ро ва ния 
од но го из не ре шен ных конф лик тов ре ги о на–Ка ра бахс кой проб ле мы, во из бе жа ние нап ря
жен ных си ту а ций в зо не соп ри кос но ве ни я.

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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 Հոդ վա ծը նվիր ված է պառ լա մեն
տա րիզ մի ֆե նո մե նի մեկ նա բա նու
թյուն նե րի քա ղա քա գի տա կան վեր լու
ծու թյա նը: Հե ղի նա կը մեկ նա բա նում է 
պառ լա մեն տա րիզ մը՝ որ պես պե տա
կան իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ման և 
գո րծառ նու թյան հա մա կարգ, ո րը հեն
վում է իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման, 
քա ղա քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան 
տար բեր սո ցի ա լա կան խմ բե րի շա հե րի 
բազ մա զա նու թյան, քա ղա քա կան բազ
մա կար ծու թյան, մար դու և քա ղա քա ցու 
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի 
պահ պան ման սկզ բունք նե րի վրա: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. պառ լա մեն տա րիզմ, 
իշ խա նու թյուն նե րի բա ժա նում, ներ կա
յա ցուց չա կան ժո ղովրդա վա րու թյուն, 
ժո ղովրդա վա րա կան ար ժեք ներ, հա
սա րա կու թյան կա ռա վար ման հա մա
կարգ, խորհր դա րա նի լի ա զո րու թյուն
նե րի մա կար դակ: 

ԱՊՀ ե րկր նե րի քա ղա քա կան գի
տու թյան մեջ « պառ լա մեն տա րիզմ» 
հաս կա ցու թյու նը մեկ նա բան վում է 
տար բեր կերպ, թեև, ը նդ հա նուր առ
մամբ, խոս քը գե րա գույն պե տա կան 
իշ խա նու թյան գոր ծառ նու թյան և կազ
մա կերպ ման խորհր դա րա նա կան հա
մա կար գի մա սին է, ո րը դի տարկ վում 
է իշ խա նու թյան օ րենս դիր և գոր ծա
դիր գոր ծա ռույթ նե րի բա ժան ման հա
մա տեքս տում: Նեղ ի մաս տով՝ պառ
լա մեն տա րիզ մի տակ, սո վո րա բար, 
հաս կա նում են խորհր դա րա նի գե րիշ
խա նու թյու նը և ար տո նյալ դրու թյու նը, 
նրա ա ռաջ կա ռա վա րու թյան պա տաս
խա նատ վու թյու նը. լայն ի մաս տով՝ 

նրա է ա կան դե րա կա տա րու թյու նը՝ 
որ պես ներ կա յա ցուց չա կան և օ րենս
դիր մարմ նի, ո րն օ ժտ ված է նաև վե
րահսկո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րով: 
Ար դա րաց ված է այն դի տո ղու թյու նը, 
ը ստ ո րի պառ լա մեն տա րիզ մը1 ոչ այլ 
ի նչ է, քան քա ղա քա կան ո րո շում ներն 
ա զատ քննար կե լու և ըն դու նե լու ներ
կա յա ցուց չա կան մարմ նի ու նա կու թյու
նը:

« Պառ լա մեն տա րիզմ» եզ րույ թը մե
զա նում լայն շր ջա նա ռու թյան մեջ է 
դր վել դեռևս Հա յաս տա նի ա ռա ջին 
հան րա պե տու թյու նում: Այդ շր ջա նում 
պառ լա մեն տա րիզ մը մեկ նա բան վում 
էր որ պես պե տա կան կա ռուց ված քի 
հա մա կարգ, ո րի դեպ քում խորհր դա
րա նը գե րակշ ռող դեր է խա ղում ոչ 
մի այն որ պես օ րենս դիր մար մին, այլև 
որ պես գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ
մամբ գե րա գույն վե րահս կո ղու թյուն 
ի րա կա նաց վող մար մին: Խորհր դա
րանն ըն կալ վում էր որ պես գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյան նկատ մամբ գե րա գույն 
վե րահս կո ղու թյան մար մին, ո րն ի րա
վունք ու նի ոչ մի այն կա ռա վա րու թյու
նից պա հան ջե լու հաշ վետ վու թյուն իր 
գոր ծու նե ու թյան մա սին, այլև պա տաս
խա նատ վու թյան կան չե լու նա խա րար
նե րին: Մեր կար ծի քով՝ Հա յաս տա նի 
ա ռա ջին խոհր դա րա նա կան հան րա
պե տու թյու նը հան դի սա նում էր յու րօ
րի նակ ներ կա յա ցուց չա կան պե տու
թյուն, ո րն իր բա ցա ռիկ ի րա վունք ներն 
ի րա կա նաց նե լիս սեր տո րեն կապ ված 

1  Алеманн У. фон. Парламентаризм. //
Политология. Вып.3: М., 1993, с.22.

 ԽԱ ՉԱ ՏՈՒՐ ՄՆ ՋԻԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի 

և ի րա վուն քի ի նս տի տուտ, հայ ցորդ

«ՊԱՌ ԼԱ ՄԵՆ ՏԱ ՐԻԶՄ» ՀԱՍ ԿԱՑՈՒ ԹՅԱՆ  
ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՔԱ ՂԱՔԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԲՆՈՒ ԹԱ ԳԻՐԸ
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էր սահ մա նադ րա կան–ի րա վա կան 
այն նոր մի հետ, ո րը պա հան ջում էր, 
որ  կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու
թյու նը մշ տա պես հա մա պա տաս խա նի 
խորհրդա րա նի մե ծա մաս նու թյան շա
հե րին և ձգ տում նե րին: Ան տա րա կույս, 
խորհր դա րա նա կան կա րող են ան
վան վել մի այն այն պե տու թյուն նե րը, 
ո րոն ցում պառ լա մեն տա րիզ մի նոր մե
րը կազ մում են նրանց սահ մա նադ րա
կան ի րա վուն քի ան հրա ժեշտ բա ղադ
րիչ նե րը:

 Հետ խորհր դային փո խա կեր պում
նե րի, բարդ ու հա կա սա կան զար
գա ցում նե րի ժա մա նա կա կից փու լում 
շր ջա նառ վում են բազ մա թիվ սահ մա
նում ներ, ո րոնք այս կամ այն չա փով 
ար տա ցո լում են « պառ լա մեն տա րիզմ» 
հաս կա ցու թյան է ու թյու նը: Ո րոշ հե
ղի նակ ներ պառ լա մեն տա րիզ մը գնա
հա տում են որ պես բա ցա ռա պես պե
տա կան վար չա կարգ, ո րի գլ խա վոր 
տար բե րիչ գի ծը խորհր դա րա նի ա ռաջ 
կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կան պա
տաս խա նատ վու թյունն է: 

Անհ րա ժեշտ է տար բե րել պառ
լա մեն տա րիզ մի « լայն» և « նեղ» 
ը մբռնում նե րը, քա նի որ դա նպաս
տում է պառ լա մեն տա րիզ մի ֆե նո մե նի 
յու րա հատ կու թյան բա ցա հայտ մա նը: 
Պառ լա մեն տա րիզ մի «ընդ լայ նո ղա
կան» մո տեց ման կողմ նա կից նե րից 
ռուս հե տա զո տող Ս.Մ.Մի րո նո վը 
պառ լա մեն տա րիզ մը բնո րո շում է որ
պես « բարդ և բազ մա կող մա նի ֆե նո
մեն, սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րի ի նչ–որ 
մի սանդ ղակ, որ տեղ գե րիշ խում է 
օ րեն քը, գոր ծում են ի րա վուն քի գե րա
կա յու թյան և իշ խա նու թյան բա ժան ման 
սկզ բունք նե րը, ի սկ քա ղա քա ցի ա կան 
հա սա րա կու թյու նը բնու թագր վում է 
դե մոկ րա տիզ մով և բարձր քա ղա քա
կան–ի րա վա կան մշա կույ թով»:1

1  Миронов С.М. Конституция России и задачи 
Совета Федерации. // Российская Федерация 
сегодня,2002,№2.

 Պառ լա մեն տա րիզ մը նաև դի տարկ
վում է որ պես « կա ռա վար ման ներ կա
յա ցուց չա կան սկզ բունք և ներ կա յա
ցուց չա կան պե տա կան մար մին նե րի 
գոր ծու նե ու թյան, ի նչ պես նաև պե տա
կան իշ խա նու թյան այլ մար մին նե րի 
հետ փոխ գոր ծակ ցու թյան ձև»:2 

Ըստ Հան րա գի տա կան մեծ բա ռա
րա նի՝ « պառ լա մեն տա րիզ մը պե տու
թյան քա ղա քա կան կազ մա կեր պու թյան 
հա մա կարգ է, որ տեղ հս տակ սահ մա
նա զատ ված են օ րենս դիր և գոր ծա դիր 
իշ խա նու թյուն նե րի գոր ծա ռույթ նե րը՝ 
խորհր դա րա նի ար տո նյալ վի ճա կի 
պայ ման նե րում»:3 Դա ը նդ գծում է ը նտ
րո վի օ րենսդ րա կան մարմ նի ա ռա ջա
տար դիր քը պե տա կան իշ խա նու թյան 
և կա ռա վար ման հա մա կար գում: 

Ա մե րի կյան ա կա նա վոր քա ղա քա
գետ Խո ւան Լին ցը, բնու թագ րե լով 
պառ լա մեն տա րիզմն իր ծա գում նա բա
նա կան և ժա մա նա կա կից կող մե րի մի
աս նու թյան մեջ, նշում է՝ նախ՝ իր ար
մատ նե րով պառ լա մեն տա րիզ մը գա լիս 
է ժո ղովրդի ներ կա յա ցուց չու թյան միջ
նա դա րյան ձևից՝ ը նտ րո վի ժո ղո վից, 
ո րն օ ժտ ված էր ո րո շում ներ ըն դու նե
լու ո րո շա կի ի րա վունք նե րով և լի ա
զո րու թյուն նե րով: Այ նու հետև հս տա
կեց նե լով իր միտ քը՝ Խ.Լին ցը նշում է. 
«Խս տո րեն ա սած, պառ լա մեն տա րիզ մը 
այն պի սի վար չա կարգ է, ո րի դեպ քում 
մի ակ ժո ղովրդա վա րա կան ի նս տի տու
տը հան դի սա նում է խորհր դա րա նը, 
ի սկ կա ռա վա րու թյան իշ խա նու թյու նը 
գտնվում է խորհր դա րա նա կան վս տա
հու թյան քվե ից լի ա կա տար կախ վա
ծու թյան մեջ»:4 Վե րոն շյալ սահ մա նու մը 
մեզ թույլ է տա լիս հս տակ ա ռանձ նաց
նել պառ լա մեն տա րիզ մի սկզ բունք նե

2  Ковлер А.И. Очерки по истории 
парламентаризма. // Парламенты мира. – М., 1991, 
с.580.

3  Большой энциклопедический словарь. М., 
1997, с.880.

4  Линц Х. Опасности президентства. – Полис, 
2001, № 5, с.54.
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րը: Դրանց մեջ ա ռա վել կար ևոր ներն 
են՝ բնակ չու թյան բո լոր սո ցի ա լա կան 
խա վե րի շա հե րի ար տա հայ տու մը և 
պաշտ պա նու մը, իշ խա նու թյան մյուս 
բո լոր մար մին նե րի նկատ մամբ իշ խա
նու թյան օ րենս դիր մար մին նե րի ա ռաջ
նու թյու նը, խորհրդա րա նի են թարկ
վա ծու թյու նը ժո ղովրդին և վեր ջի նիս 
կող մից խորհրդա րա նի վե րահս կե լի ու
թյու նը, իշ խա նու թյան այլ մար մին նե րի 
հետ խորհր դա րան նե րի փոխ գոր ծակ
ցու թյու նը:

 Ժա մա նա կա կից քա ղա քա գի տա
կան գրա կա նու թյան մեջ օգ տա գործ
վում են « պառ լա մեն տա րիզմ» հաս
կա ցու թյան տար բեր բնու թագ րում ներ, 
ո րոնց մի մա սը հիմ նա կան բնու թագ
րում նե րի ձևա փո խում ներն են: Պառ
լա մեն տա րիզ մը բնու թագ րում են և՛ 
որ պես հա սա րա կու թյան կա ռա վար
ման հա մա կարգ, և՛ որ պես ներ կա
յա ցուց չա կան ժո ղովրդա վա րու թյան 
ձև, և՛ որ պես բնակ չու թյան ո րո շա կի 
խմ բե րի շա հե րի ի րա կա նաց ման ժո
ղովրդա վա րա կան մե խա նիզմ և այլն: 
Այս բնու թագրում նե րի տա րա միտ ման 
է ու թյու նը հիմ նա կա նում վե րա բե րում 
է պառ լա մեն տա րիզ մի օբյեկտ նե րի 
ա ռանձ նաց ման չա փա նիշ նե րի հար
ցին: Ե թե մի դեպ քում նման չա փա
նիշ են հա մա րում հա սա րա կու թյան 
կա ռա վար ման ա ռանձ նա հա տուկ հա
մա կար գը կամ ներ կա յա ցուց չա կան 
ժո ղովրդա վա րու թյան ձևը, ա պա 
մյուս դեպ քում՝ բնակ չու թյան ո րո շա
կի խմ բե րի շա հե րի ի րա կա նաց ման 
ժո ղովրդա վա րա կան մե խա նիզ մը: 
Մի ա ժա մա նակ, պառ լա մեն տա րիզ
մը, գոր ծա ռե լով որ պես ներ կա յա
ցուց չա կան ժո ղովրդա վա րու թյան ձև 
կամ որ պես բնակ չու թյան տար բեր 
խմ բե րի շա հե րի ի րա կա նաց ման ժո
ղովրդա վա րա կան մե խա նիզմ, բնավ 
էլ ամ բող ջո վին չի հան գում դրանց: 
Այն, ը նդ հան րա կան ի մաս տով, մի ա
ժա մա նակ պե տա կան իշ խա նու թյան 
կազ մա կերպ ման և գոր ծառ նու թյան 

ամ բող ջա կան հա մա կարգ է, ո րը հա
սա րա կու թյան քա ղա քա կան հա մա
կար գում ու նի իր ո րո շա կի տե ղը, դե
րա կա տա րու թյու նը և գոր ծա ռույթ նե րը:

 Պառ լա մեն տա րիզ մի գի տա կան 
սահ ման ման պրոբ լե մի մի է ա կան 
կողմն է դառ նում այդ կա տե գո րի այի 
ու րույն բո վան դա կու թյան ու նշա նա
կու թյան բա ցա հայ տու մը ժա մա նա
կա կից քա ղա քա գի տու թյան այն պի սի 
կա տե գո րի այի հա րա բե րակ ցու թյամբ, 
ի նչ պի սին է « ժո ղովրդա վա րու թյու նը»:

 Պառ լա մեն տա րիզ մը հան դի սա նում 
է ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովրդա
վա րու թյան ձևե րից մե կը, նրա գոր
ծառ նու թյան օ րի նա չա փու թյուն նե րի 
դրսևոր ման ա ռա վել կոնկ րետ ո լոր տը: 
Ը նդ ո րում, շատ կար ևոր է ը նդ գծել, 
որ տվյալ դեպ քում պառ լա մեն տա
րիզ մը փաս տո րեն նույ նա նում է ժո
ղովրդա վա րա կան ար ժեք նե րի հետ: 
Դրանց թվում բա ցա ռիկ կա րևորու
թյուն են ձեռք բե րում. քա ղա քա ցի ա
կան հա սա րա կու թյու նը՝ ի րա վա կան 
մշա կույ թի իր բարձր մա կար դա կով, 
օ րեն քի գե րա կա յու թյան գա ղա փա
րի հաս տա տու մը, պե տու թյան հետ 
հա րա բե րու թյուն նե րում ան ձի ի րա
վունք նե րի ա ռաջ նու թյու նը, ար ժեք
նե րի հա մա պա տաս խան սանդ ղա կի 
ստեղ ծու մը, ո րը պե տա կան իշ խա նու
թյունն ի րա կա նաց նե լիս բա ցա ռում է 
հա սա րա կա կան և ան ձնա կան շա հե րի 
միջև ծա գող ներ հա կու թյուն ներն ու 
լուրջ հա կա սու թյուն նե րը: Ան կաս կած, 
այդ ար ժեք նե րի ի րա գոր ծու մը պետք է 
տե ղի ու նե նա ժո ղովրդա կան ներ կա
յա ցուց չու թյան մարմ նի՝ խորհր դա րա
նի ակ տիվ գոր ծու նե ու թյան մի ջո ցով: 
Չպետք է մո ռա նալ նաև, որ պառ լա
մեն տա րիզ մը, որ պես ո րո շա կի քա ղա
քա կան և ի րա վա կան գա ղա փա րա խո
սու թյուն՝ մի ա ժա մա նակ քա ղա քա կան 
ի րա կա նու թյան, ի նքն իր և այլ ի րո ղու
թյուն նե րի նկատ մամբ ակ տիվ վե րա
բեր մուն քի ե ղա նակ է: Այն քա ղա քա
կան գի տակ ցու թյան, նրան հա մար ժեք 
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ժո ղովրդա վա րա կան քա ղա քա կան 
մշա կույ թի մեջ ար ժե քային կողմ նո
րոշ ման ձև է ստա նում: Ա մեն ևին հնա
րա վոր չէ հաս կա նալ, թե ի նչ է տե ղի 
ու նե նում աս տի ճա նա բար ժո ղովրդա
վա րաց վող հա սա րա կու թյան մեջ, թե 
դե պի ո՛ւր է այն շարժ վում, ի նչ պի սի՛ 
պրոբ լեմ ներ են նրա ա ռջև կանգ նած, 
ե թե մենք չըմբռնենք այն ար ժեք նե րի 
փո փո խու թյուն նե րի մի տու մը, ո րոնք 
ըն դու նում են նրա ան դամ նե րը, այդ 
փո փո խու թյուն նե րի կա պը տն տե սու
թյան վի ճա կի և պառ լա մեն տա րիզ
մի ի նս տի տուտ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
հետ: 

Աս վա ծից հե տո կար ևոր է կանգ 
առ նել խորհր դա րա նի և ժո ղովրդա
վա րու թյան հա րա բե րակ ցու թյան այն 
կող մե րի վրա, ո րոնք կապ ված են 
պառ լա մեն տա րիզ մի ֆե նո մե նի յու րա
հատ կու թյան հետ: 

Իս կա կան պառ լա մեն տա րիզ մը հնա
րա վոր է մի այն ժո ղովրդա վա րու թյան 
պայ ման նե րում, ե րբ, ի նչ պես նշում են 
Դ.Օլ սո նը և Մ.Մե զեյը, խորհր դա րանն 
ա ռա վել մոտ է գտն վում «այն տե ղին, 
որ տեղ ի րա կա նաց վում է ժո ղովրդա
վա րու թյան տե սու թյան և ժո ղովրդա
վա րա կան պրակ տի կայի մի ա վո րում–
մի ա ձու լու մը»:1 Ե րբ խորհր դա րա նը ոչ 
թե ձևա կա նո րեն, այլ գործ նա կա նում 
հան դես է գա լիս որ պես իշ խա նու
թյան բարձ րա գույն ներ կա յա ցուց չա
կան մար մին, ո րն իր մեջ նե րա ռում 
է ին քը խորհրդա րա նը, ի նչ պես նաև 
տար բեր մա կար դա կի քա ղա քա կան, 
ի րա վա կան և բա րո յա կան գոր ծոն
նե րի ո ղջ հա մա կար գը, ո րի օգ նու
թյամբ, ը ստ է ու թյան, կար գա վոր վում 
է հա սա րա կու թյան կյան քը: Ան կաս
կած, ժո ղովրդա վա րա ցումն ան հնար 
է ա ռանց տար բեր սո ցի ա լա կան խմ
բե րի և հա սա րա կու թյան կող մից իշ

1  Политическая демократия и федерализм в 
России и Германии. – М.–Мюнхен–Вюрцбург, 1999, 
с.16.

խա նու թյան ի րա կա նաց ման ներ կա
յա ցուց չա կան ձևե րի զար գաց ման ու 
կա տա րե լա գործ ման, այ սինքն՝ ա ռանց 
խորհրդա րա նա կան ժո ղովրդա վա րու
թյան: Մյուս կող մից՝ ակ ներև է, որ քա
ղա քա ցի նե րի ա զա տու թյու նը կա րող է 
ա պա հո վել մի այն պե տու թյան մեջ, որ
տեղ օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա
կան իշ խա նու թյուն նե րը գոր ծում են 
խիստ ո րո շա կի ո լորտ նե րում և փո խա
դար ձա բար սահ մա նա փա կում են մե կը 
մյու սին: Այդ սկզ բունքն ար տա ցոլ վում 
է իշ խա նու թյան ի րա կա նաց ման մե խա
նիզ մի կա ռուց ման մեջ, ի սկ իշ խա նու
թյուն նե րի ռե ալ բա ժա նու մը հաս տատ
վում կամ հերք վում է դրա ձևա վոր ման 
և գոր ծառ նու թյան ո ղջ պրակ տի կայով: 

Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման տե
սու թյունն ու պրակ տի կան չի են թադ
րում պե տա կան իշ խա նու թյան որ ևէ 
ճյու ղին գե րա գույն իշ խա նու թյան լի
ա զո րու թյուն նե րի և գոր ծա ռույթ նե րի 
շնոր հում: Բանն այն է, որ պե տու թյան 
մի աս նու թյու նը և ամ բող ջա կա նու թյու
նը թույլ չի տա լիս ա ռա ջադ րել հարց, 
թե ո՛ր իշ խա նու թյունն է ա ռա վել կա
րևորը: Դրան ցից ոչ մե կը չի կա րող 
գո յու թյուն ու նե նալ ա ռանց մյուս եր
կու սի:2 Աս վա ծից բխում է, որ իշ խա
նու թյուն նե րի բա ժան ման սկզ բուն քը 
բնավ չի ժխ տում իշ խա նու թյան մի աս
նու թյան դևույ թը: Այն մի այն ժխ տում 
է մե նիշ խա նու թյու նը: Իշ խա նու թյան 
մի աս նու թյու նը են թադ րում է իշ խա
նու թյան բո լոր ե րեք ճյու ղե րի միջև 
շա հագր գիռ հա մա գոր ծակ ցու թյուն, 
փոխ ներ գոր ծու թյուն և իշ խա նու թյան 
որ ևէ մեկ ճյու ղի մեջ ո ղջ իշ խա նու թյու
նը կենտ րո նաց նե լու, բռ նա պե տու թյուն 
հաս տա տե լու ան թույ լատ րե լի ու թյու նը, 
ան հան դուր ժե լի ու թյու նը:

 Պառ լա մեն տա րիզ մի է ու թյան պար
զա բա նու մը պա հան ջում է նաև քն նար

2  Бачило И.Л. Факторы, влияющие на 
государственность. // Государство и право, 1993, № 
7, с.28.
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կել պառ լա մեն տա րիզ մի և պե տա կան 
կա ռա վար ման ձևե րի հա րա բե րակ
ցու թյան պրոբ լե մը: Չծան րա նա լով 
դրա ի րա վա գի տա կան մեկ նա բա նու
թյուն նե րի վրա՝ շատ կար ևոր է ը նդ
գծել, որ թեև պառ լա մեն տա րիզ մը 
կա ռա վար ման ձևե րի տա րա տե սա
կու թյուն նե րից մեկն է, սա կայն քա ղա
քա գի տա կան ի մաս տով ամ բող ջո վին 
դրան չի հան գում: Հատ կան շա կան է, 
որ մի շարք ե րկր նե րում խորհր դա
րա նա կան հա մա կար գը լի ո վին զու
գակց վում է պե տա կան կա ռա վար ման 
այն պի սի ձևի հետ, ի նչ պի սին է մի ա
պե տու թյու նը: Հա ճախ դա ան վա նում 
են խորհր դա րա նա կան մի ա պե տու
թյուն: Մեր կար ծի քով՝ պառ լա մեն
տա րիզ մը պետք է դի տել ոչ մի այն 
այն կող մից, որ դա պե տա կան կա ռա
վար ման ձևե րի տա րա տե սա կու թյուն
նե րից մեկն է: Էլ ա վե լի մեծ չա փով 
դա բազ մապ լան եր ևույթ է, ո րն ու նի 
բարդ ներ քին կա ռուց վածք. բաղ կա
ցած է փոխ կապ ակցված տար րե րից: 
Պառ լա մեն տա րիզ մը բնո րո շում է նաև 
հա սա րա կա կան կյան քի կազ մա կերպ
ման կա ռուց ված քը, քա ղա քա ցի նե րի 
ի րա վունք նե րի, պար տա կա նու թյուն
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով
ման՝ գործ նա կա նում ձեռք բեր ված մա
կար դա կը, այ սինքն՝ հա սա րա կու թյան 
ժո ղովրդա վա րաց ման աս տի ճա նը: Հե
տ ևա բար, պառ լա մեն տա րիզ մի մա սին 
կա րե լի է խո սել մի այն ժո ղովրդա վա
րա կան կա ռա վար ման ա ռն չու թյամբ, 
թեև խորհր դա րան կա րող է գո յու թյուն 
ու նե նալ և ավ տո րի տար վար չա կար
գե րում (օ րի նակ՝ Ու գան դա յում, Ին դո
նե զի ա յում): Այն մո տե ցու մը, սա կայն, 
ե րբ պառ լա մեն տա րիզ մը հան գեց վում 
է կա ռա վար ման ձևե րից մե կին, ո րը 
բնու թագր վում է խորհր դա րա նի, կա
ռա վա րու թյան և պե տու թյան ա ռա ջին 
դեմ քի՝ մե կը մյու սին են թարկ վե լու՝ 
են թա կա յու թյան մա կար դա կով, ա կն
հայտ ամ բա վա րար է: 

Այդ տե սա կե տից և՛ տե սա կան, և՛ 

գործ նա կան ա ռու մով հրա տապ է 
« պառ լա մեն տա րիզմ–խորհր դա րան» 
ե րկ մի աս նու թյան վեր լու ծու թյու նը: Տե
ղին է նշել, որ եր բեմն պառ լա մեն տա
րիզ մի տակ հաս կա նում են խորհր դա
րա նի գոր ծառ նու թյան պրակ տի կան և 
տե սու թյու նը: Թեև բա վա կան հա ճախ 
կա րե լի է հան դի պել պառ լա մեն տա
րիզ մի ը նդ լայ նո ղա կան մեկ նա բա նու
թյա նը, ե րբ այն նույ նա կա նաց վում է 
ներ կա յա ցուց չա կան ժո ղովրդա վա րու
թյան հետ: Այ սինքն՝ պառ լա մեն տա րիզ
մը մեկ նա բան վում է որ պես « քա ղա քա
կան ո րո շում ներն ա զատ քննար կե լու 
և օ րենք նե րի ձևով ըն դու նե լու պե տա
կան իշ խա նու թյան ներ կա յա ցուց չա
կան մարմ նի ու նա կու թյուն»:1 Կա րե լի 
է հա մա ձայն վել կամ վի ճար կել այդ 
դա տո ղու թյու նը, սա կայն մի բան ան
վի ճե լի է՝ չի լի նում ժո ղովրդա վա րու
թյուն ա ռանց պառ լա մեն տա րիզ մի, ի սկ 
պառ լա մեն տա րիզ մը գո յու թյուն չու նի 
ա ռանց խորհր դա րա նի:

 Պառ լա մեն տա րիզ մը են թադ րում է, 
որ խորհր դա րանն օ ժտ ված է օ րենս
դ րու թյան, կա ռա վա րու թյան ը նտ րու
թյան, նրա և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան 
մյուս ան դամ նե րի գոր ծու նե ու թյան 
նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա
կա նաց նե լու, նրանց պաշ տո նա թո ղու
թյան, ի նչ պես նաև պե տու թյան գլ խի 
պաշ տո նա թո ղու թյան լի ա զո րու թյուն
նե րով: Այս պի սով՝ նպա տա կա հար
մար է խո սել պառ լա մեն տա րիզ մի մա
սին մի այն այն դեպ քում, ե թե բա ցի 
խորհրդա րա նից՝ գո յու թյուն ու նի հա
սա րա կու թյան կա ռա վար ման այն պի սի 
հա մա կարգ, ո րի մեջ, ա ռն վազն, առ կա 
են. ա) օ րենս դիր և գոր ծա դիր գոր ծա
ռույթ նե րի հս տակ բաշ խում, բ) ներ կա
յա ցուց չա կան (օ րենսդ րա կան) մարմ
նի, այն է խորհր դա րա նի՝ պե տա կան 
իշ խա նու թյան այլ մար մին նե րի նկատ

1  Евзеров Р.Я. Парламентаризм и разделение 
властей в современной России. // Общественные 
науки и современность, 1999, № 1, с.83.
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մամբ գե րակ շող (ար տո նյալ) վի ճակ: 
Ա մե նաընդ հա նուր պլա նով լի ո վին 

հա մա միտ ե նք այն քա ղա քա գետ նե րի 
հետ, ո րոնց կար ծի քով՝ խորհր դա րա
նի սոս կա կան գո յու թյու նը պե տա կան 
իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա մա
կար գում՝ չի նշա նա կում պառ լա մեն
տա րիզ մի գո յու թյուն ա մուր հիմ քե րի 
վրա: Պառ լա մեն տա րիզ մի հա մար ան
հրա ժեշտ է, որ պես զի ժո ղովրդա կան 
ներ կա յա ցուց չու թյան մար մինն օ ժտ
ված լի նի ո րո շա կի ո րակ նե րով, ո րոնց 
թվում կա րե լի է ա ռանձ նաց նել. 

1. խորհր դա րա նի պատ գա մա վոր
նե րի ը նտ րու թյունն ա զատ հա մընդ հա
նուր ը նտ րու թյուն նե րում, ին չը տվյալ 
պե տա կան մարմ նի ներ կա յա ցուց չու
թյան բարձր մա կար դա կի հիմ նա կան 
ե րաշ խիքն է, 

2. ի նք նու րույ նու թյունն ու իշ խա նու
թյուն նե րի բա ժան ման հա մա կար գում 
ան կա խու թյունը, 

3. խորհր դա րա նի լի ա զո րու թյուն
նե րի բարձր մա կար դա կը՝ պե տա կան 
կա ռա վար ման հար ցե րի լուծ ման և 
օ րի նաս տեղծ գոր ծու նե ու թյան ըն
թաց քում:1 Այս պի սով՝ խորհր դա րա նը 
որ պես պառ լա մեն տա րիզ մի գլ խա վոր 
տարր, պետք է օ ժտ ված լի նի ո րո
շա կի հատ կա նիշ նե րով, ո րա կա կան 
բնու թագ րե րով, ա ռանց ո րոնց պառ
լա մեն տա րիզ մը՝ որ պես հա մա կարգ 
չի կա րող կա յա նալ: Խորհր դա րա նը 
որ պես ժո ղովրդա կան ներ կա յա ցուց
չու թյան մար մին, չի կա րող սահ մա
նա փակ վել վե րը թվարկ ված հատ կա
նիշ նե րով: Այն բնու թագր վում է նաև 
օ րեն քի գե րա կա յու թյամբ, խորհրդա
րա նի հա րա բե րա կան ի նք նու րույ նու
թյամբ, իշ խա նու թյան բո լոր ճյու ղե րի 
լի ա զո րու թյուն նե րի հս տակ բա ժան
մամբ և հաշ վեկշռ վա ծու թյամբ, փո խա
դարձ զս պում նե րի ու հա կակ շիռ նե րի 

1  Романов Р.М. Российский парламентаризм: 
генезис и организационное оформление. – Полис, 
1998, № 5, с.131. 

հա մա կար գի առ կա յու թյամբ, ներ կա
յա ցուց չա կա նու թյամբ, օ րենսդ րա կան 
ի րա վա սու թյան բա վա կան բարձր 
մա կար դա կով, քա ղա քա ցի նե րի ի րա
վունք ներն ու ա զա տու թյուն ներն ի րա
պես ա պա հո վե լու ու նա կու թյամբ: Հենց 
այդ ը նդ հա նուր գծերն էլ թույլ են տա
լիս պն դե լու, որ պառ լա մեն տա րիզ մը՝ 
հա սա րա կու թյան բո լոր սո ցի ա լա կան 
խա վե րի և խմ բե րի շա հե րի ի րա կա
նաց ման ա ռանձ նա հա տուկ ի րա վա կան 
ի նս տի տուտ է:

 Ներ կա յա ցուց չա կան և օ րենսդ րա
կան մարմ նի առ կա յու թյու նը դեռևս 
չի նշա նա կում պառ լա մեն տա րիզ
մի՝ որ պես ժա մա նա կա կից քա ղա քա
կիրթ հա սա րա կու թյան ա ռանձ նա հա
տուկ սո ցի ա լա կան և քա ղա քա կան 
ի նս տի տու տի առ կա յու թյուն: Պառ լա
մեն տա րիզ մը պե տա կան իշ խա նու
թյան ան հա մե մատ ա վե լի բարդ և 
բազ մա կող մա նի հա մա կարգ է, քան 
խորհրդա րա նի և իշ խա նու թյան հա սա
րակ բա ժան ման առ կա յու թյու նը: 

Այս ա ռու մով պառ լա մեն տա րիզ մի 
ձևա վոր ման ու զար գաց ման ը մբռն
ման հա մար ե լա կե տային նշա նա կու
թյուն է ստա նում ներ կա յա ցուց չու թյան 
սկզ բուն քի քա ղա քա գի տա կան վեր
լու ծու թյու նը: Ներ կա յա ցուց չու թյան 
սկզբուն քի է ու թյու նը չի սպառ վում լի
ա զո րու թյուն նե րի պատ վի րակ մամբ: 
Դա մի այն « ներ կա յա ցուց չու թյուն» 
հաս կա ցու թյան ի մաս տային եզ րե րից 
մեկն է: Ո րոշ քա ղա քա գետ ներ ա ռանձ
նաց նում են պառ լա մեն տա րիզ մի հիմ
նա րար այդ սկզ բուն քի ե րեք ի մաս
տային նշա նա կու թյուն ներ. 

1. լի ա զո րու թյուն նե րի պատ վի րա
կում, 

2. տի պա կա նու թյուն, այ սինքն՝ տի
պա կան, մի ջին բնու թագ րե րով օ ժտ
ված ան ձանց առ կա յու թյուն, 
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3. խորհր դան շա նայ նու թյուն:1

 Ժո ղովրդա կան ներ կա յա ցուց չու
թյու նը՝ որ պես ժո ղովրդա վա րու թյան 
ի րա կան խորհր դա նիշ, նե րա ռում է 
իր մեջ ոչ մի այն վս տահ ված ան ձանց 
ա զատ ը նտ րու թյան ի րա վուն քը և լի
ա զո րու թյուն նե րի պատ վի րա կումն, 
այլև ի րենց կող մից լի ա զոր ված ան
ձանց գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ վե
րահսկո ղու թյան ի րա կան հնա րա վո
րու թյու նը: 

Ինչ պես հայտ նի է, խորհր դա րա նի 
կազ մը ո րոշ վում է ժո ղովրդի ա զատ 
կամ քի ար տա հայ տու թյամբ: Դա նշա
նա կում է, որ գե րա գույն իշ խա նու
թյու նը պատ կա նում է ժո ղովրդին՝ 
խորհրդա րա նա կան իշ խա նու թյու նը 
հան դես է գա լիս որ պես իշ խա նու թյուն, 
ո րը լի ա զոր ված է ժո ղովրդի, այ սինքն՝ 
իշ խա նու թյան սու վե րե նի կող մից: Այլ 
կերպ ա սած, խորհր դա րա նը մարմ նա
վո րում է ժո ղովրդի սու վե րե նու թյու նը, 
գե րիշ խա նու թյու նը: Այն կոչ ված է ար
տա հայ տե լու ժո ղովրդի հա վա քա կան 
կամ քը և են թա կար գե լու խմ բային շա
հե րը: Ի նչ վե րա բե րում է « տի պա կա
նու թյա նը», ա պա այս տեղ խոսքն այն 
մա սին է, որ խորհրդա րա նա կան ներ
կա յա ցուց չու թյունն իր ամ բող ջու թյան 
մեջ պետք է ներ կա յաց նի սո ցի ու մի 
խտաց ված ման րա կեր տը: Հետ ևա բար, 
մի այն լի ար ժեք ներ կա յա ցուց չու թյան 
դեպ քում խորհր դա րանն ի զո րու է հա
մար ժե քո րեն ար տա ցո լե լու ժո ղովրդի 
շա հե րը, հաշ վի առ նե լու մարդ կանց 
կար ծիք նե րի և տրա մադրու թյուն նե րի 
ո ղջ բազ մա զա նու թյու նը, մշա կույթ
նե րի և ա վան դույթ նե րի ո ղջ տար
րա պատ կե րը, ե թե ը նտ րա զանգ վա ծը 
բազ մազգ է:

 Ժո ղովրդա վա րու թյան խոր քային 
ը մբռն ման հա մար ոչ նվազ կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նի ներ կա յա ցուց չու

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

թյան՝ որ պես « խորհր դա նի շի» ճիշտ 
մեկ նա բա նու թյու նը: Խորհր դա րա նը 
խորհրդան շում է ժո ղովրդա վա րու
թյու նը, և ժո ղովրդա վա րա կան կար
գին սպառ նա ցող վտանգ նե րի դեպ
քում հենց խորհր դա րանն է՝ որ պես 
այդ կար գի խորհր դա նիշ, ա ռա ջի նը 
հայտն վում հար վա ծի տակ:

 Քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյու նը 
պառ լա մեն տա րիզ մի մի այն «ար տա
քին» բնու թա գիրն է, մինչ դեռ նրա 
հիմ նա րար բա ղադ րի չը հան դի սա նում 
է, նախ ևա ռաջ, ո ղջ ներ կա յա ցուց չա
կան ի նս տի տուտ նե րի գոր ծառ նու թյու
նը և նրանց փոխ գոր ծո ղու թյու նը քա
ղա քա կան հա մա կար գի այլ տար րե րի, 
ի նչ պես նաև քա ղա քա ցի ա կան հա
սա րա կու թյան հետ: Տվյալ մո տեց ման 
հիմ նա կան գա ղա փարն այն պն դումն 
է, որ պառ լա մեն տա րիզ մի իս կու թյան 
մա սին կա րե լի է խո սել մի այն այն պի
սի ա ռանձ նա հա տուկ հա մա կար գի գո
յու թյան պայ ման նե րում, ո րի դեպ քում 
պառ լա մեն տա րիզ մը ոչ թե ձևա կա նո
րեն, այլ ի րա պես իր գոր ծա ռույթ ներն 
ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյուն 
ու նի՝ դրա նով ի սկ զբա ղեց նե լով իր 
հա մար ժեք տե ղը ե րկ րի քա ղա քա կան 
հա մա կար գում: Պառ լա մեն տա րիզ մի 
ժա մա նա կա կից բնու թագ րում նե րում 
հա ճախ չի շեշ տադր վում խորհր դա
րա նա կան տի պի կու սակ ցու թյուն նե րի 
հա մա կար գի դերն ու նշա նա կու թյու նը: 
Մինչ դեռ այն պառ լա մեն տա րիզ մի ո ղջ 
հա մա կար գի ա ռաջ նա հիմ քե րից և ան
կապ տե լի հատ կա նիշ նե րից մեկն է:

 Քա ղա քա կան գի տու թյան մեջ կու
սակ ցու թյուն ա սե լով, սո վո րա բար, 
հաս կա նում են մարդ կանց կազ մա
կեր պո րեն հա մախմբ ված խում բը, 
ո րի գլ խա վոր նպա տա կը պայ քարն է 
քա ղա քա կան իշ խա նու թյան հա մար 
և դրան հաս նե լը:2 Ի րենց հիմ նա կան 
խնդ րի ի րա կա նաց ման հա մար քա

2  Дюверже М. Политические партии. – М., 2002, 
с.21–22.
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ղա քա կան կա ռուց վածք ներն ակ տի
վո րեն մաս նակ ցում են ը նտ րու թյուն
նե րին և նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 
հա մալր վում է խորհր դա րա նի կազ
մը, ո րն, ը ստ է ու թյան, պատ վի րակ
ված է ը նտ րող նե րի կող մից: Ի րենց 
խորհրդա րա նա կան գոր ծու նե ու թյամբ 
կու սակ ցու թյուն նե րը նպաս տում են 
իշ խա նու թյան այդ մարմ նի հիմ նա կան 
գոր ծա ռույթ նե րից մե կի կա տար մա նը, 
ո րը զու գակց վում է նրանց ո ւղ ղա կի, 
ան մի ջա կան խնդ րի՝ շա հե րի ներ կա
յա ցուց չու թյան ա պա հով ման հետ: Այլ 
խոս քե րով՝ կա րե լի է ա սել այն մա սին, 
որ խորհր դա րանն ի րա կա նաց նում է իր 
հիմ նա կան ա ռա քե լու թյունն հենց քա
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի գոր
ծու նե ու թյան մի ջո ցով, ին չը վկա յում է 
նրանց սերտ փոխ կապ վա ծու թյան մա
սին: Բա ցի ներ կա յա ցուց չա կան գոր
ծա ռույ թից՝ խորհր դա րանն օ ժտ ված է 
իշ խա նա կան բա ցա ռիկ ի րա վուն քով, 
ար տո նու թյամբ, ո րն ի րա կա նու թյուն է 
դառ նում նույն պես կու սակ ցու թյուն նե
րի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ, ե րբ 
վեր ջին նե րիս քա ղա քա կան ծրագ րե րը 
վե րա փոխ վում են խորհր դա րա նա կան 
ո րո շում նե րի: Դրանք պայ մա նա վո
րում են պե տու թյան հե տա գա զար
գաց ման մար տա վա րու թյու նը՝ հող 
նա խա պատ րաս տե լով օ րենք նե րի ըն
դուն ման հա մար: Խո րա մուխ չլի նե լով 
կու սակ ցու թյուն նե րի է ու թյան և նրանց 
դա սա կարգ ման ման րա մաս նե րի մեջ, 
նշենք, որ « խորհր դա րա նը և կա ռա
վա րու թյու նը նման են եր կու մե քե նա
նե րի, ո րոնք շարժ ման մեջ են դր վում 
մի շար ժի չի՝ կու սակ ցու թյան մի ջո ցով: 
Գոր ծա դիր և օ րենս դիր իշ խա նու թյու
նը (դա սահ մա նադ րա կան ֆա սադ է), 
ի րա կա նում ո ղջ իշ խա նու թյամբ օ ժտ
ված է կու սակ ցու թյու նը»1:

 Բազ մա թիվ հե տա զո տող ներ պառ
լա մեն տա րիզ մը բնո րո շե լիս հատ կա

1 Дюверже М. Политические партии. – М., 2002, 
с.475.

պես շեշ տում են ժո ղովրդա վա րա կան 
ար ժեք նե րի ա ռաջ նու թյու նը: Ո մանք 
ո ւղ ղա կի ո րեն հայ տա րա րում են, որ 
պառ լա մեն տա րիզ մը ոչ այլ ի նչ է, քան 
« պե տա կա նո րեն կազ մա կերպ ված հա
սա րա կու թյան հա մա ժո ղովրդա վա
րա կան, հա մա քա ղա քակր թա կան ար
ժեք նե րի մա սին պատ կե րա ցում նե րի 
հա մա կարգ»2:

Ան կաս կած, պառ լա մեն տա րիզ մի 
հիմ քում ըն կած են հա մա ժո ղովրդա
վա րա կան, հա մա մարդ կային ար ժեք
նե րը, սա կայն չի կա րե լի սահ մա նա
փակ վել մի այն դրան ցով, որ քա նով 
որ դրանք կախ ված են պե տա կան իշ
խա նու թյան ի նս տի տուտ նե րից, դրանց 
գոր ծառ նու թյան սկզ բունք նե րից և 
մե խա նիզմ նե րից: Պառ լա մեն տա րիզ
մը բնու թագ րե լի է որ պես պե տա
կան իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ման 
և գոր ծառ նու թյան ա ռանձ նա հա տուկ 
հա մա կարգ, ո րը հիմն վում է իշ խա
նու թյուն նե րի բա ժան ման և օ րեն քի 
գե րիշ խա նու թյան սկզ բունք նե րի վրա՝ 
խորհր դա րա նի ձևա կա նո րեն ար տո
նյալ վի ճա կի պայ ման նե րում, ո րը 
կազ մա վոր վում է ա զատ ը նտ րու թյուն
նե րում՝ քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն
նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ: 

Այս պի սով՝ պառ լա մեն տա րիզ մի 
կա րևորա գույն տար րե րի մեջ ա ռանձ
նաց վում են նախ՝ իշ խա նու թյուն նե րի 
բա ժան ման սկզ բուն քի պահ պա նու մը, 
ե րկ րորդ՝ ի րա վուն քի ան վե րա պահ 
գե րիշ խա նու թյու նը, եր րորդ՝ հա սա րա
կու թյան մեջ օ րենսդ րա կան և գոր ծա
դիր ի նս տի տուտ նե րի՝ խորհր դա րա նի 
առ կա յու թյու նը, չոր րորդ՝ խորհր դա
րա նա կան տի պի քա ղա քա կան կու
սակ ցու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, և 
վեր ջա պես՝ խորհր դա րա նի ձևա վոր
ման ժո ղովրդա վա րա կան գոր ծըն թա
ցը և նրա հրա պա րա կայ նու թյու նը:

2 Тихомиров Д.В. Становление и развитие 
российского парламентаризма (исторический аспект). 
Автореферат дисс.канд.ист. – М., 1997, с.9.



87

ОБЩАЯПОЛИТОЛОГИЧЕСКАЯХАРАКТЕРИСТИКАПОНЯТИЯ
ПАРЛАМЕНТАРИЗМА

ХАЧАТУР МНДЖИКЯН
Национальная академия наук РА, Института философии, социологии и права, соискатель

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 
групп гражданского общества, политического плюрализма, соблюдения прав и свобод чело
века и гражданина.

GENERAL POLITOLOGICAL CHARACTERISTICS OF THE CONCEPT OF 
PARLIAMENTARISM

KHACHATUR MNJIKYAN
The National Academy of Sciences of the RA, Institute of Philosophy, Sociology and Law, Applicant

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. 



88

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում Է Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյան ռազ մա քա ղա
քա կան իրա վի ճա կը, ներ կա յաց վում և 
վեր լուծ վում են նրա ներ քին և ար տա քին 
ոլորտ նե րը: Հա մա ռոտ ներ կա յաց վում են 
ՀՀ ռազ մա քա ղա քա կան ձեռք բե րում նե
րը, այդ թվում նաև եր կողմ և բազ մա
կողմ հա մա գոր ծակ ցու թյուն նե րը: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. անվ տան գու թյան հա մա
կարգ, պաշտ պա նա կան բա րե փո խում
ներ, ան վտան գու թյուն, ռազ մա կան 
քա ղա քա կա նու թյուն, մի ջազ գային պայ
մա նա գիր, հա մա գոր ծակ ցու թյուն:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ռազ մա կան ան վտան գու թյան ամ բողջ 
հա մա կար գը հիմ նա կա նում ձևա վոր
վում, գոր ծարկ վում և զար գաց վում է 
ռազ մա քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն
նե րի հա մա կար գի վրա ազ գային շա հե
րին հա մա պա տաս խա նող ազ դե ցու թյուն 
գոր ծե լու նպա տա կով: Հա յաս տա նի 
ռազ մա քա ղա քա կան հա մա կար գը ունի 
եր կու՝ ներ քին և ար տա քին ոլորտ
ներ: Ներ քին ոլոր տում կար ևոր վում են 
տնտե սու թյան և կր թու թյան զար գա ցու
մը, մար տու նակ զին ված ու ժե րի առ կա
յու թյու նը: Ար տա քին ոլոր տում կա րևոր
վում են հա մա գոր ծակ ցու թյունն այլ 
պե տու թյուն նե րի հետ և ան դա մակ ցու
թյունն ու սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյունը 
մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հետ: Հա յաս տա նի Հան րա պու թյու նը իր 
ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյու նը պլա
նա վո րում և իրա կա նա նաց նում է մի
ջազ գային 7 կազ մա կեր պու թյուն նե րի և 
21 պե տու թյուն նե րի հետ ստո րագր ված 
երկ կողմ և բազ մա կողմ մի ջազ գային 
միջ պե տա կան, միջ կա ռա վա րա կան և 

միջ գե րա տես չա կան պայ մա նագ րե
րի, հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրագ րե րի և 
ստանձ նած մի ջազ գային պար տա վո րու
թյուն նե րի հի ման վրա:

Ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյու
նը պե տա կան ընդ հա նուր քա ղա քա
կա նու թյան բաղ կա ցու ցիչ մասն է, որը 
ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է ռազ մա
կան կազ մա կեր պու թյան ստեղծ ման, 
ռազ մա կան բնույ թի հա տուկ մի ջոց նե
րի մշակ ման և որո շա կի նպա տակ նե
րի հաս նե լու հա մար դրանց կի րառ ման 
հետ: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյու նը ազ
գային ան վտան գու թյան ապա հով մա նը, 
պա տե րազմ նե րի և զին ված բա խում նե
րի կանխ մա նը, ռազ մա վա րա կան կա յու
նու թյան ապա հոմ վա նը ուղղ ված երկ րի 
ընդ հա նուր քա ղա քա կան և ար տա քին 
գոր ծու նե ու թյան ան հրա ժեշտ տարրն 
է: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան իր 
ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ 
ռազ մա կան ան վտան գու թյան ապա հո
վու մը դի տար կում է որ պես ժո ղովրդա
վա րա կան, իրա վա կան, պե տու թյան 
կա ռուց ման, սո ցի ալ տն տե սա կան բա
րե փո խում նե րի իրա կա նաց ման, մի ջազ
գային հա րա բե րու թյուն նե րում իրա վա
հա վա սար գոր ծու նե ու թյան, փո խա դարձ 
հա մա գոր ծակ ցու թյան և բա րիդ րա ցի ա
կան սկզ բուն քե րի հաս տատ ման, մի
ջազ գային ան վտան գու թյան ընդ հա նուր 
և հա մա պար փակ հա մա կար գի հետ ևո
ղա կան կազ մա կերպ ման ան հրա ժեշտ 
նա խադ րյալ: Ընդ որում,այդ գոր ծում 
ղե կա վա րու թյու նը ել նում է մի ջազ գային 
իրա վուն քի այն հիմ նա րար սկզ բուն քե
րի ու նոր մե րի նշա նա կու թյու նից, որոնք 
օր գա նա պես շաղ կապ ված են մի մյանց 

ԱՆ ԺԵ ԼԱ Մ ՆԱ ՑԱ ԿԱՆՅԱՆ
ՀՀ ՊՆ կադ րե րի և ռազ մա կան կր թու թյան վար չու թյան  

առա ջին կար գի կրտ սեր մաս նա գետ

 ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶ ՄԱ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ  
ՈՐՈՇ ՀԻՄ ՆԱ ՀԱՐ ՑԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱ ՌՈՏ ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
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հետ և լրաց նում են մե կը մյու սին:
 Հա յաս տա նի պաշտ պա նա կան ան

վտան գու թյան ապա հով ման գլ խա վոր 
մի ջո ցը երկ րի պաշտ պա նա կան քա ղա
քա կա նու թյունն է, որը բխում է « Հա
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գային 
ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու թյան» 
հիմ նադ րույթ նե րից:1 Հա յաս տա նի ռազ
մա կան քա ղա քա կա նու թյու նը ու նի եր կու 
կողմ՝ ար տա քին և ներ քին, որոնք սեր
տո րեն փող կա պակց ված են մի մյանց: 
Ար տա քին կող մը դի տար կում է միջ պե
տա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ռազ
մա կան ու ժի գոր ծադր ման խն դիր նե րը, 
իսկ ներ քին կող մը սահ մա նագ ծում է 
երկ րի պաշտ պա նա կու թյան պահ պան
ման և զին ված ու ժե րը՝ գոր ծադր ման 
հա մար պատ րաստ վի ճա կում պա հե
լու ուղ ղու թյամբ պե տու թյան ամե նօ ր
յա գոր ծու նու թյունն ու հե ռան կար նե րը:2 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ռազ
մա կան քա ղա քա կա նու թյու նը կոչ ված 
է ապա հո վե լու երկ րի ռազ մա կան ան
վտան գու թյուն և՛ ներ քին և՛ ար տա քին 
թշ նա մի նե րից և խն դիր նե րից: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ռազ
մա կան ան վտան գու թյան հա մա կար գը 
բաղ կա ցած է քա ղա քա կան, տն տե սա
կան, դի վա նա գի տա կան և նաև զուտ 
ռազ մա կան բա ղադ րիչ նե րից: Այդ բո
լոր բա ղադ րիչ նե րը և նրանց տար րե րը 
սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են և շատ 
դեպ քե րում լրաց նում են իրար: Ռազ մա
կան քա ղա քա կա նու թյան և ռազ մա կան 
ան վտան գու թյան ապա հով ման ըն թաց
քում հա ճախ բա ղադ րիչ նե րից մե կի ան
բա վա րար մա կար դա կը լրաց վում է ի 
հա շիվ մյու սի: Պե տու թյան ռազ մա կան 
քա ղա քա կա նու թյան և ռազ մա կան ան

1  Հայաստանի հանրապետության Դրաստա
մատ Կանայանի անվան Ազգային ռազմա վարական 
հետազոտությունների ինստի տուտ, «Ռազմա վարա
կան Անվտանգային հետա զո տություն ներ», Հատոր 1, 
Երևան 2014, էջ 409:

2  Տ. Տ. Քոչարյան, «Հայաստանի հանրա պե տու
թյան ռազմական անվտանգության ապահովումը ազ
գա յին անվտանգության համատոքստում», Երևան, 
2012, էջ 154:

վտան գու թյան ապա հո վու մը չի կա րող 
իրա կա նաց վել մի այն պաշտ պա նա կան 
ոլոր տի կա ռա վար ման մարմ նի ու ժե րով: 
Այն ամ բողջ ծա վա լով կա րող է հա մա
կար գել հա մա պա տաս խան լծակ ներ, 
լի ա զո րու թյուն ներ և հե ղի նա կու թյուն 
ու նե ցող մար մի նը՝ ան վտան գու թյան 
խոր հուր դը: 3Երկ րի ռազ մա կան ան
վտան գու թյան և ռազ մա կան քա ղա քա
կա նու թյան զար գաց ման հա մար առա
ջին հեր թին ան հրա ժեշտ է լու ծել երկ րի 
ներ քին խն դիր նե րը, այ սինքն՝ նպաս տել 
երկ րի տն տե սու թյան զար գաց մա նը, 
կրթու թյան բա րե լավ մա նը, բա նա կի կա
տա րե լա գործ մա նը և նմա նա տիպ հար
ցեր: Ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյու նը 
ձեռ նա մուխ է լի նում նման խն դիր նե րի 
կար գա վոր մա նը:

 Ռազ մա քա ղա քա կան հա մա կար գի 
կա տա րե լա գործ ման գոր ծըն թա ցում կա
րևորա գույն խն դիր ներն են տե ղե կատ
վա կան պայ քա րի ու ժե րի և մի ջոց նե րի 
անընդ հատ զար գա ցու մը: Հա յաս տա նի 
ռազ մա քա ղա քա կան հա մա կար գի հա
մար շատ կար ևոր է նաև մի ջազ գային 
վար կա նի շային կազ մա կեր պու թյուն նե
րի զե կույց նե րը, որոնք զգա լի ազ դե ցու
թյուն են թող նում Հա յաս տա նի օգ տին 
որո շում ներ ըն դու նե լիս:4 Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյան առջև այ սօր ծա ռա
ցած է տե ղե կատ վա կան պայ քար մղե
լու տե սա կան և գործ նա կան հի մունք
նե րի մշակ ման խն դի րը. այն դառ նում է 
զին ված պայ քա րի բաղ կա ցու ցիչ մաս, և 
այս բնա գա վա ռում հս կա յա կան անե լիք
ներ կան: 5

3  Патрушева Н.П.Конституционно–
правовой статус Совета Безопасности Поссиской 
Федерации,Учебник пособие,Под общей редакцией 
докт юрид наук М., 2009 ст 11–12

4  Հայաստանի հանրապետության Դրաստա
մատ Կանայանի անվան Ազգային ռազմավարական 
հետազոտությունների ինստիտուտ, «Ռազմավարա
կան Անվտանգային հետազոտություններ», Հատոր 
2, Երևան, 2014, էջ 391:

5  Տ. Տ. Քոչարյան, «Հայաստանի հանրա պետու
թյան ռազմական անվտանգության ապահովումը 
ազգա յին անվտանգության համատոքստում», 
Երևան, 2012, էջ 163:
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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան
վտան գու թյան ամե նա մեծ երաշ խա վո
րը զին ված ու ժերն են:1 Առաջ նորդ վե լով 
նվա զա գույն քա նա կի, նպա տա կային 
ծախ սե րի և ար դյու նա վե տու թյան հի
մունք նե րով՝ մեզ հար կա վոր է ձեռք բե րել 
հար ձակ վո ղա կան որո շա կի մի ջոց ներ, 
որոնք հիմ նա կա նում իրենց զսպո ղա կան 
դե րը կկա տա րեն Ադր բե ջա նի Հան րա պե
տու թյան ռազ մա վա րա կան օբյեկտ նե րին 
հասց վող վտան գի առու մով: Ար ժեք–ար
դյու նա վե տու թյուն–բազ մա ֆունկ ցի ո նա
լու թյան տե սա նյու նից ել նե լով՝ ներ կա
յումս հայ կա կան բա նա կին ան հրա ժեշտ 
են այն պի սի ՕՀՄ–ներ, որոնք ու նե նան 
օպե րա տիվ մար տա վա րա կան հե ռա հա
րու թյուն՝ հա կա ռա կոր դի կա րևորա գույն 
նպա տա կա կե տե րին հաս նե լու հա մար: 
Դրանք պետք է լի նեն հու սա լի և սպա
սարկ ման հա մար քիչ ծախ սեր պա հան
ջող, հզո րու թյու նը պետք է լի նի բա
վա րար և՛ վա խեց նե լու, և՛ իրա կա նում 
խո ցե լու հա մար:2

 Ներ կայիս ռա մա քա ղա քա կան հա
մա կար գը պե տու թյուն ներից պա հան
ջում է մի ան գա մայն նոր ան վտան գային 
մտա ծո ղու թյու նը: Կար ևոր վում են ոչ 
մի այն զուտ ռազ մա կան կա րո ղու թյուն
նե րը, այլ նաև կր թու թյու նը: Հա յաս
տա նի զին ված ու ժե րում կր թու թյա նը և 
ան ձնա կազ մի կա ռա վար ման ոլոր տին 
առաջ նային նշա նա կու թյուն է տր վում: 
Պաշտ պա նա կան կր թու թյան բա րե փո
խում նե րը Հա յաս տա նի պաշտ պա նա
կան–ա նվ տան գային բնա գա վա ռի ընդ
հա նուր բա րե փո խում նե րի կար ևոր մասն 
են կազ մում և ավե լի ար դյու նա վետ ու 
հու սա լի են դարձ նում Հա յաս տա նի Զին
ված ու ժե րը և ազ գային ան վտան գու
թյան հա մա կար գը ընդ հա նուր առ մամբ: 
Պաշտ պա նա կան կր թու թյան կա րևորու

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:

թյունը հատ կա պես աճել է վեր ջին տա
րի նե րում նոր ռազ մա տեխ նի կա կան հա
մա կար գի ներդ րու մից հե տո:

 Ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան և 
ռազ մա կան ան վտան գու թյան ապա
հով ման հա մա կար գում կար ևոր դեր է 
հատ կաց վում դի վա նա գի տու թյա նը,ո րի 
առաջ նա հերթ խն դիրն է ստեղ ծել ար
տա քին բա րեն պաստ պայ ման ներ նվա
զա գույն ու ժե րով երկ րի պաշտ պա նու
թյունն ապա հո վե լու հա մար՝ ու նե նա լով 
հնա րա վո րինս շատ դաշ նա կից ներ և քիչ 
հա վա նա կան հա կա ռա կորդ ներ: Հնա
րա վոր ռազ մա կան սպառ նա լիք նե րը 
կան խե լու գոր ծում կար ևոր նշա նա կու
թյուն է ստա նում եր կողմ և բազ մա կողմ 
դաշ նակ ցային փոխ գոր ծակ ցու թյու նը: 
Ուս տի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ԶՈՒ կար ևոր խն դիր նե րից մե կը երկ րի 
շա հե րից բխող ռազ մա կան ան վտան
գու թյուն, ինչ պես նաև մի ջազ գային կա
յու նու թյունն ապա հո վող տա րա ծաշր ջա
նային ու ժե րի հաշ վեկշ ռի ձևա վոր մա նը 
նպաս տելն է: Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան Պաշտ պա նու թյան նա խա րա
րու թյան կող մից իրա կա նաց վող մի ջազ
գային ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյու նը 
նպա տա կաուղղ ված է մեր երկ րի պաշտ
պա նա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց
մա նը, մի ջազ գային ռազ մա քա ղա քա կան 
դիր քե րի ամ րապնդմա նը և զին ված 
ուժե րի մի ջազ գային ին տեգր մա նը, ինչ
պես նաև ձեռք բեր ված դաշ նակ ցային 
հա րա բե րու թյուն նե րի ներ կա մա կար դա
կի պահ պան մա նը ու դի նա միկ զար գաց
մա նը: Ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ար դյուն քում մեր եր կի րը հա մա գոր ծակ
ցում է մի շարք երկր նե րի հետ: Հա մա
գոր ծակ ցու թյան ար դյուն քում ՀՀ ԶՈՒ 
առան ձին մաս նա գի տու թյուն նե րով ար
տերկ րում իրա կա նաց նում է կար ճա
ժամ կետ կադ րե րի վե րա պատ րաս տում: 
Նույն համա գոր ծակ ցու թյամբ ՀՀ տա
րած քում մի ջազ գային փոր ձա գետ նե
րի և խորհր դա տու նե րի ներգ րավ մամբ՝ 
ու սում նա կան և խորհր դատ վա կան 
մի ջո ցա ռում ներ են կազ մա կերպ վում: 
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Գոր ծըն կեր պե տու թյուն նե րի հետ հա
մա գոր ծակ ցու թյան փոխ շա հա վետ 
ոլորտ նե րում հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
գնա լով խո րաց վում է, դրանց ար դյու
նա վե տու թյու նը բխում է ՀՀ ռազ մա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նից:1

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը 
իր ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան մեջ 
առանձ նաց նում է ար տա սահ մա նյան 
մի շարք երկր նե րի հետ իրա կա նաց վող 
ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, որը 
ան մի ջա կա նո րեն բխում է Հա յաս տա նի 
ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան շա հե
րից: Ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
որո շա կի ծա վալ նե րը գե րա զան ցե լու 
պա րա գա յում համ ագոր ծակ ցու թյան 
ծրագ րե րի իրա կա նաց ման ար դյու նա
վե տու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն պայ մա
նա վոր ված է լի նում հա մա պա տաս խան 
պաշ տո նա տար ան ձանց հետ օպե րա
տիվ եղա նա կով կապ հաս տա տե լու և 
որո շա կի մի ջո ցա ռում նե րին նրանց ան
մի ջա կա նու թյու նը ապա հո վե լու հան գա
ման քով: Այս պա րա գա յում ան հրա ժեշ
տու թյուն է առա ջա նում այն երկր նե րի, 
որոնց հետ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նը իրա կա նաց նում է առա վել ակ տիվ 
ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն, ու
նե նալ հա մա պա տաս խան ներ կա յա ցու
ցիչ–պաշ տո նա տար ան ձինք՝ ռազ մա կան 
կցորդ ներ: Ցան կա ցած երկ րում ռազ մա
կան կցորդ նշա նա կե լու հան գա ման քը, 
նույ նիսկ մի ջազ գային մե ծա ծա վալ ռազ
մա կան ծրագ րե րի բա ցա կա յու թյան պա
րա գա յում, վկա յուն է այն մա սին, որ Հա
յաս տա նը հատ կա պես կա րևորու թյուն է 
տա լիս այդ երկ րի հետ իր ռազ մա քա ղա
քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյա նը:2

 Հա յաս տա նը ռազ մա կան ոլոր տում 

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 հանրա պե տու
թյան ռազմաքաղաքական փոխգոր ծակ ցու թյունը 
արտասահմանյան մի շարք երկրների հետ», Արդա
րադատություն գիտական հանդես, 2014, թիվ 1 /24/, 
էջ 2–8:

երկ կողմ հա րա բե րու թյուն ներ է զար
գաց նում նաև հար ևան և ավան դա կան 
բա րե կամ երկր նե րի՝ Իրա նի և Վրաս տա
նի հետ:3

 Հայոց Ցե ղաս պա նու թյան 100–րդ 
տա րե լի ցի կա պակ ցու թյամբ Թուր քի
ան ձեռ նա մուխ էր եղել Հա յաս տա նի և 
Սփյուռ քի կող մից կազ մա կերպ վող նա
խա ձեռ նու թյուն նե րին և մի ջո ցա ռում նե
րին հա կազդ ման քա ղա քա կա նու թյան 
իրա կա նաց մա նը: Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան նա խա գա հի կող մից հայ–
թուր քա կան ար ձա նագ րու թյուն նե րի 
հետ կան չու մը խորհր դա րա նից Թուր քի
ային ստի պել է մեր երկ րի նկատ մամբ 
վա րել որո շա կի փո փոխ ված քա ղա քա
կա նու թյուն: Ցե ղաս պա նու թյան մերժ ման 
գոր ծըն թա ցի հետ փոխ կա պակց ված լի
նե լով՝ Հա յաս տա նի հա մար մտա հո գու
թյան հիմ նա կան աղ բյուր, ռազ մա վա րա
կան սպառ նա լիք է շա րու նա կում մնալ 
նաև Թուր քի ա–Ա դր բե ջան ռազ մա վա
րա կան դա շին քը: ԱՄՆ և Եվ րո մի ու թյու նը 
շա րու նա կում են հայ–թուր քա կան հա րա
բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լու հար ցում 
Թուր քի ային հղել քա ղա քա կան ազ դակ
ներ, սա կայն Թուր քի ան նախ կի նի պես 
շա րու նա կում է հար ցի կար գա վո րու մը 
կա պել Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա կա մար
տու թյան կար գա վոր ման հետ: Ռազ մա
կան հա մա գոր ծակ ցու թյան ծա վալ նե րով 
Թուր քի ան Ադր բե ջա նի հա մար 2014թ. 
զբա ղեց րել էր 2–րդ տե ղը՝ թիվ մեկ գոր
ծըն կե րոջ տե ղը զի ջե լով Ռու սաս տա նին 
(3–րդ և 4–րդ տե ղե րը զբա ղեց նում են 
Բե լա ռու սը և Իս րայե լը): Թուր քի ան Ադր
բե ջա նի հետ իր ռազ մա վա րա կան դա
շին քի խո րաց մա նը զու գա հեռ փոր ձում է 
դրա նում ներգ րա վել նաև Վրաս տա նին: 
Դրա ապա ցույցն է, որ երեք երկր նե րի 
նա խա գահ նե րը Կար սում ներ կա են եղել 
Հեյ դար Ալի ևի ան վան ռազ մաու սում
նա կան կենտ րո նի բաց ման և « ՏԱ ՆԱՊ» 

3  Ա. Հովհաննիսյան,«Բանակաշինությունը Հա
յաս տա նի երրորդ հանրապետությունում», Երևան, 
2012, էջ 243:
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գա զա տա րի շի նա րա րու թյան մեկ նար կի 
արա րո ղու թյա նը: Ադր բե ջան ցի գոր ծա
րար նե րը պար բե րա բար լուրջ ֆի նան սա
կան ներդ րում ներ են կա տա րում թուր քա
կան տն տե սու թյան մեջ, որն էլ ավե լի է 
ու ժե ղաց նում Ադր բե ջա նի ազ դե ցու թյու
նը Թուր քի այի քա ղա քա կա նու թյան վրա: 
Թուր քի այի և Ադր բե ջա նի միջև առ կա 
ռազ մա վա րա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու
նը հիմ նա կան նպա տակն է փո խել տա
րա ծաշր ջա նային հա վա սա րակշ ռու թյու նը 
հօ գուտ Ադր բե ջա նի:

 Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա կա մար տու
թյան հար ցում Ադր բե ջա նում շա րու նա
կում են ապա վի նել «ու ժի ցու ցադրման» 
քա ղա քա կա նու թյան և հնա րա վոր ու
ժային հան գու ցա լուծ ման հնա րա վո
րու թյա նը: Այս տրա մա բա նու թյամբ այդ 
երկ րում պե տա կան մա կար դա կով շա
րու նակ վում է հա յա տյա ցու թյան սեր
մա նու մը, հա կա հայ կա կան ագ րե սիվ 
քա րոզ չու թյան վա րու մը, շփ ման գծում 
իրա վի ճա կի պար բե րա բար լա րու մը և 
կող մե րի միջև վս տա հու թյան ամ րապնդ
ման մի ջո ցա ռում նե րի մեր ժու մը: Ան ցյալ 
տա րի Ադր բե ջա նի սպա ռա զին ման գոր
ծըն թացն ըն թա ցել է ոչ մի այն հար ձա
կո ղա կան, այլև պաշտ պա նա կան նե րու
ժի կու տակ ման ու ղով, որը միտ ված է 
Ադր բե ջա նին ապա հո վագ րելու Հա յաս
տա նի կող մից զսպ ման կա րո ղու թյուն
նե րի ձեռք բեր ման դեպ քում հնա րա վոր 
վտանգ նե րից: Այ նո ւա մե նայ նիվ, նավ թի 
հա մաշ խար հային գնե րի կտ րուկ ան կու
մը ար դեն իսկ ստի պել է Ադր բե ջա նին 
լուրջ վե րա նայ ման են թար կել մի շարք 
լայ նա մասշ տաբ ծրագ րե րի հետ կապ
ված բյու ջե տային ծախ սե րը, այդ թվում 
նաև սպա ռա զի նու թյան ու ռազ մա կան 
տեխ նի կայի ձեռք բե րում նե րի ոլոր տում: 
Մաս նա վո րա պես, 2015թ. ընդ հա նուր 
ռազ մա կան ու ռազ մար դյու նա բե րա կան 
ծախ սե րը կր ճատ վել են մոտ 1 մլրդ ԱՄՆ 
դո լա րով: Այ նո ւա մե նայ նիվ, չպետք է թե
րագ նա հա տենք հա կա ռա կոր դին: Ադր
բե ջա նը ու նի եր կու բա վա կա նին լուրջ 
խորհր դա տու ներ՝ Թուր քի ան և մի շարք 

այլ երկր ներ, որոնք անում են ամեն ինչ 
հա կա ռա կոր դի քա նա կա կան առա վե
լու թյու նը որա կա կա նի վե րա ծե լու ուղ
ղու թյամբ: Վեր ջին նե րիս հետ սերտ գոր
ծակ ցու թյամբ Ադր բե ջա նը զգա լի ո րեն 
զար գաց րել և շա րու նա կում է զար գաց նել 
սե փա կան ռազ մա կան ար դյու նա բե րու
թյու նը՝ լուրջ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով 
նաև ռազ մա կան գի տու թյան և կր թու
թյան բնա գա վառ նե րի զար գաց մա նը: 
Չպետք է նաև մո ռա նալ Ռու սաս տա նի՝ 
ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա գոր ծակ ցու
թյան ծա վալ նե րով Ադր բե ջա նի հա մար 
թիվ 1 գոր ծըն կեր լի նե լու հան գա ման քը, 
մի խն դիր, որը չնա յած հայ կա կան կող մի 
պար բե րա բար հն չեց վող դժ գո հու թյուն
նե րին, չի գտ նում պատ շաճ ար ձա գանք 
Մոսկ վա յում: Հատ կա պես մտա հո գիչ են 
ռու սա կան կող մից Ադր բե ջա նին մա տա
կա րար վող նո րա գույն հար ձա կո ղա կան 
զի նա տե սակ նե րը: 

Հա յաս տա նի ռազ մա կան քա ղա քա
կա նու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում է 
նաև հա մա գոր ծակ ցու թյու նը Չի նաս տա
նի Ժո ղովրդա վա րա կան Հան րա պե տու
թյան հետ: Հա յաս տա նի ռազ մա քա ղա
քա կան գոր ծակ ցու թյու նը Չի նաս տա նի 
հետ կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի տա
րա ծաշր ջա նում կա յու նու թյան և ան
վտան գու թյան հա մար: Չի նաս տա նը՝ որ
պես ՄԱԿ–ի ան վտան գու թյան խորհրդի 
մշ տա կան ան դամ և մի ջու կային տե րու
թյուն, զգա լի ազ դե ցու թյուն կա րող է 
ու նե նալ ցան կա ցած խնդ րի կար գա վոր
ման հար ցում: Չի նաս տա նը մեր տա րա
ծաշր ջա նում իրա կա նաց նում է չտար
բե րակ ված քա ղա քա կա նու թյուն և այս 
տե սան կյու նից ՀՀ–ՉԺՀ ռազ մա կան հա
րա բե րու թյուն նե րի զար գա ցու մը իմաս
տա վոր վում է նաև ՀՀ նկատ մամբ ան
կողմ նա կալ դիր քո րոշ ման ձևա վոր ման 
առու մով:1 ՀՀ Պաշտ պա նու թյան նա խա

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., 
Институт политических исследований ГНКО, 2010 ст 96
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րա րու թյունն ակ տիվ հա մա գոր ծակ ցում 
է Չի նաս տա նի ռազ մա կան գե րա տես
չու թյան հետ՝ հատ կա պես կր թու թյան 
ոլոր տում, որի շր ջա նակ ներում ՀՀ ԶՈՒ 
զին ծառայող նե րը վե րա պատ րաստ
վում են ՉԺՀ ռազ մաու սում նա կան հաս
տա տու թյուն նե րում: Նշա նա կա լի դեր է 
խա ղում նաև նյու թա տեխ նի կա կան հա
մա գոր ծակ ցու թյու նը, որի մի ջո ցով ՀՀ 
Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու թյու նը 
հա մալր վում է ժա մա նա կա կից փո խադ
րա մի ջոց նե րով, հա մա կարգ չային տեխ
նի կայով և բժշ կա կան սար քա վո րում նե
րով:1

 Հա յաս տա նի ռազ մա կան քա ղա քա
կա նու թյան առաջ նային խն դիր նե րից է 
պահ պա նել և զար գաց նել ՀՀ–Ա ՄՆ հա
րա բե րու թյուն նե րը: Չնա յած Ադր բե ջա նի 
էներ գե տիկ ռե սուրս նե րի և աշ խար հա
գ րա կան դիր քի հան դեպ Վա շինգ տո նի 
մե ծա ցած հե տաքրք րու թյա նը՝ ԱՄՆ–ի 
քա ղա քա կա նու թյու նը Հա յաս տա նի և 
Ադր բե ջա նի նկատ մամբ սի մետ րիկ չէ։ 
Բնակ չու թյան մեկ շն չին բա ժին ընկ նող 
ամե րի կյան օգ նու թյան հաշ վար կով Հա
յաս տա նը ներ կա դրու թյամբ այդ օգ նու
թյան ամե նա խո շոր ստա ցող նե րից մեկն 
է. եր կու տաս նա մյա կում այն կազ մել է 
մո տա վո րա պես $2 մլրդ։ ԱՄՆ–ը ամեն 
տա րի նաև Լեռ նային Ղա րա բա ղին է 
ֆի նան սա կան օգ նու թյուն տրա մադ րում 
(2011թ. Կոնգ րե սը մոտ $10 մլն է հատ
կաց րել) և մի ակ պե տու թյունն է աշ խար
հում՝ Հա յաս տա նից հե տո, որը ուղ ղա կի 
ֆի նան սա կան օգ նու թյուն է տրա մա
դրում Ղա րա բա ղին։ ԱՄՆ–ը նաև հայ–
թուր քա կան « ֆուտ բո լային դի վա նա
գի տու թյան» գլ խա վոր հո վա նա վորն է։ 
Բա ցի դրանից, ԵԱՀԿ Մինս կի խմ բի հա
մա նա խա գահ երկր նե րից մե կը լի նե լով՝ 
ԱՄՆ–ը ակ տի վո րեն մաս նակ ցում է ղա
րա բա ղյան բա նակ ցային գոր ծըն թա ցին։ 
Վա շինգ տո նի հա յա մետ քա ղա քա կա նու

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

թյու նը Հա րա վային Կով կա սում ըն դուն
ված է բա ցատ րել ԱՄՆ–ո ւմ ազ դե ցիկ 
հայ կա կան լոբ բի ի գոր ծու նե ու թյամբ։ 

Հա յաս տա նի ռազ մա կան քա ղա քա
կա նու թյան հա մար առաջ նային նշա նա
կու թյուն ու նեն հա րա բե րու թյուն նե ե րը 
ՀՀ ռազ մա վա րա կան դաշ նա կից՝ Ռու
սաս տա նի Դաշ նու թյան հետ: Ան ցած տա
րի նե րի ըն թաց քում ստեղծ ված պաշտ
պա նու թյան տար բեր բնա գա վառ նե րին 
վե րա բեր վող իրա վա պայ մա նագ րային 
բա զան հնա րա վո րու թյուն է տա լիս եր կու 
երկր նե րի միջև զար գաց նելու փոխ շա
հա վետ դի նա միկ հա մա գոր ծակ ցու թյուն: 
Հա յաս տա նի ռազ մա կան քա ղա քա կա
նու թյան կար ևոր ձեռք բե րում նե րից էր 
ՌԴ նա խա գա հի 2010թ օգոս տո սյան 
այցը Հա յաս տան, որի ըն թաց քում ստո
րագր վեց մի շարք նշա նա կա լի փաս
տաթղ թեր, ինչ պի սիք են՝ « Հա յաս տա նի 
տա րած քում ռու սա կան ռազ մա կա յա նի 
մա սին պայ մա նագ րում փո փո խու թյուն
ներ կա տա րե լու մա սին» ար ձա նագ րու
թյու նը և « Ռազ մա տեխ նի կա կան հա մա
գոր ծակ ցու թյան մա սին փո խըմբռ ման 
հու շա գի րը», որոնք վկա յում են հայ–ռու
սա կան դաշ նակ ցային գոր ծըն կե րու թյան 
ռազ մա վա րա կան բնույ թի և եր կա րա
ժամ կետ հի մունք նե րով հա մա գոր ծակ
ցու թյու նը շա րու նակ լու կող մե րի վճ ռա
կան մտադ րու թյան մա սին: Օգոս տո սի 
20–ին Եր ևա նում ՀՀ և ՌԴ նա խա գահ նե
րի միջև ստո րագր վեց հա մա ձայ նա գիր, 
որով ռու սա կան ռազ մա բա զա նե րի ներ
կա յու թյու նը ՀՀ–ո ւմ եր կա րաձգ վեց ևս 49 
տա րով: Եր կու երկր նե րի պաշտ պա նու
թյան նա խա րա րու թյուն նե րի միջև երկ
կողմ ռազ մա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան 
ամե նա մյա ծրագ րե րի հա մա ձայն ակ տիվ 
հա մա գոր ծակ ցու թյուն է իրա կա նաց վում 
պաշտ պա նու թյան ոլոր տի գրե թե բո լոր 
բնա գա վառ նե րում:2 Պաշտ պա նու թյան 
ոլոր տում հայ–ռու սա կան երկ կողմ հա
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մա գոր ծակ ցու թյան հան գու ցային բնա
գա վառ նե րից մե կը ռազ մա տեխ նի կա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյունն է: Այս առու մով 
զգա լի գոր ծըն թաց է կա տար վել: Ամեն 
տա րի ՌԴ–ից հս կա յա կան ծա վա լի զի
նամ թերք է ձեռք բեր վում և ներկր վում: 
Մի այն 2011–2013թթ. ներկր ված զի
նամթեր քի ծա վալ նե րը գե րա զան ցում են 
նա խորդ 20 տա րի նե րի ձեռք բեր վա ծը:

 ՆԱ ՏՕ–ի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում 
Հա յաս տա նը ձգ տում է զար գաց նել ակ
տիվ և ար դյու նա վետ հա րա բե րու թյուն
ներ: Հա յաս տա նը « Գոր ծըն կե րու թյուն 
հա նուն խա ղա ղու թյան» ծրագ րին ակ
տիվ մաս նակ ցու թյու նը դի տար կում է ոչ 
մի այն Դա շին քի հետ պատ շաճ կա պեր 
պահ պա նե լու մի ջոց. «այլ նաև ԱՄՆ և 
դաշ նա կից այլ պե տու թյուն նե րի հետ 
եր կողմ հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց
ման, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի եվ րո պա
կան ներգ րավ ման քա ղա քա կա նու թյան 
տե սան կյու նից»:1 Հա յաս տա նի հա մար 
ՆԱ ՏՕ–ի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի զար
գա ցու մը կար ծես յու րա հա տուկ ապա
հո վագ րու թյուն լի նի, կա րևորա գույն՝ 
ան վտան գու թյան աս պա րե զում ան ցու
մային փու լի դժ վա րու թյուն նե րը հաղ
թա հա րե լու ևս մեկ հնա րա վո րու թյուն և, 
իհար կե, նաև բա րե փո խում նե րի հար
ցում լուրջ աջակ ցու թյան և գոր ծըն կե
րու թյան հիմք: ՆԱ ՏՕ–ի հետ մեր ձաց ման 
նպա տա կը ինք նիշ խան և տա րաբ նույթ 
ազ դե ցու թյուն նե ե րից ան կախ սե փա կան 
պե տա կա նու թյան ինք նու թյան կեր տելն 
է, ոչ թե այդ կա ռույ ցին ան դա մակ ցելն է:

 Հա յաս տա նի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
ՀԱՊԿ–ին մե ծա մա սամբ հա մա պա տաս
խա նում է երկ րի շա հե րին և աշ խար հա
քա ղա քա կան դիր քին, իսկ ՆԱ ՏՕ–ի հետ 
խո րաց ված հա մա գոր ծակ ցու թյու նը գա
լիս է լրաց նե լու ազ գային ան վտան գու
թյան երաշ խիք նե րը: Տե սա կան առու մով 
նախնտ րե լի կլի նի, որ տա րա ծաշր ջա

1  Տ. Տ. Քոչարյան, «Ազգային անվտանգության 
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նի բո լոր պե տու թյուն նե րը պատ կա նեն 
ան վտան գու թյան նույն հա մա կար գին. 
լի ար ժեք ան դա մակ ցու թյու նը նույն կա
ռույց նե րին հնա րա վո րու թյուն կտա 
ավե լի ար դյու նա վետ լու ծե լու տա րա
ծաշր ջա նի առջև ծա ռա ցած խն դիր նե րը: 
ՀԱՊԿ–ի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում 
իրա կա նաց վում են ամե նա ծա վա լուն 
նա խագ ծեր՝ կապ ված կադ րե րի պատ
րաստ ման, ռազ մաար դյու նա բե րու թյան 
զար գաց ման և բա նա կա շի նու թյան այլ 
ոլորտ նե րում: Առա ջի կա յում Հա յաս տա
նում կբաց վի ՀԱՊԿ ակա դե մի ա, որը կլի
նի ռազ մա գի տա կան բա ցա ռիկ կա ռույց: 

Եվ րո մի ու թյան հետ Հա յաս տա նի 
զար գա ցող հա րա բե րու թյուն նե րը նե
րա ռում են հաս արա կա կան կյան քի ամե
նա տար բեր ոլորտ նե րը՝ առև տրատնտե
սա կա նից միչև գի տակր թա կան: 
Հա յաս տա նի եվ րո պա կան ին տեգ րու մը 
դիտ վում է իր զար գաց ման հա մա տեքս
տում, բայց ին տեգր վե լը նաև ան վտան
գու թյան տե սան կյու նից նշա նա կու թյուն 
ու նի: Եվ րո մի ու թյա նը ին տեգր վե լը ոչ 
մի այն քա ղա քա ցի նե րի բա րե կե ցու թյու
նը մե ծաց նե լու, այլ ար տա քին ան վտան
գու թյան եր կա րա ժամ կետ ապա հով ման 
եղա նակն է: ՀՀ–ԵՄ հա րա բե րու թյուն նե
րում ան վտան գու թյան աս պեկ տը այն
քան էլ ընդ գծ ված չէ, ին չը առա ջին հեր
թին բա ցատր վում է նրա նով, որ ԵՄ –ն 
տն տե սա կան ու քա ղա քա կան հս կա 
կազ մա կեր պու թյուն է:

ՀՀ ՊՆ–ն բա վա կա նին հա գե ցած հա
մա գոր ծակ ցու թյուն է իրա կա նաց նում 
ԵԱՀԿ–ի հետ, որը նշա նա կա լից դեր է 
խա ղում սպա ռա զի նու թյուն նե րի վե
րահսկ ման, պաշտ պա նու թյան ոլոր տի 
թա փան ցի կու թյան, տա րա ծաշր ջա նային 
ան վտան գու թյան երաշ խիք նե րի ապա
հով ման, մար դու իրա վունք նե րի, նաև 
ՀՀ ԶՈՒ շար քե րում ան ձնա կազ մի իրա
վա գի տու թյան մա կար դա կի բարձ րաց
ման հար ցե րում: Լեռ նային Ղա րա բա ղի 
հա կա մար տու թյան շփ ման գծում ԵԱՀԿ 
կող մից պար բե րա բար իրա կա նաց վող 
մո նի տո րինգ նե րը զգա լի դեր են կա տա
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րում հրա դա դա րի ռե ժի մը վե րահսկե լու 
գոր ծում: ԵՍ ԶՈՒ պայ մա նագ րի և 2011 
Վի են նայի փաս տաթղ թի շր ջա նակ նե
րում դեռևս 1993 թ.–ից ի վեր Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նը կա տա րում 
է սպա ռա զի նու թյուն նե րի վրահսկ ման 
ոլոր տում իր ստանձ նած մի ջազ գային 
պար տա վո րու թյուն նե րը՝ ըն դու նե լով 
տա րե կան 8 տես չու թյուն ներ վե րո հի շյալ 
պայ մա նագ րի շր ջա նա նե րում: Վեր ջին 
տա րի նե րին ՀՀ ԶՈՒ տես չա կան խմ բե
րը տես չու թյուն ներ են ան ց կաց նում նաև 
Թուր քի այի տա րած քում: 

Ամ փո փե լով հոդ վա ծում ներ կա յաց
ված վեր լու ծու թյու նը՝ պետք է նշել, որ 
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, օգ
տա գոր ծե լով փոխլ րաց ման սկզ բուն
քը, իր ան վտան գու թյան հիմ նա կան 

խն դիր նե րը լու ծում է՝ ան դա մակ ցե լով 
ՀԱՊԿ–ին, Ան հա տա կան գոր ծո ղու թյուն
նե րի ծրա գիր իրա կա նա ցե լով ՆԱ ՏՕ–ի 
հետ, ար դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցում 
է գեր տե րու թյուն նե րի՝ ԱՄՆ և Ռու սաս
տա նի Դաշ նու թյան հետ, հե ռան կա րային 
հա րա բե րու թյուն ներ է զար գաց նում 
հար ևան երկր նե րի և Չի նաս տա նի Ժո
ղովրդա կան հան րա պե տու թյան հետ, 
ներգ րավ վում է ԱՊՀ գո տում ըն թա ցող 
գոր ծըն թաց նե րին և մի ա ժա մա նակ Եվ րո
պա կան հար ևա նու թյան քա ղա քա կա նու
թյան շր ջա նակ նե րում սերտ հա րա բե րու
թյուն ներ է հաս տա տում Եվ րո մի ու թյան 
հետ: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, 
օգ տա գոր ծե լով մի ջազ գային փորձն ու 
աջակ ցու թյու նը, զգա լի բա րե փո խում ներ 
է իրա կա նաց նում երկ րի ներ սում:
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КРАТКИЙАНАЛИЗНЕКОТОРЫХВОПРОСОВВОЕННО–ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
СИТУАЦИИВРЕСПУБЛИКЕАРМЕНИЯ

АНЖE ЛА МНА ЦА КА НЯН
 Ми нис терст во обо ро ны РА,

 уп рав ле ние кад ра ми и во ен ным обрaзo ва ни ем, млад ший слу жа щий I клас са

В стат ье предс тав ле на во ен но–по ли ти чес кая си ту а ция в РА. Расс мот ре ны и предс тав ле
ны ее внут рен няя и внеш няя сфе ры, вк рат це предс тав ле ны во ен но–по ли ти чес кие дос ти же
ния РА, в том чис ле, двус то рон нее и мно гос то рон нее сот руд ни чест во.

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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 Հա րա վային Կով կա սի տա րա
ծաշրջա նում տի րող լար ված ռազ մա
քա ղա քա կան իրադ րու թյու նը, հար ևան 
պե տու թյան պար բե րա կան սադ րիչ հար
ձա կում նե րը պա հան ջում են մշ տա կան 
զգո նու թյուն, մար տա կան պատ րաս տու
թյան պահ պա նում բարձր մա կար դա
կում՝ զր կե լով « փոր ձի ու սխա լի» մե
թո դի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նից: 
Վեր ջին տա րի նե րին ՀՀ պաշտ պա նա կան 
ոլոր տում իրա կա նաց վող բա րե փո խում
նե րը, զոր քե րի բա րո յա հո գե բա նա կան 
ապա հով ման հա մա լիր մի ջո ցա ռում նե
րը, ան ձնա կազ մի հետ տար վող տե ղե
կատ վա կան–դաս տի ա րակ չա կան աշ խա
տան քում ներդր ված նոր սկզ բունք նե րը 
և մո տե ցում նե րը, զին վո րա կան կար գա
պա հու թյան ամ րապնդ ման ուղ ղու թյամբ 
ձեռ նարկ ված բազ մա վեկ տոր կան խար
գե լիչ գոր ծու նե ու թյու նը հան գեց րել են 
դրա կան ար դյունք նե րի՝ ՀՀ զին ված ու
ժե րը դարձ նե լով ավե լի մար տու նակ ու 
օրի նա կե լին տա րա ծաշր ջա նում:

 Հան գու ցային բա ռեր և արտահայ
տու թյուններ. պաշտ պա նու թյան ոլորտ, 
ան վտան գու թյուն, զին ված ու ժեր, բա
րե փո խում ներ, պա տե րազ մա կան գոր ծո
ղու թյուն ներ, մար տահ րա վեր, կա ռա վար
ման հա մա կարգ, մար տու նա կու թյուն:

Յու րա քան չյուր ժա մա նա կաշր ջան ու
նի իրեն բնո րոշ մար տահ րա վեր ներ ու 
փոր ձու թյուն ներ, որոնց հա մար ժեք և 
ժա մա նա կին հաղ թա հա րու մը մի ան շա
նակ ազ դում է ժո ղո վուրդ նե րի և պե
տու թյուն նե րի կեն սու նա կու թյան, նրանց 
զար գաց ման ու ապա գայի վրա: Հայ ժո
ղովրդի առջև ծա ռա ցած մար տահ րա
վեր նե րի դի մա կայ ման և հաղ թա հար ման 

առաջ նային նա խա պայ ման նե րից է հա
մա հայ կա կան բա րո յա կերտ ար ժե հա մա
կար գի պահ պա նումն ու վե րար տադ րու
մը, Հայ րե նիք–Ս փյուռք գոր ծակ ցու թյան 
առա վել ամ րապնդ ման հա մար հա մա
պա տաս խան ինս տի տուտ նե րի բազ մա
զա նե ցումն ու ար դի ա կա նա ցու մը, կա
րևորա գույն խն դիր նե րի լուծ ման հա մար 
ջան քե րի և ռե սուրս նե րի հա մադ րու մը: 

Անվ տան գու թյան այ սօր վա աշ խար
հա կա ռուց ված քը՝ իր բազ մա տարր և 
գոր ծուն մե խա նիզմ նե րով հան դերձ, են
թարկ վում է նոր, ոչ ավան դա կան փոր
ձու թյուն նե րի, որոնց կան խար գել ման 
եղա նակ նե րը անընդ հատ հղկ ման են են
թարկ վում: Անվ տան գու թյան ժա մա նա
կա կից հա մա կար գի ստեղծ ման ձգ տում
նե րը հրահ րում են մի շարք ոչ հա մա չափ 
սպառ նա լիք նե րի շա րու նա կա կան զար
գա ցում, որն իր հեր թին հան գեց նում է 
դրանց կի րառ ման լծակ նե րի գլո բա լաց
մա նը: Եվ տրա մա բա նա կան է, որ չնա յած 
աշ խար հում նվա զում է գլո բալ և կլա
սիկ պա տե րազմ նե րի հա վա նա կա նու
թյու նը, այն չի հան գեց նում մի ջազ գային 
ան վտան գու թյան ամ րապնդ մա նը, այլ 
ընդ հա կա ռա կը, այդ ան վտան գու թյու նը 
դառ նում է առա վել փխ րուն և խո ցե լի: 

Ն ման պայ ման նե րում գլո բա լաց
վում են նաև առան ձին պե տու թյուն նե րի 
անվտան գու թյան ապա հով ման խն դիր
նե րը, դրանք ավե լի են փոխ կա պակց
վում տա րա ծաշր ջա նային և մի ջազ
գային ան վտան գու թյան հետ: Այ սօր մեծ 
ու փոքր գրե թե բո լոր պե տու թյուն նե րում, 
մի ջազ գային և տա րա ծաշր ջա նային կա
ռույց նե րում ըն թա նում է ան վտան գու
թյան հայե ցա կար գե րի, սպառ նա լիք նե րի 

ԱՐԵՆ  ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ԵՊՀ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆա կուլ տե տի հայ ցորդ, 

ՀՀ զին վո րա կան կո մի սա րի ա տի ավագ սպա–ի րա վա բան, մայոր

 ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԴԵ ՐԻ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՑՈՒ ՄԸ 
ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶ ՄԱ ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ  

ՀԱ ՐԱ ԲԵ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ 



98

հա կազդ ման ավան դա կան մե խա նիզմ
նե րի ար դի ա կա նաց ման գոր ծըն թաց, որը 
պայ մա նա վո րում է մի ջազ գային ին տեգ
րա ցի ոն գոր ծըն թաց նե րի ուղղ վա ծու
թյու նը: Այս երևույթ նե րը ավե լի ցայ տուն 
են դրս ևոր վում այն տա րա ծաշր ջան նե
րում, որ տեղ ռազ մա քա ղա քա կան իրադ
րու թյու նը դեռևս խմո րում նե րի, կա յաց
ման կամ փո փոխ ման փու լում է: 

Հա րա վային Կով կասն, իր դրա մա տիկ 
պատ մա կան ժա ռան գու թյամբ, մի ջէթ
նի կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բարդ 
խճան կա րով, ան վտան գու թյան հա մա
չափ և ոչ հա մա չափ սպառ նա լիք նե րի 
լայն շր ջա նա կով և բա զում հա կա մար
տու թյուն նե րով հան դերձ, յու րա հա տուկ 
տա րա ծաշր ջան է, որն իր վրա է կրում 
ան վտան գու թյան ար տա քին և ներ քին 
գոր ծոն նե րի հա կա սա կան ազ դե ցու թյու
նը: Եվ որ պես այդ պի սին՝ այդ բո լոր գոր
ծոն նե րը ազ դում են նաև Հա յաս տա նի 
ան վտան գային մի ջա վայ րի վրա: Դրա նից 
ել նե լով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ռազ մա կան դոկտ րի նում սահ ման վում է, 
որ ՀՀ ռազ մա կան ան վտան գու թյան մի
ջա վայ րը ձևա վո րում են ներ պե տա կան, 
տա րա ծաշր ջա նային, ար տա տա րա ծաշր
ջա նային և երկ րի ազ գային ան վտան գու
թյան հիմ նա րար ար ժեք նե րի վրա ազ դող 
գոր ծոն նե րը [2]: 

20–րդ դա րի վեր ջին՝ Խորհր դային Մի
ու թյան փլու զու մից հե տո, իր ան կա խու
թյու նը վե րա կանգ նած Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան մեր ձա տա րած քում եր ևան 
եկան ան վտան գու թյան հա մար ներ տա
րա ծաշր ջա նային և ար տա տա րա ծաշր
ջա նային մար տահ րա վեր ներ: Ներ տա
րա ծաշր ջա նային մար տահ րա վեր ներն 
առա վե լա պես պայ մա նա վոր ված են տա
րա ծաշր ջա նում առ կա ազ գա մի ջյան հա
կա մար տու թյուն նե րով, իսկ ար տա տա
րա ծաշր ջա նային մար տահ րա վեր նե րը 
այն ար տա քին ու ժե րի գոր ծու նե ու թյան 
հետ ևանք են, որոնք փոր ձում են տար
բեր ձևե րով ու մի ջոց նե րով վե րահս կել 
կամ իրենց շա հե րին հա մա պա տաս խա
նեց նել տա րա ծաշրջա նում առ կա ռազ

մա քա ղա քա կան իրա վի ճա կը: Բա ցի այդ, 
տա րա ծաշրջա նի որոշ երկր նե րի գոր
ծե լա կեր պում նկա տե լի է հար ցե րը ու ժի 
կի րառ ման կամ դրա կի րառ ման սպառ
նա լի քի մի ջո ցով լուծ ման ան թա քույց ձգ
տում: 

Տա րա ծաշր ջա նային սպառ նա լիք նե
րը և դրանց չե զո քա ցու մը կազ մում են 
Հա րա վային Կով կա սի ան վտան գու թյան 
հիմ նա կան չա փո րո շիչ նե րը: Որ պես այդ
պի սի սպառ նա լիք ներ կա րե լի է դի տել 
ինչ պես տա րա ծաշր ջա նային պե տու
թյուն նե րի միջև առ կա հա կա սու թյուն
նե րը, ան վտան գու թյան բնա գա վա ռում 
նրանց որ դեգ րած քա ղա քա կա նու թյան 
որո շա կի տար բե րու թյուն նե րը, այն պես 
էլ այս տեղ առ կա մի շարք հա կա մար տու
թյուն նե րը: 

Ան կա խու թյան ձեռք բե րու մից հե տո 
ան ցած տա րի նե րի ըն թաց քում Հա յաս
տա նի Հան րա պե տու թյու նը ան ցավ պար
տադր ված գո յա մար տով, դուրս եկավ 
հաղ թա նա կած և կա րո ղա ցավ արագ 
ան ցնել պե տա կան շի նա րա րու թյան բուն 
գոր ծըն թա ցին: Պե տա կան շի նա րա րու
թյան մեծ ձեռք բե րում նե րից էր բա նա
կա շի նու թյան գոր ծում ար ձա նագր ված 
ար դյուն քը: Որ պես հազ վա գյուտ դրա
կան ար դյունք կա րե լի է գնա հա տել այն, 
որ հայ ժո ղովրդի իրա կա նու թյան մեջ 
պա տե րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին 
զու գա հեռ զին ված խմ բա վո րում նե րից 
ար դյու նա վետ ան ցում կա տար վեց կա նո
նա վոր բա նա կի, սա կայն այ սօր նոր խն
դիր է դի տարկ վում. պե տա կան կա ռա
վար ման ողջ հա մա կար գը հա մախմ բել 
զին ված ու ժե րի շուրջ: Խս տո րեն պահ
պա նե լով զին վո րա կա նու թյան նկատ
մամբ քա ղա քա ցի ա կան վե րահս կո ղու
թյան ժո ղովրդա վա րա կան սկզ բուն քը՝ 
ան հրա ժեշտ է օրի նա կա նու թյան շր ջա
նակ նե րում ամ րագ րել բա նա կի ու րույն 
տեղն ու դե րը պե տու թյան կյան քում՝ 
մի ա ժա մա նակ պաշտ պա նա կան ոլոր տը 
զար գաց նե լով ծրագ րային ու նպա տա
կամղ ված բա րե փո խում նե րի մի ջո ցով 
[3]: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ազ



99

գային ան վտան գու թյան ռազ մա վա րու
թյու նը բա նա կա շի նու թյու նը գնա հա տում 
է որ պես պե տու թյան և ժո ղովրդի ան
վտան գու թյան երաշ խա վոր ման հիմ նա
կան գոր ծոն՝ առանձ նաց նե լով զին ված 
ու ժե րի մար տու նա կու թյան և գոր ծու նե
ու թյան ար դի ա կա նա ցումն ու ար դյու նա
վե տու թյան բարձ րա ցու մը [1]:

 Պաշտ պա նա կան բա րե փո խում նե րի 
իմաս տա բա նա կան բնու թա գի րը ար դի 
ժա մա նակ նե րում հա մար վում է բա վա
կա նին մշակ ված: Այն կազ մում է ընդ
հա նուր պե տա կան բա րե փո խում նե րի 
առանց քային բաղ կա ցու ցիչ մա սը (հատ
կա պես ՀՀ կար գա վի ճա կի երկր նե րի հա
մար), որը ավե լի քան մեկ դար առաջ Վ. 
Դա լը բա ցատ րա կան բա ռա րա նում բնու
թագ րել է որ պես « նո րույթ, բնա կա նոն 
վե րար տադ րու թյուն» [9, էջ 93]: Ավե լի 
ուշ՝ 20–րդ դա րի կե սե րին, Ս. Ի. Օ ժե գո
վը բա րե փո խում բա ռի իմաս տը առա
ջար կեց հաս կա նալ « վե րաձ ևա փո խում, 
փո փո խու թյուն, հա սա րա կա կան կյան քի 
այս կամ այն կող մի վե րաձ ևա կեր պում» 
[13, էջ 555]: ՀՀ ՊՆ Դ.Կա նա յա նի ան վան 
ԱՌ ՀԻ–ի կող մից մշակ ված « Պաշտ պա
նա կան–ա նվ տան գային տեր մին նե րի 
բա ցատ րա կան եռա լե զու բա ռա րա նում» 
բա րե փո խում եզ րույ թը ներ կա յաց վում է 
որ պես «որ ևէ բա նի վե րա փո խում, փո
փո խում, վե րա կա ռու ցում»՝ առանձ նաց
նե լով նաև « պաշտ պա նա կան բա րե փո
խում» հաս կա ցու թյան թարգ մա նու թյու նը 
ռու սե րե նով ու ան գլե րե նով [4, էջ 101]: 

Շարլ Դը Գո լը, վեր լու ծե լով պե տու
թյան գոր ծու նե ու թյան բո վան դա կու
թյու նը ռազ մա կան վե րա փո խում նե րի 
հա մա տեքս տում, առանձ նաց նում է առն
վազն երեք խումբ հար ցեր: Նախ ևա ռաջ, 
ռազ մա կան ոլոր տի բա րե փո խու մը կա
ռա վար ման և կազ մա կերպ չա կան աս
պեկտն է՝ ուղղ ված ուղղ ված գե րա գույն 
հրա մա նա տա րու թյա նը և նպա տակ ու նե
նա լով ուղ ղոր դել ու ճիշտ պլա նա վո րել 
երկ րի պաշտ պա նա կան նե րու ժը: Երկ
րորդ խմ բում առանձ նաց վում են զին ված 
ու ժե րի ան ձնա կազ մի կա ռուց ված քային–

գոր ծա ռու թային և ծա ռայո ղա կան պար
տա կա նու թյուն նե րով սահ մա նա զա տու
մը, սկզ բունք ներն ու դրանց կի րառ ման 
ձևե րը: Եվ վեր ջա պես, եր րորդ խում բը 
ընդ գր կում է բա րե փոխ ման գի տա տեխ
նի կա կան և նո րա րա րա կան կող մը, որը 
են թադ րում է զի նու ժի տեխ նի կա կան 
ու գի տա կան ադապ տա ցի ան աշ խար
հում դի տարկ վող նվա ճում նե րին [10, էջ 
92–93]: Հիմն վե լով տվյալ նե րի մեկ նա բա
նու թյան վրա և հաշ վի առ նե լով ռազ մա
քա ղա քա կան առա ջա տար դիրք ու նե ցող 
պե տու թյուն նե րի ռազ մա կան բա րե փո
խում նե րի փոր ձը՝ պաշտ պա նա կան բա
րե փո խում նե րը կա րե լի է ներ կա յաց նել 
որ պես պե տա կան մար մին նե րի կող մից 
հա սա րա կու թյան բո լոր կա րևորա գույն 
ոլորտ նե րում իրա կա նաց վող հա մա լիր 
մի ջո ցա ռում ներ, որոնք ուղղ ված են պե
տու թյան ռազ մա կան հա մա կար գի քա
նա կա կան ու որա կա կան փո փո խու թյուն
նե րի իրա կա նաց մա նը՝ նպա տակ ու նեն 
ապա հո վելու պե տու թյան ռազ մա կան 
ան վտան գու թյու նը: 

Օ րի նա չափ է նշել, որ այդ փո փո խու
թյուն նե րը պայ մա նա վոր վում են շատ 
տար րե րով, որոնք կախ ված են պե տու
թյան զար գաց ման կոնկ րետ պատ մա կան 
պայ ման նե րից: Այն կա րող է կախ ված 
լի նել նոր զի նա տե սակ նե րի, զին ված 
հա կա մարտ ման ժա մա նակ կի րառ վող 
սպա ռա զի նու թյան տե սակ նե րի էվո լյու
ցի այով և այլ շատ հան գա մանք նե րով: 
Պե տու թյան ռազ մա կան կազ մա վո րու մը 
բարդ, բազ մապ րո ֆիլ ու բազ մա շերտ 
հա մա կարգ է: Լայն իմաս տով այն իր մեջ 
նե րա ռում է երեք հիմ նա կան նա խա հա
մա կար գեր. առա ջի նը՝ ռազ մա կան ու ժը, 
այ սինքն՝ զին ված ուժե րը, այլ զո րա
մի ա վո րում նե րը և մար մին նե րը, որոնք 
ներգ րավ ված են զին ված ու ժե րը գոր
ծադ րե լու քա ղա քա կան որո շում նե րի մեջ, 
երկ րոր դը՝ զին ված ու ժե րի նյու թա տեխ
նի կա կան բա զայի նա խա պատ րաս տու մը 
և կի րա ռու մը, այ սինքն՝ պե տու թյան ու 
հա սա րա կու թյան տար րե րի մի աս նու թյու
նը, իսկ եր րոր դը՝ հան դի սա նում է բա րո
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յա հո գե բա նա կան և ռազ մա հայ րե նա սի
րա կան հո գևոր նե րու ժն է: Այն կազ մում 
է սո ցի ա լա կան, բա րո յա–է թի կա կան, ազ
գայ նա կան, հո գե հու զա կան եր ևույթ նե րի 
ամ բող ջու թյուն՝ ուղղ ված զին վո րա կան 
ծա ռա յու թյան և ռազ մա կան հզո րու թյան 
կա տա րե լա գործ մա նը, որը բխում է պե
տու թյան հա սա րա կա կան կյան քի, ազ
գային հատ կա նիշ նե րի, ավան դույթ նե րի 
ու հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյան նկատ
մամբ վե րա բեր մուն քից: Նեղ իմաս տով 
ռազ մա կան կազ մա վո րու մը իրե նից ներ
կա յաց նում է զին ված ու ժե րի, զո րա մի
ա վո րում նե րի ղե կա վար ման պե տա կան 
ու զին վո րա կան կա ռա վար ման մար մին
նե րի հա մա կարգ, որոնց մի աս նա կան 
և հա մա կարգ ված գոր ծո ղու թյուն ներն 
ուղղ ված են ազ գային ան վտան գու թյան 
խն դիր նե րի լուծ մա նը, հա սա րա կու թյան 
կյան քի կար ևոր ոլորտ նե րի բնա կա նոն 
գոր ծու նե ու թյան ապա հով մա նը:

 Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան ան վտան
գու թյան խորհր դի նախ կին քար տու ղար 
Ա.Նի կո լա ևը տա լիս է պաշտ պա նա կան 
բարե փո խում նե րի ավե լի ընդ հան րա կան 
բա ցատ րու թյուն՝ դրա տակ հաս կա նա լով 
պե տու թյան ռազ մա կան քա ղա քա կա նու
թյու նը, որն ուղղ ված է ռազ մա կան շի
նա րա րաու թյան կա տա րե լա գործ մա նը 
[12, էջ 26]: Այն հա մար վում է նաև քա ղա
քա կան ու սո ցի ա լա կան վե րա փո խում
նե րի բաղ կա ցու ցիչ մաս, որոնք մի ա սին 
ապա հո վում են պե տու թյան ան վտան
գու թյունն ու պաշտ պա նու թյու նը, նրա 
կա ռու ցո ղա կան դե րն ու ազ դե ցու թյու նը 
ժա մա նա կա կից աշ խար հում:

 Զին վո րա կան բնույ թի բա րե փո խում
նե րի բո վան դա կային մա սը կա րե լի է 
ներ կա յաց նել որ պես « զին վո րա կան հա
մա կար գի էա կան ձևա փո խում, որը կա
տար վում է պե տա կան իշ խա նու թյան 
գե րա գույն մար մին նե րի որոշ մամբ»: Ընդ 
որում, այդ բա րե փո խում նե րը պայ մա
նա վոր վում են պե տու թյան քա ղա քա
կան որո շում նե րով, սպա ռա զի նու թյան 
նոր տե սակ նե րի ստեղծ մամբ, տն տե
սա կան հեն քի ավե լաց ման նա խա ձեռ

նու թյուն նե րով, սպա ռա զի նու թյուն նե րի 
արատդ րու թյան մա կար դա կի բարձ րաց
մամբ, զին ված պայ քա րի ձևե րի կա տա
րե լա գործ մամբ և այս բո լո րը մի ա սին 
իրա վա կան ամ րագ րում են ստա նում 
հա մա պա տաս խան օրենք նե րում, զին
վո րա կան կա նո նադ րու թյուն նե րում ու 
այլ նոր մա տիվ փաս տաթղ թե րում [8, էջ 
633]: Օրի նակ՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյու նում պաշտ պա նա կան բա րե փո խում 
կա տե գո րի այի բո վան դա կու թյու նը բա
ցա հայտ ված է « Զին վո րա կան բա րե փո
խում նե րի մա սին» օրեն քում՝ ըն դուն ված 
1999 թվա կա նին: Այն իր մեջ նե րա ռում 
է քա ղա քա կան, տն տե սա կան, իրա վա
կան, զին վո րա կան և ռազ մա տեխ նի
կա կան, սո ցի ա լա կան ու այլ հա մա լիր 
մի ջո ցա ռում ներ, որոնք ուղղ ված են Ռու
սաս տա նի Դաշ նու թյան զին ված ու ժե րի, 
այլ զո րա մի ա վո րում նե րի, զին վո րա կան 
գոր ծա դիր մար մին նե րի, ռազ մա կան ար
դյու նա բե րու թյան և դրանց կա ռա վար ման 
մար մին նե րի որա կյալ ձևա փոխ մա նը, 
որի նպա տակն է սե փա կան ռե սուրս նե րի 
հաշ վին ազ գային պաշտ պա նու թյան բա
վա րար ապա հո վու մը [7]: Ռու սաս տա նի 
Դաշ նու թյան զին ված ու ժե րի գլ խա վոր 
շտա բի տնօ րե նի նախ կին տե ղա կալ գե
նե րալ–գնդա պետ Վ.Մա նի լո վի տե սա կե
տի հա մա ձայն՝ ռազ մա կան բնա գա վա ռի 
ժա մա նա կա կից բա րե փո խում նե րը իրե
նից ներ կա յաց նում է պե տու թյան ռազ
մա կան կա րո ղու թյուն նե րի քա նա կա կան 
ու որա կա կան փո փո խու թյուն նե րի մի աս
նու թյունն, որն ուղղ ված է դրա հա մա
պա տաս խա նեց մա նը ազ գային շա հե րին, 
աշ խար հա քա ղա քա կան և ռազ մա քա ղա
քա կան նոր իրո ղու թյուն նե րի գնա հատ
մանն ու դրանց հա մար ժեք սե փա կան 
հնա րա վո րու թյուն նե րի օպ տի մա լաց մա
նը [11, էջ 2]:

 Հա յաս տա նի շուրջ ձևա վոր ված ան
վտան գու թյան մի ջա վայ րից բխող բազ
մա թիվ հա մա չափ և ան հա մա չափ, ներ
քին ու ար տա քին, տա րա ծաշր ջա նային և 
ար տա տա րա ծաշր ջա նային մար տահրա
վեր նե րի չե զո քաց ման խն դիր նե րը, ձևե
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րը և եղա նակ ներն են առա վե լա պես 
պայ մա նա վո րում Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան ռազ մա կան դոկտ րի
նի բնույթն ու բո վան դա կու թյու նը, այդ 
թվում ռազ մա կան ռազ մա վա րու թյան 
սկզ բունք նե րը, նպա տակ նե րը և խն դիր
նե րը, պաշտ պա նա կան հա մա կար գի կա
ռուց վածքն ու զար գաց ման հե ռանկար
նե րը, քա նի որ նման պայ ման նե րում 
հարկ է էա պես վե րաի մաս տա վո րել 
ան վտան գու թյան վե րա բե րյալ ավան
դա կան պատ կե րա ցում նե րը՝ զգա լի չա
փով ընդ լայ նե լով ան վտան գու թյա նը, 
այդ թվում՝ պաշտ պա նա կան ան վտան
գու թյա նը առնչ վող հար ցե րի շր ջա նա կը: 
Դրա հետ ևան քով ան հրա ժեշ տու թյուն է 
ծա գում վե րա նայե լու ինչ պես պե տու թյան 
պաշտ պա նա կան հա մա կար գի առջև դր
վող խն դիր նե րի ցան կը, զին ված ու ժե րի 
կի րառ ման պայ ման ներն ու պա հանջ նե
րը, այն պես էլ զին ված ու ժե րի թվա քա
նա կը, կա ռուց ված քը, ռազ մա տեխ նի կա
կան քա ղա քա կա նու թյու նը, մար տա կան 
պատ րաս տա կա նու թյան բուն էու թյունն 
ու ուղղ վա ծու թյու նը:

 Ռազ մա կան դոկտ րի նի հա մա ձայն՝ ՀՀ 
ռազ մա կան ան վտան գու թյան հա մա կար
գի բա րե փո խում նե րի առաջ նային նպա
տա կը քա ղա քա ցի ա կան վե րահսկման և 
պաշտ պա նա կան պլա նա վոր ման ու կա
ռա վար ման ժո ղովրդա վա րա կան հիմ
նա րար սկզբունք նե րի վրա հիմն ված, 
ար դի ա կան ռազ մա կան պա հանջ նե րին 
հա մա պա տաս խա նող, առա վել ճկուն և 
ժա մա նա կա կից ռազ մա կան ան վտան
գու թյան հա մա կար գի ստեղ ծումն է, որը 
կա պա հո վի երկ րի ռազ մա կան ան վտան
գու թյու նը, կպաշտ պա նի ազ գային ան
վտան գու թյան հիմ նա րար ար ժեք ներն 
ու կա պա հո վի մի ջազ գային պար տա վո
րու թյուն նե րի կա տա րու մը [2]: Այդ բա րե
փո խում նե րի կար ևոր առաջ նա հեր թու
թյուն ներ են զին ված ու ժե րում գոր ծող 
ռազ մա կան չա փա նիշ նե րի կա տա րե լա
գոր ծու մը, ան վտան գու թյան ապա հով
ման առա ջա տար հա մա կար գե րի և 
դաշ նա կից երկր նե րի պաշտ պա նա կան 

հա մա կար գե րի ու զին ված ու ժե րի հետ 
հա մա տե ղե լի ու թյան և փոխ գոր ծակ ցու
թյան, ինչ պես նաև ճգ նա ժա մային իրա
վի ճակ նե րին արագ ար ձա գան քե լու կա
րո ղու թյուն նե րի զար գա ցու մը՝ ազ գային 
խն դիր նե րին ծա ռայեց նե լու և մի ջազ
գային առա քե լու թյուն ներ իրա կա նաց նե
լու նպա տա կով:

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
ռազ մա կան քա ղա քա կա նու թյան ևս մեկ 
առաջ նա հեր թու թյունն այն է, որ նրա ներ
քին բա ղադ րի չը պե տու թյան ռազ մա կան 
կազ մա վոր ման ար դյու նա վետ շի նա րա
րու թյունն ու պատ րաս տու թյունն է, որի 
մեջ բա ցի զին ված ու ժե րից մտ նում են 
նաև ռազ մա կան բնույ թի հա տուկ մի ջոց
նե րով ռազ մա կան ան վտան գու թյան խն
դիր նե րի կա տար ման հա մար նա խա տես
ված մար մին նե րը, դրանց կա ռա վար ման 
մար մին նե րը, ինչ պես նաև երկ րի ար դյու
նա բե րա կան ու գի տա կան հա մա լիր նե րի 
այն մա սը, որը նա խա տես ված է ռազ
մա կան ան վտան գու թյան ապա հով ման 
հա մար: Ար դյու նա վետ ռազ մա կան կազ
մա կեր պու թյան շի նա րա րու թյան հա մար 
ան հրա ժեշտ է նրա թվա քա նա կը, մար
տա կան կազ մը, կազ մա կեր պա կան–հաս
տի քային կա ռուց ված քը, կա ռա վար ման 
հա մա կար գե րի և ապա հով ման մյուս 
տե սակ նե րի կա րո ղու թյուն նե րը հասց
նել ար դյու նա վետ չա փե րի: Պար տա դիր 
պայ ման նե րից մե կը ռազ մա կան ան
վտան գու թյան ապա հով մանն ուղղ ված 
նյու թա կան ռե սուրս նե րի և դրա մա կան 
մի ջոց նե րի իրաց ման օպ տի մա լա ցու
մը, պե տու թյան ռազ մա կան կազ մա կեր
պու թյան, դրա բո լոր բա ղադ րիչ նե րի 
փոխ շաղ կապ ված, հա մա կարգ ված բա
րե փոխ ման հի ման վրա դրանց օգ տա
գործ ման ար դյու նա վե տու թյան բարձ
րա ցու մը:

Յու րա քան չյուր պե տու թյուն իր ռազ
մա կան ան վտան գու թյան երաշ խա վոր
ման հա մար ան հրա ժեշտ հզո րու թյու նը 
որո շում է՝ ել նե լով իր առջև ծա ռա ցած 
ռազ մա քա ղա քա կան բնույ թի խն դիր նե
րից, սպառ նա լիք նե րից ու վտանգ նե րից: 
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Այս գոր ծոն նե րի հի ման վրա էլ որոշ վում 
է պե տու թյան ռազ մա կան նե րու ժի հա
մար ժե քու թյունն ու ան հրա ժեշ տու թյու
նը, պլա նա վոր վում և իրա կա նաց վում 
են ռազ մա կան կազ մա վոր ման հա մա
կար գի հա մա պա տաս խան ծրագ րեր: Եվ 
այս հա մա տեքս տում պետք է ընդ գծել, 
որ ռազ մա կան ոլոր տի բա րե փո խում նե
րի կա րևորա գույն մա սը բուն զին ված 
ու ժե րի և դրա կա ռա վար ման հա մա կար
գի վե րա կա ռու ցումն է, որը նե րա ռում է 
զոր քե րի և կա ռա վար ման մար մին նե րի 
կա ռուց ված քային կա տա րե լա գոր ծու մը, 
զին ված ու ժե րի մար տա կան կա րո ղու
թյուն նե րի զար գա ցու մը, ար դի սպա ռա
զի նու թյան վե րա զի նու մը [6, էջ 198]:

 Պաշտ պա նա կան ոլոր տի կա ռա վար
ման հա մա կար գի օպ տի մա լաց ման մի
ջո ցով Հա յաս տա նի ան վտան գու թյան 
պաշտ պա նա կան բաղ կա ցուց չի առա վե
լա գույնս ապա հով ման նպա տա կով մաս
նա գետ նե րի կող մից ար դա րա ցի ո րեն 
առա ջարկ վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե
տու թյան՝ որ պես ժո ղովրդա վա րա կան ու 
իրա վա կան պե տու թյան պաշտ պա նա
կան ոլոր տի կա ռա վար ման հա մա կար գի 
տար բե րակ, որը նե րա ռում է պաշտ պա
նա կան ոլոր տի կա ռա վար ման արևմ
տյան մո տեց ման հիմ նա կան տար րե րը, և 
դրա նով իսկ հնա րա վո րու թյուն կըն ձեռ
վի մշա կե լու ու վա րե լու ար դյու նա վետ 
պաշտ պա նա կան (ռազ մա քա ղա քա կան) 
քա ղա քա կա նու թյուն [5, էջ 8–22]: 

Ինչ պես ցան կա ցած գոր ծում, այն
պես էլ պաշտ պա նա կան բա րե փո խում
նե րի հա ջո ղու թյու նը կախ ված է նաև 
նպա տա կի հս տակ գի տակ ցու մից, իսկ 
այ նու հետև գոր ծո ղու թյուն նե րի ճիշտ 
ու իրա տե սա կան պլա նա վո րու մից: Այդ 

իսկ պատ ճա ռով յու րա քան չյուր օղա կի 
ղե կա վար պաշ տո նյա ու հրա մա նա տար 
պետք է գի տակ ցի, թե որ տեղ է կանգ նած 
իր են թա կա յու թյան տակ գտն վող ստո
րա բա ժա նու մը, ուր է տա նում այդ ստո
րա բա ժան ումը, և ինչ պես պետք է հաս նել 
նպա տա կին: Պլա նա վոր ման գոր ծըն թա
ցը կար ևոր վում է նաև այն պատ ճա ռով, 
որ ցան կա ցած օղա կի գոր ծու նե ու թյան 
ար դյու նա վե տու թյունն այ սու հետև գնա
հատ վե լու է ոչ մի այն տվյալ պա հին տր
ված հանձ նա րա րու թյան արագ կա տար
ման, այլ նաև ԶՈՒ խն դիր նե րի լու ծումն 
առա վել լայն շրջա նա կում և առա վել եր
կա րատև հե ռան կա րում տես նե լու ու նա
կու թյան հի ման վրա: 

Ամ փո փե լով հոդ վա ծում ներ կա յաց
ված վեր լու ծու թյու նը՝ պետք է փաս տել, 
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին
ված ու ժե րում շա րու նա կա բար իրա կա
նաց վող պաշտ պա նա կան բա րե փո խում
նե րը կոչ ված են ապա հո վե լու այն պի սի 
պաշտ պա նա կան հա մա կարգ, որն ի վի
ճա կի կլի նի ոչ մի այն հա մա պա տաս խան 
կեր պով ար ձա գան քե լու ներ կայիս և 
մոտ հե ռան կա րի սպառ նա լիք նե րին ու 
մար տահ րա վեր նե րին՝ հու սա լի կեր պով 
չե զո քաց նե լով դրանք, այլև ազ դե լու 
տա րա ծաշր ջա նի ան վտան գային–ռազ
մա քա ղա քա կան մի ջա վայ րի վրա: Դրա 
հա մար ան հրա ժեշտ է, որ պես զի Հա
յաս տա նի բա նա կը լի նի խիստ կար գա
պահ, հայ րե նա սեր ու բարձր բա րո յա կան 
ար ժեք ներ դա վա նող, ին չը ան հրա ժեշտ 
նա խա պայ ման է մար տու նակ ու մար տա
պատ րաստ ռազ մա կան կազ մա վոր ման 
հա մա կարգ ու երաշ խա վոր ված ռազ մա
կան ան վտան գու թյան մի ջա վայր ու նե
նա լու հա մար:
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ВЫДЕЛЕНИЕРОЛИОБОРОННЫХРЕФОРМ 
ВВОЕННО–ПОЛИТИЧЕСКИХОТНОШЕНИЯХРЕСПУБЛИКИАРМЕНИЯ

А РЕН САРГ СЯН 
Е ре ванс кий го су дарст вен ный, уни вер си тет, фа куль тет меж ду на род ных от но ше ни й,  

со ис ка тель, Во ен ный ко мис са ри ат РА, с тар ший офи цер – юрист, ма йор

 Нап ря жен ная во ен но–по ли ти чес кая си ту а ция на Юж ном Кав ка зе, мно гок рат ные про во ка
ци он ные на па де ния со сед не го го су дарст ва тре бу ют пос то ян ной бди тель нос ти, вы со ко го уров
ня бо е вой го тов нос ти без воз мож нос ти ис поль зо ва ния ме то да «п ро б и оши бок». В пос лед ние 
го ды ре фор мы, про во ди мые в обо рон ной сфе ре РА, комп лекс ные ме ры по обес пе че нию мо
раль но – пси хо ло ги чес ко го кли ма та в войс ках, но вые прин ци пы и под хо ды, внед рен ные в 
ин фор ма ци он но–п рос ве ти тельс кую ра бо ту с пер со на лом, про фи лак ти чес кая и мно го век тор ная 
де я тель ность по ук реп ле нию во инс кой дис цип ли ны при ве ли к по ло жи тель ным ре зуль та там, 
де лая Во о ру жен ные си лы РА бо лее эф фек тив ны ми и об раз цо вы ми в ре ги о не.
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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, informationaleducational 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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 Հոդ վա ծում փորձ է ար վել ընդ հա
նուր կեր պով վեր լու ծե լու 21–րդ դա
րի ան վտան գու թյան մի ջա վայ րը, այն 
ձևա վո րող հիմ նա կա նում իռա ցի ո
նալ գոր ծոն նե րը և նոր դա րին բնո րոշ 
մտա ծո ղու թյան ան կյու նա քար հան
դի սա ցող այդ գոր ծոն նե րի փո խազ
դե ցու թյու նը: Շո շափ վել են ՀՀ–ո ւմ 
պաշտ պա նա կան–ա նվ տան գային նոր 
մտա ծո ղու թյամբ պաշտ պա նա կան 
բա րե փո խում ներ իրա կա նաց նե լու և 
դրա նով ան վտան գու թյան մի ջա վայ րի 
փո խա կեր պա նը ար ձա գան քե լու հար
ցե րը՝ ան սպա սե լի ու թյան բա ցա սա կան 
էֆեկ տը բա ցա ռե լու առու մով:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. գլո բա լա ցում, ավան
դա կան ձևա չափ, ան սպա սե լի ու թյան 
էֆեկտ, ՆԱ ՏՕ, ռազ մա կան մշա կույթ, 
ան հա մա չափ սպառ նա լիք, աշ խար հա
կարգ:

21–րդ դա րի աշ խար հը որա կա պես 
փոխ վել է՝ դառ նա լով առա վել բարդ, 
անո րոշ ու դի նա միկ: Տե ղե կատ վա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի սրըն թաց զար գա
ցու մը և այլ առա ջա դի մա կան ձեռք բե
րում ները աշ խար հը դարձ րել են տա
րա ծա կան ու ժա մա նա կային առու մով 
ավե լի մատ չե լի: Գլո բա լաց ման գոր
ծըն թա ցը հետզ հե տե խո րաց նում է 
փոխ կապ վա ծու թյու նը՝ բար դաց նե լով 
զար գաց ման նե րու ժի՝ պրագ մա տիկ 
կեր պով օգ տա գործ ման տրա մա բա
նու թյու նը: Նե ո լի բե րալ գլո բա լաց ման 
ու ղի ով զար գաց ման ժա մա նա կա կից 
մո դե լի ձա խող ման դրս ևո րում նե րը 
ամե նուր են: Անդ րազ գային մի տում
նե րի խթա նու մը բե րում է աշ խար
հա քա ղա քա կան իրո ղու թյուն նե րի 
նո րո վի իմաս տա վոր ման և ըն կալ

ման ան հրա ժեշ տու թյան՝ բա ցա ռե լով 
պարզ լու ծում նե րի հնա րա վո րու թյու
նը: Մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն
նե րի ավան դա կան ձևա չա փի՝ միջ
պե տա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի 
ար դյուն քում ձևա վոր վող ել ման ազ
դակ նե րը կամ կեն սա գոր ծու նե ու թյան 
որ ևէ ոլոր տին առնչ վող հե տա գա 
զար գաց ման հիմ քե րը մի ան շա նակ 
կա րող են բխել աշ խար հա քա ղա քա
կան այլ տի պի դե րա կա տար նե րի նա
խա ձեռ նու թյու նից: Հա մաշ խար հային 
խառ նաշ փոթ է նկատ վում մարդ կային 
կեն սա գոր ծու նե ու թյան բո լոր ուղ ղու
թյուն նե րում ու ոլորտ նե րում: 

Հետ ևա բար փո խա կեպ վում է նաև 
ան վտան գու թյան մի ջա վայ րը: Այն 
ձևա վո րող բազ մա թիվ ու բազ մա չափ 
գոր ծոն նե րին գա լիս է լրաց նե լու նաև 
այդ գոր ծոն նե րի ար դի փո խազ դե ցու
թյու նը՝ գրե թե ան հնա րին դարձ նե լով 
հա մա սեռ ան վտան գու թյան տա րա
ծու թյուն ձևա վո րե լու որ ևէ նա խա
ձեռ նու թյուն: Հա կա մար տային նե րու
ժի աշ խար հա քա ղա քա կան օջախ նե րը 
հետզ հե տե դառ նում են առա վել ան
կան խա տե սե լի, և ան սպա սե լի ու թյան 
ար դյուն քում առա ջա ցած էֆեկ տի կա
ռա վա րու մը դառ նում է գե րա կա խնդիր 
բո լոր ու ժային կենտ րոն նե րի և դրանց 
դաշ նա կից նե րի հա մար: Ազ գային ան
վտան գու թյան ապա հով ման քա ղա
քա կա նու թյու նը դե պի «ար ևելք–ա րև
մուտք» գի ծը ու նե ցած իր ուղ ղու թյու նը 
փո խում է դե պի բազ մա կողմ և բազ
մա թիվ մար տահ րա վեր նե րը, որոնք 
ծա գում են տար բեր տա րա ծաշր ջան
նե րից: Ար դի գլո բալ աշ խար հը պա
րու րած բյու րա վոր կա պերն ան հա
մար ժեք են դարձ նում զին ված ու ժե րի 

ԳՈՌ ԹՈՎ ՄԱՍՅԱՆ 
ԵՊՀ մի ջազ գային հա րա բե րու թյուն նե րի և դի վա նա գի տու թյան ամ բի ո նի աս պի րանտ

ԱՆՎ ՏԱՆ ԳՈՒԹՅԱՆ ՄԻ ՋԱ ՎԱՅ ՐԻ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ՄԸ 21–ՐԴ ԴԱ ՐՈՒՄ 
ԵՎ ՀՀ ՊԱՇՏ ՊԱ ՆԱ ԿԱՆ ԲԱ ՐԵ ՓՈ ԽՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ
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և պե տու թյան ռազ մա կան կա ռույ ցի 
կազ մա կերպ ման ավան դա կան, դե պի 
20–րդ դա րի պե տա կան դե րա կա տար
ներն ու ան վտան գու թյան հա մա կար գը 
կողմ նո րոշ ված մո տե ցում նե րը: 21–րդ 
դա րի ան վտան գու թյան մի ջա վայ րի 
ստեղծ ման գոր ծում ներգ րավ վում են 
նոր տար րեր՝ ոչ պե տա կան ակ տոր
ներ, չկա յա ցած պե տու թյուն ներ, մի
ջազ գային ահա բեկ չա կան ցանց, քրե
ա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ և այլն, 
որոնց հա մար 20–րդ դա րի գա ղա փա
րա խո սա կան, մշա կու թային, քա ղա քա
կան և այլ սահ ման նե րը ծա կոտ կեն են 
ու թա փան ցիկ [1, էջ 2–12] :

Ար դյուն քում ի հայտ են գա լիս, այս
պես կոչ ված, ան հա մա չափ սպառ նա
լիք նե րը՝ մեծ բար դու թյուն ներ առա
ջաց նե լով աշ խար հը ավե լի ան վտանգ 
տես նել ցան կա ցող մի ջազ գային հա
րա բե րու թյուն նե րի սուբյեկտ նե րի 
հա մար: Ընդ որում, այդ սպառ նա
լիք նե րի առա ջաց ման պա տաս խա
նատ վու թյունն ընկ նում է այն հա մաշ
խար հային դե րա կա տար նե րի վրա, 
որոնք աշ խար հը փոր ձում են տես
նել հնա րա վո րինս փոխ կա պակց ված: 
Ասի մետ րիկ սպառ նա լիք նե րի ծագ
ման պատ ճառ նե րի մեջ շատ խո րա
մուխ չլի նե լով՝ նշենք պար զա պես 
հե տև յալը: Փաստ է, որ գլո բա լաց
ման գոր ծըն թա ցը մի ան շա նակ չի ըն
կալ վում բո լոր հա սա րա կու թյուն նե րի 
կող մից: Մի շարք մշա կույթ ներ ընտ
րում են գլո բա լաց մանն ակ տի վո րեն 
դի մա կայե լու ու ղին և ապա կա ռու
ցո ղա կան ու ավե րիչ ռե ակ ցի այի այս 
կամ այն ձևը: Իս լա մա կան աշ խար հը 
և իս լա մա կան ահա բեկ չու թյունն այն 
ձևով, ինչ պես դրանք կան 21–րդ դա
րում, նման ռե ակ ցի այի դրս ևո րում նե
րից են [2,էջ 32]: Նշ վա ծը ասի մետ րիկ 
սպառ նա լի քի գոր ծուն տար բե րակ է, 
որի ար մատ նե րը ինչ–որ տեղ գա լիս 
են 2001 թ–ի սեպ տեմ բե րի ահա բեկ չա
կան գոր ծո ղու թյուն նե րից, սա կայն սա 
չի նշա նա կում, որ «ահա բեկ չու թյուն» 

եր ևույթն իր բազ մա չափ դրս ևո րում
նե րով նախ կի նում գո յու թյուն չի ու նե
ցել: Այն, մեր կար ծի քով, ասի մետ րիկ 
սպառ նա լի քի աղ բյուր դար ձել է հենց 
21–րդ դա րում և ոչ պա տա հա կա նո րեն: 

Յալ թա–պոտս դա մյան աշ խար հա
կար գում այդ հա մա կար գի հիմ նա սյու
ներ հան դի սա ցող ԱՄՆ–ը և ԽՍՀՄ–ն 
ինչ–որ առում նե րով իրենց կա րող էին 
թույլ տալ ստեղ ծե լու այս պես կոչ ված 
« կա ռա վա րե լի քաոս» և հան գու ցա լու
ծել այն իրենց շա հե րի օգ տին: 20–րդ 
դա րի երկ րորդ կե սի աշ խար հա կար գի 
ան վտան գու թյան մի ջա վայ րը նման 
«շ ռայ լու թյուն» թույլ էր տա լիս: Բայց 
21–րդ դա րի մի ջազ գային հա րա բե րու
թյուն նե րի հա մա կար գը և հա մընդ հա
նուր ան վտան գու թյունն իրենց բնույ
թով ար մա տա պես տար բեր վում են: 
Ներ կայիս ան վտան գու թյունն այլևս 
պաշտ պա նու թյան, զին ված ու ժե րի 
հաշ վեկշռի և մի ջու կային զեն քի առ կա
յու թյան գծային ու քա նա կա պես հեշտ 
հաշ վե լի ֆունկ ցի ան չէ [3,էջ 59]: Ուս
տի գլո բա լաց ման մի տում նե րի ար հես
տա կան ու ան հե ռա տես ուղ ղոր դու մը՝ 
լրաց ված տե ղե կատ վա կան հար թու
թյան ար դի հնա րա վո րու թյուն նե րով, 
ժո ղովրդա վա րա կան ար ժեք նե րի՝ 
ամեն գնով հաս տա տե լու ձգ տու մով, 
նոր ան վտան գային ճար տա րա պե տու
թյան հե ղի նակ նե րին կանգ նեց նում է 
բազ մա թիվ ան հա մա չափ սպառ նա
լիք նե րին դի մա կայե լու բա վա կա նին 
բարդ խնդ րի առաջ՝ հան գեց նե լով 
վտան գի և սպառ նա լի քի գնա հատ ման 
գո յու թյուն ու նե ցող մե թո դա բա նու
թյան փո փո խու թյան: Հետ ևա բար կա
ռու ցո ղա կան մո տե ցումն այս հար ցում 
պետք է իր հիմ քում ու նե նա հե տև յալը՝ 
տես նել աշ խար հը այն պես, ինչ պես որ 
այն կա ներ կա յումս, և ոչ թե այն պես, 
ինչ պես պետք է լի նի կամ պետք է լի
ներ՝ ի շահ որո շա կի ու ժե րի: 

Ի հա վե լումն վե րոգ րյա լի՝ նշենք, որ 
աշ խար հում ստեղծ ված ռազ մա քա ղա
քա կան իրադ րու թյու նը և դրա զար
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գա ցու մը վեր լու ծե լիս սխալ կլի ներ 
չհի շել, որ այ սօր աշ խար հը բա ժա նում 
են հում քային հարս տու թյուն նե րի ոչ 
հա վա սա րա չափ բաշխ ման հո ղի վրա 
ծա գող ան տա գո նիս տա կան հա կա սու
թյուն նե րը, որոնք առայժմ ծածկ վում 
են դի վա նա գի տա կան, տն տե սա կան, 
մշա կու թային և այլ քո ղե րով: Սո ցի ալ–
տն տե սա կան ան հա վա սա րու թյու նը 
մի այն խո րա նում է, և ժա մա նա կա կից 
աշ խար հի առջև ծա ռա ցել է տա րա
տե սակ խզ վածք նե րից բխող հա կա
մար տու թյուն նե րի ան նա խըն թաց աճի 
խն դի րը: Երկ րագն դի կեն սաա պա հով
ման կա րո ղու թյու նը ան սահ ման չէ, և 
նրա բնա կան պա շար նե րը կա րող են 
վեց մի լի արդ մար դուց ըն դա մե նը մեկ 
մի լի ար դին թույլ տալ ապ րել հար մա
րա վետ պայ ման նե րում: Ուս տի 21–րդ 
դա րի խն դիր նե րը շատ բա նով պայ
մա նա վոր ված կլի նեն «ոս կե մի լի ար
դի» և նրա մեջ չհայտն ված երկր նե րի 
միջև գո յու թյուն ու նե ցող հա կա սու
թյուն նե րով: Եվ կաս կա ծից վեր է, որ 
այդ հա կա սու թյուն նե րը որ քան սր վեն, 
այն քան առա ջին պլան կմղ վեն զար
գա ցած երկր նե րի քա ղա քա կա նու թյան 
ռազ մաու ժային բա ղադ րիչ նե րը [4, էջ 
62]:

 Հա մաշ խար հային պատ մու թյու նը 
վկա յու թյունն է այն բա նի, որ մարդ կու
թյան գո յու թյունն ու բնա կա նոն զար
գա ցու մը առանց փո փո խու թյուն նե րի և 
պայ քա րի հնա րա վոր չեն: Հա կադ րու
թյուն նե րը պա տա հա կա նո րեն ինչ–որ 
տե ղից չեն ծն վում: Դրանք առա ջա նում 
են որո շա կի նա խա պայ ման նե րի, իրա
վի ճակ նե րի առ կա յու թյու նից, որոնց 
գո յու թյու նը ինք նին բե րում է նոր իրո
ղու թյուն նե րի ի հայտ գա լուն, նաև 
ռազ մա կան գոր ծո ղու թյան մի ջոց նե
րով: Պայ քա րը, մր ցակ ցու թյու նը շա հի 
հա մար առա ջըն թա ցի շար ժիչ ու ժերն 
են, սա կայն հա կադ րու թյուն նե րի ժա
մա նա կին լու ծումն է բե րում մի այն այդ 
առա ջըն թա ցին: Հա կա ռակ դեպ քում՝ 
առա ջա նում է ճգ նա ժամ: 21– րդ դա րի 

հա կադ րու թյուն նե րը, լի նեն դրանք լո
կալ, տա րա ծաշր ջա նային թե գլո բալ, 
աշ խար հա քա ղա քա կա նու թյան դա
սա կան օրի նա չա փու թյուն նե րից բխող 
կամ ան հա մա չափ, իրենց գո յու թյամբ 
իսկ սպառ նում են հա մընդ հա նուր ան
վտան գու թյանն ու կա յու նու թյա նը, 
քա նի որ ար դի ժա մա նա կաշր ջա նի 
իրո ղու թյուն նե րը տա լիս են այդ հնա
րա վո րու թյուն նե րը: Ուս տի հա սա րա
կու թյան կա յուն զար գա ցու մը և ան
վտան գու թյու նը շատ բա նով կախ ված 
են նրա ընտ րա նու՝ նոր գա ղա փար
նե րի հետ ար դյու նա վետ աշ խա տե
լու, նոր ձևե րի հետ ևում հին գա ղա
փար ներն ու մո տե ցում նե րը տես նե լու 
կա րո ղու թյու նից՝ դրա նով իսկ դյու
րաց նե լով նոր մար տահ րա վեր նե րին 
հա մար ժեք պա տաս խան ձևա վո րե լու 
խն դի րը՝ յու րա ժա մա նա կայ նու թյան 
հաշ վառ մամբ: Ան հեր քե լի ճշ մար տու
թյուն է, որ պատ մու թյու նը վաղ թե 
ուշ պատ ժում է ռազ մա վա րա կան թե
թևամ տու թյան հա մար: 

Աշ խար հա քա ղա քա կան և քա ղա
քա կան բարդ իրադ րու թյու նում, որը 
բնու թագր վում է անո րո շու թյամբ 
ու դի նա միզ մով, ան վտան գու թյան 
նոր ըն կա լում նե րով, հայ կա կան պե
տա կա նու թյան և նրա հիմ քը կազ
մող ռազ մա կան կազ մա կեր պու թյան 
կա յուն զար գա ցու մը պա հան ջում 
են հա մա պա տաս խան պաշտ պա նա
կան–ա ն վտան գային մտա ծո ղու թյան 
որ դեգ րում և, որ առա վել կար ևոր 
է, այդ մտա ծո ղու թյան շա րու նա կա
կան վե րա նա յում և նոր մե թոդ նե րով 
ու մո տե ցում նե րով հարս տա ցում, որ
պես զի սրըն թաց փո փոխ վող ռազ մա
վա րա կան մի ջա վայ րում հնա րա վոր 
լի նի կա ռա վա րել ան սպա սե լի ու թյան 
ռազ մա վա րա կան էֆեկտն ու դրա 
հետևանք նե րը: 

 Պրա հա յում կա յա ցած ՆԱ ՏՕ–ի 
2002թ. գա գաթ նա ժո ղո վից հե տո Հա
յաս տա նը հա մե մա տա կան վեր լու ծու
թյան և նո րա մու ծա կան որո շում նե րի 
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ըն դուն ման շնոր հիվ նպա տա կա մետ 
ձեռ նար կում նե րով սա հու նա բար կեր
պա փո խեց իր պաշտ պա նա կան–ա ն
վ տան գային մտա ծո ղու թյու նը՝ « փա
փուկ» և « կոշտ» ան վտան գային 
չա փում նե րի հա մադրմամբ ձևա վո րե
լով « խե լա ցի ու ժին» կողմ նո րոշ ված 
պաշտ պա նա կան–ա նվ տան գային քա
ղա քա կա նու թյան մշակ ման նո րա մու
ծա կան մո տե ցում [5,էջ 10]: Ար դյուն
քում այդ մտա ծո ղու թյամբ սկս վեց 
պաշտ պա նա կան բա րե փո խում նե րի 
գոր ծըն թա ցը, որ պես ՀՀ Զին ված ուժե
րի գոր ծու նե ու թյան ըն թա ցա կար գե րի, 
կա ռուց ված քի և խն դիր նե րի վե րա
փոխ մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե
րի ամ բող ջու թյուն1: Ընդ որում, այն 
սկս վեց մի ջազ գային ռազ մա կան հա
մա գոր ծակ ցու թյա նը հնա րա վո րինս 
ին տեգր մամբ, քա նի որ առանց մի ջազ
գային փոր ձի փո խառ ման հնա րա վոր 
չէր լի նի ան վտան գու թյան ժա մա նա
կա կից մի ջա վայ րում ապա հո վել մի ա
ժա մա նակ և՛ պաշտ պա նու նա կու թյուն, 
և՛ փոխ գոր ծե լի ու թյուն: 

Քա ղա քա կա նա պես սահ մա նե
լով բա վա կա նա չափ բարձր նշա ձո
ղեր ան վտան գու թյան և պաշտ պա
նու թյան ոլորտ նե րում՝ Հա յաս տանն 
իր ար տա քին ան վտան գու թյան ռազ
մա վա րու թյունն իրա կա նաց նում է՝ 
առաջ նորդ վե լով փոխլ րաց ման և 
ներգ րավ վա ծու թյան սկզ բունք նե րով: 
Այ սինքն՝ մի ջազ գային աս պա րե զում 
հա րա բե րու թյուն նե րը կա ռու ցում է 
գոր ծըն կե րու թյան հիմ քի վրա՝ ար
դյու նա վետ հա րա բե րու թյուն ներ զար
գաց նե լով տա րա ծաշր ջա նում գոր
ծող շա հագր գիռ բո լոր ու ժե րի հետ 
մի ա ժա մա նակ: Հա յաս տա նը տա րա
ծաշր ջա նային և հա մաշ խար հային 
ներգ րավ ման գոր ծըն թաց նե րին մաս
նակ ցող եր կիր է և իրեն դի տում է 
որ պես տա րա ծաշր ջա նում և մի ջազ
գային աս պա րե զում տե ղի ու նե ցող 

1  Տե՛ս http://www.mil.am/hy/68/230/265

գոր ծըն թաց նե րի լի ի րավ մաս նա կից: 
Ներ գրավ վա ծու թյու նը են թադ րում է 
մաս նակ ցու թյուն մի ջազ գային աս պա
րե զում ըն թա ցող այն զար գա ցում նե
րին, որոնց հա մա հունչ են Հա յաս տա նի 
որ դեգ րած նպա տակ նե րը [6]: Այս պի
սով՝ Ռու սաս տա նի հետ ռազ մա վա րա
կան հա րա բե րու թյուն նե րը, զար գաց
ման եվ րո պա կան ու ղու որ դեգ րու մը, 
ԱՄՆ և Իրա նի հետ փոխ շա հա վետ 
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ԵԱՏՄ–ին 
ու ՀԱՊԿ–ին ան դա մակ ցու թյու նը, 
ՆԱՏՕ–ի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
զար գա ցու մը խո սուն ապա ցույցն են 
վե րոն շյա լի: Այ նո ւա մե նայ նիվ, պաշտ
պա նա կան բա րե փո խում նե րի գոր
ծըն թա ցը սկ սե լիս Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան ռազ մա քա ղա քա կան 
ղե կա վա րու թյու նը դրա հիմ քում դրեց 
հիմ նա կա նում ՆԱ ՏՕ–ի, ԱՄՆ–ի ու եվ
րո պա կան երկր նե րի հետ հա մա գոր
ծակ ցու թյան ծրագ րե րը, քա նի որ ՀՀ 
Զին ված ու ժե րում ար դեն իսկ ներդր
վել էին ար դյու նա վետ խորհրդային 
ստան դարտ նե րը: Այս առու մով ՀՀ մի
ջազ գային ռազ մա կան հա մա գոր ծակ
ցու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րից 
մե կը հան դի սա ցող հա մա գոր ծակ ցու
թյու նը Հյու սի սատ լան տյան դա շին
քի կազ մա կեր պու թյան և նրա ան դամ 
գոր ծըն կեր պե տու թյուն նե րի հետ՝ 
Եվ րաատ լան տյան գոր ծըն կե րու թյան 
խորհր դի և « Գոր ծըն կե րու թյուն հա
նուն խա ղա ղու թյան» ծրագ րի շր ջա
նակ նե րում ու րույն դե րա կա տա րում 
ու նի: ՆԱ ՏՕ–ի հետ հե ռան կա րային 
և պատ շաճ մա կար դա կի հա րա բե
րու թյուն ներ զար գաց նե լու և փոխ
գոր ծակ ցու թյան կա րո ղու թյուն ներն 
ընդ լայ նե լու նպա տա կով Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նը ՆԱ ՏՕ–ի հետ 
իրա կա նաց նում է «Ան հա տա կան գոր
ծըն կե րու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ծրա գի րը», մաս նակ ցում է ՆԱ ՏՕ–ի 
«Պ լա նա վոր ման և վե րա նայ ման գոր
ծըն թա ցին» և երկ կողմ ռազ մա կան 
հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրագ րեր իրա



108

կա նաց նում ՆԱ ՏՕ–ի ան դամ գոր ծըն
կեր պե տու թյուն նե րի հետ [7]: 

1994 թ–ին մի ա նա լով « Գոր ծըն
կե րու թյուն հա նուն խա ղա ղու թյան» 
ծրագ րին՝ ՀՀ–ը Հյու սի սատ լան տյան 
դա շին քի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու
նը ակ տիվ փուլ թևա կո խե լու հար
ցում լուրջ հայտ ներ կա յաց րեց, սա
կայն սկզբ նա կան շրջա նում օբյեկ տիվ 
պատ ճառ նե րով այն ան հրա ժեշտ ծա
վալ ներ ու բո վան դա կու թյուն չս տա
ցավ: Իրա վի ճա կը զգա լի ո րեն փոխ
վեց 2000 թ–ից հե տո, երբ Հա յաս տա նի 
Հան րա պե տու թյու նը հա մա գոր ծակ ցու
թյան նոր գործ նա կան մե խա նիզմ նե
րից օգուտ ներ քա ղե լու հար ցում լուրջ 
քա ղա քա կան կամք դրս ևո րեց: 2005թ. 
բե կում նային դար ձավ Հա յաս տա նի 
և ՆԱ ՏՕ–ի հա րա բե րու թյուն նե րի հա
մար. հաս տատ վեց և ու ժի մեջ մտավ 
ԱԳԳԾ–ն, ինչ պես նաև սկիզբ առան 
դրա առանց քային բա ղադ րիչ ներ հան
դի սա ցող ռազ մա կան բա րե փոխ ման 
նպա տակ նե րի և խն դիր նե րի վե րա բե
րյալ հա սա րա կա կան քն նար կում նե րը 
[8, էջ 43]: Ան հա տա կան գոր ծըն կե րու
թյան ծրագ րե րը ԳՀԽ ծրագ րի հի ման 
վրա կազմ վում են գոր ծըն կեր պե տու
թյուն նե րի կող մից և ներ կա յաց վում 
Դա շին քին: Դրանք ՆԱ ՏՕ–ի և յու րա
քան չյուր գոր ծըն կեր պե տու թյան միջև 
իրա կա նաց վող ան հա տա կան հա մա
գոր ծակ ցու թյան ծրագ րեր են, որոնք 
ար տա ցո լում են կող մե րի քա ղա քա
կան հանձ նա ռու թյուն նե րը1: Անվ տան
գային նոր իրո ղու թյուն նե րից բխող 
այս հանձ նա ռու թյուն նե րի պատ շաճ 
կա տար ման հա մար էր, որ Հա յաս տա
նի Հան րա պե տու թյու նը պաշտ պա նա
կան–ա նվ տան գային մտա ծո ղու թյու
նը կեր պա փո խե լու խն դիր պետք է 
կա տա րեր, ին չը արեց բա վա կա նին 
սա հու նո րեն: Ար դյուն քում պաշտ պա
նա կան քա ղա քա կա նու թյան, պաշտ

1  Հայաստան–ՆԱՏՕ, ԱԳԳԾ, տե՛ս http://www.mil.
am/hy/68/230/267:

պա նա կան կր թու թյան բա րե փոխ ման, 
հա մա տե ղե լի ու փոխ գոր ծակ ցե լի 
Զին ված ու ժեր ու նե նա լու, ռազ մա կան 
ոլոր տի ղե կա վար ման ու կա ռա վար
ման, ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր
ման և մի շարք այլ ուղ ղու թյուն նե րով 
ձեռ նարկ վե ցին մե ծա ծա վալ գոր
ծըն թաց ներ: Առա ջին ան գամ հայոց 
պատ մու թյան մեջ ՀՀ Զին ված ու ժե րը 
մաս նակ ցե ցին խա ղա ղա պահ առա քե
լու թյան՝ հա մընդ հա նուր ան վտան գու
թյան ապա հով ման հար ցում որո շա կի 
դե րա կա տա րում ու նե նա լով:

 Փաս տո րեն՝ այս պա րա գա յում 
հայ ռազ մա քա ղա քա կան ղե կա
վա րու թյու նը, ել նե լով որ դեգ րած 
պաշտ պա նա կան–ա նվ  տան գային 
մտա ծո ղու թյու նից, իրեն նետ ված մար
տահ րա վե րին հա մար ժեք պա տաս խան 
տա լու հար ցում ան հրա ժեշտ չա փով 
կա րող գտն վեց՝ նոր ան վտան գու
թյան մի ջա վայ րին հար մար վե լու հա
մար պաշտ պա նա կան բա րե փո խում
ներ նա խա ձեռ նե լով: Այ նո ւա մե նայ նիվ 
չմո ռա ցավ, որ Հա յաս տա նի Հան րա
պե տու թյան ռազ մա կան ան վտան
գու թյան մի ջա վայ րի տա րա ծաշր ջա
նային գոր ծոն նե րը, մաս նա վո րա պես 
Լեռ նային Ղա րա բա ղի հա կա մար տու
թյու նը, պար տադ րում են ռազ մա կան 
ան վտան գու թյան հա մա կար գի հիմ քը 
հան դի սա ցող Զին ված ու ժե րը պա հել 
մար տա կան պատ րաս տա կա նու թյան 
բարձր աս տի ճա նում՝ ան հրա ժեշ
տու թյան դեպ քում կոնկ րետ դա սա
կան ռազ մա կան սպառ նա լի քը չե զո
քաց նե լու նպա տա կով: Հետ ևա բար, 
հայոց ռազ մա կան տրա մա բա նու թյու
նը պաշտ պա նա կան բա րե փո խում նե րի 
գոր ծըն թա ցում առաջ նա հեր թու թյուն 
սահ մա նեց պաշտ պա նու նա կու թյան 
մա կար դա կի բարձ րա ցու մը: Այդ ճա
նա պար հին կար ևոր վեց ռազ մա կան 
կա ռույ ցի ղե կա վար ման ու կա ռա
վար ման գոր ծա ռույթ նե րի հնա րա վո
րինս տա րան ջա տու մը՝ ել նե լով այս 
հար ցում հայ կա կան իրա կա նու թյու նը 
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հաշ վի առ նե լու և մե խա նի կա կան նույ
նա կա նաց ման վտան գից զերծ մնա
լու սկզ բունք նե րից: «Ինք նին հաս կա
նա լի է, որ կա ռա վար ման հատ վա ծը 
«են թա գի տակ ցա բար» նա խան շե լու է 
այն պի սի նպա տակ ներ ու խն դիր ներ, 
որոնք բխեն իր կոր պո րա տիվ շա հե
րից, իսկ որ ևէ կերպ առա ջադրված 
ավե լի դժ վար ու բարդ խն դիր նե րը 
լուծ վեն ըստ նպա տա կա հար մա րու
թյան, քա նի որ « դե կո րա տիվ» ղե կա
վար հատ վա ծը չի կա րող « դի մա դրել» 
ամե նա կա րող ապա րա տին» [9, էջ 
87–88]: Սրա նից խու սա փե լու հա մար 
բա րե փո խում նե րի ար դյուն քում ամ
բողջ պաշտ պա նու թյան նա խա րա րու
թյու նը՝ հան ձինս նա խա րա րի, նրա 
տե ղա կալ նե րի ու խորհր դա կան նե րի, 
ինչ պես նաև աշ խա տա կազ մի, աշ խա
տա կազ մից դուրս կա ռուց վածք նե րի և 
առանձ նաց ված ստո րա բա ժա նում նե
րի, պետք է զբաղ վի պաշտ պա նա կան 
քա ղա քա կա նու թյան մշակ մամբ՝ ղե
կա վար ման հատ ված, իսկ ՀՀ Զին ված 
ու ժե րի գլ խա վոր շտա բը զո րային կա
ռա վար մամբ՝ կա ռա վար ման հատ ված: 
Ինչ պես ասում են, « հաղ թում են այն
տեղ, որ տեղ վե րին ներն ու ստո րին նե
րը ու նեն միև նույն ցան կու թյուն նե րը»: 

Զո րային կա ռա վար ման ընդ հա նուր 
բո վան դա կու թյու նից կցան կա նայինք 
առանձ նաց նել ՀՀ Զին ված ու ժե րում 
նախ կի նում կի րառ ված, բայց բա րե
փո խում նե րի գոր ծըն թա ցով բա վա
կա նա չափ ինս տի տու ցի ո նա լաց ված 
մի մո տե ցում, որը սրըն թաց փո փոխ
վող ան վտան գու թյան մի ջա վայ րի հա
մա տեքս տում ար դի ա կան ձեռք բե րում 
է պաշտ պա նու նա կու թյան բարձ րաց
ման տե սան կյու նից: Խոս քը վե րա բե
րում է «Հ րա մա նատ րում առա ջա դրան
քի մի ջո ցով» կա ռա վար ման ձևին: Այս 
եր ևույ թը կի րառ վել է դեռևս Ղա
րա բա ղյան պա տե րազ մի ժա մա նա
կաշրջա նում, սա կայն պա տե րազ մի 
ավար տից հե տո ան հրա ժեշտ մշակ
ման ու հա մա պա տաս խա նեց ման չի 

են թար վել: ՀՀ ԶՈՒ–ի գոր ծու նե ու թյան 
և խն դիր նե րի վե րա փոխ ման գոր ծըն
թա ցում վե րոն շյալ մո դե լը, փորձ նա
կան կի րառ ման դրա կան ար դյունք նե
րի շնոր հիվ, ինս տի տու ցի ո նա լաց վեց 
և այժմ էլ ար դյու նա վետ կի րառ վում է 
ռազ մա կան ան վտան գու թյան սպառ
նա լիք նե րը չե զո քաց նե լու ու նակ Զին
ված ու ժե րում: Առա ջադ րան քի մի ջո
ցով հրա ման ար ձա կե լու կամ խն դիր 
դնե լու ար դյու նա վե տու թյու նը նախ և 
առաջ պայ մա նա վոր ված է ինք նու րույ
նու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան 
աս տի ճա նի բարձ րաց մամբ: Այն ընդ
հա նուր առ մամբ հնա րա վո րու թյուն է 
ըն ձե ռում մի ջին հրա մա նա տա րա կան 
կազ մին մար տա կան իրադ րու թյու նում 
լար վա ծու թյան կամ սպառ նա լի քի առ
կա յու թյան պա րա գա յում գոր ծել ավե լի 
ինք նու րույն և ճկուն մե խա նիզմ նե րով՝ 
բարձ րաց նե լով արագ ար ձա գանք
ման, ան սպա սե լի զար գա ցում նե
րից խու սա փե լու հնա րա վո րու թյու նը: 
Հրա մա նատ րու մը առա ջադ րան քի մի
ջո ցով հիմն ված է որո շում–ի րա կա
նա ցում–զե կու ցում սկզ բուն քի վրա: 
Այ սինքն՝ հրա մա նա տա րը, ել նե լով 
առա ջադր ված մար տա կան խնդ րից, 
կոնկ րետ ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն 
իրա կա նաց նե լու որոշ ման, կա տար
ման հա մար կրում է ան ձնա կան պա
տաս խա նատ վու թյուն՝ հաշ վե տու լի
նե լով վե րա դա սին: Սա ապա հո վում 
է ինք նու րույ նու թյու նը կա մա յա կա նու
թյան չվե րա ծե լու խն դի րը: Փաս տե լով 
«Հ րա մա նատ րում առա ջադ րան քի մի
ջո ցով» մո դե լի կի րառ ման ար դյու նա
վե տու թյու նը պաշտ պա նու նա կու թյան 
մա կար դա կի բարձ րաց ման գոր ծում, 
այ նո ւա մե նայ նիվ, ար դա րու թյան հա
մար պետք է նշել, որ նման մի ջա դե
պե րից խու սա փե լու ամե նա կար ևոր 
գրա վա կա նը ռազ մա կան կր թու թյան և 
գի տե լիք նե րի հարս տա ցումն է ար դեն 
իսկ գոր ծող այս և այլ կա ռա վար ման 
մո դել նե րով, ին չը հնա րա վո րու թյուն 
կտա նվա զա գույ նի հասց նելու ան
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կան խա տե սե լի զար գա ցում նե րը: 
Ար դի իրո ղու թյուն նե րի և արևմտյան 

ռազ մա կան մտ քի վեր լու ծու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ ժա մա նա կա կից Զին ված ու
ժե րի բազ մա ֆունկ ցի ո նալ լի նե լը պար
տադր ված ան հրա ժեշ տու թյուն է: Պե
տու թյան ռազ մա կան պո տեն ցի ա լը և 
ռազ մա կան հզո րու թյու նը նույ նա բո վան
դակ չեն: Նե րու ժը հզո րու թյան վե րա ծե լու 
ճա նա պար հը պետք է սկս վի ռազ մա կան 
կր թու թյու նից, ուս տի Հա յաս տա նի Հան
րա պե տու թյան կող մից իրա կա նաց վող 
պաշտ պա նա կան բա րե փո խում նե րի գոր
ծըն թա ցը, որը միտ ված է փո խա կերպ վող 
աշ խար հում երկ րի ռազ մա կան ան վտան
գու թյան սպառ նա լիք նե րը նվա զեց նող 
պաշտ պա նա կան հա մա կար գը ար դի ա
կա նաց նե լուն, իր հիմ քում պետք է ու նե
նա ան հրա ժեշտ և մր ցու նակ ռազ մա կան 
կազ մա կեր պու թյան տես լա կա նը՝ պատ
րաստ ար ձա գան քե լու ցան կա ցած մար
տահ րա վե րի: 

Որ պես ամ փո փում՝ նշենք, որ 
պաշտ պա նու թյու նը՝ որ պես ան վտան
գու թյան ապա հով ման ոլորտ, տար

բե րակ վում է զին ված հար ձակ մա նը 
դի մա կայե լու խնդ րով և մշտական 
կա տե գո րի ա է: Հայ մշա կույ թի ան
վե րա պահ կշի ռը, արևմ տյան հո գևոր 
ավան դույ թին նրա պատ կա նե լի ու
թյու նը բա րեն պաստ նա խադ րյալ ներ 
են ստեղ ծում Հա յաս տա նի ռազ մա կան 
ոլոր տի հե տա գա զար գաց ման հա մար: 
Հա յու թյան՝ հա զա րա մյակ նե րի ըն թաց
քում ստեղ ծած ռազ մա կան մշա կույ թի 
հեն քը դառ նում է ար դի ժա մա նա կաշր
ջա նին բնո րոշ պաշտ պա նա կան–ա նվ
տան գային մտա ծո ղու թյու նը նոր հնա
րա վո րու թյուն նե րով զար գաց նե լու 
գրա վա կա նը: Սպառ ված ճշ մար տու
թյուն նե րին հետ ևող լի նե լու վտան
գը ան ցյա լում է, ին չը թույլ կտա մեր 
երկ րին զբաղ վել բա նա կա շի նու թյամբ, 
ռազ մա կան կա ռույ ցը և ամ բողջ ռազ
մա կան ոլոր տը հա մա պա տաս խա նեց
նել 21–րդ դա րի իրո ղու թյուն նե րին, 
ին չու չէ, եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա
րա կան պլա նա վոր ման հար ցում կի
րա ռե լով ռազ մա կան ոլոր տի կա ռուց
ման դե դուկ տիվ մո տե ցու մը1:
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ТРАНСФОРМАЦИЯСРЕДЫБЕЗОПАСНОСТИВХХ1ВЕКЕИПРОЦЕССОБОРОН
НЫХРЕФОРМРА
 ГОР ТОВ МА СЯН 

Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет,  
ка фед ра меж ду на род ных от но ше ний и дип ло ма ти и, ас пи рант

В стат ье сде ла на по пыт ка про а на ли зи ро вать об щую сре ду бе зо пас нос ти ХХ1 ве ка, фор
ми ру ю щие ее ос нов ные ир ра ци о наль ные фак то ры и вза и мо дейст вие этих фак то ров, ко то
рые яв ля ют ся кра е у голь ным кам нем мыш ле ния но во го ве ка. Зат ро ну ты воп ро сы ре а ли за ции 
обо рон ных ре форм на ос но ве но во го обо рон но – бе зо паснocт но го мыш ле ния в РА и воп ро сы 
ре а ги ро ва ния на транс фор ма цию сре ды бе зо пас нос ти с уче том иск лю че ния не га тив но го эф
фек та не о жи дан нос ти.

THETRANSFORMATIONOFTHESECURITYENVIRONMENTINTHE21ST  
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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В дан ной стат ье на ос но ве изу че ния 
ма те ри а лов из ис то рии по ли ти ко–п ра во
вой мыс ли раск ры ва ют ся фун да мен таль
но е, со ци аль но–ю ри ди чес кое зна че ни е, 
суть и осо бен нос ти за кон ных ин те ре сов 
лич нос ти в фор ми ро ва нии ее пра во во го 
по ло же ни я. В част нос ти, расс мат ри ва ют
ся раз но об раз ные трак тов ки и клас си фи
ка ции за кон ных ин те ре сов, его ст рук тур
ных эле мен тов из вест ны ми пра во ве да ми 
в кон текс те те о рии го су дарст ва и пра ва. 
Вмес те с тем под чер ки ва ет ся со от но
ше ние по ня тий “за кон ные ин те ре сы” и 
“ю ри ди чес кие ин те ре сы”. 

К лю че вые сло ва: за кон ные ин те ре сы, 
юри ди чес кие ин те ре сы, де мок ра ти чес
кое го су дарст во, пра ва лич нос ти, сво
бо ды, обя зан нос ти, пра во вое по ло же ние 
лич нос ти.

В сов ре мен ной те о рии го су дарст ва 
и пра ва кра е у голь ное зна че ние име ет 
изу че ние и оп ре де ле ние по ня тий прав, 
сво бод, обя зан нос тей и за кон ных ин те
ре сов лич нос ти. Поч ти во всех от рас лях 
сов ре мен но го пра ва час то вст ре ча ю ще
е ся по ня тие “за кон ные ин те ре сы лич
нос ти” ох ва ты вает пра во вые инс ти ту ты, 
на де лен ные раз лич ны ми юри ди чес ки ми 
осо бен нос тя ми (сущ нос тя ми). Для то го, 
что бы по нять что та кое “за кон ный ин те
рес”, не об хо ди мо расс мот реть его ге не
зис, сущ ность, со дер жа ние и ст рук тур
ные эле мен ты. 

“ За кон ные ин те ре сы лич нос ти”–э то 
слож но е, мно гог ран но е, об щест вен но –
ю ри ди чес кое яв ле ни е, ко то рое с са мо го 
на ча ла сво е го су щест во ва ния ком мен ти
ро ва лось и оп ре де ля лось раз ны ми пра
во ве да ми по–раз но му. Тер мин “ин те рес”, 
ле жа щий в ос но ве по ня тия “за кон но го 
ин те ре са”, с дав них пор изу ча ет ся поч
ти все ми на у ка ми: фи ло со фи ей, юрисп
ру ден ци ей, со ци о ло ги ей, эко но ми кой 
и т.д. Так, в фи ло софс кой ли те ра ту ре 
“ин те рес” яв ля ет ся пред по сыл кой, мо
ти вом для дейст вий, нап рав лен ных на 
ре а ли за цию со ци аль ных це лей ин ди ви
дов или групп лиц [25 с. 23]. В эко но
ми ке ин те рес–э то пред по сыл ка эко но ми
чес кой де я тель нос ти че ло ве ка, свя зан ная 
со ст рем ле ни ем лич нос ти удов лет во рить 
свои пот реб нос ти [1,с. 284]. По ня тие “ин
те рес” в юрисп ру ден ции так же на де ле но 
ха рак тер ны ми чер та ми, осо бен нос тя ми. 
Так, не мец кий юрист Р.И е ринг смог пол
ност ью и сис те ма ти зи ро ван но предс
та вить сущ ность ин те ре сов как ос но ву 
со ци аль но–п ра во во го вза и мо от но ше ния 
суб ъек тов пра во от но ше ний в сис те ме 
пра ва. По мне нию Ие рин га, со дер жа ние 
пра ва сос тав ля ют ин те ре сы, ко то рые 
воз ни ка ют из со ци аль ных вза и мо от но ше
ний и яв ля ют ся об щи ми для всех чле нов 
об щест ва. В свою оче редь, Н. Кор ку нов 
соз да ет тес ную ди а лек ти чес кую связь 
меж ду пра во вы ми и за кон ны ми ин те ре

ԻՐԱՎԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ

ЛИ ЛИТ КА ЗАН ЧЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, 

Инс ти тут фи ло со фи и, со ци о ло гии и пра ва,
 уче ний сек ре тарь, кан ди дат юри ди чес ких на ук

 СОВ РЕ МЕН НЫЕ ТРАК ТОВ КИ И КЛАС СИ ФИ КА ЦИЯ ПО НЯ ТИЯ И  
ЭЛЕ МЕН ТОВ ЗА КОН НЫХ ИН ТЕ РЕ СОВ ЛИЧ НОС ТИ 
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са ми, сог лас но ко то рой пра во вая нор ма 
долж на быть нап рав ле на на ог ра ни че ние 
про ти во ре чи вых и про ти во по лож ных 
ин те ре сов лич нос ти [18,с. 86–94; 8, с.162] 
Сто ит от ме тить, что Г.Шер ше не вич, раз
вив эту те о ри ю, был пер вым пра во ве дом, 
сфор му ли ро вав шим тер мин “за кон ные 
ин те ре сы” и де таль но изу чив шим, про а
на ли зи ро вав шим его. По мне нию Г. Шер
ше не ви ча, “за кон ные ин те ре сы вмес те 
с суб ъек тив ны ми пра ва ми за щи ща ют ся 
го су дарст вом, а их на ру ше ние, в пер вую 
оче редь, от ра жа ет ся в суб ъек тив ном 
пра ве”[28, с.615–620].

В юри ди чес кой ли те ра ту ре вы ра же ние 
“за кон ный ин те рес” по–раз но му ком мен
ти ру ет ся уче ны ми–п ра во ве да ми. В од
ном слу чае “за кон ный ин те рес” предс
тав ля ет ся в ви де “доз во лен но го за ко ном 
ст рем ле ния суб ъек та при об рес ти не
ко то рые бла га”, в дру гом–“ин те ре сы, вы
ра жен ные за ко ном”, или же “ин те ре сы, 
ко то рые не наш ли пря мо го вы ра же ния 
в юри ди чес ких пра вах и обя зан нос тях, 
но ко то рые под ле жат го су дарст вен ной 
за щи те” и т.д [19,с.182–183;10, с.86–94]. 
Нес мот ря на то обс то я тельст во, что по
ня тие “за кон ные ин те ре сы че ло ве ка” не 
по лу чи ло за ко но да тель но го оп ре де ле ния 
(фор му ли ров ку), в юри ди чес кой ли те ра
ту ре не ко то рые пра во ве ды–те о ре ти ки 
все же смог ли под роб но опи сать сущ
ность дан но го тер ми на. Как сп ра вед ли во 
от ме ча ет А. В. Маль ко, за кон ный ин те рес 
как и суб ъек тив ное пра во на де лен юри
ди чес ки ми (п ра во вы ми) воз мож нос тя
ми, за щи щен ны ми и га ран ти ро ван ны ми 
го су дарст вом. Сле до ва тель но, ст рем ле
ние ов ла деть (за по лу чить, дос тичь) оп
ре де лен ными бла гами – э то ос нов ные 
по ня ти я, ко то рые пра во ве ды свя зы ва ют 
с за кон ны ми ин те ре са ми, и где по ня
тие воз мож ность яв ля ет ся ха рак тер ной 
чер той за кон ных ин те ре сов [13,с.57]. 
По мне нию Н.Ма ту зо ва, за кон ный ин те
рес–э то юри ди чес ки зна чи мый ин те рес, 
ко то рый ос но ван на за ко не, вы те ка ет из 

не го и за щи ща ет ся им, нес мот ря на то, 
что не зак реп лен в конк рет ной пра во вой 
нор ме. Про дол жая эту мысль, В.Су ба чев 
от ме ча ет:“ За кон ный ин те рес–э то ст рем
ле ние суб ъек та поль зо вать ся оп ре де лен
ны ми со ци аль ны ми бла га ми и в не ко то
рых (оп ре де лен ных) слу ча ях об ра щать ся 
к ком пе тент ным ор га нам для за щи ты и 
удов лет во ре ния ин те ре сов, ис хо дя щих 
из об ще го смыс ла об ъек тив но го пра ва, 
не про ти во ре ча щих пра во вым нор мам и 
доз во лен ных го су дарст вом”[23, с. 38–45]. 
По мне нию Н.Вит ру ка, за кон ные ин те ре
сы лич нос ти–ю ри ди чес ки зак реп лен ная 
воз мож ность лич нос ти удов лет во рить 
пот реб нос ти, пре дус мот рен ные об ъек
тив ным пра вом [3,с.113].

 Мы сог лас ны с мне ни ем ав то ра с не
ко то рой поп рав кой: за кон ный ин те рес 
лич нос ти–э то юри ди чес ки зак реп лен ная 
воз мож ность ли ца поль зо вать ся оп ре де
лен ны ми со ци аль ны ми бла гами и об ра
щать ся к ком пе тент ным ор га нам за за
щи той этих благ.

В пост со ветс ких юри ди чес ких исс
ле до ва ни ях упо ми на ет ся, что за кон ные 
ин те ре сы лич нос ти вы те ка ют из его 
суб ъек тив ных прав. Суб ъек тив ное пра
во–э то да ро ван ная и за щи щен ная го су
дарст вом воз мож ность, сво бо да суб ъек та 
по сво е му ус мот ре нию удов лет во рять те 
ин те ре сы, ко то рые пре дус мот ре ны об
ъек тив ным пра вом [2,с.103; 9, с.96–102;15; 
с. 586–587; 16, с.12–24;]. По на ше му мне
ни ю, в ус ло ви ях де мок ра тии зак реп ле ние 
суб ъек тив ных прав че ло ве ка в за ко нах 
соз да ет ре аль ную воз мож ность для ин
ди ви да сво бод но поль зо вать ся конк рет
ны ми бла га ми в рам ках, ус та нов лен ных 
за ко ном. 

 Сов ре мен ная на у ка те о рии го су дарст ва 
и пра ва исс ле ду ет “ю ри ди чес ки зна чи мый 
ин те рес” лич нос ти. Ав то ры, взяв за ос но
ву как за ко но да тельст во, так и су деб ную 
прак ти ку, от ме ча ют, что “со ци аль ные ин
те ре сы, опос ре до ван ные пра вом”, при об
ре та ют ка чест ва юри ди чес ки зна чи мых 
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ин те ре сов и выс ту па ют или в ка чест ве 
суб ъек тив ных прав и юри ди чес ких обя
зан нос тей, или же в ви де за кон ных ин те
ре сов (ох ра ня е мых за ко ном ин те ре сов)[4; 
11; 14;23;24]. Та ким об ра зом, кро ме зак реп
лен ных в суб ъек тив ных пра вах и юри ди
чес ких обя зан нос тях (воп ло щен ных в их 
со дер жа ни е) су щест ву ют та кие ин те ре сы 
граж дан, ко то рые га ран ти ру ют ся и ох
ра ня ют ся (за щи ща ют ся) го су дарст вом. 
Оче вид но, что за кон спо собст ву ет обес
пе че нию за кон ных ин те ре сов, ко то рое 
ре а ли зу ет ся, ког да за кон на де ля ет оп
ре де лен ную груп пу лиц суб ъек тив ны ми 
пра ва ми, т.е. средст ва ми для ре а ли за ции 
за кон ных ин те ре сов лич нос ти. На этом 
ос но ва на точ ка зре ния не ко то рых пра
во ве дов о том, что пра во вы ми счи та ют
ся те ин те ре сы, ко то рые опос ре до ва ны 
суб ъек тив ны ми пра ва ми, юри ди чес ки ми 
обя зан нос тя ми, вы ра жен ны ми в пра во вых 
нор мах.

Д ру гая груп па уче ных счи та ет, что за
кон ные ин те ре сы– это са мос то я тель ные 
пра во вые яв ле ни я, на де лен ные пря мым 
пра во вым (ю ри ди чес ким) зна че ни ем. В 
це лом су щест во ва ние за кон ных ин те ре
сов–э то преж де все го не об хо ди мость, так 
как раз но об раз ные ин те ре сы лич нос ти 
не всег да мо гут быть опос ре до ва ны суб
ъек тив ны ми пра ва ми и юри ди чес ки ми 
обя зан нос тя ми. Это об ъяс ня ет ся их ма
те ри аль ной га ран ти ро ван ност ью и осо
бен ны ми ка чест ва ми пра во во го ре гу ли
ро ва ни я. Как сп ра вед ли во от ме ча ет В.И. 
Рем нев, “го су дарст во не в си лах прев ра
тить лю бой ин те рес в пра во, по то му что 
воз мож нос ти удов лет во ре ния ин те ре сов 
ог ра ни че ны эко но ми чес ки ми и дру ги ми 
об ъек тив ны ми при чи на ми” [22, с.26]. 

Ин те рес, ле жа щий в ос но ве пра ва и 
юри ди чес кой обя зан нос ти, так же ох
ра ня ет ся (за щи ща ет ся) го су дарст вом, 
по э то му яв ля ет ся за кон ным. Как уже 
от ме ча лось, суб ъек тив ные пра ва и юри
ди чес кие обя зан нос ти–э то ме то ды ре
а ли за ции (о су ществ ле ни я) ин те ре сов 

лич нос ти. По э то му в юри ди чес кой ли те
ра ту ре час то упо ми на ет ся о за щи те и ох
ра не ин те ре сов, под ра зу ме вая ох ра ну и 
за щи ту суб ъек тив ных прав и юри ди чес
ких обя зан нос тей лич нос ти. Од на ко это 
не мо жет ре шить проб ле мы за щи ты тех 
ин те ре сов, ко то рые не опос ре до ва ны ни 
суб ъек тив ны ми пра ва ми, ни юри ди чес
ки ми обя зан нос тя ми. По э то му Р.Е. Гу ка
сян пред ла га ет расс мот реть ох ра ня е мые 
(за щи щен ны е) за ко ном ин те ре сы в 2–х 
смыс лах [7 с.115–116; 12, с.30–38]:

1) в ши ро ком смыс ле “ох ра ня е мые за
ко ном ин те ре сы” ох ва ты ва ют ин те ре сы 
лич нос ти как опос ре до ван ные суб ъек
тив ными пра ва ми и юри ди чес ки ми обя
зан нос тя ми, так и те ин те ре сы, ко то рые 
не име ют та ко го опос ре до ва ни я;

2)в уз ком смыс ле по ня тие “ох ра ня е
мый за ко ном ин те рес” вк лю ча ет толь ко 
ин те ре сы, не опос ре до ван ные суб ъек
тив ным пра ва ми и юри ди чес ки ми обя
зан нос тя ми, но на хо дя щи е ся под го су
дарст вен ной за щи той (ох ра ной).

В ре зуль та те на ших исс ле до ва ний мы 
приш ли к вы во ду о том, что за кон ные 
ин те ре сы лич нос ти про яв ля ют ся лишь 
в тех сфе рах об щест вен ных от но ше
ний, ко то рые под ле жат пра во во му ре гу
ли ро ва ни ю. Сфе ра пра во вой ох ра ны не 
ох ва ты ва ет ин те ре сы, не име ю щие пра
во во го зна че ни я, т.е. лич ные ин те ре сы, 
сфор ми ро ван ные на ос но ве обы ден ных 
се мей но–д ру жес ких от но ше ний, ко то
рые ре гу ли ру ют ся нор ма ми обы ча ев, 
тра ди ций, мо ра ли. Раз но об раз ные ин
те ре сы лич нос ти счи та ют ся за кон ны ми 
в том смыс ле, что по па да ют под сфе ру 
дейст вия пра ва, а их ре а ли за ция ос но вы
ва ет ся на за ко не, ох ра ня ет ся и га ран ти
ру ет ся за ко ном. Для приз на ния ин те ре са 
за кон ным он дол жен со от ветст во вать за
ко ну (быть соз вуч ным за ко ну), а его ре
а ли за ция не долж на на ру шать пра во вые 
нор мы. В то  же вре мя хо тим на пом нить: 
что бы стать за кон ны ми, ин те ре сы долж
ны со от ветст во вать не пра ву во об ще, в 
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абст ракт ном смыс ле, а конк рет но дейст
ву ю ще му за ко но да тельст ву (нор мам, зак
реп лен ным в за ко нах).

Ч то ка са ет ся сущ нос ти за кон ных 
ин те ре сов, то она ха рак те ри зу ет ся ди
а лек ти чес ким вза и мо от но ше ни ем зак
реп лен ных в пра во вых нор мах ин те ре
сов с ин те ре са ми об щест ва, лич нос ти и 
го су дарст ва. Они ба зи ру ют ся на прин
ци пе “Раз ре ше но все, что не зап ре ще
но за ко ном” и со от ветст ву ют за кон ным 
ст рем ле ни ям суб ъек тов, участ ни ков пра
во от но ше ний. Так, исс ле до ва ние ие рар
хи чес кой клас си фи ка ции эле мен тов за
кон ных ин те ре сов поз во ля ет раск рыть 
сущ ность и ха рак те рис ти ку за кон ных 
ин те ре сов в це лом.

 За кон ный ин те рес сос то ит из 2–х ос
нов ных ст рук тур ных эле мен тов:

1) цель лич нос ти дос тичь удов лет во
ре ния пот реб нос тей–э то ст рук тур ный 
эле мент за кон ных ин те ре сов, ко то рый 
ох ва ты ва ет пре об ла да ю щую (по дав ля ю
щу ю) часть за кон но го ин те ре са;

2) вто рой ст рук тур ный эле мент за кон
ных ин те ре сов, ко то рый ос но ван на пер
вом–э то об ра ще ние к ком пе тент ным ор
га нам для за щи ты на ру шен ных прав или 
ос па ри ва е мых за кон ных ин те ре сов. Мы 
сог лас ны с мне ние В. Гри ба но ва о том, что 
об ра ще ние граж дан к го су дарст вен ным 
ор га нам не всег да под ра зу ме ва ет проcь
бу о за щи те прав, а в не ко то рых слу ча ях 
свя за но с за щи той за кон ных ин те ре сов 
за я ви те ля (ист ца) [5,с.278; 26,с. 123–127]. 
Нес мот ря на тот факт, что “за кон ный 
ин те рес и “ох ра ня е мый (за щи щен ный) 
ин те рес”, а так же “п ра во вой ин те рес” и 
“ю ри ди чес кий ин те рес”– тер ми ны, эти
мо ло ги чес ки яв ля ю щи е ся си но ни ма ми, 
тем не менee в юри ди чес кой ли те ра ту
ре не ко то рые ав то ры (Е.П. Гу бин, А.Н. 
Шай ке нов) предлa га ют разг ра ни чить эти 
тер ми ны, так как по их мне ни ю, за кон
ный ин те рес – это яд ро пра во во го ста ту
са. Сто ит от ме тить, что меж ду на род ные 
пра во вые ак ты, конс ти ту ци я, те ку щее 

за ко но да тельст во не диф фе рен ци ру ют 
эти тер ми ны, ис поль зуя их в ка чест ве 
си но ни мов. Тем не ме нее в ре зуль та те 
на ших исс ле до ва ний при хо дим к вы во
ду, что каж дый из пра во ве дов расс мат ри
ва ет по ня тие “за кон ный ин те рес” сквозь 
свою суб ъек тив ную приз му, зак реп ляя в 
этом по ня тии свои суб ъек тив ные иде и. 
Так, сог лас но Е.П.Гу би ну, лю бой за кон
ный ин те рес в ши ро ком смыс ле яв ля
ет ся ох ра ня е мым за ко ном ин те ре сом. 
Ох ра ня е мые за ко ном ин те ре сы в уз ком 
смыс ле – это ин те ре сы, ко то рые ка ким–
ли бо спо со бом зак реп ле ны в за ко не [6;с. 
63–64]. А.Н.Шай ке нов, в свою оче редь, 
пи шет: “От ра жен ные в пра ве все за кон
ные ин те ре сы на хо дят ся под пра во вой, 
юри ди чес кой за щи той” [27 с.165–166]. 
Сле до ва тель но, ох ра ня е мые за ко ном ин
те ре сы вк лю ча ют в се бе как за кон ны е, 
так и юри ди чес кие ин те ре сы, ко то рые 
на хо дят ся в пра во вом ре гу ли ро ва ни и, и 
хо тя не обес пе че ны суб ъек тив ны ми пра
ва ми, це ле со об раз но на зы вать за кон ны ми 
ин те ре са ми, а те ин те ре сы, ко то рые ре а
ли зу ют ся, осу ществ ля ют ся при по мо щи 
суб ъек тив ных прав–ю ри ди чес ки ми ин
те ре са ми. Мне ние М.В.Пер шина усу губ
ля ет ся по ло же ни ем о том, что за кон ный 
ин те рес яв ля ет ся средст вом вы ра же ния 
и осу ществ ле ни я, ре а ли за ции пра во во
го ин те ре са [20,181–200]. Сто ит за ме тить, 
что по мне нию Р.Гу ка ся на, кон цеп ция 
за кон ных ин те ре сов на хо дит ся на од ной 
плос кос ти с эко но ми чес ки ми, по ли ти
чес ки ми, пра во вы ми, со ци аль но–куль
тур ны ми ин те ре са ми, по то му что все 
ин те ре сы фор ми ру ют ся в ус ло ви ях со
ци аль ной жиз ни и ре а ли зу ют ся осо бым 
ме то дом [7, 115–118]. 

Из это го мож но сде лать вы вод–по ня
тия “ю ри ди чес кий ин те рес” и “п ра во вой 
ин те рес” как эти мо ло ги чес ки, так и ст
рук тур но яв ля ют ся си но ни ма ми и предс
тав ля ют конк рет но зак реп лен ный или 
от ра жен ный в за ко не ин те рес.

Исс ле дуя тер ми ны “п ра во вой ин те
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рес” и “ох ра ня е мый за ко ном ин те рес”, 
те о ре ти ки час то до пус ка ют ошиб ки, 
клас си фи ци руя эти по ня тия как ши
ро кий и уз кий ви ды. С од ной сто ро ны, 
“п ра во вой ин те рес” ши ре кон цеп ции “за
кон но го ин те ре са”, по то му что ох ва ты
ва ет как опос ре до ван ные за ко ном ин те
ре сы, так ох ра ня е мые за ко ном ин те ре сы. 
С дру гой сто ро ны, “за кон ный ин те рес”, 
ко то рый по смыс лу от ли ча ет ся от “п ра
во во го ин те ре са”, мо жет быть за кон ным 
и га ран ти ро ван ным го су дарст вом. Сле до
ва тель но, за кон ный ин те рес, ос та ва ясь 
в пра во вой сфе ре, по сво е му со дер жа
нию мо жет быть эко но ми чес ким, со ци
аль ным, куль тур ным и од ним из дру гих 
раз но вид нос тей ин те ре са. Это оз на ча ет, 
что за кон ный ин те рес по сво е му ме то
ду про яв ле ния ре а лен–ле ги ти мен, а по 
со дер жа нию яв ля ет ся мно гог ран ным и 
мно го об раз ным. Сле до ва тельно, про во дя 
грань меж ду пра во вым (ю ри ди чес ким)
ин те ре сом и за кон ным (ох ра ня е мым за
ко ном) ин те ре сом, нуж но ру ко водст во
вать ся те ми кри те ри я ми (вид про яв ле ния 
суб ъек тив ных прав и за кон ных ин те ре
сов,) бла го да ря ко то рым ин те рес на зы ва
ет ся пра во вым.

 По э то му счи та ем не вер ным клас си фи
ци ро ва ние ин те ре сов на “за кон ные ин те
ре сы” и “ю ри ди чес кие ин те ре сы” или же 
на “ин те ре сы юри ди чес ко го зна че ни я”. 
Ин те рес всег да име ет пер вич но е, ос нов
ное зна че ни е, по то му что приз на ет ся го
су дарст вом и яв ля ет ся фун да мен том для 
за кон ных ин те ре сов и суб ъек тив ных прав. 
Как сп ра вед ли во от ме ча ет Н.Ма ту зов, за
кон ный ин те рес – это юри ди чес ки зна чи
мый ин те рес, ко то рый вы те ка ет из за ко на 
и ох ра ня ет ся им,  несмот ря на  то,ч то он не 
зак реп ля ет ся в конк рет ной пра во вой нор
ме [17,с. 215–217].

 Ос нов ные пра ва, сво бо ды и обя зан нос
ти лич нос тей сос тав ля ют яд ро, ос но ву 
пра во во го ста ту са лич нос ти– тот ми ни
мум, без ко то ро го че ло век не мо жет су
щест во вать как пол но цен ный член по ли

ти чес ко го и граж данс ко го об щест ва.Тем 
не ме нее не ко то рые пра во ве ды счи та ют 
неп ри ем ле мым вк лю че ние за кон но го ин
те ре са в сос тав ст рук тур ных эле мен тов 
пра во во го ста ту са лич нос ти, обос но вы
вая это тем, что за кон ный ин те рес –э то 
ста тич ное яв ле ни е, не на де лен ное пра во
ре гу ля тив ной функ ци ей [21, с.51] 

О че вид но, что дан ный под ход од
нос то ро нен,у зок и не мо жет пол ност ью 
обос но вать сущ ность за кон ных ин те ре
сов. На ше исс ле до ва ни е(а на лиз) при ве ло 
к вы во ду, что непоз во ли тель но иг но ри
ро вать за кон ные ин те ре сы как часть ст
рук тур ных эле мен тов пра во во го ста ту са 
лич нос ти. Су щест ву ет нес коль ко при чин 
для это го:

 во–пер вых, мно гог ран ная сущ ность и 
со дер жа ние за кон но го ин те ре са, ко то
рый яв ля ет ся средст вом для дос ти же ния 
не ко то рых благ (п рав, сво бод, со ци аль
ных благ и т.п.) и для дос ти же ния ко то
рых лич ность вп ра ве об ра тить ся к ком
пе тент ным ор га нам за за щи той этих благ;

 во–в то рых, за кон ный ин те рес–э то 
юри ди чес кая ка те го ри я, ко то рая от ра
жа ет ся в пра во вой сис те ме и в пра во вом 
ста ту се лич нос ти,  по э то му ес ли пра во вое 
по ло же ние (с та тус) лич нос ти не ох ва ты
ва ет всю сис те му за кон ных ин те ре сов, то 
оно не со от ветст ву ет пра во вой дейст ви
тель нос ти дан ной ст ра ны. Тем не ме нее 
эле мен ты об щих и ин ди ви ду аль ных ста
ту сов лич нос ти су щест вен но вли я ют на 
фор ми ро ва ние и ре а ли за цию пра во во го 
ста ту са лич нос ти. Из вест но, что суб ъек
тив ные пра ва и юри ди чес кие обя зан нос
ти, ко то рые яв ля ют ся эле мен та ми пра
во во го ста ту са лич нос ти, ха рак те ри зуя 
фак ти чес кое сос то я ние лич нос ти, предс
тав ля ют пра во вую вза и мос вязь участ
ни ков пра во от но ше ний. Сле до ва тель но, 
ко неч ный пункт ре а ли за ции ин те ре сов, 
удов лет во ре ния пот реб нос тей суб ъек тов 
пра во от но ше ний ха рак те ри зу ет ся об ъе
мом их прав и обя зан нос тей. Бо лее то го, 
за кон ные ин те ре сы рав но силь ны пра вам 
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и обя зан нос тям в про цес се раз ви тия пра
во от но ше ний и ха рак те рис ти ки пра во
во го ста ту са лич нос ти. Как невоз мож но 
су щест во ва ние прав без обя зан нос тей, 
так и не воз мож но су щест во ва ние суб
ъек тив ных прав без за кон ных ин те ре сов 
и на о бо рот;

в–т рет ьих, за кон ные ин те ре сы на де ле
ны пра во ре гу ля тив ной функ ци ей, так как 
по ве де ние суб ъек та ре гу ли ру ет ся не толь
ко зак реп лен ны ми в нор мах пра ва пра ви
ла ми по ве де ни я, но и те ми ого вор ка ми, ко
то рые вы те ка ют из ду ха этих норм;

в–чет вер тых, тес ная вза и мос вязь за
кон ных ин те ре сов с пра ва ми и сво бо да
ми лич нос ти не пос редст вен но вли я ет на 
фор ми ро ва ние и раз ви тие пра во во го ста
ту са лич нос ти.

С то ит от ме тить, что для тща тель но
го исс ле до ва ния мно го об раз ных ин те ре
сов лич нос ти в юри ди чес кой ли те ра ту
ре при ня то клас си фи ци ро вать за кон ные 
ин те ре сы по не ко то рым приз на кам. Так, 
в те о рии го су дарст ва и пра ва ши ро кое 
расп рост ра не ние по лу чи ла клас си фи
ка ция за кон ных ин те ре сов лич нос ти по 
двум ос нов ным груп пам [26,с.127–129].

 Пер вую груп пу сос тав ля ют об щие 
за кон ные ин те ре сы, ко то рые при су щи 
всем от рас лям пра ва и ох ва ты ва ют как 
за кон ные ин те ре сы, вы те ка ю щие из об
щеп ра во вых прин ци пов, так и за кон ные 
ин те ре сы, свя зан ные с за щи той ос нов
ных прав, сво бод, благ лич нос ти (дос то
инст во, жизнь, здо ров ье и т.п.).

В то рая груп па вк лю ча ет спе ци аль ные 
за кон ные ин те ре сы, ко то рые оп ре де ля
ют ся каж дой от расл ью за ко но да тельст ва 
(п ра ва) и ха рак тер ны толь ко для дан ной 
от рас ли. Нап ри мер, ин те рес об ви ня е мо го, 
вы те ка ю щий из пре зумп ции не ви нов нос
ти, зак реп лен ной в Уго лов но–п ро цес су
аль ном Ко дек се РА, яв ля ет ся за ин те ре
со ван ност ью дан но го ли ца в том, что бы 
его счи та ли не ви нов ным, по ка его ви
нов ность в со вер ше нии прес туп ле ния не 
бу дет до ка за на в пре дус мот рен ном УПК 

РА по ряд ке и ус та нов ле на вс ту пив шим в 
за кон ную си лу при го во ром су да.

 Из вест но, что че ло век яв ля ет ся чле ном 
по ли ти чес ко го об щест ва, за ви сит от не го 
и го су дарст ва. Сле до ва тель но, за ко но мер
но, что в де мок ра ти чес ком го су дарст ве 
наш ла ши ро кое приз на ние клас си фи ка
ция за кон ных ин те ре сов по двум ви дам: 

1) за кон ные ин те ре сы фи зи чес ких лиц, 
2) за кон ные ин те ре сы юри ди чес ких лиц.
В се лю ди как чле ны по ли ти чес ко го 

об щест ва на де ле ны приз нан ны ми го су
дарст вом и зак реп лен ны ми за ко но да
тельст вом ин те ре са ми, не за ви си мо от 
их воз рас та, фи зи чес ких и умст вен ных 
(п си хо ло ги чес ких) осо бен нос тей. При 
этом за кон ные ин те ре сы, по су ти, но сят 
об щий ха рак тер, а зак реп лен ные в них 
ст рем ле ния лич нос ти но сят пер со наль
ный (ин ди ви ду аль ный) ха рак тер. Сле до
ва тель но, чле ны об щест ва об ъе ди ня ют ся 
об ще го су дарст вен ны ми це ля ми и ин те
ре са ми, а каж дый из них, в свою оче редь, 
на де лен за кон ны ми ин те ре са ми, вы те ка
ю щи ми из ин ди ви ду аль ных, суб ъек тив
ных пот реб нос тей.

 На ос но ва нии всех вы ше у по мя ну тых 
до во дов мож но сде лать вы вод о том, 
что “за кон ные ин те ре сы лич нос ти”–э то 
слож ное юри ди чес ко е, со ци аль ное и по
ли ти чес кое яв ле ни е, ко то рое на прак ти ке 
мо жет пол ност ью ре а ли зо вать ся лишь в 
тех го су дарст вах, где ут верж де ние за кон
ных ин те ре сов яв ля ет ся од ним из глав
ных за дач по ли ти ки го су дарст ва. Бо лее 
то го, вза и мос вязь за кон ных ин те ре сов с 
пра ва ми и сво бо да ми лич нос ти спо собст
ву ет ста нов ле нию но вых суб ъек тив ных 
прав и юри ди чес ких обя зан нос тей лич
нос ти. На дан ном эта пе раз ви тия на ше
го го су дарст ва счи та ем не об хо ди мым 
по вы ше ние ро ли за кон ных ин те ре сов 
в ре гу ли ро ва нии пра во от но ше ний. Это 
в рав ной сте пе ни от но сит ся и к пра во
т вор чес кой, и к пра воп ри ме ни тель ной 
де я тель нос ти го су дарст ва. За ко но да тель
ная власть долж на уде лить осо бое вни ма
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ние про цес су фор ми ро ва ния ин те ре сов 
у чле нов об щест ва. Важ ней шие ин те ре
сы долж ны быть зак реп ле ны в нор ма
тив но–п ра во вых ак тах в ви де за кон ных 
ин те ре сов, ко то рые га ран ти ру ют пра во 
поль зо ва ния конк рет ны ми со ци аль ны ми 
бла га ми и сох ра ня ют за ин ди ви дом пра
во об ра щать ся к ком пе тент ным ор га нам 
влас ти за за щи той сво их за кон ных прав. 
Зна чит нуж но пе ре нес ти за кон ные ин те
ре сы в сфе ру де я тель нос ти суб ъек тив
но го пра ва.

 Та ким об ра зом, жи вя в об щест ве, 
че ло век на хо дит ся в пос то ян ном вза и
мо от но ше нии с дру ги ми людь ми и осу
ществ ля ет дейст ви я, нап рав лен ные на 
ре а ли за цию ле ги тим ных ин те ре сов. Бо
лее то го, за кон ный ин те рес ос тав ля ет 
свой осо бый след на пра во вом по ло же
нии лич нос ти и, пре доп ре де ляя по ве де
ние суб ъек та, мо жет чет ко опи сать воз
ник шие проб ле мы в про цес се ре а ли за ции 
за вет ных це лей суб ъек та. 
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«ԱՆ ՁԻ ՕՐԻ ՆԱ ԿԱՆ ՇԱ ՀԵՐ» ՀԱՍ ԿԱ ՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏԱՐ ՐԵ ՐԻ  
ԺԱ ՄԱ ՆԱ ԿԱ ԿԻՑ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒՄ ՆԵՐՆ ՈՒ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒ ՄԸ

 ԼԻ ԼԻԹ ՂԱ ԶԱՆՉՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և իրա վուն քի ինս տի տու տի դոկ տո րանտ,

ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յու թյան, սո ցի ո լո գի այի և իրա վուն քի ինս տի տու տի
գի տա կան քար տու ղար, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

 Սույն գի տա կան հոդ վա ծում հե ղի նա կը իրա վա քա ղա քա կան մտ քի պատ մու թյան նյու
թե րի հե տա զոտու թյան հի ման վրա բա ցա հայ տում է ան ձի օրի նա կան շա հե րի հիմ նա րար, 
սո ցի ալ–ի րա վա կան նշա նա կու թյու նը, էու թյունն ու առանձ նա հատ կու թյուն նե րը ան ձի իրա
վա կան դրու թյան ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում: Մաս նա վո րա պես, դի տարկ վում են ան ձի 
իրա վա կան դրու թյան, դրա կա ռուց ված քային տար րեր ի վերա բե րյալ նշա նա վոր իրա վա
գետ նե րի կար ծիք նե րը պե տու թյան և իրա վուն քի տե սու թյան հա մա տեք սում: Միև նույն ժա
մա նակ, ընդ գծ վում է «օ րի նա կան շա հեր» և «ի րա վա բա նա կան շա հեր» հաս կա ցությ ուն նե
րի փոխ հա րա բե րու թյու նը: 

MODERN INTERPRETATION AND CLASSIFICATION OF THE CONCEPT AND 
ELEMENTS OF THE LEGAL INTERESTS OF THE INDIVIDUAL 
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The National Academy of Sciences of RA, Institute of Philosophy, Sociology and Law,  
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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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С тат ья пос вя ще на пра ву на рас по ря же
ние че ло ве чес ким те лом, расс мот ре нию 
те ла че ло ве ка, ор га нов, тка ней, кле ток и 
час тей его те ла в ка чест ве ве щей, ог ра
ни чен ных в граж дан ском обо ро те. Расс
мат ри ва ют ся воп ро сы за ко но да тель ной 
рег ла мен та ции пост мор таль ной реп ро
дук ци и, пред ла га ют ся не ко то рые из ме
не ния в за ко но да тельст ве, ре гу ли ру ю щем 
исс ле ду е мую сфе ру.

К лю че вые сло ва: би о э ти ка, те ло, ор
ган, ткань, эмб ри он, плод, граж данс кое 
пра во, пре зумп ция сог ла си я, до норст во.

В юрисп ру ден ции дол гое вре мя ис хо
ди ли из суж де ни я, что тело че ло ве ка не 
яв ля ет ся иму ществом, а сле до ва тель но 
не мо жет быть об ъектом собст веннос ти. 
Раз ви тие би о ме ди цинс ких техноло гий ак
ту али зи ро ва ло проб ле му оборото спо соб
нос ти те ла и его час тей.

 Тело – фи зи ческое вы ра же ние че ло ве
ка, его уни кальнос ти и ин ди ви ду альнос ти. 
Как впол не сп ра вед ливо ука зы ва ет О.Э.С 
таровойто ва: «Д ля мно гих лю дей их те ла и 
их жиз нен ные це ли сильно свя за ны. На ше 
тело – это не просто средство дос ти же
ния це лей, оно яв ля ет ся неот ъем лемой 
част ью этих це лей… Бо лее того, дру гим 
лю дям на ши те ла предс тав ля ют то, кем 
мы яв ля ем ся: то, что о ни ви дят; то, что 
иден ти фи ци ру ет нас. В этом смыс ле на ши 
те ла яв ля ют ся не просто « на ши ми», о ни 
час тично ох ва ты ва ют на шу сущность». 

О.В.Попо ва, расс мат ри вая основ ные 
мо де ли реп ре зен та ции те леснос ти в 
этико–философской перс пек ти ве, ана ли
зи ру ет три подхо да к изу че нию фено ме на 
те леснос ти, условно наз ван ных па радиг

ма ми: « па ра диг ма» бы тия (эк зис тен ци аль
ный, хо лис ти чес кий подход к те лу); 2) « па
ра диг ма» об ла да ния (инст ру мен тальное, 
функ цио нальное по ни ма ние те леснос
ти); 3) « па ра диг ма» конст руиро ва ния 
(тело как проект, ар те факт техноло гий). 

 Каж дая из дан ных мо де лей ск ры ва ет оп
ре де лен ный нор ма тив ный кон текст. По ни
ма ние те ла как те ла личнос ти, а чело ве ка, 
преж де всего, как вопло щенного суб ъек та 
ха рак те ри зу ет иде ал ре нес сансного чело
ве ка (в свою о че редь, по черп ну тый в ан
тичнос ти), кото рый вновь ак ту а ли зи ру ет
ся в кон текс те но во го ми ро возз ре ни я. В 
эти ческом отно ше нии чело век и его те ло 
не мо гут расс мат ри вать ся в мо ду се вла
де ния и об ла да ни я, так как че ло век не от
де лим от те ла. «П рин цип целостнос ти... 
ха рак те ри зу ет право чело ве ка быть тож
дест вен ным само му се бе и свое му те лу, 
пос ту ли руя его неп рикосно венность пе
ред раз личного ро да ма ни пу ля тив ны ми 
вме ша тельст ва ми».1 

Дейст ви тель ность се год ня на хо дит
ся на сты ке двух па ра дигм: об ла да ния 
и конст ру и ро ва ни я. Од на ко в пра во вой 
дейст ви тель нос ти по ка еще не наш ли 
долж но го от ра же ния да же воп ро сы, пред
ло жен ные « па ра диг мой» об ла да ни я, а уж 
го во рить о конст ру и ро ва нии не мо жет 
быть и ре чи.

В сов ре менной пра во вой ли те ра ту ре 
выс ка зы ва ют ся раз лич ные точ ки зре ния 
по пово ду пра ва собст веннос ти на тело. 

1  Старовойтова О.Э. Основы правовой 
соматологии, Монография/ СПб, Фонд “Университет” 
2006, С. 59–60

ЛУ СИ НЕ ВАР ДА НЯН
С тар ший сле до ва тель по осо бо важ ным

 де лам Следст вен но го ко ми те та РА, 
кан ди дат юри ди чес ких на ук.

Э ТИ КО–П РА ВО ВЫЕ ПРОБ ЛЕ МЫ ПРА ВА  
НА РАС ПО РЯ ЖЕ НИЕ ЧЕ ЛО ВЕ ЧЕС КИМ ТЕ ЛОМ
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Не ко то рые авто ры ка тего ри чес ки от ри
ца ют та кое право, по ла га я, что его приз
на ние мо жет при вес ти к кри ми нальной 
ком мер ци а ли за ци и. Та кая по зи ция не
безосно ва тель на: дос ти же ния в об лас ти 
био ме ди цинс ких техноло гий отк ры ли 
но вые возможнос ти для этого. Ме ди цинс
кий рынок ор ганов чело ве ческого те ла 
не только уже ре альность, но еще и не 
контро ли ру ет ся, мо раль без за ко на не мо
жет это сде лать, а нео ли бе ральное право, 
да ле кое от духовнос ти, приз на ет право
мерной пот ре би тельское отно ше ние к 
чело ве ку и его те лу. 

Граж данское право ука зы ва ет, что 
чело век яв ля ет ся суб ъектом пра ва и су
щест ву ет с рож де ния до смер ти, то есть 
чело веком мо жет быть фи зи ческое лицо, 
кото рое рож да ет ся и уми ра ет. Рож де ние 
чело ве ка – это рож де ние его те ла и чело
век не расс мат ри ва ет ся в от дельнос ти от 
своего те ла, оно им ма нент ная часть суб
ъек та пра ва и, следо ва тельно, под ле жит 
за щи те непос редст венно с мо мен та его 
фи зи ческого воз никно ве ни я. 

П редс тав ля ет ся, что лицо име ет право 
собст веннос ти, ког да не на ру шая прав 
дру гих лиц, отно сит ся к ве щи как к своей, 
что внеш ним об разом восп ри ни ма ет ся 
дру ги ми ли ца ми. Хо тя лицо так же мо жет 
об ра тить ся к свое му те лу как внеш не му 
об ъек ту, но это отно ше ние не раз ли чимо, 
слито с са мим че ло ве ком. По ка чело век 
един, нет пра ва собст веннос ти на тело, 
но есть сам чело век и его не ма те ри аль
ные бла га. Всякое по ся га тельство на тело 
чело ве ка бу дет расс мат ри вать ся не как 
втор же ние в чу жую собст венность, а как 
по ся га тельство на чело ве ка, на его не ма
те ри аль ные бла га, кото рые неот чуж да е
мы и не пе ре да ва е мы. Можно рассмот реть 
и другой подход. Че ло век мо жет ис поль
зо вать те ло в со от ветст вии со сво и ми 
ст рем ле ни я ми, од нако его приз на ние об
ъектом пра ва про тиво ре чит по ня тию об 
об ъек те, нахо дя щем ся вне восп ри ни ма ю
щего суб ъек та. На такой по зи ции стоит, 

нап ри мер, Г.Ф. Шер ше не вич.12

Тело само по се бе в усло ви ях сов
ре менного пра ва при над ле жать нико му 
не мо жет, в про тивном слу чае это или 
рабство, или собст вен ник мертв и распо
ря жа ет ся своим телом post mortеm. А что 
да ет нам приз на ние пра ва собст веннос ти 
на собст венное тело и ка кие пос ледст вия 
это пов ле чет? Су щест ву ет ли об ласть, 
кото рая не ох ва ты ва ет ся правом на фи
зи чес кую неп рикосно венность и дру ги ми 
иму щест вен ны ми пра ва ми? Предс тав ля ет
ся, что нет, и поэто му пра во собст веннос
ти на тело яв ля ет ся лиш ней абст ракт ной 
юри ди ческой конст рук ци ей.

Ес ли вла де ние вещ ью предс тав ля
ет собой удер жа ние ее собст вен ником в 
своем хо зяйст венном ве де ни и, то здоров
ьем или жизн ью вла деть так невозможно. 
Пользо ва ние не и му щест вен ны ми бла га
ми – это не изв ле че ние из них по лез ных 
свойств, как из ве щей, а выбор суб ъектом 
соот ветст ву ю щего по ве де ния в пре де лах 
ес тест венно при над ле жа щей ему автоно
ми и.3 Телом можно пользо вать ся и распо
ря жать ся в другом смыс ле, нап ри мер, 
из ме нять пре де лы со вер ше ния право
мер ных дейст вий по ре а ли за ции пра ва на 
неп рикосно венность. 

П ри чем надо за ме тить, что лич ную 
неп рикосно венность в юри ди ческой ли
те ра ту ре расс мат ри ва ют в со ци альном и 
биоло ги ческом смыс лах. Под личной неп
рикосно венност ью по ни ма ют недо пус
тимость вме ша тельст ва изв не в об ласть 
ин ди ви ду альной жиз не де я тельнос ти 
личнос ти, т.е. право на лич ную неп рикос–
но венность нап рав лено на за щи ту чело ве
ка от воз дейст вия на его жизнь, здоров ье, 
свобо ду пе ре ме ще ния и т.п. от неп раво

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 
фи зи ческой неп рикосно венност ью сле ду
ет по ни мать свобо ду собст венной фи зи
ческой ак тивнос ти ли ца, т.е. способность 
ли ца использо вать собст венное тело на 
осно ва нии автономно при ня тых ре ше ний 
спосо ба ми, не про тиво ре ча щи ми зако ну. 

Пос ле же смер ти те ло стано вит ся вещ
ью, ибо суб ъек та уже нет. 

Дис кус сии вы зы ва ет вопрос о ста ту се 
от дельно взя тых ор ганов те ла.

 Ряд уче ных, расс мат ри вая их как 
неот ъем ле мые и ес тест вен ные час ти 
целого, ут верж да ет, что их нель зя от нес
ти к ка тего рии « ве щей», и поэто му о ни 
не мо гут быть об ъек та ми граж данс ких 
правоотно ше ний. Н. Красновс кий счи та
ет, что ор га ны и тка ни чело ве ка не име ют 
рыночного эк ви ва лен та; в отно ше нии них 
невозможно гово рить о ка ких–либо сдел
ках граж данско–п равового ха рак те ра. Зат
ра ты же тру да по кон сер ва ции ор ганов не 
из ме ня ют свойст ва самого ор га на, а нап
рав ле ны только на соз да ние возможнос ти 
использо ва ния его по це лево му наз на че
нию и поэто му сос тав ля ют стоимость ус
луг, свя зан ных с о су ществ ле ни ем трансп
лан та ци и, а не ор га на или тка ни, из ъя тых 
для пе ре сад ки.

 Та кую же по зи цию за ни ма ла Л. Г. 
Богомоло ва: «Кровь чело ве ка – часть его 
ор га низ ма, не подхо дит под по ня тие ве
щи (и му щест ва). Кровь чело ве ка не мо
жет иметь рыночного эк ви ва лен та и де
лать ся пред метом ни чем не ре гу ли ру емой 
свободной куп ли–про да жи. Отно ше ния 
лю дей в про цес се донорст ва не мо гут 
быть построе ны на то варном фун да мен
те».1 

Д ру гие по ла га ют, что чело ве чес кие 
ор га ны яв ля ют ся лич ны ми не и му щест
вен ны ми бла га ми. Лич ны ми не и му щест
вен ны ми бла га ми при нято счи тать не ма

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.

те ри аль ные бла га, не раз рывно свя зан ные 
с личност ью суб ъектов граж данс ких 
правоотно ше ний, приз нан ные го су
дарством и нуж да ю щи е ся в правовой ох
ра не. О ни яв ля ют ся об ъек та ми граж данс
ких прав.

 Лич ные не и му щест вен ные бла га, не 
свя зан ные с иму щест венны ми, ха рак те
ри зу ют со ци ально–п равовое поло же ние 
личнос ти в об щест ве. О ни воз ни ка ют по 
пово ду благ, ли шен ных эконо ми ческого 
со дер жа ни я, и от ра жа ют духов ный ин
те рес личнос ти, ее ин ди виду альность, 
мо раль ные и эс те ти чес кие запро сы, об
ла да ют рядом приз наков, в чис ле кото
рых то, что о ни неот де ли мы от личнос ти 
субъек та, не раз рывно свя за ны с ним и 
не под ле жат в какой бы то ни было фор
ме от чуж де ни ю. То есть их нель зя так же 
да рить, нап ри мер, из альт ру ис ти чес ких 
по буж де ний. Это зна чит, что приз на вая 
ор га ны и тка ни чело ве ка не и му щест вен
ны ми бла га ми, нужно счи тать не закон
ным да же забор кро ви у чело ве ка, так как 
не и му щест вен ные бла га нель зя да же по
да рить. Кро ме того, те ор га ны и тка ни, 
кото рые от де ля ют ся от чело ве ка, те ря ют 
вы ше у ка зан ный приз нак неот де лимос ти 
от личнос ти. 

Некото рые авто ры счи та ют, что ор га
ны, из ъя тые из ор га низ ма, сле ду ет приз
нать ве ща ми, и пото му о ни мо гут быть 
об ъек та ми граж данс ких правоотно ше ний, 
хо тя и ог ра ни чен ны ми в оборо те. 

В настоя щее вре мя дейст ву ю щие нор
ма тив ные ак ты не да ют возможнос ти оп
ре де лить, мо гут ли час ти те ла чело ве ка 
быть объек та ми вещного пра ва, так как 
законо да тельство не да ет ле гальной де
фи ни ции ве щи.

В Древ нем Ри ме одной из на ибо
лее важ ных ха рак те рис тик ве щи приз
на валось из вест ная фор му ла ди гест: 
“dominium reum”, господство над вещ
ью. Это свойство – быть дос туп ным для 
об ла да ния чело ве ком. A. Я. Су ха рев счи
та ет, что “вещь только тог да стано вит
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ся то варом и, следо ва тельно, об ъектом 
граж данского пра ва, ког да оно бу дет ре
зуль татом тру да чело ве ка, либо бу дет 
спе ци ально приспособ лено им”. Вмес те с 
тем, автор пи шет об об ъек тах, кото рые 
не мо гут быть пред метом вещ ных прав, 
осо бенно пра ва собст веннос ти, посколь
ку са ми эти об ъек ты по своей приро де 
не до пус ка ют “полного хо зяйст венного 
господст ва над собой” их об ла да те ля, а 
предос тав ля ют ему довольно ог ра ни чен
ные возможнос ти использо ва ния (нап ри
мер, донорс кая кровь, по лу чен ная хо тя и 
воз мездно). От сутст вие двух пос лед них 
ха рак те рис тик де ла ет, сог ласно ему, приз
на ние пра ва собст веннос ти в отно ше нии 
чело ве ческого ор га низ ма невозмож ным. 
На та кие об ъек ты пред ла га ет ся распрост
ра не ние от дель ных норм пра ва собст
веннос ти, од нако распрост ра не ние пра ва 
собст веннос ти (то есть приз на ния их об
ъек та ми пра ва собст веннос ти) не предс
тав ля ет ся возмож ным. В. Л. Сухо вер хий 
от ме ча ет, что “кровь чело ве ка предс тав
ля ет собой часть ма те ри ального ми ра и, 
бу ду чи от де лен ной от ор га низ ма, кровь, 
нап ри мер, яв ля ет ся ни чем иным, как вещ
ью, иму ществом точно так же, как воло сы 
(нап ри мер, ко сы) стано вят ся иму ществом, 
сос тав ля ю щим пред мет сделок, со вер ша
е мых па рик ма херс ки ми с граж да на ми по 
скуп ке кос. Как бы ни про тиво ре чило это, 
сло жив ше е ся в юри ди ческой на у ке предс
тав ле ни е, что часть чело ве ческого те ла 
не мо жет быть иму ществом, способ ным 
удов летво рять пот ребнос ти дру гих лиц, 
сле ду ет все–та ки приз нать, что подоб ные 
взг ля ды ус та ре ли и предс тав ля ют собой 
прояв ле ние мо рального кон сер ва тиз ма”1 
А.В. Май фат, в частнос ти, от ме ча ет сле ду
ю ще е: «В ка чест ве осно ва ния воз никно ве
ния пра ва собст веннос ти, о че видно, сле
ду ет рассмот реть нор мы ст. 218 ГК РФ. 
При про ве де нии ме ди цинс ких ма ни пу ля

1  Богомолова Л. Г., Гаврилов О. К. Донорство. Л., 
1971. С. 22.

ций вра чи вк ла ды ва ют в про цесс из ъя тия 
ор ганов оп ре де лен ный труд, зна чит, о ни 
соз да ют но вую вещь. Либо сам чело век в 
прин ци пе мо жет из ъять собст вен ный ор
ган или ткань (д ля се бя). Та ким об разом, 
право собст веннос ти здесь воз ни ка ет 
впер вые и до мо мен та из ъя тия ор га на он 
(ор ган) нико му не при над ле жал, посколь
ку еще не су щество вал в ка чест ве ве щи, 
а был част ью ор га низ ма. При ме не ние ука
занной стат ьи де ла ет собст венником ор га
на или тка ни, преж де всего, ле чебное уч
реж де ни е, так как именно оно ча ще всего 
и «соз да ет вещь для се бя». Ес ли же сам 
чело век о су ществ ля ет ма ни пу ля ци и, то в 
этом слу чае право собст веннос ти на из
ъя тый ор ган или ткань воз ни ка ет у него».2 
С такой по зи ци ей сог ла сить ся трудно, по
лу ча ет ся, что право собст веннос ти воз ни
ка ет у того, кто из ъял ор ган, а это мо жет 
при вес ти к весь ма пла чев ным си ту а ци ям 
с кри ми ноло ги ческой точ ки зре ни я. 

Весь ма ин те рес на по зи ция М.Н. Ма ле
иной, кото рая клас сифи ци ру ет груп пы 
ор ганов и тка ней чело ве ка, поло жив в 
осно ву де ле ния при чи ну их оттор же ния 
и цель даль ней шего использо ва ни я.

 Пер вая груп па – трансп лан та нты, т.е. 
ор га ны и тка ни, кото рые изы ма ют ся в ме
ди цинс ких це лях для даль ней шей пе ре
сад ки. Забор этих ор ганов и тка ней вле чет 
вре менное или постоянное ухуд ше ние 
состоя ния здоров ья и (и ли) риск такого 
ухуд ше ни я.

Вто рая груп па – ор га ны и тка ни, от
чуж да е мые в ре зуль та те о ка за ния ме
ди цинской помо щи. К ним отно сят ся 
ам пу тиро ван ные час ти те ла па ци ен та, 
в том чис ле ко нечнос ти, о пухо ли, зу
бы; абор тиро ван ные пло ды и их ор га ны 
(т ка ни), эмб рио наль ный ма те ри ал (п ла
цен та, плод ный пу зырь, ам нио ти чес кая 
жидкость, пупо ви на).

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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Т рет ью груп пу сос тав ля ют ор га ны и 
тка ни, оттор же ние кото рых не свя зано с 
забо ле ва ни ем и (и ли) ме ди цинс ким вме
ша тельством и мо жет не иметь оп ре де
ленной це ли даль ней шего использо ва
ни я. В эту груп пу вхо дят: ост ри жен ные 
воло сы; сце женное грудное молоко; ко жа, 
уда лен ная пос ле под тяж ки, и т.п. Автор 
от ме ча ет, что “поч ти все час ти из двух 
пос лед них групп, не предс тав ляя какой–
либо осо бенной ценнос ти, мо гут расс мат
ри вать ся как отхо ды, под ле жа щие ути ли
за ци и, по рядок которой оп ре де ля ет ся уже 
дру ги ми нор ма ми дейст ву ю щего законо
да тельст ва”.

К лас си фи ка ция довольно ин те рес
на, но несколько ус та ре ла с той точ ки 
зре ни я, что абор тив ный и фе таль ный 
ма те ри ал сегод ня уже при ме ня ют как 
трансп лан та ты. Кро ме того, по на ше му 
мне ни ю, исхо дя из достоинст ва чело ве ка, 
не впол не уместно гово рить об эмб рио не 
или пло де как об отхо де, в этом слу чае 
отходом мо жет быть и тело жив шего, но 
умер шего чело ве ка. Поэто му предс тав ля
ет ся, что пос ле их из ъя тия из те ла жен
щи ны, в слу чае их не жиз неспособнос ти, 
их необхо димо бу дет расс мат ри вать как 
та кие же об ъек ты как, нап ри мер, из ъя
тый у живого доно ра трансп лан тант и на 
них распрост ра нять тот же правовой ре
жим, что и для трасп лан тантов.

 Каков бы ни был правовой ре жим ор
ганов и тка ней чело ве ка, ре жим бу дет 
при ме нен иск лю чи тельно пос ле того, как 
би о ма те ри ал обосо бит ся от те ла чело ве
ка. Би от рансп лан тат стано вит ся об ъектом 
пра ва пос ле его от де ле ния от ор га низ ма 
и пос ле это го лишь воз мож но го во рить 
о ве щи, пер во на чаль ным собст вен ни ком 
ко то ро го ста но вит ся преж ний но си тель.

Био ма те ри ал стано вит ся самостоя тель
ным об ъектом граж данского пра ва, но в 
си лу его спе ци фичнос ти и ог ра ни ченнос
ти в сфе ре использо ва ни я, а так же исхо дя 
из мо раль ных ус тановок, о ни мо гут быть 
об ъек та ми, ог ра ни чен ны ми в оборо те. 

Вещ ный ста тус би о ма те ри а лов можно 
обосно вать, преж де всего, кри миноло
ги чес ки. То, что есть оборот тка ней и 
ор ганов чело ве ка, уже факт, и его не 
ос тано вить неп риз на ни ем за био ма те ри
а ла ми ста ту са ве щи. Всег да при спро се 
бу дет предло же ни е, но это бу дет чер
ный рынок. Поэто му необхо димо законо
да тельно ус тано вить го су дарст вен ный 
контроль за этим оборотом, о чер тить гра
ни цу законного оборо та. Так, нап ри мер, 
обстоит дело в японском законо да тельст
ве, где ус танов лено, что тело живого 
чело ве ка не яв ля ет ся вещ ью, а ос тан ки 
чело ве ка и от де лен ные от его те ла час ти 
яв ля ют ся ве ща ми.1

В аме ри канс ких су дах вст ре ча лись ре
ше ни я, что отно ше ния меж ду бли жай ши
ми родст вен ни ка ми и дру ги ми людь ми в 
отно ше нии мертвого те ла но сят ха рак
тер иму щест венного ин те ре са (property 
interest). Эти отно ше ния по лу чи ли на и
мено ва ние прав ква зисобст веннос ти. Что 
же ка са ет ся приз на ния их лич ны ми не
и му щест вен ны ми бла га ми, то предс тав
ля ет ся, что тако вы ми яв ля ют ся не ор ган 
или ткань, а фи зи чес кая и лич ная неп
рикосно венность чело ве ка. 

Исхо дя из того, что био ма те ри ал пос
ле от де ле ния от но си те ля бу дет ог ра ни
чено оборотоспособной вещ ью, можно 
предполо жить, что пра виль нее в ст. 132 
ГК РА в ка чест ве от дельного ви да об
ъектов граж данского пра ва вк лю чить ор
га ны, тка ни, клет ки и час ти те ла чело ве
ка, а равно эмб рио на или пло да. Приз на вая 
ста тус ве щи, мы, та ким об разом, приз
на ем, что пос ле обособ ле ния от чело ве
ка о ни стано вят ся его иму ществом, что 
зна чит его вк лю че ние в нас ледст вен ную 
мас су (ст. 1184 –1186 ГК РА). За ме тим, 
что но та ри альное оформ ле ние сог ла сия 
на из ъя тие ор ганов для трансп лан та ции 
пра вильно и в том ас пек те, что учас тие 

1  Российская юридическая энциклопедия/ Ред. 
А.Я. Сухарев. М.,1999.С.401. 
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но та ри у са в в дан ном про цес се помо жет 
обой ти эти ко–п раво вые оп ро сы про це
ду ры трансп лан та ции ор ганов. Пе ре да чу 
пос ле смер ти ор ганов и тка ней, а так же 
генного ма те ри а ла, можно сфор миро вать 
в фор ме за ве ща ни я. Од нако, исхо дя из 
ог ра ни ченнос ти в оборо те ор ганов и тка
ней, граж да нин дол жен бу дет вы би рать из 
ря да законо да тельно ус танов лен ных це
лей, к дос ти же нию кото рых он ст ре мит ся 
пре дос тав ле ни ем этих би о ма те ри а лов, то 
есть необхо димо ог ра ни чить распо ря же
ние ор га на ми це ле вым наз на че ни ем. 

З десь так же об ра тим ся к вопро су 
оборотоспособнос ти генного ма те ри а ла. В 
Ар ме нии законо да тельство не зап ре ща ет, 
что бы со вер шенно лет ний де еспособ ный 
граж да нин вы ра зил свое во ле из ъяв ле ние 
о сог ла сии или о несог ла сии на из ъя тие 
ор ганов и тка ней как при жиз ни, так и 
пос ле смер ти для трансп лан та ци и. По ло
ги ке это пра ви ло долж но дейс то вать и для 
генного ма те ри а ла.

В нед ре ни ем но вых репро дук тив ных 
техноло гий в жизнь стало возмож ным 
о су ществ ле ние репро дук тив ных прав 
и post mortem. Од нако и в этой сфе ре 
раз ви тие пра ва не сов пало с воз ник шей 
новой сферой отно ше ний. Об разо вав ший
ся правовой ва ку ум дейст ву ет по сей день, 
несмот ря на то, что дан ные техноло гии 
дос туп ны ар мянско му пот ре би те лю уже 
на чи ная с 2003 го да. За ме тим, что Закон 
РА “О репро дук тивном здоров ье и репро
дук тив ных пра вах чело ве ка” (ст.2) оп ре
де ля ет вспомо га тель ные репро дук тив ные 
техноло гии как ме ди цинс кие техноло ги и, 
кото рые примe ня ют ся для ре ше ния за да
чи беспло ди я. А в слу чае посмор тальной 
репро дук ции речь не идет о преодо ле нии 
беспло ди я. Поэто му можно предполо
жить, что при ме не ние реп ро дук тив ной 
техноло гии в данном слу чае бу дет неп
ра во мер ным.

Раз ви тие на уч ных техноло гий позво
ля ет о су щест вить несколько ва ри антов 
пос мертной репро дук ци и: использо ва ние 

криокон сер виро ванной спер мы (яй цек
лет ки), взятой еще при жиз ни чело ве ка, 
пе ренос ра нее заморо женного эмб рио на и 
но вей шее нап рав ле ние – пос мертное изв
ле че ние спер мы умер шего, возможное в 
те че ние 24–36 часов, и ее криокон сер ва
ци я. Сог ласно ст. 7 Зако на РА о репро
дук тивном здоров ье, “ли ца мужского и 
женского по ла, дос тиг шие ус танов ленного 
законо да тельством РА брачного воз рас
та, име ют право в це лях репро дук ции 
предос та вить свою спер му и эмб рион в 
соот ветст ву ю щие уч реж де ния зд равоох
ра не ни я. Го су дарство га ран ти ру ет своим 
граж да нам хра не ние предос тав лен ных 
граж да на ми спер мы и эмб рио на в слу чае 
рис ка по те ри способнос ти репро дук ции 
(о су ществ ле ние про фес сио нальной де
я тельнос ти, соп ря женное с о пасност ью 
для здоров ья, со вер ше ние воен ных о бя
заннос тей, а так же дру гие ме дико–со ци
аль ные по ка за ни я) или в си ту а ци ях, угро
жа ю щих их жиз ни”.

Од нако что с этим ген ным ма те ри алом 
бу дет пос ле смер ти ли ца, либо име ет 
ли право кто– либо из ок ру же ния умер
шего пот ребо вать ген ный ма те ри ал post 
mortеm закон не ука зы ва ет.

Донор дол жен быть сог ла сен на 
использо ва ние его ге не ти ческого ма те
ри а ла как при жиз ни, так и пос ле смер ти. 
Ес ли в слу чае сда чи на хра не ние генного 
ма те ри а ла это сог ла сие можно кос венно 
вы вес ти из самого фак та такой сда чи, то, 
нап ри мер, при пос мертном изв ле че нии 
поло вых клеток, на ли чие такого сог ла
сия, предс тав ля ет ся, должно исхо дить из 
ука за ния такой дозвo леннос ти в за ве ща
нии или в но та ри ально за ве ренном пись
менном сог ла сии доно ра. Предс тав ля ет ся, 
что несколько неп ра вильно бу дет, нап
ри мер, исхо дить в этом слу чае из сви де
тельс ких по ка за ний родст вен ников или 
близ ких доно ра. Хо тя от ме тим так же, что 
ука зан ная в Зако не РА о трансп лан та ции 
“п ре зумп ция сог ла си я” по ка зы ва ет об
щую нап рав ленность во ли законо да те ля и 
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не иск лю чено, что в бу ду щем та кая пре
зумп ция бу дет зак реп ле на и для поло вых 
клеток, что од нако не верно. 

Прак ти ка ука зы ва ет именно на та кую 
нап рав ленность. Так, в 2010 г. в Босто не 
вра ча ми одного из гос пи та лей было от ка
зано родст вен ни кам па ци ент ки, ст ра дав
шей эмбо ли ей лег ких и нахо дя щей ся в 
глубокой ко ме, в забо ре ее ге не ти ческого 
ма те ри а ла. Вра чи ар гу мен тиро ва ли от каз 
от сутст ви ем подт верж денного сог ла сия 
па ци ент ки на та кую про це ду ру.

До ка зать сог ла сие умер шего на 
постмор таль ную репро дук цию о чень 
трудно, ес ли оно нед вус мыс ленно не вы
ра женно при жиз ни. Поэто му в законо
да тельст ве ря да ст ран, нап ри мер, в Ве
ликоб ри та нии и Ис па нии, зак реп ля ет ся 
необхо димость пись менного сог ла сия 
по гиб шего на постмор таль ную репро дук
ци ю, да же ес ли поло вые клет ки бы ли сда
ны на хра не ние при жиз ни.

 Гер ма ни я, Ка на да, Фран ци я, Шве ция 
зап ре ща ют из ъя тие га мет не за ви симо от 
во ли умер шего на законо да тельном уров
не. В Из ра и ле, напро тив, вдо ва умер шего 
мо жет о су щест вить оплодотво ре ние в 
те че ние го да пос ле смер ти му жа без его 
пред ва ри тельного сог ла си я, а военнос
лу жа щие сда ют спер му пе ред поездкой 
в «го ря чие точ ки». Во втором слу чае не 
только вдо ва, но и ро ди те ли по гиб шего 
мо гут использо вать ге не ти чес кий ма те
ри ал своего сы на для оплодотво ре ния 
сурро гатной ма те ри.

 Надо за ме тить, что ре а лизо вать или не 
ре а лизо вать свои репро дук тив ные пра ва 
ре ша ет сам чело век, од на ко се год ня пра во 
мо жет ‘’ пе ре жить’’ самого суб ьек та. 

Своего ро да ‘’ биоло ги ческое за ве ща
ни е’’ не про тиво ре чит конст рук ции за
ве ща тельного распо ря же ния и мо жет 
быть использо ва но. Ст рем ле ние чело ве ка 
ос та вить пос ле се бя потомство оп ре де
лено самой природой, и это ст рем ле ние 
впол не можно по нять, пусть да же оно 
бу дет вопло щено в такой не лепой, ка

залось бы, фор ме, как заморо жен ный пу
тем криокон сер ва ции ген ный ма те ри ал, 
ос тав лен ный в нас ледство и пред наз на
чен ный во лей нас ледо да те ля непос редст
венно для воспроиз ве де ния сле ду ю щего 
поко ле ни я.1 

Как уже от ме чалось, о су ществ ле ние 
забо ра генного ма те ри а ла возможно лишь 
в те че ние 24–36 часов. Исхо дя из ог ра ни
ченнос ти вре менного про ме жут ка, ког да 
возмо жен забор генного ма те ри а ла, да
же при приз на нии этого ма те ри а ла иму
ществом и вк лю че ни ем в нас ледст вен ную 
мас су невозможно бу дет испол не ние во ли 
умер шего, так как хо тя днем отк ры тия за
ве ща ния яв ля ет ся день смер ти нас ледо
да те ля, од нако из–за тех ни чес ких при чин 
пос ле отк ры тия за ве ща ния мо жет стать 
просто невозмож ным забор генного ма те
ри а ла. Поэто му ре а ли за ция пос редством 
за ве ща ния возмож на лишь по отно ше нию 
к генно му ма те ри а лу, сданно му при жиз
ни. В слу чае же постмор тального забо ра 
необхо дим бу дет об щий зап рет на забор 
та ких ма те ри алов, за иск лю че ни ем слу
ча ев на ли чия прямого при жизненного 
пись менного и но та ри ально за ве ренного 
во ле из ъяв ле ни я.

В отно ше нии генного ма те ри а ла по
ка за тельной яв ля ет ся су деб ная прак ти ка 
США. В 1992 г. в шта те Ка лифор ния слу
шалось дело о нас ледст ве Вил ья ма Ка нэ, 
из вестное как дело Хэтч. Суть его в том, 
что Вил ьям Ка нэ на пи сал в своем за ве ща
ни и, что его ген ный ма те ри ал (с пер ма), 
по ме щен ный в спе ци альное хра ни ли ще, 
дол жен быть пос ле его смер ти пе ре дан 
его близкой знакомой Хэтч. Его во ля бы
ла вы ра же на так же в пись ме на имя его 
де тей, в котором он подт вер дил свое 
же ла ни е. Вско ре пос ле его смер ти Хэтч 
пот ребо ва ла от хра ни ли ща выпол нить за
ве ща ние и пе ре дать ей ген ный ма те ри ал. 
Од нако ле чебное уч реж де ние от ка залось 
это сде лать, кро ме того, де ти покойного 

1  Там же. 
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ка тего ри чес ки воз ра жа ли про тив этого.
Основной вопрос, кото рый стоял пе ред 

судом, был в том, вк лю ча ет ся ли ген ный 
ма те ри ал в сос тав нас ле ду емого иму щест
ва или нет? Ес ли вк лю ча ет ся, то необхо
димо выпол нить за ве ща ни е.

 Суд первой инс тан ции ус тано вил 
необхо димость уничто же ния спер мы 
умер шего и ука зал, что суд мо жет ут
вер дить за ве ща ние только в отно ше нии 
собст веннос ти покойного, от ка зав шись 
тем са мым приз нать от дель ные час ти 
те ла умер шего об ъек та ми пра ва собст
веннос ти. Апел ля цион ный суд ус тано вил, 
что, посколь ку покой ный сдал свой ген
ный ма те ри ал в банк–х ра ни ли ще, это сви
де тельст ву ет о том, что он о су ществ лял 
пра ва пользо ва ни я. Сос тав ле ние за ве ща
ния суд ква ли фи циро вал как ре а ли за цию 
пра ва распо ря же ни я, так как покой ный не 
ут ра тил ин те ре са к об ъек ту (п ред ме ту). 
Суд так же от ме тил, что такой об ъект под
па да ет под широкое оп ре де ле ние собст
веннос ти как об ъек та нас ледст вен ных 
прав, ут вер дил соот ветст венно за ве ща ние 
и пе ре дал пред мет спо ра близкой знакомой 
покойного – Хэтч. При этом суд ус тано
вил, что ис кусст венное оплодотво ре ние 
не за муж ней жен щи ны с помощ ью спер
мы умер шего чело ве ка не на ру ша ет основ 
об щест венного правопо ряд ка и пуб личной 
по ли ти ки.1 Та ким об разом, можно конс та
тиро вать, что от сутст вие норм, ре гу ли ру
ю щих отно ше ния собст веннос ти на час ти 
те ла чело ве ка, а так же ген ный ма те ри ал, 
соз да ет законо да тель ный ва ку ум, преодо
ле ние которого яв ля ет ся одной из важ ней
ших за дач сов ре менной юрисп ру ден ци и.

По на ше му мне ни ю, необхо
димо законо да тельно предос та вить 
возможность ли цу уре гу лиро вать дан ные 
отно ше ния и пос ле своей смер ти пу тем 
четко вы ра женного на ме ре ния иметь де

1  Лоренц Д.В. Квазизавещания человеческих 
органов и тканей//Нотариальный вестник, 2013, №1,  
https://notariat.ru

тей и ос та вить им часть своего нас ледст ва 
в своем за ве ща ни и. 

Та ким об ра зом, мож но сде лать вы вод: 
ког да от те ла от де ля ет ся часть, она по
па да ет в собст венность чело ве ка, так как 
ут ра чи ва ет не ма те ри аль ную сос тав ля ю
щую и стано вить ся вещ ью, производной 
от сово купной вещно–духовной субс тан
ци и. По э то му не об хо ди мы сле ду ю щие за
ко но да тель ные из ме не ни я: 

1. В ст. 132 ГК РА ука зать: “ Ор га ны, 
тка ни и клет ки чело ве ка, его эмб рио на 
или пло да при при жиз ненном или пос
мертном от де ле нии от те ла, в слу ча ях и 
пре де лах, ука зан ных в зако не”.

2. Ст. 21 ГК РА допол нить сле ду ю щим 
поло же ни ем: 

“ Каж дый чело век, в том чис ле эмб рион 
и плод чело ве ка, име ет право на фи зи чес
кую целостность и неп рикосно венность, 
кото рые мо гут быть на ру ше ны с сог ла сия 
ли ца или в ус танов лен ных законом слу ча
ях с сог ла сия его законного предс та ви те
ля в слу ча ях и пре де лах, ус танов лен ных 
законом и в це лях, не про тиво ре ча ю щих 
об щест венной мо ра ли и нравст веннос ти’’.

При при жиз ненной эксп лан та ции 
лицо име ет право вла де ни я, пользо ва ния 
и распо ря же ния от де лен ны ми от него 
клет ка ми, тка ня ми, ор га на ми и час тя ми, а 
так же анато ми чес ким ма те ри а лом своего 
эмб рио на или пло да и вп ра ве зак лю чать 
безвоз мезд ные сдел ки в слу ча ях и пре де
лах, ус танов лен ных законом, в ме ди цинс
ких, на уч ных, учеб ных и иных це лях, не 
про тиво ре ча ю щих об щест венной нравст
веннос ти и мо ра ли.

Пос ле смер ти, в фор ме за ве ща тельного 
распо ря же ния или возло же ни я, лицо име
ет право распо ря же ния своим телом, тка
ня ми, ор га на ми, клет ка ми в слу ча ях и 
пре де лах, ус танов лен ных законом, в ме
ди цинс ких, в том чис ле репро дук тив ных, 
на уч ных, учеб ных и иных це лях, не про
тиво ре ча ю щих об щест венной мо ра ли и 
нравст веннос ти.
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 ՄԱՐ ԴՈՒ ՄԱՐՄ ՆԻ ՏՆՕ ՐԻՆ ՄԱՆ ԻՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ  
ԷԹԻ ԿԱ ԿԱՆ ԵՎ ԻՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ

 ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ
ՀՀ քնն չա կան կո մի տե ի ՀԿԳ ավագ քն նիչ, իրա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

Հոդ վա ծում վեր լուծ վում է մար դու մարմ նի, օր գան նե րի, հյուս վածք նե րի և բջիջ նե րի 
իրա վա կան կար գա վի ճա կը, դրանք որ պես իր և ու նեց վածք դի տե լու նպա տա կա հար մա
րու թյու նը: Առա ջարկ վում են մար դու մարմ նի մա սե րի օրի նա կան շր ջա նա ռու թյան ապա
հով մանն ուղղ ված օրենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ ՀՀ քա ղա քա ցի ա կան օրենսգր քում: 
Նշ ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ճշգ րիտ կար գա վոր մանն ուղղ ված իրա վա
նոր մե րի գո յու թյու նը ներ կա յումս դառ նում է ան հրա ժեշ տու թյուն:

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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 Нор ма тив ный пра во вой акт – это из
дан ный в ус та нов лен ном по ряд ке ком пе
тент ны ми офи ци аль ны ми ор га на ми до
ку мент, со дер жа щий нор мы пра ва.

 По ня тие нор ма тив но–п ра во вых ак тов 
оп ре де ле но в ст. 2 за ко на РА “О пра во
вых ак тах”, ко то рый гла сит, что нор ма
тив но–п ра во вой акт – это офи ци аль ный 
пись мен ный до ку мент, ко то рый при нят 
на ро дом Рес пуб ли ки Ар ме ни я, го су дарст
вен ны ми и ор га на ми мест но го уп рав ле
ни я, юри ди чес ки ми ли ца ми в пре де лах 
сво их пол но мо чий сог лас но Конс ти ту
ции РА, ус та нав ли ва ю щий пра во вые нор
мы и име ю щий воз мож ность при ме нить 
или прек ра тить дейст вие пра во вых норм. 
Пра во вой акт счи та ет ся нор ма тив ным, 
ес ли он со дер жит хо тя бы од ну пра во
вую нор му.

Ключевые слова: правовой акт, пра
вовое регулирование, источник права, 
тол ко ва ние права, правоприменительная, 
во ле изъ явление, юридические пос лед
ствия, жест кие ограничения, требо вания, 
де фект ность актов.

В юри ди чес кой на у ке со ветс ко го и 
на ча ла пост со ветс ко го пе ри о дов проб ле
ма ти ка пра во вых ак тов расс мат ри ва лась 
фраг мен тар но. В со от ветст ву ю щих те мах 
учеб ни ков по те о рии го су дарст ва и пра
ва ос ве ща лись от дель ные ви ды пра во вых 
ак тов, преж де все го нор ма тив но–п ра во
вые ак ты, а так же ак ты при ме не ния и 
иног да ак ты тол ко ва ния пра ва. Бо лее или 
ме нее обоб щен ное ос ве ще ние проб ле мы 
пра во вых ак тов обыч но да ва лось ли
бо в рам ках от дель ных спец кур сов, ли
бо (з на чи тель но ре же) в рам ках лек ци и. 
Что ка са ет ся мо ног ра фи чес ких из да ний 
или пуб ли ка ций по воп ро сам пра во вых 

ак тов, то их так же бы ло нем но го. Опи
сан ная си ту а ция бы ла впол не ес тест вен
на для Со ветс ко го го су дарст ва, в ко то ром 
единст вен ным ис точ ни ком пра ва яв лял
ся нор ма тив но–п ра во вой акт, единст
вен ным суб ъек том из да ния ак тов, име
ю щих юри ди чес кие пос ледст вия – са мо 
го су дарст во, а клас си чес кая трехч лен ка 
(нор ма тив но–п ра во вые ак ты, ак ты при
ме не ния пра ва и ак ты тол ко ва ния пра ва) 
фак ти чес ки ис чер пы ва ла ви до вое мно
го об ра зие пра во вых ак тов. От дель ные 
иск лю че ния в ви де ак тов проф со юз ных 
ор га ни за ций, за ве ща ний и до ве рен нос тей 
граж дан и то му по доб ное кар ти ны в це
лом не ме ня ли.

Од ним из пос ледст вий де мок ра ти чес
ких ре форм ста ло, во–пер вых, су щест
вен ное уве ли че ние чис ла суб ъек тов, 
из да ю щих пра во вые ак ты, во–в то рых, 
уве ли че ние ко ли чест ва са мих пра во вых 
ак тов. Ре ги о наль ное и му ни ци паль ное 
пра вот вор чест во, до го вор ное нор мот
вор чест во в сфе рах пуб лич но го и част
но го пра ва, уве ли че ние чис ла пра во вых 
ак тов част ных суб ъек тов (фи зи чес ких 
и юри ди чес ких лиц) – все это по ро ди ло 
бесп ре це дент ную для рос сийс кой ис то
рии си ту а цию из–за ог ром но го мас си ва и 
ви до во го раз но об ра зия пра во вых ак тов. В 
этих ус ло ви ях ста ла оче вид ной не сос то
я тель ность те о ре ти ко–п ра во вых предс
тав ле ний о пра во вых ак тах, раз ра бо тан
ных еще со ветс кой юрисп ру ден ци ей.

В 90–х го дах прош ло го ве ка си ту а
ция в об лас ти изу че ния пра во вых ак тов 
ме ня ет ся. По яв ля ют ся учеб ни ки, вы де
лив шие проб ле му пра во вых ак тов в от
дель ную гла ву. Вы хо дит в свет нес коль
ко из да ний, так или ина че пос вя щен ных 

ТИГ РАН ТО РО СЯН 
Ми нис терс во юс ти ции РА, С луж ба при ну ди тель но го ис пол не ни я, на чаль ник от де ле ни я,

 НАН РА, Инс ти тут фи ло со фии, социологии и пра ва, ас пи рант

 НОР МА ТИВ НЫЙ ПРА ВО ВОЙ АКТ КАК ОС НОВ НОЙ ИС ТОЧ НИК ПРА ВА
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исс ле до ва нию проб лем пра во вых ак тов 
(И.В. Ко те левс ка я, Ю.А. Ти хо ми ров, Е.С. 
Шуг ри на). Прак ти чес ки во всех пуб ли
ка ци ях по воп ро сам пра во вой по ли ти
ки (но во го и ак тив но раз ра ба ты ва е мо го 
сей час нап рав ле ния ана ли за пра во вой 
дейст ви тель нос ти) пра во вые ак ты расс
мат ри ва ют ся как средст во и важ ней ший 
эле мент ее ре а ли за ци и.

В нас то я щий мо мент су щест ву ет уже 
не ма лое ко ли чест во ра бот, пос вя щен ных 
раз лич ным ас пек там изу че ния проб ле мы 
пра во вых ак тов. Есть пуб ли ка ции и да же 
дис сер та ци он ные исс ле до ва ни я, расс мат
ри ва ю щие об ще те о ре ти чес кие воп ро сы 
как пра во вых ак тов, так и от дель ных их 
раз но вид нос тей: нор ма тив но–п ра во вых, 
ин терп ре та ци он ных1, су деб ных2, де фект
ных3, не ти пич ных ак тов4 и т.д. В пос лед
ние го ды зна чи мость те о ре ти ко–п ра во
вой раз ра бот ки сис те мы пра во вых ак тов 
приз на ет ся мно ги ми уче ны ми–ю рис та
ми. Од на ко, как сп ра вед ли во от ме ча ет ся 
в спе ци аль ной ли те ра ту ре, эти воп ро сы 
ос та ют ся до кон ца не исс ле до ван ны ми. 

1  См.: нап ри мер: Шо пи на О.В. Сис те ма пра во вых 
ак тов в сов ре мен ной Рос си и: проб ле мы те о ри и. Ав то
реф. дисс. ... канд. юрид. на ук. Са ра тов, 2002; Маль
ко А.В. За ко нот вор чес кая по ли ти ка в сов ре мен ной 
Рос сии и ее суб ъек тах: не об хо ди мость фор ми ро ва ния 
// За ко нот вор чес кая по ли ти ка суб ъек тов Рос сийс кой 
Фе де ра ци и: проб ле мы те о рии и прак ти ки. Сб. на уч. 
ст. по ито гам ра бо ты ‘‘к руг ло го сто ла” / Под ред. А.В. 
Маль ко. Пен за, 2010; Ка ра бе ков М. М. Пра во вые ак
ты как средст ва фор ми ро ва ния и ре а ли за ции пра во
вой по ли ти ки: об ще те о ре ти чес кий ас пект. Ав то реф. 
дисс. ... канд. юрид. на ук. Крас но дар, 2010.

2  См., нап ри мер: Ко ва ле ва В.В. Нор ма тив ные 
пра во вые ак ты в ме ха низ ме пра во во го ре гу ли ро ва
ни я. Ав то реф. дисс. ... канд. юрид. на ук. М., 2009.

3  См., нап ри мер: Бо ло нин С.Ю. Пра во тол ко ва ние 
и пра во вое ре гу ли ро ва ни е. Ав то реф. дисс. ... канд. 
юрид. на ук. Ка зань, 2010; Бе ре зовс кая Е В. Пра во тол
ко ва ние и ин ди ви ду аль ное пра во вое ре гу ли ро ва ни е. 
Ав то реф. дисс. ... канд. юрид. на ук. Ка зань, 2005; 
Шай хут ди нов ЕМ. Ин терп ре та ци он ные ак ты. Ав то
реф. дисс. ... канд. юрид. на ук. Крас но ярск, 2004.

4  См., нап ри мер: Се ми ки на С.А. Эф фек тив ность 
ак тов ар бит раж ных су дов. Ав то реф. дисс. ... канд. 
юрид. на ук. Са ра тов, 2011; Джу ра В.В. Пра во вые ак
ты ор га нов су деб ной влас ти. Ав то реф. дисс. ... канд. 
юрид. на ук. Омск, 2009.

Боль шинст во ав то ров сос ре до то чи ва ют 
вни ма ние на расс мот ре нии ли бо од но го 
из ви дов пра во вых ак тов (нор ма тив ных, 
пра воп ри ме ни тель ных, пра во ин терп ре
та ци он ных), ли бо на от дель ных ас пек тах 
проб ле мы. При всей зна чи мос ти этих 
исс ле до ва ний при хо дит ся конс та ти ро
вать, что комп лекс ной те о рии пра во вых 
ак тов сов ре мен ная юри ди чес кая на у ка 
пред ло жить по ка не мо жет.

П редс тав ля ет ся, что в ос но ве те о рии 
пра во вых ак тов долж ны ле жать два воп
ро са: об об щем по ня тии пра во во го ак та и 
о комп лекс ной клас си фи ка ции пра во вых 
ак тов, ох ва ты ва ю щей их име ю щи е ся раз
но вид нос ти и учи ты ва ю щей осо бен нос ти 
их пра во вой при ро ды (с ле до ва тель но, и 
сте пе ни обя за тель нос ти и со под чи нен
нос ти).

Об шир ный об нов лен ный мас сив пра
во вых ак тов, об ру шив ший ся на об щест
во в пост пе рест ро еч ный пе ри од, вы я вил 
мас су не дос тат ков сло жив ших ся в на у ке 
предс тав ле ний об этом пра во вом яв ле
ни и, что ста ло в ко неч ном ито ге проб
ле мой пра во ре а ли зу ю щей де я тель нос ти. 
К наз ван ным проб ле мам мож но от нес ти: 
1) проб ле му ие рар хии пра во вых ак тов; 2) 
проб ле му со от но ше ния пра во вых ак тов 
раз лич ных ви дов; 3) не оп ре де лен ность 
юри ди чес кой си лы от дель ных до ку мен
тов, упо ми на е мых в за ко но да тельст ве; 4) 
проб ле му со от но ше ния ре зуль та тов пра
вот вор чес кой де я тель нос ти фе де раль
ной, ре ги о наль ной влас ти и му ни ци паль
но го уп рав ле ни я; 5) от сутст вие еди ной 
об щеп ри ня той тер ми но ло гии при ме ни
тель но к пра во вым ак там раз лич ных ви
дов; 6) от сутст вие упо ря до чен нос ти в об
щем мас си ве пра во вых ак тов и др.

Од ной из важ ней ших проб лем с точ ки 
зре ния раз ра бот ки те о рии пра во вых ак
тов при ме ни тель но к идее вер хо венст ва 
за ко на выс ту па ет проб ле ма тер ми но ло
ги и. Об щеп риз нан ные на и ме но ва ни я, в 
даль ней шем зак реп лен ные за ко но да тель
но, по мо гут раз ре шить прак ти чес ки зна
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чи мую проб ле му оп ре де ле ния ие рар хии 
пра во вых ак тов и со от но ше ния друг с 
дру гом ак тов раз лич ных ви дов (в част
нос ти, при ня тых раз лич ны ми вет вя ми 
влас ти од но го уров ня), что яв ля ет ся осо
бо ак ту аль ным для ре аль но го про ве де ния 
в жизнь тре бо ва ния вер хо венст ва за ко на.

 На наш взг ляд, ос нов ной проб ле мой 
соз да ния и ре а ли за ции те о рии пра во вых 
ак тов в сов ре мен ной Ар ме нии выс ту па
ет проб ле ма со от но ше ния фор мы и со
дер жа ния пра во во го ак та. Не об хо ди мо, 
что бы каж до му ви ду пра во вых ак тов со
от ветст во ва ли собст вен ные юри ди чес
кие фор мы. Это обес пе чи ва ет од ноз нач
ность юри ди чес кой при ро ды ак та, ста вит 
ог ра ни че ния для суб ъек тов, из да ю щих 
пра во вые ак ты. Каж дая юри ди чес кая 
фор ма – это оп ре де лен ный на бор эле
мен тов юри ди чес кой тех ни ки, ко то рые 
долж ны быть соб лю де ны, в про тив ном 
слу чае пра во вой акт не об хо ди мо при з на
вать не над ле жа щим об ра зом оформ лен
ным и не дейст ви тель ным. Ак ты раз ной 
юри ди чес кой при ро ды не мо гут иметь 
оди на ко вых на и ме но ва ний. Юри ди чес
кая фор ма ак та долж на ука зы вать на 
юри ди чес кую си лу ак та и его юри ди чес
кую при ро ду. Все до ку мен ты, из да ние 
ко то рых вхо дит в ком пе тен цию то го или 
ино го ор га на, долж ны быть об ле че ны в 
оп ре де лен ны е, пре дус мот рен ные за ко
ном юри ди чес кие фор мы. Из да ние ак тов 
не оп ре де лен ной юри ди чес кой фор мы и 
раз мы той юри ди чес кой при ро ды долж но 
быть зап ре ще но. Од ноз нач ность со от но
ше ния фор мы и со дер жа ния пра во во го 
ак та в пра во вой сис те ме РА ха рак тер на 
толь ко для за ко на и, по жа луй, су деб
ных ак тов, пре дус мот рен ных про цес су
аль ным за ко но да тельст вом. В сис те мах 
под за кон ных ак тов, ин терп ре та ци он ных 
ак тов, пра воп ри ме ни тель ных и пра во ре
а ли за ци он ных ак тов пра ви ло о чет ком 
со от ветст вии юри ди чес ко го со дер жа ния 
и юри ди чес кой фор мы ак та не соб лю
да ет ся. Точ не е, этот воп рос комп лекс но 

не уре гу ли ро ван, в ре зуль та те че го до
ку мен ты с оди на ко вым на и ме но ва ни ем 
(нап ри мер, “п ри каз”, “рас по ря же ни е” и 
т.д.) мо гут иметь раз ную юри ди чес кую 
си лу и раз ную ви до вую при над леж ность. 
К то му же докт ри наль ные раз ра бот ки 
и прак ти ка пра во во го ре гу ли ро ва ния в 
этой час ти мо гут не сов па дать.

От сутст вие тер ми но ло ги чес кой яс
нос ти и оп ре де лен нос ти с ис поль зо
ва ни ем юри ди чес ких форм пра во вых 
ак тов тес но свя за но с проб ле мой не оп
ре де лен нос ти юри ди чес кой функ ции 
(со дер жа ни я) ак та. Это, в свою оче редь, 
по рож да ет из да ние сме шан ных и не ти
пич ных ак тов, оп ре де лить нор ма тив ный 
или не нор ма тив ный ха рак тер ко то рых 
предс тав ля ет ся зат руд ни тель ным. Сле
ду ет сог ла сить ся с Д.А. Ке ри мо вым. Он 
го во рит о том, что не об хо ди мо в за ко но
да тель ном по ряд ке ус та но вить пра ви ла, 
сог лас но ко то рым раз ли чия меж ду нор
ма тив ны ми и не нор ма тив ны ми пра во вы
ми ак та ми долж ны быть чет ко, яс но и 
ст ро го оп ре де ле ны. Долж ны быть ого во
ре ны раз лич ные фор мы вы ра же ния для 
нор ма тив ных и не нор ма тив ных пра во вых 
ак тов (на и ме но ва ни е, ст рук ту ра, на ли чие 
обя за тель ных ат ри бу тов и т.д.), сте пень 
юри ди чес кой си лы, по ря док из да ни я, 
об на ро до ва ния и вс туп ле ния в дейст вие 
от дель но для ак тов нор ма тив но–п ра во во
го и для ак тов не нор ма тив но–п ра во во го 
ха рак те ра каж до го го су дарст вен но го ор
га на. Ре а ли за ция это го пред ло же ни я, по 
мне нию Д.А. Ке ри мо ва, по вы сит уро вень 
куль ту ры за ко нот вор чес кой (п ра вот вор
чес кой) де я тель нос ти, ук ре пит ста биль
ность дейст ву ю ще го за ко но да тельст ва, 
поз во лит пос ле до ва тель но про во дить в 
жизнь тре бо ва ния за кон нос ти1.

О чер чен ные вы ше проб ле мы сос тав
ля ют суть те о рии пра во вых ак тов как от

1  См., Иса ков И.Н. Пра во вые ак ты в ст рук ту ре 
пра во вой по ли ти ки // Го су дарст вен ная власть и мест
ное са мо уп рав ле ни е. 2006. № 4. С. 5.
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дель но го обоб ща ю ще го нап рав ле ния те о
ре ти ко–п ра во вых исс ле до ва ний.

 Воз ни ка ю щее в ре аль ной дейст ви
тель нос ти мно жест во пра во вых ак тов 
труд но сде лать обоз ри мым и со пос та ви
мым. Не воз мож но их ис поль зо вать в раз
ных от рас лях пра ва, ес ли не бу дет од
ноз нач но го по ни ма ния их ви дов, об щих и 
спе ци фи чес ких приз на ков, со от но ше ния 
меж ду со бой. Единст во же докт ри наль
ной тер ми но ло ги чес кой оп ре де лен нос ти 
и пра во во го ре гу ли ро ва ния га ран ти ру ет 
от ха о ти чес ко го воз ник но ве ния ак тов и 
их “с толк но ве ний” меж ду со бой. Тре бу
ет ся упо ря до че ние нор ма тив но го мас си
ва, ко то рое дос ти га ет ся вве де ни ем клас
си фи ка ции пра во вых ак тов. Речь идет об 
оп ре де ле нии ви дов ак тов с при су щи ми 
им свойст ва ми, об ус та нов ле нии их пе
реч ня и сте пе ни юри ди чес кой си лы.

П рак ти чес кая зна чи мость те о рии пра
во вых ак тов сос то ит в обес пе че нии их 
сис те ма ти за ци и. Мож но вы де лить ряд 
ос нов ных за дач, с ре ше ни ем ко то рых 
свя за на проб ле ма сис те ма ти за ции пра
во вых ак тов РА. Во–пер вых, раз ра бот ка 
комп лекс ной и внут рен не сог ла со ван ной 
сис те мы пра во вых ак тов РА, ко то рая 
учи ты ва ла бы нор ма тив ный или ин ди
ви ду аль ный ха рак тер ак та, сте пень его 
обя за тель нос ти, пра ви ла со от но ше ния с 
ины ми ак та ми в сис те ме и дру гие па ра
мет ры. Во–в то рых, офи ци аль ное зак реп
ле ние об щей клас си фи ка ции пра во вых 
ак тов РА. Мы же име ем в ви ду за ко но
да тель ное зак реп ле ние ос нов ных ви дов 
пра во вых ак тов, не об хо ди мое для упо
ря до че ния пра вот вор чес кой, пра воп ри
ме ни тель ной и пра во ре а ли за ци он ной 
де я тель нос ти. В ос но ве та кой клас си
фи ка ции долж ны ле жать, по на ше му 
мне ни ю, кри те ри и, учи ты ва ю щие юри
ди чес кую си лу и осо бен нос ти пра во вой 
при ро ды от дель ных ви дов ак тов. Для 
ре ше ния этих за дач не об хо ди мо, в–т рет
ьих, оп ре де лить ся с об щим ро до вым по
ня ти ем пра во во го ак та, а так же чет ко 

сфор му ли ро вать по ня тия пра во вых ак тов 
от дель ных ви дов. Все эти воп ро сы свя
за ны друг с дру гом. Так, толь ко оп ре де
лив шись с по ня ти я ми ак тов от дель ных 
ви дов, мож но фор ми ро вать их клас си
фи ка ции и вы ра ба ты вать комп лекс ную 
си с те му ак тов. По ня тия от дель ных раз
но вид нос тей ак тов за ви сят от вы де ля е
мых ви дов.

З на чи мость ра бо ты по соз да нию сис
те мы пра во вых ак тов приз на ет ся в пос
лед ние го ды мно ги ми уче ны ми. Как 
сп ра вед ли во ука зы ва ет О.В. Шо пи на, 
“пос ле до ва тель ное выст ра и ва ние сис
те мы пра во вых ак тов мо жет ока зать 
су щест вен ное воз дейст вие на со вер
шенст во ва ние пра вот вор чес кой, пра во
ин терп ре та ци он ной и дру гих форм ре а
ли за ции пра во вой по ли ти ки го су дарст ва”. 
В свя зи с этим од ним из важ ней ших пу
тей нор ма ли за ции и по вы ше ния ка чест ва 
жиз ни об щест ва яв ля ет ся упо ря до че ние 
пра во вых ак тов–до ку мен тов, при ве де ние 
их в сис тем ное це ло е, где час ти не про
ти во ре чат, а вза и мо до пол ня ют друг дру
га. Кро ме это го, выст ра и ва ние сис те мы 
пра во вых ак тов не об хо ди мо для оп ти ми
за ции ме ха низ ма пра во во го ре гу ли ро ва
ния и бу дет спо собст во вать пре о до ле нию 
кри зис ных яв ле ний в пра во вой сис те ме. 
Лишь комп лекс ный под ход к ор га ни за
ции цент ра ли зо ван ной сис те мы ак тов–
до ку мен тов (как нор ма тив ных, так и 
пра воп ри ме ни тель ных, а так же пра во ин
терп ре та ци он ных и др.) поз во лит соз дать 
еди ное пра во вое по ле в рам ках все го го
су дарст ва, выст ро ить сис те му пра во вых 
ак тов как важ ней ший эле мент еди но го 
ин фор ма ци он но–п ра во во го прост ранст
ва, ко то ро е, в свою оче редь, выс ту па ет 
не об хо ди мым ус ло ви ем бла гоп ри ят но го 
раз ви тия юри ди чес кой жиз ни. “Од ним 
из не об хо ди мых ус ло вий бла гоп ри ят но
го раз ви тия рос сийс кой пра во вой жиз ни, 
– пи шет С.А. Ку ли нич, – яв ля ет ся фор ми
ро ва ние еди но го ин фор ма ци он но–п ра во
во го прост ранст ва, и в част нос ти, соз да
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ние его важ ней ше го эле мен та – сис те мы 
клас си фи ка ции пра во вых ак тов, обес пе
чи ва ю щей пра во вую ин фор ми ро ван ность 
го су дарст вен ных и об щест вен ных ст рук
тур, а так же каж до го граж да ни на в от
дель нос ти, дос туп ность пра во вых ак тов 
для всех за ин те ре со ван ных лиц”.

В этой свя зи пред ла га ем сис те ма ти
зи ро вать ак ты–до ку мен ты как по их ви
дам (нор ма тив на я, пра воп ри ме ни тель на я, 
ин терп ре та ци он ная сис те ма ти за ци я), так 
и в це лом (об ща я, ро до ва я, ви до вая сис
те ма ти за ци я), что при ве дет к соз да нию 
пи ра ми ды пра во вых ак тов, обо со бит спе
ци аль ную на у ку – сис те ма ти ку пра во вых 
ак тов, ко то рая ре ша ла бы воп ро сы эф
фек тив ной об ще ро до вой (син те ти чес
кой) сис те ма ти за ции пра во вых ак тов и 
вк лю чи ла бы в се бя в ка чест ве сос тав ной 
час ти дру гую на у ку – сис те ма ти ку за ко
но да тельст ва1.

 Соз да ние ст рой ной сис те мы пра во вых 
ак тов яв ля ет ся важ ней шей за да чей сов ре
мен ной пра во вой по ли ти ки РА. Пра во вые 
ак ты – один из сты ков пра во вой те о рии и 
прак ти ки. Ог ром ный их мас сив, пре дус
мот рен ный раз лич ны ми от рас ля ми за ко
но да тельст ва, воз рос ший до ку мен то о бо
рот в де я тель нос ти как го су дарст вен ных, 
так и ком мер чес ких ст рук тур, прак ти ка 
из да ния ак тов, сло жив ша я ся в де я тель
нос ти го су дарст вен ных ор га нов, уве ли
чив ши е ся воз мож нос ти из да ния ак тов 
ав то ном но го ре гу ли ро ва ния фи зи чес ки
ми и юри ди чес ки ми ли ца ми и, как ре
зуль тат, не оп ре де лен ность юри ди чес кой 
при ро ды, пра во вых пос ледст вий и сте
пе ни обя за тель нос ти мно гих ак тов – все 
это нас то я тель но тре бу ет упо ря до че ни я, 
при чем упо ря до че ния за ко но да тель но го, 
цент ра ли зо ван но го.

 Фор ми ро ва ние те о рии пра во вых ак тов 
име ет две тес но вза и мос вя зан ные сто ро
ны: на уч ную и за ко но да тель ну ю. В нас

1  См.: Ке ри мов Д.А. Куль ту ра и тех ни ка за ко нот
вор чест ва. М., 1991. С. 32–34.

то я щее вре мя на за ко но да тель ном уров не 
нет оп ре де лен нос ти ни с по ня ти ем до
ку мен та, ни с по ня ти ем пра во во го ак та 
в це лом, ни с оп ре де ле ни ем кри те ри ев 
офи ци аль но го до ку мен та, ни с по ня ти
ем нор ма тив но го пра во во го ак та, ни с 
оп ре де лен ност ью тер ми но ло гии офи ци
аль ных ис точ ни ков в час ти упот реб ле
ния тер ми нов “п ра во вые ак ты”, “нор ма
тив но–п ра во вые ак ты” и т.д. От сутст ву ет 
за ко но да тель ное зак реп ле ние ие рар хии 
юри ди чес ких форм и ви дов до ку мен тов, 
рав но как нет еди но об ра зия и в трак тов
ке ин терп ре та ци он ных ак тов, их до пус
ти мых ви дов и кри те ри ев их обя за тель
нос ти и при ме ни мос ти. Офи ци аль ное 
ре гу ли ро ва ние воп ро сов, свя зан ных с 
пра во вы ми ак та ми, весь ма фраг мен тар
но. Боль шое чис ло ак тов не оп ре де лен
ной или сме шан ной юри ди чес кой при ро
ды по рож да ет юри ди чес кие кол ли зии и 
зат руд ня ет пра во ре а ли за ци он ную прак
ти ку. Мно гие очер чен ные воп ро сы мо
гут быть раз ре ше ны иск лю чи тель но за
ко но да тель ным пу тем. Предс тав ля ет ся, 
что за ко но да тель в этой сфе ре дол жен 
при о ри тет ным об ра зом ре шить две проб
ле мы. Во–пер вых, уточ нить пра во мо чия 
от дель ных суб ъек тов на из да ние тех или 
иных пра во вых ак тов, па рал лель но чет ко 
сфор му ли ро вав тре бо ва ния юри ди чес кой 
тех ни ки в от но ше нии до ку мен тов раз
лич ных ви дов. Во–в то рых, ввес ти ог ра
ни че ния на из да ние упол но мо чен ны ми 
суб ъек та ми ак тов, не пре дус мот рен ных 
за ко но да тельст вом, т.е. ак тов и до ку мен
тов не оп ре де лен ной пра во вой при ро ды, в 
от но ше нии ко то рых зат руд ни тель но оп
ре де лить их юри ди чес кие пос ледст ви я.

С дру гой сто ро ны, за ко но да тель ное 
ре гу ли ро ва ние не воз мож но без про ра бо
тан ной и чет ко сфор му ли ро ван ной те о
ре ти чес кой кон цеп ци и, ко то рая мо жет 
быть по ло же на в ос но ву пра вот вор чес
кой де я тель нос ти. Ана лиз юри ди чес кой 
ли те ра ту ры по исс ле ду е мой те ма ти ке 
поз во ля ет с со жа ле ни ем конс та ти ро вать, 
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что и в рам ках юри ди чес кой на у ки нет 
комп лекс ной те о рии пра во вых ак тов, их 
сис те мы, ко то рая мог ла бы стать ос но вой 
офи ци аль ной сис те ма ти за ции все го мас
си ва пра во вых ак тов.

Д ве сто ро ны проб ле мы, очер чен ные 
на ми, тес но вза и мос вя за ны. Соз да вать 
жиз нес по соб ную те о ре ти чес кую кон
цеп цию в от ры ве от прак ти ки и име ю
ще го ся за ко но да тель но го ре гу ли ро ва ния 
не воз мож но. И здесь не яс нос ти пра во
вой рег ла мен та ции час то не поз во ля ют 
уче ным вый ти на бо лее вы со кий уро
вень комп лекс ной раз ра бот ки проб
ле мы, при нуж дая ос та вать ся в рам ках 
трак тов ки за ко но да тельст ва. Ведь те о
ри я, не сог ла су ю ща я ся с дейст ву ю щим 
за ко но да тельст вом, бу дет, мяг ко го во ря, 
ма ло по лез на. При этом от сутст вие пол
но цен ной, ст рук ту ри ро ван ной и чет ко 
сфор му ли ро ван ной те о рии пра во вых ак
тов тор мо зит за ко но да тель ное ре гу ли ро
ва ние этой сфе ры.

П редс тав ля ет ся, что на се год няш ний 
день пос ле до ва тель ность не об хо ди мых 
дейст вий в сфе ре со вер шенст во ва ния 
пра во вых ак тов долж на выг ля деть сле
ду ю щим об ра зом: во–пер вых, докт ри
наль ный этап – раз ра бот ка комп лекс ной 
те о рии пра во вых ак тов, во–в то рых, пра
вот вор чес кий этап – при ня тие за ко на о 
пра во вых ак тах и сис те ме пра во вых ак
тов. Расс мот рим наз ван ные эта пы под
роб не е.

 Докт ри наль ный этап. В сов ре мен ный 
пе ри од, как уже бы ло ска за но, на сущ ной 
пот реб ност ью и пра во вой на у ки, и юри
ди чес кой прак ти ки яв ля ет ся комп лекс
ная те о рия пра во вых ак тов. В этой об
лас ти не об хо ди мо раз ре шить сле ду ю щие 
проб ле мы:

•  по ня тие пра во во го ак та;
•  комп лекс ная клас си фи ка ция пра

во вых ак тов, на ба зе ко то рой мо
жет быть соз да на за ко но да тель но 
зак реп лен ная сис те ма пра во вых 
ак тов; 

• оп ре де ле ние па ра мет ров юри ди
чес кой при ро ды ак тов от дель ных 
ви дов, при чем с чет кост ью, дос та
точ ной для пос ле ду ю ще го за ко но
да тель но го зак реп ле ни я; 

• оп ре де ле ние па ра мет ров юри ди
чес кой тех ни ки при ме ни тель но к 
ак там от дель ных ви дов.

 Воп ро сы по ня тия и ро до вой клас си
фи ка ции – сис те мо об ра зу ю щие для те
о рии пра во вых ак тов. Обоб щая исс ле до
ва ни я, пос вя щен ные по ня тию пра во во го 
ак та, мож но конс та ти ро вать, что тер мин 
“п ра во вой акт” ис поль зу ет ся в ши ро ком 
и уз ком смыс лах.

П ра во вой акт в уз ком смыс ле обыч но 
трак ту ет ся как офи ци аль ный до ку мент 
ком пе тент но го го су дарст вен но го ор га на 
(и ли ино го упол но мо чен но го суб ъек та), 
по рож да ю щий ка ки е–ли бо юри ди чес кие 
пос ледст вия (воз ник но ве ние прав, обя
зан нос тей, от ветст вен нос ти).

 Ши ро кое по ни ма ние пра во во го ак та 
бу дет от ли чать ся от уз ко го по двум ас
пек там. Во–пер вых, пра во вой акт в ши ро
ком смыс ле ох ва ты ва ет со бой не толь ко 
до ку мен ты ком пе тент ных го су дарст
вен ных ор га нов, но и до ку мен ты иных 
суб ъек тов. Так, сов ре мен ное за ко но да
тельст во поз во ля ет го во рить о пра во вых 
ак тах фи зи чес ких и юри ди чес ких лиц, к 
ко то рым мож но от нес ти, нап ри мер, за
ве ща ни я, до ве рен нос ти, раз лич ные ви ды 
граж данс ко–п ра во вых до го во ров, тру до
вой до го вор, брач ный конт ракт и т.д. Все 
наз ван ные до ку мен ты пре дус мот ре ны 
за ко но да тель но, по рож да ют юри ди чес
кие пос ледст ви я, яв ля ют ся обя за тель ны
ми (в слу чае над ле жа ще го оформ ле ни я) и 
для част ных лиц, ко то рых они ка са ют ся, 
и для су да в слу чае воз ник но ве ния спо
ра. Во–в то рых, пра во вой акт в ши ро ком 
смыс ле не ис чер пы ва ет ся по ня ти ем до
ку мен та. Он мо жет быть расс мот рен и 
как акт–дейст ви е, и как акт–ре зуль тат 
дейст ви я. Мож но го во рить об уст ных 
пра во вых ак тах (уст ные рас по ря же ния 
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ра бо то да те ля, ру ко во ди те ля, не ко то рые 
ви ды до го во ров, для ко то рых за кон не 
тре бу ет пись мен ной фик са ции как обя
за тель но го ус ло ви я), а так же о конк лю
дент ных ак тах (дейст вия ре гу ли ров щи ка 
до рож но го дви же ни я, до рож ные зна ки). 
Во всех при ве ден ных при ме рах акт бу дет 
обя за те лен для ис пол не ни я, т.е. бу дет 
по рож дать юри ди чес кие пос ледст ви я. 
Для соз да ния комп лекс ной кон цеп ции 
пра во вых ак тов, мо гу щей стать ос но вой 
пра во во го ре гу ли ро ва ни я, не об хо ди мо 
об ра тить ся имен но к ши ро ко му по ни ма
нию пра во во го ак та. Од на ко здесь и кро
ет ся слож ность, свя зан ная с вы ве де ни ем 
об ще го по ня тия пра во во го ак та, ко то рое 
мог ло бы учесть и раз лич ные фор мы ак
тов, и ак ты, соз дан ные раз лич ны ми суб
ъек та ми. Об щее по ня тие пра во во го ак та 
мож но бы ло бы сфор му ли ро вать сле ду
ю щим об ра зом: пра во вой акт – это во
ле из ъяв ле ние п ра во мо чен но го суб ъек та, 
со вер ша е мое в оп ре де лен ной фор ме и в 
ус та нов лен ных за ко ном слу ча ях, ко то рое 
по рож да ет юри ди чес кие пос ледст вия в 
си лу пря мо го ука за ния за ко на1.

Од ним из ба зо вых ком по нен тов те о
рии пра во вых ак тов выс ту па ет их комп
лекс ная клас си фи ка ци я. Эта проб ле ма 
так же вы зы ва ет по вы шен ный ин те рес 
на уч ной об щест вен нос ти. По яв ля ют ся 
ра бо ты по сис те ме пра во вых ак тов, име
ю щие не сом нен ное прак ти чес кое зна че
ни е. Од на ко есть один су щест вен ный, с 
на шей точ ки зре ни я, ню анс. Са ма пред
ла га е мая сис те ма пра во вых ак тов вк лю
ча ет в се бя че ты ре их раз но вид нос ти 
(нор ма тив ные пра во вые ак ты, ин терп ре
та ци он ные ак ты, пра воп ри ме ни тель ные 
ак ты, до го вор ные ак ты), тра ди ци он но 
вы де ля е мые в юри ди чес кой на у ке, что 
не учи ты ва ет все го мно го об ра зия ак тов, 

1  См.: Гай во ронс кая Я.В., Бал ко вая В.Г. Пра во
вые ак ты Рос сийс кой Фе де ра ци и: об ще те о ре ти чес
кий ас пект исс ле до ва ни я. Вла ди вос ток, 2009. С. 17, 
18; Гай во ронс кая Я.В. Проб ле мы те о рии пра во вых ак
тов // Пра во ве де ни е. 2008. №4. С. 218–230.

проч но во шед ших в юри ди чес кую прак
ти ку. Са мы ми яр ки ми при ме ра ми с этой 
точ ки зре ния яв ля ют ся об щие и сме шан
ные ак ты. Дан ные ви ды ак тов вы де ля ют 
в те о рии ак тов уп рав ле ни я, и они дос
та точ но расп рост ра не ны на прак ти ке. 
Об щие ак ты со дер жат ли бо об щие крат
ков ре мен ные пред пи са ния (о пе ре но се 
вы ход но го дня, об оче ред ном при зы ве 
на во ен ную служ бу и т.п.), ли бо об щие 
тре бо ва ния (по вы сить тре бо ва тель ность, 
уси лить вни ма ние и т.п.). Сме шан ные ак
ты од нов ре мен но со дер жат нор мы пра ва 
и пра воп ри ме ни тель ные ре ше ни я, ли бо 
еще и об щие тре бо ва ни я. Ка те го рии об
щих и сме шан ных ак тов до пол ня ют их 
тра ди ци он ное де ле ние на нор ма тив ные 
и ин ди ви ду аль ны е, учи ты вая те слу ча и, 
ког да акт со дер жит лишь не ко то рые 
приз на ки нор ма тив нос ти (об щие ак ты) 
ли бо об ъе ди ня ет пред пи са ния нор ма тив
но го и ин ди ви ду аль но го ха рак те ра (с ме
шан ные ак ты). Та кие ак ты расс мат ри ва
ют ся в докт ри не в ка чест ве не ти пич ных, 
ко то рые долж ны быть вк лю че ны в об
щую сис те му пра во вых ак тов. Это свя за
но с нес коль ки ми фак то ра ми. Во–пер вых, 
эти ак ты по лу чи ли ши ро кую расп рост ра
нен ность в прак ти ке уп рав ле ни я. Во–в то
рых, по сво е му со дер жа нию они мо гут 
зат ра ги вать пра ва, сво бо ды и обя зан
нос ти ши ро ко го кру га лиц. В–т рет ьих, 
из да ние обоз на чен ных ак тов оп рав да но 
пот реб нос тя ми юри ди чес кой прак ти ки: 
не об хо ди мост ью опе ра тив но го власт но го 
вме ша тельст ва, тре бо ва ни я ми эко но мич
нос ти пра во во го ре гу ли ро ва ни я, не об хо
ди мост ью комп лекс но го уре гу ли ро ва ния 
воп ро са не толь ко за счет ус та нов ле ния 
об щих пра вил, но и пу тем да чи конк рет
ных по ру че ний, наз на че ния от ветст вен
ных лиц, ус та нов ле ния оп ре де лен ных 
сро ков. При всем этом важ но учи ты вать, 
что ак ты сме шан ной пра во вой при ро ды 
долж ны быть ско рее иск лю че ни я ми, по
э то му за ко но да тель но не об хо ди мо ус та
но вить жест кие ог ра ни че ния на из да ние 
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ак тов та ко го ро да и юри ди ко–тех ни чес
кие тре бо ва ния к ним.

Ч то ка са ет ся оп ре де ле ния па ра мет
ров юри ди чес кой тех ни ки при ме ни тель
но к ак там от дель ных ви дов, то здесь 
ос нов ным воп ро сом яв ля ет ся вы ра бот
ка оп ти маль ной юри ди чес кой фор мы 
(на и ме но ва ни е, рек ви зи ты, тре бо ва ния 
к со дер жа ни ю) для пра во вых ак тов раз
лич ных ви дов. Пос ле ду ю щее за ко но
да тель ное зак реп ле ние тре бо ва ний к 

фор ме пра во вых ак тов от дель ных ви дов 
поз во лит уст ра нить проб ле му не оп ре де
лен нос ти юри ди чес кой при ро ды ак тов, а 
сле до ва тель но, и спор нос ти его юри ди
чес ких пос ледст вий. Это, в свою оче редь, 
поз во лит снять кол ли зии меж ду пра во
вы ми ак та ми, умень шить ко ли чест во 
де фект ных ак тов, зак ре пить в за ко но
да тельст ве чет кие пос ледст вия де фект
нос ти ак тов.
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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
TIGRAN TOROSYAN 

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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 Հոդ վա ծը նվիր ված է ՀՀ քրե ա կան 
օրենսգր քով նա խա տես ված՝ պաշ տո նա
տար ան ձի կող մից շորթ մամբ կա շառք 
ստա նա լու հան ցա գոր ծու թյան որակ ման 
որոշ հիմ նախն դիր նե րին: Հոդ վա ծում 
ներ կա յաց վում է նշ ված հան ցա գոր ծու
թյան քրե աի րա վա կան գնա հա տա կա նը, 
ՀՀ և ՌԴ դա տա կան պրակ տի կայից բեր
ված օրի նակ նե րի շր ջա նակ նե րում, ՀՀ 
քրե ա կան օրենսգր քով նա խա տես ված 
հան ցա գոր ծու թյան որակ ման առանձ
նա հատ կու թյուն նե րի հա մա տեքս տում 
ներ կա յաց վում են առա ջար կու թյուն ներ:

Հանգուցային բառեր և արտահայ
տություններ.  պաշ տո նա տար ան ձ, կա
շառք, շոր թում, հան րո րեն վտան գա վոր 
արարք, պա տաս խա նատ վու թյուն, խա
բե ու թյուն, պա տիժ: 

ՀՀ քրե ա կան օրենս գիր քը պաշ տո նա
տար ան ձի կող մից կա շառք ստա նա լու 
հան ցա կազ մի որակ ման շր ջա նակ նե
րում, որ պես որա կյալ հատ կա նիշ է նա
խա տե սում պաշ տո նա տար ան ձի կող մից 
կա շառք ստա նալը շորթ ման եղա նա
կով [1, հոդվ. 311, մաս 3, կետ 1]: Առա
ջին հեր թին պարզ թվա ցող այս դրույ թը, 
իրա կա նում խնդ րա հա րույց է: Կա շառ քի 
շորթ ման դեպ քե րով պրակ տի կան ձևա
վոր վել է դեռևս խորհրդային ժա մա
նակ նե րից, երբ դա տարան նե րը արար քը 
որա կե լիս հիմն վում էին ՌԴ դա տա կան 
պրակ տի կայի և ռու սա կան քրե ա կան 
իրա վուն քի մեկ նա բա նու թյուն նե րի վրա: 
Նշ ված մո տե ցումն ար դեն ավան դույթ 
է ձևա վո րել, և կար ծում եմ՝ կա շառ
քի շորթ ման դեպ քե րի բա ցա հայտ ման 
սա կա վու թյու նը հիմք չի ապա հո վում 

վճ ռա բեկ դա տա րա ննե րի հա մար հա
մա պա տաս խան նա խա դեպ ստեղ ծե լու 
հար ցում: Կա շառ քի շորթ ման վե րա բե
րյալ Ցա րա կան Ռու սաս տա նի և Ռու
սաս տա նի Դաշ նու թյան, ինչ պես նաև 
Հա յաս տա նի Հա նար պե տու թյան մո տե
ցում նե րը տար բեր են այն տե սան կյու
նից, որ առա ջի նի դեպ քում կա շառ քի 
շոր թումն առանձ նաց ված էր որ պես ինք
նու րույն հան ցա գոր ծու թյուն և դրսևոր
վում էր « ֆի զի կա կան և հո գե բա նա կան 
բռ նու թյամբ», որը կի րառ վել է պաշ տո
նա տար ան ձի կող մից՝ օգ տա գոր ծե
լով իր պաշ տո նե ա կան դիրքը՝ տու ժո
ղից ապօ րի նա բար դրամ կամ այլ գույք 
ստա նա լու հա մար [2, էջ 276–395]: 

Այս տեղ հատ կան շա կան է « տու
ժող» եզ րույ թը, դրա իրա վա բա նա կան 
նշա նա կու թյան տե սան կյու նից, այն որ 
կա շառ քի շորթ ման դեպ քում, պաշ տո
նա տար ան ձին, նրա ապօ րի նա բար պա
հան ջի ար դյուն քում դրամ կամ այլ գույք 
տրա մադ րող ան ձը չի դիտ վում որ պես 
կա շա ռա տու այլ ան ձ: 

Ինչ ևէ, մինչ կա շառ քի շորթ ման հաս
կա ցու թյան վե րա բե րյալ բո վան դա կային 
հե տա զո տու թյուն ան ցկաց նե լը, հարկ 
ենք հա մա րում ներ կա յաց նել ՀՀ ներ կա 
քրե ա կան օրենսդ րու թյու նը՝ կա շառ քի 
« կա շառ քի շոր թում» հա մա տեքս տում: 
Կար ծում եմ, որ ան հրա ժեշտ է առա ջին 
հեր թին նշել, որ նշ ված հաս կա ցու թյու նը 
քրե ա կան օրենսգր քում սահ ման ված չէ: 
Այս տե ղից հարց է ծա գում. «տվյալ դեպ
քում ի՞նչ է նշա նա կում շոր թում»: 

Ն կա տենք, որ խնդ րո առար կա հար ցը 
«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օրեն

ՀԱՅԿ ԻՍ ՐԱԵԼՅԱՆ 
Եր ևա նի Մխի թար Հե րա ցու ան վան 

պե տա կան բժշ կա կան հա մալ սա րա նի 
ա ռող ջա պա հա կան իրա վուն քի խմ բի դա սա խոս

 ԿԱ ՇԱՌ ՔԻ ՇՈՐԹ ՄԱՆ ՔՐԵ ԱԻ ՐԱ ՎԱ ԿԱՆ ԳՆԱ ՀԱ ՏԱ ԿԱ ՆԸ  
ԵՎ ԴՐԱ ՈՐԱԿ ՄԱՆ ԱՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ  

ՀԵՏ ԿԱՊ ՎԱԾ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ
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քի իրա վա չա փու թյան սահ ման նե րում 
դի տար կե լիս առա ջա նում են հա կա սու
թյուն ներ՝ կա շառ քի շորթ ման հաս կա
ցու թյան, արար քի որակ ման և օրեն քի 
կի րառ ման են թա տեքս տում: 

«Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ 
օրեն քի հա մա ձայն՝ « Նոր մա տիվ իրա
վա կան ակ տում միև նույն հաս կա
ցու թյու նը սահ մա նե լիս կամ միև նույն 
միտքն ար տա հայ տե լիս պետք է կի րառ
վեն միև նույն բա ռե րը, տեր մին նե րը կամ 
բա ռա կա պակ ցու թյուն նե րը՝ որո շա կի 
հեր թա կա նու թյամբ» [3, հոդվ. 36, մաս 
4]: Նշ վա ծը հիմք ըն դու նե լով` պետք է 
փաս տենք, որ ՀՀ քրե ա կան օրենս գիր
քը սահ մա նում է շորթ ման հաս կա ցու
թյունն ընդ հան րա պես [1, հոդվ. 182, 
մաս 1]: «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» 
ՀՀ օրեն քի վե րը նշ ված կա նոն նե րի հա
մա ձայն` շորթ ման մա սին ՀՀ քրե ա կան 
օրենսգր քում նա խա տես ված դրույ թի 
տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու նը, իմ կար
ծի քով, պետք է կի րառ վի նաև կա շառ քի 
շորթ ման դեպ քում, որը բնա կա նա բար 
հնա րա վոր չէ՝ հաշ վի առ նե լով հան ցա
գոր ծու թյան սուբյեկ տի, ին չու չէ, նաև 
օբյեկ տիվ կող մի որոշ բո վան դա կային 
տար բե րու թյուն նե րը:

 Նախ՝ փոր ձենք վեր հա նել նշ ված 
հար ցի վե րա բե րյալ հա մընդ հա նուր ըն
դու նե լի մոտ ցում նե րը: Կա շառ քի շոր թու
մը նշա նա կում է պաշ տո նա տար ան ձի 
կող մից դրա ստա ցում այն պի սի իրա
վի ճա կում, երբ նա իր գոր ծո ղու թյուն
նե րով ոտնձ գու թյուն է իրա կա նաց նում 
« կա շա ռա տո ւի» ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ 
և օրեն քով պահ պահն վող որոշ իրա
վունք նե րի նկատ մամբ՝ ստի պե լով նրան 
այդ կա պակ ցու թյամբ կա շառք տալ: ՌԴ 
գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի 2000 
թվա կա նի փետր վա րի 10–ի որոշ ման 
15–րդ կե տի հա մա ձայն՝ « շոր թում նշա
նա կում է պաշ տո նա տար ան ձի կող մից 
կա շառ քի պա հանջ, որը կա տար վել է 
այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
սպառ նա լի քով, որոնք կա րող են վնաս 
պատ ճա ռել կա շա ռա տո ւի օրի նա կան 

շա հե րին, կամ վեր ջի նիս նկատ մամբ 
այն պի սի պայ մա ներ դնել, որի պա րա
գա յում նա ստիպ ված է կա շառք տալ իր 
օրեն քով պահ պան վող շա հե րի հա մար 
վտան գա վոր հետ ևանք նե րի առա ջա ցու
մը կան խե լու նպա տա կով» [4, կետ 15]:

Քն նարկ վող հան րո րեն վտան գա վոր 
արար քի հա մա տեքս տում ներ կա յաց նեմ 
քրե ա կան գոր ծեր, որոնց վե րա բե րյալ 
կա յաց վել են հա մա պա տաս խան վճիռ
ներ թե՛ ՌԴ դա տա րան նե րում և թե՛ ՀՀ 
դա տա րան նե րում: Մե ղադ րյալ Ч–ին 
ավա զա կային հար ձակ ման փո խա րեն 
խու լի գա նու թյան հա մար մե ղադ րանք 
առա ջադ րե լու և որ պես խա փան ման 
մի ջոց կա լա նա վո րում չկի րա ռե լու 
պատրվա կով քն նիչ K–ն պա հան ջել և 
ստա ցել էր կա շառք, որի հա մար վեր
ջինս դա տա պարտ վել էր շորթ մամբ 
կա շառք ստա նա լու հա մար (ՌԴ քր. 
օր–ի 290 հոդ. 4 մաս «в» կետ): Քն նիչ 
Կ–ն գի տակ ցել է, որ մե ղադ րյալ Չ–ի 
արար քում բա ցա կա յում են քրե ա կան 
օրենսգր քով նա խա տես ված ավա զա
կու թյան հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րը 
և նրա արար քը խու լի գա նու թյուն է (ար
դյուն քում Չ–ն դա տա պարտ վել է խու լի
գա նու թյան հա մար): ՌԴ գե րա գույն դա
տա րա նի պլե նու մը իր որոշ ման մեջ նշել 
է, որ «քն նիչ Կ–ի լի ա զո րու թյուն նե րի մեջ 
մտ նում էր մե ղադրյալ Ч–ի արար քը, որ
պես խու լի գա նու թյուն որա կե լը, քն նի չը 
չի գե րա զան ցել ի ծա ռայո ղա կան պար
տա կա նու թյուն նե րը, նա չի պատ րաստ
վել անօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով 
վե րաո րա կել Չ–ի արար քը», որի հի ման 
վրա քն նի չի կող մից կա տար ված արար
քը վե րաո րակ վել է որ պես կա շառք 
ստա նա լը, քա նի որ ին քը իրա վա սու էր 
որա կել արար քը [5, էջ 760],:

 Մեկ այլ դեպ քում՝ ՀՀ ոս տի կա նու
թյան Նոր Նոր քի ոս տի կա նու թյան բաժ
նի օպեր լի ա զոր Մհեր Հով հան նի սյա նը 
2009 թվա կա նի հու լի սի 2–ին բա ժին բեր
ման են թարկ ված Ռու սաս տա նի Դաշ նու
թյան Կիս լա վոդսկ քա ղա քում հե տա
խուզ ման մեջ գտն վող Կա մո Դյո մի նից 
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ՌԴ իրա վա պահ մար մին նե րի կող մից 
նրա նկատ մամբ ընտր ված խա փան ման 
մի ջո ցի (ստո րագ րու թյուն չհե ռա նա լու 
մա սին) պայ մա նե րում, որի փաս տը թա
քուն պա հե լով, նրան կա լա նա վո րե լու 
սպառ նա լի քով, պա հան ջել է խո շոր չա
փե րով՝ 360.270 ՀՀ դրա մին հա մար ժեք 
1.000 ԱՄՆ դո լար կա շառք:

 Կա մո Դյո մի նը, պա հանջ վող գու մա րի 
կե սը վճա րե լով, մյուս կե սի հա մար պայ
մա նա վոր վա ծու թյուն է ձեռք բե րել վճա
րել մեկ ամս վա ըն թա քում: Այ նու հետև 
չկա րո ղա նա լով հայ թայ թել պա հանջ
վող գու մա րը՝ դեպ քի մա սին հայտ նել է 
իրա վա պահ մար մին նե րին: Դա տա րա
նը վճ ռել է Մհեր Մաք սի մի Հով հան նի
սյա նին մե ղա վոր ճա նա չել ՀՀ քրե ա կան 
օրենսգր քի 311–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա
սի 1–ին, 3–րդ կե տե րով նա խա տես ված 
հան ցան քի՝ խո շոր չա փե րով և շորթ
մամբ կա շառք ստա նա լու հա մար [6]: 

Իմ կող մից ներ կա յաց ված օրի նակ
նե րը առա ջին հա յաց քից մի ան ման էին, 
սա կայն եթե խո րու թյամբ վեր լու ծենք, 
կտես նենք, որ առա ջին օրի նա կում ՌԴ 
գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մը հաշ վի 
էր առել այն հան գա մա նքը, որ քն նիչ К–ի 
վա րույ թում քնն վում էր գոր ծը, և նրա 
լի ա զո րու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում 
էին մե ղադ րյա լի արար քի որակ ման և 
խա փան ման մի ջոց ընտ րե լու հետ կապ
ված գոր ծո ղու թյուն նե րը, որի հի ման 
վրա նրա կող մից կա տար ված արար քը 
վե րա ո րակ վեց, իսկ Մ.Հով հան նի սյա նի 
պա րա գա յում՝ Կ.Դյո մի նի վե րա բե րյալ 
գոր ծը Մ.Հով հան նի սյա նի վա րույ թում 
չի եղել, առա վել ևս, եթե տվյալ գոր
ծե րով առաջ նայի նը՝ էքստ րա դի ցի այի 
հար ցի լու ծումն է: Մյուս կող մից՝ ինչ պես 
երևում է դա տավճ ռից, Կ.Դյո մինր չի 
իմա ցել, որ իր նկատ մամբ, Ռու սաս տա
նում խար դա խու թյան փաս տով հա րուց
ված քրե ա կան գոր ծով, «ստո րագրթյուն 
չհե ռա նա լու մա սին» խա փան ման մի ջոց 
է ընտր վել: Նշ ված հան գա ման քը խո
սում է այն մա սին, որ Մ.Հով հան նիս
յա նը, տվյալ դեպ քում, հան դես է եկել 

« կար ծե ցյալ» իրա վա սու պաշ տո նա տար 
ան ձի դե րում և խա բե ու թյամբ, գոր ծի 
իրա կան հան գա մանք նե րը թաքց նե լով, 
գու մար պա հան ջել, որի հա մար էլ նա 
դա տա պարտ վում է շորթ մամբ կա շառք 
ստա նա լու հա մար:

Պ րակ տի կա յում հան դի պում են դեպ
քեր, որ պաշ տո նա տար ան ձը կա շառք է 
պա հան ջում թվա ցյալ օրի նա կան գոր ծո
ղու թյուն ներ կա տա րե լու սպառ նա լի քով, 
բայց, ըստ էու թյան, դրանք իրեն ցից հենց 
շոր թում են ներ կա յաց նում: Նման դեպ քեր 
հատ կա պես հան դի պում են, երբ պաշ տո
նավոր ան ձին տր ված է հայե ցո ղա կան 
գնա հատ ման իրա վա սու թյուն, այ սինքն՝ 
նշյալ իրա վա սու թյուն նե րի շրջա նա կում 
կա րող է կա յաց նել այս կամ այն որո շու
մը, որը փաս տա ցի օրի նա կան կհա մար
վի, բայց բո վան դա կային կա րող է հա կա
սել այն ան ձի օրի նա կան շա հե րին, որից 
կա շառք է պա հանջ վել: Օրի նակ՝ իրենց 
իրա վա սու թյուն նե րի գոր ծե րով դա տա
վո րը, օրեն քին հա մա պա տաս խան բո լոր 
հան գա մանք նե րը վեր հա նե լով, իրա վա
խախտ ման վե րա բե րյալ գոր ծով ապա
ցուց ված հա մա րե լով ան ձի մե ղա վո
րու թյու նը կա րող է իր հայե ցո ղու թյամբ՝ 
(ներ քին հա մոզ մուն քի հի ման վրա) կոնկ
րետ պատ ժա մի ջոց սահ մա նել քն նարկ
վող հոդ վա ծի սանկ ցի այի շր ջա նա կում: 
Հիմք ըն դու նե լով այն, որ միև նույն հան
գա մանք նե րի պա րա գա յում, երբ դա տա
վո րը, սպառ նա լով խիստ պա տիժ նշա նա
կել, կա շառք է պա հան ջում՝ խոս տա նա լով 
այն մեղ մաց նել, ապա են թադր վում է, որ 
նրա արար քում առ կա է շորթ ման հան
ցա կազ մը: Նույն բա նը կա րե լի է ասել 
այլ պաշ տո նա տար ան ձանց նկատ մամբ, 
որոնց օրենքը վե րա պա հել է հայե ցո ղա
կան գնա հատ ման իրա վա սու թյուն (ի րա
վունք վե րա պա հող փաս տաթղ թի տրա
մադ րում, գրան ցում և այլն): 

Այս պի սով՝ ել նե լով վե րը նշ ված 
օրի նա կից և պրակ տի կայից՝ կա րե լի 
է առանձ նաց նել պաշ տո նա տար ան ձի 
կող մից կա շառ քի շորթ ման եր կու եղա
նակ՝
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1.   կա շառք տա լու ուղ ղա կի պա հանջ, 
որը մի ա ժա մա նակ զու գորդ ված է կա
շա ռա տո ւի օրի նա կան շա հե րին և իրա
վունք նե րին վնաս պատ ճա ռե լու պաշ
տ ոնա տար ան ձի սպառ նա լիք նե րով՝ 
գոր ծո ղու թյամբ կամ ան գոր ծու թյամբ. 

2.   կա ռա քի շորթ ման քո ղարկ ված 
պա հանջ, որի դեպ քում պաշ տո նա տար 
ան ձը « կա շա ռա տո ւին» դնում է այն պի
սի վի ճա կում կամ նրան առա ջադ րում 
է այն պի սի պայ ման ներ, որի պա րա գա
յում ան ձը ստիպ ված է կա շառք տալ, որ
պես զի խու սա փի իր օրի նա կան շա հե րի 
խախ տու մից: 

Գործ նա կա նում կար ծիք է ձևա վոր
վել, որ չպետք է պաշ տո նա տար ան ձի 
կա շառք տա լու պա հան ջը գնա հատ
վի որ պես շոր թում, եթե զու գորդ վել է 
կա շա ռա տո ւի նկատ մամբ օրի նա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու սպառ
նա լի քով: Այս մո տե ցու մը, իմ կար ծի քով, 
մի ան շա նակ չի կա րե լի հա մա րել, քա նի 
որ օրեն քում նշ վում է պաշ տո նա տար 
ան ձի թե՛ օրի նա կան և թե՛ անօ րի նա կան 
գոր ծու ղու թյուն նե րի մա սին:

Յու րա քան չյուր կոնկ րետ դեպ քում 
կա շառ քի շորթ ման հան ցան շա նի առ կա
յու թյու նը որո շե լու հա մար առա ջին հեր
թին ան հրա ժեշտ է պար զել, թե կա րող 
են արդյո՞ք պաշ տո նա տար ան ձի գոր
ծո ղու թյուն նե րը կամ ան գոր ծու թյու նը 
պատ ճա ռել վնաս կա շա ռա տո ւի՝ օրեն
քով պահ պան վող շա հե րին:

 Հարկ է նշել, որ երբ պաշ տո նա տար 
ան ձը կա շառք է պա հան ջում՝ անօ րի
նա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու 
հա մար, օրի նակ՝ հա մա պա տաս խան 
հիմ քե րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում, քրե
ա կան գոր ծը կար ճե լու հա մար, ապա չի 
կա րել այդ պի սի արար քը ճա նա չել կա
շառ քի շոր թում:

 

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան 
մեջ կա շառ քի շորթ ման հաս կա ցու
թյան առու մով մի աս նա կա նու թյուն չկա: 
Ռու սա կան գիտ նա կան նե րի մեծ մա սը 
պաշտ պա նում են ՌԴ գե րա գույն դա տա

րա նի պլե նու մի վե լոն շյալ որոշ ման մեջ 
շորթ ման սահ մա նու մը՝ հա մա րե լով այն 
մի ան շա նակ ճիշտ [7 էջ 13, էջ 606]:

 Մյուս կող մից՝ մի շարք հե ղի նակ ներ 
գտ նում են, որ ան հրա ժեշտ է կա շառ քի 
շորթ ման հաս կա ցու թյա նը տալ առա վել 
լայն մեկ նա բա նու թյուն՝ առա ջար կե լով 
հե տև յալ սահ մա նու մը «դա պա հանջ է 
պաշ տո նա տար ան ձի կող մից տալ իրեն 
կա շառք կա շա ռա տո ւի հա մար որ ևէ ոչ 
շա հե կան արարք կա տա րե լու սպառ նա
լի քով, ան կախ նրա նից, թե կա շա ռա
տուի շա հե րը օրեն քով պահ պան վող են, 
թե՝ ոչ» [8 էջ 100]:

Ն ման մեկ նա բա նու թյու նը, սա կայն, 
կար ծում եմ ոչ ճիշտ: Այն նաև հա կա սում 
է « շորթ ման» տե րի մի նի ըն դա նուր հաս
կա ցու թյա նը: Բա ցի դրանից՝ նման մո
տե ցու մը ար դյուն քում կբե րի քրե ա կան 
օրեն քով նա խա տես ված կա շառք տա լու 
հա մար քրե ա կան պա տաս խա նատ վու
թյու նից ազատ ման խրա խու սա կան նոր
մի ան հար կի կի րառ ման դեպ քե րի: 

Ինչ պես տե սանք՝ պրակ տի կա յում 
հան դի պում են շորթ ման դեպ քեր, երբ 
պաշ տո նա տար ան ձը կա շա ռա տո ւի օրի
նա կան շա հե րին վնաս պատ ճա ռե լու 
սպառ նա լի քով կա տա րում է անօ րի նա
կան գոր ծո ղու թյուն ներ: Նման արար քի 
որակ ման հար ցում ճիշտ կլի նի առանձ
նաց նել կա շառ քի շոր թու մը և պաշ տո
նա տար ան ձի կող մից անօ րի նա կան 
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը, այ սինքն՝ 
արար քը որա կել հա մակ ցու թյամբ 308–
րդ և 311–րդ հոդ վա ծի 3–րդ մա սի 1–ին 
կե տով:

Ն շենք, որ ՀՀ քրե ա կան օրենս գիր քը 
ոչ իրա վա չափ առա վե լու թյան ոչ բո լոր 
պա հանջ ներն է հա մա րում շոր թում և 
օրենսգր քի 311–րդ հոդ վա ծի 1–ի մա սի 
դիս պո զի ցի ա յում մի այն ոչ իրա վա չափ 
առա վե լու թյան պա հան ջը պաշ տո նա
տար ան ձի կող մից ի օգուտ կա շա ռա
տուի կամ նրա ներ կա յաց րած ան ձի գոր
ծո ղու թյուն կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու 
հա մար, հա մար վում է ավարտ ված հան
ցա գոր ծու թյուն: Ի դեպ, գոր ծո ղու թյուն 
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կամ ան գոր ծու թյու նը կա րող է լի նել 
թե՛ ծա ռայո ղա կան լի ա զո րու թյուն նե րի 
շրջա նա կում, թե՛ դրանց բա ցա կա յու
թյամբ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, օրեն քը որ ևէ 
տար բե րակ ման չա փա նիշ չի սահ մա նել: 
Ի վեր ջո, պա հանջն իր բո վան դա կու
թյամբ կա րող է առա ջար կի ձևով հն չել 
կամ տար բեր ան հս տակ ձևե րով, որի 
մա սին ար դեն վե րը նշե ցի: 

Այժմ ան դրա դառ նանք հաս արակ կա
շառ քի և կա շառ քի շորթ ման առանձ նա
հատ կու թյուն նե րին: Կա շառ քի շոր թու մը, 
ի տար բե րու թյուն առա ջի նի, պե տա կան 
իշ խա նու թյան հե ղի նա կու թյան հետ մի
ա ժա մա նակ ոտնձ գու թյուն է նաև մար
դու սահ մա նադ րա կան իրա վունք նե րի և 
օրի ա նա կան շա հե րի նկատ մամբ: Միև
նույն ժա մա նակ, շորթ ման պա րա գա
յում պաշ տո նա տար ան ձը, փաս տա ցի, 
ոչ իրա վա չափ գոր ծո ղու թյուն կամ ան
գոր ծու թյուն է կա տա րում՝ ար դյուն քում 
նրան պատ ճա ռե լով վնաս: 

Ան ձը, ի տար բե րու թյուն ավան դա կան 
կա շա ռա կե րու թյան, խն դիր ու նի կան
խե լու իր իրա վունք նե րի և օրի նա կան 
շա հե րի խախ տու մը կամ խախտ ման 
վտան գը: Կա շառ քի շորթ ման դեպ քում, 
կա տար վող գոր ծո ղու թյուն նե րը միշտ 
«ա նօ րի նա կան» են, կա շառ քի ստաց ման 
հա մար նա խա ձեռ նու թյու նը միշտ պաշ
տո նա տար ան ձինն է, « կա շա ռա տուն» 
գոր ծում է ճն շում նե րի տակ, այս արար
քը չի կրում գոր ծար քային բնույթ, ինչ
պես դա լի նում է հա սա րակ կա շառ քի 
ստաց ման պա րա գա յում:

 Վե րոգ րյա լից ել նե լով՝ հարց է ծա
գում՝ «արդյո՞ք կա շառ քի շոր թու մը կա
րող է տե ղա վոր վել « կա շա ռա կե րու
թյան» հաս կա ցու թյան շր ջա նա կում»: Այս 
հար ցին մի ան շա նակ պա տաս խա նե լը 
դժ վար է, սա կայն, կար ծում եմ, որ քրե
ա կան օրեն քի ար դա րու թյան սկզ բունք
նե րից ել նե լով՝ նպա տա կա հար մար է 
տար բե րակ ված մո տե ցում դրս ևո րել 
կա շառ քի շորթ ման և « հա սա րակ» կա
շառ քի հաս կա ցու թյուն նե րի միջև՝ նա
խա տե սե լով դրանց հա մար պա տաս

խա նատ վու թյան տար բեր սկզ բունք ներ: 
Կա շառ քի շոր թու մը նույն պես պետք է 
դի տել որ պես կո ռուպցիոն հան ցա գոր
ծու թյուն: Այն հան րու թյան հա մար առա
վել բարձր վտան գա վո րու թյուն ու նի, 
ուս տի և պատ ժո ղա կան քա ղա քա կա նու
թյան առու մով առա վել խիստ մո տե ցում 
է պետք ձևա վո րել: Այս հան ցա գոր ծու
թյան դեպ քում ոչ իրա վա չափ առա վե լու
թյուն տրա մադ րե լը ոչ թե ար հես տա կա
նո րեն պետք հան դես գա « կա շա ռա տու»՝ 
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րող ան ձ, իսկ 
հե տո քրե ա կան օրեն քի հա մա պա տաս
խան խրա խու սա կան նոր մի կի րառ մամբ, 
լուծ վի նրան պա տաս խա նատ վու թյու նից 
ազա տե լու հար ցը, այլ ֆի զի կա կան անձ, 
որին հան ցա գոր ծու թյամբ գույ քային կամ 
ոչ գույ քային վնաս է պատ ճառ վել: Սրա
նով ինք նա բե րա բար, իրա վա չա փո րեն 
կլուծ վի կա շառ քի շորթ ման դեպ քե րով ոչ 
իրա վա չափ առա վե լու թյուն տրա մադրո
ղին քրե ա կան պա տաս խա նատ վու թյու
նից ազա տե լու հիմ նախնդի րը, այն տե
սան կյու նից, որ այդ պի սի հարց այլևս չի 
առա ջա նա, քա նի որ կոնկ րետ հան ցա
գոր ծու թյան դեպ քով տվյալ ան ձը մի
ան շա նակ հան դես կգա որ պես տու ժող: 

Կա շառ քի շորթ ման դեպ քե րով տու
ժո ղը պետք է գի տակ ցի, որ հա մա
պա տաս խան պա հանջ ներ կա յաց նող 
պաշ տո նա տար ան ձին ոչ իրա վա չափ 
առա վե լու թյուն է տրա մադ րում՝ իր իրա
վունք նե րի և օրի նա կան շա հե րի պաշտ
պա նու թյան նպա տա կով: Եթե ան ձը չի 
գի տակ ցել, որ իր նկատ մամբ պաշ տո
նա տար ան ձի կող մից շորթ մամբ կա
շառք է պա հանջ վել, այլ խա բե ու թյան 
կամ մո լո րու թյան կամ չի մա ցու թյան ար
դյուն քում վս տահ է եղել, որ, այ նո ւա մե
նայ նիվ, ոչ իրա վա չափ առա վե լու թյուն 
է տրա մադ րում ի օգուտ իրեն կամ այլ 
ան ձի գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լու կամ 
չկա տա րե լու դի մաց՝ հաս տատ հա մոզ
ված լի նե լով, որ այ լա պես օբյեկ տի վո
րեն չէր կա րող հա վակ նել դրան, ապա, 
այս դեպ քում, նրա արար քում առ կա է 
կա շառք տա լու փոր ձի հան ցա կազ մը, 
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քա նի որ առա ջին՝ ան ձը գի տակ ցա
բար ոտնձգու թյուն է կա տա րել պե տա
կան ծա ռա յու թյան հե ղի նա կու թյան դեմ, 
երկ րորդ՝ նրա հա մար ոչ իրա վա չափ 
առա վե լու թյուն ստա ցո ղը, կա շա ռա կե
րու թյան հաս կա ցու թյան առու մով, վեր 
է ած վում « կար ծե ցյալ» պաշ տո նա տար 
ան ձի: Սա կայն, կոնկ րետ կա տա րած 
արար քի մա սով նշյալ պաշ տո նա տար 
ան ձր պետք է պա տաս խա նատ վու թյուն 
կրի կա շառ քի շորթ ման հա մար:

 Կա շառ քի շոր թումր պետք է ավարտ
ված հա մար վի հա մա պա տաս խան 
ոչ իրա վա չափ առա վե լու թյան տրա
մադրման պա հան ջի ներ կա յաց ման պա
հից, որը խախ տում է ան ձի իրա վունք նե
րը և օրի նա կան շա հե րը կամ այն պի սի 
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը, որոնք 
ան ձի առաջ դնում են այն պի սի ան բա
րեն պաստ պայ ման ներ, որի պա րա գա
յում նա ստիպ ված է կա շառք տալ իր՝ 
օրեն քով պահ պան վող շա հե րին հասց

վող վնա սա կար հետ ևանք նե րի առա ջա
ցումը կան խե լու նպա տա կով: 

Ա հա այն հան գա մանք նե րը, որոնց հի
ման վրա կար ծում եմ, որ ՀՀ քրե ա կան 
օրենսգր քում, որ պես առան ձին հան ցա
գոր ծու թյան տե սակ, ան հրա ժեշտ է ամ
րագ րել (սահ մա նել) « կա շառ քի շոր թում» 
հաս կա ցու թյու նը հե տև յալ բո վան դա կու
թյամբ՝ « կա շառ քի շոր թու մը, այ սինքն՝ 
պաշ տո նա տար ան ձի կող մից ան ձամբ 
կամ միջ նոր դի մի ջո ցով իր կամ այլ ան
ձի կող մից ոչ իրա վա չափ առա վե լու թյուն 
տրա մադ րե լու պա հան ջը այն պի սի սպառ
նա լի քով, որը կա րող է վնաս պատ ճա ռել 
ան ձի սահ մա նադ րա կան իրա վունք նե րին 
և օրի նա կան շա հե րին կամ դի տա վո րյալ 
ան ձին առա ջադ րել այն պի սի պայ ման ներ, 
որի պա րա գա յում նա ստիպ ված է ոչ իրա
վա չափ առա վե լու թյուն տրա մադ րել իր 
իրա վունք նե րի և օրեն քով պահ պան վող 
շա հե րի խախ տու մը կան խե լու նպա տա
կով, պատժ վում է...»:
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УГОЛОВНО–ПРАВОВАЯОЦЕНКАВЗЯТКИСВЫМОГАТЕЛЬСТВОМИ 
ОСОБЕННОСТИКВАЛИФИКАЦИИПРЕСТУПЛЕНИЯ

ГАЙК ИС РА Е ЛЯН 
Е ре ванс кий го су дарст вен ный медицинский уни вер си тет 

им. Мхи та ра Ге ра ци, груп па ме ди цинс ко го пра ва, пре по да ва тель

С тат ья пос вя ще на проб ле мам ква ли фи ка ции прес туп ле ни я, свя зан но го с по лу че ни ем 
долж ност ным ли цом взят ки с вы мо га тельст вом, пре дус мот рен но го УК РА. Ав тор про а на ли
зи ро вал не ко то рые воп ро сы уго лов но–п ра во вой оцен ки дан но го прес туп ле ни я, в дис по зи ци
ях ко то ро го, по мне нию ав то ра, не об хо ди мо про из вес ти из ме не ни я, учи ты вая тот факт, что 
оно со вер ша ет ся спе ци аль ны ми суб ъек та ми.
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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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Од ной их важ ных ка те го рий, ис
поль зу е мых в ана ли зе пра ва, яв ля ет ся 
ка те го рия « функ ции пра ва». В фи ло со
фии под функ ци я ми по ни ма ет ся внеш
нее про яв ле ние свойст ва ка ко го–ли бо 
об ъек та в дан ной сис те ме от но ше ний1. 
Дан ное оп ре де ле ние нель зя приз нать 
удов лет во ри тель ным, пос коль ку не 
каж дое внеш нее про яв ле ние свойств 
пред ме та в дан ной сис те ме от но ше ний 
яв ля ет ся функ ци ей. Как сп ра вед ли во 
от ме ча ет А.В Нес те ров, « под функ ци
ей сле ду ет по ни мать свойст ва про те
ка ю щих про цес сов в об ъек те или про
цес сов вза и мо дейст вия вне об ъек та 
с дру ги ми об ъек та ми и ок ру же ни ем, 
про ду ци ру ю щее что–ли бо»2. Та ким об
ра зом, функ ция всег да ве дет к оп ре де
лен но му ре зуль та ту.

К лю чев ые сло ва: пра во, функ ции 
пра ва, по зи тив ный за кон, со ци аль ные 
функ ци и, ох ра ни тель ные и ре гу лятив
ные функ ции пра ва.

В юри ди чес кой на у ке функ ции пра
ва при ня то расс мат ри вать как спе ци
фи чес кое об ра зо ва ни е, раск ры ва ю щее 
сущ ность пра ва как со ци аль но го ре гу
ля то ра и предс тав ля ю щее со бой оп ре
де лен ную сис те му.

В со ветс кий пе ри од функ ции пра
ва, как пред мет исс ле до ва ни я, изу че ны 
дос та точ но ос но ва тель но. При этом в 
пра во вых исс ле до ва ни ях как об щеп
ра во вы е, так и от рас ле вые функ ции 
пра ва до сих пор ос та ют ся при о ри тет

1 См.: Фи ло софс кий сло варь. М., 1998, с. 389.
2  Нес те ров А.В фи ло со фия сис тем. М., 2014, с.5.

ны ми.
В пост со ветс кий пе ри од те о ре ти ки 

пра ва ве дут спо ры во к руг ви дов функ
ций пра ва, их ро ли и мес та в ие рар хи
чес кой сис те ме функ ций пра ва, клас
си фи ка ции функ ций, их со от но ше ния 
меж ду со бой.

 Мож но конс та ти ро вать, что в сов
ре мен ный пе ри од раз но г ла сия уче
ных по по во ду вы де ле ния в ст рук ту ре 
функ ций пра ва двух групп (собст вен но 
юри ди чес ких — ре гу ля тив ной и ох ра
ни тель ной, и со ци аль ных) прак ти чес ки 
прек ра ти лись. Раз ли чия сох ра ни лись 
лишь в воп ро сах о вы де ле нии тех или 
иных со ци аль ных функ ций, а так же 
ос но ва ний клас си фи ка ции функ ций 
пра ва на от дель ные ви ды.

В мес те с тем не об хо ди мо за ме тить, 
что на ря ду с те о ре ти чес ки ми исс ле
до ва ни я ми, пуб ли ка ци я ми мо ног ра
фи чес ко го пла на име ет ся об шир ная 
учеб ная юри ди чес кая ли те ра ту ра, в 
ко то рой ав то ры из ла га ют пос лед ние 
на уч ные дос ти же ния в юрисп ру ден
ци и, в том чис ле и по проб ле ме функ
ций пра ва.

 Функ ции пра ва – это ос нов ные нап
рав ле ния юри ди че с ко го (п ра во во го) 
воз дейст вия на об щест вен ные от но
ше ния и по ве де ние лю дей, вы ра жа
ю щие связь пра ва с ре а ли я ми бы ти я, 
при су щие то му или ино му ис то ри чес
ко му эта пу раз ви тия об щест ва и го су
дарст ва и ба зи ру ю щи е ся на сущ нос ти 
и при ро де пра ва в це лях упо ря до че ни я, 
уре гу ли ро ва ния и при да ния пра ву не

ХА ЧА ТУР БА ЛА СА НЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, 

инс ти тут фи ло со фи и, со ци о ло гии и пра ва, аспирант

 ФУНК ЦИИ ПРА ВА: ИХ СУЩ НОСТЬ,  
СО ДЕР ЖА НИЕ И КЛАС СИ ФИ КА ЦИ И 
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об хо ди мой ста биль нос ти, единст ва и 
ди на миз ма в сис те ме пра ва.

 Как из вест но, в на уч ном исс ле до
ва нии клас си фи ка ция – этo средст во 
сис те ма ти за ции свойств изу ча е мо го 
об ъек та. От ме тим, что при клас си фи
ка ции не об хо ди мо оп ре де ле ние еди но
го ос но ва ния сис те ма ти за ци и, т.е. то го 
кри те ри я, по ко то ро му воз мож но сг
руп пи ро вать эле мен ты сис те мы.

П ри ме ча тель но, что сре ди те о ре ти
ков пра ва не наб лю да ет ся еди но го под
хо да к клас си фи ка ции функ ций пра ва. 
В юри ди чес кой ли те ра ту ре1 из ло же ны 
раз лич ные ос но ва ния клас си фи ка ции 
функ ций пра ва: связь функ ций пра ва 
с сис те мой пра ва, спо со бы воз дейст
вия норм пра ва на по ве де ние лю дей и 
на об щест вен ные от но ше ни я, спо со бы 
ре а ли за ции функ ций и ме то ды их осу
ществ ле ни я.

П ри исс ле до ва нии со дер жа ния 
собст вен но юри ди чес ких функ ций 
наб лю да ет ся прак ти чес ки пол ное еди
но ду шие в их де ле нии на 1) ре гу ля тив
ную и 2) ох ра ни тель ну ю. Ре гу ля тив
ная функ ция яв ля ет ся оп ре де ля ю щей 
функ ци ей пра ва, так как пра во вое ре
гу ли ро ва ние это важ ней шая часть воз
дейст вия пра ва на об ще ст вен ные от но

1  А лек се ев С.С. Об щая те о рия со ци а лис ти чес ко го 
пра ва. Вып. 1. Сверд ловск, 1964. С. 63–67; Алек се
ев С. С. Об щая те о рия пра ва. В 2 т. М., 1981. Т. 1, 
С. 191–196; Фар бер И.Е. О вос пи та тель ной функ ции 
об ще на род но го пра ва // Со ветс кое го су дарст во и пра
во. 1963. № 7; Радъ ко Т.Н. Ос нов ные функ ции со
ци а лис ти чес ко го пра ва. Вол гог рад, 1970; Радъ ко Т.Н. 
Со ци аль ные функ ции со ветс ко го пра ва: учеб. по со
би е. Вол гог рад, 1971. Ре у тов В.П. О функ ци ях пра ва 
и пра во во го ре гу ли ро ва ния // Ак ту аль ные проб ле мы 
те о рии со ветс ко го го су дарст ва и пра ва. М., 1974; 
Си– ню ков В.Н. О функ ци ях пра ва // Воп ро сы те о рии 
го су дарст ва и пра ва. Са ра тов, 1991. Вып. 9; Чер но
го лов кин А.Т. Те о рия функ ций со ци а лис ти чес ко го го
су дарст ва. М., 1970; Луб чен ко К.Д., Ма тю хин А.А. О 
функ ци о наль ном под хо де к исс ле до ва нию со ци а лис
ти чес ко го пра ва // Ме то до ло ги чес кие и те о ре ти чес кие 
проб ле мы юри ди чес кой на у ки. М., 1986; Тка чен ко 
Ю.Г. Ме то до ло ги чес кие воп ро сы те о рии пра во от но
ше ний. М., 1980. С. 33–45.

ше ни я. В свою оче редь, ре гу ля тив ную 
функ ци ю, как пра ви ло, под раз де ля ют 
на ре гу ля тив но–с та ти чес кую и ре гу ля
тив но–ди на ми чес кую под функ ци и.

Ох ра ни тель ная функ ция пра ва вто
рич на, ее со дер жа ние ох ва ты ва ет:

1) ох ра ну и за щи ту ре гу ли ру е мых 
пра вом от но ше ний и вы тес не ние яв
ле ний, чуж дых дан но му об щест ву;

2) пре дуп реж де ни е, пре се че ние 
пра во на ру ше ний, раз ре ше ние пра во
вых спо ров;

3) ус та нов ле ние пра во вых ог ра ни
че ний: обя зан нос тей, зап ре тов, при ос
та нов ле ний, санк ций;

4) ре а ли за цию юри ди чес кой от
ветст вен нос ти в рам ках юри ди чес ко
го про цес са при на ру ше нии пра во вых 
норм.

 Функ ци о ни ро ва ние пра ва име ет со
ци аль ный ха рак тер, так как по рож да ет 
со от ветст ву ю щие из ме не ния в по ве де
нии лю дей. Сле до ва тель но, все функ
ции пра ва по сво ей нап рав лен нос ти 
яв ля ют ся об ще со ци аль ны ми, а по ме
ха низ му воз дейст вия на по ве де ние лю
дей – спе ци аль но–ю ри ди чес ки ми2.

2  Ка за мир чук В. П. Со ци аль ное дейст вие пра ва 
в ус ло ви ях раз ви то го со ци а лиз ма: реф.дисс. ...д–ра 
юрид. на ук. М., 1977; Вла сен ко В.И. Ком пен са ци
он ная функ ция пра ва (воп ро сы те о рии и прак ти
ки): ав то реф. дисс.... канд. юрид. на ук. Яро с лавль, 
1995; Toponoв В.А. Восс та но ви тель ная функ ция пра
ва (воп ро сы те о рии и прак ти ки): ав то реф. дисс.... 
канд. юрид. на ук. Ярос лавль, 1998; Но ви ков М.В. 
Ог ра ни чи тель ная функ ция пра ва и ее ре а ли за ция в 
рос сийс ком за ко но да тельст ве: мо ног ра фи я. М.: Ака
де мия пра ва и уп рав ле ни я, 2005; Чер вя ковс кий А.В. 
Ин фор ма ци он ная функ ция пра ва: мо ног ра фи я. Омск: 
Ака де мия МВД РФ, 2007; Ле ви на С.В. Мес то и роль 
вос пи та тель ной функ ции в сис те ме функ ций пра
ва // Об ще ст во и пра во. 2010. № 1; Глеб чен ко О.А. 
Ох ра ни тель ная функ ция в сис те ме функ ций пра ва и 
Си бирс кий юри ди чес кий вест ник. 2008. № 4; Бар на
шо ва Л.П. Вос пи та тель ная функ ция пра ва раз ви то го 
со ци а лиз ма: дисс.... канд. юрид. на ук. М., 1982; Слю
са рен ко Е.Л. Вос пи та тель ная функ ция со ци а лис ти чес
ко го пра ва и роль ор га нов внут рен них дел в ее ре а ли
за ци и: дисс. ... канд. юрид. на ук. Ки ев, 1982; Толс тик 
В.А. Эко но ми чес кая функ ция пра ва и роль ор га нов 
внут рен них дел в ее ре а ли за ции дисс. ... канд. юрид. 
на ук. М., 1990.
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 Мож но конс та ти ро вать, что де
ле ние функ ций пра ва на ос нов ные 
и не ос нов ны е, пред ло жен ное еще 
Алек се е вым, не по лу чи ло ши ро ко го 
расп рост ра не ния в юрисп ру ден ци и. 
По на ше му мни ни ю, ос нов ные функ
ции пра ва ох ва ты ва ют все от рас ли 
пра ва. К ним от но сятся собст вен но 
юри ди чес кие функ ции (ре гу ля тив ная 
и ох ра ни тель ная) и об щие со ци аль ные 
функ ции (э ко но ми чес кая, по ли ти чес
кая, вос пи та тель ная). 

Не ос нов ны ми функ ци я ми пра ва, 
ве ли чи ной пе ре мен ной, по мне нию 
Алек се е ва, яв ля ют ся функ ци и, не 
свойст вен ные всем от рас лям пра ва и 
воз дейст ву ю щие на ме нее ши ро кий 
круг об щест вен ных от но ше ний. Они 
вхо дят в ка чест ве под функ ций в од ну 
или нес коль ко ос нов ных функ ций.

К не ос нов ным, собст вен но юри ди
чес ким функ ци ям ряд уче ных от но сят 
ог ра ни чи тель ну ю, ком пен са ци он ную 
и восс та но ви тель ну ю, ко то рые пред
мет но исс ле до ва ны в юри ди чес кой на
у ке.

 По мне нию те о ре ти ков пра ва, ком
пен са ци он ная функ ция вы ра жа ет
ся в воз ме ще нии ма те ри аль но го или 
мо раль но го ущер ба или вре да, при
чи нен но го не за кон ны ми дейст ви я ми 
и про ти воп рав ны ми по ся га тельст ва
ми суб ъек тов пра ва1. Ог ра ни чи тель
ная функ ция вы ра жа ет ся в ог ра ни че
нии прав и сво бод суб ъек тов пра ва, 

1 С мир нов В.Г. Функ ции со ветс ко го уго лов но го 
пра ва. Л., 1965; Ма ка ров О.В. Сти му ли ру ю щая функ
ция граж данс ко го пра ва // Из вес тия ву зов. Пра во ве
де ни е. 1985. № 5; Ива нов С.А. Функ ции со ветс ко го 
тру до во го пра ва// Со ветс кое го су дар ст во и пра во. 
1976. № 12; Ры жен ков А.Э. Ком пен са ци он ная функ
ция со ветс ко го граж данс ко го пра ва: ав то реф. дисс. 
... канд. юрид. на ук. Са ра тов, 1981; Ми ха лянц А.Г. 
Про фи лак ти чес кая функ ция со ветс ко го уго лов но
го про цес са. Таш кент, 1977; Паш ков А.С. Ос нов ные 
функ ции со ветс ко го тру до во го пра ва // Пра во ве де
ни е. 1977. №5; Ча чи на Н.А. Вос пи та тель ная функ ция 
со ветс ко го граж данс ко–п ро цес су аль но го пра ва. Л., 
1972.

ущем ля ю щих пра ва дру гих лиц, в ин
те ре сах все го об щест ва2. Восс та но ви
тель ная функ ция пра ва вы ра жа ет ся 
в восс та нов ле нии на ру шен но го пра
во на ру ше ни я ми преж не го пра во во го 
по ло же ни я.

К не ос нов ным со ци аль ным функ
ци ям так же от но сят ин фор ма ци он
ну ю, эко ло ги чес ку ю, функ цию пра ва 
в со ци аль ной сфе ре.

От ме тим, что мно гие те о ре ти ки 
пра ва клас си фи ци ру ют функ ции на 
внут рен ние (на хо дя щи е ся в рам ках 
са мо го пра ва) и внеш ние (п ри су щие 
со ци аль ной сфе ре). По доб ный под ход 
по лу чил приз на ние боль шей час ти на
уч но го со об щест ва.
 

2  Аб ра мов А.И. По ня тие функ ций пра ва // Жур нал 
рос сийс ко го пра ва. 2006. № 2; Па ла зян А.С. Прин
ци пы сис те ма ти за ции функ ций пра ва // Юри ди чес кий 
мир. 2009. № 2; Ага фо но ва Г.Ю. к воп ро су о сис те ме 
функ ций пра ва // Юри ди чес кий ана ли ти чес кий жур
нал. 2002. № 3; Бай тин М.И. О прин ци пах и функ ци ях 
пра ва: но вые мо мен ты // Пра во ве де ни е. 2000. № 3; 
Ле ви на С.В. Мес то и роль вос пи та тель ной функ ции в 
сис те ме функ ций пра ва // Об щест во и пра во. 2010. № 
1; Глеб чен ко О.А. Ох ра ни тель ная функ ция в сис те ме 
функ ций пра ва // Си бирс кий юри ди чес кий вест ник. 
2008. № 4; Кор нев А.В. Со ци аль ная функ ция прав: 
воп ро сы те о рии // Со ци аль ное го су дарст во; ми ро вой 
опыт и ре а лии Рос си и: ма те ри а лы на уч ной кон фе рен
ци и. М.: Ака де мия тру да и со ци аль ных от но ше ний, 
2003.
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Ի ՐԱ ՎՈՒՆ ՔԻ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅԹ ՆԵ ՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒ ՆԸ, ԲՈ ՎԱՆ ԴԱ ԿՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  
ԵՎ ԴԱ ՍԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ ՆԵ ՐԸ

 ԽԱ ՉԱ ՏՈՒՐ ԲԱ ԼԱ ՍԱՆ ՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փի լի սո փա յութ յան, սո ցի ո լո գի ա յի

և  իրա վուն քի ինս տի տու տի աս պի րանտ

 Հոդ վա ծում քն նարկ վում են իրա վուն քի գոր ծա ռույթ նե րի ծագ ման և զար գաց ման հար
ցե րը, ինչ պես նաև վեր լուծ վում են իրա վուն քի գոր ծա ռույթ նե րի էու թյու նը, բո վան դա կու
թյու նը և դա սա կար գում նե րը: Մաս նա վո րա պես ներ կա յաց ված են իրա վուն քի պաշտ պա նիչ 
և կազ մա կերպ չա կան գոր ծա ռույթ ներ: Քն նարկ վող թե մա յի շր ջա նա կում կար ևոր տեղ է 
հատ կաց վում նաև հան րա հայտ իրա վա գատ նե րի՝ Ս.Ս. Ալեք սե ևի, Ա.Ի. Աբ րա մո վի, Վ.Վ.Լա
զա րևի և այ լոց դիր քո րոշ ում ներին՝ իրա վուն քի գոր ծա ռույթ նե րի վե րա բեր յալ:

FUNCTIONSOFLAW:THENATURE,CONTENTANDCLASSIFICATIONS
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  wellknown jurists 
such as  (S.S. Alekseev, A.I. Abramov, V.V. Lazarev and others)  concerning functions of law 
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 Հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է ան ձի 
ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման ո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Տր վում է 
խնդ րի սո ցի ալ–հո գե բա նա կան ու սում
նա սիր վա ծու թյան հա կիրճ ակ նարկ, 
շեշ տադր վում է ար ժե հա մա կար գի 
ձևա վոր ման նշա նա կու թյու նը հա սա րա
կա կան փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա
ռուց ման տե սան կյու նից: Ներ կա յաց վում 
է ա վան դույ թի դե րը և նշա նա կու թյու նը 
ան ձի ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման 
հա մա տեքս տում: Քնն վում են ա վան
դույթ նե րի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը, 
ո րոնք կար ևոր վում են հա սա րա կայ
նո րեն նշա նա կա լի նոր մե րի ու վար քի 
պահ պան ման ա ռու մով:

 Հան գու ցային բա ռեր ու ար տա հայ
տու թյուն նե ր. ար ժե հա մա կարգ, ա վան
դույթ, գոր ծա ռույթ, հա սա րա կու թյուն, 
կա յու նու թյուն, սո ցի ա լա կա նա ցում, սո
ցի ա լա կան ի րա վի ճակ, սո ցի ա լա կան 
հա մա կարգ, նոր մեր, գոր ծու նե ու թյուն, 
սո ցի ոմ շա կու թային մի ջա վայր 

Իր ո ղջ կյան քի ըն թաց քում մար դը 
ձգ տում է ա ռանձ նաց նել ա ռաջ նայի նը և 
ե րկ րոր դա կա նը, կա րևորը և ոչ կա րևորը: 
Այն, ին չը մենք հա մա րում ե նք կար ևոր 
և ճիշտ, ազ դե ցու թյուն է գոր ծում մեր 
ո րո շում նե րի, վար քի ու շր ջա պա տի հետ 
փո հա րա բե րու թյուն նե րի վրա: Աս տի ճա
նա բար այդ հաս կա ցու թյուն նե րը դառ

նում են ար ժեք նե րի ձևա վոր ման հիմք, 
ամ րագր վում ան ձի կեն սա կան փոր ձով 
և ու ղոր դում են նրա գոր ծու նե ու թյու նը: 
Ար ժե քային կողմ նո րո շում նե րի ամ բող
ջու թյու նը նպաս տում է վար քի կա յուն 
դրս ևո րում նե րին, ին չը ար տա հայտ վում 
է ան ձի հա մա պա տաս խան պա հանջ
մունք նե րի ու հե տաքրքրու թյուն նե րի 
ո ւղղ վա ծու թյան մեջ: 

Ան հա տա կան ար ժեք նե րի ձևա վոր
ման, ան ձի սո ցի ա լա կա նաց ման ըն թաց
քում նրանց ամ բող ջաց ման և հա մա
կարգ ման հար ցադ րում նե րը մշ տա պես 
ե ղել են գիտ նա կան նե րի ու շադ րու թյան 
կենտ րո նում. չէ՞ որ ան հա տա կան ար
ժեք նե րի ձևա վո րու մը կա րե լի է դի տել 
որ պես սո ցի ա լա կան ար ժեք նե րի յու
րաց ման մի ու րույն գոր ծըն թաց: 

Ռու սա կան գի տա կան աս պա րե զում 
հե տաքրք րու թյու նը ար ժե հա մա կար գի 
և, մաս նա վո րա պես, ար ժեք նե րի նկատ
մամբ ի հայտ ե կավ 20–րդ դա րի կե սե
րին, ե րբ հրա տա րակ վեց Վ.Տու գա րի նո
վի աշ խա տու թյու նը կյան քի և մշա կույ թի 
ար ժեք նե րի վե րա բե րյալ [23]: Աս տի
ճա նա բար ձևա վոր վե ցին Վ.Վա սի լեն
կոյի և Վ.Տու գա րի նո վի տե սա կետ նե րը 
[4, 23]: Ա ռա ջին տե սա կե տի հա մա ձայն, 
ար ժեք նե րը ո րոշ վում են ի րա կա նու
թյան օբյեկտ նե րի նշա նա կա լի ու թյան 
ու օգ տա կա րու թյան նկա տա ռում նե րով: 

ՀՈԳԵԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

ՆԱԻ ՐԱ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն, դե կան,

 հո գե բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր 

ԱՆ ՆԱ ԽԱ ՉԱՏՐՅԱՆ
ՀՀ կենտ րո նա կան բան կի դրա մա նի շե րի թո ղարկ ման մաս նա գետ

Ա ՎԱՆ ԴՈՒՅ ԹԻ ԳՈՐ ԾԱ ՌՈՒՅ ԹԸ ԱՆ ՁԻ ԱՐ ԺԵ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳԻ  
ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ՏԵ ՔԱՍ ՏՈՒՄ
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Ե րկ րորդ տե սա կե տը շեշ տում էր, հա
կա ռակն, ար ժեք նե րի՝ որ պես հա սա
րա կա կան ի դե ալ ներ ներ կա յա նա լու 
հան գա ման քը, ի սկ եր րորդ տե սա կե տի 
հետ ևորդ նե րը ջա նում է ին հա մակ ցել 
այդ եր կու բևե ռային դիր քո րո շում նե րը:

 Ներ կայիս ռու սա կան գի տա կան միտ
քը հակ վում է ար ժեք նե րի ի ա րևմ տյան 
հու մա նիս տա կան մո տե ցում նե րին և 
դի տում այն ան ձի սո ցի ալ–հո գե բա նա
կան դրս ևո րում նե րի հա մա տեքս տում: 
Ա. Լե ոնտ ևը և Ս. Ռու բինշ տեյ նը քն նում 
են ան ձը գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում, 
Վ. Մյա սիշչ ևը կա րևորում է ան ձի հո
գե բա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, ի սկ 
Դ.Ո ւզ նադ ձեն շեշ տում է ան ձի դիր քորո
շում նե րի կա րևորու թյու նը [12; 16; 21; 24]: 
Այ դու հան դերձ, ան ձնային բնու թա գրե
րի մեջ կա րե լի է նշ մա րել ար ժեք նե րի 
յու րա հա տուկ դրս ևո րու մը: Բ.Ա նան ևը 
այն ներ կա յաց նում է որ պես « կեն սա կան 
ո ւղղ վա ծու թյուն», Ա.Լե ոնտ ևը ար ժեք նե
րը դի տում է որ պես ան ձի գոր ծու նե ու
թյու նը ի մաս տա վո րող տարր, ի սկ Լ.Վի
գոտս կին, սահ մա նե լով զար գաց ման 
« սո ցի ա լա կան ի րա վի ճակ» հաս կա ցու
թյու նը, շեշ տադ րեց սո ցի ա լա կան մի ջա
վայ րում ան ձի կա յաց ման հան գա ման քը 
[2; 12; 7]: Բ.Ա նան ևի կար ծի քով՝ ան
ձի սո ցի ա լա կան դե րե րի և ար ժե քային 
կողմ նո րո շում նե րի հա մա կար գե րը ձևա
վոր վում ե ն՝ հիմն վե լով գե րա զան ցա
պես ան ձի սո ցի ա լա կան կար գա վի ճա կի 
վրա [2]: Նրա հա մոզ մամբ, սո ցի ա լա կան 
կար գա վի ճա կը, դե րե րը և ար ժե քային 
կողմ նո րո շում նե րը ո րո շում են վար քի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և դր դա
պատ ճառ նե րը ու, մի ա ժա մա նակ, ան ձի 
հա կում ներն ու բնա վո րու թյու նը: Նշենք 
նաև Վ.Ա լեկ սե ևայի կար ծի քը նրա մա
սին, որ հա սա րա կու թյան ար ժեք նե րը՝ 
ը նդ գրկ վե լով ան ձի գոր ծու նե ու թյան և 
վար քի հա մա կար գի մեջ, ձեռք են բե րում 
ան ձնային բնու թա գրեր [1]: 

Ար ժեք նե րի ձևա վոր ման, ար ժե հա
մա կար գի հս տա կեց ման ամ բողջ գոր
ծըն թա ցը դիտ վում է ան ձի կա յաց ման 

և սո ցի ա լա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րի 
հետ մի ա սին, կազ մում նրա ան բա ժա նե
լի մա սը և պայ մա նա վո րում ան ձի վար
քը:

 Վե րոն շյալ ու սում նա սի րու թյուն նե րի 
սո ցի ալ–հո գե բա նա կան կող մը խն դի
րը դի տար կում է որ պես ան ձի կող մից 
հա սա րա կայ նո րեն պայ մա նա վոր ված 
ար ժեք նե րի յու րաց ման եր ևույթ: Ս.Ռու
բինշ տեյ նը, հետ ևա բար, հո գե բա նու թյան 
խն դի րը տես նում էր ար ժեք նե րի պահ
պան ման մեջ: Ի սկ Ա.Լե ոնտ ևը հո գե բա
նու թյան գլ խա վոր խն դիր նե րից էր հա
մա րում գոր ծու նե ու թյու նը [21; 12]: 

Կյան քի ըն թաց քում ո րոշ ար ժեք ներ 
ամ րապնդ վում են, ի սկ ո րոշ ներն է լ՝ 
ձևա փոխ վում կամ ար ժեզրկ վում: Ար
ժեք նե րի ձևա վոր ման այդ պի սի դի նա
մի կան են թադ րում է ան հա տա կան ար
ժեք նե րի յու րա հա տուկ դա սա կար գում, 
բայց, միև նույն ժա մա նակ, ցույց է տա լիս 
նաև հա սա րա կա կան ար ժեք նե րի պահ
պան ման մի տու մը: Կա րե լի է են թադ րել, 
որ վեր ջի նիս ը նդ գրկ վա ծու թյան աս տի
ճա նը մե ծա նում է ան ձի սո ցի ա լա կա
նաց ման հետ մեկ տեղ, ե րբ ան ձը յու րաց
նում է հա սա րա կու թյան մեջ ըն դուն ված 
նոր մե րը, հեն վում նրանց վրա իր ա ռօ
րյա կյան քում: 

Ար ժեք նե րը թույլ են տա լիս ան ձին 
գնա հա տել շր ջա կա աշ խար հը, ար ժեք
նե րի մի ջո ցով ի րա կա նու թյան ա ռար կա
ներն ու եր ևույթ նե րը բնու թագր վում են 
հա սա րա կա կան նշա նա կու թյուն նե րով 
ո ւս տի նրանք ներ կա յա նում են ան ձի բա
րո յահո գե բա նա կան նկա րագ րի մի ջո ցով 
և ցու ցադ րում են, թե որ քա նով է ան ձը 
կա րևորում ո րո շա կի գա ղա փար ներն ու 
նպա տակ նե րը: 

Ան ձի ար ժեք նե րը, հիմ նա կա նում, 
ձևա վոր վում են մա նուկ հա սա կից: Ճիշտ 
վար վե լու մա սին պատ կե րա ցում ներն ու 
խո սե լու հմ տու թյուն նե րը հա ճախ հստա
կեց վում են ծնող նե րի, ըն տա նի քի այլ 
ան դամ նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո: Զար
գաց ման հետ զու գըն թաց ե րե խայի ար
ժե քային հա մա կար գի ձևա վոր ման վրա 
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ի րենց ազ դե ցու թյունն են թող նում ըն
կեր նե րը, ու սու ցիչ նե րը և այ լք. ը նդ լայն
վում է ար ժեք նե րի յու րաց ման ու ձևա
վոր ման շր ջա նա կը, ե րե խան սկ սում է 
ը նտ րո ղա բար կա ռու ցել սե փա կան ար
ժե քային հա մա կար գը և հա մադ րել այն 
հա սա րա կա կան ար ժե հա մա կար գի հետ: 

Այս պի սով՝ Դ.Լե ոնտ ևը ա ռանձ նաց
նում է ար ժեք նե րի ձևա վոր ման հե տև յալ 
գոր ծըն թա ցը. հա սա րա կա կան ի դե ալ
նե րը ան ձի գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում 
յու րաց վում են և ար տա հայտ վում հա
սա րա կայ նո րեն ըն դուն ված վար քի նոր
մե րի և ան ձի դիր քո րո շում նե րի կա
ռուց ված քի մեջ [13]: Ան ձի ար ժե քային 
կողմ նո րո շում նե րի և հա սա րա կա կան 
ի դե ալ նե րի մի ջան կյալ օ ղակն է փոքր 
խմ բի ար ժեք նե րի հա մա կար գը [13]: 

Ար ժեք նե րի հա մա կար գի տի պա բա
նու թյան ա ռա ջին փոր ձե րից է կա տա րել 
Գ.Օլ պոր տը, ո րն ա ռանձ նաց րել է ար
ժեք նե րի վեց տե սակ [17].

1.  տե սա կան ար ժեք ներ՝ ռա ցի ո նալ 
մտա ծո ղու թյու նը ու ղոր դող,

2. տն տե սա կան ար ժեք ներ՝ կեն սա
կան օ գու տի ա ռաջ նայ նու թյու նը սահ մա
նող,

3. էս թե տի կա կան ար ժեք ներ՝ ա ռա
վե լա գույնս ներ դաշ նա կու թյունն ու ար
վես տը գնա հա տող,

4.  սո ցի ա լա կան ար ժեք ներ՝ մարդ
կային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին ա ռա
վել նշա նա կու թյուն տվող,

5.  քա ղա քա կան ար ժեք ներ՝ իշ խա
նու թյա նը բա ցար ձակ ա ռաջ նայ նու թյուն 
հատ կաց նող,

6. կ րո նա կան ար ժեք ներ՝ ո րո շա կի 
կրո նա կան պատ կե րա ցում նե րի հա մա
կար գին նա խա պատ վու թյու նը տվող:

 Ներ կա յաց նե լով ա րևմ տյան փի լի
սո փա յա կան և հա սա րա կա գի տա կան 
մտ քի զար գա ցում նե րի հա կիրճ ակ նար
կը՝ ան հրա ժեշտ է նշել սո ցի ո լոգ ներ 
Պ.Սո րո կի նի և Վ.Դիլ տե ի հա յացք նե րը, 
ո րոնք մե ծա պես խթա նե ցին ար ժեք նե
րի գի տա կան դա սա կարգ ման և ար
ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման հե տա գա 

ու սում նա սի րու թյուն նե րը [22, 8]: Ար ժեք
նե րի հա սա րա կա կան բնույ թը սկսեց 
դի տարկ վել մշա կու թային ար ժե հա
մա կար գի բազ մա զա նու թյան մեջ: Այդ 
գա ղա փար նե րի տրա մա բա նա կան շա
րու նա կու թյու նը ե ղավ Է.Դյուրգ հեյ մի 
հայտ նի կար ծի քը նրա մա սին, որ հա
սա րա կու թյան ար ժե հա մա կար գը ի րե
նից ներ կա յաց նում է ա ռան ձին ան հատ
նե րի ար ժե քային պատ կե րա ցում նե րի 
բազ մա շերտ մի ամ բող ջու թյուն, ի նչն էլ, 
հետ ևա պես, հան գում է « կո լեկ տի վի» 
գի տակց մանն ու ա րժ ևոր մա նը [9]: 

Մ.Վե բե րը և Տ.Պար սոն սը զար գաց
րին այդ գա ղա փար նե րը՝ ներ կա յաց
նե լով դրանք որ պես ան ձի կող մից հա
սա րա կու թյան ար ժեք նե րի յու րաց ման 
հետ ևո ղա կան գոր ծըն թաց [5, 18]: Ար
ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման կա րևորա
գույն հաս կա ցու թյուն ներ են դար ձել 
« սո ցի ա լա կան ի րա վի ճա կը», « սո ցի ա
լա կան հա մա կար գը» և « սո ցի ոմ շա կու
թային մի ջա վայ րը»: 

Հ.Հեկ հաու զե նը տա լիս է իր տե սա
կան դիր քո րո շու մը ար ժե հա մա կար գի 
ձևա վոր ման վե րա բե րյալ՝ կա պե լով այն 
որ ևէ նպա տա կին հաս նե լու ձգ տու մի, 
ը նդ հա նուր առ մամբ, նպա տա կաուղղ
ված գոր ծու նե ու թյան գա ղա փա րի հետ, 
ո րը հե ղի նա կը սահ մա նում է «ն վաճ ման 
գոր ծու նե ու թյուն» եզ րույ թով [25]:

 Հա մա ձայն Հ.Հեկ հաու զե նի՝ նվաճ ման 
գոր ծու նե ու թյու նը պետք է ի րե նից հե տո 
թող նի շո շա փե լի ար դյունք, ո րը պետք է 
գնա հատ վի ո րա կա պես կամ քա նա կա
պես, ըն դո րում գ նա հատ վող գոր ծու նե
ու թյան նկատ մամբ պա հանջ նե րը չպետք 
է լի նեն ոչ չա փա զանց ցածր, ոչ էլ՝ չա
փա զանց բարձր, այ սինքն, որ պես զի 
գոր ծու նե ու թյու նը կա րո ղա նա ա վարտ
վի հա ջո ղու թյամբ, և, ա ռն վազն, չպետք 
է ի րա գործ վի ա ռանց ո րո շա կի ժա մա
նա կի և ջան քե րի կի րառ ման: 

Անհ րա ժեշտ է ու նե նալ ո րո շա կի հա
մե մա տա կան սանդ ղակ և այդ սանդ
ղա կի սահ ման նե րում՝ պար տա դիր 
հա մար վող ո րո շա կի նոր մա տի վային 
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մա կար դակ:
Վեր ջա պես, գոր ծու նե ու թյու նը պետք 

է լի նի ցան կա լի սուբյեկ տի հա մար և 
նրա ար դյուն քը պետք է ստա նա հենց 
ին քը՝ սուբյեկ տը: 

Ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման մեկ 
այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն կա րե լի է 
նշել՝ ներ կա յաց նե լով ար ժեք նե րի ևս մի 
դա սա կար գում. բա զային և ի նստ րու
մեն տաալ ար ժեք ներ: Ա ռա ջին խմ բում են 
ը նդ գրկ վում հա մա մարդ կային, բա րո
յա կան նոր մե րը, ո րոնք, ը ստ եր ևույ թին, 
կար ևոր վում են ցան կա ցած մշա կույ
թում: Դրանք են մարդ կային ար ժա նա
պատ վու թյու նը, սե րը, ըն կե րու թյու նը, 
ի րա վա հա վա սա րու թյու նը և այլն: Ե րկ
րորդ խմ բին են պատ կա նում կոնկ րետ 
վար քային ի մաստ նե րա ռող ար ժեք նե րը, 
ո րոնք գե րա զան ցա պես ար տա հայտ վում 
են վար քի հատ կա նի շի տես քով, նրանք 
ա վե լի ճկուն են ու փո փո խա կան, կախ
ված կոնկ րետ սո ցի ա լա կան ի րադ րու
թյունից: Դրան ցից են « հա վա տա րիմ», 
« քա ղա քա վա րի», « գի տակ» և այլ հատ
կա նիշ նե րով ար տա հայտ վող ար ժեք նե
րը: Ար ժեք նե րի այս խմ բի ձևա վո րու մը 
մե ծա պես կախ ված է նոր փոր ձի յու րա
ցու մից և են թա կա է փո փոխ մա ն: 

Ար ժեք նե րի բա ցա հայտ ման, ար ժե
հա մա կար գի ձևա վոր ման գոր ծըն թա
ցը նպաս տում է ան ձի դիր քո րո շում նե
րի հս տա կեց մա նը: Բա ցա հայտ ված և 
գի տակց ված ար ժեք նե րը դառ նում են 
նա խընտ րե լի, ձեռք են բե րում կա յուն և 
հետ ևո ղա կան բնույթ: 

Ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման եր
կա րատև գոր ծըն թա ցը ներառում է առ
կա ար ժեք նե րի ու սում նա սի րու թյունն ու 
գնա հա տու մը, նոր ի րա վի ճա կում ի նք
նադրս ևոր ման նո րո վի ըն կա լումն ու 
ա րժ ևո րու մը: Ա նհ րա ժեշտ պայ ման է 
հա սա րա կու թյու նում ան ձի նոր ձևա վոր
վող դիր քո րո շում նե րի այն պի սի ներ կա
յա ցումն ու շր ջա նա ռու մը, ո րոնք դառ
նում են հա սա րա կայ նո րեն կար ևոր վող 
և ըն դու նե լի: 

Այս պի սով՝ ան ձի ար ժե հա մա կար գը 

ձևա վոր վում է հա սա րա կա կան փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի ներ քո և փոխ պայ
մա նա վոր վում նրան ցով: Այն մեկ տեղ չի 
վե րած վում հա սա րա կու թյան և աշ խար
հի մա սին հա խուռն պատ կե րա ցում նե
րի, այլ ներ կա յա նում է որ պես ո րո շա կի 
կա ռուց վածք, ո րը հիմն ված է ար ժեք նե
րի ա ռաջ նայ նու թյան սկզ բուն քի վրա: 
Այդ սկզ բուն քը ան ձի ար ժե հա մա կար գի 
ձևա վոր ման կա րևորա գույն բնու թա
գիրն է: Ան ձի կող մից որ ևէ ար ժե քի ըն
դու նու մը ար դեն ի սկ են թադ րում է ամ
բողջ հա մա կար գի դա սա կար գում՝ ը ստ 
տվյալ ի րա վի ճա կում ա ռաջ նայ նու թյան 
սկզ բուն քի: 

Ար ժե հա մա կար գի բազ մա շերտ կա
ռուց ված քը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
տա րաբ նույթ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա
նաց մա նը: Ար ժեք նե րը, լի նե լով ան ձի 
դիր քո րո շում նե րի ձևա վոր ման և դա սա
կարգ ման հիմք, օգ նում են ան ձին գրա
վել ո րո շա կի հա սա րա կա կան դիրք և 
ձևա վոր վում են ան ձի սո ցի ա լա կա նաց
ման ըն թաց քում: 

Ան ձի ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր
ման գոր ծըն թա ցը մեր կող մից քնն վում 
է ա վան դույ թի ի նս տի տու տի ծի սա սո
վո րու թային կեն սա գոր ծու նե ու թյան տե
սան կյու նից: Այն ստա նում է նշա նային 
ի մաս տա վո րում, ին չը, իր հեր թին, ար
տա հայտ վում է ան ձի ար ժե հա մա կար
գում: 

Ա վան դույթ նե րը ար տա հայ տում են 
կա յուն հա սա րա կա կան հա րա բե րու
թյուն նե րը: Դի տե լով դրանց սո ցի ա լա
կան գոր ծա ռույթ նե րի տե սան կյու նից՝ 
ի րա վամբ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ 
ա վան դույթ նե րը ա պա հո վում են մարդ
կանց միջև փո փոխ վող և զար գա ցող 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու
թյու նը: Դա ա վան դույթ նե րի կա րևորա
գույն ը նդ հա նուր գոր ծա ռույթն է: Հա
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում 
ա ռանց կա յու նու թյան չի կա րող լի նել ոչ 
մի զար գա ցում և փո փո խու թյուն, ո ւս
տի ա ռանց ա վան դույ թի հա սա րա կա
կան հա րա բե րու թյուն նե րում չի կա րող 
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տե ղի ու նե նալ ոչ մի զար գա ցում: Ա պա
հո վե լով վեր ջին նե րի կա յու նու թյու նը և 
ստա բիլ վի ճա կը՝ ա վան դույ թը, այդ պի
սով, ծա ռա յում է որ պես հա սա րա կա
կան կե ցու թյան ան հրա ժեշտ պայ ման: 
Ա վան դույ թում մշ տա պես փո փոխ վող 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը 
ամ րապնդ վում են, վերած վում են հաս
տա տուն, դա դա րի վի ճա կի: Ա վան դույթ
նե րում ար տա հայ տու թյուն են գտ նում 
հա սա րա կայ նո րեն նշա նա կա լի նոր մերն 
ու վար քը, ազ գային հիմ նա րար ար ժեք
ներն ու դիր քո րո շում նե րը: 

Ա վան դույթ նե րի բնույ թը չի կա րող 
բա ցա հայտ վել խո րա պես, ե թե չհե տա
զոտ վեն դրանց գոր ծա ռույթ նե րը և, 
հա մա պա տաս խա նա բար, հա մա կարգ
ված վեր լու ծու թյու նը չլ րաց վի գոր
ծա ռու թային վեր լու ծու թյամբ: Նման 
վեր լու ծու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը 
թե լադրված է նրա նով, որ ա վան դույթ
նե րը ու նեն հա մա կար գային–գոր ծա ռու
թային բնույթ: Քա նի որ « գոր ծա ռույթ» 
հաս կա ցու թյու նը բազ ման շա նակ է, 
պայ մա նա կա նո րեն նրա տակ ե նք հաս
կա նում այն հա մա կար գային նշա նա կու
մը, ո րը հան դես է գա լիս օբյեկ տի ծա
ռայո ղա կան դե րում [20]: 

Ա վան դույթ նե րը կա րե լի է բնո րո
շել որ պես եր ևույթ ներ, ո րոնք ար տա
հայտ վում են սո ցի ա լա կան հա մա կար
գե րում, քա նի որ հա սա րա կու թյու նից 
դուրս նրանք գո յու թյուն չու նեն: Այդ 
պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է տա րան ջա
տել ա վան դույթ նե րի ը նդ հա նուր կամ 
տի պային, և յու րա հա տուկ՝ մաս նա վոր 
գոր ծա ռույթ նե րը և նրանց ո րո շա կի նո
րա մու ծու թյուն նե րը: 

Ընդ հա նուր գոր ծա ռույթ նե րը կապ
ված են հա մա կար գային օ րի նա չա փու
թյուն նե րի հետ, ո րոնք ար տա հայտ
վում են ա ռանց բա ցա ռու թյան բո լոր 
ա վան դույթ նե րում: Ա վան դույթ նե րը 
ու նեն նաև յու րա հա տուկ գոր ծա ռույթ
ներ՝ ֆաս ցի նա ցի այի և ստի մու լյա ցի այի 
գոր ծա ռույթ ներ: Այդ հատ կու թյուն նե րի 
շնոր հիվ ա վան դույթ նե րը կա րող են 

«ձ գել» ան հատ նե րին տար բեր խմբե
րի, սո ցի ա լա կան մի ա վո րում նե րի և 
կո լեկ տիվ նե րի մեջ, ու նեն ար տա հայտ
չա կան–զ գա յա կան ձևեր և այդ պատ
ճա ռով մարդ կանց վրա թող նում են 
է մո ցի ո նալ տպա վո րու թյուն: Այս տե ղից 
էլ եր ևում է ա վան դույթ նե րի ազ դե
ցու թյու նը կո լեկ տիվ նե րում մարդ կանց 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մա կար դա կի 
և բնույ թի վրա [20]: 

Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ա վան դույթ
նե րի հե տև յալ կար ևոր գոր ծա ռույթ նե
րը, ո րոնք նույն պես կար ևոր վում են 
ան ձի ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման 
հա մա տեքս տում՝

1. Ին տեգ րա տիվ գոր ծա ռույթ. ամ
բող ջաց նե լով ան հատ նե րի վար քը և 
գոր ծու նե ու թյու նը, նրանց մտ քերն ու 
զգաց մունք նե րը, ո ւղ ղե լով սո ցի ա լա
կան խմ բե րի և ի նս տի տուտ նե րի ջան
քե րը՝ ա վան դույ թը կա րող է ա ջակ ցել 
տվյալ հա սա րա կու թյան կա յու նու թյա
նը: 

2.  Ռե գու լյա տիվ գոր ծա ռույթ. ազ
գային մշա կու թային գա ղա փար նե
րը, կարծ րա տի պե րը և ա վան դա պես 
կրկնվող գոր ծու նե ու թյու նը հան դես են 
գա լիս մարդ կանց վար քի կար գա վո րիչ
նե րի դե րում:

3.  Կո մու նի կա տիվ գոր ծա ռույթ. 
ավան դույ թը ծա ռա յում է որ պես ան
հատ նե րի հա ղոր դակց ման մի ջոց: Այն, 
հիմն ված լի նե լով հա սա րա կա կան ար
ժեք նե րի վրա, փո խանց վում է սերն դե 
սե րունդ և ա պա հո վում հա սա րա կու
թյու նում ըն դուն ված ար ժե հա մա կար գի 
կա յու նու թյու նը [26]: 

Ավան դույթ նե րի ի նս տի տու տը, ը նդ
հա նուր առ մամբ, այն քա նով է « հա
վերժ», որ քա նով « հա վերժ» է հա սա
րա կու թյու նը: 

Ա վան դույթ նե րը կա րե լի է բա ժա նել 
« մե ռած» և « կեն դա նի» ա վան դույթ
նե րի: Ա ռա ջին նե րը կա րող են դառ
նալ ակ տուալ ո րո շա կի սո ցի ա լա կան 
պայ ման նե րում: Մեր ժա մա նակ նե րում 
դրանք են, օ րի նակ, նախ նա դա րյան և 
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ստր կա տի րա կան հա սա րա կու թյուն
նե րի ա վան դույթ նե րը: Ե րկ րորդ նե րը, 
ը նդ հա կա ռակն, ա նընդ մեջ ակ տո ւա լի
զաց վում են: Սա կայն ա վան դույթ նե րի 
վե րածննդի ըն թաց քը մի ան շա նակ չէ: 
« Կեն դա նի» ա վան դույթ նե րը կա րող են 
լի նել գոր ծող և հա կա ռակն: Ա վան դույ
թի գոր ծու նե ու թյան տակ հաս կաց վում 
են նրա բազ մա թիվ գոր ծա ռույթ նե րը՝ 
սո ցի ա լա կան կա պե րի գոր ծա ռույ թը, 
սո ցի ա լա կան փոր ձի տրանս լյա ցի
այի, տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման, 
կա ռու ցո ղա կան և սահ մա նադ րա կան 
գոր ծա ռույթ նե րը, մշա կու թաս տեղծ և 
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կար գա վո րող գոր ծա ռույթ նե րը, ը նդ հա
նուր առ մամբ՝ ար ժե հա մա կար գի ձևա
վոր ման բազ մա շերտ գոր ծա ռույթ նե րը 
[15, 6, 14]: Ա վան դույթ նե րի և սո վո րու
թյուն նե րի ի նս տի տու տը ա ռա ջա նում 
է պատ մու թյան զար գաց ման ա վե լի 
վաղ փու լում, քան ի րա վա կան օ րենք
նե րը: Ա վան դույթ նե րը, ի նչ պես աս վեց, 
ներա ռ վում են սո ցի ա լա կան նոր մե րի 
հա մա կար գի մեջ և մաս նակ ցում են ան
ձի ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր ման գոր
ծըն թա ցին [20, 10]: 

Սե րունդ նե րի ա վան դույթ նե րի պահ
պա նու մը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, 
այս ի մաս տով, պահ պա նել ար ժեք նե րի 
ո րո շա կի ու թյու նը և հա ջոր դա կա նու
թյու նը, ո րոնք, վե րար տադ րե լով ան
ցյա լը, կար ծես թե պա տասխա նատ վու
թյուն են կրում նա խորդ սե րունդ նե րի 
նկատ մամբ՝ ցու ցադ րե լով հա մա պա
տաս խան հար գան քը: Այն նաև հող է 
նա խա պատ րաս տում հա ջորդ սե րունդ
նե րին, ո րոնք կգան՝ փո խա րի նե լու 
ապ րող նե րին: Սե րունդ նե րի այս պի սի 
կեն դա նի հա ջոր դա կա նու թյամբ պահ
պան վում են ազ գի մշա կու թային ար
ժեք նե րը: Այդ ար ժեք նե րը պայ մա նա
վոր վում են կո լեկ տիվ գոր ծըն թաց նե րի 
հետ ան հա տի ստեղ ծա գոր ծու թյան սին
թե զով, ին չը մարդ կանց հա մախմ բում է 
մեկ ամ բող ջու թյան մեջ [3]: 

Ա վան դույթ նե րը ներ կա յա նում են 

տար բեր մա կար դակ նե րով: Նախ և 
ա ռաջ՝ նրանց տես նում ե նք հայ էթ նո սի 
բա նա հյու սա կան գրա վոր և բա նա վոր 
աղ բյուր նե րում որ պես ազ գային մտա
ծե լա կեր պի կարծ րա տի պեր: Ե րկ րորդ՝ 
ա վան դույ թի ի նս տի տու ցի ո նալ ձևե րը 
հան դի պում են հա ղոր դակց ման ըն
թաց քում, ո րի ար դյուն քում ձևա վոր վում 
է հա սա րա կա կան կար ծի քը եր ևույ թի 
նկատ մամբ: Այն ու սում նա սի րե լիս կա
րե լի է ա ռանձնաց նել տար բեր սե ռա–
տա րի քային, կր թա կան և սո ցի ա լա կան 
խմ բե րի պատ կե րա ցում նե րը խնդ րի 
շուրջ: Այս պի սով՝ հնա րա վոր է դառ նում 
բա ցա հայ տել հա սա րա կու թյու նում ան
ձանց գոր ծու նե ու թյան տար բեր գոր ծա
ռույթ նե րը և տալ տվյալ եր ևույ թի սո
ցի ալ–հո գե բա նա կան գնա հա տա կա նը: 
Ու րեմն, ա վան դույ թի գոր ծա ռույթ նե րի 
շր ջա նակ նե րը ո ւր վագծ վում են ան ձի 
հաս կա ցու թային, նշա նային հա մա կար
գով, ո րոնք ար տա հայտ վում են «անձ 
– հա սա րա կու թյուն» հա րա բե րու թյուն
նե րով [19, 11]: Վար քի նոր մերն ու կա
ղա պար նե րը ֆիքս ված են լեզ վա կան 
նշա նա կու թյուն նե րի մեջ, ո րոնց շնոր
հիվ գոր ծում է ա վան դույ թը և ո րոնց 
ծա գու մը ու կա ռուց ված քը հե տաքրք րել 
են լեզ վա բան նե րին, փի լի սո փա նե րին, 
մշա կու թա բան նե րին և հո գե բան նե րին, 
ո ւս տի, սո ցի ալ–հո գե բա նա կան տե սան
կյու նից կար ևոր վում են ա վան դույթ նե
րում ար տա հայտ ված հա սա րա կու թյան 
հետ ան ձանց փոխ գոր ծո ղու թյան ձևե
րը և ե ղա նակ նե րը, ո րոնք ստա նում 
են « նոր մա վոր ված միջ նոր դու թյան 
ե րանգ» [12]: Դրա նով էլ բնո րոշ վում է 
ա վան դույ թի ո րո շա կի ազ դե ցու թյու
նը ան ձի ար ժե հա մա կար գի ձևա վոր
ման, «անձ– հա սա րա կու թյուն» փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման 
ու կա յու նաց ման գոր ծում: Հա սա րա կա
կան կա յու նաց մա նը ու ստա բի լու թյա նը 
միտ ված ա վան դույ թի գոր ծա ռույթ նե րի 
քն նու թյու նը, այս պի սով, հիմք է հան դի
սա նում ան ձի ար ժե հա մա կար գի հե տա
գա խո րը ու սում նա սի րու թյուն նե րի:
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ФУНКЦИЯТРАДИЦИИВКОНТЕКСТЕФОРМИРОВАНИЯ 
ЦЕННОСТНОЙСИСТЕМЫЛИЧНОСТИ

 НА И РА АКО ПЯ Н
 На ци о наль ная a ка де мия на ук РА, Меж ду на род ный на уч но го–об ра зо ва тель ный центр, де кан,  

док тор пси хо ло ги чес ких на ук, про фес сор

АН НА ХА ЧАТ РЯН 
Цент раль ный банк Рес пуб ли ки Ар ме ни я, уп рав ле ние по ре гу ли ро ва нию де неж но го обо ро та,  

от дел по вы пус ку де неж ных зна ков, спе ци а лист по вы пус ку де неж ных зна ков

В стат ье предс тав ле ны не ко то рые осо бен нос ти фор ми ро ва ния цен ност ной сис те мы лич
нос ти. При ве ден крат кий об зор со ци аль но–п си хо ло ги чес кой изу чен нос ти проб ле мы, под черк
ну то зна че ние фор ми ро ва ния цен ност ной сис те мы с точ ки зре ния пост ро е ния об щест вен ных 
вза и мо от но ше ний. Предс тав ле ны роль и зна че ние тра ди ций в кон текс те фор ми ро ва ния цен
ност ной сис те мы лич нос ти. Про а на ли зи ро ва ны ос нов ные функ ции тра ди ций, предс тав ля ю
щих важ ность с точ ки зре ния сох ра не ния со ци аль но зна чи мых норм и по ве де ни я.
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 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է պար
գևատրման դե րը և նշա նա կու թյու
նը մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա
վար ման հա մա կար գում, ինչ պես նաև 
պար գևատրման հի նա կան տե սակ
նե րը և տար րե րը։ Աշ խա տա կազ մի 
պար գևատրու մը հան դի սա նում է յու
րա քան չյուր կազ մա կեր պու թյան սո ցի
ալ–տն տե սա կան, ինչ պես նաև սո ցի ալ–
հո գե բա նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ար դի ա կան խն դիր նե րից մե կը, որից 
կախ ված է ոչ մի այն մարդ կանց աշ խա
տան քային ակ տի վու թյու նը, այլ նաև 
կազ մա կեր պու թյան զար գա ցու մը։ 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. կա ռա վա րում, պար
գևատ րում, փոխ հա տու ցում, խթա նում, 
ռազ մա վա րա կան դեր։ 

Աշ խա տա կազ մի կա ռա վար ման հա
մա կար գում պար գևատրման դե րը 
հան դի սա նում է աշ խա տա կից նե րի ար
տադ րո ղա կան վար քի դր դու մը, վար քի 
ուղ ղու մը դե պի նպա տակ նե րի և խնդիր
նե րի լու ծում։ Մարդ կային ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման հա մա կար գում պար
գևատրու մը հան դի սա նում է մո տի վա
ցի այի մի մաս, որն էլ ապա հո վում է 
կազ մա կեր պու թյան առաջ խա ղա ցու մը 
և զար գա ցու մը։ Ներ կայիս ժա մա նա
կաշրջա նում մեծ տեղ է հատ կաց վում 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում պար
գևատրման ռազ մա վա րա կան ծրագ րի 
մշակ մա նը և ճիշտ կի րառ մա նը, ինչն էլ 
հան դի սա նում է առաջ նային պայ ման 
կազ մա կեր պու թյան գլ խա վոր նպա տա
կին արագ և ար դյու նա վետ հաս նե լու 
հա մար։ 

Աշ խա տա կազ մի պար գևատրում ասե

լով՝ հաս կա նում ենք այն բո լոր ծախ սե
րը, որոնք կրում է գոր ծա տուն՝ հիմն վե
լով աշ խա տան քային պայ մա նագ րի վրա։ 
Նյու թա կան պար գևատրման գոր ծըն թա
ցի որոշ ման ժա մա նակ, մի կող մից՝ պետք 
է հաշ վի առ նել աշ խա տակ ցի գոր ծու նե
ու թյու նը, իսկ մյուս կող մից՝ մո տի վաց նի 
նրան, որ պես զի նա հաս նի գոր ծու նե ու
թյան ցան կա լի մա կար դա կի։ Չնա յած, որ 
նյու թա կան պար գևատրմա նը տր վում է 
ամե նա կար ևոր և հիմ նա կան դե րը, այ
նո ւա մե նայ նիվ եթե մենք հաշ վի չառ նենք 
մնա ցած բո լոր գոր ծոն նե րը, ապա չենք 
հաս նի բո լոր նպա տակ նե րին։ Այն պետք 
է հա մադ րել սո ցի ալ–հո գե բա նա կան և 
կազ մա կերպ չա կան–ադ մի նիստ րա տիվ 
գոր ծոն նե րի հետ, ինչ պի սիք են՝ կոլ լեկ
տի վի ըն դու նու մը, կա ռա վար չա կան որո
շում նե րի կա յաց մա նը մաս նակ ցու թյու նը, 
իշ խա նու թյու նը, հե տաքր քիր աշ խա տան
քը, ար տո նու թյուն նե րը, աշ խա տան քում 
առաջ խա ղա ցու մը, աշ խա տան քի հար
մա րա վետ պայ ման նե րը և այլն։ Նյու թա
կան մո տի վա ցի ան դի տարկ վում է որ պես 
բա վա րար ման մի ջոց ոչ մի այն ֆի զի ո լո
գի ա կան պա հանջ մունք նե րի հա մար, այլ 
նաև ապա հո վու թյան։ Աշ խա տա վար ձի 
չա փը կա րող է դի տարկ վել նաև որ պես 
հար գան քի աս տի ճա նի և գրա ված դիր քի 
մա կար դա կի ար տա ցո լում [6]: 

Պար գևատրու մը այն ամենն է, ին չը 
մարդ հա մա րում է ար ժե քա վոր իր հա
մար։ Հիմք ըն դու նե լով այն, որ ար ժե
քա վոր հաս կա ցու թյու նը յու րա քան չյուր 
մար դու հա մար սպե ցի ֆիկ է՝ տար բեր 
է նաև պար գևատրման գնա հա տու մը 
կախ ված մար դու ար ժեք նե րից։ Աշ խա
տա կազ մի կա ռա վա րիչ նե րը գործ ու նեն 

ԺՈ ԶԵ ՖԻ ՆԱ ԵՍԱՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ գիտակրթական միջազգային կենտրոնի 

հոգեբանության ամբիոն, ասպիրանտ

 ՊԱՐԳԵՎԱՏՐ ՄԱՆ ՌԱԶ ՄԱ ՎԱ ՐԱ ԿԱՆ ԴԵ ՐԸ  
ՄԱՐԴ ԿԱՅԻՆ ՌԵ ՍՈՒՐՍ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐ ԳՈՒՄ
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պար գևատրման 2 հիմ նա կան տե սակ նե
րի հետ՝ ար տա քին և ներ քին [5,6]: 

Ներ քին պար գևատրու մը տա լիս է 
հենց աշ խա տան քը, դա ար դյուն քի հաս
նե լու զգա ցումն է, կա տար ված աշ խա
տան քի պա րու նա կու թյու նը և կա րևորու
թյու նը, ինք նա հար գան քը։ Շփու մը, որը 
առա ջա նում է աշ խա տան քի ըն թաց քում, 
նույն պես կա րե լի է դի տար կել որ պես 
ներ քին պար գևատրում։ Ներ քին պար
գևատրման ապա հով ման ամե նա հեշտ 
մի ջո ցը հա մա պա տաս խան աշ խա տան
քային պայ ման նե րի ապա հո վումն է և 
խնդ րի հս տակ ձևա կեր պու մը։ Ար տա
քին պար գևատրու մը ան մի ջա կա նո
րեն աշ խա տան քի հետ կապ ված չէ։ Դա 
աշ խա տան քի մեջ առաջ խա ղա ցումն 
է, գո վա սանք նե րը, աշ խա տան քային 
կար գա վի ճա կի նշան նե րը և հե ղի նա
կու թյու նը, աշ խա տա վար ձը, ինչ պես 
նաև ավել վճար նե րը (նա խա տես վա
ծից ավել ար ձա կուրդ, ապա հո վա գրու
թյուն, որո շա կի ծախ սե րի վճա րում և 
այլն)։ Պար գևատրման բնույ թը և չա
փը, որը ստա նում է աշ խա տա կի ցը, որ
պես իր աշ խա տան քի փոխ հա տու ցում, 
ան մի ջա կան ազ դե ցու թյուն է թող նում 
կազ մա կեր պու թյան հնա րա վո րու թյա նը 
գրա վե լու, պա հե լու և մո տի վաց նե լու 
աշ խա տա կազ մը։

 Շատ կար ևոր է նյու թա կա նի և բա
րո յա կա նի հա մա տե ղու մը մեկ հա մա
կար գի սահ ման նե րում։ Նյու թա կան 
պար գևատրում կա րող է հան դի սա նալ 
աշ խա տա վար ձը, մր ցա նակ նե րը և աշ
խա տան քի մեջ առաջ խա ղա ցու մը, իսկ 
ղե կա վար աշ խա տա կից նե րի հա մար՝ 
իրենց կա տար ված աշ խա տան քի ըն
դու նու մը և ճա նա չու մը։ Բա րո յա կան 
պար գևատրու մը դուրս է գա լիս աշ խա
տան քի գոր ծըն թա ցի սահ ման նե րից, դա 
հա սած ար դյուն քի բա վա րար վա ծու թյան 
զգա ցումն է և կա տար վա ծի իմաս տի 
զգա ցու մը։ Այդ գոր ծո նը ու ժե ղաց նե
լու նպա տա կով ղե կա վար նե րը պետք է 
փոր ձեն անընդ հատ բա րե լա վել աշ խա
տան քային պայ ման նե րը։ Նյու թա կան 

մո տի վա ցի ային, բա ցի աշ խա տա վար
ձից, վե րա բեր վում են, այս պես կոչ ված, 
ավել ար տո նու թյուն նե րը՝ ար ձա կուրդ, 
վճար վող ար ձա կուրդ հի վան դու թյան 
հա մար, թո շա կային և սո ցի ա լա կան 
ապա հով վա ծու թյուն, հանգս տի ժա մա
նակ, ընթ րե լու ժա մա նակ և այլն։ 

 Պար գևատրման՝ նա խա տես վա ծից 
ավել օգ տա գործ վող հա մա կար գե րը 
կա րե լի է բա ժա նել 2 խմ բի՝ խթան ման 
և փոխ հա տուց ման [4,6]:

Խ թան ման խմ բին են պատ կա
նում վճա րում նե րը, որոնք ուղղ ված են 
ուժե ղաց նե լու աշ խա տա կից նե րի նյու
թա կան հե տաքրքր վա ծու թյու նը ար
տադ րու թյան ար դյուն քի բա րե լավ ման 
հա մար. մր ցա նակ ներ, նպաստ ներ, աշ
խա տան քի ընդ հա նուր ար դյուն քի հա
մար պար գևատրում կապ ված 1 տար
վա աշ խա տան քի հետ, պար գևատրում 
կապ ված աշ խա տան քային տա րի նե րի 
հետ (մի ան գա մյա պար գևատրում միև
նույն աշ խա տա վայ րում եր կա րատև և 
չընդ հատ վող փոր ձի հա մար) և խթան
ման բնույ թի այլ վճա րում ներ։ Խթան ման 
պար գևատրում նե րը որոշ վում են գոր
ծա տո ւի կող մից և կախ ված են կազ մա
կեր պու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րից։ 
Դրանց տր ման չա փը և պայ ման նե րը 
որոշ վում են կոլեկ տիվ քն նար կում նե րի 
ար դյուն քում։ 

Ներ կայիս ժա մա նակ նե րում փոխ հա
տուց ման տի պի բո լոր վճա րում նե րը կա
րե լի է բա ժա նել 2 մեծ խմ բե րի։ Առա ջին 
հեր թին դրանք վճա րում ներ են, որոնք 
սահ մա նա փա կում չեն են թադ րում կախ
ված գոր ծու նե ու թյան ոլոր տից։ Երկ րորդ 
հեր թին դրանք վճա րում ներ են, որոնք 
կի րառ վում են աշ խա տան քային գոր
ծու նե ու թյան որո շա կի ոլորտ նե րում։ 
Շատ դեպ քե րում դրանք նույն պես պար
տա դիր են, բայց դրանց չա փե րի մա սին 
կա րե լի է պայ մա նա վոր վել գոր ծա տուի 
հետ։ Առա ջին խմ բին պատ կա նում են 
հե տև յալ վճա րում նե րը՝ հանգս տյան և 
տոն օրե րին աշ խա տան քի հա մար (ար
տա ժա մյա), ան չա փա հաս աշ խա տա
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կից նե րին կապ ված աշ խա տան քային 
օր վա կր ճատ ման հետ, մի ջին եկա մու
տի պայ ման նե րում կախ ված օրեն քից, 
աշ խա տող նե րին, կապ ված նոր մալ աշ
խա տան քային պայ ման նե րից շեղ ման 
հետ։ Վճա րում նե րի մնա ցած բո լոր տե
սակ նե րը ու նեն կի րառ ման սահ մա նա
փա կում ներ։ Այդ սահ մա նա փա կում նե րը 
տար բեր տե սա կի են լի նում։ Նրան ցից 
որոշ նե րը կի րառ վում են ավել աշ խա
տան քի փոխ հա տուց ման նպա տա կով, 
որը կապ ված չէ աշ խա տակ ցի ան մի
ջա կան գոր ծա ռույթ նե րի հետ (օ րի նակ՝ 
աշ խա տա կի ցը կա տա րում է ղե կա վա րի 
գոր ծա ռույթ նե րը, սա կայն չի ազատ վում 
իր հիմ նա կան աշ խա տան քային պար
տա կա նու թյուն նե րից)։ 

Վ ճար ման մյուս տե սակ նե րը կապ
ված են աշ խա տան քի ան բա րեն պաստ 
պայ ման նե րի հետ։ Այս պի սով՝ պար
գևատրման հիմ նա կան նպա տակն է 
պահ պա նել, գրա վել, խթա նել աշ խա
տա կազ մին կազ մա կեր պու թյան ռազ
մա վա րա կան նպա տա կի իրա կա նաց
ման հա մար։ Յու րա քան չյուր առան ձին 
աշ խա տակ ցի պար գևատրման ու սում
նա սի րու թյու նը հան դի սա նում է կազ
մա կեր պու թյան կող մից նրա գնա հատ
ման ար դյունք, և ար տա ցո լում է, թե 
որ քան հա ջող է տվյալ աշ խա տա կի ցը 
կա տա րում իր պար տա կա նու թյուն նե րը։ 
Գնա հատ ման հա մա կար գե րը կա րող են 
տար բեր լի նել, սա կայն նպա տա կը մեկն 
է՝ սահ ման ան ցկաց նել աշ խա տա կից նե
րի միջև, ով քեր աշ խա տում են անընդ
հատ, բա վա րա րող և լավ, և հա մա պա
տաս խան նրանց պար գևատրել [3]:

 Ժա մա նա կա կից կազ մա կեր պու
թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյու նում տվյալ 
գնա հա տու մը տա րե կան ատես տա վոր
ման ձև է ստա նում կամ հար ցազ րույ ցի, 
որը անց կաց վում է ղե կա վա րի կող մից 
տա րին մեկ ան գամ։ Փոխ հա տուց ման 
փա թե թը կամ էլ պար գևատրման հա
մա կար գը, որը կի րառ վում է կազ
մա կեր պու թյու նում, կազմ ված է երեք 
տար րե րից՝ աշ խա տան քի հիմ նա կան 

վար ձատ րու թյուն (բա զային աշ խա տա
վարձ), հա վե լավ ճար (բո նուս ներ, մր ցա
նակ ներ), և սո ցի ա լա կան վճար ներ (բե
նե ֆիթ ներ)։ 

Աշ խա տան քի հիմ նա կան վար
ձատրու թյու նը կազ մա կեր պու թյու նում 
աշ խա տակ ցի աշ խա տան քի կամ տվյալ 
պաշ տո նում կա տա րած պար տա կա նու
թյուն նե րի երաշ խա վոր ված փոխ հա
տու ցումն է։ Բա զային աշ խա տան քային 
վար ձատ րու թյու նը (գու մա րային պար
գևատրման հիմ նա կան մա սը) կա ռուց
վում է բա զային աշ խա տան քի կա տա
րու մից (վ ճար ներ աշ խա տած ժա մե րի 
հա մար)։ Հա վե լավ ճար նե րը կա րող են 
պայ մա նա վոր ված լի նել օտար լեզ վի 
իմա ցու թյան, աշ խա տան քային փոր ձի, 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
և այլ նի հա մար։ Սո վո րա բար հա վե
լավ ճար նե րը հաշ վում են տո կոս նե րով, 
ինչը պայ մա նա վոր ված է բա զային աշ
խա տա վար ձի չա փից։ Բա զային աշ
խա տա վար ձը նույնն է մնում բա վա կա
նին եր կար ժա մա նակ, և ուղ ղա կի ո րեն 
կապ ված չէ աշ խա տակ ցի աշ խա տան քի 
ըն թա ցիկ ար դյունք նե րի հետ։ Փաս տա
ցի ո րեն դա աշ խա տակ ցի փոխ հա տու
ցումն է իր մշ տա կան պար տա կա նու
թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար։ Որ քան 
կա տար ված աշ խա տան քը շատ է, այն
քան պար գևատրու մը ավե լի մեծ է։ Պար
գևատրման չա փե րի փո փո խու թյուն նե րը 
կա րող են կախ ված լի նել եկամ տի ավե
լա ցու մից (ք չա ցու մից), պլա նի կա տար
ման տո կոս նե րից և այլն։

 Կազ մա կեր պու թյան վար ձատ րու թյան 
հա մա կար գը, և ընդ հա նուր փոխ հա
տուց ման քա ղա քա կա նու թյու նը չպետք 
է դի տար կել որ պես առան ձին գոր ծըն
թաց, որը կապ ված չէ կամ էլ քիչ է կապ
ված ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման 
ցիկ լի, աշ խա տա կազ մի գնա հատ ման և 
ատես տա ցի այի հետ։ Կա րե լի է առանձ
նաց նել վար ձատ րու թյան հա մա կար գի 
ոչ հա ջող ներդր ման 4 առա վել տա րած
ված պատ ճառ նե րը՝

1)  Աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան 
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գնա հատ ման ան բա վա րար չա փա նիշ
ներ։ Շատ դեպ քե րում գնա հա տում են 
աշ խա տակ ցին, ոչ թե նրա աշ խա տան
քային գոր ծու նե ու թյու նը և աշ խա տան
քի ար դյունք նե րը՝ հա մա պա տաս խան 
նպա տա կի հետ կապ ված։

2)  Վար ձատ րու թյան սկզ բունք նե րի 
գաղտ նի ու թյու նը։ Աշ խա տա կից նե րի չի
մա ցու թյու նը վար ձատ րու թյան հա մա
կար գի մա սին, և արդյո՞ք այն ար դար է։

3) Վար ձատ րու թյան սխալ հա մա կար
գը՝ ըստ ար ժա նիք նե րի (կազ մա կեր պու
թյու նում եր կա րատև աշ խա տանք)։ Դա է 
պատ ճա ռը, որ ու ժեղ և թույլ աշ խա տա
կից նե րի միջև վար ձատ րու թյան տար բե
րու թյու նը շատ մեծ չէ, որն էլ ազ դում է 
աշ խա տա կից նե րի մո տի վա ցի այի վրա։ 

4)  Աշ խա տան քային վար ձատ րու թյան 
հա մա պա տաս խան մա կար դա կի դեպ
քում ղե կա վար նե րի սուբյեկ տի վիզ մը 
[6,8]:

 Փոխ հա տուց ման փա թե թի կազ մու
մը, որը տե ղի է ու նե նում մո տի վա ցի ոն 
հա մա կար գի սկզ բունք նե րի կազ մու մից 
և վի ճա կի ախ տո րո շու մից հե տո, իր մեջ 
նե րա ռում է հե տև յալ փու լե րը՝

•  կազ մա կեր պու թյան կազ մա
կերպ չա կան կա ռուց ված քի որո շու մը. 

• աշ խա տան քային հաս տիք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը.

•  պաշ տոն նե րի վճա րում նե րի հա
մա կար գը.

•  բա զային վար ձատ րու թյան, հա
վե լավ ճար նե րի որո շու մը, և մշ տա կան 
(բա զային) հա մա կար գի ձևա կեր պու մը.

• գու մա րային պար գևատրման 
փո փո խա կան մա սի մե խա նիզմ նե րի 
որո շու մը.

• կազ մա կեր պու թյան հա մա պա
տաս խան փաս տաթղ թե րի կազ մու մը։ 

Այս փու լում պետք է առանձ նաց
նել աշ խա տա կազ մի կա տե գո րի ա նե րը, 
որոնց հա մար պետք է կազմ վեն փոխ
հա տուց ման տար բեր հա մա կար գեր։ 
Սո վո րա բար առանձ նաց նում են հիմ
նա կան, աջակ ցու թյան և սպա սարկ
ման աշ խա տա կազմ։ Կա տե գո րի ա նե րի 

բա ժա նու մը կախ ված է կազ մա կեր պու
թյան գոր ծու նե ու թյու նից։ Հիմ նա կան 
աշ խա տա կազ մին վե րա բեր վում են այն 
աշ խա տա կից նե րը, ով քեր ան մի ջա կա
նո րեն զբաղ ված են ար տադ րու թյան 
գոր ծըն թա ցի (ար տադ րա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րի դեպ քում) կամ վա
ճառ քի գոր ծըն թա ցի հետ (ա ռևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի դեպ քում), այ
սինքն՝ նրանք ան մի ջա կա նո րեն ազ դում 
են կազ մա կեր պու թյան վերջ նա կան ար
տադ րան քի վրա։ Հիմ նա կան աշ խա տա
կազ մը հան դի սա նում է « վաս տա կող», 
այ սինքն՝ կազ մա կեր պու թյա նը եկա մուտ 
բե րող։ Աջակ ցող աշ խա տա կազ մը ապա
հո վում է հիմ նա կան աշ խա տա կազ
մի գոր ծու նե ու թյու նը՝ անուղ ղա կի ո րեն 
մաս նակ ցե լով պրո դուկ տի վերջ նա կան 
ստեղծ մա նը, ինչ պես նաև ստեղ ծե լով 
աշ խա տան քի գոր ծիք ներ և մի ջոց ներ 
հիմ նա կան գոր ծըն թա ցի հա մար։ Սպա
սարկ ման բաժ նին են պատ կա նում աշ
խա տա կից նե րը, ով քեր մաս նակ ցում 
են կազ մա կեր պու թյան կա րիք նե րի կա
ռա վար մա նը և սպա սարկ մա նը (ադ մի
նիստ րա ցի ա, հաշ վա պա հու թյուն, աշ
խա տա կազ մի ծա ռա յու թյուն և այլն)։

 Փոխ հա տուց ման փա թե թի կա ռուց
ված քը և պա րու նա կու թյու նը, նյու թա
կան փոխ հա տուց ման սկզ բունք նե րը 
տար բեր կա տե գո րի ա նե րի հա մար տար
բեր են։ Քա նի որ տար բեր կա տե գո րի ա
նե րի ներդ րու մը վերջ նա կան պրո դուկ
տի հա մար տար բեր է, և հետ ևա բար 
տար բե րու թյուն ներ պետք է լի նեն նաև 
պար գևատրման հա մա կար գում։ Պետք 
է պատ կե րա ցում կազ մել տար բեր բա
ժին նե րի և հաս տիք նե րի գոր ծա ռույթ նե
րի մա սին, և դա ֆիք սել հա մա պա տաս
խան փաս տաթղ թե րում։ Հաս տիք նե րի 
գոր ծա ռույթ նե րի վեր լու ծու թյան հի ման 
վրա ան ցկաց վում է երկ րորդ փու լը՝ 
հաս տիք նե րի վեր լու ծու թյու նը և դա
սա կար գու մը հիմ նվե լով նրան ցից յու
րա քան չյու րի ար ժե քի վրա, այ սինքն՝ 
կա տար ված ներդ րու մի։ Ար դյուն քում 
պետք է ստա նալ պար տա կա նու թյուն



161

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Հ. Մ. Ա վա նե սյան, Աշ խա տա կազ մի ընտ րու թյան և հա մալր ման ար դի հո գե բա նա կան հիմ
նախն դիր նե րը, Հան րային կա ռա վա րում/ գի տա կան հան դես, եր ևան, 2005, № 2, էջ 90–98 :

2. Գ. Հ. Ա վե տի սյան, Մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վա րում։ Եր ևան, « Լինգ վա», 2009, 100 էջ :
3. А ни ров Д. А. Уп рав ле ние пер со на лом; учебн. По со би е.–М; ТК Вел би, Из да тельст во Прос пект, 

2007– 432 г.
4. Б ли нов А. О., Ва си левс кая О. В. Исс куст во уп рав ле ния пер со на лом; Учеб ное по со би е.– М.: Ге

лан, 2001–411 с.
5.  Бу хал ков М. И. Уп рав ле ние пер со на лом; Учеб ник.– М.: ИН ФА–М. 2007–368 с.
6. Д жордж Т. Ми лю вич, Джер ри М. Нью ман. Сис те ма воз наг раж де ний и ме то ды сти му ли ро ва ния 

пер со на ла. 2005–760 с.
7.  По че бут Л. ., Чи кер В. А. Ор га ни за ци он ная со ци аль ная пси хо ло ги я. Санкт–Пе тер бур. 2002.–

298с.
8. Armstrong M. Human Resource Management, London and Philadelphia, 2006
9. Boxall, P. and Purcell, J. Strategic Human Resource Management, Palgrave Macmillan, Basingstoke, 

2003

նե րի ցու ցակ, որ տեղ հի ե րար խի այով 
առանձ նաց ված են և տար բեր վում են 
մի մյան ցից պա տաս խա նատ վու թյան 
մասշ տա բով, կա տար ված գոր ծա ռույթ
նե րի կա րևորու թյամբ, աշ խա տան քի 
ծան րա բեռն վա ծու թյամբ, որա կա վոր
ման պա հանջ վող մա կար դա կով և այլն։ 
Այ սինքն՝ ան հրա ժեշտ է աշ խա տա կազ
մին ներ կա յաց նել հի ե րար խի այի ձևով, 
յու րա քան չյուր գոր ծո նի գնա հատ ման 
հա մա կարգ կազ մել (աշ խա տան քի դժ
վա րու թյուն, պա հանջ վող որա կա վո
րում, պա տաս խա նատ վու թյուն, ծան րա
բեռն վա ծու թյուն և այլն) [3, 6, 9]:

Յու րա քան չյուր կազ մա կեր պու թյան 
ռազ մա վա րու թյան հա մար աշ խա տա
կազ մի պար գևատրու մը կար ևոր դեր է 
կա տա րում, քա նի որ այն ան մի ջա կա նո
րեն կապ ված է աշ խա տա կազ մի մո տի
վա ցի այի հետ։ Կազ մա կեր պու թյան հա
ջո ղու թյու նը ան մի ջա կա նո րեն կապ ված 
է յու րա քան չյուր աշ խա տակ ցի որա կի 
հետ։ Այդ պատ ճա ռով լավ ղե կա վա
րը պետք է ստեղ ծի այն պի սի պայ ման
ներ, որը հնա րա վո րու թյուն կտա նրանց 

աշ խա տել ամ բողջ ու ժով։ Յու րա քան
չյուր հա ջո ղակ կա ռա վար չի խն դիրն է 
ստա նալ ու ժեղ հե տա դարձ կապ, ցան
կու թյու նը բա րեխղ ճո րեն աշ խա տելու 
տվյալ կազ մա կեր պու թյու նում, իսկ այդ 
ամե նը կախ ված է նրա նից, թե որ քան 
բա վա րար ված է աշ խա տա կի ցը տվյալ 
կազ մա կեր պու թյու նում, որ քա նով է նա 
տես նում կա պը իր կա տա րած լավ աշ
խա տան քի և իր կա րիք նե րի բա վա րար
ման հնա րա վո րու թյան միջև։

Կազ մա կեր պու թյան ռազ մա վա
րա կան պլա նի մեջ ան մի ջա կա նո րեն 
մտնում է պար գևատրման ճիշտ հա մա
կար գի կազ մու մը, որն էլ կազ մում է աշ
խա տա կազ մի մո տի վա ցի այի մեծ մա սը։

Ամ փո փե լով հոդ վա ծը՝ կա րող ենք 
ասել, որ մարդ կային ռե սուրս նե րի 
կա ռա վար ման հա մա կար գում պար
գևատրու մը հան դի սա նում է կար ևոր 
գոր ծիք, քա նի որ այն խթա նում է մարդ
կանց աշ խա տել՝ լա վա գույնս դրս ևո րե
լով իրենց հնա րա վո րու թյուն նե րը, իսկ 
այդ ամե նը նպաս տում է կազ մա կեր պու
թյան զար գաց մա նը։
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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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 Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է ստեղ
ծա գոր ծու թյու նը՝ որ պես հո գե կան գոր
ծու նե ու թյան բարձ րա գույն ձևե րից մե կը, 
հո գե բա նա կան ար տա ցոլ ման կար ևոր և 
հիմ նա րար դեր ու նե նա լը հայ ռե ա լիս
տա կան ար ձա կի նշա նա վոր դեմ քե րից 
մե կի՝ Նար–Դո սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն
նե րից «Ան նա Սա րո յան» վի պա կում:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ստեղ ծա գոր ծու թյուն, հո
գե կան գոր ծու նե ու թյուն, հո գե բա նա կան 
ար տա ցո լում (պ րոյեկ ցի ա), աշ խար հա
յացք, գրո ղի ան հա տա կան ըն կա լում, 
հո գե բա նա կան փո խա կեր պում (տ րանս
ֆոր մա ցի ա), հո գե կան կերտ վածք:

Ս տեղ ծա գոր ծու թյան հիմ նախնդի
րը բարդ է: Ստեղ ծա գոր ծու թյու նը 
ստեղ ծա գոր ծող ան ձի ի նք նաար տա
հայտ ման եր կար և ո լո րապ տույտ ճա
նա պարհ է: Բուլ ղա րա ցի ա կա դե մի
կոս Մ. Ա. Ար նաու դո վը գտ նում է, որ 
«Ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը ա ռող ջու թյուն 
է, ստեղ ծա գոր ծու թյու նը պայ քար է 
ա մեն մի հի վան դա գի նի դեմ, ստեղ ծա
գոր ծու թյու նը պայ ծա ռա ցում և հո գե
կան մաք րու թյուն է, կա տար սիս…» [6]: 
Ստեղ ծա գոր ծու թյան մա սին գր վում են 
մե նագ րու թյուն ներ, գի տա կան ու սում
նա սի րու թյուն ներ, անց կաց նում բազ մա
թիվ հար ցազ րույց ներ գիտ նա կան նե րի և 
ար վես տա գետ նե րի հետ, բայց և այն պես 
ստեղ ծա գոր ծու թյան հո գե բա նու թյան 
մե խա նիզմ նե րի հար ցը մնում է լի ո վին 
չբա ցա հայտ ված, վա րա գուր ված: Գե
ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հո գե բա նու թյան հար ցերն, ը նդ հա նուր 
առ մամբ, միշտ էլ ե ղել են նշա նա վոր 
հո գե բան նե րի հե տաքրք րու թյան կենտ
րո նում և ոչ մի այն հո գե բան նե րի, այլև 

հենց ի րենց՝ ստեղ ծա գոր ծող նե րի: 
Վեր լու ծել գրա կան գոր ծե րը, հիմն

վե լով հե ղի նա կի հո գե կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի վրա, նոր եր ևույթ չէ: 
Նա խա հե ղա փո խա կան Ռու սաս տա նում 
գրա կա նու թյան մեջ գոր ծում էր մի ամ
բողջ ո ւղ ղու թյուն, ո րը գլ խա վո րում է ին 
Ա. Պո տեբ նյան, Դ. Օվ սյա նի կո–Կու լի
կովս կին, սա կայն 20–ա կան թվա կան նե
րին գրա կա նու թյան մեջ հո գե բա նա կան 
ո ւղղ վա ծու թյու նը թու լա նում է, կորց նում 
իր հե ղի նա կու թյու նը: Պարզ է դառ նում, 
որ հին մե թո դա բա նա կան սկզ բունք նե
րով այլևս հնա րա վոր չէ վեր լու ծել գե
ղար վես տա կան գրա կա նու թյու նը: Նույն 
20–ա կան նե րին Ա րև մուտ քում լայն տա
րա ծում են գտ նում Զ. Ֆրեյ դի տե սու
թյուն նե րը՝ գրո ղի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
դր դա պատ ճառ նե րը, գրա կան գոր ծըն
թա ցը, կեր պար նե րը հո գե վեր լու ծա կան 
մե թո դով վեր լու ծե լու մա սին: Ֆրեյ դը 
մեծ հե տաքրք րու թյուն է հան դես բե րում 
ար վես տի, հատ կա պես դա սա կան գրա
կա նու թյան, նկար չու թյան ու քան դա կա
գոր ծու թյան նկատ մամբ և, բնա կա նա
բար, իր ու սում նա սի րու թյուն նե րում չէր 
կա րող չանդ րա դառ նալ գե ղար վես տա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյան գոր ծըն թա
ցին: Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու
թյունն, ը ստ Ֆրեյ դի, ան գի տակ ցա կա նի 
դրս ևո րումն է, ո րը պետք է հաս կա նալ 
և գի տակ ցել: Ար վեստն ը նդ հան րա պես 
Ֆրեյ դի վեր լու ծու թյուն նե րում հան դես 
է գա լիս որ պես խորհր դա նիշ՝ հո գե կան 
ո րո շա կի վի ճակ նե րի, ա ֆեկ տիվ ապ
րում նե րի, ո րոնք հիմ նա կա նում կապ ված 
են ման կու թյան տա րի նե րի սեք սո ւա լու
թյան հետ: Ֆրեյ դյան հո գե վեր լու ծու
թյու նը ստեղ ծա գոր ծու թյու նը դի տում 

Օ ՖԵԼՅԱ Ա ՎԱԳՅԱՆ
«Գ լո բալ Բրիջ» դպ րո ցի հայոց լեզ վի և գրա կա նու թյան մաս նա գետ, 

ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի հո գե բա նու թյան մա գիստ րանտ 

 ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ ԱՐ ՏԱ ՑՈ ԼՈՒ ՄԸ ՆԱՐ–ԴՈ ՍԻ  
«ԱՆ ՆԱ ՍԱ ՐՈՅԱՆ» ՎԻ ՊԱ ԿՈՒՄ
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է որ պես սե ռա կան հա կում նե րի (լի բի
դոյի) սուբ լի մա ցի այի ան գի տակ ցա կան 
գոր ծըն թաց: Ստեղ ծա գոր ծա կան ակ տի
վու թյան աղ բյուր նե րը նա ո րո նում է այդ 
մութ և գի տակ ցու թյու նից ան գի տակ ցու
թյան ո լորտ ար տամղ ված հա կում նե րի 
մեջ, ո րոնք դրս ևոր վում են ե րազ նե
րում, սրամ տու թյուն նե րում: Ֆրեյ դը հա
մոզ ված է, որ ար վես տա գե տը ձգ տում 
է իր նե րաշ խար հի ա ռա վել լրիվ ի րա
գործ մա նը, նա ա վե լի ա զատ է ար տա
քին սահ մա նա փա կում նե րից, հենց այդ 
պատ ճա ռով էլ նման է ե րե խայի: Ար
վես տա գե տը սո վո րա կան մահ կա նա
ցու ից տար բեր վում է ներ քին հա կում նե
րի ո ւժգ նու թյամբ, ո րոնք ի րա կա նու թյան 
ազ դե ցու թյան տակ ար տամղ վում են 
գի տակ ցու թյու նից: Հենց դա է պատ
ճա ռը, որ նա, ի նչ պես նև րո տի կը, դի
մում է իր ֆան տա զի ա նե րի, ե րազ նե րի 
օգ նու թյա նը, որ պես զի այն տեղ գտ
նի չբա վա րար ված ցան կու թյուն նե րի 
ի րա գոր ծու մը: Բայց, ի տար բե րու թյուն 
նևրո տի կի, ո րը ևս տե ղա փոխ վում է իր 
ֆան տա զի ա նե րի ա նի րա կան աշ խար
հը, ար վես տա գե տը, շնոր հիվ իր բարձր 
զար գաց ման հա սած սուբ լի մա ցի այի, 
իր ներ քին և ցած րա կարգ հա կում նե րը 
տե ղա փո խում է գե ղար վես տա կան գոր
ծու նե ու թյան ո լոր տը և կապ ստեղ ծում 
իր եր ևա կա յա կան աշ խար հի և ի րա կա
նու թյան միջև: Այս դեպ քում ար վես տը 
դառ նում է շատ կար ևոր մի ջոց, ներ
քին մղում նե րի ի րա կա նաց ման հա մար, 
ի հե ճուկս « խեղ դող» մի ջա վայ րի: Հե
տաքր քիր է Ֆրեյ դի այն միտ քը, որ տեղ 
նա նշում է, որ հո գե բա նա կան վե պե րում 
գրո ղը մա սե րի է տրո հում իր «Ես–ը» և 
դրա շնոր հիվ իր հո գե բա նա կան կոնֆ
լիկտ նե րը դարձ նում մի քա նի հե րոս նե րի 
« սե փա կա նու թյու նը»: Ի սկ գե ղար վես
տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ազ դե ցու
թյու նը ո ւնկնդ րի կամ ըն թեր ցո ղի վրա, 
կապ ված է նրա մոտ հա ման ման հո գե
կան լար վա ծու թյու նից ա զատ վե լու հետ: 
Լի բի դոյի սուբ լի մա ցի այի գոր ծըն թա
ցը վե րա բե րում է ոչ մի այն ար վես տա

գետ նե րին, այլև ը նդ հան րա պես բո լոր 
մարդ կանց: « Մարդ կանց ա ռօ րյա կյան
քի ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս 
մեզ, որ նրանց մե ծա մաս նու թյա նը հա
ջող վում է ի րենց ակ տի վու թյան դր դող 
սե ռա կան է ներ գի այի մի զգա լի մասն 
ո ւղ ղել պրո ֆե սի ո նալ որ ևէ գոր ծու նե ու
թյան»,–գ րում է Ֆրեյ դը [9, 184]: Այս տե
սու թյուն նե րը լայն ար ձա գանք են գտ
նում նաև ռուս հո գե բան նե րի շր ջա նում:

Ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը հո գե կան գոր
ծու նե ու թյան ա ռա վել դժ վար ձևե րից 
մեկն է: Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյան կա ռուց ված քում կար ևոր վում 
է ան գի տակ ցա կա նի ու սում նա սիր ման 
հար ցը ոչ մի այն ար վես տի հո գե բա նու
թյան, այլև հո գե կան գոր ծու նե ու թյան 
այլ ձևե րի հա մար: Գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան գոր ծըն թա ցը, նրա 
հո գե բա նա կան մե խա նիզմ նե րը, գե
ղար վես տա կան կեր պա րի հո գե բա նա
կան կա ռուց ված քը հաս կա նա լու հա մար 
ան հնար է ան տե սել ան գի տակ ցա կա նի 
դե րը և նշա նա կու թյու նը: « Գե ղար վես
տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ի րա կա
նու թյան ը նդ հան րաց ված ար տա ցոլ ման 
ի նք նա տիպ ձև է՝ իր ու րույն լեզ վով, և 
ան հնար է բա ցատ րել ար վես տի լեզ վի 
ի նք նա տի պու թյու նը, ա ռանց ան գի տակ
ցա կա նի խնդ րին ան դրա դառ նա լու, 
հաշ վի չառ նե լով նրա գոր ծու նե ու թյան 
օ րի նա չա փու թյուն նե րը» [7, 307]:

Ս տեղ ծա գոր ծա կան գոր ծըն թա ցը 
հեն վում է ան գի տակ ցա կա նի վրա, ար
վես տա գե տին օժ տում սուր դի տո ղա
կա նու թյամբ, « սա կայն ան գի տակ ցա
կանն ըն դա մե նը ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծըն թա ցի մաս նա կիցն է և կա րող է 
գոր ծել մի այն « գի տակ ցու թյուն – ան գի
տակ ցու թյուն» հա մա կար գում: Եվ այն, 
ի նչ հաս տա տում է ար վես տի գոր ծը, 
ո րոշ վում է ո ՛չ ան գի տակ ցա կա նով, ո ՛չ 
էլ գի տակ ցա կա նով, այլ ար վես տա գե տի 
ան ձով, ո րը նե րա ռում է իր մեջ և՛ գի
տակ ցա կա նը, և՛ ան գի տակ ցա կա նը» [7, 
307]: Մի շարք հո գե բան ներ (Ռ. Կա րա
լաշ վի լին, Դ. Կով դան, Լ. Սլի տինս կա յան 
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և այլք) փոր ձեր են ա րել տա լու ան գի
տակ ցա կան հո գե կա նի վեր լու ծու թյու նը 
գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան 
կա ռուց ված քում, այ սինքն՝ տե ղա փո խել 
այն գրա կա նա գի տա կան վեր լու ծու թյան 
ո լորտ: Նրանք, ը ստ է ու թյան խո սե լով 
հե ղի նա կի կյան քի փոր ձի և ստեղ ծա գոր
ծու թյան մեջ դրանց տարնս ֆոր մա ցի այի 
(փո խա կեր պում) մա սին, բայց և այն պես 
չօգ տա գոր ծե լով տեր մի նը, բա ցա հայ
տում են հո գե բա նա կան տրանս ֆոր մա
ցի այի տար բեր մե խա նիզմ ներ ու ձևեր 
[4, էջ 20]: Մո հա մեդ–Է մի նո վը իր «Ան ձի 
տրանս ֆոր մա ցի ան» մե նագ րու թյան մեջ 
այս պես է ձևա կեր պել հո գե բա նա կան 
փո խա կեր պու մը. «Տ րանս ֆո րա մա ցի ան 
ճիշտ հաս կա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ 
է այն դի տել որ պես վե րած նող գոր ծըն
թաց, ո րի ժա մա նակ ի րա կա նա նում է 
ան ձի հո գե կան աշ խա տան քը՝ նախ նա
կան բո վան դա կու թյան փո խա կեր պու մը 
տրանս ֆոր մաց ված բո վան դա կու թյան»: 
Ը ստ նրա՝ տրանս ֆոր մա ցի ան ա վե լի 
ճիշտ է ու սում նա սի րել մար դու հա մար 
ճգ նա ժա մային և ար տա կարգ ի րա վի
ճակ նե րում [4, էջ 16]: Ռ. Կա րա լաշ վի լին 
ման րա մաս նո րեն ու սում նա սի րում է Հ. 
Հես սե ի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րը՝ հիմն
վե լով հե ղի նա կի խոս տո վա նու թյուն նե
րի վրա, ո րոնք կար ևոր են՝ հաս կա նա լու 
հա մար ո չ մի այն Հես սե ի, այլև ը նդ հան
րա պես գրո ղի ստեղ ծա գոր ծա կան լա բո
րա տո րի ան: Ռ. Կա րա լաշ վի լին ո ւղ ղա կի 
կապ է տես նում Հես սե ի ստեղ ծա գոր ծա
կան աշ խար հի և կյան քի փոր ձի ու ան ձի 
հո գևոր զար գաց ման միջև: Հես սեն հա
մե մա տում է ար վես տի դե րը խոս տո վա
նան քի դե րի հետ, ի սկ « բուն ար վես տը 
հա մա րում էր որ պես ար վես տա գե տի 
ան ձի ի նք նար տա հայտ ման եր կար, բազ
մաբ նույթ, ո լո րապ տույտ ճա նա պարհ» 
[7, 310]: Կա րա լաշ վի լին ու շադ րու թյուն 
է դարձ նում հատ կա պես Հես սե ի հե
տև յալ խոս տո վա նու թյան վրա, ո րը նա 
գրել է իր « Տա փաս տա նի գայ լը» վե պում 
և շատ բան է ա սում հե ղի նա կի «Ես–ի» 
տրանս ֆոր մա ցի այի մա սին: «Ոչ մի «Ես» 

մի աս նա կան չէ, սա կայն յու րա քան չյուր 
«Ես» ի րե նից ներ կա յաց նում է բազ մա
թիվ «Ես»–եր: Հո գու այդ դեմ քե րը գրողն 
ար տա ցո լում է գե ղար վես տա կան կեր
պար նե րում, ո րոնց պետք է դի տել ոչ 
որ պես ան կախ է ակ ներ, այլ որ պես 
գրո ղի հո գու մա սեր, կող մեր, տար
բեր տե սան կյուն ներ» [7, 110]: Դ. Կով
դան ու սում նա սի րում է հույ զե րի դե րը 
ստեղ ծա գոր ծու թյան գոր ծըն թա ցում և 
դրանք կա պում ան գի տակ ցա կա նի հետ, 
որ տեղ նրանք մի ա վո րում են մի շարք 
պատ կե րա ցում ներ և կար գա վո րում են 
դրանց ըն թաց քը թաքն ված դր դա պատ
ճառ նե րը և հե տաքրք րու թյուն նե րը մեծ 
ազ դե ցու թյուն են ու նե նում գի տակց ված 
ապ րում նե րի վրա և պայ մա նա վո րում 
սուբյեկ տի հո գե կան մի ամ բող ջա կան 
հա կազ դում, ո րը ղե կա վա րում և ո ւղ
ղու թյուն է տա լիս եր ևա կա յու թյա նը [7, 
310]: Հե ղի նա կը բա ցատ րում է ստեղ ծա
գոր ծա կան երևա կա յու թյու նը՝ հեն վե լով 
Դ. Ո ւզ նա ձե ի դիր քո րոշ ման տե սու թյան 
վրա: «Ան գի տակ ցա կան հո գե բա նա
կան դիր քո րո շում նե րը պայ մա նա վո
րում են ու շադ րու թյան ը նտ րո ղա կան 
ո ւղղ վա ծու թյու նը օբյեկ տի հա մա պա
տաս խան ի րա վի ճակ նե րի և հատ կու
թյուն նե րի վրա՝ դրա նով ի սկ ո րո շե լով 
ստող ծա գոր ծու թյան գա ղա փա րը և բո
վան դա կու թյու նը. այդ դիր քո րո շում ներն 
ի րա կա նաց նե լու պա հանջ մուն քը պայ
մա նա վոր ված է ի նք նադրս ևոր մամբ, 
գրո ղի ստեղ ծա գործ ան հա տա կա նու
թյու նը բխում է նրա ան ձնային դիր քո
րո շում նե րի ո ղջ կա ռուց ված քից»,– գրում 
է Կով դան [7, 310]: Գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ ի րա գործ վում 
է մար դու ի նք նադրս ևոր ման պա հանջ
մուն քը: Կով դան նշում է, որ յու րա քան
չյուր գե ղար վես տա կան կեր պա րում 
դրս ևոր վում են գրո ղի ան ձի այս կամ այն 
կող մե րը, նրա գի տակ ցու թյան և ան գի
տակ ցա կա նի դրս ևո րում նե րը, միև նույն 
ժա մա նակ իր ար տա ցո լումն է գտ նում 
և օբյեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը: Կեր պար
նե րի մի մա սը կա րող է ար տա հայ տել 
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գլ խա վո րա պես գրո ղի գի տակ ցա կան 
մղում նե րը, մյուս նե րը՝ ան գի տակ ցա
կան: Հա ճախ միև նույն կեր պա րում տար
բեր ի րա վի ճակ նե րում ա ռա ջին պլան են 
մղ վում հե ղի նա կի մեկ գի տակ ցա կան, 
մեկ ան գի տակ ցա կան դրս ևո րում նե րը: 
«Ան վի ճե լի է, որ գի տակ ցու թյունն ու 
ան գի տակ ցա կա նը մաս նակ ցում են գե
ղար վես տա կան կեր պա րի ստեղծ մա նը, 
որ պես մի աս նա կան ստեղ ծա գոր ծա կան 
գոր ծըն թա ցի ան հրա ժեշտ գոր ծոն ներ, 
մաս նակ ցում այն պես, ի նչ պես հո գե կան 
յու րա քան չյուր նոր մալ գոր ծըն թա ցում և 
կա րող են ար տա հայտ վել ոչ այլ կերպ, 
քան ան ձի մի ջո ցով» [7, 312]: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է ստեղ
ծա գոր ծու թյան՝ հո գե կան գոր ծու նե ու
թյան բարձ րա գույն ձևե րից մե կը լի նելն 
ու հո գե բա նա կան ար տա ցոլ ման կա
րևոր և հիմ նա րար դեր ու նե նա լը Նար–
Դո սի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րից «Ան նա 
Սա րո յա ն» վի պա կում:

XX դա րի սկզ բին հայ նոր գրա կա նու
թյու նը ար դեն բո լո րել էր իր զար գաց
ման կես հա րյու րա մյա կը և մտել նոր 
ո րո նում նե րի ու ղի: Նրա ա ռաջ կր կին 
ծա ռա ցել է ին գա լիք օր վա պրոբ լեմ նե րը: 
Այդ պրոբ լեմ նե րը եր բեմն հի շեց նում են 
V դա րի հայ դպ րու թյան եր կուն քը կամ 
XIX դա րի ա ռա ջին կե սը, ե րբ Մաշ տո ցը 
և Ա բո վյա նը կանգ նած է ին գա լի քի կուլ
տու րա կան բնաջնջ ման վտան գի դի մաց: 
Կես հա րյու րա մյա կը բո լո րած հայ նոր 
գրա կա նու թյու նը պետք է դուրս գար ազ
գային շր ջա նա կից, դի մա նար ազ գային 
մեծ մշա կույթ նե րի մր ցու թյա նը, պետք է 
յու րաց ներ ար վես տի հա մա մարդ կային 
նվա ճում նե րը: Այս խն դիր ներն է ին հու
զում Տե րյա նին և Վա րու ժա նին, Շիր վան
զա դե ին և մյուս մեծ գրող նե րին: Մղ վում 
է ին բա նա վե ճեր, գրա կա նու թյու նը, մա
մու լը, գրա կան ա սու լիս նե րը ար ծար
ծում է ին հայ գրա կան լեզ վի և գրա կան 
ար վես տի զար գաց ման պրոբ լեմ նե րը, 
ա րևմ տա հայ և ար ևե լա հայ մտա վո րա
կան նե րը բախ վում է ին գրա կա նու թյան 
գա լիք օր վան, պատ մա կան և հե թա նոս 

թե մայի, լեզ վի և ար վես տի նոր ո րո նում
նե րի շուր ջը: 

Այս բո լո րի շնոր հիվ հայ գրա կա նու
թյու նը սկ սեց ձեր բա զատ վել ազ գա
գրու թյու նից, նկա րագ րա կան բնույ թից, 
գրա կան տեխ նի կայի հե տամ նա ցու թյու
նից: Գրա կա նու թյու նը հա սավ բարձր 
մաս նա գի տա կան վար պե տու թյան, կիրթ 
ու մշակ ված լեզ վի և ար վես տի բյու րե
ղաց ման: Ե թե ռե ա լիս տա կան ար ձա կի 
ան ցած ճա նա պար հին նայե լու լի նենք, 
մի կող մից՝ Ա ղա յա նի և Պռո շյա նի, մյուս 
մող նից՝ Շիր վան զա դե ի, Նար–Դո սի, 
Զոհ րա բի գոր ծե րին կամ պոե զի այի ճա
նա պար հին՝ Նալ բան դյա նի, Պատ կա
նյա նի և Տե րյա նի ու Վա րու ժա նի գոր
ծե րին, ա կն հայտ կդառ նա վե րել քի այն 
մեծ ու ղին, որ ան ցել է հայ նոր գրա կա
նու թյու նը:

 Նար–Դո սի ստեղ ծա գոր ծու թյու նը 
սեր տո րեն կապ վում է մեր դա սա կան 
գրա կա նու թյան վեր ջին շր ջա նի նվա
ճում նե րի հետ: Րաֆ ֆուց հե տո գրա կան 
աս պա րե զում Շիր վան զա դե ի, Մու րա
ցա նի, Նար–Դո սի, Զոհ րա պի, Օ տյա նի և 
մի շարք հայ մեծ գրող նե րի եր ևան գա լու 
հետ է կապ վում հայ ռե ա լիս տա կան ար
ձա կի զար գաց ման բարձ րա գույն փու լը, 
ո րը ներ քին պայ քա րով ըն թա ցող գրա
կան պրո ցե սի, ստեղ ծա գոր ծա կան նոր 
ո րո նում նե րի, ազ գային և մի ջազ գային 
խա չաձ ևում նե րի ար գա սիք էր: 

Նար–Դո սի ան հա տա կան կյան քը հե
ռու չէ նրա եր կե րում նկա րագր ված կյան
քի գե ղար վես տա կան պատ մու թյու նից: 
Նար–Դո սը գրել սկ սել է դպրո ցա կան 
նս տա րա նից: Նրա ա ռա ջին գոր ծե րը՝ 
«Ճշ մա րիտ բա րե կա մը», « Նու նե», « Բա
րե րար և որ դե գիր», «Քն քույշ լա րեր» և 
այլն, ո րոնք տպագր ված լի նե լու հա մար 
հե տա գա յում ափ սո սում է հե ղի նա կը, 
կա րե լի է բնու թագ րել ի բրև ռո ման տիզ
մի և ստեղ ծա գոր ծա կան ո րո նում նե րի 
շր ջան: Հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հա սուն շր ջա նը սկս վում է 1888 թ–ից, 
ե րբ լույս են ըն ծայ վում «Ան նա Սա րո
յան» վի պա կը և պատմ վածք նե րի այն 
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շար քը, որ հայտ նի է « Մեր թա ղը» խո
րագ րով:

 Նար–Դո սի եր կե րում բաց վում է 
ուրույն մի աշ խարհ, որ տեղ հո գե բա
նա կան խո րու թյամբ և ռե ա լիս տա կան 
հս տա կու թյամբ եր ևում է ժա մա նա
կաշր ջա նի ար տա ցո լու մը: Դա տար բեր 
տրա մադ րու թյուն նե րով ու գա ղա փա
րա բա նու թյամբ, ներ քին պայ քա րով ու 
հա կա սու թյուն նե րով լե ցուն մի աշ խարհ 
է, ո ւր պայ քար է մզ վում հա սա րա կա
կան տար բեր շեր տե րում, տար բեր ո ւղ
ղու թյուն նե րով՝ պայ քար հա նա պա զօ րյա 
կա րի քի, մանր գո յու թյան, աշ խա տան քի և 
ապ րուս տի, պայ քար ան ձնա կան վայել քի 
և հա ճույ քի, պայ քար ան հա տի ի րա վուն
քի և ա զա տու թյան, պայ քար բա րո յա կան 
բարձր, լի ար ժեք և գե ղե ցիկ կյան քի հա
մար: Այդ մա քա ռու մը հա ճախ դառ նում է 
ցա վա գար մի գա լա րում, դան դաղ ի նք
նաս պառ ման և տա ռա պան քի մի պրո ցես 
կյան քի և մահ վան սահ մա նագ ծում: 

Նար–Դո սը խո րա պես դժ գոհ է շրջա
պա տող ի րա կա նու թյու նից և տի րող 
կար գե րից: Նրա, այս պես կոչ ված, հո
ռե տե սու թյու նը ոչ թե իս կա պես հո ռե
տե սու թյուն է, այլ օ պո զի ցի ոն դիր քա
վո րում: Նա չի ցան կա նում հաշ տու թյան 
ե զր գտ նել շր ջա պա տող ի րա կա նու թյան 
հետ, հար մար վել կյան քին: Եվ, ի վեր ջո, 
շր ջա պա տող կյան քի հան դեպ այդ ան
հող դողդ ան հաշ տու թյան խոր հուրդն 
է կրում նրա հե րոս նե րից մե կի հայտ նի 
ար տա հայ տու թյու նը. «Ինչ սոս կա լի է 
թույ նը… բայց կյան քը ա վե լի սոս կա լի է» 
[3, էջ 13]:

 Բուր ժո ւա կան աշ խար հը իր ամ բողջ 
գար շե լի ու թյամբ, իր նեխ վա ծու թյամբ 
զօ րու գի շեր տագ նա պա լի, ծանր լու րեր 
էր բե րում ե րի տա սարդ գրող Նար–Դո
սին: Հե ղի նա կի աչ քի ա ռջև քայ քայ վում, 
ո չն չա նում է ին բազ մա նուն շե ներ, ըն տա
նիք ներ, ո րոնք մի ժա մա նակ ան զուսպ 
խրախ ճան քի մեջ է ին, ոս կու փայ լից 
շլա ցած, չէ ին պատ կե րաց նում, թե վա ղը 
ի րենց հետ ի նչ ող բեր գու թյուն է տե ղի 
ու նե նա լու: Այս բո լոր փաս տե րը, կյան քի 

ա հա վոր պատ կեր նե րը մի օր վեր ջա պես 
Նար–Դո սի գր չի տակ շունչ, կեն դա նու
թյուն է ին առ նե լու, ո ւս տի դառ նում են 
ար վես տի հրա շա լիք, դառ նում են «Ան նա 
Սա րո յան»:

«Ան նա Սա րո յա նը» Նար–Դո սը գրել 
է մի շն չով և վեր ջաց նե լիս չի կա րո ղա
ցել զս պել ար ցունք նե րը: Այս փաս տը 
ցույց է տա լիս, թե որ քան կյանք, ո գի, 
զգաց մունք է խտաց ված վի պա կում: 
Ա ռար կե լով Լե ոյի դի տո ղու թյա նը, թե 
այն տեղ ար ձա նագր ված է լոկ ի րո ղու
թյու նը, ա ռանց եր ևույ թի պատ ճառ նե րի 
ու պատ մու թյան, Նար–Դո սը գրում է, 
որ գե ղար վես տա կան եր կում ա մեն ի նչ 
չպետք է գրի. « Սա ա քա ղաղ է»: Այս ար
տա հայ տու թյան մեջ եր ևում է մե ծա տա
ղանդ վի պա սա նը: Նա թանձր գծե րով 
պատ կե րում է եր ևույթ նե րը, մար դուն, 
թա փան ցե լով խոր քային պրո ցես նե րի, 
հո գե բա նա կան բո վան դա կու թյան մեջ, 
իսկ այս պի սի ար վես տում ի նք նին հաս
կաց վում է եր ևույ թի պատ ճառն ու պատ
մու թյու նը [3, էջ 14]:

«Ան նա Սա րո յան» վի պա կում հե ղի
նա կը, ի նչ պես ի նքն է ա սում, ձգ տել է 
ցույց տալ նյու թա կա նի վրա հիմն ված մի 
ըն տա նի քի կոր ծա նու մը և ող բեր գու թյու
նը, սա կայն այդ պի սով նա ար տա ցո լել 
է հա սա րա կա կան մի ամ բողջ շեր տի՝ 
մանր բուր ժո ւա կան խա վե րի քայ քայ
ման և կոր ծան ման պատ մա կան ող բեր
գու թյու նը: Ան նայի կեր պա րը մեր ա ռաջ 
կանգ նում է ի բրև հո գե կան տա ռա պան
քի մարմ նա վո րում: Կա պի տա լիս տա
կան մրց ման պայ ման նե րում սնան կա
ցել, քայ քայ վել է նրա հայ րա կան տու նը, 
վեր ևից գլոր վել ներքև, բախ տի ա նի վը 
տրո րել է նրան՝ փո շի աց նե լով կյան քի 
գա րու նը, ե րազ ներն ու մարդ կայի նը, 
չո րաց րել զգաց մունք նե րը, ներք նա պես 
ամ րացրել հա սա րա կու թյու նը: Ան նան 
իր դաս տի ա րա կու թյամբ ան զոր է կյան
քի կռ վում: Դի մա նում են տո կուն, ե րե սը 
պինդ, զգա յու թյամբ չոր և պաղ մար դիկ: 
Վի պա կի հե րո սու հին՝ ու ժեղ ան հա տա
կա նու թյամբ օ ժտ ված Ան նան, նկա տում 
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է, որ «Ա նի ծյալ հա սա րա կու թյու նը խելք 
և հաս կա ցո ղու թյուն չի պա հան ջում, 
այլ՝ կյան քի հա մար պատ րաս տու թյուն»: 
Ստեղ ծե լով զգա յուն և գո յա պայ քա րի 
հա մար շատ ան պատ րաստ մի հե րո սու
հու կեր պար՝ հե ղի նա կը դրա նով ա վե լի 
ցայ տուն է դարձ նում ան հա տի ճգ նա
ժա մը: Եվ թույ նը կամ ի նք նաս պան նու
թյու նը այս դեպ քում դառ նում է բո ղո
քի նույն պի սի մի ձև, ի նչ պես հույ սի և 
հա վա տի բո ղո քը: Հե րո սի այն խոս քը, 
որ թշ վա ռու թյունն էլ ու նի իր խոր հուր
դը, ե թե մարդ չկորց նի հույ սը, ի վեր ջո 
կապ վում է տվյալ հա սա րա կու թյան վե
րա փո խու թյան կամ ժխտ ման և ի նչ–որ 
նո րի ա կն կա լի քի հետ [3, էջ 15]: 

Այս վի պա կը հայ դա սա կան գրա կա
նու թյան այն հու զա թա թավ է ջե րից է, 
հա մա ժո ղովրդա կան հե տաքրք րու թյուն 
գտած այն գոր ծե րից, որ, ի զար մանս ըն
թեր ցո ղի, ժա մա նա կին հա վա նել է նաև 
ին քը՝ խս տա պա հանջ հե ղի նա կը: Հա րա
զատ նե րի դժ բախտ ճա կա տագ րի հա
մար կրած Ան նայի ցա վը, տա ռա պան քը 
նկա րագ րե լիս 21–ա մյա գրո ղը ներ քին 
ա նա սե լի ցավ, տա ռա պանք է ապ րում. 
նրան թվում է, որ տես նում, շո շա փում 
է ան խու սա փե լի կոր ծան ման դա տա
պարտ ված իր հե րո սու հուն: Ան նայի 
վեր ջին նա մա կը գրե լիս, թու նա վոր ված 
Ան նային նկա րագ րե լիս Նար–Դո սին այն 
զգա ցումն է պա տում, թե նա՝ այդ բազ
մա տա ռա պյալ հո գին, իս կա պես, թու նա
վոր ված, ըն կած է իր կող քին, իր ձեռ քով 
պատ կե րագ րա ծը դառ նում է ա ղա ղա

կող ի րա կա նու թյուն, դառ նում է ցն ցող 
մղ ձա վանջ և գրո ղը, մար դը այլևս չի 
կա րո ղա նում զս պել ի րեն, չի կա րո ղա
նում պա հել աչ քե րի հա տա կից ժայթ քող 
այ րող ար ցունք նե րը...[5, էջ 56–59]:

Գ րա կա նու թյան մեջ հո գե բա նու թյան 
տե սան կյու նից պետք է վե րաի մաս տա
վո րել գրո ղի աշ խար հա ճա նա չու մը, 
հատ կա պես այն, թե ի նչ պես է կա րո
ղա նում գրողն իր զգա ցա ծը պատ կե
րել ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ, փոր ձում 
է ա մեն կերպ իր ան ձը մո ռա նալ, գրել 
ա նանձ նային թե մա նե րի մա սին, կեն
սագ րու թյան փաս տե րը ներ կա յաց նում 
իր ստեղ ծա գոր ծու թյան մեջ: Ստեղ ծա
գոր ծու թյու նը գրո ղի հա մար ոչ մի այն 
տք նա ջան աշ խա տանք է, տա ռա պանք, 
այլև ո չն չի հետ չհա մե մատ վող եր ջան
կու թյուն: «Գ րո ղը ապ րե լու ի մաս տը 
գտ նում է այն բարձ րա գույն վայել քի 
մեջ, որ կապ ված է ստեղ ծա գոր ծու թյան 
հետ»,– գրում է Մ.Ար նաու դո վը [6, 198]: 
Գրո ղի ան ձնային փոր ձը, կեն սագ րա
կան տվյալ նե րը, ապ րում ներն ու խո
հե րը, ի րա կա նու թյան ի նք նա տիպ ըն
կա լում ներն ար տա ցոլ վում են նրա 
ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում, ի նչ պես ան
մի ջա կա նո րեն, այն պես էլ հո գե բա նա
կան տրանս ֆոր մա ցի այի (փո խա կերպ
ման) մի ջո ցով, ին չը և ներ կա յաց վեց 
հայ ռե ա լիս տա կան ար ձա կի նշա նա վոր 
դեմ քե րից մե կի՝ Նար–Դո սի ստեղ ծա
գոր ծու թյուն նե րից «Ան նա Սա րո յան» վի
պա կի օ րի նա կով:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ա. Ա. Նալ չա ջյան, Հո գե բա նու թյան հի մունք ներ, Եր ևան, 648 էջ, 1997: 
2. Ա. Ա. Նալ չա ջյան, Հո գե բա նա կան բա ռա րան, 239 էջ, 1984:
3. Հ. Դ. Ռշ տու նի, Նար–Դոս, Ծնն դյան 100–ա մյա կի առ թիվ, էջ 13:
4. Ս. Սարգ սյան, «Անձ նային փոր ձի հո գե բա նա կան փո խա կեր պու մը գե ղար վես տա կան ստեղ

ծա գոր ծու թյան մեջ», Եր ևան, 2001:
5. Ս. Սարգ սյան, Նար–Դոս,Եր ևան, 1973 թ., էջ 56–59:
6. Арнаудов М., «Психология литературного творчества, Москва, 1970г., 653 с.».
7. Бессознательное, в IV томах, том IV, Тбилиси, 1985 г., 462 с..
8. Магомед–Эминов М. Ш., Трансформация личности, Москва, 1988 г., 494 с..
9. Фрейд З., Художник и фантазирование, Москва, 1995 г., 398 с..



169
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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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Այս հոդ վա ծում խոս վում է, հո գե բա
նա կան և տրանս գե նե րա ցի ոն տրավ
մա նե րի մա սին: Տրանս գե նե րա ցի ոն 
տրավ ման հո գե կա նի ան գի տակ ցա կան 
մա կար դա կից դուրս բեր ման հա մար 
որ պես մե թոդ ընտր վել է գե նո սո ցիո
գրամ ման: Բա ցատր վել է գե նո սո ցիո
գրամ մայի էու թյու նը և նշա նա կու թյու նը, 
կա տար վել է մի քա նի դեպ քե րի հե տա
զո տու թյուն և որ պես եզ րա կա ցու թյուն 
խոս վում է տրանս գե նե րա ցի ոն տրավ
մայի կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նում 
առա ջա ցող բա ցա սա կան ազ դե ցու
թյուն նե րի մա սին: 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա
կան, տրանս գե նե րա ցի ոն հի շո ղու թյուն
ներ և տրավ մա ներ, գե նո սո ցիո գրամ մա, 
հետտ րավ մա տիկ սթ րե սային խան գա
րում: 

Յու րա քան չյուր ան ձ, ապ րե լով որո
շա կի ժա մա նա կաշր ջա նում, բախ վում է 
սթ րե սային իրա վի ճակ նե րի: Սթ րե սային 
իրա վի ճակ նե րը ընդ հա նուր առ մամբ 
իրեն ցից ներ կա յաց նում են ան ձի հար
մար վո ղա կան ռե ակ ցի ա, սա կայն շատ 
հա ճախ սթ րե սային իրա վի ճա կը այն քան 
ան կան խա տե սե լի, ցա վոտ և տևա կան է 
լի նում, որ մար դու հո գե կա նը ի զո րու չի 
լի նում եր կար ժա մա նակ հա կազ դել այդ 
սուր ար տա քին ազ դակ նե րին: Այդ ազ
դե ցու թյուն նե րի ար դյուն քում էլ մար դու 
հո գե կա նում առա ջա նում են զա նա զան 
տրավ մա ներ: 

Հո գե բա նա կան կամ էմո ցի ո նալ 
տրավ ման այն սուր սթ րե սային իրա վի
ճա կի ան հա մա տե ղե լի ու թյունն է ան ձի 
հո գե կան կա ռուց ված քի հետ, որոնց ար
դյուն քում առա ջա նում են վա խի զգա

ցում, անօգ նա կա նու թյուն և այլն: 
Այդ տրավ մա նե րը իրենց բնույ թով 

լի նում են կամ շատ ուժ գին, կամ էլ հա
մե մա տա բար թեթև, սա կայն շատ ու
սում նա սի րու թյուն նե րից հայտ նի է, որ 
տրավ ման նե րը չեն վե րա նում և ամ բողջ 
կյան քի ըն թաց քում հի շեց նում են իրենց 
մա սին: Նրանք անընդ հատ « ցա վեց նում 
են» և դառ նում են բա զում հո գե կան և 
մարմ նա կան հի վան դու թյուն նե րի պատ
ճառ: Այս եր ևույ թը հո գե բա նու թյան մեջ 
կոչ վում է հետտ րավ մա տիկ սթ րե սային 
խան գա րում: Հետտ րավ մա տիկ սինդ րո
մը կամ ՀՏՍԽ–ն առա ջա նում է մի ան գա
մյա կամ բազ ման գա մյա հո գե կան և ֆի
զի կա կան ազ դե ցու թյու նից, որը տվյալ 
մար դու հո գե կա նը ի վի ճա կի չէ տա նել: 
Օր՝. ֆի զի կա կան կամ սե ռա կան բռ նու
թյուն նե րը, անընդ հատ շա րու նակ վող 
նյար դային գեր լար վա ծու թյու նը կապ
ված վա խի, նվաս տա ցում նե րի, շրջա
պա տի մարդ կանց տա ռա պանք նե րի 
հետ: Թվարկ ված այս բո լոր եր ևույթ
ներն էլ տե ղի են ու նե նում ցե ղաս պա
նու թյուն նե րի, պա տե րազմ նե րի, գաղ թե
րի ժա մա նակ [20, 21]:

 Կար ծում ենք, որ հետտ րավ մա տիկ 
սթ րե սային խան գար ման մի տե սակ էլ ի 
հայտ էր եկել ցե ղաս պա նու թյան ակա
նա տես մի կնոջ մոտ: Այդ կի նը ցե ղաս
պա նու թյան ժա մա նակ կորց նում է երե
խա նե րին. մի այն մեկն է ողջ մնում: Այդ 
ըն թաց քում մեջ քին յա թա ղա նի հար ված 
ստա նա լով՝ ամ բողջ կյան քում այդ վեր
քը չի լա վա նում: Առանց բա ցատ րու
թյուն նե րի էլ պարզ է դառ նում, որ այդ 
կնոջ մոտ վեր քը, տա րի ներ շա րու նակ 
չս պի ա նա լով, նրա կրած տրավ ման նե րի 
մարմ նա կան ար տա հայտ չաձևն է: Ծոռ

 ՄԱ ՐԻ ԱՄ ՀԵՐԳ ՆՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո ն,

հո գե բա նու թյան բաժ նի մա գիստ րանտ

 ՆԱԽ ՆԻ ՆԵ ՐԻ ԱՂԱ ՂԱ ԿԸ 
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նու հու հետ հար ցազ րույ ցից պարզ դար
ձավ, որ նա ցան կա նում էր իրե նից հե ռու 
վա նել այդ դեպ քե րը: Այս տեղ գոր ծում 
են հո գե կա նի պաշտ պա նա կան մե խա
նիզմ նե րը: Նրան «մեծ տատ» ան վա նե
լու փո խա րեն ան դա դար ան վա նում էր 
տա տիս «ս կե սուր»: Ան դա դար խու սա
փե լով իմ հար ցե րից՝ փոր ձում էր ընդ
հա նուր փի լի սո փա յա կան մո տե ցում նե րի 
մի ջո ցով պա տաս խա նել իմ հար ցե րին: 

Եվս մեկ դեպք.  ցե ղաս պա նու թյան 
ակա նա տես նե րի մի ստ վար զանգված 
իր ողջ կյան քի ըն թաց քում ահ ու սա ր
սո ւռով է հի շում այդ դեպ քե րը: Օրի նակ՝ 
ակա նա տես նե րից մե կը կա ցի նը ան դա
դար դռան հետ ևում է պա հել: Սա խո
սում է այն մա սին, որ տրավ ման չի ան
ցել, չնա յած ան ցել են տաս նա մյակ ներ: 
Նա ան դա դար հի շել է այդ դեպ քե րը, 
նրան ան դա դար թվա ցել է, որ ան ցյա լը 
հետ է գա լու: Հետտ րավ մա տիկ սթ րե
սային խան գար ման ժա մա նակ ի հայտ 
են գա լիս հե տև յալ սիմպ տոմ նե րը՝

·  ան սո վոր վառ պատ կեր ներ ան
ցյա լից.

·  սար սա փի, վա խի, կա րո տի, 
անօգ նա կան վի ճակ.

· ֆ լեշ–բեկ (տու ժա ծին թվում է, թե 
ան ցյա լը հետ է վե րա դառ նում իր կյանք).

·  ի լյու զյան ներ.
·  տե սո ղա կան –լ սո ղա կան հա լյու

ցի նա ցի ա ներ.
·  փա խուստ այն ամե նից, ին չը հի

շեց նում է նրան տվյալ դեպ քը.
· ք նի խան գա րում. 
·  մեղ քի զգա ցում.
·  նյար դային հա մա կար գի շա րու

նա կա կան գեր լար վա ծու թյուն.
· կենտ րո նա կան նյար դային հա

մա կար գի քայ քա յում, որը դրս ևոր վում է.
1) ֆի զի կա կան և մտա վոր աշ խա

տու նա կու թյան նվա զում,
2)  ու շադ րու թյան և կենտ րո նաց ման 

ֆունկ ցի ա նե րի թու լա ցում,
3)  բարձր գրգռ վա ծու թյուն,
4) ս տեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տու

նա կու թյան նվա զում: 

· Հո գե բա նա կան փո փո խու թյուն
ներ, որոնք առա ջա նում են ժա մա նա կի 
ըն թաց քում.

1)  զայ րույթ, ագ րե սի այի չվե րահս
կում,

2)  սո ցի ու մից օտա րա ցում,
3)  է գոիզմ,
4) կա րեկ ցան քի և սի րո կա րո ղու

թյան նվա զում,
5)  տար բեր տե սա կի կախ վա ծու

թյուն նե րի հան դեպ հա կում ներ (ալ կո
գո լիզմ, թմ րա մո լու թյուն և այլն):

·  Սո ցի ա լա կան ադապ տա ցի այի 
խան գա րում [20, 21]:

Որ պես կա նոն հո գե բա նա կան տրավ
մա նե րը առա վել խո րը ազ դե ցու թյուն 
են ու նե նում մա ն կա հա սակ երե խա նե րի 
վրա, քա նի որ հենց նույն ժա մա նա կա
հատ վա ծում է ձևա վոր վում ան ձի հո գե
կան աշ խար հը: Ման կա կան տրավ մա նե
րը մեծ ազ դե ցու թյուն են ու նե նում ան ձի 
հե տա գա զար գաց ման վրա՝ պատ ճառ 
դառ նա լով տար բեր պաշ տա նա կան մե
խա նիզմ նե րի առա ջաց մա նը: 

Այդ նույն տրավ մա նե րը խան գա րում 
են ապ րել ոչ մի այն տրավ ման կրող 
մարդ կանց, այլ նաև նրանց հե տա գա 
սե րունդ նե րին: Եթե ըստ Յուն գյան կո
լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նի կոն ցեպ ցի
այի՝ յու րաքն չյու րիս հո գե կա նում կա 
կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նը ար խե
տիպ նե րի տես քով, իսկ Մո րե նոն խո
սում էր խմ բի և ըն տա նի քի ան գի տակ
ցա կա նի և գի տակ ցա կա նի մա սին, նույն 
ժա մա նա կաշր ջա նում Ֆ. Դա տոն, Ն. Աբ
րա հա մը, Ի. Բու զոր մեն –Նա դը առաջ 
քա շե ցին մի բարդ հարց՝ տրանս գե նե
րա ցի ոն չլուծ ված կոնֆ լիկ տի (տ րավ
մայի) փո խանց ման վե րա բե րյալ: Այդ 
մա սին Անն Շու ցեն բեր գե րը իր « Նախ նի
նե րի սինդ րո մը» աշ խա տու թյան մեջ, նա 
ման րա մասն ներ կա յաց նում է տրանս գե
նե րա ցի ոն տրավ մա նե րը: Այդ գի տա կան 
վեր լու ծու թյուն նե րում նա քն նար կում է 
բազ մա թիվ օրի նակ ներ: Այդ օրի նակ նե
րից մե կում նա ներ կա յաց նում է հայ կնոջ 
մոտ փո խանց վող տրավ մայի եր ևույ թը: 
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Նրա տա տը, ով փրկ վել է հայոց ջար դե
րից, տե սել է, թե ինչ պես են գլ խա տում 
իր մորն ու քույ րիկ նե րին: Հե տա գա
յում նրա երե խա նե րը, թոռ նե րը, բո լո րը 
իրենց մաս նա գի տու թյամբ դառ նում են 
վար սա վիր ներ: Նրանց ազ գի մեջ ան
դա դար տե ղի են ու նե նում դժ բախտ 
դեպ քեր, որոնք ինչ–որ ձևով առնչ վում 
են կա՛մ գլ խի, կա՛մ էլ պա րա նո ցի հետ 
[8]:

Տ րանս գե նե րա ցի ոն տրավ մայի պատ
ճառ կա րող են հան դի սա նալ ատե լու
թյու նը, վրե ժը, չար տա հայտ ված գաղտ
նիք նե րը, ան ժա մա նակ մա հե րը և այլն: 
Լա կա նը այս եր ևույ թը հա մե մա տում էր 
ասե ղի հետ, որը հան կարծ դուրս է գա
լիս մի քա նի շերտ կտո րե ղե նի մի ջից: 
Ինչ պե՞ս հաս կա նալ տրավ ման: Առա
ջին հեր թին պետք է բա ցա հայ տել ըն
տա նե կան գաղտ նի քը, որը թաքն ված է 
խոր ան ցյա լում, որի մա սին մո ռա ցել են 
և չեն խո սում, սա կայն նա ցան կա նում է 
վեր բարձ րա նալ ան գի տակ ցա կան մա
կար դա կից գի տակ ցա կան մա կար դակ: 
Տրավ ման, ի վեր ջո, դուրս է գա լիս՝ 
գտնե լով կո լեկ տիվ ան գի տակ ցա կա նում 
այն ան ձին, ում մոտ, որ պես պաշտ պա
նա կան մե խա նիզմ հան դես է գա լիս նույ
նա կա նա ցու մը. սա մի մյանց հետ փո խա
դարձ կապ ու նե ցող եր ևույթ է: Գծագ րի 
մի ջո ցով այդ եր ևույ թը փոր ձել ենք ար
տա հայ տել հե տև յալ կերպ (նկ.1): 

 
Այս եր ևույ թը ի հայտ է գա լիս նաև 

խմ բային տրավ մայի և խմ բային նույ
նա կա նաց ման ձևով: Նույ նա կա նա

ցու մը իրե նից ներ կա յաց նում է պաշտ
պա նա կան մե խա նիզմ, որի դեպ քում 
տվյալ ան ձը էմո ցի ո նալ խոր կա պի մեջ 
է գտնվում նրա հետ, ում հետ տե ղի է 
ու նե նում նույ նա կա նա ցու մը: Այս ամե նը 
բա ցա հայ տե լու հա մար շատ կար ևոր է 
իմա նալ նախ նի նե րին, նրանց ապ րած 
կյան քը, գաղտ նիք նե րը, ամուս նա կան 
կա պե րը, մա հե րը և այն: Այս ամ բողջ 
տե ղե կու թյու նը մի փոքր պարզ եղա
նա կով գր ված է տոհ մա ծա ռե րի մեջ: 
Տոհ մա ծա ռը կազմ վում է նշե լու հա մար 
սե րունդ նե րի հեր թա փո խը մի այն արա
կան ճյու ղով, սա կայն ավե լի շատ տե ղե
կու թյուն ներ իմա նա լու և տե ղա կա յու մը 
պար զե լու հա մար այդ քա նը բա վա կան 
չէ: Այդ պատ ճա ռով հո գե թե րա պի ա յում 
օգ տա գոր ծում են գե նոգ րա մման կամ 
գե նո սո ցի ոգ րա մմայի տեխ նի կան: 1978 
թ–ին Ան րի Կո լո մը մշա կեց Գե նո սո ցիո
գրամ մայի մե թո դը՝ հիմն ված Մո րե նոյի 
գա ղա փար նե րի վրա: Գե նո սո ցիո գրամ
ման իրե նից ներ կա յաց նում է հա տուկ 
նշան նե րի մի ջո ցով՝ ըն տա նիք նե րը, զա
վակ նե րին, մա հե րը և այլն: Նկ.2, 3–ո ւմ 
կփոր ձենք ցույց տալ այդ նշան նե րը և 
նրանց մեկ նու թյուն նե րը: 
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 Շատ կար ևոր է գե նո սո ցիո գրամ մա
յում նշել թվա կան նե րը և ժա մա նա կա
հատ ված նե րը [8], [9]: 

Այժմ կփոր ձենք քն նար կել մի դեպք 
գե նո սո ցիո գրամ մայի մի ջո ցով: 

Սույն հե տա զո տու թյու նը, որը կցան
կա նայինք ներ կա յաց նել կապ ված է 
1830–ա կան թվա կան նե րին Հին Բա յա
զե տից Արլ. Հա յաս տան գաղ թած (Նոր 
Բա յա զետ, այժմ Գա վառ, այս քա ղա քը 
հիմ նադր վել է հենց սույն գաղ թա կան
նե րի կող մից, սա կայն, որ պես բնա կա
վայր ու նի առա վել հին պատ մու թյուն) 
12–ամյա փոք րիկ տղայի հետ: Նա, ան
կաս կած մի այ նակ ան ցնե լով բազ մա թիվ 
փոր ձու թյուն նե րի մի ջով, իր վրա կրել է 
ման կա կան տրավ ման: [17] 

Ու սում նա սի րե լով նրա հա ջորդ սե
րունդ նե րին՝ գե նո սո ցի ոգ րա մմայի մի
ջո ցով կփոր ձենք ցույց տալ տրավ ման 

(նկ4.): Ու սում նա սի րու թյան սկզբ նաղ
բյուր հան դի սա ցավ տվյալ տոհ մի մի 
երի տա սարդ ան դամ, ով մա հա ցել էր 
դժ բախտ դեպ քից 21տ–ո ւմ, այդ դեպ քից 
սկ սե ցինք հե տըն թաց շարժ վել, հա ջոր
դը՝ նրա մայրն, ով մա հա ցել էր երի տա
սար դի մա հից, որոշ ժա մա նակ հե տո: 
Հե տո փոր ձե ցինք ստա նալ երի տա սար
դի մոր և հոր նախ նի նե րի գե նո սո ցիո
գրամ ման: Ի հայտ եկան բազ մա թիվ 
տա րօ րի նակ մա հեր, բա ժա նու թյուն
ներ, խոս վեց օրի որդ նե րի մա սին, որոնք 
այդ պես էլ չեն ամուս նա ցել, կային նաև 
դեպ քեր, երբ երի տա սարդ նե րը պար
զա պես հե ռա ցել էին տա նից և նրան ցից 
այլևս ոչ մի լուր չէր ստաց վել: Այս քան 
տրավ ման նե րը հնա րա վոր է դառ նային 
երի տա սար դի  մահ վան պատ ճառ, մեր 
կար ծի քով, հնա րա վոր է, քա նի որ կո լեկ
տիվ ան գի տա կաց կա նում տե ղի ու նե ցող 
պայ քա րը, հենց այս պի սի մի ջոց նե րով 
է փոր ձում ար դա րու թյուն հաս տա տել, 
կամ այս երի տա սար դը նույ նա կա նա ցել 
է իր նախ նի նե րից, որ ևէ մե կի հետ՝ փոր
ձե լով ինչ–որ բան հի շեց նել կամ վե րա
կանգ նել ար դա րու թյու նը՝ ինչ–որ մե կի 
կող մից խախտ ված: 
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Ել նե լով պրակ տիկ հո գե բա նու թյան 
էթի կա կան նոր մե րից՝ այս դեպ քի առա
վել ման րա մասն տե ղե կու թյուն նե րը 
չենք քն նար կի: 

Այս պի սով՝ ըստ մեր կա տա րած հե
տա զո տու թյուն նե րի՝ հո գե բա նա կան 
տրավ ման նե րը և հետտ րավ մա տիկ 
սթրե սային խան գա րու մը կա րող են 
պատ ճառ հան դի սա նալ տրանս գե նե
րա ցի ոն տրավ մա նե րի ի հայտ գա լուն: 
Տրանս գե նե րա ցի ոն տրավ մա նե րի ազ
դե ցու թյու նը բազ մաբ նույթ է և կա րող է 
նո րա նոր տրավ մա նե րի պատ ճառ դառ
նալ: Այն նման է սեկ տո րի, ինչ քան մե
ծա նում է այն կյու նը, այն քան մե ծա նում 
է աղե ղը: Հայ ազ գի մոտ տրանս գե
նե րա ցի ոն տրավ ման կրում է նաև կո
լեկ տիվ բնույթ: Վտան գը ա յ ն է, որ այն 
ազ գի մասշ տա պով կար ծես վե րած վում 
է հա մա ճա րա կի: Այս ամե նը բա ցա հայ
տե լու հա մար գոր ծում է շատ կար ևոր՝ 
գե նո սո ցի ոգ րամ մի մե թո դը, որը կա րող 
է շատ տե ղե կու թյուն ներ բա ցա հայ տել 
մեր հո գե կա նում թաքն ված գաղտ նիք
նե րի մա սին: 
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ЗОВПРЕДКОВ
 МА РИ АМ ЕРГ НЯН

 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, Меж ду на род ный
 на уч но–об ра зо ва тель ный центр, ка фед ра пси хо ло ги и, ма гист рант

В жиз ни лю ди по па да ют в раз лич ные слож ные си ту а ци и. Бы ва ют так же трав ма ти чес кие 
со бы ти я. Эти трав мы мо гут по ме шать не толь ко нам, но и на ше му бу ду ще му по ко ле ни ю. 
Имен но раз ъяс не ние транс ге не ра ции травм да ет воз мож ность от ве тить на мно гие воп ро сы. 
Эти яв ле ни я, про ис хо дя щие в под соз на ни и, мо гут пов ли ять так же на фор ми ро ва нии ар хе ти
пов в кол лек тив ном под соз на ни и.

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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В бе ду по па да ют, как в про пасть– вд
руг, но в прес туп ле ние схо дят по сту
пе ням.

Алек сандр Бес ту жев–Мар линс кий

В стат ье расс мат ри ва ют ся при чи
ны, обус лав ли ва ю щие со вер ше ние прес
туп ле ний не со вер шен но лет ни ми, про
во дит ся ана лиз фак то ров, при во дя щих 
к прес туп нос ти не со вер шен но лет них и 
мо ло де жи. Так же в стат ье опи сы ва ет
ся не га тив ное вли я ние сов ре мен но го те
ле ви де ни я, ин тер не та и комп ью тер ных 
игр на пси хи ку и уровень прес туп ности, 
вы яв ле ны не об хо ди мые ме ры для ми ни ми
за ции дан но го яв ле ни я. 

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
прес туп ле ние не со вер шен но лет них, 
прес туп ность, под рост ки, не га тив ное 
вли я ние игр на пси хи ку не со вер шен но
лет них, комп ью тер, Ин тер нет, фор ми ро
ва ние мыш ле ни я, кри ми наль ная де я тель
ность, не га тив ные фак то ры, вли я ю щие 
на прес туп ность, бес по ря доч ные сем ьи.

Аг рес сия и на си ли е. Эти два фак то
ра про дол жа ют ос та вать ся весь ма ак ту
аль ны ми те ма ми. Воз рас та ет ко ли чест во 
на сильст вен ных прес туп ле ний про тив 
лич нос ти. Осо бен но опас на под рост
ко вая прес туп ность, ибо она вли я ет на 
перс пек ти ву раз ви тия и бу ду щее че ло
ве чест ва.

Час то го во рят и пи шут, что кра со та 
спа сет мир. Воз мож но. Но мне ка жет ся, и 

я все бо лее ут верж да юсь во мне ни и, что 
лю бовь и доб ро та спа сут мир. Имен но 
спа сут, по то му что бу ду щее лю бой ст
ра ны – это де ти, под рост ки, а они на и бо
лее уяз ви ма я, лег ко под да ю ща я ся чу жо
му вли я нию часть об щест ва, имен но они 
со вер ша ют раз но го ро да прес туп ле ния –  
осоз нан но или под дав шись чу жо му вли я
ни ю. Вне за ви си мос ти от ге ог ра фи чес ко
го и эко но ми чес ко го по ло же ния ст ра ны, 
от ее ве ли чи ны, проб ле ма под рост ко вой 
прес туп нос ти на сущ на и ак ту аль на.

Не дав но по те ле ви де нию по ка за ли 
ужас ный слу чай. Сын, ос тав лен ный ма
тер ью в род до ме 29 лет на зад, отыс кал 
ее и убил. Са мое ужас ное в том, что он 
не толь ко не со жа лел о со де ян ном, но 
весь ма осоз нан но и уве рен но за я вил, 
что сно ва пов то рил бы это прес туп ле
ни е. Юно ша, с рож де ни я ли шен ный ма
те ринс кой люб ви. Сна ча ла дом ма лют ки, 
по том детс кий дом. Сколь ко их бы ло? 
Был ли он где–ли бо хо тя бы об лас кан? 

Эти при ме ры, а их дос та точ но ос ве
ще но и в средст вах мас со вой ин фор ма
ци и, и в со от ветст ву ю щей ли те ра ту ре, 
зас та ви ли ме ня за нять ся дан ной те мой, 
то есть под рост ко вой прес туп ност ью. 
Ка ко вы бы ни бы ли мо ти вы ха рак те ра 
прес туп ле ни я, со вер шен но го под рост
ком, ос нов ным фак то ром яв ля ют ся ус
ло ви я, в ко то рых фор ми ру ет ся его лич
ность, а имен но – сем ья, шко ла, двор, 
ок ру жа ю щая сре да. 

Во мно гих ст ра нах на ру ши лась иде о
ло гия сем ьи. Сем ья – это та ос нов ная и 
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глав на я, но очень не об хо ди мая мик рос
ре да, где фор ми ру ет ся лич ность. Она 
пред по ла га ет на ли чие ро ди те лей, при
сутст вие де душ ки и ба буш ки, бра та и 
сест ры. Что же мы ви дим? Нет де ду шек и 
ба бу шек, сем ьи боль шей част ью не пол
ны е. Но да же в пол ных сем ьях дос та точ
но ли уде ля ет ся вни ма ния де тям? Ма те ри 
в не пол ных сем ьях ра бо та ют, ста ра ясь 
обес пе чить ми ни маль ный ма те ри аль ный 
уро вень де тям, что бы они бы ли обу ты, 
оде ты не ху же, чем их сверст ни ки. Но 
ведь час то и ро ди те ли ве дут асо ци аль
ный об раз жиз ни: из ме ны, ссо ры, из би е
ни я, пьян ки, нар ко ти ки, сви де те ля ми ко
их ста но вят ся под рост ки. От ус ло вий, в 
ко то рых вос пи ты вал ся под рос ток, с кем 
он об щал ся на сво ем жиз нен ном пу ти, в 
оп ре де лен ной сте пе ни за ви сит его по ве
де ни е, ми ро возз ре ни е, уме ние из бе гать 
неб ла гоп ри ят ных ус ло вий от ри ца тель ной 
сре ды. Де ти и под рост ки, в си лу оп ре де
лен ных ин ди ви ду аль но–п си хо ло ги чес ких 
осо бен нос тей, по пав в от ри ца тель ную 
сре ду, бо лее под вер же ны чуж дым вли я
ни ям. Не толь ко в бо га тых сем ьях, но и в 
сем ьях с нез на чи тель ным дос тат ком вос
пи ты ва ют ся де ти, где сле пая лю бовь к 
ним соз да ет ус ло вия жиз ни, при ко то рых 
они вы рас та ют лен тя я ми, се бя люб ца ми, 
рас то чи те ля ми, не прис по соб лен ны ми к 
са мой прос той ра бо те, что, не сом нен но, 
при во дит сна ча ла к амо раль но му об ра
зу жиз ни, а за тем и к прес туп ле ни ям. 
Не воль но вс по ми на ют ся выс ка зы ва ния 
Вик то ра Гю го из его из вест но го ро ма на 
«От вер жен ны е»: «Pigritia (лат.–лень) – ст
раш ное сло во. Оно по ро ди ло це лый мир 
– la pegre, чи тай те: во ровст во, и це лый 
ад – la pegrenne, чи тай те: го лод. Та ким 
об ра зом, лень – это мать.У нее сын – во
ровст во, и дочь – го лод. Где мы те перь? 
В сфе ре ар го. Что же та кое ар го? Это и 
на ци о наль ность, и на ре чи е: это во ровст
во под дву мя его ли чи на ми – на ро да и 
язы ка…»

«М рак вок руг, мрак в пос туп ках, мрак 

в го ло сах. Ст ра шен этот язык – жа ба: 
она ме чет ся вза д и впе ред, подс ка ки ва ет, 
пол зет, пус ка ет слю ну и отв ра ти тель но 
ко по шит ся в бес ко неч ном се ром ту ма не, 
соз дан ном из дож дя, но чи, го ло да, лжи, 
несп ра вед ли вос ти, на го ты, удуш ья и зи
мы – в ту ма не, за ме ня ю щем яс ный пол
день от вер жен ным… »

«Т руд но по ве рить, что бы мыс ля щее 
на ча ло че ло ве ка мог ло пасть столь низ
ко, что бы оно мог ло дать тем ной ти ра
нии ро ка свя зать се бя по ру кам и но гам 
и вверг нуть в безд ну, что бы оно мог ло 
тя го теть к не ве до мым соб лаз нам этой 
безд ны. О бед ная мысль от вер жен ных!...»

 На ру ше на так же связь  меж ду ро ди те
ля ми и шко лой. От дав де тей в плат ные 
зак ры тые шко лы, ма те ри аль но обес
пе чи ва я, ро ди те ли са мо уст ра ня ют ся от 
вос пи та ния сво их де тей, не зна ют, где и 
как про во дят они свой до суг. От сутст вие 
лич ных ин те ре сов, раз но го ро да пред
мет ных и спор тив ных круж ков, учи те ля 
с дип ло ма ми пед ву зов, не лю бя щие не 
толь ко де тей, но и слу чай но ока зав ши е ся 
в этих важ ных го су дарст вен ных уч реж
де ни ях, по–раз но му от но ся щи е ся к уче
ни кам в за ви си мос ти от ма те ри аль но го 
уров ня уча щих ся, ста но вят ся при чи ной 
ин диф фе рент но го от но ше ния уче ни ков 
к уче бе, по се ще нию за ня тий, а за тем и 
вов се ухо да из шко лы. Ку да? Ра зу ме ет
ся, на ули цу, где их под жи да ют та кие же 
«от шель ни ки от шко лы». Со би ра ют ся в 
груп пы, ко то рые от без дел ья по ти хонь ку 
ста но вят ся на прес туп ный путь. Сна ча
ла со вер ша ют кра жи из ма га зи нов, ки ос
ков, бу фе тов, квар тир, ос тав ляя сле ды, 
ука зы ва ю щие на от сутст вие про фес си о
наль ных на вы ков. Это мо гут быть час ти 
одеж ды под рост ка, са мо дель ные но жи, 
во ло сы. Пра во на ру ше ния под рост ков–
о ди но чек ха рак те ри зу ют ся ми ни маль ной 
сте пен ью жес то кос ти и ци низ ма, ко то рая 
зна чи тель но по вы ша ет ся, ес ли прес туп
ле ние со вер ша ет ся груп па ми, в со у час
тии со вз рос лы ми. 
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Ста нов ле ние не со вер шен но лет не го на 
путь прес туп ле ний име ет об ъяс не ние и 
при чи ны. Ес ли ре бе нок в сем ье пре дос
тав лен сам се бе, ес ли ро ди те ли не ин
те ре су ют ся его вза и мо от но ше ни я ми со 
сверст ни ка ми и учи те ля ми, то зна комст
во и связь с ли ца ми, ве ду щи ми асо ци
аль ный об раз жиз ни, мо гут при вес ти 
под рос т ка к со вер ше нию прес туп ле ния 
с цел ью са мо ут верж де ни я. Вся сер ьез
ность это го эта па име ет дво я кий вы вод: 
ли бо не со вер шен но лет ний при под держ
ке сем ьи и дру зей от ка зы ва ет ся от изб
ран но го об ра за жиз ни, ли бо про дол жа ет 
со вер шать уже бо лее тяж кие прес туп ле
ни я, за ко то рые по лу ча ет со от ветст ву ю
щие на ка за ни я. 

Важ ную роль иг ра ет в даль ней шей 
судь бе осуж ден но го его бла го ра зу ми е. 
Но и ко мис сии по де лам не со вер шен но
лет них, ор га ны от де ла опе ки и по пе чи
тельст ва обя за ны про во дить про фи лак
ти чес кие бе се ды. От сутст вие конт ро ля 
при во дит к то му, что за пос лед ние го
ды на и бо лее кри ми наль но по ра жен ной 
ста но вит ся млад шая воз раст ная груп па, 
со вер ша ю щая прес туп ле ния на поч ве 
пьянст ва, ток си ко ма нии и нар ко ма ни и. 
Ст рем ле ние ка зать ся вз рос лы ми, са мо ут
верж дать ся, под ра жать дейст ви ям вз рос
лых прес туп ни ков, а так же из вест ным 
сю же там из ки но филь мов, те ле ви зи
он ных пе ре дач уво дит де тей из сем ьи. 
Те ле эк ра ны за пол не ны филь ма ми, где 
жес то кость, на си лие восп ри ни ма ют ся в 
ка чест ве нор маль ных вза и мо от но ше ний. 
От сю да же ла ние под рост ков поп ро бо вать 
неч то по доб ное или бо лее изощ рен но е. 
Про ис хо дит нравст вен ная де фор ма ция 
лич нос ти, ис ка же ние со ци аль но го раз
ви тия под рост ка.

К ри ми наль ная де я тель ность не со
вер шен но лет них ак ти ви зи ро ва лась за 
пос лед ние го ды в ко ли чест вен ной и ка
чест вен ной ха рак те рис ти ке. Они пе рес
ту па ют тот пре дел на си лия и жес то кос ти, 
ко то рый в конк рет ной си ту а ции был бы 

дос та то чен для дос ти же ния це ли. Рас тет 
ко ли чест во прес туп ле ний, со вер шен ных 
не со вер шен но лет ни ми как мужс ко го, так 
и женс ко го по ла.

Од на ко уче ны е–к ри ми на лис ты от
ме ча ют, что на вы шеука зан ное не ма
ло важ ное вли я ние ока зы ва ют средст ва 
мас со вой ин фор ма ци и, осо бен но те ле
ви де ни е, с по мощ ью ко то ро го ог ром но
му ко ли чест ву лю дей мож но вну шить 
прак ти чес ки все ( Каш пи ровс кий, Алан 
Чу мак). С са мо го неж но го воз рас та у де
тей вы ра ба ты ва ет ся жес то кость и бес
чувствен ность. Ре бе нок не в сос то я нии 
кри ти чес ки оце нить те леп ро дук ци ю, по
э то му у не го фор ми ру ет ся кри ми наль
ный стиль мыш ле ни я, ос нов ной путь 
ре ше ния проб ле мы под рост ка – на си ли е. 
Сце ны на си лия и аг рес сив ные мульт
филь мы нель зя по ка зы вать де тям. Прос
мотр со ветс ких мульт филь мов вы зы ва ет 
по ло жи тель ные эмо ции и вос пи ты ва ет 
ст рем ле ние к друж бе, доб ро те, вза и мо
по мо щи.

В оп ре де лен ных ра йо нах Юж ной Аф
ри ки и Ка на ды по по ли ти чес ким или 
тех ни чес ким при чи нам не име ли те ле ви
де ния вп лоть до на ча ла 70–х го дов прош
ло го сто ле ти я. Пос ле его внед ре ния че рез 
3–8 лет в 2–3 ра за воз рос ла под рост ко
вая прес туп ность. За фик си ро ва на да же 
детс кая прес туп ность, ког да 5–6–лет ние 
де ти в Ос ло, иг рая в че ре па шек–нинд зя, 
за би ли нас мерть од ну из де во чек. В на
ча ле 2009 го да в Томс ке бы ли за дер жа ны 
двое 16–лет них школь ни ков, со вер шив
ших шесть убийств, под ра жая глав но му 
« ге ро ю» трил ле ра « Мол ча ние яг нят». Они 
приз на лись, что хо те ли по чувст во вать, 
« как это – ре зать и уби вать». 16 де каб ря 
1997 го да прос мотр мульт се ри а ла « По ке
мон» выз вал мас со вую «п сев до э пи леп
си ю». В Япо нии пост ра да ли 650 де тей, 
пос ле че го мульт фильм зап ре ти ли.

 Под дейст ви ем ТВ у де тей на ру ша ет ся 
пси хи ка, воз ни ка ет на ру ше ние ре чи. Те
ле эк ран бло ки ру ет спон тан ные твор чес
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кие иг ры и ес тест вен ные дви же ни я, что 
при во дит к де фи ци ту в фор ми ро ва нии 
функ ций го лов но го моз га, а это вы зы ва
ет тор мо же ние раз ви тия не толь ко твор
чес ких спо соб нос тей. У де тей с тру дом 
фор ми ру ют ся функ ции для восп ри я тия 
внут рен них сос то я ний – теп ла, рав но ве
си я, дви же ни я, обо ня ни я, ося за ни я, вку са 
(как от ме ча ет док тор на ук Рай нер Пац
лаф в кни ге « Зас тыв ший взг ляд»).

Же ла тель но, что бы де ти ма ло вре ме
ни про во ди ли у те ле ви зо ра, ибо он де мо
би ли зу ет мус ку лы глаз, что мо жет при
вес ти к спа ду функ ции чте ни я. Филь мы 
ужа сов и пе ре да чи о все воз мож ных на
си ли ях ока зы ва ют сер ьез ное не га тив ное 
вли я ние на раз ви тие об щест ва в це лом, 
осо бен но от ри ца тель но вли яя на пси хо
ло ги чес кое здо ров ье де тей и под рост ков.

 Но пси хо ло ги чес ко му раз ви тию не со
вер шен но лет них ог ром ный вред при чи
ня ют и комп ью тер ные иг ры, вос пи ты
ва ю щие ск лон ность к жес то кос ти. Так 
на зы ва е мые «ст ре лял ки», «б ро дил ки» 
яв ля ют ся вир ту аль ны ми, но в соз на нии 
иг ро ка сме ши ва ют ся с нас то я щей жизн
ью, и они при вы ка ют к мыс ли, что на си
лие – эф фек тив ное средст во раз ре ше ния 
конф лик тов. Иг ра пе ре хо дит в ре аль ную 
жизнь.

 Пос коль ку комп ью тер ные иг ры ос та
нав ли ва ют раз ви тие лоб ных до лей моз га, 
сти му ли руя лишь те участ ки го лов но го 
моз га, ко то рые от ве ча ют за зре ние и дви
же ни е, под рос ток ста но вит ся вс пыль чи
вым, не спо соб ным жить в боль шом кол
лек ти ве.

За ви си мость от игр, как ут верж да
ют пси хо ло ги, про яв ля ет ся нам но го 
быст ре е, чем лю бая дру гая тра ди ци он
ная за ви си мость: ку ре ни е, нар ко ти ки, 
ал ко голь. Не об хо ди мость есть и спать 
под ме ня ет ся не об хо ди мост ью убийст
ва вир ту аль ных монст ров, а это при во
дит к дис функ ции сер деч но–со су дис той 
сис те мы, ис то ще нию ор га низ ма, по те ре 
соз на ни я, смер ти. Уве ли чи ва ет ся чис

ло са мо у бийств. Так, нап ри мер, умер ли 
не со вершен но лет ние тай цы Та нет Сом
мои и Юен Лонг (к ро во из ли я ние в мозг), 
про иг рав це лую ночь в Counter–Strike и 
Diablo–2. Про и зо шед шее по лу чи ло ог лас
ку толь ко по то му, что слу чи лось в Ин
тер нет–ка фе. В 2001 го ду ши ро кий об
щест вен ный ре зо нанс при об рел су и цид 
жи те ля шта та Вис кон син, США, Шо на 
Вул ли, ко то рый по кон чил жизнь са мо
у бийст вом пос ле уволь не ния с ра бо ты 
и пос вя ще ния все го сво бод но го вре ме
ни комп ью тер ной иг ре «EverQuest». Те
ло Вул ли бы ло об на ру же но его ма тер ью, 
Эли за бет Вул ли. Мать Шо на об ви ня ет в 
смер ти сы на про из во ди те ля он лай но вой 
иг ры — ком па нию Sony. По ее мне ни ю, 
21–лет ний фа нат «EverQuest» по кон чил с 
со бой пос ле сер ьез ной не у да чи в вир ту
аль ном ми ре. «С тех пор как Шон на чал 
иг рать в эту иг ру, он был по те рян для 
это го ми ра», « ты ли бо ум решь, ли бо сой
дешь с ума, ли бо вы ка раб ка ешь ся. Мой 
сын умер»,  — го во рит Эли за бет Вул ли. 
Мать Шо на ска за ла так же, что Sony на
ме рен но до ба ви ла в иг ру « неч то, зас тав
ля ю щее поль зо ва те лей про во дить как 
мож но боль ше вре ме ни за иг рой».

Д ли тель ное си де ние за комп ью те ром 
при во дит к ухуд ше нию зре ния и ги по
ди на мии (на ру ше ние функ ций ор га низ
ма), а так же к детс кой аг рес сив нос ти и 
жес то кос ти («ст ре лял ки», « до го нял ки», 
«у би вал ки»), к по вы шен но му бес по
койст ву, ст ра ху. Ха рак тер но, что на их 
ри сун ках при сутст ву ют ору жие и да же 
мерт ве цы. На ри сун ках де тей, не за ви
ся щих от комп ью те ра, мир изоб ра жа ет
ся яр ким и кра соч ным, с при сутст ви ем 
солн ца, с де рев ья ми, людь ми. Фе но мен 
ха керст ва так же яв ля ет ся следст ви ем 
ув ле че ния комп ью те ром, выз ван но го же
ла ни ем са мо ут вер дить ся. Дол гое си де ние 
за комп ью те ром мо жет при вес ти к пе
ре нап ря же нию нерв ной сис те мы, на ру
ше нию сна, ус та лос ти глаз. Комп ью тер 
– это часть жиз ни, но не за ме на все го 
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ос таль но го. В жиз ни всег да су щест во ва ла 
проб ле ма от цов и де тей, а сей час до ба ви
лось и комп ью тер ное не по ни ма ни е.

 Ус ло вия жиз ни и вос пи та ния или пол
ное их от сутст вие вли я ют на ха рак тер 
подрост ка, де лая его уп ря мым, гру бым, 
дерз ким, ув ле ка ю щим ся азарт ны ми иг ра
ми, а ча ще при во дят к празд но му и бес
цель но му вре мяп реп ро вож де ни ю, что 
вли я ет на ус пе ва е мость, и в ре зуль та те 
под рос ток пе рес та ет по се щать шко лу. 

Д ля оп ре де ле ния ха рак те ра под рост
ка и со вер шен но го им пра во на ру ше ни я, 
важ ную роль иг ра ют доп ро сы ро ди те
лей и учи те лей, вос пи та те лей, со се дей, 
а так же мо гут быть ист ре бо ва ны со от
ветст ву ю щие до ку мен ты. Не ма ло важ ную 
роль иг ра ют кон суль тации с пси хи ат ра
ми или пси хо ло га ми, яв ля ю щи ми ся спе
ци а лис та ми в об лас ти детс кой и юно шес
кой пси хо ло ги и.

 Не об хо ди мо об ра тить осо бое вни ма
ние на де ву шек–под рост ков, ко то ры е, 
об ъе ди нив шись в груп пы, гра бят квар ти
ры, дач ные до ми ки и со вер ша ют раз ные 
прес туп ле ни я. Они бо лее эмо ци о наль ны 
и лег че вхо дят в кон такт с жерт вой, за
ру ча ют ся ее до ве ри ем, по хи щая клю чи 
от ма ши ны, квар ти ры, да чи, день ги и 
т.д..

 Не со вер шен но лет них прес туп ниц от
ли ча ют из де ва тельст во над по тер пев ши
ми, их нравст вен ная дег ра да ци я, пре неб
ре же ние к эле мен тар ным тре бо ва ни ям 
мо ра ли.

П ри раск ры тии прес туп ле ний, со вер
шен ных под рост ка ми, про во дит ся пред
ва ритель ное расс ле до ва ни е, что пред
по ла га ет ус та нов ле ние и ро зыск ли ца, 
со вер шив ше го прес туп ле ни е, и ус та
нов ле ние ви нов нос ти или не ви нов нос ти. 
Не об хо ди мо чет ко предс тав лять пси хо
ло ги чес кие осо бен нос ти прес туп ни ка, 
выч ле нять при чи ны отк ло ня юще го ся 
по ве де ни я, зна ние лич ност ных пси хо ло
ги чес ких черт, что в со во куп нос ти при
во дит к эф фек тив но му расс ле до ва нию 

прес туп ле ни я. С раз ви ти ем кри ми на
лис тичес кой на у ки на ме ти лась тен ден
ция к под роб но му изу че нию лич нос ти 
прес туп ни ка. Как от ме ча ет Е.Е.Па дар, 
«от ана ли за лич нос ти прес туп ни ка в це
лом как но си те ля на и бо лее об щих, ус
той чи вых со ци аль но–п си хо ло ги чес ких и 
ин ди ви ду аль но–п си хо ло ги чес ких черт и 
ка честв мож но пе рей ти к прог но зу его 
по ве де ни я». Исс ле до ва ния в этой об лас ти 
ве лись дав но, но сей час уже на зы ва ют
ся ти по вые кри ми на лис ти чес кие мо де ли 
прес туп ной де я тель нос ти, ти по вые вер
сии (Н.А Се ли ва нов, Л.Г.Ви до нов и др.), 
ста вит ся воп рос о соз да нии уни вер саль
ной по ис ко вой сис те мы прес туп ни ка. 
Хо тя об ъек тив ные ус ло вия тре бу ют бо
лее вни ма тель но го под хо да к обоз на чен
ной проб ле ме, к со жа ле ни ю, очень ма ло 
опуб ли ко ван ных ра бот, пос вя щен ных в 
це лом пси хо ло го–к ри ми на лис ти чес кой 
ха рак те рис ти ке лич нос ти прес туп ни ка, 
ис поль зо ва нию лич ност ных дан ных та
ко го суб ъек та в це лях его ус та нов ле ни я, 
ро зыс ка и ре ше ния воп ро са о его ви нов
нос ти или не ви нов нос ти в со вер ше нии 
де я ни я. И как следст вие при раз ра бот ке 
но вых ме то дик расс ле до ва ния прес туп
ле ния не всег да учи ты ва ют ся пси хо ло
ги чес кие за ко но мер нос ти со вер ше ния 
прес туп ле ни я, ко то рые от ра жа ют пси
хи чес кие свойст ва прес туп ни ка, о чем 
мож но су дить на ос но ва нии изу че ния 
ма те ри аль ной обс та нов ки мес та прес
туп ле ни я. От сю да ут верж де ние о том, 
что юри ди чес кая на у ка нуж да ет ся в бо
лее тща тель ном расс мот ре нии воп ро са о 
пси хо ло го–к ри ми на лис ти чес кой ха рак
те рис ти ке лич нос ти прес туп ни ка.

 О чень важ ную роль ока зы ва ют на 
прес туп ность не со вер шен но лет них не
га тив ные фак то ры со ци а ли за ци и. В ли
те ра ту ре от ме ча ют ся нес коль ко групп 
неб ла гоп ри ят ных фак то ров, оп ре де ля ю
щих не га тив ное раз ви тие и кри ми на ли
за цию ус та но вок у не со вер шен но лет них. 
К пер вой груп пе от но сят ся фак то ры, 
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иду щие из неб ла го по луч ной сем ьи, ко 
вто рой – фак то ры учеб но–вос пи та тель
ной ра бо ты, трет ья груп па обус лов ле на 
неб ла гоп ри ят ным воз дейст ви ем то ва ри
щес кой сре ды, чет вер тая име ет мес то в 
де я тель нос ти звен ьев, за ня тых в сфе ре 
ран ней про фи лак ти ки пе да го ги чес кой 
за пу щен нос ти де тей и прес туп нос ти не
со вер шен но лет них, пя тая ох ва ты ва ет 
не га тив ные яв ле ни я, наб лю да е мые в ок
ру жа ю щей мик рос фе ре, шес тую груп пу 
ха рак те ри зу ют фак то ры, обус лов лен ные 
вы со кой сте пен ью безн равст вен нос ти 

ро ди те лей.
 Тен ден ции прес туп нос ти не со вер

шен но лет них в Ар ме нии не у те ши тель
ны. Они тер пят от ри ца тель ные ко ли
чест вен ные и ка чест вен ные из ме не ни я, 
од на ко ос нов ные по ка за те ли бо лее или 
ме нее ус той чи вы.

Таб ли ца 1
Ди на ми ка прес туп нос ти не со вер шен

но лет них по аб со лют ным по ка за те лям с 
1993 до 2005 г.г. та ко ва:

Го ды 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005

П реступ. 436 379 420 502 741 589 588 610 554 520 553 557 557

Как вид но из при ве ден ных дан ных, 
са мым неб ла го по луч ным был 1997 год. 
Пос ле это го уро вень прес туп нос ти не со
вер шен но лет них сни жа ет ся.

Од на ко за пос лед ние го ды, на чи ная с 
2013 по 2015 г.г., по ка за те ли зна чи тель
но улуч ши лись, че му не ма ло спо собст
во ва ло на ли чие 3– го Глав но го уп рав ле ния 
уго лов но го ро зыс ка по ли ции рес пуб ли ки 
Ар ме ния (ГУ УР).

Сот руд ни ки вы ше наз ван но го уп рав ле
ния час то по се ща ют шко лы, бе се ду ют с 
под рост ка ми, от ве ча ют на все ин те ре су
ю щие их воп ро сы, про во дят ме роп ри я
тия с под рост ка ми, сос то я щи ми на уче те 
в по ли ци и, а так же с их ро ди те ля ми. И 
поч ти в каж дой шко ле есть школь ный 
инс пек тор или участ ко вый, ко то рый 
каж дый ме сяц про во дит ме роп ри я тия с 
не со вер шен но лет ни ми, и я не мо гу не 
от ме тить, что по ло жи тель ная ди на ми ка 
оче вид на. 

Таб ли ца 2
Го ды 2013 2014 2015

П рес туп. 352 335 325

Мы ви дим, что ди  нами ка со вер ша е
мых прес туп ле ний с каж дым го дом по
ни жа ет ся. На де ем ся, что при дет вре мя, 

ког да это чис ло бу дет са мым нез на чи
тель ным.

Эко но ми чес кие труд нос ти так же 
спо собст ву ют конф ликт нос ти во внут
ри се мей ных от но ше ни ях, что соз да ет 
пред по сыл ки фор ми ро ва ния пси хо со
ци аль ных фак то ров прес туп нос ти. Ссо
ры, скан да лы, дра ки в сем ье при во дят к 
эмо ци о наль но му от чуж де нию де тей от 
их ро ди те лей, вы зы ва ют у них тре во гу, 
обес по ко ен ность, чувст во не за щи щен
нос ти.

П ро цесс рас па да тра ди ци он ной ар
мянс кой сем ьи при вел к уве ли че нию чис
ла так на зы ва е мых бес по ря доч ных се мей. 
Бес по ря доч ная сем ья – это сем ья, где ца
рят ха ос и грязь, где пьянст ву ют и конф
лик ту ют, пос то ян но вы яс ня ют от но ше
ни я. Мно гие впол не бла го по луч ные сем ьи, 
чрез мер но за ня тые сво и ми ин те ре са ми, 
заг ру жен ные ра бо той, не в сос то я нии 
обес пе чить пос ле до ва тель ность вос пи
та ни я, конт роль и по мощь ре бен ку. Об
щим для бес по ря доч ных се мей яв ля ет ся 
раз рыв, уход от тра ди ций. Стиль жиз ни, 
ха рак тер ный для бес по ря доч ных се мей 
ока зы ва е тся пос то ян ным пси хот рав ми
ру ю щим фо ном для рас ту щих де тей.

 Со вер ше ние прес туп ле ния не со вер
шен но лет ни ми мож но пре дотв ра тить, 
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при дер жи ва ясь не ко то рых фак то ров. 
Пос коль ку сем ья яв ля ет ся дви жу щей си
лой ста нов ле ния ха рак те ра и пси хи ки 
ре бен ка, не об хо ди мо уде лять вни ма ние 
са мим ро ди те лям, воз мож но, по мо гая им 
ма те ри аль но, уст ра и вая на ра бо ту. 

 Не об хо ди мо так же, что бы по доб ные 
неб ла го по луч ные сем ьи бы ли под пос
то ян ным наб лю де ни ем со ци аль ных ра
бот ни ков. Же ла тель но, что бы в Ар ме нии 
раз ви вал ся инс ти тут се мей ных пси хо ло
гов, что бы не толь ко де ти, но и ро ди те ли 
чувст во ва ли за бо ту го су дарст ва.

 Хо чет ся на де ять ся, что этот фак тор 
не бу дет но сить фор маль ный ха рак тер, 
по то му что де ти – это бу ду щее лю бо го 
го су дарст ва.

 Ю ные пра во на ру ши те ли, ока зав ши е
ся в ко ло ни ях, долж ны про дол жать уче
бу, но она не долж на но сить фор маль
ный ха рак тер. Го су дарст во долж но так же 
уве ли чить фи нан си ро ва ние уч реж де ний, 
в ко то рых долж ны ра бо тать ква ли фи ци
ро ван ные пе да го ги, вла де ю щие юри ди
чес ки ми и пси хо ло ги чес ки ми зна ни я ми, 

уме ю щие вы зы вать в ре бен ке ин те рес к 
уче бе и же ла ние по де лить ся чем–то сок
ро вен ным. Ведь чем в более ран нем воз
рас те не со вер шен но лет ний по па да ет под 
дейст вие уго лов ной юс ти ци и, тем ве ро
ят нее ста но вит ся вы бор кри ми наль ной 
кар ье ры в бу ду щем. Не об хо ди мо, что бы 
в ко ло нии юный пра во на ру ши тель в пе
да го ге уви дел доб ро же ла тель но го стар
ше го то ва ри ща.

 Ли шен ный ма те ринс кой люб ви и вни
ма ни я, уни жен ный од нок ласс ни ка ми, 
ос тав лен ный без вни ма ния школь ны ми 
учи те ля ми, он в нас тав ни ке ко ло нии дол
жен уви деть дру га, же ла ю ще го по мочь 
ему со ве том. Нель зя, что бы юный пра
во на ру ши тель за ве до мо ви дел в пе да го ге 
или нас тав ни ке че ло ве ка, уни жа ю ще го 
его дос то инст ва.

Бу ду щее не со вер шен но лет них прес
туп ни ков сом ни тель но. Из них еще мо гут 
вы рас ти по ря доч ные лю ди. 

Ста нис лав Ежи Лец
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ԱՆ ՉԱ ՓԱ ՀԱՍ ՆԵ ՐԻ ԿՈՂ ՄԻՑ ՀԱՆ ՑԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ  
ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ–Ք ՐԵ Ա ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՄՈ ՏԵ ՑՈՒ ՄԸ ԴՐԱՆՑ  

ԿԱՆ ԽԱՐ ԳԵԼ ՄԱ ՆԸ.ՀԵ ՌՈՒՍ ՏԱ ՏԵ ՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՀԱ ՄԱ ԿԱՐԳ ՉԱՅԻՆ ԽԱ ՂԵ ՐԻ 
ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱՆ ՑԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԿԱ ՏԱՐ ՄԱՆ ՈՐԱ ԿԻ ՎՐԱ

 ԼԵՎ ՄԻ ՆԱՍՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի ա,

 գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րո նի մա գիստ րոս

 Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում են ան չա փա հաս նե րի կող մից հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
կա տար ման պատ ճառ նե րը, կա տար վում է ան չա պա հաս նե րին և երի տա սարդ նե րին՝ հան
ցա վո րու թյա նը հան գեց նող փաս տե րի վեր լու ծու թյուն: Հոդ վա ծում նկա րագր վում են նաև 
ժա մա նա կա կից հե ռուս տա տե սու թյան, համացանցի, հա մա կարգ չային խա ղե րի բա ցա սա
կան ազ դե ցու թյուն նե րը հո գե կան նե րաշ խար հի և հան ցա վո րու թյան վրա, պար զա բան վում 
են տվյալ եր ևույթ նե րի նվա զեց ման հա մար ան հրա ժեշտ մի ջոց նե րը:

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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Հոդ վա ծում քն նարկ վում են «ս տեղ
ծա գոր ծու թյուն» և «փո խա կեր պում» 
հաս կա ցու թյուն նե րը:  Մար դու հա մար 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ի նք նաար տա
հայտ ման, չի րա կա նաց ված ե րա զանք
նե րի ու ձգ տում նե րի ի րա կա նաց ման 
մի ջոց է: Դա մի գոր ծըն թաց է, ո րը չու
նի վերջ: Այդ գոր ծըն թա ցում մար դը գի
տակ ցո րեն և են թա գի տակ ցո րեն փո
խա կեր պում է իր «Ես»–ը, իր ան ձնային 
փոր ձը՝ ձգ տե լով հաս նել իր «Ես» կոն
ցեպ ցի ային և ամ բող ջա կա նու թյան:

 Հան գու ցային բա ռեր և արտահայ
տություններ. ստեղ ծա գոր ծու թյուն, 
տրանս ֆոր մա ցի ա, ի նք նաար տա հայ
տում, սուբ լի մա ցի ա, կա տար սիս, ան գի
տակ ցա կան, ար քե տիպ, «Ես» կոն ցեպ
ցի ա, ամ բող ջա կա նու թյուն:

Ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը նման է ա զա
տու թյան. մեկ ան գամ փոր ձե լով, այլևս 
հնա րա վոր չէ ա ռանց դրա ապ րել։ Դա 
տրանս ֆոր մաց նող, ա պա քի նող գոր ծըն
թաց է։ 

Կ.  Ռո ջերս

Ս տեղ ծա գոր ծել, նշա նա կում է սե
փա կան հո գու դարբ նո ցում կո փել ձևեր, 
ո րոնք կարժ ևո րեն մար դու կյան քը։ Յու
րա քան չյուր իս կա կան ար վես տա գետ, 
եր բեմն ի նքն էլ չգի տակ ցե լով, ստեղ
ծում ու ար տա հայ տում է իր ժո ղովրդի 
գի տակ ցու թյու նը։ Նա չի ձգ տում բա րո
յա խոս լի նել, այլ ու շա դիր ո ւնկնդ րում է 
ի նքն ի րեն և բա ցա հայ տում իր եր ևա
կա յու թյան մեջ ծն ված պատ կեր ներն ու 
կեր պար նե րը։ Այդ խորհր դան շան նե րից 
հե տա գա յում բյու րե ղա նում է հա սա րա
կու թյան բա րո յա կան ու գե ղա գի տա կան 
կա ռուց ված քը։ Ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ոչ 
մի այն պա տա նե կան ան մեղ տա րերք է, 

այլ նաև հա սուն ան ձի ձգ տում է շա րու
նա կելու իր կյան քը մահ վա նից հե տո։ 
Այն մարդ կային այն պի սի դրս ևո րում է, 
ո րի մի ջո ցով ի րա կա նա նում է ան ձի ազ
դե ցու թյու նը աշ խար հի վրա, այն կապ
ված է մար դու ակ տի վու թյան հետ։  Ցան
կա ցած տե սա կի ստեղ ծա գոր ծու թյան 
մեջ մարդ ներդ նում է ի րեն, իր մտ քե րը, 
զգաց մունք նե րը, ցան կու թյուն ներն ու 
ե րա զանք նե րը, իր հա վատն ու խան դա
վա ռու թյու նը [1]: 

Ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը ան ձի հա մար 
ի նք նաար տա հայտ ման, չի րա կա նաց
ված ե րա զանք նե րի ու ձգ տում նե րի ի րա
կա նաց ման մի ջոց է։ Ի նչ պես ա սում էր 
Մաս լոուն, հնա րա վո րու թյուն նե րը օգ
տա գոր ծում են պա հան ջում և դա դա
րում են պա հան ջել մի այն այն դեպ քում, 
ե րբ նրանք բա վա րար և ամ բող ջա կան 
են օգ տա գործ վում։ Նա նշում է, որ սի
րո մեծ զգա ցու մից, ար վես տի ստեղ ծա
գոր ծու թյու նից, բնու թյան գե ղեց կու թյան 
ապ րում նե րից կա րող են ա ռա ջա նալ 
« պիկ ապ րում ներ»։ Յու րա քան չյուր պիկ 
ապ րում կա րող է հաս կաց վել որ պես 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ամ բող ջու թյուն կամ 
գեշ տալ տի ա վար տում, որ պես կա տար
սիս, կուլ մի նա ցի ա, ա վարտ, դա տար
կու թյուն։ Գրող նե րը այն նկա րագ րել են 
որ պես է քս տա զի պա հեր, կրո նա կան 
մար դիկ՝ որ պես խո րը միս տի կա կան 
ապ րում: Ը ստ Մաս լո ւի՝ բարձ րա գույն 
պի կե րը բնու թագր վում են «ան սահ ման 
հո րի զոն նե րի» բաց վե լու զգաց մամբ, 
մի ա ժա մա նակ և ա վե լի կա րո ղու նակ, և 
ա վե լի ա նօգ նա կան լի նե լու, տա րա ծու
թյան և ժա մա նա կի կորս տի զգաց մամբ:  
Մաս լոուն ի նք նաար տա հայ տու մը բնո
րո շում է որ պես տա ղան դի, ըն դու նա կու
թյուն նե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի ամ
բող ջա կան օգ տա գոր ծում։ Նա ա սում էր, 

ԼԻ ԼԻԹ ՔԱՐ ԴՈՒՄՅԱՆ 
Անանիա Շի րա կա ցու ան վ. ճե մա րան, հո գե բան

ՍՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՓՈ ԽԱ ԿԵՐ ՊՈՒՄ
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որ ի նքն ի նք նաար տա հայտ վող մար դուն 
պատ կե րաց նում է ոչ այն սո վո րա կան 
մար դուն, ո րին ի նչ –որ բան ա վե լաց
րել են, այլ այն սո վո րա կան մար դուն, 
ո րից ո չինչ չեն խլել։ Մի ջին մար դը ամ
բողջ մարդ կային գոյն է, ո րի ըն դու նա
կու թյուն ներն ու շնորհ քը բթա ցած են ու 
ճնշ ված։ Ար տա հայտ վել, նշա նա կում է 
դառ նալ ռե ալ, գո յու թյուն ու նե նալ փաս
տա ցի, այլ ոչ մի այն պո տեն ցի ա լու թյամբ։ 

Ինք նաար տա հայ տու մը սե փա կան 
նե րու ժի զար գաց ման ա նընդ հատ գոր
ծըն թաց է։ Դա նշա նա կում է օգ տա գոր
ծել սե փա կան ըն դու նա կու թյուն ներն ու 
գի տակ ցու թյու նը և աշ խա տան քը՝ այդ 
ա մե նը լավ կա տա րե լու հա մար։ Մեծ 
տա ղան դը կամ խո հե մու թյու նը նույ
նը չէ, ի նչ ի նք նաար տա հայ տու մը։ Ի նք
նաար տա հայ տումն իր չէ, ո րը կա րե լի է 
ու նե նալ կամ չու նե նալ։ Դա գոր ծըն թաց 
է, ո րը չու նի վերջ։ Դա ապ րե լու մի ջոց է, 
աշ խա տանք և հա րա բե րու թյուն աշ խար
հի հետ, այլ ոչ թե մի այ նակ ձեռք բե րում 
[3]:

Կ. Ռո ջեր սը գրում է, որ ստեղ ծա
գոր ծա կա նու թյան հիմ նա կան աղ բյու րը 
դրս ևոր վում է այն պես, ի նչ պես հո գե
թե րա պի այի վե րա կանգ նող ու ժը, մար
դու ձգ տու մը ի նք նաի րա կա նաց նել ի րեն, 
դառ նալ այն, ին չի ներ քին հնա րա վո րու
թյուն նե րը կան իր մեջ։ Ին չո՞ւ են մար դիկ 
ա զատ ի նք նաար տա հայտ վե լու քաղց 
զգում, ո րով հետև ստեղ ծա գոր ծու թյու նը 
նման է ա զա տու թյան, մեկ ան գամ փոր
ձե լով, այլևս հնա րա վոր չէ ա ռանց դրա 
ապ րել, դա տրանս ֆոր մաց նող, ա պա քի
նող գոր ծըն թաց է։ 

Ըստ Նոյ մա նի՝ գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ի նչ–որ վե հանձ
նային բան է, դա իր է, ոչ թե մարդ, 
նշա նա կում է՝ այն չի կա րե լի գնա հա տել 
ան ձնային չա փա նիշ նե րով։ Ար վես տի 
իս կա կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ա ռանձ
նա հա տուկ նշա նա կու թյունն այն է, որ 
նա դուրս է ե կել ան ձնային սահ մա նա
փա կում նե րից և դար ձել ան գամ իր սե
փա կան ստեղ ծո ղի ան ձնային ազ դե ցու

թյան հա մար ան հա սա նե լի։
Գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր ծու

թյան վայե լու մը հաս նում է իր կուլ մի նա
ցի ոն կե տին, ե րբ մենք հա մա րյա շն չա
հեղձ ե նք լի նում լար վա ծու թյու նից, ե րբ 
վա խից մա զե րը բիզ–բիզ կանգ նում են, 
ե րբ ի նք նա բե րա բար հո սում են կա րեկ
ցան քի և ցա վակ ցու թյան ար ցունք ներ։ 
Այս բո լոր զգա ցում նե րից մենք խու սա
փում ե նք կյան քում, բայց փնտ րում՝ ար
վես տում [1]:

Ըստ Զ. Ֆրոյ դի՝ գե ղար վես տա կան 
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ան գի տակ ցա կա
նի դրս ևո րում է, ո րը պետք է հաս կա նալ 
և գի տակ ցել։ Նա ստեղ ծա գոր ծու թյու նը 
դի տում է որ պես սե ռա կան հա կու մե րի 
սուբ լի մա ցի այի ան գի տակ ցա կան գոր
ծըն թաց։ Ֆրոյ դը հա մոզ ված է, որ ար
վես տա գե տը ձգ տում է իր նե րաշ խար հի 
ա ռա վել լրիվ ի րա գործ ման, նա ա վե լի 
ա զատ է ար տա քին սահ մա նա փա կում
նե րից, հենց այդ պատ ճա ռով է լ՝ նման 
ե րե խայի։ Ար վես տա գե տը սո վո րա կան 
մահ կա նա ցո ւից տար բեր վում է ներ
քին հա կում նե րի ո ւժգ նու թյամբ, ո րոնք 
ի րա կա նու թյան ազ դե ցու թյան տակ 
ար տամղ վում են գի տակ ցու թյու նից։ 
Հենց դա է պատ ճա ռը, որ նա, ի նչ պես 
նևրո տի կը, դի մում է ֆան տա զի ա նե րի, 
ե րազ նե րի օգ նու թյա նը, որ պես զի գո
նե այդ տեղ գտ նի ի ր՝ չբա վա րար ված 
ցան կու թյուն նե րի ի րա գոր ծու մը։ Բայց ի 
տար բե րու թյուն նև րո տի կի, ար վես տա
գե տը, շ նոր հիվ իր բարձր զար գաց ման 
հա սած սուբ լի մա ցի այի, իր ներ քին և 
ցած րա կարգ հա կում նե րը տե ղա փո խում 
է գե ղար վես տա կան գոր ծու նե ու թյան 
ո լոր տը և կապ ստեղ ծում իր եր ևա կա յա
կան աշ խար հի և ի րա կա նու թյան միջև, 
ի սկ գե ղար վես տա կան ստեղ ծա գոր
ծու թյան ազ դե ցու թյու նը ո ւնկնդ րի կամ 
ըն թեր ցո ղի վրա, կապ ված է նրա մոտ 
հա ման ման հո գե կան լար վա ծու թյու նից 
ա զատ վե լու հետ։ Լի բի դոյի սուբ լի մա ցի
այի գոր ծըն թա ցը վե րա բե րում է ոչ մի
այն ար վես տա գե տին, այլ ը նդ հան րա
պես բո լոր մարդ կանց [4]: 
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Ան ձի փո խա կերպ ման հո գե բա նա կան 
վեր լու ծու թյու նը պետք է սկ սել հո գե
բա նա կան այն ի րա կա նու թյու նից, ո րում 
ա ռա վել վառ է դրս ևոր վում տվյալ եր ևույ
թը։ Դա կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 
է քստ րե մալ, գե րօր դի նար ի րա վի ճա կով։ 
Ան ձը ին տեն սիվ փո փո խու թյուն ներ ապ
րում է հենց նման ի րա վի ճակ նե րում, ե րբ 
մար դու գո յատ ևու մը դուրս է գա լիս ա ռօ
րյայի սահ ման նե րից՝ ստա նա լով ա նո
մա լի, ող բեր գա կա նի ե րանգ ներ (տ րան
սօր դի նար գո յատ ևում)։ Տրան սօր դի նար 
գո յատ ևու մը ոչ մի այն փո խա կեր պում է 
մար դու ան ձը, այլ նաև, ոչ հազ վա դեպ, 
նրա մոտ ձևա վոր վում է ա պա քին վա ծի 
հա մախ տա նիշ, այ սինքն՝ հետտ րավ մա
տիկ սթ րե սային հա մախ տա նիշ։ 

Տ րանս ֆոր մա ցի ան նշա նա կում է մի 
դեպ քում փո խա կեր պում, մյուս դեպ քում 
փո փո խա կան է ներ գի այի բարձ րա ցում 
կամ ի ջե ցում։ Փո խա կերպ ման ժա մա նակ 
ի րա կա նա նում է ան ձի հո գե կան աշ խա
տան քը՝ հո գե կան նախ նա կան բո վան
դա կու թյու նը փո խա կեր պե լով այլ բո
վան դա կու թյան։ 

« Փո խա կեր պում» հաս կա ցու թյունն 
իր մեջ նե րա ռում է ի նչ պես փո խա կերպ
ման գոր ծըն թաց նե րը, այդ պես էլ նրա 
ար դյուն քը։ Փո խա կեր պումն ու նի նաև 
ժա մա նա կային բնու թագ րիչ. այն ի րա
կա նա նում է ժա մա նա կի մեջ և ժա մա
նա կային բո վան դա կու թյուն նե րի հետ։ 
Փո խա կերպ ման աշ խա տան քի գոր
ծըն թա ցում տե ղի է ու նե նում ո րո շա կի 
պո տեն ցի ալ ֆե նո մե նի ակ տո ւա լի զա
ցի ա՝ չգի տակց ված հո գե բա նա կան բո
վան դա կու թյու նից ան ցում դե պի գի
տակցված հո գե վի ճա կի, խոր քային 
ու ժե րի և ռե սուրս նե րի ա րթ նա ցում ։ Այն 
ան ձի կա յաց ման կեն դա նի և չընդ հատ
վող, պա րու րաձև ըն թա ցող գոր ծըն թաց 
է, ո րի տար բեր ճյու ղերն ան խզե լի ո րեն 
կապ ված են մի մյանց հետ ։ Այն նման է 
«պտտվող ա նի վի»։ Հո գե կան բո վան
դա կու թու նը խոր քե րից վեր է բարձ րա
նում, ա պա կր կին իջ նում ներքև, բայց 
ար դեն հարս տաց ված ի րա կա նու թյան 

նոր բո վան դա կու թյամբ։
 Փո խա կեր պու մը ճիշտ հաս կա նա լու 

հա մար ան հրա ժեշտ է այն դի տել որ պես 
վե րած նող գոր ծըն թաց, ո րի ժա մա նակ 
ի րա կա նա նում է ան ձի հո գե կան աշ խա
տան քը՝ նախ նա կան բո վան դա կու թյան 
փո խա կեր պու մը տրանս ֆոր մաց ված բո
վան դա կու թյան։

 Մար դը փո խա կերպ ման ժա մա նակ ոչ 
մի այն վե րա դառ նում է իր հիմ նախնդիր
նե րի սկզբ նաղ բյուր նե րին, այլ նաև դի
մում է իր ներ քին ու ժե րի և է ներ գի
այի ա կունք նե րին, որ պես զի, հեն վե լով 
նրանց վրա, սկ սի նոր բարձ րա ցու մը։ Իջ
նե լով իր ան ձի խոր քե րը՝ մարդ գտնում է 
այն տեղ ա մուր հիմ քեր՝ նո րաց ման և վե
րա դար ձի հա մար։ Գտ նե լով ան ձնա կան 
փոր ձի մեջ կեն դա նի շր ջան ներ՝ մար դը 
նո րո վի կա ռու ցում է ի րեն տրանս ֆոր
մա ցի այի գոր ծըն թա ցում։

 Փո խա կերպ ման հո գե կան աշ խա
տան քի գոր ծըն թա ցում հո գե կան բո վան
դա կու թյու նը են թարկ վում է փո խա կեր
պում նե րի, ո րի ար դյուն քը նո րաս տեղծ 
բո վան դա կու թյունն է՝ տրանս ֆոր մե րը։

 Մար դը և՛ գի տակ ցո րեն, և՛ են թա գի
տակ ցո րեն փո խա կեր պում է իր «Ես»–ը, 
ան ձնային փոր ձը, դրա նով ի սկ ձգ տե լով 
հաս նել հո գե կան և ֆի զի ո լո գի ա կան ու
ժե րի, իր «Ես » կոն ցեպ ցի այի ամ բող ջա
կա նու թյանն ու մի աս նու թյա նը։ Ոչ մի այն 
ար տա կարգ պայ ման նե րը, այլ նաև մեր 
ա մե նօ րյա կյանքն իր մեջ ու նի բազ մա
թիվ կոնֆ լիկ տային և մար դու հո գե
կա նը խա թա րող ի րա վի ճակ ներ, ո րոնց 
պատ ճա ռով տե ղի են ու նե նում ան ձի, 
նրան հու զող ապ րում նե րի փո խա կեր
պում [2]: Ստեղ ծա գոր ծու թյու նը լար ված 
և կու տակ ված է ներ գի այի լից քա թափ
ման մի ջոց է, ի նք նա տիպ մի թե րա պի ա 
ստեղ ծա գործ մարդ կանց հա մար։ Ստեղ
ծա գոր ծե լու պա հանջ մուն քը կա րող է ոչ 
մի այն շատ ու ժեղ լի նել, այլև ազ դել 
ստեղ ծա գոր ծո ղի մարդ կային հատ կա
նիշ նե րի վրա, ա մեն ի նչ են թար կեց նել 
աշ խա տան քին՝ նույ նիսկ ի հա շիվ ա ռող
ջու թյան և եր ջան կու թյան։ Ար վես տա գե
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տի հո գե կա նում չծն ված ստեղ ծա գոր
ծու թյու նը նման է բնու թյան ու ժի, ո րն, 
այս պես թե այն պես, գտ նում է իր ել քը։ 
Կախ ված այդ է ներ գե տիկ լար վա ծու
թյան մե ծու թյու նից՝ այն կա րող է դրս
ևոր վել, պար զա պես, որ պես գի տա կից 
ակ տի վու թյան ոչ մեծ խան գա րում, կամ 
որ պես գեր հե ղի նա կու թյուն, ո րն ըն
դու նակ է են թար կեց նել «Ես »–ին, իր 
նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Ա ռա ջին 
դեպ քում այն ի րե նից ներ կա յաց նում է 
գի տակց ված ար դյունք, ո րը ձևա կերպ
ված ու մշակ ված է ո րո շա կի ար դյուն
քի հաս նե լու հա մար։ Այս տեղ մենք չենք 
կա րող սպա սել որ ևէ բա նի, ին չը կա րող 
է դուրս գտն վել հաս կաց ման սահ ման
նե րից, քա նի որ դրա ար դյուն քը պայ
մա նա վոր ված է հե ղի նա կի մտադ րու
թյուն նե րով և դուրս չի գա լիս դրանց 
սահ ման նե րից։ Բայց ե րկ րորդ դեպ քում 
մենք գործ ու նենք այն պի սի ի րադ րու
թյան հետ, ո րի հիմ քե րը գտն վում են ան
գի տակ ցա կա նում, այն պի սի բա նի հետ, 
ո րն իր նպա տա կին է հաս նում ա ռանց 
մարդ կային գի տակ ցու թյան մաս նակ ցու
թյան։ Այս դեպ քում մենք պետք է պատ
րաստ լի նենք հան դի պե լու մի ի նչ–որ 
գե րանձ նային բա նի, ո րը կմե ծաց նի մեր 
ըն կա լում նե րը մինչև այն սահ ման նե րը, 
ո րին հա սել է հե ղի նա կի գի տակ ցու թյու
նը ստեղ ծա գործ ման ըն թաց քում։ Մենք 
պետք է պատ րաստ լի նենք ան սո վոր 
կա ռուց ված քով և բո վան դա կու թյամբ 
մտ քե րին, պատ կեր նե րին, ո րոնք ի րա
կան սիմ վոլ ներ են հան դի սա նում, քան ի 
որ նրանք են ա մե նից լավ ար տա հայ
տում հե ռու, ան տե սա նե լի ա փե րին գց
ված ան տե սա նե լի կա մուրջ նե րը։ Այս տեղ 
մենք կանգ նում ե նք խորհր դան շան նե րի 
խնդ րի ա ռաջ։ Այս խորհր դան շան նե րը 
դժ վար է ո րո շել, քա նի որ ըն թեր ցո ղը 
նույն պես ի վի ճա կի չէ դուրս գալ գրո
ղի գի տակ ցու թյան սահ ման նե րից, ո րը 
սահ մա նա փակ ված է ժա մա նա կի ո գով։ 
Խորհր դան շա նը ցույց է տա լիս ի մաս տը, 
ո րը ներ կա պա հին դուրս է գտն վում մեր 
գի տակ ցու թյան հա սա նե լի ու թյան սահ

ման նե րից ։
 Հա ճախ է լի նում, որ գրո ղը, ո րի 

մա սին վա ղուց մո ռա ցել է ինք, հան
կարծ նո րից հայտն վում է ու շադ րու
թյան կենտ րո նում։ Դա տե ղի է ու նե նում 
այն ժա մա նակ, ե րբ մեր գի տակ ցու թյան 
զար գաց վա ծու թյու նը հաս նում է ա վե լի 
բարձր մա կար դա կի, ո րի վրա պոե տը 
կա րող է մեզ նոր բան ա սել։ Այն միշտ 
գո յու թյուն է ու նե ցել նրա ստեղ ծա գոր
ծու թյուն նե րում, սա կայն թաքն ված է 
ե ղել խորհր դան շա նով, և մի այն ժա մա
նա կի ո գու նո րա ցումն է մեզ թույլ տա
լիս հաս կա նալ նրա ի մաս տը։ 

Խորհր դան շան ներն ա նընդ հատ փոր
ձու թյան են են թար կում մեր մտ քերն ու 
զգաց մունք նե րը։ Եր ևի հենց դրա նով է 
բա ցատր վում, որ սիմ վո լիկ ստեղ ծա
գոր ծու թյունն ազ դում է որ պես ոգ ևո
րող, կա րո ղա նում է այդ պես կլա նել մեզ։ 
Ի ծնե չկան գա ղա փար ներ, բայց կան 
ծն վե լու գա ղա փար ներ, ի ծնե տրված 
հնա րա վո րու թյուն ներ, ո րոնք ղե կա վա
րում են ա մե նա բուռն ֆան տա զի ան և 
ո ւղ ղոր դում մեր ֆան տա զի այի գոր ծու
նե ու թյու նը։ Նախ նա դա րյան կեր պար նե
րը կամ ար քե տի պե րը ա նընդ հատ վե
րածն վում են պատ մու թյան ըն թաց քում 
և հայտն վում այն տեղ, որ տեղ ստեղ ծա
գոր ծա կան ֆան տա զի ան ա զատ դրս ևո
րում է ի րեն։ Ե րբ ծա գում են ար քե տի պիկ 
ի րա վի ճակ ներ, մենք հան կար ծա կի մեծ 
թեթ ևու թյուն ե նք զգում, կար ծես գտն
վում ե նք ա մե նա կա րող ու ժի ազ դե ցու
թյան ներ քո։ Այդ պա հին մենք ան հա
տա կա նու թյուն ներ չենք, այլ ցե ղեր՝ ո ղջ 
մարդ կու թյան ձայ նը հն չում է մեր մեջ։ 
Այն տրանս մու տա ցի այի է են թար կում 
ան ձնային ճա կա տա գի րը մարդ կու թյան 
ճա կա տագ րի և մեր մեջ ա րթ նաց նում 
բա րե գործ ու ժեր, ո րոնք մարդ կու թյա
նը միշտ օգ նել են փրկ վել ցան կա ցած 
վտան գից և լու սաց նել ա մե նաեր կար 
գի շե րը։ Ձև տա լով այդ կեր պար նե րին՝ 
ար վես տա գե տը թարգ մա նում է այն ներ
կայի լեզ վով, ին չը հնա րա վոր է դարձ
նում ճա նա պարհ գտ նել դե պի հետ՝ 
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դե պի կյան քի նախ նա կան ա կունք ներ: 
Պոե տի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում բա
վա րար վում են այս կամ այն ազ գի հո
գևոր պա հանջ մունք նե րը։ Այդ պատ
ճա ռով ստեղ ծա գոր ծու թյու նը պոե տի 
հա մար նշա նա կում է ա վե լի, քան ան
ձնա կան ճա կա տա գի րը։ Ա մե նա խոր 
ի մաս տով՝ հե ղի նակն ի րե նից ներ կա
յաց նում է մի գոր ծիք, ո րը են թադ րում է 
սե փա կան ստեղ ծա գոր ծու թյու նը։ 

Կա պը ա ռաջ նային պատ կե րի՝ ար քե
տի պիկ ի րա կա նու թյան հետ, ա ռաջ է բե
րում փո խա կեր պում, ո րը կա րե լի է բնու
թագ րել որ պես ար դյու նա վետ ։ Ար վես տը 
թույլ է տա լիս հա տուկ խորհր դան շա նի 
տես քով վե րա կա ռու ցել տրավ մա տիկ 

կոնֆ լիկ տային ի րադ րու թյու նը և գտ նել 
դրա լու ծու մը՝տ վյալ ի րա վի ճա կի վե
րա կա ռուց ման մի ջո ցով։ Ստեղ ծա գործ 
մար դու ա ռանց քային հատ կա նիշ է հա
մար վում հե տաքրք րու թյուն նե րի և գոր
ծու նե ու թյան ձևե րի շար ժու նու թյունն ու 
բազ մա զա նու թյու նը։ Դի նա մի կու թյու նը 
պաշտ պա նում է նրանց գոր ծու նե ու թյու նը 
կարծ րա ցու մից և նոր պայ ման ներ ստեղ
ծում ստեղ ծա գոր ծա կան այլ ու ղի ներ և 
ար տա հայտ ման մի ջոց ներ փնտ րե լու հա
մար։ Ֆան տա զի ա նե րը ցույց են տա լիս 
նոր ո ւղ ղու թյուն ներ, նոր խթան են տա
լիս հո գե կան կյան քին և ստի պում մար
դուն դառ նալ ա ռա վել ար դյու նա վետ [5]:

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. «Гуманистическая и трансперсональная психология», сост. К.В.Сельченок, Минск, Москва 2000 
г.,с.25–37

2. Магомед –Эминов М.Ш. «Трансформация личности», Москва 1998г.,с.34–49
3. Маслоу А. «По направлению к психологии бытия», Санкт – Петербург 2002 г.,с.29–52
4. Фрейд З. «Художник и фантазирование», Москва 1995 г.,с.21–33
5. Юнг К.Г.,Нойманн Э.«Психоанализ и искусство», Москва 1996 г.,с.42–59

ТВОРЧЕСТВОИТРАНСФОРМАЦИЯ
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.



189

 Հե տա զո տու թյան տվյալ փու լի նպա
տա կը են թադ րում էր դժ վար ի րա վի
ճակ նե րում ո րո շում կա յաց նե լու ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րի մե թո դի կայի 
փոր ձար կում: Բազ մա թիվ փոր ձա րա րա
կան հե տա զո տու թյուն նե րի վեր լու ծու
թյան հի ման վրա տվյալ աշ խա տան քի 
հա մար ը նտր վել էր Մել բուր նյան ո րոշ
ման կա յաց ման հար ցա րա նը (MDMQ), 
ո րը լայ նո րեն կի րառ վում է ար տա սահ
մա նյան հե տա զո տու թյուն նե րում: Հար
ցա րա նի տե ղայ նա ցու մը ի րա կա նաց վել 
է հո գե ախ տո րոշ ման և փոր ձա րա րա կան 
հո գե բա նու թյան պա հանջ նե րին հա մա
պա տաս խան: Հե տա զո տու թյա նը մաս
նակ ցել են ու սա նող–մա գիստրոս ներ և 
հո գե բան–մաս նա գետ ներ: Հա մե մա տա
կան ու սու մա սի րու թյան ար դյունք նե րի 
ամ փո փու մը վկա յում է, որ դրանք հիմ
նա կա նում կրկ նում են տվյալ ներ, ո րոնք 
ստաց վել են ռու սա կան ը նտ րան քի ան
կախ խմ բե րում, ին չը փաս տում է ստաց
ված ար դյունք նե րի հու սա լի ու թյու նը:

 Հան գու ցային բա ռեր և արտահայ
տու թյուններ. ան ձ, վարք, ար տա կարգ 
ի րա վի ճակ, ո րոշ ման կա յա ցում:

 Ժա մա նա կա կից փոր ձա րա րա կան հո
գե բա նու թյան ա ռջև ծա ռա ցած բարդ ու 
տա րա տե սակ հե տա զո տա կան խն դիր
նե րի լու ծու մը ան հնար է պատ կե րաց նել 
ա ռանց ան ձի հո գե բա նա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի և պո տեն ցի ալ հնա րա
վո րու թյուն նե րի հու սա լի գնա հատ ման 
ու ի մա ցու թյան: Նման հո գե բա նա կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, որ տեղ 
ա ռա վել լի ար ժեք և ցայ տուն դրս ևոր վում 
են ի նչ պես ան ձի ըն դու նա կու թյուն նե րի 
նե րու ժը, այն պես էլ նրան բնո րոշ սահ

մա նա փա կում նե րը, սուբյեկ տիվ ը նտ րու
թյան գոր ծըն թացն է՝ ո րո շում կա յաց նե
լու գոր ծըն թա ցը ան ձի կող մից: 

Ինչ պես ներ կա յաց նում է Ա.Ի. Սա նի
կովն իր նյու թում, ո րո շում կա յաց նող ան
ձին բնո րոշ է ծայ րա հեղ բարդ ի րա վի ճակ
նե րում ո րո շում ներ ըն դու նե լու հա տուկ 
ու նա կու թյու նը (պա տաս խա նատ վու թյան 
բարձր զգա ցում, բազ մա թիվ դժ վար հա
մադ րե լի չա փա նիշ նե րի գնա հա տում, ոչ 
հս տակ հա մա կարգ ված այ լընտ րանք ներ, 
ա նո րո շու թյան բարձր մա կար դակ, ժա
մա նա կի սղու թյուն, հո գե կա նի վրա հու
զա կան զգա լի ազ դե ցու թյուն, ոչ միշտ 
կան խա տե սե լի հետ ևանք ներ և այլն): 
Ո րո շում ներ ըն դու նե լու գոր ծըն թա ցում 
ա ռա վել վառ են դրս ևոր վում ո րո շում ըն
դու նող ան ձին բնո րոշ տե ղե կատ վու թյան 
ըն կալ ման և մշակ ման ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը և ո րո շում ըն դու նե լու ի րա
վի ճա կում ի րա կա նու թյան ոչ ստան դարտ 
ըն կա լու մը [5, էջ 19–24]: 

Ե թե հաշ վի առ նենք, որ ո րո շում կա
յաց նող ան ձը ո րո շիչ դեր է կա տա րում 
ի նչ պես ան ձի վար քի կազ մա կերպ ման, 
այն պես էլ ան հա տա կան և մի աս նա կան 
գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյունն 
ա պա հո վե լու հա մար, ա պա պարզ է 
դառ նում ժա մա նա կա կից հո գե բա նա կան 
դի ագ նոս տի կայի հա մար տվյալ հար ցի 
կա րևորու թյու նը: Ո րո շում ներ կա յաց նե
լու կա րևորու թյու նը պայ մա նա վոր ված 
է նաև նրա նով, որ այն ներ կա յաց ված է 
մաս նա գի տա կան գոր ծու նե ու թյան կա
ռուց ված քի գրե թե բո լոր գոր ծառ նա կան 
շեր տե րում, օ րի նակ՝ մի ջանձ նային հա
մա գոր ծակ ցու թյու նում, որ տեղ, ը ստ է ու
թյան, գրա վում է կենտ րո նա կան տեղ: 

ՄԱ ՐԱՏ ԴՈՒ ՐՅԱՆ 
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի ա,  

հոգեբանական ամբիոն, հայցորդ 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐԻ ԸՆ ԴՈՒՆ ՄԱՆ ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ ՑԸ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՂ  
ՎԱՐ ՔԱՅԻՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԵ ՄԱ ՏԱ ԿԱՆ  

ՎԵՐ ԼՈՒ ԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Ո րո շում ըն դու նե լու վե րա բե րյալ հո
գե բա նու թյան ժա մա նա կա կից հե տա
զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ 
ո րո շում կա յաց նելն է պայ մա նա վո րում 
գոր ծու նե ու թյան բո վան դա կային, ըն
թա ցա կար գային և ար դյու նա վետ հա
րա չա փե րը, հետ ևա բար՝ ոչ ճիշտ ո րո
շում ներ կա յաց նե լու «ս խալ վե լու գի նը» 
չա փա զանց բարձր է: Այդ ի սկ պատ ճա
ռով գոր ծու նե ու թյան ռա ցի ո նա լի զաց
ման և օպ տի մա լաց ման վե րա բե րյալ 
կի րա ռա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ժա
մա նակ ո րո շում կա յաց նե լու օ րի նա չա
փու թյուն նե րը նույն պես պի տի հաշ վի 
ա ռն վեն: Շատ դեպ քե րում գոր ծու նե ու
թյան հա րա չա փերն ան մի ջա պես կախ
ված են ո րո շում կա յաց նո ղից: Նույն քան 
կար ևոր է ո րո շում կա յաց նե լու հե տա
զո տու թյուն նե րի դե րը մաս նա գի տա կան 
վե րա պատ րաստ ման, մաս նա գի տա կան 
կողմ նո րոշ ման հո գե բա նու թյան, մաս
նա գի տա կան ը նտ րան քի կազ մա կերպ
ման, գոր ծու նե ու թյան հո գե բա նա կան 
տե սու թյան զար գաց ման հար ցե րում [3]:

 Հե տա զո տու թյան տվյալ փու լի նպա
տա կը են թադ րում էր դժ վար ի րա
վի ճակ նե րում ո րո շում կա յաց նե լու 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մե թո դի
կայի փոր ձար կում: Բազ մա թիվ փոր
ձա րա րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի 
վեր լու ծու թյան հի ման վրա տվյալ աշ
խա տան քի հա մար ը նտր վել էր Մել բուր
նյան ո րո շման կա յաց ման հար ցա րա նը 
(Melbourne Decision Making Questionnaire – 
“MDMQ”), ո րը լայ նո րեն կի րառ վում է ար
տա սահ մա նյան հե տա զո տու թյուն նե րում: 

Թես տի տե ղայ նաց ման գոր ծըն թացն 
ան ց է կաց վել՝ հա մա ձայն հիմ նա կան 
դրույթ նե րի, ո րոնք ըն դուն ված են ժա
մա նա կա կից հո գե ախ տո րոշ ման մեջ: 
Հո գե ախ տո րո շիչ մե թոդ նե րի տար բե
րա կու մը հե տա զո տա կան մե թոդ նե
րից ա յ ն է, որ ստաց ված հե տա զո տա
կան ար դյունք նե րը հա րա բե րակց վում 
են հա մա պա տաս խան չա փո րո շիչ նե րի 
կամ նոր մե րի հետ: Տար բե րա կում է նաև 
այն, որ հո գե ախ տո րո շիչ մե թոդ ներն ու

նեն հա տուկ ո ւղղ վա ծու թյուն՝ ը ստ հե
տա զո տու թյան օբյեկ տի: Հ.Ա վա նե սյա նը 
մատ նա շում է այն հան գա ման քը, որ որ
պես ճշգ րիտ հո գե ախ տո րո շիչ մե թոդ
ներ, թես տե րին ներ կա յաց վում են մի 
շարք յու րա հա տուկ պա հանջ ներ, ո րոն
ցից կար ևոր վում է յու րա քան չուր թես տի 
սո ցի ալ–մ շա կու թային տե ղայ նա ցու մը 
(հաշ վի ա ռնել ազ գային ա վան դույթ նե
րի և ե րկ րի աշ խար հագ րա կան ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րը) [1, էջ 82–88]:

 Հե տա զո տու թյան մաս նա կից նե րի 
ը նտ րու թյունն ի րա կա նաց վել է փոր
ձա րա րա կան հո գե բա նու թյան պա
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան: Հե
տա զո տու թյանը մաս նակ ցել է 62 
ուսա նող–մա գիստ րոս, ո րոնց մի ջին տա
րի քը՝ 23,8 (տա րի քը 20–ից 28; n= 62; SD = 
3,15; 36 աղ ջիկ և 26 տղա): Ա նց է կաց վել 
նաև փոր ձա գի տա կան հար ցում, որ տեղ 
մաս նակ ցել են հո գե բան հե տա զո տող նե
րը, ո րոնց մաս նա գի տա կան փոր ձը գե
րա զան ցում էր տասը տա րին (n = 8 ան
ձ): Թես տա վոր ման վայ րը՝ Հա յաս տա նի 
պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե մի ա: 
Թես տա վոր ման ժա մա նա կա հատ ված՝ 
2014–2015 ու սում նա կան տա րի: Հե տա
զո տու թյան բնույ թը՝ նախ նա կան:

 Հե տա զո տու թյան գոր ծըն թա ցի նկա
րագ րու թյուն: Հո գե ախ տո րո շիչ մե թո դի
կա նե րը ներ կա յաց ված է ին ու սա նո ղա
կան խմ բե րում լրաց նե լու հա մար (10–12 
ան ձ): Գնա հատ վում է ին նմա նու թյուն
ներն ու տար բե րու թյուն նե րը՝ ը ստ սե
ռի, տա րի քի և հա մա պա տաս խան խմ բի: 
Հե տա գա յում ան ց էր կաց վում հար ցա
րա նի հո գե չա փա կան ո րակ նե րի և սահ
ման ված գոր ծա կից նե րի հու սա լի ու թյան 
տար բե րու թյուն նե րի վեր լու ծու թյուն: 
Ո րո շում կա յաց նե լու ձևե րի վե րա բե րյալ 
են թադ րու թյուն նե րը և գնա հատ ման 
սանդ ղակ նե րի հա մա պա տաս խա նու
թյու նը ստուգ վում է ին հա մե մա տա կան 
վեր լու ծու թյան մե թո դի մի ջո ցով: Հար
ցա րա նի տե ղայ նաց ված տար բե րա կում 
կոգ նի տիվ բա ղադ րիչ նե րը հե տև յալ ներն 
է ին՝ զգո նու թյուն (ռուս. – бдительность) և 
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խու սա փում (ռուս. – избегания), գերզ գո
նու թյուն (ռուս. – свехбдительность) և հե
տաձ գում (ռուս. – прокрастинация, ան գլ. 
– procrastination – գոր ծե րի հե տաձ գում):

 Դի տար կենք ը նտր ված հո գե ախ տո րո
շիչ մե թո դի կայի հիմ նա կան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րը և հայե րե նի տե ղայ
նաց ման ըն թա ցա կար գե րը: Հար ցա րա նի 
տե ղայ նաց ման գոր ծըն թա ցը ի րա կա նաց
վել է պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան 
(թարգ մա նու թյուն եր կու ո ւղ ղու թյամբ, 
եզ րույթ նե րի և բա ռա կազ մու թյուն նե րի 
լեզ վա բա նա կան փոր ձաքն նու թյուն, հո
գե բան նե րի փոր ձա գի տա կան հար ցում, 
պի լո տաժ թես տա վո րում և հա մե մա տա
կան տվյալ նե րի վի ճա կագ րա կան մշա
կում): Թարգ մա նու թյան գոր ծըն թա ցը 
կազմ ված էր հա մե մա տու թյան փու լե րից՝ 
հիմ նա կա նում հար ցա րա նի ռու սե րեն 
տար բե րա կի հետ [4], ի նչ պես նաև՝ ան
գլե րեն բնօ րի նա կի (L.Mann & co–author, 
1997) [7]: Հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյունն 
ան ց կաց նե լու հա մար կի րառ վել է MS 
Excel նկա րագ րա կան ստան դարտ վի ճա
կագ րու թյան մե թո դը: 

Մել բուր նյան թես տը մշակ ված էր DMQ 
(Flinders’ Decision Making Questionnaire) մե
թո դի կայի հի ման վրա: Հար ցա րա նը կազ
մե լու ժա մա նակ Ֆլե դեր սը օգ տա գոր ծել 
է Ջե նի սի և Ման նի բախ ման վար կած նե
րը: Հե ղի նա կը ել նում էր այն բա նից, որ 
ո րո շում կա յաց նե լու գործըն թա ցի ժա
մա նակ ան ձն ը նտ րում է հաղ թա հար ման 
տար բեր ռազ մա վա րու թյուն ներ: Տվյալ 
մո տե ցու մը հա մա պա տաս խա նում է մեր 
հե տա զո տու թյան հա մար ը նտր ված հո
գե բա նա կան խնդ րին, ո րն ա ռնչ վում է 
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րում ո րո շում 
կա յաց նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի 
հետ: Մել բուր նյան թես տի մո դե լի հիմ քում 
այն են թադ րու թյունն է, որ ան ձը, ով ո րո
շում է կա յաց նում, գտն վում է հո գե բա նա
կան սթ րե սային վի ճա կում. նա փոր ձում 
է հաղ թա հա րել դր դա պատ ճա ռային և 
հու զա կան խն դիր նե րը, ո րոնք ը նտ րու
թյան կար գա վոր ման ժա մա նակ գտն վում 
են հա կա մար տու թյան մեջ: Մել բուր նյան 

թես տի հե ղի նակ նե րը գնա հա տե ցին ո րո
շում կա յաց նե լու ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րը, ո րոնք ա ռաջ է ին քաշ վել ան հա տա
կան տար բե րու թյուն նե րի նկա րագր ման 
հա մար, դրանք ո րո շում նե րի ան ձնա կան 
կար գա վոր ման և ը նտ րու թյան այն պի սի 
փո փո խա կան ներ է ին, ի նչ պի սիք են զգո
նու թյու նը, խու սա փու մը, գերզ գո նու թյու նը 
և հե տաձ գու մը: Հար ցա րա նի սանդ ղա կով 
հե տաձ գու մը տվյալ դեպ քում նշա նա կում 
է ձգ տում ի նք նու րույն ո րո շում կա յաց նել և 
ո րո շում նե րի հե տաձ գում: Ը նդ հա նուր առ
մամբ տվյալ հատ կա նիշ նե րի հա մադ րու
թյու նը հե ղի նակ նե րի կող մից դի տարկ
վում է որ պես ո րո շում կա յաց նե լու ձև: 
Տ.Վ.Կոր նի լո վայի հե տա զո տու թյուն նե րը 
ցույց տվե ցին, որ ո րո շում կա յաց նե լու 
ան հա տա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը, ո րոնք ախ տո րոշ վում են Մել բուր նյան 
հար ցա րա նի օգ նու թյամբ, ոչ մի կապ չու
նե ին IQ–ի հետ, այլ կապ ված է ին ան ձի 
հու զա կան ին տե լեկ տի հետ [4]: « Քո փինգ» 
ռազ մա վա րու թյան վեր ջին վար քային 
բնո րո շու մը ի մաս տային նշա նա կու թյամբ 
թարգ ման վել է որ պես հե տաձ գում, ո րի 
թարգ մա նու թյու նը բա ռա րան նե րում բա
ցա կա յում է, սա կայն ի մաս տային նշա նա
կում է գոր ծե րի հե տաձ գում կամ ու շա ցում 
[4, էջ 2–4]: Մե թո դի կայի ռու սա կան տար
բե րա կի հե ղի նա կը բազ մա թիվ հե տա
զո տու թուն նե րի ար դյուն քում ստա ցել է 
բո վան դա կային վա լի դու թյուն և սանդ
ղակ նե րի հու սա լի ու թյուն: 

Փոր ձա գի տա կան հարց ման և հաս
տա տում նե րի ձևա կերպ ման վերջ նա
կան ամ փո փու մից հե տո ի րա կա նաց վել 
է ը նտր ված մաս նա կից նե րի թես տա վո
րում: Տր ված ի րա վի ճակ նե րում վար քի 
հե տաձգ ման ռազ մա վա րու թյան խմբային 
ցու ցա նիշ նե րի վի ճա կագ րա կան վեր լու
ծու թյան ար դյունք նե րը հա մե մատ վե ցին 
նմա նա տիպ հե տա զո տու թյան ար դյունք
նե րի հետ: Այս դեպ քում ը նտր ված էր ռու
սա լե զու տա րբե րա կը, ո րն ա ռա վել մոտ է 
հայ ե րի տա սար դու թյան սո ցի ալ–մ շա կու
թային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին: Այդ 
տվյալ նե րը ներ կա յաց ված են նկար 1–ո ւմ: 
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Ն կար 1. Ո ԿՀՄ հար ցա րա նի մի ջին վի
ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա մե մա տու
թյուն մեր հե տա զո տու թյան ը նտ րան քի 
խմ բի և Տ.Կոր նի լո վայի (2013) խումբ 1 
(մի ջին – x1) և մեր ու սա նող նե րի ը նտ
րան քի խումբ 2 (մի ջին – x2):

 Մե թո դի կայի չա փորո շիչ նե րը ստու
գե լու և հա մադ րե լու նպա տա կով ան ց 
է կաց վել հա մե մա տու թյուն I և II խմ բե
րի ար դյունք նե րի միջև: Տ.Կոր նի լո վայի 
հո գե բան ու սա նող նե րի և մեր ը նտ րան
քի ու սա նող նե րի ցու ցա նիշ նե րի ու սում
նա սի րու թյունն ու ներ հե տև յալ տես քը՝ 
զգո նու թյուն – x1=13.5, x2 =15.0; գերզ
գո նու թյուն – x1=4.5,x2 =11,5; խու սա փում 
– x1=11.5, x2 =9.5; հե տաձ գում–x1=9.5, x2 

=11,0: Ե րեք դեպ քե րում մի ա տարր ցու ցա
նիշ նե րի միջև տար բե րու թյուն նե րը չէ ին 
գե րա զան ցում մե թո դի կայի սանդ ղա կի 
3.0 մի ա վո րը և չբա ցա հայ տե ցին վի ճա

կագ րա կան նշա նա կա լի տար բե րու թյուն, 
ին չը վկա յում էր ո րո շում կա յաց նե լու 
ժա մա նակ ա ռանձ նա հա տուկ ռիս կե րի 
հա րա բե րա կան ա դեկ վատ ըն կալ ման 
մա սին: Եվ մի այն մեկ դեպ քում ի հայտ 
ե կավ նշա նա կա լի տար բե րու թյուն գեր
զ գո նու թյան ռազ մա վա րու թյան դեպ
քում՝ գերզ գո նու թյուն x1 – x2= 7.0 (ե րբ Р < 
0.001): Այս ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, ը ստ 
եր ևույ թին, կա րե լի է մեկ նա բա նել մեր 
խմ բում կա նանց թվային գե րակշռմամբ, 
քա նի որ նրանց ցու ցա նիշ նե րի մի ջին 
թի վը զգա լի ո րեն տար բեր վում էր տղա
մարդ կանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տվյալ
նե րից: Այս ա ռանձ նա հատ կու թյու նը 
հե տա գա յում հաս տա տե ցին ի րա կա նաց
րած կո րե լա ցի ոն վեր լու ծու թյու նը, ո րի 
ցու ցա նիշ նե րը ներ կա յաց ված են ա ղյու
սակ 1–ո ւմ: 

Ա ղյու սակ 1.
Անձ նա կան հատ կա նիշ նե րի և աշ խա տա կից նե րի աշ խա տան քի ժա մա նա կի կո րե լա ցի ոն ցու ցա-

նիշ նե րը (r՝ ը ստ Փիր սո նի)

N ՈԿՄՀ  ցու ցա նիշ ներ r

1 Զ գո նու թյուն 0,58**

2 Խու սա փում 0,45*

3 Հե տաձ գում 0,56**

4 Գերզ գո նու թյուն 0,41
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Ծա նու ցում՝ հա վաս տի ու թյան ար
ժե քի սահ ման ներ, ե թե r < 0.45–ից:  *р < 
0.05; և r < 0.53–ից **р < 0.01:

 Թես տա վոր ման վի ճա կագ րա կան վեր
լու ծու թյան ար դյուն քում բա ցա հայտ վե ցին 
ո րո շում կա յաց նե լու այս կամ այն բնո րոշ 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի դրսևոր ման 
ո րո շա կի օ րի նա չա փու թյուն ներ՝ ը ստ ու
սա նող նե րի սե ռա կան պատ կա նե լի ու
թյան: Կո րե լա ցի ոն վեր լու ծու թյան ար
դյուն քում՝ ներ կա յաց ված Ա ղյու սակ 1–ո ւմ, 
պարզ վե ցին հե տև յալ ե րեք ցու ցա նիշ
նե րի հա տուկ հա րա բե րու թյուն՝ զգո նու
թյուն, խու սա փում և հե տաձ գում: Ա ռա վել 
նշա նա կա լի կա պեր ի հայտ ե կան եր կու 
ցու ցա նիշ նե րում, այն է՝ զգո նու թյուն և 
հե տաձ գում: Բա ցա ռու թյուն ներ գրանց վե
ցին մի այն գերզ գո նու թյան ցու ցա նիշ նե
րում: Այս ա մե նը հան գեց նում է այն եզ րա
կա ցու թյան, որ այս եր կու բնո րո շում նե րը 
ա վե լի հաս տա տուն են տղա մարդ կանց և 
կա նանց հա մար: Այս յու րա հատ կու թյու նը 
հաշ վի կառն վի հե տա զո տա կան հե տա գա 
աշ խա տան քի ժա մա նակ: 

Նաև ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ 
հար ցա րանն ո ւղղ ված է սթ րե սի հաղ
թա հար ման հիմ նա կան օ րի նա չա փու
թյուն նե րին, ո րոնք կապ ված են բարդ և 
վտան գա վոր ո րո շում նե րի հետ ան ձանց 
մոտ, ով քեր ար դեն ու նեն հաս տատ ված 
ռազ մա վա րու թյուն, սա կայն տվյալ հե
տա զո տու թյու նում մաս նա կից նե րի մեծ 
մա սը դեռևս գտն վում է ին ի նք նո րոշ ման 
փու լում, ին չը ևս կա րող է ազ դել ստաց
ված ար դյունք նե րի վրա [8]: Են թադր վում 
է նաև, որ թես տա վոր ման ժա մա նակ 
մաս նա կից նե րի մեծ մա սը ո ւղ ղորդ վում 
է ին ո րո շում կա յաց նե լու, ը նտ րու թյան 
ժա մա նակ վար քային պատ կե րաց րած 
կամ ի դե ա լա կան մո դել, ին չը կա րող է 
տար բեր վել նրանց ի րա կան վար քից, ո րը 
հա տուկ է տվյալ ան ձին և պայ մա նա վոր
ված է նրա փոր ձով: Տվյալ հան գա ման քը 
պա հան ջում է թես տա վոր ման ստու գում 
այլ մե թո դի կա նե րի լրաց մամբ և գեն դե
րային հա մա սե ռու թյամբ: 

Ս տաց ված տվյալ նե րը նաև հա մե

մատ վում է ին այլ հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րի հետ, որ տեղ ու սում նա
սիր վում էին տար բեր ի րա վի ճակ նե րում 
ո րո շում կա յաց նե լու ա ռանձ նա հատ
կու թյուն նե րը: Այն աշ խա տանք նե րում, 
որ տեղ նույն պես ու սա նող ներ է ին, կի
րառ վում է ին եր կու ա ռա ջադ րանք ներ 
ան հա տա կան և խմ բային աշ խա տանք
նե րի պայ ման նե րում: Պարզ վել է, որ 
նա խընտ րու թյուն նե րի դի նա մի կան 
կախ ված է ո րո շում կա յաց նե լու ո ճից [2]: 

Միև նույն ժա մա նակ, մի հե տա զո
տու թյան վեր լու ծու թյուն ցույց տվեց, որ 
կախ ված ստորջ րյա լո ղով զբաղ վե լու 
փոր ձից, ը նդ հա նուր ռիս կե րի կոգ նի տիվ 
ներ կա յա ցուց չու թյու նը տար բեր կերպ 
կապ ված են ան հա տա կան ա նո րո շու թյան 
հան դեպ հան դուր ժո ղա կա նու թյան հատ
կա նի շի, ռիս կի պատ րաս տա կա մու թյան, 
ռիս կի հակ ման ի նք նագ նա հա տա կա նի 
և հաղ թա հար ման ո ճե րի հետ, մինչ դեռ 
այն ան ձանց մոտ, ով քեր չեն զբաղ վում 
ստորջ րյա լո ղով կոգ նի տիվ ներ կա յա
ցուց չու թյու նը կապ ված չէ ան ձնա կան 
ո րակ նե րի հետ: Այս պի սով՝ ու սում նա
սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ կյան քի և 
ա ռող ջու թյան հա մար վտան գի ըն կա լու
մը միջ նորդ վում է ան հա տի ին տե լեկ տու
ալ–ա նձ նային հատ կա նիշ նե րով. ռիս կի 
կոգ նի տիվ ներ կա յա ցուց չու թյան և ան
հա տա կան ո րակ նե րով, ի սկ է քտ րե մալ 
սպոր տաձ ևերն ու նեն այդ հատ կու թյուն
նե րի յու րա տե սակ հա մադ րու թյուն [6]:

 Հա մե մա տա կան ու սու մա սի րու թյան 
ար դյունք նե րի ամ փո փու մը վկա յում է, 
որ դրանք հիմ նա կա նում կրկ նում են 
տվյալ ներ, ո րոնք ստաց վել են ռու սա
կան ը նտ րան քի ան կախ խմ բե րում, ին
չը փաս տում է ստաց ված ար դյունք նե րի 
հու սա լի ու թյու նը, ի նչ պես նաև դարձ նում 
ը նդ հա նուր ո րո շում կա յաց նե լու տվյալ 
օ րի նա չա փու թյուն նե րը հա յազ գի կոն
տին գեն տի հա մար: Հետ ևա բար՝ Ո ԿՄՀ–ի 
հայե րեն տար բե րա կը կա րող է կի րառ վել 
հե տա գա հե տա զո տու թյուն նե րում՝ ո րո
շում կա յաց նե լու հետ կապ ված դժ վար, 
ա նո րոշ և ռիս կային ի րա վի ճակ նե րում: 
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COMPARATIVE ANALYSIS OF BEHAVIORAL REGULATION FEATURES IN THE 
DECISIONMAKINGPROCESS

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 decisionmaking 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 psychodiagnostics. 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.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙАНАЛИЗОСОБЕННОСТЕЙПОВЕДЕНЧЕСКОЙРЕГУЛЯЦИИ
ПРОЦЕССАПРИНЯТИЯРЕШЕНИЙ

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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 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են ան
զգու շու թյամբ հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րած ան ձանց հո գե բա նա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և ՔԿՀ–
նե րում նրանց դե րային հար մար ման 
հիմ նախնդիր նե րը: Մատ նանշ վում են 
հար մար ման դրա կան ար դյուն քի վրա 
ազ դող օբյեկ տիվ և սուբյեկ տիվ պատ
ճառ նե րը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ՔԿՀ, ՃՏՊ, ան զգու շու
թյամբ հան ցանք կա տա րած ան ձ, դի տա
վո րու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան ձ, 
հան ցա վոր ինք նավս տա հու թյուն, հան
ցա վոր ան փու թու թյուն, հան ցա վոր են
թամ շա կույթ, հո գե բա նա կան դե ֆի ցիտ, 
դե րային հար մա րում:

ՔԿՀ–ո ւմ դա տա պար տյա լի հար
մար ման և նոր դե րի յու րաց ման հիմ
նախնդի րը ար դի ա կան է դառ նում՝ 
պայ մա նա վոր ված այն փաս տով, որ հե
տա գա յում այդ դա տա պար տյա լը կր կին 
դառ նում է սո ցի ու մի ան դամ և նրա հե
տա գա կյան քը, վար քը և գոր ծո ղու թյուն
նե րը, դրանց բնույթն ու վտան գա վո րու
թյան աս տի ճա նը կախ ված են ՔԿՀ–ո ւմ 
նրա հար մար ման, նոր դե րի յու րաց ման 
ար դյուն քում ձեռք բե րած սո ցի ալ–հո գե
բա նա կան փո փո խու թյուն նե րի բնույ թից, 
պահ պան ված կամ փո փոխ ված ար ժե
հա մա կար գից: 

Ներ կա յումս ՀՀ դա տա պար տյալ նե րի 
գե րակշ ռող մա սը դա տա պարտ վում են 
որո շա կի ժամ կե տով ազա տազրկ ման 
(չ նա յած պա կաս կար ևոր չէ նաև ցմահ 
դա տա պար տյալ նե րի խն դի րը, քա նի 
որ, բա ցի ՔԿՀ –ում նրանց հետ շփ ման 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րից, օրեն քը 
վեր ջին նե րիս նույն պես տա լիս է գոր
ծի վե րա նայ ման հնա րա վո րու թյուն, որի 
հետ ևան քը կա րող է լի նել և՛ ռե ժի մի 
փո փո խու թյու նը, և՛ նույ նիսկ պա տի ժը 
կրե լուց պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ 
ազա տու մը [4, էջ 9], և կախ ված այն 
հան գա ման քից, թե ինչ ֆի զի կա կան և 
հո գե կան վի ճա կում է դա տա պար տյա լը 
դուրս եկել ՔԿՀ–ից ( խա թար ված առող
ջու թյամբ, ագ րե սիվ, անար դա րու թյան 
զգա ցու մով կամ վրե ժով ու հու սա հա
տու թյամբ լց ված), կա րե լի է մա սամբ 
կան խա տե սել, թե ինչ պի սին կլի նի նրա 
վար քը ազա տու թյան մեջ: 

Աշ խա տան քը նպա տակ է հե
տապնդում ու սում նա սի րելու ան զգու
շու թյամբ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած 
ան ձանց հո գե բա նա կան առանձ նա
հատ կու թյուն նե րը, ՔԿՀ–նե րում նրանց 
դե րային հար մար ման հիմ նախն դիր նե
րը, ինչ պես նաև հար մար ման դրա կան 
ար դյուն քի վրա ազ դող օբյեկ տիվ և 
սուբյեկ տիվ պատ ճառ նե րը:

ՀՀ Քրե ա կան օրենսգր քի հա մա ձայն 
[1:հդ.30] ան զգու շու թյամբ կա տար ված 
հան ցան քը կա րող է դրս ևոր վել ինք
նավս տա հու թյամբ կամ ան փու թու
թյամբ: Հան ցան քը հա մար վում է ինք
նավս տա հու թյամբ կա տար ված, եթե 
ան ձը նա խա տե սել է իր գոր ծո ղու թյան 
(ան գոր ծու թյան՝ հան րու թյան հա մար 
վտան գա վոր հետ ևանք նե րի առա
ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը, սա կայն, 
առանց բա վա րար հիմ քե րի՝ ինք նավս
տա հո րեն, հույս է ունե ցել, որ դրանք 
կկանխ վեն: Հան ցա վոր ինք նավս տա հու

 ԼՈՒ ՍԻ ՆԵ ՉԻ ԼԻՆ ԳԱՐՅԱՆ
 Գործ նա կան հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի

«Ու րար տու» հա մալ սա րա նի հայ ցորդ,
 ՀԱԱՀ, իրա վա գի տու թյան և քա ղա քա գի տու թյան

 ամ բի ո նի ասիս տենտ

 ՍՈ ՑԻ ԱԼ–ԴԵ ՐԱՅԻՆ ՀԱՐ ՄԱՐ ՄԱՆ ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՔԿՀ –ՈՒՄ  
(անզ գու շությամբ հան ցանք կա տա րած ան ձանց օրի նա կով)
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թյան դեպ քում ան ձը ոչ մի այն չի ցան կա
նում վտան գա վոր հետ ևանք նե րի առա
ջա ցու մը, այլև ձգտում է կան խել դրանք: 

Փաս տո րեն, այս դեպ քում ան ձի հո
գե բա նա կան վե րա բեր մուն քը հետ ևանք
նե րի նկատ մամբ ակ տիվ է: Նա հույս է 
ու նե նում, որ վտան գա վոր հետ ևանք նե
րը կկանխ վեն, ընդ որում հույ սը դնում 
է ոչ թե պա տա հա կա նու թյան վրա, այլ 
կոնկ րետ, իրա կան հան գա մանք նե րի 
(ուժ, ճարպ կու թյուն, կյան քի փորձ, մաս
նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյուն) և 
եր ևույթ նե րի, որոնք, իրոք, կա րող են 
կան խել հնա րա վոր վտան գա վոր հե
տևանք նե րը, սա կայն, ինչ պես նշ վում է 
օրեն քում, այդ միտ քը առանց բա վա րար 
հիմ քե րի է [5, էջ218]:

Քրե ա գետ նե րի մի մա սը գտ նում է, 
որ այս դեպ քում ան ձը չի գի տակ ցում իր 
արար քի հան րո րեն վտան գա վո րու թյան 
բնույ թը, այ սինքն՝ վտան գա վոր հե
տևան քը կան խե լու հույ սը չե զո քաց նում 
է արար քի վտան գա վո րու թյան գի տակ
ցու մը: Մյուս մա սը գտ նում է, որ հան ցա
վոր ինք նավս տա հու թյան դեպ քում ևս 
ան ձը գի տակ ցում է իր արար քի հան րո
րեն վտան գա վոր բնույ թը, եթե նա գի
տակ ցում է, որ իր արար քից կա րող են 
վտան գա վոր հետ ևանք ներ առա ջա նալ, 
ապա նա գի տակ ցում է նաև այդ արար
քի վտան գա վո րու թյու նը [5; էջ217]:

 Հան ցան քը հա մար վում է ան փու թու
թյամբ կա տար ված, եթե ան ձը չի նա
խա տե սել իր գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու
թյան)՝ հան րու թյան հա մար վտան գա վոր 
հետ ևանք նե րի առա ջաց ման հնա րա վո
րու թյու նը, թեև տվյալ իրադ րու թյու նում 
պար տա վոր էր և կա րող էր նա խա տե սել 
դրանք [1, հդ.30]: 

Հան ցա վոր ան փու թու թյան ին տե
լեկ տո ւալ չա փա նի շն ա յ ն է, որ ան ձը 
չի գի տակ ցում իր կող մից կա տար վող 
գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյան) 
հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյու նը: 
Դա տե ղի է ու նե նում այն պատ ճա ռով, 
որ ան ձը հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու 
նպա տակ չու նի: Նա խախ տում է որո շա

կի նոր մեր, ար գելք ներ ( շի նա րա րա կան 
նոր մեր, զեն քի հետ վար վե լու կա նոն ներ, 
սա նի տա րա հա մա ճա րա կային կա նոն ներ 
կամ բո լո րին հայտ նի կեն ցա ղային նա
խազ գու շա կան կա նոն ներ): Ընդ որում, 
այս տեղ չնա խա տե սե լը բնավ չի նշա նա
կում տե ղի ու նե ցո ղի նկատ մամբ ցան
կա ցած հո գե բա նա կան վե րա բեր մուն քի 
բա ցա կա յու թյուն, այլ այդ վե րա բեր մուն
քի հա տուկ ձև: Ան փու թու թյան ժա մա նակ 
հետ ևանք նե րը չնա խա տե սե լը վկա յում է 
ան ձի ար հա մար հա կան վե րա բեր մուն
քը օրեն քի պա հանջ նե րի, հա մա կե ցու
թյան կա նոն նե րի և այլ ան ձանց շա հե րի 
նկատ մամբ: Կա մային չա փա նի շը նշա
նա կում է, որ ան ձը ան հրա ժեշտ ու շադ
րու թյան և շրջա հա յա ցու թյան դեպ քում 
կա րող էր և պար տա վոր էր նա խա տե սել 
վտան գա վոր հետ ևանք նե րը [3, էջ213]: 

Երբ ան ձը ան զգու շու թյամբ է կա տա
րում հան ցա գոր ծու թյու նը, նա որո շում 
է գոր ծել իրեն հայտ նի կեր պով, կամ 
չկան խա տե սե լով իր արար քի հան ցա
վոր հետ ևանք նե րը (հ նա րա վո րու թյուն 
ու նե նա լով դրանք կան խա տե սե լու), կամ 
կան խա տե սե լով, սա կայն թեթ ևամտո
րեն հու սա լով, որ դրանք կկանխ վեն 
ներ կա կամ ապա գա գոր ծոն նե րի մի
ջամ տու թյան հետ ևան քով: Այս կամ այն 
հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղա վո րին 
ճիշտ գնա հա տե լու հա մար (ի րա վա
կար գի հա մար վեր ջի նիս քիչ կամ շատ 
վտան գա վո րու թյան տե սան կյու նից) 
ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել մի կող մից 
ան ձի ան հա տա կա նու թյան այն մաս
նիկ նե րը, որոնք վեր ջի նիս ընտ րու թյան 
վրա դրա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել 
(այլ կերպ ասած՝ դր դել են), մյուս կող
մից՝ որոնք հան դի սա ցել են որ պես կան
խող դր դա պատ ճառ և այլ ելք են հու
շել ստեղծ ված իրա վի ճա կում: Այ սինքն՝ 
պետք է հաշ վի առ նել ան ձի կրի մի նո գեն 
և կրի մի նո ռե պուլ սիվ հատ կա նիշ նե րը: 
Այս եր կու մաս նիկ նե րի հա րա բե րակ ցու
թյու նից է կախ ված ան ձի՝ իրա վա կար գի 
հա մար ներ կա յաց վող վտան գա վո րու
թյան աս տի ճա նը [9, Էջ 3]:
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 Ուս մուն քը մի այն մեղ քի տար բեր 
ձևե րի և դրա վրա ազ դող այս կամ այն 
հան գա մանք նե րի մա սին դեռևս բա
վա կան չէ: Անհ րա ժեշտ է նաև հան
ցա գոր ծի ան ձի հո գե բա նա կան ու սում
նա սի րու թյու նը մի աս նու թյան մեջ, որը 
կբա ցա հայ տեր այդ ան ձին բնո րոշ հատ
կա նիշ նե րը, որոնց հո ղի վրա աճում են 
հան ցա գոր ծու թյուն նե րում դրս ևոր վող 
դի տա վո րու թյան և ան զգու շու թյան 
տար բեր երանգ նե րը [9, Էջ 4]:

Չ նա յած, որ այս կա տե գո րի այի ան
ձանց շար քում հան դի պում են ան ձանց 
տար բեր տի պեր, միև նույնն է, ան զգու
շու թյամբ հան ցանք կա տա րած ան ձինք 
իրենց հո գե բա նա կան առանձ նա հատ
կու թյուն նե րով սկզ բուն քայ նո րեն տար
բեր վում են դի տա վո րու թյամբ հան ցանք 
կա տա րած ան ձան ցից [6, էջ 27] :

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա
րած ան ձանց գո յու թյուն ու նե ցող կեր
պա րին բնո րոշ են մշ տա կան, ի սկզ բա նե 
նրան վե րագր վող հատ կա նիշ ներ, այլ 
ոչ թե իրա վի ճա կային գո յա ցու թյուն ներ 
և հո գե վի ճակ ներ: Այս կա տե գո րի այի 
ան ձանց բնո րոշ է ան վս տա հու թյու նը, 
սթ րե սի հետ ևանք հան դի սա ցող ան
հանգս տու թյու նը և չա փից ավե լի ինք
նա վե րահս կու մը: Վե րոն շյալ ան ձինք 
էքստ րե մալ–ծայ րա հեղ իրա վի ճակ նե
րում տր վում են վա խին և ավե լի շատ 
հակ ված են ոչ թե ռա ցի ո նալ, այլ զգաց
մուն քային հա կազ դում նե րի: Վեր ջին նե
րի մոտ նկատ վում է ցածր դի մադ րո ղա
կա նու թյուն ցն ցում նե րի նկատ մամբ, ինչն 
էլ բե րում է ծայ րա հեղ վի ճակ նե րում հա
մար ժեք կողմ նո րոշ վե լու և որո շում կա
յաց նե լու դժ վա րու թյուն նե րի: Ի սկզբա նե 
այս ան ձանց հա մար սթ րե սային են այն 
իրա վի ճակ նե րը, որոնց ել քը ան կան խա
տե սե լի է: Այս իրա վի ճակ նե րում նրանք 
ավե լի հակ ված են ստե րե ո տի պային, 
շաբ լոն գոր ծո ղու թյուն նե րի և ի վի ճա կի 
չեն բա վա կա նա չափ իրա տե սո րեն ըն
կա լել իրադ րու թյու նը, ինչն էլ բե րում է 
կան խա տես ման սխա լի [6, էջ 28] :

Այս ան ձանց վե րագր վում են նաև 

այն պի սի հատ կա նիշ ներ, ինչ պի սիք են 
էգոիզ մը, սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի 
և որո շում նե րի սո ցի ա լա կան հե տևանք
նե րի հան դեպ ան տար բե րու թյու նը, եթե 
դրանք իր հա մար շա հա վետ են կամ 
ար դյու նա վետ, մաս նա գի տա կան գոր
ծու նե ու թյան կա նոն նե րի հան դեպ ձևա
կան վե րա բեր մուն քը (այդ թվում նաև 
առա վե լա գույն վտան գի աղ բյուր նե րի 
շա հա գործ ման): Հենց դա է պատ ճա ռը, 
որ չի կա րե լի ան զգույշ հան ցա գոր ծու
թյուն նե րը որա կել մի այն որ պես բարդ, 
էքստ րե մալ իրա վի ճա կում ան փույթ 
գոր ծո ղու թյուն նե րի ար դյունք: Իհար կե, 
վեր ջին նե րիս որո շա կի մա սը կապ ված 
է մաս նա գի տա կան կամ կեն ցա ղային 
գոր ծու նե ու թյան ան վտան գու թյան կա
նոն նե րի չի մա ցու թյան ( կամ ոչ լրիվ 
իմա ցու թյան), կամ կոնկ րետ իրա վի ճա
կում դրանք կի րա ռե լու ու նա կու թյան 
բա ցա կա յու թյան հետ, միև նույնն է, այդ 
խախ տում նե րի 55–60 % –ը կա տար վում 
են գի տակ ցա բար, սո վո րա կան, այլ ոչ 
թէ ծայ րա հեղ իրա վի ճակ նե րում [8, էջ 
462]: 

Անզ գու շու թյամբ հան ցա գոր ծու թյուն 
կա տա րած ան ձանց առանձ նա հատ կու
թյունն այն է, որ վեր ջին ներս դի տա վո
րու թյամբ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած 
ան ձանց հա մե մա տու թյամբ ու նեն առա
վել ցածր հա սա րա կա կան վտան գա
վո րու թյան աս տի ճան: Անզ գու շու թյամբ 
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան հիմ քում 
ըն կած է ոչ թե հա կա սո ցի ա լա կան կոնկ
րետ դր դա պատ ճա ռը, այլ սուբյեկ տի այս 
կամ այն սխա լը ( թե պետ՝ մե ղա վոր), 
կոնկ րետ սահ ման ված ան վտան գու թյան 
կա նոն նե րին չեն թարկ վե լը կամ դրանք 
խախ տե լը:

 Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի այս տե սա կը 
կա տար վում է առա վե լա պես ՃՏՊ–նե րի 
տես քով: Յու րա քան չյուր տա րի աշ խար
հում տե ղի է ու նե նում մո տա վո րա պես 
60 մլն. ավ տով թար, որոնց հետ ևան
քով մա հա նում են հա րյուր հա զա րա
վոր և վնաս վում մի լի ո նա վոր մար դիկ: 
Մի շարք երկր նե րում ավ տոտ րանս պոր
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տային պա տա հար նե րը բո լոր մա հա ցու 
պա տա հար նե րի մեկ եր րորդ մասն են 
կազ մում՝ իրենց մասշ տաբ նե րով զի ջե
լով մի այն սիր տա նո թային և օն կո լո գի
ա կան հի վան դու թյուն նե րին: Այս պի սով՝ 
կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ ան հա մա
չափ ըն թա ցող գի տա տեխ նի կա կան 
առա ջըն թա ցը մար դու հա մար բնավ էլ 
ան վտանգ չէ [8, էջ 459]: Բա ցի դրանից՝ 
ան զգու շու թյամբ կա տա րած հան ցա գոր
ծու թյուն նե րի զգա լի մա սը կա տար վում 
են տղա մարդ կանց կող մից, ին չը գլ խա
վո րա պես բա ցատր վում է վեր ջին նե րիս՝ 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի շա հա գործ
ման մեջ մաս նակ ցու թյան գե րակշ ռող 
դիր քով [8, էջ 462]:

 Սա կա րե լի է բա ցատ րել նաև այն 
հան գա ման քով, որ հա ճախ, առա վե լա
գույն վտան գի աղ բյու րի հետ կապ ված 
ու շադ րու թյան և զգու շա վո րու թյան սուր 
զգա ցո ղու թյու նը ան ձին ետ է պա հում 
տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի և զեն քի հետ 
ան փույթ վե րա բեր մուն քից, իսկ որ պես 
կա նոն, այս զգա ցո ղու թյան սրու թյու նը 
կա նանց մոտ բնա տուր է: 

Ու շագ րավ են Ա. Վ. Մո լոստ վո վի և 
մի խումբ հո գե բան նե րի կող մից բան
դի տիզ մի և ան զգու շու թյամբ հան ցանք 
կա տա րե լու հա մար ( հիմ նա կա նում 
ՃՏՊ) դա տա պարտ ված հա րյու րա կան 
ան ձանց շր ջա նում կա տար ված հե տա
զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում հայտ
նի դար ձած փաս տե րը՝ հարց վող նե րի 
ման կու թյան տա րի նե րին ու նե ցած դե
ֆի ցիտ նե րի մա սին: Դրանց պատ կե րը 
բնու թագ րում է մար դուն բնո րոշ դե ֆի
ցիտ նե րի հա մա կար գը: Անզ գու շու թյամբ 
հան ցանք կա տա րած ան ձանց մոտ վառ 
ար տա հայտ ված են ան ձնա կան տա
րա ծու թյան, մտե րիմ նա րի հետ շփ ման 
և սուր զգա ցո ղու թյուն նե րի պա կա սը: 
Միև նույն ժա մա նակ նշ ված ան ձանց 
մոտ, ի տար բե րու թյուն կազ մա կերպ ված 
հան ցա վոր խմ բե րի ան դամ նե րի, գրե
թե բա ցա կա յում են նյու թա կան ոլոր տի 
(ս նունդ, հա գուստ և այլն) դե ֆի ցիտ նե րը 
[10, էջ 136]:

Ն րանց կար ծի քով՝ ակ տո ւալ և չբա
վա րար ված պա հանջ մունք նե րի այս 
պատ կե րը կա րող է բա ցատր վել նրա
նով, որ փոր ձարկ վող նե րը ման կու թյան 
տա րի նե րին գտն վել են ծնող նե րի և մե
ծա հա սակ նե րի գեր հո գա ծու թյան ներ քո, 
ին չը մի ա ժա մա նակ ան տե սում է երե
խայի ան հա տա կա նու թյու նը: Նշա նա կում 
է՝ ծնող նե րը երես են տվել երե խային, 
բա վա րա րել նրա նյու թա կան պա հանջ
մունք նե րը՝ զու գա հե ռա բար զր կե լով 
ան կա խու թյու նից և պա տաս խա նա տու, 
որո շիչ իրա վի ճակ նե րում սե փա կան ար
ժե քը, նշա նա կու թյու նը զգա լու հնա րա
վո րու թյու նից: Ան հա տին մար տահ րա
վեր նե տող այս իրա վի ճակ նե րի լու ծու մը 
մի շարք ին տեն սիվ մտա հո գու թյուն նե րի 
պատ ճառ է դառ նում: Զրկ ված լի նե լով 
մե ծե րի հետ վս տա հու թյան հար թա կից՝ 
նրանք, փաս տո րեն, զրկ ված են եղել մե
ծա նա լու, «ըն դուն ված» լի նե լու հնա րա
վո րու թյու նից [10, էջ 137] :

Ու սում նա սի րե լով դի տա վո րու թյամբ 
հան ցանք կա տա րած ան ձանց ման կա
կան դե ֆի ցիտ նե րը, պարզ է դառ նում 
որ, վեր ջին նե րիս էլ բնու թագ րա կան են 
սուր զգա ցո ղու թյուն նե րի և մտե րիմ նե
րի հետ շփ ման պա կա սը կամ բա ցա կա
յու թյու նը: Սրանք զու գորդ վում են ու
շադ րու թյան և նյու թա կան կա րիք նե րով 
(ս նունդ, հա գուստ, խա ղա լիք և այլն): 
Կա րե լի է են թադ րել, որ վեր ջին նե րիս 
հա մար հան ցա գոր ծու թյու նը հենց նյու
թա կան վի ճա կը բա րե լա վե լու և նյու թա
կան պա հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու, 
այլ ան ձանց ցան կա լի ու շադ րու թյու նը 
գրա վե լու մի ջոց է [10, էջ 139]:

 Հո գե բա նա կան պաշտ պա նա կան 
ոլոր տի ու սում նա սի րու թյու նը, որ
պես դո մի նանտ, վառ ար տա հայտ ված 
պաշտ պա նա կան մի ջոց եր կու խմ բե րի 
մոտ էլ եր ևան է հա նում պրոեկ տու մը, 
ռա ցի ո նա լի զա ցի ան և ժխ տու մը: Անզ
գու շու թյամբ հան ցա գոր ծու թյուն գոր ծած 
ան ձանց թես տա վոր ման ար դյունք նե րի 
ու սում նա սի րու թյամբ պարզ է դառ նում, 
որ վեր ջին նե րիս մոտ առա ջա տար հո
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գե բա նա կան պաշտ պա նա կան մի ջոց է 
ժխ տու մը, որը ռա ցի ո նա լի զա ցի այի և 
պրոեկտ ման հետ մի ա սին փոր ձարկ վող
նե րի հա մար կազ մում են յու րա տիպ կա
յուն պաշտ պա նա կան մո դել, որ տեղ ան
զգույշ վար քագ ծում չկան վտան գա վոր 
հետ ևանք ներ, այն սո ցի ա լա պես ըն դու
նե լի է և նույ նիսկ ան հրա ժեշտ (օ րի նակ՝ 
ան հրա ժեշտ էր արագ հաս նել տեղ), իսկ 
պա տա հա կան ար դյուն քում մե ղա վոր են 
այլ ան ձինք (ՃՏՊ–ի մյուս մաս նա կից նե
րը): Ընդ որում, նրանց ինք նագ նա հա
տա կա նի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը 
ցույց են տա լիս ինք նավս տա հու թյան 
բարձր ցու ցա նիշ՝ ցածր ներ քին կոնֆ
լիկտ նե րի և սե փա կան ան ձի հետ ան
հա մա ձայ նու թյան հա մակ ցու թյամբ: Այս 
բո լո րը եր ևան են գա լիս սե փա կան ան
ձի հան դեպ ընդ հա նուր առ մամբ դրա
կան վե րա բեր մուն քի ֆո նի վրա ( ցածր 
ներ քին կոնֆ լիկ տայ նու թյուն) [10, էջ 140]: 

Ինչ պես գի տենք, ՀՀ Քր. օրենսգրքում 
պա տի ժը սահ մա նե լիս հաշ վի են 
առնվում հան ցա գոր ծու թյան վտան գա
վո րու թյան աս տի ճա նը և բնույ թը, մե
ղադրյա լի ան ձը, այդ թվում, ծան րաց
նող և մեղ մաց նող հան գա մանք նե րը, 
ինչ պես նաև նշա նակ ված պատ ժի ազ
դե ցու թյու նը մե ղադ րյա լի և վեր ջի նիս 
ըն տա նի քի վրա: 

Ա մեն դեպ քում, սո ցի ա լա կան մե կու
սա ցու մը իր վնա սա կար ազ դե ցու թյունն 
է թող նում ան ձի հե տա գա կյան քի վրա, 
քա նի որ ան ձի պատ ժի կր ման հետ ևանք 
է ան ձի դե զա դապ տա ցի ան, ին չի հե
տևան քով էլ հետ պե նի տեն ցի ար շրջա
նում է՛լ ավե լի է սահ մա նա փակ վում 
նրա՝ գո յու թյուն ու նե ցող հա սա րա կա կան 
և բա րո յա կան նոր մե րին, ինչ պես նաև 
ազատ կյան քի պայ ման նե րին հար մար
վե լու գոր ծըն թա ցը: Կյան քի բնա կա նոն 
պայ ման նե րի փո փո խու թյան ար դյուն
քում ի հայտ են գա լիս գոր ծոն ներ, որոնք 
որո շա կի ո րեն ապա կազ մա կեր պում են 
ան ձի վար քա գի ծը կար գա վո րող հո գե
կան գոր ծու նե ու թու նը [11, էջ 148] :

Ա զա տազր կումն ինք նին, որ պես 

պատ ժա մի ջոց, են թադ րում է մի շարք 
սահ մա նա փա կում ներ, որոնք դա տա
պար տյալ նե րի մոտ կա րող են առա
ջաց նել դե զա դապ տա ցի ա, առա վե լա
պես՝ հա սա րա կու թյու նից, ինչ պես նաև 
ավե լի խո րաց նել շր ջա պա տի մեր ժու մը: 
Գո յու թյուն ու նե ցող սահ մա նա փա կում
նե րի թվին պետք է դա սել ոչ մի այն հա
րա զատ նե րի և ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
հետ կա պե րի զգա լի թու լա ցու մը, այլև 
հա սա րա կու թյան հո գևոր ար ժեք նե րի 
հետ առնչ վե լու հնա րա վո րու թյան (օր.՝ 
գրա կա նու թյան, մշա կույ թի, բարձ րա
գույն և միջ նա կարգ մաս նա գի տա կան 
կր թու թյուն ստա նա լու, աշ խա տան քային 
կո լեկ տիվ նե րի և հա սա րա կա կան կազ
մա կեր պու թյուն նե րի հետ) սահ մա նա
փա կու մը ( մեր երկ րի պայ ման նե րում՝ 
վե րը նշ ված եր ևույթ նե րը ոչ թե սահ մա
նա փակ վում են, այլ հա մա րյա բա ցառ
վում): Նշա նա կա լի դե զա դապ տաց նող 
և օտա րեց նող նշա նա կու թյուն կա րող 
է ու նե նալ նաև դա տա պար տյա լի կող
մից ազա տազր կու մը որ պես անար դար, 
ոչ ար ժա նի տան ջանք ներ պատ ճա ռող 
պատ ժա մի ջոց ըն կա լե լու հան գա ման քը, 
ին չը բնո րոշ է հան ցա գործ նե րի ճնշող 
մե ծա մաս նու թյա նը [7, էջ 277]:

Ա զա տազրկ ման պայ ման նե րում վե
րա հար մար ման գոր ծըն թա ցի ար դյու նա
վե տու թյու նը պետք է կախ ված լի նի մի 
շարք գոր ծոն նե րից. որ պես կա տա րած 
հան ցա վոր արար քի հետ ևանք՝ պատ ժի 
իմաս տի և ան հրա ժեշ տու թյան գի տակ
ցու մից, սե փա կան սո ցի ալ–հո գե բա նա
կան դե րի գի տակ ցու մից և ըն դու նու մից, 
ինչ պես նաև վե րա հար մար մա նը և դե
զա դապ տա ցի այի կանխ մա նը նպաս տող 
ու ղի նե րի փնտր ման գոր ծըն թա ցին մաս
նա կից դառ նա լուց: Այս պի սով՝ ՔԿՀ–ի 
պայ ման նե րում դա տա պար տյա լի վե րա
հար մա րեց ման մե խա նիզմ նե րը իրեն ցից 
պետք է ներ կա յաց նեն դա տա պար տյա
լի ան ձի սո ցի ալ–հո գե բա նա կան վի ճա
կի բա րե լավ մանն ուղղ ված մի ջոց նե րի 
հա մա կարգ՝ նպա տակ ու նե նա լով հիմք 
ստեղ ծելու տվյալ ան ձի՝ հա սա րա կու
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թյա նը ինք նա կամ վե րաին տեգր ման հա
մար: Այդ պատ ճա ռով դա տա պար տյա
լի վրա պատ ժի կր ման ժա մա նա կա կից 
հա մա կար գի ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե
րը ( ռե ժի մը, աշ խա տան քը և պատ ժե լու 
նպա տա կով ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րը 
(ոչ մի կերպ չեն նպաս տում բա րե հա ջող 
հար մար ման ըն թաց քին և հա ճախ, դա
տա պար տյա լի ան ձի հո գե բա նա կան և 
քրե ա բա նա կան որակ նե րի հետ մի ա սին 
հան գեց նում են նյար դային–հո գե կան 
խախ տում նե րի [8, էջ 149]:

 Հաշ վի առ նե լով ՔԿՀ–ո ւմ դա տա
պար տյալ նե րի շր ջա նում կա տար ված 
հար ցում նե րը՝ գտ նում ենք, որ դա եր
բեմն այդ պես չէ: Բնա կա նա բար, խոս
քը չի վե րա բե րում պատ ժա մի ջոց նե
րին: Շատ հա ճախ դա տա պար տյալ նե րը 
դժգո հում են ռե ժի մի և աշ խա տան քի 
բա ցա կա յու թյու նից, նույ նիսկ ցան կու
թյուն են հայտ նում սե փա կան ու ժե րով 
լու ծել իրենց զբաղ վա ծու թյան հար ցը 
(ն րան ցից ոմանք փորձ են արել փոք րիկ 
ար տադ րա մաս հիմ նե լու, կեն դա նի ներ 
խնա մե լու, ոմանք էլ բուհե րում սո վո րե
լու): Կար ծում ենք՝ բո լոր, նույ նիսկ ամե
նաան հու սա լի հա մար վող դեպ քե րում, 
աշ խա տան քը, զբաղ մուն քը, ու սու մը ան
պայ ման դրա կան ազ դե ցու թյուն կա րող 
են ու նե նալ ինչ պես կոնկ րետ դա տա
պար տյա լի, այն պես էլ ընդ հա նուր ՔԿՀ 
հաս տա տու թյան և վեր ջի նիս սո ցի ա լա
կան նպա տակ նե րի ու առա քե լու թյան 
իրա կա նաց ման գոր ծում: 

Անզ գու շու թյամբ հան ցանք կա տա
րած ան ձանց հա մար հատ կան շա կան են 
շփման այն պի սի առանձ նա հատ կու թյուն
ներ, ինչ պի սիք են այլ ան ձան ցից իրենց 
հետ մտե րիմ էմո ցի ո նալ կապ ստեղ ծե
լու սպա սում նե րը, շփ ման ըն թաց քում 
այլ ան ձանց ղե կա վա րե լու ցան կու թյու
նը, ինչ պես նաև սե փա կան ան ձին ղե կա
վա րել թույլ չտա լը և շփ ման մեջ մտ նե լու 
մեծ պա հան ջը: Ի հա կադ րու թյուն վեր
ջին նե րիս՝ դի տա վո րու թյամբ հան ցանք 
գոր ծած ան ձանց բնո րոշ է մի ակ և վառ 
ար տա հայտ ված ձգ տու մը՝ շփ ման մեջ 

ղե կա վա րել ու րիշ նե րին: Ակն հայտ է, որ 
ան զգույշ հան ցա գործ նե րի մոտ շփու մը 
կա ռուց վում է զգաց մուն քայ նո րեն (է մո
ցի ո նալ) կեր պով ըն դուն ված զրու ցա կից 
լի նե լու ցան կու թյան շուր ջը՝ իր հա մար 
ըն դու նե լի, նպաս տա վոր պայ ման նե րում 
(շ փու մը վե րահս կե լով): Ի հայտ է գա լիս 
շփ ման « մի ա կողմ» սխե մա. « Դուք ինձ ըն
դու նում եք այն պի սին, ինչ պի սին ես կամ, 
այն պայ ման նե րով, որ ես եմ ցան կա նում, 
և այդ ըն դուն վե լու հա մար ես հա զիվ թե 
փոխ վեմ»: Չնա յած, այս սխե մայի բա ցա
հայտ մամբ մենք բա ցա հայ տում ենք նրա 
ուղղ ման, շտկ ման ռե սուրս նե րի և մի ջոց
նե րի շր ջա նա կը [9, էջ 139]:

Բ նա կա նոն կեն սա պայ ման նե րի փո
փո խու թյան ար դյուն քում ի հայտ են 
գա լիս գոր ծոն ներ, որոնք որո շա կի ո րեն 
ապա կազ մա կեր պում են ան ձի վար
քա գի ծը կար գա վո րող հո գե կան գոր
ծըն թաց նե րը: Բնա կա նա բար, ուղղ ման 
առա վել ար դյու նա վետ ու ղի նե րի որո
նու մը այ սօր առա վել քան ար դի ա կան 
է: Այն ստի պում է փնտ րել ու կի րա ռել 
վե րա դաս տի ա րակ ման և վե րա սո ցի
ա լա կա նաց ման առա վե լա գույն բա
րե նպաստ մո տե ցում ներ և մի ջոց ներ, 
որոնց ար դյու նա վե տու թյան մա սին կա
րե լի կլի նի խո սել մի այն գործ նա կա նում 
տևա կան ժա մա նակ կի րա ռե լուց հե տո: 
Այդ մո տե ցում նե րից մե կը լայն կի րա ռում 
ստա ցած ուղ ղիչ քրե ա կա տա րո ղա կան 
հիմ նար կու թյուն նե րի և մար մին նե րի 
դա սա կար գումն է, որոնք էլ հենց պետք 
է զբաղ վեն դա տա պար տյալ նե րի « տար
բե րակ մամբ»: Հենց դա տա պար տյալ նե
րի ճիշտ տար բե րա կումն է, որ հե տա գա
յում կան խո րո շում է դա տավճ ռի ճիշտ 
կա տար ման ըն թաց քը, ան հրա ժեշտ 
պայ ման է դա տա պար տյալ նե րի հետ 
վե րա բեր մուն քի ծրագ րե րի և մի ջոց նե րի 
ընտ րու թյան, ինչ պես նաև քրե ա կա տա
րո ղա կան հիմ նար կի գոր ծու նե ու թյան 
ան վտան գու թյան և ար դյու նա վե տու
թյան, առ կա ռե սուրս նե րի և հան րա վո
րու թյուն նե րի հար ցում [9, էջ 219]:

 Պա կաս կար ևոր չէ նաև դա տա պար
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տյալ նե րի հետ վե րա բե րուն քի և վար
վե լաձ ևի խն դիր նե րի ու նպա տակ նե րի 
ճշգ րիտ ըն կա լու մը: Դա տա պար տյալ ներ 
դա սա կար գու մը պետք է կա տար վի գի
տա կա նո րեն մշակ ված ծրագ րե րի հի
ման վրա, քա նի որ դրա իրա կա նա ցու մը 
հե տապն դում է հե տև յալ նպա տակ նե րը.

1.  տար բեր դա սե րի մե կու սա ցու
մը և առա վել վտան գա վոր ու քրե ո րեն 
« վա րակ ված» ան ձանց կող մից նվազ 
վտան գա վոր նե րի վրա բա ցա սա կան 
ազ դե ցու թյան կան խու մը,

2.  հար կադ րան քի մի ջոց նե րի և 
դաս տի ա րա կա կան ներ գոր ծու թյան կի
րառ ման տար բե րակ ման ապա հո վում ,

3. ուղղ ման և պատ ժի նպա տակ
նե րին առա վել հա մա պա տաս խան ՔԿՀ 
–նե րի կա ռու ցում [9, էջ 219]:

 Դա տա պարտ ված ան ձանց մոտ 
ադապ տա ցի այի առա ջին փու լում (ա զա
տազրկ ման վայ րում գտն վե լու երե քից 
չորս ամիս նե րի ըն թաց քում) տե ղի է ու
նե նում նախ կին կարծ րա տի պե րի բե
կում, տա րաբ նույթ բա ցա սա կան հույ զե
րի առա ջա ցում, և այս նոր իրա վի ճա կում 
ոչ բո լոր դա տա պար տյալ ներն են կա րո
ղա նում ճիշտ կողմ նո րոշ վել ( նա մա նա
վանդ այն ան ձինք, որոնց հա մար դա 
առա ջին դատ վա ծու թյունն է): Որ պես զի 
հար մա րումն ան ցնի ար դյու նա վետ, ՔԿՀ 
աշ խա տա կազ մը, որ ղե կա վա րում է այդ 
գոր ծըն թա ցը, պետք է քա ջա տե ղյակ լի
նի հար մար ման վրա ազ դող օբյեկ տիվ 
և սուբյեկ տիվ հան գա մանք նե րի մա սին: 
Դա հատ կա պես շատ կար ևոր է ընդ
հա նուր կողմ նո րոշ ման փու լում, երբ 
անձ նա կազ մը պետք է դրս ևո րի համ
բե րու թյուն, հան դուր ժո ղա կա նու թյուն և 
պատ շաճ վե րա բեր մունք [2, էջ 394]:

ՔԿՀ–նե րում ան մի ջա կան իրա կա
նաց վող պրո ֆի լակ տիկ գոր ծո ղու
թյուն նե րից նախ ևա ռաջ կա րե լի է դի
տար կել այն պի սիք, որոնք կապ ված են 
ան ձնա կազ մի ղե կա վար ման ոճի հետ: 
Այս հար ցում վեր ջին ներս պետք է խու
սա փեն որո շում նե րի կա յաց ման կա մա
յա կա նու թյու նից, մշա կեն ան հա տա կան 

և խմ բային վար քագ ծի գնա հատ ման և 
ան կար գու թյուն նե րին ար ձա գանք ման 
կոնկ րետ չա փա նիշ ներ [7, էջ 280]:

ՔԿՀ–ո ւմ ստեղծ վում է առանձ նա հա
տուկ քրե ա ծին ոլորտ, որի դեմ պայ քա
րը ոչն չով չպետք է զի ջի երկ րում հան
ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րին, և 
որի գո յու թյա նը նպաս տում են մի քա
նի հան գա մանք ներ. հիմ նա կա նը, կար
ծում ենք, քրե ա կան են թամ շա կույթն է, 
որը հան ցա գործ նե րի կող մից տաս նա
մյակ նե րի ըն թաց քում մշակ վել և կա
տա րե լա գործ վել է ինչ պես ՔԿՀ–նե րում, 
այն պես էլ դրա սահ ման նե րից դուրս: 
Հա ջոր դը և իր կա րևորու թյամբ չզի ջո
ղը՝ ՔԿՀ–նե րում դա տա պար տյալ նե րի 
մե կու սա ցումն է, որի հետ սերտ կա պի 
մեջ է տվյալ երկ րում առ կա պե նի տեն ցի
ար քա ղա քա կա նու թյան մա կար դա կը, և 
վեր ջի նը՝ ՔԿՀ–նե րի մի ջա վայ րը, որ տեղ 
դա տա պար տյալ նե րը փո խա նակ վում են 
իրենց հան ցա վոր փոր ձով և գի տե լիք
նե րով՝ որա կա վոր ման կա տա րե լա գործ
ման նպա տա կով: 

Այս տեղ տի րող մթ նո լոր տը, ծա վալ
վող հա րա բե րու թյուն ներն ու բռ նու թյան 
պոռթ կում ներն ավե լի լավ հաս կա նա լու 
հա մար նշենք, որ դա տա պար տյալ նե րի 
շր ջա նում քիչ չեն հո գե կան անո մա լի
ա նե րով տա ռա պող ան ձինք: Անհ նար 
է ճիշտ կազ մա կեր պել ան հա տա կան–
դաս տի ա րակ չա կան ներ գոր ծու թյու նը 
նրանց վրա՝ առանց հաշ վի առ նե լու 
այս հան գա ման քը: Մի ա ժա մա նակ, սա 
հան դի սա նում է քրե ա գի տա կան (ք րե
ա բա նա կան) խն դիր, քա նի որ առանց 
կոնկ րետ ան ձի մոտ այս կամ այն հո
գե կան խան գար ման առ կա յու թյան և 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րի ար տա քին 
դրս ևո րում նե րի իմա ցու թյան, ան հնար 
է նրանց կող մից կա տար վող նոր իրա
վա խախ տում նե րի, այդ թվում և բռ նու
թյուն նե րի ար դյու նա վետ կան խու մը [7, 
էջ 275–276]:

 Կար ծում ենք, որ հան ցա գործ են թա
մ շա կույ թի ազ դե ցու թյու նը վտան գա վոր 
է առա ջին հեր թին հենց այս տի պի ան
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ձանց հա մար, քա նի որ, ինչ պես ար դել 
նշել ենք, նշ ված ան ձինք մյուս նե րից 
տար բեր վում են վտան գա վո րու թյան 
առա վել ցածր աս տի ճա նով: Ի տար բե
րու թյուն կրկ նա հան ցա գործ ան ձանց 
և վտան գա վոր հան ցա գործ նե րի, ան
զգու շու թյամբ հան ցանք գոր ծած ան
ձինք, փաս տո րեն, ՔԿՀ–ո ւմ հայտն վում 
են իրենց հա մար հիմ նա կա նում «անս
պա սե լի» կեր պով: Ինչ պես չեն կան խա
տե սում իրենց արար քի վտան գա վոր 
հետ ևան քը, այն պես էլ հե տա գա յում 
այդ արար քի հետ ևան քով քրե ա կան 
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վե լու 
հնա րա վո րու թյու նը նրանց հա մար ան
կան խա տե սե լի է լի նում: Այս հո գե վի
ճա կում գտն վող դա տա պար տյալ նե րը 
սո վո րա բար չեն խախ տում ռե ժի մը և 
աշ խա տում են ան վե րա պա հո րեն են
թարկ վել ՔԿՀ հս կող ան ձնա կազ մի պա
հանջ նե րին:

Բռ նու թյու նը դա տա պար տյալ նե րի 
շր ջա նում ար մա տա խիլ անե լը, այն պես, 
ինչ պես հան ցա վո րու թյան վե րա ցու մը, 
սկզ բուն քայ նո րեն ան հնա րին խն դիր 
է, սա կայն մի ան գա մայն հնա րա վոր է 
իջեց նել վեր ջի նիս մա կար դա կը և նվա
զեց նել ան ձի դեմ կա տար վող առանձ
նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի 
քա նա կը: Դա կա րե լի է իրա կա նաց նել 
երկ րում քրե ա կա տա րո ղա կան հա մա
կար գի վե րա կազ մա վոր ման, ինչ պես 
նաև դա տա պար տյալ նե րի շր ջա նում 
ագ րե սի ա ծնող պատ ճառ նե րի դեմ 
ուղղ ված հա տուկ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
ան ցկաց ման մի ջո ցով [7, էջ 280]:

Քա նի որ, ինչ պես ար դեն նշ վել է, դա
տա պար տյալ նե րի 20 – 25% – ը տա ռա
պում է տար բեր հո գե կան անո մա լի ա
նե րով, առա վել ան հրա ժեշտ է դառ նում 
ՔԿՀ – ում հայտն ված ան ձանց հո գե
բա նա կան աջակ ցու թյան ցու ցա բե րու
մը հատ կա պես, սկզբ նա կան շր ջա նում, 
ինչ պես նաև նրանց ուղ ղոր դու մը՝ դրա
կան խմ բերի հետ շփ ման գի տակ ցա կան 
ընտ րու թյան, մի ա ժա մա նակ, կան խե լով 
ոչ ֆոր մալ կա պե րը բա ցա սա կան կողմ

նո րոշ ման դա տա պար տյալ նե րի հետ: 
Անհ րա ժեշտ է հի շել, որ ազա տազրկ ման 
մեջ հայտն վե լու առա ջին օրե րը առա
վել վնա սա կար են, և հա ճախ, ազա
տազրկված ան ձը, ինք նա պաշտ պա նու
թյան նպա տա կով կա րող է բռ նու թյուն 
կի րա ռել: Միև նույն իրա վի ճա կում գտն
վող մեկ այլ ան ձ կա րող է դառ նալ նրա 
զո հը [7, էջ 281]: 

Որ քան շատ է դա տա պար տյալ նե րի 
շփ ման ոլոր տը կար գա վոր վում պե տու
թյան կող մից, այն քան նվա զում է հան
ցա վոր են թամ շա կույ թի ներ գոր ծու թյան 
ոլոր տը, և, ընդ հա կա ռա կը, որ քան պա
սիվ է պե տու թյան քրե ա կա տա րո ղա կան 
քա ղա քա կա նու թյու նը, այն քան այդ են
թամ շա կույ թը սկ սում է ավե լի ար մա
տա վոր վել և կար ևոր դեր խա ղալ դա
տա պար տյա լի կյան քում: Ըստ էու թյան, 
հետ խորհր դային երկր նե րում հան ցա
գործ են թամ շա կույ թը սկ սել էր յու րա
տիպ պե տաի րա վա կան հա մա կար գի 
դեր խա ղալ: Բնա կա նա բար, կախ ված 
այն իրո ղու թյու նից, թե որ քա նով է պե
տու թյան պե նի տեն ցի ար քա ղա քա կա
նու թու նը ար դյու նա վետ, ակ տի վա նում 
կամ պա սի վա նում է հան ցա գործ են թամ
շա կույ թի ազ դե ցու թյու նը դա տա պար
տյալ նե րի վրա, նա մա նա վանդ նրանց, 
ով քեր վերջ նա կա նա պես կողմ նո րոշ ված 
չեն, տա տան վում են կամ դա տա պարտ
վել են հա սա րա կու թյան հա մար նվազ 
վտան գա վո րու թյամբ բնո րոշ վող հան
ցա գոր ծու թյան հա մար: 

Ել նե լով վե րոգ րյա լից՝ կա րե լի է 
գալ այն եզ րա հանգ մա նը, որ հար մար
ման ըն թաց քում յու րա տիպ « պայ քար» 
է գնում հան ցա գործ են թամ շա կույ թի 
և պե տու թյան պե նի տեն ցի ար գոր ծու
նե ու թյան միջև: Հե տա գա ար դյուն քը՝ 
կու նե նանք ապա գա յում ուղղ ված, վե
րա սո ցի ա լա կա նաց ված ան ձ, թե հաս
տատ ված, ավե լի պրո ֆե սի ո նալ հան
ցա գործ, կախ ված է հենց այս փու լում 
դա տա պար տյալ նե րի հետ տար վող սո
ցի ա լա կան աշ խա տանք նե րից և նրանց 
հան դեպ վե րա բեր մուն քից: 
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ПРОБЛЕМЫСОЦИАЛЬНО–РОЛЕВОЙАДАПТАЦИИВИСПРАВИТЕЛЬНЫХ 
УЧЕРЕЖДЕНИЯХ(НАПРИМЕРЕЛИЦ,СОВЕРШИВШИХПРЕСТУПЛЕНИЕ 

ПОНЕОСТОРОЖНОСТИ)
 ЛУ СИ НЕ ЧИ ЛИН ГА РЯН 

У ни вер си тет практической психологии и социологии «У рар ту» ,
ка фед ра по ли то ло гии и юрисп ру ден ци и, ас сис тент, со ис ка тель

В стат ье расс мат ри ва ют ся проб ле мы, свя зан ные с пси хо ло ги чес кой адап та ци ей лиц, 
со вер шив ших прес туп ле ние по не ос то рож нос ти в ус ло ви ях исп ра ви тель ных уче реж де ний, 
мо ти ва ция и вза и мос вя зан ность их дейст вий с детс ки ми пси хо ло ги чес ки ми де фи ци та ми. 
Предс тав ля ют ся об ьек тив ные и суб ьек тив ные при чи ны, вли я ю щие на по зи тив ный про цесс 
пси хо ло ги чес кой адап та ци и.

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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ՀՀ վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան 
տվյալ նե րով վեր ջին տա րի նե րին Հա
յաս տա նում նկատ վում է ա մուս նա լու ծու
թյուն նե րի թվի աճ: Այդ մի տու մը հա տուկ է 
ոչ մի այն հայ հա սա րա կու թյանն, այլ գրե
թե բո լոր ե րկր նե րին: Ա մուս նա լու ծու թյու
նը բնո րոշ եր ևույթ է բո լոր ժա մա նակ նե
րում, բո լոր հա սա րա կու թյուն նե րին: 

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. ա մուս նա լու ծու թյուն, 
ա մուս նա լու ծու թյան աճ, ըն տա նիք, 
ա մու սին ներ, ա մուս նա կան փոխ հա րա
բե րու թյուն ներ, ըն տա նե կան բա խում:

Ըն տա նիք նե րի ա ռջև խն դիր է ծա գում 
հաղ թա հա րե լու այդ ճգ նա ժա մը: Լուծ
ման եր կու հիմ նա կան ու ղի ներ կան՝

ա) Բա ժան վել մի մյան ցից, հե ռա
նալ ի նչ պես տա րա ծա կա նո րեն, այն պես 
էլ հո գե բա նո րեն, և այդ պես վե րաց նել 
կոնֆ լիկ տը: Դա ըն տա նի քի լու ծար ման, 
տրոհ ման ու ղին է:

բ) Գտ նել այն պի սի կա ռու ցո ղա կան 
լու ծում, ո րը թույլ կտա ան ցնել ըն տա
նե կան կյան քի նոր և ա վե լի ար դյու նա
վետ փու լի1:

Փաս տա ցի ա մուս նա լու ծու թյա նը նա
խոր դում են հո գե բա նա կան զար գա ցում
ներ, ո րոնց տրա մա բա նա կան ա վարտն է 
դառ նում ա մուս նա կան դա շին քի վերջ
նա կան խզումն՝ ա մուս նա լու ծու թյու նը2:

2014 թվա կա նի Ազ գային վի ճա կագ
րա կան ծա ռա յու թյան տվյալ նե րը փաս
տում են հե տև յալը՝3 Հա յաս տա նում 1995 

1  Տե՛ս Ս. Ա. Սեդ րա կյան, « Նե րըն տա նե կան ճգ նա
ժա մե րի տե սակ ներն ու մա կար դակ նե րը», « Հո գա բա նու
թյուն և կյանք»  հան դես, թիվ 3–4, Եր ևան, 2012, էջ 155:

2  Տե՛ս Նալ չա ջյան Կ., Ըն տա նե կան կյան քի փակ 
է ջեր, Եր ևան, 2003, էջ 80:

3  Տե՛ս Հա յաս տա նի վի ճա կագ րա կան տա րե գիրք, 
2014, էջ 44:

թվա կա նին՝ գրանց վել է 15911 ա մուս
նու թյուն, ի սկ ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի 
թի վը կազ մել է 2744: 1998 թվա կա նին 
գրանց վել է 11365 ա մուս նու թյուն, իս կ 
ա մուս նա լու ծու թյուն՝ 1612: 2000 թվա կա
նին՝ 10986 ա մուս նու թյուն և 1343 ա մուս
նա լու ծու թյուն: 2009 թվա կա նին՝ 18773 
ա մուս նու թյուն և 2829 ա մուս նա լու ծու
թյուն: 2013 թվա կա նին՝ 18363 ա մուս նու
թյուն և 3756 ա մուս նա լու ծու թյուն:

Չնա յած տվյալ նե րի պաշ տո նա կան 
լի նե լուն՝ դրանք ամ բող ջա կան չեն կա
րող հա մար վել, քա նի որ վեր ջին ժա
մա նակ նե րում Հա յաս տա նում շատ ար
դի ա կան է դար ձել քա ղա քա ցի ա կան 
ա մուս նու թյունն: Այ սին քն՝ դրանք ոչ մի 
գրան ցում չու նեն, ը ստ այդմ, դրանց 
հետ ևող ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի մա
սին ևս ճշգրիտ տվյալ ներ ու նե նալ չենք 
կա րող: Որ պես զի այդ տվյալ նե րի մա սին 
փոքր–ի նչ մո տա վոր պատ կե րա ցում կա
րո ղա նանք կազ մել, կա րող ե նք մեջ բե
րել մեկ աշ խա տան քային կո լեկ տի վում 
մեր կա տա րած հե տա զո տու թյուն նե րի 
ար դյունք նե րը՝ 20 ա մուս նա լուծ ված նե
րից 9–ը չեն ու նե ցել ա մուս նա կան փաս
տա ցի գրան ցում: Գրե թե նույն պատ կե րը 
ստա ցանք հա մա ցան ցում՝ սո ցի ա լա կան 
կայ քե րից մե կում ար ված հարց ման ար
դյուն քում:

Ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի նման 
տվյալ նե րը ժա մա նա կա կից հայ ըն
տա նիք նե րում դեռևս չեն նշա նա կում, 
որ քայ քայ ման է են թարկ վում այդ կա
ռույցն, այլ ա մուս նա լու ծու թյան հա մար 
խո ցե լի են դար ձել ո րո շա կի ըն տա նե
կան խմ բեր: 

Հա յաս տա նի պայ ման նե րում, ե թե 
հա մե մա տե լու լի նենք եր կու–ե րեք տաս
նա մյակ ա ռաջ տի րող հան րային գնա

 ԾՈ ՎԻ ՆԱՐ ՆԵՐ ՍԻՍՅԱՆ
 Գործ նա կան հո գե բա նու թյան և սո ցի ո լո գի այի «Ուրարտու» հա մալ սա րա ն, հայ ցորդ  

Ա ՄՈՒՍ ՆԱ ԼՈՒ ԾՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ՍՈ ՑԻ ԱԼ– ՀՈ ԳԵ ԲԱ ՆԱ ԿԱՆ 
Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ ՀԱՅ ԸՆ ՏԱ ՆԻՔ ՆԵ ՐՈՒՄ
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հա տա կան ներն ու վե րա բեր մունքն 
ա մուս նա լու ծու թյան փաս տի և ա մուս նա
լուծ վող ան ձի (հատ կա պես կնոջ) նկատ
մամբ, ա պա պետք է ար ձա նագ րենք, որ 
այդ գնա հա տա կան նե րում ա կն հայ տո
րեն գնա լով ա վե լի ու ա վե լի սա կավ են 
դառ նում բա ցա սա կան ե րանգ նե րը1: Եվ, 
ի հար կե, կա րող ե նք փաս տել, որ նման 
վե րա բեր մուն քը չի կա րող ան հետ ևանք 
չմ նալ: Այն ա ռա ջին հեր թին նպաս տում 
է ա մուս նա կան ան լուրջ և ա զատ ը նտ
րու թյան: Ա զատ ա մուս նա կան ը նտ րու
թյունն էլ են թադ րում է ա մուս նա լուծ վե
լու ա զատ ի րա վունք:

Ա մու սա նա լու ծու թյան աճ ման բազ մա
թիվ պատ ճառ ներ կան, պատ ճառ ներ, որ 
հա տուկ են այս նոր հա սա րա կու թյա նը: 
Նախ ու զում ե նք նշել, որ հայ ըն տա նի
քի մո դելն է փո փո խու թյան են թարկ վում, 
նա հա պե տա կան ըն տա նի քից ան ցում է 
կա տար վում դե պի բջ ջային ըն տա նի քը: 
Ի սկ բջ ջայինն՝ իր հեր թին, ձեռք է բե րում 
է գա լի տար (ժո ղովրդա վա րա կան) ըն
տա նի քի հատ կա նիշ ներ: Ե թե այս ա մե
նը ճիշտ է (ի սկ մենք դրա նում հա մոզ
ված ե նք), ա պա, որ քան էլ ան սպա սե լի 
լի նի, նման նոր տի պի ըն տա նիք նե րի թվի 
ա վե լաց ման հետ մի ա սին մե ծա նա լու է 
նաև ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի թի վը2: 
Ստաց ված դի տար կում նե րից և հե տա զո
տու թյուն նե րից կա րող ե նք վս տա հա բար 
նշել, որ բջ ջային ըն տա նիքն ա վե լի խո
ցե լի է ա մուս նա լու ծու թյան հա մար:

Նո րաս տեղծ ըն տա նի քի ա ռան ձին 
ապ րե լը շատ հա ճախ ա րա գաց նում է 
նրանց միջև զար գա ցող գոր ծըն թացն, 
այ սինքն, ե թե նրանք պետք է կազ մեն 
ա մուր ըն տա նիք դրա հա մար կարճ ժա
մա նակ է հար կա վոր, և տե ղի է ու նե նում 
հա կա ռակն, ե թե պետք է բա ժան վեն, դա 
ևս ա րա գաց վում է: 

Ա մուս նու թյան ա ռա ջին տա րին հո
գե բան նե րը հա մա րում են հար մար ման 

1  Տե՛ս Նալ չա ջյան Կ., Ըն տա նե կան կյան քի փակ 
է ջեր, Եր ևան, 2003, էջ 82:

2  Տե՛ս Սեդ րա կյան Ս. Ա., Ըն տա նի քի հո գե բա նու
թյուն, Եր ևան, 2010, էջ 120:

շրջան: Այս ըն թաց քին են բա ժին ը նկ նում 
ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի բա վա կա նին 
ը նդ գծ ված բա ժի նը (30%): Հար մար ման 
շր ջա նը հա տուկ է հիմ նա կա նում բո լոր 
ա մու սին նե րին: Եվ կապ չու նի՝ նրանք 
մինչ ա մուս նու թյունն ի նչ ժա մա նա կա
հատ ված են շփ վում մի մյանց հետ. եր կար 
տա րի նե՞ր, թե մի քա նի ա միս: Քա նի որ 
խոս վեց նախ քան ա մուս նու թյու նը շփման 
մա սին, ա վե լաց նենք, որ ը ստ մաս նա
գետ նե րի՝ շփու մը մինչ ա մուս նու թյու նը 
պետք է լի նի 6 ամ սից 3 տա րի: Ծայ րա հե
ղու թյուն նե րը գրե թե եր բեք լավ ա վարտ 
չեն ու նե նում: Թեև վս տա հենք, որ շատ 
զույ գեր մինչ ա մուս նու թյու նը ճա նա չել են 
մի մյանց շատ կարճ ժա մա նա կա հատ ված, 
և ու նեն ա մուր ու ներ դաշ նակ ըն տա նիք.
խոսքն այս տեղ ար դեն վե րա բեր վում է 
կա յա ցած ան հա տա կա նու թյուն նե րին: 

Նա հա պե տա կան ըն տա նիք նե րում, 
ո րը հիմ նա կա նում ե ռա սե րունդ է, ա մուս
նա լու ծու թյուն ներ քիչ են պա տա հում: Այդ 
ըն տա նիք նե րում յու րա քան չյու րը գի տի 
իր տեղն ու դե րը և իր սպա սե լիք նե րը 
մյուս նե րից: Ա վան դա կան հայ ըն տա նիքն 
էլ ու նի իր ոչ լի ար ժեք և թե րի կող մերն, 
այն դեպ քում, ե րբ ըն տա նի քը պետք է 
ա մուս նա լուծ վեր, պահ պան վում է այն 
պատ ճա ռով, որ չքն նա դատ վի հա սա րա
կու թյան կող մից, և կամ հա ճախ հա նուն 
ե րե խայի: Ի սկ թե այդ ըն տա նի քը որ քա
նով է նպաս տա վոր ե րե խայի կա յաց ման 
և ձևա վոր ման հար ցում, դա կար ծում ե նք 
ա վե լի լայն ու ծա վա լուն թե մա է, ո րի 
մա սին պետք է խոս վի ա ռան ձին: 

Մեր ե րկ րում պաշ տո նա կան հե տա
զո տու թյուն ներ դեռևս չեն կա տար վել 
ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի պատ ճառ նե
րի մա սին: Եվ հիմ նա կա նում ստիպ ված 
ե նք հիմն վել հո գե բան նե րի կա տա րած 
հե տա զո տու թյուն նե րի վրա: Շատ հա
ճախ ա մուս նա լուծ վող նե րը բե րում են 
բազ մա թիվ պատ ճառ ներ, ո րոնք խիստ 
մա կե րե սային են, դրանց ի րա կան պատ
ճառ ներն ա վե լի խոր քային են: Ա մուս նա
լուծ վող նե րից և ոչ մեկ (հատ կա պես հայ 
կի նը) չի նշի, որ պատ ճա ռը սե ռա կան 
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ան հա մա տե ղե լի ու թյունն է: Մենք չենք 
հաս տա տում, որ սե ռա կան ան հա մա տե
ղե լի ու թյու նը կա րող է լի նել ա մուս նա
լու ծու թյան մի ակ պատ ճա ռը, բայց այն 
կա րող է պատ ճառ լի նել նոր ու բազ
մա թիվ խն դիր նե րի ա ռա ջաց ման, ո րոնք 
էլ ըն տա նի քը տա նում են դե պի քայ քայ
ման: Սե ռա կան կյան քի ան բա վա րար
վա ծու թյու նը բե րում է զույ գե րից մե կի 
մոտ (կամ եր կու կող մե րի) նև րոզ նե րի 
ա ռա ջաց ման, և ար դյուն քում ի հայտ են 
գա լիս բա խում ներ: Այս ա մե նից հնա
րա վոր է խու սա փել, ե թե ա մու սին նե րը 
հաս կա նան ի րար, հաշ վի առ նե լով մի
մյանց ցան կու թյուն նե րը և հնա րա վո րու
թյուն նե րը, ֆի զո լո գի ա կան և հո գե կան 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Ը նտա նիք նե րի քայ քայ մա նը նպաս
տող հիմ նա կան և ա մե նա տա րած ված 
պատ ճառ նե րը բազ մա թիվ են, հատ կա
պես վեր ջին ժա մա նակ նե րում: Թվե՛նք 
այդ պատ ճառ նե րից հա մե մա տա բար 
ա վե լի տա րած ված ները. ար տագ նա աշ
խա տանք, ծնող նե րի մի ջամ տե լը կամ 
ը նդ հան րա պես չմի ջամ տե լը նրանց ներ
քին խն դիր նե րին, քա ղա քա կենտ րո նա
ցում, ան լուրջ վե րա բեր մունք ըն տա նե
կան կյան քին, չա փից ա վե լի մեծ խանդ, 
բռ նու թյուն ներն, ե րե խա ներ չու նե նա լը, 
խա ղա մո լու թյունն, ալ կա հո լիզմն, ան
հա վա տար մու թյու նը (դ րա պատ ճա
ռը հիմ նա կա նում տղա մար դիկ են): Այս 
պատ ճառ նե րին ար դեն կա րող ե նք հա
վե լել նաև մի նոր եր ևույթ, ո րը մեծ բա
խում նե րի պատ ճառ է հան դի սա նում 
շատ ըն տա նիք նե րում, դրան ցից ո մանք 
հաս նում են մինչև ա պա հար զան. խոսքն 
այս տեղ սո ցի ա լա կան կայ քե րի մա սին 
է: Այդ կայ քերն այ սօր դար ձել են հա սա
րա կու թյան շփ ման ա ռաջ նային ձևե րից: 
Դրանց մի ջո ցով շատ ե րի տա սարդ ներ 
գտ նում են շփ ման այն տե սակն ու ձևն, 
ո րն ի րա կա նու թյան մեջ չէ ին կա րող:

Վե րոն շյալ պատ ճառ նե րից յու րա քան
չյուրը ո րոշ լրա ցու ցիչ բա ցատ րու թյուն
ներ է պա հան ջում: Այս պի սով՝ հայ հա
սա րա կու թյան մեջ ա մուս նա լու ծու թյան 

ա մե նա տա րած ված պատ ճառ նե րից 
մեկն ար տագ նա աշ խա տանքն է, ո րը հե
տևանք է սո ցի ա լա կան վատ պայ ման նե
րի: Ա մու սին նե րը, թող նե լով ըն տա նի քը, 
մեկ նում են ար տեր կիր, ար դյուն քում, եր
կար ժա մա նակ դր սում ապ րե լով, կազ
մում են ի րենց նոր ըն տա նիք նե րը, կամ 
տա րի ներ ան ց վե րա դառ նա լով՝ չեն ըն
դուն վում ըն տա նիք նե րի կող մից: Վե րը 
նշ վա ծից կա րող ե նք եզ րա կաց նել, որ 
պե տու թյան սո ցի ալ–տն տե սա կան ծանր 
վի ճակն ան մի ջա կա նո րեն ազ դում է ըն
տա նիք նե րի քայ քայ ման վրա, բայց այս 
ա մե նի հետ մեկ տեղ գո յու թյուն ու նի 
նաև հա կա ռակ եր ևույ թը: Եվ րո պա կան և 
ա մե րի կյան ե րկր նե րը բա վա կա նին հա
րուստ ու զար գա ցած են, բայց այն տեղ 
էլ ա վե լի մեծ թիվ են կազ մում ա մուս
նա լու ծու թյուն նե րը: Այդ պե տու թյուն
նե րում ըն տա նիք նե րը պահ պան վում 
են (3–ից մի այն 1–ը): Ստաց վում է, որ 
հարս տու թյու նը ա մեն ևին էլ ըն տա նիք
նե րում եր ջան կու թյան հիմք չի կա րող 
լի նել: Ա վե լին, դա հա ճախ նպաս տում է 
ա մուս նա լու ծու թյա նը: Ե րբ ըն տա նի քում 
ա ռա ջա նում է բա խում, ֆի նան սա պես 
կա յուն ա մու սին նե րը շատ հա ճախ (կ նոջ 
դեպ քում) չեն գնում զի ջում նե րի, քա նի 
որ կախ վա ծու թյուն չու նեն կո ղակ ցից, և 
լի ո վին կա րող են ա պա հով վել և ան կախ 
ապ րել: Կնոջ ֆի նան սա կան ան կա խու
թյունն ի վի ճա կի է դե րային կոնֆ լիկտ 
ա ռա ջաց նել ըն տա նի քում, սա կայն հա
րա բե րու թյուն նե րի փաս տա ցի խզ ման 
կհան գեց նի, մի այն այն դեպ քում, ե րբ 
ա մու սին նե րի հո գե բա նա կան օ տա րու
մը մի մյան ցից ար դեն ի սկ խո րա ցած է1: 
Գաղտ նիք չէ, որ գրե թե ո ղջ աշ խար հում 
տի րում է ֆե մի նիս տա կան շար ժում, 
կի նը պայ քա րում է սե ռե րի ի րա վա հա
վա սա րու թյան հա մար: Կնոջ մտա ծե լա
կեր պում տե ղի է ու նե նում ար մա տա
կան փո փո խու թյուն, և փաստ է, որ այդ 
ա մե նից ան մասն չեր կա րող մնալ նաև 

1  Տե՛ս Նալ չա ջյան Կ., Ըն տա նե կան կյան քի փակ 
է ջեր, Եր ևան, 2003, էջ 81:
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հայ կի նը: Դրա նով է պայ մա նա վոր ված 
մի այ նակ մայ րե րի թվի ա ճը: Բե րենք մի 
քա նի վի ճա կագ րա կան տվյալ ներ Հա
յաս տա նում մի այ նակ մայ րե րի թվի վե
րա բե րյալ. 1996 թվա կա նին մի այ նակ 
մայ րե րը կազ մում է ին Հա յաս տա նի մայ
րե րի 8 %–ը, 1998 թվա կա նին՝ 15 %–ը, ի սկ 
2000 թվա կա նին՝ 28 %–ը: 

Ա մուս նա լու ծու թյան հետ ևան քով հա
սա րա կու թյան մեջ ա ռա ջա նում են ա վե
լի մեծ ու գլո բալ խն դիր ներ: Ա կն հայտ 
է, որ Հա յաս տա նում թրա ֆին քին գի են 
են թարկ վում հատ կա պես մի այ նակ կա
նայք, ո րոնք հա ճախ են խար դա խու թյան 
զոհ դառ նում: Տղա մարդ կանց դեպ քում 
պատ կե րը փոքր ի նչ այլ է, նրանց հա
ջող վում է ա րագ վե րագտ նել ի րենց ու 
նոր ըն տա նիք կազ մել: Տղա մարդ կանց 
հա մար հե տա մուս նա լու ծա կան սթ րես
ներ ը հաղ թա հա րե լու հա մար կարճ ժա
մա նա կա հատ ված է հար կա վոր: Ի սկ այդ 
կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծը նրանց մոտ 
շատ ա վե լի բարդ է ըն թա նում, և շատ 
ա վե լի ծանր հետ ևանք ներ ու նե նում, 
քան կա նանց մոտ: Օրի նակ՝ ա մուս նա
լուծ ված տղա մար դիկ կա նանց հա մե մա
տու թյամբ 3,13 ան գամ ա վե լի հա ճախ են 
տա ռա պում հո գե կան հի վան դու թյուն նե
րով: Ի նք նաս պա նու թյուն նե րի վե րա բե
րյալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հա
մա ձայն՝ ա մուս նա լու ծու թյու նից հե տո 
տղա մար դիկ ա վե լի հա ճախ են դի մում 
այդ քայ լին, քան կա նայք1:

Նո րաս տեղծ ըն տա նի քի հա մար մեծ 
կապ ու նի, թե որ քա նով են ծնող նե
րը մի ջամ տում, կամ ը նդ հան րա պես 
չեն մի ջամ տում ա մու սին նե րի կյան քին: 
Եր կու սի դեպ քում էլ կա րո ղ են խիստ 
վտան գա վոր լի նել: Նախ այն, որ պետք 
է օգ նել, որ պես զի նոր կազմ ված ըն տա
նի քը ի նք նու րույն կա րո ղա նա հաղ թա
հա րել ա ռա ջա ցած խն դիր նե րը, այլ ոչ թե 
նրանց փո խա րեն լու ծել դրանք: Եվ ե րկ
րորդ դեպ քում, ևս վտանգ կա, քա նի որ 

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

ե րի տա սարդ նե րը միշտ ու նեն ա վագ նե
րի ա ջակ ցու թյան կա րի քը, ի սկ դա ա վե լի 
խո րաց ված բնույթ է կրում հատ կա պես 
հայ ըն տա նի քում: Մենք գի տենք՝ որ քան 
խորն է հայ տղայի հո գևոր կապ վա ծու
թյու նը մոր հետ: Մայ րը դա րեր շա րու
նակ ե ղել է ու կա ըն տա նի քի կեն ցաղի 
 կազ մա կեր պիչն ու պա տաս խա նա տուն, 
բո լոր հար ցերն ու խն դիր նե րը կար գա
վոր վում են նրա ան մի ջա կան մաս նակ
ցու թյամբ: Տան տի րու հու կար գա վի ճակն 
ա վե լի բարձր է, քան ըն տա նի քի մյուս 
բո լոր ան դամ նե րի նը՝ տղա մարդ, թե կին 
(բա ցի իր ա մուս նուց): Սկես րոջ դե րում 
հայտն ված մոր խոս քը և վե րա բեր մուն
քը, նո րաս տեղծ ըն տա նի քի հա մար է ա
կան և վճ ռո րոշ նշա նա կու թյուն կա րող 
է ու նե նալ: 

Քա նի որ Հա յաս տա նում քա ղա քա
կենտ րո նաց ման (ո ւր բա նի զա ցի այի) գոր
ծըն թա ցը բա վա կա նին ա րագ տեմ պե րով 
է ա ռաջ գնում, ա պա նույն խնդի րը՝ գյու
ղա կան ե րի տա սար դու թյան քա ղաք
ներ տե ղա փոխ վե լը և նրանց շր ջա նում 
ա մուս նա լու ծու թյուն նե րի բա վա կա
նին բարձր մա կար դա կը պետք է լուրջ 
ուսում նա սի րու թյան ա ռար կա դառ նա: 
Դա ու նի բա վա կա նին լայն սո ցի ա լա
կան նշա նա կու թյուն, հետ ևա բար պետք է 
դառ նա ի նչ պես գիտ նա կան նե րի, այն պես 
էլ ե րկ րի ղե կա վա րու թյան ու շադ րու թյան 
ա ռար կա, հաշ վի ա ռն վի սո ցի ա լա կան 
քա ղա քա կա նու թյան ծրագ րե րում2: Ե րի
տա սարդ ըն տա նի քը, կտր վե լով հա րա
զատ մի ջա վայ րից, այն դեպ քում, ե րբ նա 
գյու ղում գտն վում էր հա րա զատ նե րի և 
հա մայն քի հս կո ղու թյան տակ, քա ղա
քում նրանք դառ նում են ա վե լի ա զատ և 
ան վե րահս կե լի: Ե րի տա սարդ ըն տա նի
քը, լի նե լով վե րահս կո ղու թյու նից դուրս, 
ա ռնչ վե լով կեն ցա ղային այլ ար ժեք նե րի 
հետ, յու րո վի է ըն կա լում այդ ա մենը և 
յու րաց նում իր ցան կու թյամբ: 

Ըն տա նե կան բռ նու թյուն ներ հա ճախ 

2  Տե՛ս Սեդ րա կյան Ս. Ա., Ըն տա նի քի հո գե բա նու
թյուն, Եր ևան, 2010, էջ 345:
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SOCIOPSYCHOLOGICALFATURESOFDIVORCEINARMENIANFAMILIES
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 noninterference in domestic problems,  
urbanization, excessive jealousy, gambling, alcoholism, infertility.

СОЦИАЛЬНО–ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕОСОБЕННОСТИРАЗВОДОВ 
ВАРМЯНСКИХСЕМЬЯХ
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.

հան դի պում են այն ըն տա նիք նե րում, որ
տեղ բա ցա կա յում է սերն ու հար գան քը 
մի մյանց նկատ մամբ: Այս ըն տա նիք նե
րում որ պես կա նոն ա պա հար զա նի ա ռա
ջին քայլն ա նում է կի նը, և շատ հա ճախ 
այն դեպ քում, ե րբ ար դեն իր կյան քին 

վտանգ է սպառ նում: Մեր ե րկ րում կա
տար ված սո ցի ո լո գի ա կան հար ցում նե
րի տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ ֆի զի կա կան 
բռնու թյուն նե րը կազ մում են բռ նու թյուն
նե րի 7.8 %–ը, հո գե բա նա կան բռ նու
թյուն նե րը՝ 69.7%–ը, սե ռա կա նը 0.7%–ը:



209

երաժշտու թյունը մտա ծել չի կա րող, 
բայց այն կա րող է մարմ նա վո րել միտ քը:

 Վագ ներ

 Հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է հայ հո
գևոր երաժշտու թյան պատ մու թյու նը, 
զար գաց ման դի նա մի կան, դե րը մարդ
կանց տագ նա պայ նու թյան նվա զեց
ման և դրա կան ազ դե ցու թյու նը մար դու 
մտա վոր ու հեգ ևոր զար գաց ման վրա:

 Նաև տր վում են հե տա զո տու թյան 
ար դյունք նե րը՝ հիմն ված մա թե մա տի կա
կան վի ճա կագ րու թյան վրա՝ օգ տա գոր
ծե լով Վիլ կոկ սո նի հայ տա նի շը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. հո գևոր երաժշտու
թյուն, տագ նա պայ նու թյուն, ազ դե ցու
թյուն, Հով հան նես Սար կա վագ, Բար սեղ 
Ճոն, Հով հան նես Ման դա կու նի, Ներ
սես Շնոր հա լի, Մա կար Եկ մա լյան, Պա
տա րա գա մա տույց, Կո մի տաս, Գրի գոր 
Նա րե կա ցի, հայ երաժշտու թյուն, հայ 
ժո ղո վուրդ, պատ մու թյուն, շա րա կան, 
ժա մեր գու թյուն, ար ծա թե դար, տա ղեր, 
Կի լի կի ա:

 Մար դու օր գա նիզ մի վրա ե րաժ տու
թյան դրա կան ազ դե ցու թյան մա սին 
հայտ նի է ան հի շե լի ժա մա նակ նե րից, 
ի սկ որ պես բուժ ման մե թոդ երաժշտու
թյան կի րա ռու մը սկս վեց XIX դա րում: 
երաժշտու թյունն օգ տա գործ վում է որ
պես հո գու և մարմ նի ա պա քին ման մի
ջոց: երաժշտու թյունը մեծ ազ դեդ ցու թյուն 
ունի մեր է մո ցի ա նե րի վրա, ի սկ թե ի նչ
պի սին կլի նեն դրանք, կախ ված է, թերևս, 
երաժշտու թյան ը նտ րու թյու նից: Ճիշտ 

ը նտր ված երաժշտու թյունը ըն դու նակ է 
վե րա կանգ նե լու, ի նչ պես հո գե կան, այն
պես էլ ֆի զի կա կան ներ դաշ նա կու թյու նը: 
երաժշտու թյունը մար դու հու զա կան նե
րա շխարհն ար տա հայ տող մի ջոց է և ու նի 
ան մի ջա կան ներ գոր ծու թյան մեծ կա րո
ղու թյուն: երաժշտու թյունը մարդ կային 
զանգ ված նե րը մի ա վո րող, նրանց հո
գևոր կյան քը ձևա վո րող մի ջոց է: 

Աշ խա տան քի նպա տակն է ու սում նա
սի րել հո գևոր երաժշտու թյունը և պար
զել վեր ջի նիս ազ դե ցու թյու նը մադ կանց 
տագ նա պայ նու թյան վրա:

 Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում կի րառ
վել են հե տև յալ մե թոդ նե րը՝

1. Ս պիլ բեր գե րի, « Տագ նա պայ նու թյան 
հե տա զո տու թյուն » թես տը.

2.  դիտ ման մե թո դը
3.  հար ցազ րույ ցի մե թո դը:
 Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցել է 20 

մարդ: Թես տը կի րառ վել է եր կու ան
գամ՝ տագ նա պի պա հին և ան մի ջա
պես հո գևոր երաժշտու թյուն լսե լուց և 
քննար կե լուց հե տո:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը հաշ
վարկ վել են Վիլ կոկ սո նի հայ տա նի շի 
հա մա ձայն: 

Հո գևոր երաժշտու թյունը չա փա զանց 
բազ մա ժանր և բազ մաձև է: Հա ճախ ան
մի ջա կան կապ չու նե նա լով ե կե ղե ցա
կան ա րա րո ղու թյան հետ՝ կա տար վում 
է նաև ե կե ղե ցում, եր բեմն նույ նաց վում 
է բուն ե կե ղե ցա կան երաժշտու թյա նը: 
Բազ մա դա րյա հայ հո գևոր մշա կույ թի 
պատ մու թյան մեջ պա տա րա գի տա ղե
րը և մե ղե դի նե րը՝ ի բրև երաժշտու թյան 

ԶԱ ՐՈՒ ՀԻ ՀԱ ԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ, գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն, 

հո գե բա նու թյան ամբիոն,
մա գիստ րա տու րայի 2–րդ կուրս

 ՀԱՅ ՀՈԳ ԵՎՈՐ ԵՐԱԺՇՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱ ԳՈՒ ՄԸ,  
ԶԱՐ ԳԱ ՑՈՒ ՄԸ ԵՎ ԱԶ ԴԵ ՑՈՒԹՅՈՒ ՆԸ  

ՄԱՐ ԴՈՒ ՏԱԳ ՆԱ ՊԱՅ ՆՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱ ԶԵՑ ՄԱՆ ՎՐԱ
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ար վես տի հն չուն հու շար ձան ներ, ու նեն 
ի րենց ու րույն տե ղը: Դա րե րով կապ
ված մնա լով ե կե ղե ցա կան ա վան դու
թյուն նե րին՝ այդ հո գևոր եր գե րը, ի րենց 
երաժշտա կան բարդ լեզ վի պատ ճա ռով 
քչե րին են մատ չե լի ե ղել: Պա տա հա
կան չէ, որ այդ մե ղե դի նե րի ծաղկ ման 
շր ջա նը հա մընկ նում է վե րածնն դի այն 
դա րե րի հետ, ե րբ ար դեն մեր շա րա կան
նե րը ապ րում է ին ի րենց ա մե նա բարձր 
զար գաց ման շր ջա նը և « ման րու սու մում» 
լայ նո րեն կի րառ վում էր վանք–հա մալ
սա րան նե րից ներս [7, էջ 7]:

 Բարդ և հա կա սա կան է ե ղել հայ 
ժո ղովրդի հո գևոր կյան քի կազ մա վո
րումն ու զար գա ցու մը: Հայ մշա կույ թը 
ապ րել է փայ լուն վե րել ք, մեծ նվա ճում
ներ, ի նչ պես նաև ան կման, ա վեր ման ու 
լճաց ման շր ջան ներ: Հե րո սա բար պայ
քա րե լով հռո մե ա ցի նե րի, ա րաբ նե րի, 
մոն ղոլ նե րի, թուր քե րի և պար սիկ նե րի 
բռ նա պե տու թյան դեմ՝ հայ ժո ղո վուր
դը իր բազ մա դա րյա պատ մու թյան ըն
թաց քում ստեղ ծել է հա րուստ ու ի նք նա
տիպ երաժշտա կան մշա կույթ և հասց րել 
մինչև մեր օ րե րը [2, էջ 3] :

Ինչ պես նշում է Ք. Քուշ նա րյա նը, Հին 
Հա յաս տա նի երաժշտու թյունը կեն դա նի 
հետք է թո ղել մեզ հա սած ժո ղովրդա
կան ե կե ղե ցա կան երաժշտա կան հու
շար ձան նե րում [3, էջ 4]: 

Ա ռա քյանլ նե րը ի րենց քրիս տո նե ա կան 
գա ղա փար նե րի հետ մեկ տեղ տա րա ծում 
է ին մի ժանր՝ սաղ մո սը [10, էջ 53]:

Գ րի գոր Լու սա վո րի չը Հայոց ազ
գային շատ սո վո րույթ ներ ու հե թա նո
սա կան ծե սե րի շատ կե տեր քրիս տո նե
կան ծի սա կա տա րու թյան էր վե րա ծել: 
Ի սկ հայ կա կան ծե սի ա ռան ձա նա հատ
կու թյու նը իր շա րա կան ներն են, ո րոնք 
բնիկ ազ գային հին եր գե րի ար ձա գանք
ներն են [9, էջ 22]:

Գ րե րի գյու տից հե տո հայոց կա նո նա
կարգ ված հո գևոր եր գա րա նի Սաղ մո
սա րան–ժա մագր քի հիմ քը, թեև կազ մել 
է Սաղ մո սա րան, սա կայն ա ղո թա մա
տույ ցը ներ փա կել է ոչ մի այն սաղ մոս

ներ, այլև ու րիշ նյու թեր: Այդ թվում՝ ո ւթ 
սաղ մո սա կանո ննե րից յու րա քան չյու րին 
կց վող մեկ կամ եր կու մար գա րե կան 
օ րհ նու թյուն ներ, ո րոնք կա տար վել են 
ծանր ու հան դի  սա վոր ե ղա նակ նե րով, 
դրա նից հետ ևող ա ղոթք ներն ու քա րոզ
նե րը, որ հո րի նել է ին Սա հակ Պարթևն 
ու Հով հան Ման դա կու նին, և հա մաք րիս
տո նե ա կան եր կու ե րգ՝ ա ռա վո տյան ժա
մու « Փառք բար ձունս» և ե րե կո յան ժա
մու « Լույս զո ւարթ» [3, էջ 119]: 

երաժշտա կան հա րուստ փոր ձի և 
կեն դա նի ա վան դույթ նե րի այս պայ
ման նե րում ծա գում ու զա րգա նում է 
հայոց հո գևոր եր գար վես տը, ո րը, 4–րդ 
դա րասկզ բից ապ րե լով նա խ նա կան 
խմոր ման հա րյու րա մյա մի շր ջան, գրե
րի գյու տի շնոր հիվ մի ան գա մից բարձ
րա նում է հայոց մաս նա գի տաց ված 
ե րգ–երաժշտու թյան աս տի ճա նին: Հայ
կա կան և մաս նա վո րա պես Մա տե նա
դա րա նի ձե ռագ րե րը ցույց են տա լիս, որ 
ե րբ թարգ ման վում են Ա ստ վա ծա շունչն 
ու պաշ տա մուն քային այլ բնագ րեր, 
ա ռա ջին հեր թին՝ Պա տա րա գա մա տույ
ցը, ծեսն ու ա րա րո ղու թյու նը հա յա նում, 
բա րե կարգ վում և շու տով ճո խա նում են: 
Ա ստ վա ծային սաղ մոս նե րի հի ման վրա 
գո յա նում է հայ կա կան հնա գույն ժա մա
գիր քը: Մի ա ժա մա նակ ծա գում է հայոց 
հո գևոր ի նք նու րույն եր գը [5, էջ 10]:

 Մա տե նա դա րա նում պահ վող ա վե
լի քան 200 գր չա գիր պա տա րա գա մա
տույց նե րը, շուրջ 300 ժա մագր քերն ու 
350 շա րա կան նե րը գա ղա փար են տա
լիս այդ աշ խա տան քից գե րա զանց ար
դյունք նե րի, հայ հո գևոր եր գար վես տի 
պատ մա կան զար գաց ման ըն թաց քի և 
այն ի րա գործ ման տա ղան դա վոր ե րա
ժիշտ–բա նաս տեղծ նե րից շա տե րի վաս
տա կի մա սին:

 Նախ մեր ա ռաջ հառ նում են հայ կա
կան գրա վոր մշա կույ թի եր կու մեծ հիմ
նա դիր նե րը՝ Մ.Մաշ տոցն ու Ս. Պար թևը, 
ո րոնք նաև հայոց մաս նա գի տաց ված 
եր գար վես տի ան դրա նիկ հե ղի նակ ներն 
են: Եր կուսն էլ ե ղել են հայ կա կան հո



211

գևոր ի նք նու րույն եր գի հիմ նար կու նա
հա պետ նե րը:

Մ. Մա շտո ցը հո րի նել է ա պաշ խա ր ու
թյան վշ տա գին–ք նա րա կան շա րա կան
նե րը, Սա հակ Պարթ ևը՝ ա վագ շա բա
թի հան դի սա վոր եր գե ցո ղու թյուն նե րը: 
Դրան ցից շա տե րը մինչև օ րս էլ չեն 
կորց րել ի րենց գե ղազ գա յա կան ներ
գոր ծու թյան ու ժը: Օրի նակ՝ Մաշ տո ցի 
գր չին պատ կա նող ա պաշ խա րու թյան 
շա րա կան ներից մե կը, շա րա կան ներ, 
ո րոնց գրա կան ը նդ հա նուր առ մամբ 
զղ ջա կան բնու թի բնագ րե րը, զու գորդ
վե լով տար բեր ձայ նե ղա նակ նե րի հետ, 
ձեռք են բե րում մերթ խս տա գույն ճգնա
վո րա կան և մերթ ա ղա չա կան մի ե րանգ, 
մերթ զգա ցում նե րի սր տա բաց զղջ ման 
և մերթ հան դի սա վոր մի նկա րա գիր [5 
էջ 12,14]:

IV–VI դա րե րի հայ ժո ղովրդի մշա կու
թային կյան քի մեծ վե րել քը VII դա րի կե
սե րին ը նդ հատ վեց ա րա բա կան ցե ղե րի 
ան վերջ ար շա վանք նե րի հետ ևան քով: 
Նրանց շուրջ եր կու հա րյուր տար վա 
տի րա կա լու թյու նը մեծ չա փով կա սեց
րեց հայ կա կան մշա կույ թի զար գա ցու մը:

VII դա րում ե կե ղե ցին հարս տա նում է 
նոր օ րհ ներ գե րի հո սան քով, ո րոնց հե
ղի նակ ներն է ին ե կե ղե ցու խո շո րա գույն 
հո գևորա կան նե րը, ը նդ հուպ մինչև կա
թո ղի կոս ներ: Ծի սա կան եր գե րի V դա
րում օ րի նա կա նաց ված ժո ղո վա ծուն, որ 
մշա կել էր Հով հան Ման դա կու նին, ար
դեն չէր բա վա րա րում ժա մեր գու թյան 
պա հանջ նե րը: VII դա րի վեր ջում ժա մեր
գու թյան կար գա վոր ման և հո գևոր եր
գե րի ը նտ րու թյան գոր ծը հանձ նա րար
վում է կրթ ված վա նա կան, ե րա ժիշտ, 
Շի րա կի դպ րա վան քի վա նա հայր Բար
սեղ Ճո նին:Ն րա կազ մած օ րհ ներ գե րի 
նոր ժո ղո վա ծուն հայտ նի է « Ճո նըն տիր» 
ա նու նով [1, էջ 50]:

855 թվա կա նից Հա յաս տա նը նո րից 
ան կախ ճա նաչ վեց: Ե րկ րում բա րեն
պաստ պայ ման ներ ստեղծ վե ցին ժո
ղովրդի հե տա գա զար գաց ման հա մար, 
սա կայն IX–XII դդ հայ մշա կույ թի ը նդ

հա նուր զար գաց ման ըն թաց քը ա մեն ևին 
խա ղաղ չէր:

XI դ. 80–ա կան թթ. Կի լի կի ա յում հայե
րը ստեղ ծե ցին նոր իշ խա նու թյուն: Կի
լի կի ան հայե րի հո գևոր կյան քի նոր 
կենտ րո նը դար ձավ: Կի լի կի այի պե տու
թյու նը մենք պետք է պատ կե րաց նենք 
որ պես ո ղջ մարդ կու թյան հո գևոր կյան
քի կենտ րոն նե րից մե կը [2, էջ 21]:

IX–XIV  դա րե րը հայ երաժշտու թյան 
զար գաց ման չա փա զանց հե տաքրք րա
կան բո վան դա կու թյամբ հա րուստ փուլ է:

« Կի լի կի այի թա գա վո րու թյու նը կոր
ծան վեց»,– գրել է Վ. Բրյու սո վը, սա կայն 
նրա գրու թյունն ա մեն ևին ա պար դյուն 
չան ցավ: Եր կու հա րյու րից ա վե լի տա րի
նե րի ըն թաց քում նա հայե րին հնա րա վո
րու թյուն տվեց ան կախ պե տու թյու նում 
ի րենց ազ գային թա գա վոր նե րի իշ խա
նու թյան ներ քո զար գաց նելու սե փա կան 
մշա կույ թի հիմ քե րը: Կի լի կի ան հայե րին 
սեր տո րեն կա պեց ա րևմ տաեվ րո պա
կան աշ խար հին՝ դարձ նե լով նրան «Եվ
րո պայի ա վան գար դը Ա սի ա յում» [12, էջ 
147], [8, էջ 51]: 

Հայ հո գևոր երաժշտու թյան պատ մա
կան գլ խա վոր մայ րու ղին հի նա կա նում 
Ա նի ից ան ցել է Կի լի կի ա, XI դա րի կե սից 
մինչև հա ջորդ հա րյու րա մյա կի ա ռա ջին 
եր կու տաս նա մյակ նե րը: Այս ա ռու մով 
վճ ռա կան դեր է խա ղա ցել հատ կա պես 
Հով հան նես Սար կա վագ վար դա պե
տի ստեղ ծա գոր ծա կան հե ռան կա րային 
ա վան դույթ նե րի մո տե ցու մը:

1129 թվա կա նից Կի լի կի ա յում սկսվում 
է հայ կա կան գրա կան–երաժշտա կան հո
րի նում նե րի պատ մու թյան ա մե նա լու սա
վոր շր ջան նե րից մե կը` այս պես կոչ ված 
«ար ծա թե դա րը»: Այն կեր տած նշա նա
վոր դեմ քե րից հան ճա րեղ ե րա ժիշտ–բա
նաս տեղծ Ներ սես Շնոր հա լու վիթ խա րի 
ժա ռան գու թյու նը, նրա ա վագ եղ բայր 
Գրի գոր Գ.Պահ լա վու նի կա թո ղի կո սի և 
Ներ սես Լամբ րո նա ցու մի շարք եր գե րի 
հետ ներ կա յաց նում է հայ միջ նա դա րյան 
ե րաժ տու թյան պատ մա կան զար գաց
ման շղ թայի կա րևորա գույն օ ղակ նե րից 
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մե կը [4, էջ 27]:
XIII–XIV դդ երաժշտա գի տա կան, 

ստեղ ծա գոր ծա կան ու կա տա րո ղա կան 
գոր ծու նե ու թյա նը զու գըն թաց լրաց վում 
են հայոց ծի սա կան հին մա տյան նե րը և 
ձևա վոր վում նո րե րը: Գոր ծը Հա յաս տա
նում և Կի լի կի ա յում սկս վում է գրե թե 
մի ա ժա մա նակ, բայց շա րու նակ վե լով 
կա տա րե լու թյան է հաս նում հատ կա պես 
հայ կա կան Կի լի կյան պե տա կա նու թյան 
պայ ման նե րում: Այս տեղ է, որ ա վար
տուն տեսք են ստա նում Շա րա կա նո
ցը, Ճա շո ցը, Տո նա ցույ ցը, Ճա ռըն տի րը, 
Պա տա րա գա մա տույ ցը և Ժա մա գիր քը, 
ձևա վոր վում են Գան ձա րանն ու Ման
րուս ման գիր քը [4, էջ 19]:

 Կար ևոր եմ հա մա րում ան դրա
դառ նալ Գրի գոր Նա րե կա ցուն, ով 
հայ հո գևոր մշա կույ թի, այդ թվում, և 
երաժշտու թյան, խո շոր եր ևույթ նե րից և 
նվի րա կան ա նուն նե րից է, ո րի ստեղ ծա
գոր ծու թյու նը սերտ կա պե րի մեջ է հայ
կա կան մաս նա գի տաց ված եր գար վես
տի պատ մա կան զար գաց ման նա խորդ 
(V–IX դդ) և հա ջորդ (XI–XV դդ) մեծ փու
լե րի, ո ւս տի և հա զա րա մյա վե րել քի ո ղջ 
շր ջա նի հետ:

Գ րի գոր Նա րե կա ցին՝ մեր « սուրբ, 
բարձ րա կան բա նաս տեղ ծը», նա մեր հո
գևոր քնա րեր գու թյան մեջ կար, նաև որ
պես ե րա ժիշտ (զար գաց ման վիթ խա րի 
մղում է ա ռաջ բե րել և նոր շունչ ու կյանք 
հա ղոր դել հայոց միջ նա դա րյան մաս նա
գի տաց ված եր գար վես տին): Հատ կա պես 
իր տա ղե րով, ո րոնց երաժշտա կան բա
ղադ րի չում հան ճա րի ու ժով հա վաք վել, 
խտա ցել, հա մա ձուլ վել և ի նք նա տիպ նոր 
ո րակ են գո յաց րել V–IX հա րյու րա մյակ
նե րի հայ եր գաս տեղ ծա գոր ծու թյան մեջ 
մե ծա կերտ–զար դա րա կան ո ճի ա ռա ջին 
փար թամ ծաղկ մանն ու հե տա գա դա րա
վոր զար գաց մա նը նպաս տե լու ըն դու
նակ շատ տար րեր [3, էջ 319]: Նա րե կա ցու 
տա ղային ար վես տը դա րեր շա րու նակ չի 
դա դա րել հետ նորդ նե րի գե ղար վես տա
կան մտա ծո ղու թյան վրա ներ գոր ծե լուց: 
Ե թե փաս տո րեն Նա րե կա ցին ե ղավ մեր 

տա ղեր գու նե րի նա խա կա րա պե տը, ա պա 
Շնոր հա լի ով այդ ար վես տը հա սավ իր 
զար գաց ման բարձ րա գույն աս տի ճա նին:

 Պահ պա նե լով դա րե րի ըն թաց քում 
մշակ ված ա վան դա կան ձևե րը, հո գևոր 
երաժշտու թյունն ապ րեց զար գաց ման 
նոր շր ջան: Հո գևոր երաժշտու թյան մեջ 
զար գա ցան հատ կա պես տա ղե րը, ո րոնք 
հիմ նա կա նում հե ռու մնա ցին հո գևոր 
երաժշտու թյան սահ ման ված կա նոն նե րից 
և կրե ցին աշ խա րիկ տա ղե րի մեծ ազ դե
ցու թյու նը: Մեզ հա սած հո գևոր տա ղե րի 
լա վա գույն օ րի նակ նե րից մե կը « Տաղ հա
րու թյանն» է: Մարդ կային ապ րում նե րի 
ճշ մար տա ցի բա ցա հայ տու մը զգաց մունք
նե րի հարս տու թյու նը ա մեն ևին բնո րոշ 
չեն կրո նա կան ճգ նա վո րու թյա նը [2, էջ 
32]: Տա ղի մե ղե դին գրա վում է հույ զե րի 
բազ մա զա նու թյամբ՝ մեկ լար ված, կա
մային ու թախ ծոտ, մեկ՝ հայե ցո ղա կան: 
Ի սկ շա րա կան նե րի ար վես տի մեծ վե րել
քը պա յա մա նա վոր ված է Ներ սես Շնոր
հա լու ստեղ ծա գոր ծու թյամբ:

 Հայ ժո ղովրդի կյան քի ա մե նա ծանր 
և դրա մա տի կա կան շր ջա նը XIV–XVIII 
դա րերն է ին: Մոն ղոլ նե րի ներ խու ժու
մը Հա յաս տան և նրանց տի րա պե տու
թյու նը ա հա վոր վնաս հասց րեց ե րկ րին: 
Ժո ղովրդի դրու թյունն ա ռա վել ան
տա նե լի դար ձավ 1555թ. Թուր քի այի և 
Պարս կաս տա նի միջև Հա յաս տա նի բա
ժա նու մից հե տո, սա կայն այդ ա ղե տա լի 
շր ջա նում էլ, ա հա վոր զր կանք նե րի պայ
ման նե րում, հայ ժո ղո վուր դը, հսկա յա
կան ջանք գոր ծադ րե լով, ստեղ ծում է 
մշա կու թային մեծ ար ժեք ներ: Հայ կա կան 
գա ղութ նե րի ստեղ ծու մը տար բեր ե րկր
նե րում նպաս տեց հայե րի ծա նո թու թյա
նը բազ մա թիվ ժո ղո վուրդ նե րի մշա կու
թային նվա ճու մ նե րին: Օ րի  նակ, ա ռա ջին 
հայե րեն տպագր ված գիր քը հրա տա
րակ վել է 1515 թ. Վե նե տի կում: Ա ռա ջին 
հրա տա րակ ված գր քե րից էր Ներ սես 
Շնոր հա լու, Ֆրի կի, Թլ կուրան ցու բա
նաս տեղ ծու թյուն նե րից կազմ ված Տա
ղա րա նը: 1664 թ. Ա մս տեր դա մում լույս 
տե սավ խա զե րով գրի ա ռն ված Շա րա
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կա նո ցը [2, էջ 39]:
 Հայ ժո ղով րդի կյան քում ա մե նա

մեծ ի րա դար ձու թյուն նե րից մե կը Ար ևե
լյան Հա յաս տա նի մի ա ցումն էր Ռու սաս
տա նին: Այդ դա րաշր ջա նը ժո ղովրդի 
հա րուստ հո գևոր կա րո ղու թյուն նե րի 
դա րաշր ջանն էր [2, էջ 60]: Հա յա կան 
հո գևոր երաժշտու թյունը, ո րը ազ գային 
երաժշտու թյան մի ճյուղն է կազ մում, 
ձևա վոր վել և զար գաց ել է ժո ղովրդա
կան ստեղ ծա գոր ծու թյան ներ քո: Դա րե րի 
ըն թաց քում հայ հո գևոր երաժշտու թյունը 
հան դի սա ցել է շատ հայ ե րա ժիշտ նե
րի ստեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյան 
հիմ նա կան բնա գա վառ նե րից մե կը:

Մ.Եկ մա լյա նի « Պա տա րագ»–ը հայ 
ե կե ղե ցա կան պաշ տու թյան բազ մա ձայն 
մշակ ման ա ռա ջին, գե ղար վես տա կան տե
սա կե տից ար ժե քա վոր գործն է [2, էջ 147]: 

Ու սում նա սի րե լով ե կե ղե ցա կան 
երաժշտու թյան ժան րային և ո ճային գծե
րը՝ հարկ է ան դրա դառ նալ Կո մի տա սին: 
Նրա ա ռա ջին հոդ վա ծը ե կե ղե ցա կան 
երաժշտու թյան մա սին է (1894թ.), ո րն իր 
հիմ նա կան մա սով նվիր ված է ե կե ղե ցա
կան հին մե լո դի ա նե րը՝ ը ստ ո ւթ ձայ նե րի 
հա մա կար գե լուն [8, էջ 348]: « Հայն ու նի 
ի նք նու րույն երաժշտու թյուն» հոդ վա ծում 
Կո մի տա սը, մի քա նի ան գամ ան դրա
դառ նա լով նաև ա վե տիս նե րին1, նշում է 
դրանց հին ծա գու մը, լայն տա րա ծու մը, 
բազ մե րան գու թյու նը, ժո ղովրդի ստեղ
ծա գոր ծա կան մի ջա մտու թյամբ հարս
տա ցած լի նե լը [6, էջ 16]: Կոմ պո զի տոր 
և ազ գագ րա գետ, գիտ նա կան և ման կա
վարժ, եր գիչ ու խմբա վար Կո մի տասն 
իր բազ մա կող մա նի գոր ծու նե ու թյամբ 
հս կա յա կան դեր խա ղաց հայ ժո ղովրդի 
երաժշտա կան մշա կույ թի զա գաց ման 
գոր ծում: Կո մի տա սը ար ժե քա վոր մտ քեր 
է ար տա հայ տել իր « Հայ ժո ղովրդա կան 
և ե կե ղե ցա կան եր գեր » աշ խա տու թյան 
մեջ [2, էջ 183 և 194]: Ու շադ րու թյան է 

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

ար ժա նի այն փաս տը, որ Կո մի տա սը, 
ու սում նա սի րե լով ե կե ղե ցա կան մե լո դի
ա նե րի լա դային2 կազ մու թյան կար դի նալ 
խն դիր նե րը, գործ նա կա նում հա մա ռո
րեն շր ջա նում է ո ւթ ձայ նի պրոբ լեմ նե րը: 
Բնու թագ րե լով սաղ մո սեր գու թյան պար
զա գույն տա րա տե սակ նե րը՝ Կո մի տա սը 
չի շա րու նա կել իր նկա րագ րու թյու նը, չի 
տվել ե կե ղե ցա կան եր գա սա ցու թյուն նե
րի ա ռա վել ծա վա լուն և մե թո դիկ տե
սա կե տից հա րուստ ձևե րի՝ տա ղե րի, 
գան ձե րի, ա վե տիս նե րի, շա րա կան նե րի 
պատ կեր [8, էջ 348]: Կո մի տա սի « Պա
տա րագ»–ը գոր ծադ րու թյուն չգ տավ 
ե կե ղե ցա կան պրակ տի կա յում, ո ւր այդ 
ստեղ ծա գոր ծու թյան ա վար տու մից շատ 
ա ռաջ ըն դուն ված էր և պաշ տո նա կան 
ճա նա չում էր ստա ցել Եկ մա լյա նի « Պա
տա րագ»–ը [8, էջ 349]:

 Խո րա պես ցա վա լի է, որ ե կե ղե ցա կան 
երաժշտու թյա նը նվիր ված կո մի տա սյան 
ու սում նա սի րու թյուն ներն ա նա վարտ 
մնա ցին: Ե թե Կո մի տա սի հե տա զո տա
կան աշ խա տու թյու ննե րը հան դի սա ցան 
լա վա գույն թե ո րե տի կա կան գոր ծե րը 
ե կե ղե ցա կան երաժշտու թյան ու սում
նա սի րու թյան աս պա րե զում, ա պա նրա 
ստեղ ծած « Պա տա րագ»–ը ան կաս կած 
ներ կա յաց նում է ի րե նից մեծ նվա ճում՝ 
հայ ե կե ղե ցա կան մե լո դի ա նե րի ստեղ
ծա գոր ծա կան զար գաց ման և հարս
տաց ման աս պա րե զում:

 Վիլ կոկ սո նի հայ տա նիշ:

 Կա տար վել է հե տա զո տու թյուն՝ 
մարդ կանց տագ նա պայ նու թյու նը ստ ու
գե լու հա մար: 

Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը հաշ
վե լու հա մար օգ տա գործ վել է հայտ նի 
մա թե մա տի կա կան վի ճա կագ րու թյու նը՝ 
Վիլ կոկ սո նի հայ տա նի շը:

2 Լադ–կայուն և անկայուն հնչունների կազ մա կեր
պած համակցությունը կամ նրանց հարաբերության 
համակարգը կոչվում է լադ կամ ձայնակարգ:
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Փոր ձարկ վող-
նե րի պայ-
մա նա կան 

հա մար նե րը

Գի տա փոր ձից 
ա ռաջ

Գի տա փոր ձից 
հե տո

Տ վյալ նե րի 
տե ղա շարժ-
ման հա մա-
պա տաս խան 

նշա նով

Տար բե րու-
թյուն նե րի 

բա ցար ձակ մե-
ծու թյուն ներ

Տար բե րու-
թյուն նե րի 

բա ցար ձակ մե-
ծու թյուն նե րի 

կար գեր

1 49 45 –4 4 10,5
2 59 62 +3 3 6,5
3 67 60 –7 7 16,5
4 59 49 –10 10 19
5 42 38 –4 4 10,5
6 47 44 –3 3 6,5
7 40 33 –7 7 16,5
8 48 28 –20 20 20
9 31 36 –5 5 13
10 56 55 –1 1 3
11 47 31 –6 6 14
12 66 68 +2 2 4
13 37 37 0 0 1,5
14 49 45 –4 4 10,5
15 53 49 –4 4 10,5
16 35 28 –7 7 16,5
17 32 29 –3 3 6,5
18 50 53 +3 3 6,5
19 38 38 0 0 1,5
20 40 47 +7 7 16,5

 Հաշ վենք ռան գե րի գու մա րը: Օգ տա
գոր ծում են հե տև յալ բա նաձ ևը՝ 

Ա ռանձ նաց նենք ա ղյու սա կում տեղ 
գտած տի պային տե ղա շար ժե րը: Այդ պի
սիք ե ն՝ 6,5;4;6,5;16,5;: 

Այ նու հետև հաշ վում ե նք այդ ոչ տի
պային տե ղա շար ժե րի գում արը:

= 6.5+4+6.5+16.5=35.5
 Հա մա պա տաս խան ա ղյու սա կից 

գտնում ե նք կրի տի կա կան ար ժե քը 
20 փոր ձարկ վող հա մար: Ցույց տանք 
ա ղյու սա կի այդ մա սը:

n P
0.05 0.01

20 60 43

Tկր.=60, ե րբ P £0.05, Tկր.=43,երբ P £0.01
 Կա ռու ցենք նշա նա կա լի ու թյան 

ա ռանց քը

Tկր.=60 

Անորոշության գոտի 

0,05 0,01
Նշանակալիության գոտի Աննշանակալիության գոտի 

Tկր.=43 Tէմպ.=33,5

Ինչ պես տես նում ե նք Tէմ պի րի կը–ը 
գտնվում է նշա նա կա լի ու թյան գո տում, 
այ սիքն՝ կա տար ված հե տա զո տու թյու նը 
տվել է դրա կան ար դյունք: 

Ամ փո փե լով աշ խա տան քը և ստաց
ված հե տա զո տու թյուն նե րի ա րդյունք
նե րը՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ մար
դու տագ նա պայ նու թյու նը նվա զում է ոչ 
մի այն պար զա պես հո գևոր երաժշտու
թյուն լսե լիս, այլև, ե րբ ը նկղմ վե լով դա
րե րի խոր քից ե կող ա ստ վա ծային այդ 
եր ևէջ նե րի մեջ, գի տա կցում ես, թե որ
քան դժ վա րու թյուն նե րի ու ա վե րա ծու
թյուն նե րի մի ջով է ան ցել հայ հո գևոր 
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ըն կե րու թյուն, Եր ևան–1989, 48 է ջ:

5. Ն. Թահ մի զյան, Ե րաժ տու թյու նը Հին և Միջ նա դա րյան Հա յաս տա նում, « Սո վե տա կան գրող 
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կու թի ին, Գա հի րէ –1963, 60 էջ:
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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.

երաժշտու թյունը, սա կայն զար գա ցել ու 
հարս տա ցել է՝ հպար տո րեն դի մա կայե
լով բո լոր դժ վա րու թյուն նե րին: Պայ քա
րել ու չի հանձն վել հայը՝ այդ հո գևոր 
հարս տու թյու նը սե րունդ նե րին փո խան
ցե լու դժ վա րին գոր ծը ար ժա նա պատ վո

րեն կա տա րե լով: Եվ այ սօր մենք կա րող 
ե նք հպարտ լի նել, որ ու նենք այս պի սի 
մշա կույթ, այս պի սի ներ կա յա ցու ցի չներ, 
ո րոնց փայ փա յած ու թո ղած ժա ռան գու
թյու նը պահ պա նե լը և փո խան ցե լը շնորհ 
է յու րա քան չյու րիս հա մար: 
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 Վա խը շատ ու ժեղ հույզ է և նշա նա
կա լի ազ դե ցու թյուն ու նի պեր ցեպ տիվ
ի մա ցա կան գոր ծըն թաց նե րի և ան հա տի 
վար քի վրա: Ին տեն սիվ վա խը ստեղ
ծում է « թու նե լային ըն կալ ման» է ֆեկտ, 
այ սինքն` է ա կա նո րեն սահ մա նա փա կում 
է ան հա տի ըն կա լու մը, մտա ծո ղու թյու
նը և ը նտ րու թյան ա զա տու թյու նը: Բա
ցի դրա նից, վա խը սահ մա նա փա կում է 
մար դու վար քի ա զա տու թյու նը: Կա րե լի 
է ա սել, որ մար դը ա ռաջ նորդ վում է մի
ակ ձգ տու մով` վե րաց նել սպառ նա լի քը, 
խու սա փել վտան գից: 

 Հան գու ցային բա ռեր. Վախ, տագ
նա պի վի ճակ, Ֆո բի ա, հու զա կան հա
կաղ դում: 

Ըստ բնա գի տա կան բա ռա րա նի` « Վա
խը հույզ է, ո րն ա ռա ջա նում է այն դեպ
քում, ե րբ ի րա կան կամ եր ևա կա յա կան 
վտանգ կա օր գա նիզ մի գո յու թյան, նրա 
ար ժեք նե րի, ի դե ալ նե րի և սկզ բունք նե
րի հա մար»: 

Զ.Ֆ րեյ դը վա խը սահ մա նում էր որ
պես «… հա կազ դում բնո րոշ բո լոր օր գա
նիզմ նե րին»: [25]

Կ.Ի զար դը գրել է. « Վա խը բա ցար ձա
կա պես ո րո շա կի, յու րա հա տուկ հույզ է, 
այն կազմ ված է ֆի զի ո լո գի ա կան փո
փո խու թյուն նե րից, ար տա հայտ չա կան 
վար քից և յու րա հա տուկ ապ րում նե րից, 
ո րոնք բխում են վտան գի կամ սպառ
նա լի քի սպա սու մից: … Սուբյեկ տիվ վա
խի ապ րու մը սար սա փե լի է և կա րող է 
մար դուն ստի պել քա րա նալ տե ղում և 
դրա նով նրան բո լո րո վին ա նօգ նա կան 
դարձ նել կամ, ը նդ հա կա ռա կը, ստի պել 
նրան հե ռու փախ չել վտան գից»: [8, էջ 

321] 
Ա.Ս.Ս պի վա կովս կա յան վա խը սահ

մա նել է որ պես սպե ցի ֆիկ սուր հու
զա կան վի ճակ, հա տուկ զգա յա կան 
հա կազ դում, ո րը դրս ևոր վում է վտան
գա վոր ի րա վի ճա կում: Վա խը միշտ 
ա ռա ջա նում է կոնկ րետ և մո տիկ, ար դեն 
ի հայտ ե կած վտան գից: [27] 

Ա.Ի.Զա խա րո վը գրել է, որ վա խի 
հիմ քում ըն կած է ի նք նա պահ պան ման 
բնազ դը, ու նի պաշտ պա նա կան բնույթ և 
ու ղեկց վում է բարձ րա գույն նյար դային 
գոր ծու նե ու թյան ո րո շա կի ֆի զի ո լո գի ա
կան փո փո խու թյուն նե րով, ի նչն ար տա
ցոլ վում է զար կե րա կի և շն չա ռու թյան 
հա ճա խա կա նու թյան վրա, ար տե րի
ալ ճնշ ման ցու ցա նիշ նե րով, ստա մոք սի 
հյու թի ար տադ րու թյու նով: [5, էջ 4]

 Վա խի զգա ցո ղու թյու նը հար կա վոր է 
տար բե րել տագ նա պի վի ճա կից: Ի տար
բե րու թյուն վա խի, տագ նա պը հե ռա վոր 
և ա նո րոշ վտան գի ապ րում է: Մար դը, 
ո րը գտն վում է ա նո րոշ ան հանգս տու
թյան վի ճա կում, տագ նապ է զգում, ի սկ 
մար դը, ով վա խե նում է ո րո շա կի օբյեկտ
նե րից կամ մտ քե րից` վախ: Ե րբ վա խերն 
ըն դու նում են կպ չող բնույթ և դառ նում 
են մար դու հա մար խն դիր, խան գա րում 
են ա ռօ րյա կյան քում, ա պա դրանք գե
րա ճում են ֆո բի ա նե րի, ո րոնք ան հրա
ժեշտ է բու ժել: Ֆո բի ա ա սե լով` հար կա
վոր է հաս կա նալ կպ չուն վի ճակ նե րի 
տա րա տե սակ ներ, ո րոնք ար տա հայտ
վում են ին տեն սիվ և ան հաղ թա հա րե լի 
վա խե րով: Ֆո բի ա նե րի կա ռուց ված քում 
գե րակշ ռում է տագ նա պի հույ զը: Ֆո բի
ա նե րը միշտ ու ղեկց վում են ար տա հայտ
ված վե գե տո դիս տո նիկ ախ տա նի շով 

ԳԱՅԱ ՆԵ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ
Խ.Ա բո վյա նի ան վան հա յա կան պե տա կան ման կա վար ժա կան հա մալ սա րա նի  

հո գե բա նու թյան տե սու թյան և պատ մու թյան ամ բի ո նի դո ցենտ

 ՎԱ ԽԵՐ. ՏԱ ՐԻ ՔԱՅԻՆ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ,  
ԴՐՍ ԵՎՈ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԸ ԵՎ Ա ՌԱ ՋԱՑ ՄԱՆ ՊԱՏ ՃԱՌ ՆԵ ՐԸ
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(դեմ քի գու նա տու թյուն, քրտ նար տադ
րու թյուն): Հո գե բա նա կան տե սու թյուն
նե րում կան վա խե րի մի քա նի դա սա
կար գում ներ:  Հայտ նի հո գե բույժ Ա. 
Կար վա սարս կին բա ժա նում է վա խե րը 
ը ստ խմ բե րի, ել նե լով նրա նից, թե ին
չից է մարդ վա խե նում, այ սինքն, ը ստ 
վա խե րի բո վան դա կու թյան (ֆա բու լաի): 
Կար վա սարս կին տար բե րում է վա խե րի 
8 հիմ նա կան ֆա բու լա:  Ա ռա ջին խմ բին 
վե րագ րում է տա րա ծու թյան վա խը, ո րը 
դրս ևոր վում է տար բեր ձևե րով: Սրանց 
են վե րա բե րում կլաուստ րա ֆո բի ան` 
վախ փակ տա րա ծու թյու նից, ա գո րա
ֆո բի ան` վախ բաց տա րա ծու թյու նից, 
վախ խո րու թյու նից և բարձ րու թյու նից: 
Ե րկ րորդ խմ բում են այս պես կոչ ված սո
ցի ո ֆո բի ա նե րը, ո րոնք կապ ված են հա
սա րա կա կան կյան քի հետ: Դրանք նե
րա ռում են է րեյտ րո ֆո բի ան` վախ ու րիշ 
մարդ կանց մոտ կարմ րե լուց, վախ հրա
պա րա կային ե լույթ նե րից, օ տար նե րի 
ներ կա յու թյամբ ի նչոր գոր ծո ղու թյուն 
կա տա րե լու ան կա րո ղու թյու նից: Եր րորդ 
խմ բին են վե րա բե րում նո զո ֆո բի ա նե րը` 
վա խեր ի նչոր հի վան դու թյամբ հի վան
դա նա լուց: Չոր րորդ խմ բում է տա նա
տո ֆո բի ան` մահ վան վա խը: Հին գե րորդ 
խմ բին են դաս վում տար բեր սե ռա կան 
վա խե րը,  վե ցե րոր դին` վա խը ի րեն կամ 
ու րիշ նե րին վնաս պատ ճա ռե լուց: Յո թե
րորդ խմ բի մեջ են մտ նում « կոնտ րաս
տային» վա խե րը` բարձ րա ձայն ի նչոր 
բան ա սե լը, ան պար կեշտ բան ա նե լը: 
Եվ վեր ջին խում բը  ֆո բո ֆո բի ա ներն են` 
վա խեր որ ևէ բա նից վա խե նա լուց: [24] 

Ըստ հո գե բույժ ներ Դ.Բ.Սե դո կի 
և Գ.Ի.Կապ լա նի, վա խե րը լի նում են 
կոնստ րուկ տիվ և պա թո լո գիկ: Կոնստ
րուկ տիվ վա խերն ի րեն ցից ներ կա
յաց նում են բնա կան պաշտ պա նա կան 
մե խա նիզմ, ո րն օգ նում է ա վե լի լավ 
հար մար վել է քստ րե մալ ի րա վի ճա կում: 
Պա թո լո գիկ վա խե րը ոչ ա դեկ վատ պա
տաս խան են ո րո շա կի խթա նին  ին տեն
սի վու թյամբ կամ տևո ղու թյամբ և հա
ճախ բե րում են հո գե պա թո լո գի ա նե րի:    

Յու.Ս չեր բա տի խը վա խե րը բա ժա նում է 
3 խմ բի`

1) Բնա կան վա խեր, ո րոնք ան մի ջա
կա նո րեն կապ ված են մար դու կյան քին 
սպառ նա ցող եր ևույթ նե րի կամ ա ռար կա
նե րի հետ: Օ րի նակ` կայ ծա կը, հրա բուխ
նե րի ժայթ քում նե րը, ե րկ րա շարժ նե րը, 
ո րոնք մարդ կանց մոտ զու գորդ վում են 
աշ խար հի վեր ջի հետ: Բնա կան վա խե րի 
հա տուկ խումբ են կազ մում կեն դա նի նե
րից վա խե րը: 

2) Սո ցի ա լա կան վա խեր, ո րոնք հա
սա րա կա կան կար գա վի ճա կի փո փո
խու թյան վա խերն են: Սո ցի ա լա կան 
վա խե րի դրս ևոր ման ձևե րը կապ ված 
են պատ մա կան դա րաշր ջա նի ա ռանձ
նա հատ կու թյուն նե րից, մա դու տա րի քից, 
մաս նա գի տու թյու նից և հա սա րա կա կան 
տե սա կից: Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց 
են տվել, որ ա ռա ջին տե ղում է վա խը 
մտե րիմ նե րի ա ռող ջու թյան հա մար, ե րկ
րորդ տե ղում է վա խը պա տե րազ մից և 
եր րոր դում` հան ցա գոր ծու թյուն նե րից: 
Այ նու հետև հա ջոր դում են վա խե րը աղ
քա տու թյու նից, ո րոշ կեն դա նի նե րից, ան
ձնա կան կյան քի հնա րա վոր փո փո խու
թյու նից, ղե կա վա րու թյու նից: Պարզ վել 
է, որ մարդ կան ցից շա տե րը վա խե նում 
են գե րեզ մա նոց նե րից, հի վան դու թյուն
նե րից և հրա պա րա կային ե լույթ նե րից:

3) Ներ քին վա խեր, ո րոնք ծն ված են 
մար դու ֆան տա զի ա նե րից ու եր ևա կա
յու թյու նից: Ներ քին վա խե րին են վե րա
բե րում ոչ մի այն մարդ կային եր ևա կա
յու թյամբ ա ռա ջա ցած, այլ նաև վա խը 
սե փա կան փոր ձից, ե թե դրանք հա կա
սում են առ կա բա րո յա կան դիր քո րո
շում նե րին (վախ սե փա կան մտ քե րից): 
[23, էջ 20]

Ռ.Վ. Օվ չա րո վան ա ռանձ նաց նում է 
վա խե րի հետ ևյալ տե սա նե րը`

1) Տա րի քային վա խեր, ո րոնք նկատ
վում են հու զա կան զգա յուն ե րե խա նե
րի մոտ` որ պես ի րենց հո գե բա նա կան 
և ան ձնային զար գաց ման ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րի ար տա ցո լում: Դրանք 
ա ռա ջա նում են հետ ևյալ գոր ծոն նե րի 
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ազ դե ցու թյու նից` վա խե րի առ կա յու թյու
նից ծնող նե րի մոտ, տագ նա պու թյու նից 
ե րե խա նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե
րում,  գերխ նամ քից և մե կու սա ցու մից:

2) Նև րո տիկ վա խեր, ո րոնք բնու
թագր վում են բարձր հու զա կան ին տեն
սի վու թյամբ և լար վա ծու թյամբ, ան ձի 
ձևա վոր ման վրա տևա կան ան բա րեն
պաստ ազ դե ցու թյու նից, նև րո տիկ խան
գա րում նե րից, վա խի օբյեկ տի խու սա
փու մից: [14, էջ 21] 

Ա.Ի.Զա խա րո վը վա խե րը դա սա կար
գում է հետ ևյալ չա փա նիշ նե րով`1) ը ստ 
բնույ թի` բնա կան, սո ցի ա լա կան, ի րա
վի ճա կային, ան ձնային; 2) ը ստ ի րա
կա նու թյան աս տի ճա նի` ռե ալ և եր ևա
կա յա կան; 3) ը ստ ին տեն սի վու թյան 
աս տի ճա նի` սուր և քրո նիկ: [4, էջ 33]

 Զ.Ֆ րեյ դը վա խե րը բա ժա նում էր 3 
տե սա կի` ի րա կան, նև րո տիկ և բա րո
յա կան (կամ մեղ քի զգա ցում): Ի րա կան 
վա խը հայտ նի վտան գից վախն է, նև րո
տի կը` մար դու հա մար ան հայտ վտան
գից վախն է: [21, էջ 199]

Թ վարկ ված դա սա կար գում նե րը 
ե զա կի չեն: Ժա մա նա կա կից հույ զե րի 
հո գե բա նու թյու նում վա խե րի ու նի վեր
սալ դա սա կար գում չկա: Վա խե րը բա
ժան վում են ը ստ ու ժի, ին տեն սի վու
թյան, կեն սա բա նա կան, հո գե բա նա կան 
և սո ցի ա լա կան նշա նա կու թյան: 

Այժմ դի տար կենք ման կա կան վա խե
րի տե սակ նե րը: [26]

1. Նև րո տիկ, պսի խո գեն վա խեր: Այս 
վա խերն ա ռա ջա նում են ի պա տաս խան 
հու զա կան ցնց ման: Դրանց նո պայի ժա
մա նակ ե րե խան դես ու դեն է վա զում, 
գո ռում է, ա նընդ հատ խո սում է այն 
ա ռար կայի կամ եր ևույ թի մա սին, ո րից 
վա խե ցել է, հա վա տում է այդ վա խին և 
պատ կե րաց նում այն վառ  և գու նեղ: 

 2. Չտար բե րակ ված, ան բո վան դակ 
վա խեր: Այս դեպ քում չկա վա խի պատ
ճա ռի զգա ցո ղու թյուն, գի տակ ցում: 
Ա ռա վել հա ճախ ե րե խան մի ա լար կրկ
նում է, որ վա խե նում է: Դրան հա ճախ 
ա վե լա նում է սո մա տո գեն բա ղադ րիչ 

(ո րո վայ նում սառ նու թյան զգա ցում, ճն
շում սր տի մա սում, կրծ քա վան դա կի կծ
կում, ոտ քե րի ցավ):

3. Կպ չուն վա խեր: Այս վա խերն 
ա ռա վել հա ճախ ա ռա ջա նում են տագ
նա պային, կաս կա ծա միտ ե րե խա նե րի 
մոտ, ո րոնց շփու մը հա սա կա կից նե րի 
հետ խախտ ված է: Դրանք, որ պես կա
նոն, վա րակ վե լու, աղ տոտ վե լու, սուր 
ա ռար կա նե րի, փակ տա րա ծու թյուն նե
րի, տրանս պոր տի, կարմ րե լու, դպ րո
ցում բա նա վոր պա տաս խա նե լու, կոշտ 
ու տե լի քից կամ ոս կո րից խեղդ վե լու, 
ծնող նե րին կորց նե լու վա խերն են: Օ րի
նակ`աղ տոտ վե լու, վա րակ վե լու վա խի 
դեպ քում ե րե խա նե րը կա րող են ա նընդ
հատ ձեռ քե րը լվա նալ, մինչև մաշ կի չո
րա ցումն ու շեր տա վո րու մը: 

4. Ցնոր քային բնույթ ու նե ցող վա
խեր: Այս վա խե րը հա ճախ ան հե թեթ են: 
Ե րե խա նե րը վա խե նում են շող քե րից, 
քա մուց, ջրի աղ մու կից, ան ձր ևից, ջրի 
ծո րակ նե րից, է լեկտ րա կան լամ պե րից: 
Օ րի նակ, 3 տա րե կան ե րե խան վա խե
նում էր ծա ռից ըն կած չո րա ցած տերև
նե րից, լաց էր լի նում: Նման վա խե րով 
տա ռա պող ե րե խա նե րը ի նք նամ փոփ են, 
կաս կա ծա միտ: Այդ պի սի ար տա սո վոր 
վա խե րը պետք է զգոն պա հեն ծնող
նե րին: Նպա տա կա հար մար է այդ ե րե
խային տա նել հո գե նյար դա բա նի մոտ: 

5. Գի շե րային վա խեր: Ման կա կան 
պրակ տի կա յում հա տուկ տեղ ու նեն գի
շե րային վա խե րը: Ե րե խան քնի ըն թաց
քում ան կա նոն շար ժում ներ է ա նում, խո
սում կամ լաց է լի նում, կա րող է նս տել, 
կանգ նել, քայ լել սե նյա կով: Այդ պի սի 
վի ճակ նե րը տևում են մի քա նի րո պե ից 
մինչև մի քա նի ժամ: Ա ռա վո տյան ե րե
խան գրե թե ո չինչ չի հի շում կամ մի այն 
ի նչոր հատ ված ներ: Գի շե րային վա խե
րը լի նում են մի քա նի տե սակ.

5.1 Գե րար ժեք վա խե րը, որ պես կա
նոն, կապ ված են ցե րե կային վե ճե րով, 
ծնող նե րի միջև բա խում նե րով, դպ րո
ցի վատ թվան շան նե րով: Այդ վա խե րը 
ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ե րազ նե րի 



220

շա րու նա կու թյու նը, ո րոնք ար տա ցո լում 
են այդ ի րա վի ճակ նե րը: 

5.2 Չտար բե րակ ված, ան բո վան դակ 
գի շե րային վա խե րը դր վա գային ա ռա
ջա ցող ին տեն սիվ վա խեր են` ու ղեկց վող 
լա ցով, ճի չով, ա ռանց որ ևէ բո վան դա
կու թյան և կապ չու նե ցող ե րա զա տե սու
թյան հետ: Գի տակ ցու թյու նը այս դեպ
քում մթագ նաց է, և կոն տակ տը ե րե խայի 
հետ գրե թե ան հնա րին է: Ա րթ նա նա լուց 
հե տո նա ո չինչ չի հի շում դրանց մա սին: 
Այս վա խե րը հան դի պում են բարձր ջեր
մու թյամբ ու ղեկց վող ին ֆեկ ցի ա նե րի 
ժա մա նակ, գան գու ղե ղային վնաս վածք
նե րից հե տո: Այն դեպ քում, ե րբ դրանք 
կրկն վում են, պետք է տար բե րել այդ 
վա խե րը է պի լեպ տիկ ծա գում ու նե ցող 
վա խե րից, ո րոնք կոչ վում են պա րոք
սիզ մալ:

5.3 Պա րոք սիզ մալ գի շե րային վա խե
րի հատ կա նիշ ներն են`ա ռա ջաց ման ան
սպա սե լի ու թյու նը և դա դա րու մը, դրանց 
ա ռա ջա ցու մը գի շե րային քնի ո րո շա
կի ժա մա նակ (հիմ նա կա նում գի շեր վա 
ե րկ րորդ կե սը), հա մակ ցու թյուն մի ա
լար, ավ տո մա տաց ված շար ժում նե րով 
(դեմ քի քա րա ցած ար տա հայ տու թյուն, 
ձեռ քե րի մի ա լար շար ժում ներ, քայ լե րը, 
գո ռա լը): Գի տակ ցու թյու նը մթագ նաց է, 
կոն տակ տը ան հնա րին է, ա ռա վո տյան 
ո չինչ չի հի շում, հազ վա դեպ դեպ քե րում 
հան դի պում են ի նք նա բե րա կան մի զում: 

Կան հիմ նա կան գոր ծոն ներ, ո րոնք 
նշում են սար սափ ե րազ նե րի ա ռա ջաց
ման հա վա նա կա նու թյու նը ե րե խա նե րի 
մոտ: Դրանք են (ը ստ Զա խա րո վի). [11]

Տ վյալ տա րի քին բնո րոշ վա խե րի 
ա ռա վե լա գույն քա նա կը՝ հար ձակ ման, 
մահ վան, կեն դա նի նե րի, բարձ րու թյան, 
խո րու թյան, կրա կի, հր դե հի, պա տե րազ
մի:

 Վա խեր քնե լուց ա ռաջ, այդ թվում 
վա խե րի ե ռյա կը՝ մի այ նա կու թյան, մթու
թյան և փակ տա րա ծու թյան:

 Ցե րե կային վա խեր (գայ լից, հրեշ նե
րից և այլն):

 Բարձր ներշնչ վո ղա կա նու թյուն մո

գա կան տրա մադ րու թյան հետ հա մա
տեղ (ե րե խան ա րագ տե ղա փոխ վում է 
եր ևա կա յա կան աշ խարհ՝  ստեղ ծած հե
քի ա թային մթ նո լոր տով և նա ապ րում է 
ա վե լի հան գիստ և հեշտ, քան ի րա կա
նու թյու նում):

 Ե թե ե րե խան վատ է տա նում ան հայ
տու թյու նը, սպա սու մը, ի նչ պես նաև վա
խեր ան ծա նոթ մարդ կան ցից, պա տաս
խա նե լուց և ե լույթ ու նե նա լուց:

 Նույն սե ռի ծնող նե րի մոտ սար սափ 
ե րազ նե րի առ կա յու թյուն:

 Մայ րե րի մոտ ան ձի նև րո տիկ խան
գա րում ներ:

Նև րո տիկ կապ վա ծու թյուն (կախ վա
ծու թյուն) ե րե խա նե րի մոտ չա փա զանց 
խնա մող, վախ կոտ և տագ նա պային մոր 
հան դեպ, ին չը ա ռա վե լա գույնս ար տա
հայտ ված է ըն տա նի քում հոր ան բա վա
րար դե րով և նրա դա ժա նու թյամբ: 

Ե րե խա նե րի ձևա վոր վող ան ձի նև րո
տիկ խան գա րում:

Դժ վար քնե լը, դրան հա ջոր դող ան
հան գիստ քնով և ցե րե կը վատ ի նք նազ
գա ցո ղու թյամբ: 

Ե թե ե րե խան հակ ված է գի շե րային 
սար սափ նե րի, հար կա վոր է ու շադ րու
թյուն դարձ նել, թե ի նչ պես է նա պատ
րաստ վում քնի: Պետք է թույլ չտալ նայել 
վա խե նա լի նկար ներ, չպատ մել սար սա
փե լի հե քի աթ ներ: Գիտ նա կան նե րի մե
ծա մաս նու թյու նը հա մա րում է, որ նո րա
ծին ե րե խայի մոտ դեռ չի կա րե լի խո սել 
ի րա կան վա խի մա սին, քա նի որ այն 
պա հան ջում է ո րո շա կի  ու ղե ղի զար գա
ցում: Ա.Ի.Զա խա րո վը գրում է, որ վա խի 
զգա ցո ղու թյու նը ձևա վոր վում է մի այն 6 
ամ սե կա նից, ո րով հետև այն են թադ րում 
է ի մա ցա կան գոր ծըն թաց նե րի ո րո շա կի 
մա կար դակ:[23] Լեշ լին գրում է, որ ե րե
խա նե րը զգում են վախ, մե նա կու թյուն 
և տագ նապ ան ծա նոթ մարդ կանց հան
դեպ ար դեն ի սկ 3 ամ սե կան հա սա կից: 
[23]  Այ նո ւա մե նայ նիվ, ա ռա վել հա ճախ 
հան դի պում են կար ծիք ներ, որ մե նա
կու թյան վա խը ձևա վոր վում է 67 ամ
սե կա նում, այ նու հետև 8 ամ սե կա նում 
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ա ռա ջա նում է վախ օ տար մարդ կան ցից: 
Այն աս տի ճա նա բար նվա զում է 2 տա րե
կա նում և ձևա փոխ վում է հե քի ա թային 
կեր պար նե րի վա խե րի: Այդ ժա մա նակ 
շա րու նա կում են հրա տապ մնալ մե նա
կու թյան, բժիշկ նե րից, ան սպա սե լի կտ
րուկ ձայ նե րից վա խե րը: 

Ֆ.Րի մա նը գրում է, որ, ետ նայե լով 
մեր սե փա կան ման կու թյա նը, մենք հի
շում ե նք, թե ի նչ պես է ինք ա մեն ան գամ 
մե նա կու թյան վախ զգում, ե րբ մոր ձեռ
քե րը թող նում է ին մեզ և ե րբ ան հրա
ժեշտ էր լի նում հաղ թա հա րել ա զատ 
տա րա ծու թյու նը:[17,էջ 4] Հի շե լով մեր 
կյան քի նշա նա կա լի ի րա դար ձու թյուն
նե րը` մենք խո սում ե նք այն վա խե րի 
մա սին, ո րը զգում է ե րե խան դպ րո ցա
կան տար վա սկզ բին, ե րբ նա փո խում է 
ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը հա
սա րա կու թյան նոր հա րա բե րու թյուն նե րի 
հետ: Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ վա խը 
ե րե խա նե րի մոտ կա րող է ձևա վոր վել 
եր կու ճա նա պար հով` ի նչ պես ան ձնա
կան փոր ձի ար դյուն քում, այն պես էլ հա
սա րա կա կան փո խառ ման ճա նա պար
հով: Ե րբ ե րե խան բախ վում է ան ծա նոթ 
եր ևույ թի հետ, նա ստա նում է տե ղե
կու թյուն` հետ ևե լով մոր դեմ քին, ի նչ
պես է նա հա կազ դում այդ ա ռար կային: 
Ա.Ի.Զա խա րո վը նշում է, որ ե րե խայի 
ըն դու նա կու թյու նը` կա պել սե փա կան 
հու զա կան հա կազ դում նե րը մոր վա խի 
հետ, ա ռա ջա նում է մեկ տա րե կա նում: 
[23]  Նա գրում է, որ 6 ամ սե կա նից հե տո 
ե րե խան մի ան գա մից չի վա խե նում ան
սպա սե լի ար տա քին ներ գոր ծու թյու նից, 
այլ նա յում է մո րը և ե թե նա ժպ տում է` 
հաս կաց նել տա լով, որ ա մեն ի նչ լավ է, 
ա պա ե րե խան ա րագ հանգս տա նում է և 
հա կա ռա կը: 

Սկ սած 2 տա րե կա նից աս տի ճա նա
բար ա ճում է ե րե խա նե րի վա խը պատ
ժից, ո րը պայ մա նա վոր ված է ե րե խա
նե րի տա րի քային ակ տի վու թյամբ և 
մե ծե րի ար գելք նե րով: Այդ ժա մա նակ 
ա ռա ջա նում են նաև վա խեր կեն դա նի
նե րից, ծնող նե րից բա ժան վե լուց: Այս 

վախն ա ռա վել բնո րոշ է ըն տա նի քի մի
ակ ե րե խային: Ա վե լի հա ճախ այն ա ռա
ջա նում է ե րե կո յան, ե րբ մայ րը թող նում 
է ի րեն մե նակ մահ ճա կա լում: Այդ ժա
մա նակ տե ղի է ու նե նում հու զա կան հա
կաղ դում, ո րն ու ղեկց վում է ար ցունք նե
րով: Նա խադպ րո ցա կան ե րե խա նե րին 
բնո րոշ է վա խե րի ե ռյա կը` մե նա կու թյան, 
մթու թյան և փակ տա րա ծու թյան: Յու.
Ս չեր բա տի խի ստա ցած տվյալ նե րով այդ 
ե րեք վա խե րը ներ քին կապ վա ծու թյուն 
ու նեն ի րար հետ և, հնա րա վոր է, որ բա
ցա ռում են ի նչոր խոր քային բնազ դային 
վա խե րը, ո րոնք մեզ են փո խանց վել մեր 
նախ նի նե րից:[23] 

Ա վագ նա խադպ րո ցա կան տա րի քում 
կենտ րո նա կան տեղ է զբա ղեց նում մահ
վան վա խը: Այդ տա րի քում ու ժե ղա նում 
են կեն դա նի նե րի և հե քի ա թային կեր
պար նե րի վա խե րը: Ե րե խա նե րի մոտ 
վա խի բնույ թի փո փո խու թյու նը սեր տո
րեն կապ ված է ու ղե ղի ը նդ հա նուր զար
գաց ման և մտա ծո ղու թյան գոր ծըն թա ցի 
ձևա վոր ման հետ, ո րն օգ նում է տար բե
րել այն հան գա ման քը, ո րից ի րոք պետք 
է վա խե նալ և այն, որ տեղ բա ցա կա յում է  
ի րա կան վտան գը: Քա նի դեռ ե րե խայի 
մոտ չի ձևա վոր վել վե րա ցա կան մտա
ծո ղու թյու նը, նրանք կա րող են ոչ ա դեկ
վատ ըն կա լել ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե րը: 

Նա խադպ րո ցա կան տա րի քում վա
խե րը բխում են ի նք նա պահ պան ման 
բնազ դից: 

Ե րե խա նե րի վա խե րի ա ռա ջաց ման 
մեջ մեծ ազ դե ցու թյուն ու նի մոր հո գե
ֆի զի ո լո գի ա կան վի ճա կը հղի ու թյան 
ըն թաց քում: Այն մայ րե րի ե րե խա ներն 
են ա վե լի հա ճախ ու նե նում վա խեր, 
ո րոնց հղի ու թյու նը ան ցել է տագ նա
պու թյամբ և ներ քին լար վա ծու թյամբ: 
Վե րը նկա րագր ված գոր ծոն նե րը, ի նչ
պես նաև բնա ծին բարձ րա գույն նյար
դային գար ծու նե ու թյան տի պը, մի այն 
ո րո շում են այն հա վա նա կա նու թյու նը, 
թե կլի նի ա րդյոք ե րե խան վախ կոտ կամ 
տագ նա պա լի: Սա կայն վերջ նա կան ո րո
շում են կյան քի կոնկ րետ պայ ման նե րը, 
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ո րոն ցում ձևա վոր վում է զար գա ցող ան
ձը: Ման կա կան վա խե րի ձևա վոր ման 
մեջ մեծ դեր են խա ղում պայ մա նա կան 
ռեֆ լեքս նե րի մե խա նիզմ նե րը: Հո գե թե
րապևտ Տ.Պ.Սիմ սո նը գրում է, որ ե րբ 
ե րե խան քայ լել սո վո րե լուց ը նկ նում է, 
նա կա րող է մի քա նի օր չքայ լել: Յու
րա քան չյուր գրգ ռիչ` զու գակց ված ե րե
խային վա խեց նող եր ևույ թի հետ, կա րող 
է ը ստ պայ մա նա կան ռեֆ լեք սի օ րեն
քի` իր հեր թին դառ նալ վա խի աղ բյուր: 
Ե րե խան վա խե նում է գնալ այն բա կը, 
որ տեղ նրան շուն է վա խեց րել և այլն: 
Վաղ տա րի քի ե րե խա նե րի հա մար բնո
րոշ է վա խե րի ի ռա դի ա ցի ան:[18, էջ 68] 
Օ րի նակ, ե րե խան, ո րը վա խե ցել է կատ
վից, վա խե նում է բո լոր փափ կա փե տուր 
բա նե րից` մոր թի, հա ճախ նաև մոր մա
զե րից: Դա բա ցատր վում է այդ տա րի
քում տար բե րակ ման բա ցա կա յու թյու
նից: Ե րե խա նե րի վա խե րի ա ռա ջաց ման 
մեջ հա տուկ դեր է խա ղում մե ծե րի կող
մից վա խեց նե լը: Նրանց ազ դե ցու թյու
նը կա րող է կրել ի նչ պես գի տակց ված, 
այն պես էլ չկան խամ տած ված բնույթ: 
Չկան խամ տած ված վա խե րի ձևա վո
րու մը կապ ված է սար սա փե լի պատ մու
թյուն նե րի և հե քի աթ նե րի հետ, հատ կա
պես, ե թե դրանք ե րե խա նե րը լսում են 
քնե լուց ա ռաջ: Դա նպաս տում է նիկ տո
ֆո բի այի (մ թու թյան վա խի) ա ռա ջաց մա
նը: Ե րե խա նե րի վա խե րի զար գաց մա նը 
նպաս տում է նաև այն, որ ի րենց ներ կա
յու թյամբ մե ծե րը խո սում են հի վան դու
թյուն ներց, ցա վե րից: Ֆ.Րի մա նը գրում 
է, որ մե ծե րը կա րող են լավ մտա ծել 
ի րա վի ճա կի մա սին, ի մա նալ փաս տեր, 
ո րոնք վախ են ա ռա ջաց նում, կա րող են 
հաս կա նալ որ տե ղից է վա խի աղ բյու րը 
և շնոր հիվ այդ հաս կա ցու թյան ստա նալ 
հա մա պա տաս խան օգ նու թյուն:[17, էջ 7] 
Ի վեր ջո նրանք կա րող են ճիշտ գնա հա
տել վտան գի հնա րա վո րու թյու նը: Ե րե
խան դեռ  շատ փոքր է, որ պի սի ի մա
նա և տար բե րի իր վա խե րի օբյեկ տը: 
Նա չգի տի ի նչ է պա տա հել և ի նչ քան է 
դա տևե լու: Ե րե խա նե րի վա խե րի զար

գաց ման վրա ազ դում է նաև ըն տա նի
քի կազ մը: Ոչ լի ար ժեք ըն տա նիք նե րում 
վա խե րի թի վը ա վե լի մեծ է: 

Վա խը, ի նչ պես և այլ հույ զե րը, ազ
դում է ո ղջ օր գա նիզ մի վրա, նույ նիսկ 
ե թե հույ զը թույլ է ար տա հայտ ված, միև
նույնն է փո խում է մար դու ֆի զի ո լո գի
ա կան վի ճա կը, ի սկ ե թե ո ւժ գին է, այն 
ա ռա ջանց նում է հա կազ դում ներ և դրս
ևո րում ներ, ո րոնք չի կա րե լի ան տե սել: 
Կ.Ի զար դը գրում է. «երբ մար դը ու ժեղ 
հույզ է ու նե նում, սո մա տիկ փո փո խու
թյուն նե րի ցու ցա նիշ նե րը կտ րուկ փոխ
վում է և այդ ըն թաց քում մաս նակ ցում 
են օր գա նիզ մի գրե թե բո լոր նյար դա
ֆի զի ո լո գի ա կան և սո մա տիկ հա մա
կար գե րը: Այդ փո փո խու թյուն նե րը ան
խու սա փե լի ո րեն ազ դում են ան հա տի 
ըն կալ ման, մտա ծո ղու թյան, վար քի վրա 
ու ծայ րա հեղ դեպ քում կա րող են բե րել 
սո մա տիկ և հո գե կան խան գա րում նե րի: 
Հույ զը ակ տի վաց նում է վե գե տա տիվ 
նյար դային հա մա կար գը, ո րն էլ ազ դում 
է էն դոկ րին և նյար դա հու մո րալ հա մա
կար գի վրա»: [8]

 Հույ զե րի մա սին խո սե լիս` տե ղին է 
նշել նաև հու զա կան բա նա կա նու թյան 
մա սին: Հու զա կան բա նա կա նու թյու նը 
մեզ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս՝ 

ի մա նալ և հաս կա նալ մեր հույ զե րը,
 կա ռա վա րել մեր սե փա կան հույ զե րը 

ա ռա վե լա գույն ան ձնա կան շա հի հա
մար, 

ի մա նալ և հաս կա նալ այ լոց հույ զե րը,
 կար գա վո րել մեր գոր ծո ղու թյուն նե

րը՝ հա մա ձայն այ լոց հույ զե րի, որ պես զի 
ու նե նանք ա ռողջ և փոխ շա հա վետ հա
րա բե րու թյուն ներ:[2]

 Վա խի կենտ րո նը հայտ նա բեր վել է 
ու ղե ղում, ո րը կոչ վում է «ա միգ դա լա» 
(«amygdala»). Այս կենտ րո նը ին ֆոր մա
ցի ա է ստա նում բո լոր զգա յու թյան օր
գան նե րից, վե րահս կում է տար բեր կա
պե րը, ո րոնք ա ռա ջաց նում են ա րագ 
սրտխ փոց, ձեռ քի ա փե րի քրտ նում, հոր
մո նալ ար տա զա տում ներ, ո րոնք բնու
թագ րում են « հի վան դու թյան վի ճա կը»: 
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Գո յու թյուն ու նեն վար քի եր կու տե
սակ ներ, ո րոնք դեռևս XIX դա րի կեն
դա նա բան նե րը դի տար կում է ին որ պես 
վա խի դրս ևո րում՝ քա րա ցում և փա
խուստ: Այլ խոս քե րով ա սած՝ կեն դա նին 
կամ փոր ձում է թաքն վել (մա հա ցած 
ձևա նալ) կամ փախ չում է:  Մարդ կանց 
վա խերն ու նեն կեն դա նա կան ծա գում: 
Կաթ նա սուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 
հիմ նա կան խն դիրն է այն պես դա սա
վո րել ի րենց կյան քը, որ շր ջա պա տող 

մի ջա վայ րը լի նի մաք սի մալ ստե րե ո
տի պային: Հենց ստան դար տից շե ղումն 
ա ռա ջաց նում է վախ: Այս պես՝ մար դը 
հա ճախ վատ է քնում նոր տե ղում, նրա 
զգա յա կան օր գան նե րը կոչ են ա նում լի
նել զգոն, քա նի որ շր ջա պա տը ստե րե
ո տի պային չէ: 

Աշ խա տե լով ե րե խա նե րի վա խե րի և 
նրանց դրս ևո րում նե րի հետ`անհ րա ժեշտ 
է հաս կա նալ, ո րն է հա մար վում նոր մա, 
ո րը` պա թո լո գի ա: 
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Fear is a very strong emotion and has a significant influence on the individual’s behavior and 
perceptualcognitive 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:ВОЗРАСТНЫЕОСОБЕННОСТИ,ПРОЯВЛЕНИЯИПРИЧИНЫ
ВОЗНИКНОВЕНИЯ
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педагогического университета им. Хачатура Абовяна

Страх является очень сильным волнением и оказывает большое влияние на парцептив
нопознавательный 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.
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 Սո ցի ա լա կան շեր տե րի տա րան ջատ
ման տե սան կյու նից ժա մա նա կա կից հայ 
հա սա րա կու թյու նում սո ցի ալ–մ շա կու
թային չա փա նիշ նե րի հի ման վրա կա
րե լի է առանձ նաց նել եր կու հիմ նա կան 
սո ցի ա լա կան շերտ՝ իրենց են թա շեր տե
րով՝ խորհր դային հա բի թու սի իներ ցի
այով գոր ծող ան հատ նե րի դա սա կարգ 
և 90–ա կան նե րից հե տո արևմ տյան ար
ժեք նե րով հե տաքրք ված ան հատ նե րի 
դա սա կար գը: Հա մադ րե լով սո ցի ալ–
մ շա կու թային առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը և ան հատ նե րի տն տե սա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րը՝ կա րե լի է ստա նալ 
ներ կայիս հայ հա սա րա կու թյան սո ցի
ալ–տն տե սա կան բնու թա գի րը՝ պայ մա
նա վոր ված մշա կու թային առանձ նա
հատ կու թյուն նե րով:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա
հայ տու թյուն ներ. սո ցի ա լա կան շեր
տա վո րում, սո ցի ա լա կան դա սա կարգ, 
հա բի թուս, խորհր դային հա բի թու
սի իներ ցի այով գոր ծող ան հատ նե
րի դա սա կարգ, 90–ա կան նե րից հե տո 
արևմտյան ար ժեք նե րով հե տաքրք ված 
ան հատ նե րի դա սա կար գը, մշա կու թային 
կա պի տալ, տն տե սա կան կա պի տալ, սո
ցի ա լա կան կա պի տալ:

 Հա սա րա կու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու
նը բարդ և բազ մա մա կար դակ գոր ծըն
թաց է: Տվյալ աշ խա տան քի նպա տակն 
է մեկ նա բա նել հետ խորհր դային հա սա

րա կու թյուն նե րի շեր տա վո րու մը սո ցի
ալ–մ շա կու թային յու րա հատ կու թյուն
նե րի տե սան կյու նից, որը, հա մադ րե լով 
ան հատ նե րի տն տե սա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րի հետ, հնա րա վո րու թյուն 
կտա իրա կա նաց նելու ժա մա նա կա կից 
հա սա րա կու թյուն նե րի բարդ և բազ մա
մա կար դակ վեր լու ծու թյուն:

 Յու րա քան չյուր հա սա րա կու թյան 
կա ռուց ված քի ան բա ժա նե լի մա սը վեր
ջինս կազ մող սո ցի ա լա կան շեր տերն 
են: Գո յու թյուն չու նի հա սա րա կու թյուն, 
որ տեղ չլի նեն դա սա կար գեր: Դա սա
կարգն ագենտ նե րի մի ա վոր է, որոնք ու
նեն նմա նա տիպ դիրք և, տե ղա վոր ված 
լի նե լով նույ նա կան պայ ման նե րում, են
թարկ վե լով նմա նա տիպ իրա վի ճակ նե
րին, ու նեն բո լոր հնա րա վո րու թյուն նե րը 
տի րա պե տելու նմա նա տիպ դիս պո զի ցի
ա նե րին և շա հե րին և, հետ ևա բար, ար
տադ րելու նմա նա տիպ պրակ տիկ ներ և 
դիր քեր1:

 Սո ցի ա լա կան դա սա կար գը վե րա
ցա կան եր ևույթ է, որը չու նի կոն կերտ 
մեկ նա բա նում ներ, այն կա րե լի է փո
խա րի նել ինչ պես ստա տու սային խումբ, 
այն պես էլ էթ նոազ գային մի ա վո րում 
հաս կա ցու թյուն նե րով: Սո ցի ա լա կան 
շեր տա վո րու մը ժա մա նա կա կից հա սա
րա կու թյուն նե րում բարդ և բազ մա մա
կար դակ եր ևույթ է, որն ու սում նա սի
րե լու հա մար ան հրա ժեշտ է դի տար կել 

1  Жан Бодрийяр, Система Вещей, М.:, «Рудомино» 
2001 стр. 6–43.
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մի շարք մար կեր ներ՝ ի դեմս տն տե
սա կան, սո ցի ա լա կան, քա ղա քա կան և 
մշա կու թային կա պի տալ նե րի, որոն ցում 
առանձ նա նում է ան հատ նե րի զբաղ վա
ծու թյու նը, ինք նա ներ կա յա ցու մը, սպա
ռու մը, քա ղա քա կան, իշ խա նա կան փո
փո խան նե րը, մո բի լու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև ար ժե քային կողմ նո րոշ վա ծու թյու
նը: Առաջ նային է դառ նում սո ցի ա լա կան 
աս տի ճա նա կար գում հա մա պա տաս խան 
դիրք գրա վե լու հար ցում առան ձին ան
հատ նե րի կյան քի ոճը՝ պայ մա նա վոր
ված մշա կույ թով և սո ցի ա լա կան ըն կա
լում նե րով1: 

Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյուն նե
րում սո ցի ա լա կան շեր տա վոր ման մեջ 
կար ևոր և առաջ նային է մշա կույ թի դե
րը, քա նի որ մշա կու թային նոր մե րի ու 
ար ժեք նե րի հի ման վրա է ձևա վոր վում 
ան հատ նե րի ինք նար ժե քը և ինք նա նույ
նա կա նաց ման առանձ նա հատ կու թյուն
նե րը: 

Ար դի հետ խորհր դային հա սա րա կու
թյուն նե րում մշա կույ թի տե սան կյու նից 
սո ցի ա լա կան շեր տե րի վեր լու ծու թյունն 
ու մեկ նա բա նումն այլ պատ կեր ու նի: 

Տ վյալ եր ևույթն ու սում նա սի րե լու հա
մար իրա կա նաց վել է հե տա զո տու թյուն, 
որի նպա տակն է եղել դի տար կելու 
մշա կու թային սպառ ման դե րը ժա մա
նա կա կից սպա ռո ղա կան հա սա րա կու
թյուն նե րում՝ սո ցի ա լա կան շեր տե րի 
ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում՝ ժա մա նա
կա կից հայ հա սա րա կու թյան օրի նա կով: 

Ձ ևա վոր ված լի նե լով հետ խորհրդա
յին հար թա կի վրա՝ ներ կայիս հայ հա
սա րա կու թյու նում այլ վե րա բեր մունք է 
էլի տար և զան գվա ծային մշա կույթ նե րի 
ըն կալ ման հա մա տեքս տում: Դա ոչ մի 
կերպ կապ ված չէ ան հատ նե րի տնտե
սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի հետ: 
Ճիշտ է, հնա րավ որու թյունն օգտ վեուլ 
մշա կույ թի այս կամ այն բա րի քից, հա ճա

1  Alain Touraine The Post  Industrial Society 
Tomorrow’s Social History: Classes, Conflicts and 
Culturein the Programmed Society, Kingsport Press, 
Tcnncm:e, p.5–18, 

խելու այս կամ այն հա մեր գին կամ ներ
կա յաց մա նը, ամ բող ջու թյամբ կապ ված 
է տն տե սա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի 
հետ, սա կայն տեխ նո լո գի ա նե րի զար
գաց վա ծու թյու նը հա սել է այն մա կար
դա կին, որ ան հատ նե րը կա րող են մաս
նակ ցել այդ մի ջո ցա ռում նե րին՝ ան գամ 
ֆի զի կա պես այն տեղ ներ կա չլի նե լով, 
ին չի ար դյուն քում ցածր ֆի նան սա կան 
հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող ան հատ
նե րը կա րող են լի նել բարձր մշա կույ թի 
կրող ներ և հա կա ռա կը՝ բարձր տն տե
սա կան հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե ցող
նե րը կա րող են լի նել զանգ վա ծային 
մշա կույ թի հետ ևորդ ներ:

 Ժա մա նա կա կից հայ հա սա րա կու
թյու նում սո ցի ալ–մ շա կու թային չա փա
նիշ նե րի հի ման վրա կա րե լի է առանձ
նաց նել եր կու հիմ նա կան սո ցի ա լա կան 
շերտ՝ իրենց են թա շեր տե րով: Դրանք 
են՝ խորհր դային հա բի թու սի իներ ցի
այով գոր ծող ան հատ նե րի դա սա կար գը 
և 90–ա կան նե րից հե տո արևմ տյան ար
ժեք նե րով հե տաքրք ված ան հատ նե րի 
դա սա կար գը: Առա ջին դեպ քում խոսքն 
այն ան հատ նե րի մա սին է, որոնք մինչև 
օրս առաջ նորդ վում են խորհր դային մի
ու թյան ժա մա նակ նե րում ըն դուն ված 
բար քե րով, նոր մե րով և ար ժեք նե րով: 
Այս շեր տի ան հատ նե րի հա մար կա
րևորը պե տու թյունն է, օրենք ներն ու 
այն հնա րա վո րու թյուն նե րը, որոնք տա
լիս է պե տա կան կար գը: Այս շեր տի ներ
կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար մար դիկ զերծ 
են ան հա տա կան մա կար դա կում որ ևէ 
պա տաս խա նատ վու թյու նից: Այս շեր
տի պատ կե րա ցում նե րի հա մա պա տաս
խան՝ ան հատ ներն ազատ են իրենց 
աշ խա տանք գտ նե լու հիմ նախնդ րից, 
այն պես էլ իրենց իրա վունք նե րի պաշտ
պա նու թյան հիմ նա հար ցից: Այդ ամենն 
ան խտիր բո լո րի հա մար պետք է ապա
հո վի պե տու թյու նը: Այս շեր տի ներ կա
յա ցու ցիչ նե րը բա ժան վում են եր կու հիմ
նա կան են թա շեր տի՝ ծա ռայող նե րի և ոչ 
մշ տա կան աշ խա տանք ու նե ցող նե րի 
շեր տի: 
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Այս տեղ ան հատ նե րը ցան կու թյուն 
չու նեն փո փոխ վելու, նրանք ու նեն կյան
քի, սո ցի ա լա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
և առա ջըն թա ցի վե րա բե րյալ կարծ րա
ցած պատ կե րա ցում ներ, նոր մեր, ար
ժեք ներ: Այս շեր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե
րը տար բեր վում են իրենց խորհր դային 
մտա ծե լա կեր պով և բար քե րով՝ ան կախ 
այն հան գա ման քից, որ Խորհր դային Մի
ու թյան բար քերն առ այ սօր չեն գոր ծում 
և զի ջել են իրենց դիր քե րը գլո բա լի զա
ցի ային և արևմ տա կա նաց մա նը: 

Խորհր դային հա բի թու սի իներ ցի այով 
գոր ծող ծա ռայող նե րի դա սա կար գին են 
դաս վում հիմ նա կա նում ման կա վարժ նե
րը, պե տա կան սեկ տո րի ստո րին հատ
վա ծում աշ խա տող ան հատ նե րը և այլք: 
Այս ան հատ ներն ու նեն իրենց կարծ րա
ցած ար ժեք նե րը, որոնք էլ փո խան ցում 
են իրենց սե րունդ նե րին:

 Խորհր դային հա բի թու սի իներ ցի
այով գոր ծող ոչ կա յուն աշ խա տող նե րի 
դա սա կար գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը դեռ 
իրենց չեն գտել սո վե տա կան մի ու թյան 
փլու զու մից հե տո, չեն կա րո ղա նում 
հար մար վել ժա մա նա կա կից հա սա րա
կու թյուն նե րի բար քե րին, պե տա կան 
սեկ տո րի գոր ծա ռույթ նե րին: Այս շեր
տում հիմ նա կա նում ներգ րավ ված ան
հատ նե րը չեն ապ րում վաղ վա օրով, 
նրանց առջև դեռ երեկ վա իրա կա նու
թյունն է, որը նրանց ավե լի լայն հնա
րա վո րու թյուն ներ էր տա լիս: Այս շեր տի 
ներ կա յա ցու ցիչ ներն են վա րորդ նե րը, 
շի նա րա րա կան աշ խա տան քով զբաղ
ված ան հատ ներն, ինչ պես նաև մանր 
առևտ րի շր ջա նակ նե րում ներգ րավ ված 
ան ձնա վո րու թյուն նե րը: Նրանք չու նեն 
կա յուն ար ժեք ներ, սա կայն ու նեն պատ
կե րա ցում ներ, թե ինչ պի սին պետք է լի
նի կյան քը՝ ել նե լով իրենց նախ կին փոր
ձից և ար ժեք նե րից:

90–ա կան նե րից հե տո արևմ տյան ար
ժեք նե րով հե տաքրք ված ան հատ նե րի 
դա սա կարգն ի տար բե րու թյուն նա խոր
դի առաջ նորդ վում է ոչ թե կարծ րա ցած 
պատ կե րա ցում նե րով՝ ար ժեք նե րի կամ 

նոր մե րի վե րա բե րյալ, այլ ձգ տում է գտ
նել նո րը՝ հա մա պա տաս խա նող սե փա
կան ար ժեք նե րին և հնա րա վո րու թյուն
նե րին: Այս շեր տի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 
չու նեն իրա կան մշա կու թային ար ժեք
ներ, նրանք առաջ նորդ վում են սե փա
կան օգու տը հաշ վի առ նե լով, նրանց 
հա մար ար ժե քա վոր է այն, ինչն օգուտ 
է բե րում: Այս ան հատ նե րը առաջ նորդ
վում են քրե ա կան աշ խար հում ըն դուն
ված նոր մե րով և ար ժեք նե րում՝ մե ծա
մա սամբ լի ո վին տե ղե կաց ված չլի նե լով 
այդ աշ խար հի նոր մե րից: Նրանք ստեղ
ծում են կեղծ իդե ալ ներ՝ պայ մա նա վոր
ված սո ցի ա լա կան փոխ հա րա բե րու
թյուն նե րով և իրա կա նու թյան սե փա կան 
ըն կա լում նե րով: Այս շեր տի հիմ նա կան 
ներ կա յա ցու ցիչ ներն են նոր գոր ծա րան
նե րը: 

Ի տար բե րու թյուն կրկ նօ րի նակ ման՝ 
սո ցի ալ–մ շա կու թային հատ կա նիշ նե րով 
առանձ նաց վող սո ցի ա լա կան դա սա
կար գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին առա վել 
բնո րոշ է ստեղ ծա գոր ծա կա նաու թյու նը: 
Վեր ջին դա րաշր ջա նում սո ցի ա լա կան 
գի տու թյուն նե րի շր ջա նակ նե րում նույ
նիսկ առաջ է եկել նոր դաս՝ կրե ա տիվ՝ 
ստեղ ծա գոր ծա կան դաս, որի յու րա
հատ կու թյու նը հենց ստեղ ծա գոր ծե լու 
ու նա կու թյունն է: Տվյալ հա մա տեքս տում 
կար ևոր է ոչ թե ան հատ նե րի ստեղ ծա
գոր ծակ անու թյու նը՝ որ պես ու նա կու
թյուն, այլ այն, թե ինչ պես են ան հատ
ներն իրենց ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան 
մի ջո ցով ընդ գծում իրենց ինք նու թյու
նը՝ սո ցի ա լա կան դիր քը, հնա րա վո րու
թյուն նե րը ցու ցադ րե լու նպա տա կով: 
Ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյան մի ջո ցով է, 
որ ձևա վոր վում է ան հատ նե րի դիր քը 
սո ցի ա լա կան մի ջա վայ րում՝ ըստ մշա
կու թային ար ժեք նե րի, քա նի որ ստեղ
ծա գոր ծա կա նու թյու նը հիմն վում է ըն
կա լում նե րի, պատ կե րա ցում նե րի և 
մտա ծե լա կեր պի յու րա հատ կու թյուն նե րի 
վրա: Ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը հնա
րա վո րու թյուն է տա լիս ան հատ նե րին 
ցու ցադ րելու իրենց ինք նու թյու նը, այն, 
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թե ին չով են իրենք տար բեր վում մյուս
նե րից, ին չով են նրանք յու րա հա տուկ 
և ին չու պետք է իրենց նայել առան ձին 
որ պես սո ցի ա լա կան յու րա հա տուկ էակ
նե րի: 

Երբ սո ցի ա լա կան դա սա կար գե րը 
դի տարկ վում են մշա կու թային ար ժեք
նե րի տե սան կյու նից, ան հնար է դի տար
կել առաջ նայի նը, երկ րո դայի նը, բարձ րը 
կամ ցած րը: Հնա րա վո րու թյուն է ստեղծ
վում դի տար կե լու նմա նը և տար բե րը, 
յու րա հա տու կը և զանգ վա ծայի նը, էլի
տա րը և հան րայի նը: Տվյալ դեպ քում 
յու րա քան չյուր հաս կա ցու թյուն ու նի եր
կա կի իմաստ, քա նի որ էլի տա րը, յու րա
հա տու կը ոչ թե բարձ րա գույ նի չա փա
նիշ ներն են, այլ այդ կերպ ան հատ նե րը 
ցույց են տա լիս հան րու թյա նը, թե ով քեր 
են իրենք, և ով քեր են մնա ցա ծները, բո
լորն, ով քեր տար բեր են իրեն ցից: 

Ան հատ նե րը փոր ձում են նմա նա կել, 
կամ որ քան որ հնա րա վոր է տար բեր
վել այն վար քային նմուշ նե րին, որոնց 
հա մա պա տաս խա նա բար ցան կա նում են 
նման վել, կամ որոնց վար քային նմուշ
նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում իրենց 
ան հա տա կան մտա ծե լա կեր պին և վար
վե լա կա նոն նե րին: Ին չի ար դյուն քում էլ 
առաջ է գա լիս սո ցի ա լա կան շեր տա վոր
ման խառն ված պատ կե րը ժա մա նա կա
կից հայ հա սա րա կու թյու նում: 

Սա կայն այդ խառ նաշ փո թը վե րա նում 
է, երբ իրար են մի ա նում սո ցի ա լա կան 
շեր տա վոր ման եր կու դի տան կյուն նե րը՝ 
սո ցի ալ–տն տե սա կա նը և սո ցի ալ–մ շա
կու թայի նը: 

Մ շա կու թային և տն տե սա կան հատ
կա նիշ նե րի ար դյուն քում ժա մա նա կա
կից հայ հա սա րա կու թյու նը վեր լու ծե լիս 
առաջ են գա լիս յոթ հիմ նա կան սո ցի

ա լա կան շեր տեր՝ պայ մա նա վոր ված 
տն տե սա կան, հո գևոր–մ շա կու թային 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րով՝

•  ցածր տն տե սա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րով խորհր դային հա բի թու սի 
իներ ցի այով գոր ծող ծա ռայող նե րի դա
սա կարգ.

•  մի ջին տն տե սա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րով խորհր դային հա բի թու սի 
իներ ցի այով գոր ծող ծա ռայող նե րի դա
սա կարգ.

•  բարձր տն տե սա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րով խորհր դային հա բի թու
սի իներ ցի այով գոր ծող ծա ռայող նե րի 
շերտ.

•  խորհր դային հա բի թու սի իներ
ցի այով գոր ծող ոչ կա յուն աշ խա տող նե
րի դա սա կարգ.

•  ցածր տն տե սա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րով 90–ա կան նե րից հե տո 
արևմ տյան ար ժեք նե րով հե տաքրք ված 
ան հատ նե րի դա սա կարգ.

•  մի ջին տն տե սա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րով 90–ա կան նե րից հե տո 
արևմ տյան ար ժեք նե րով հե տաքրք ված 
ան հատ նե րի դա սա կար գը.

•  բարձր տն տե սա կան հնա րա վո
րու թյուն նե րով 90–ա կան նե րից հե տո 
արևմ տյան ար ժեք նե րով հե տաքրք ված 
ան հատ նե րի շերտ :

Այս պի սով՝ կի րա ռե լով սո ցի ա լա կան 
շեր տա վոր ման այս մո դե լը հնա րա վո
րու թյուն է ստեղ ծ վում հա սա րա կու
թյուն նե րի սո ցի ա լա կան դա սա կար գումն 
իրա կա նաց նելու առա վել խո րը և բո
վան դա կային մա կար դա կում՝ ներ կա
յաց նե լով յու րա քան չյուր սո ցի ա լա կան 
շեր տի թե՛ տն տե սա կան, թե՛ սո ցի ա լա
կան և թե՛մ շա կու թային առանձ նա հատ
կու թյուն նե րը:
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КАРТИНАСОЦИАЛЬНОЙСТРАТИФИКАЦИИВПОСТСОВЕТСКИХОБЩЕСТВАХ
 СЕ ДА ОВ СЕ ПЯН 

Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет, 
фа куль тет со ци о ло ги и, ас пи рант

 На при ме ре ар мянс ко го об щест ва пост со ветс кие об щест ва мож но раз де лить на два слоя: 
ст ра та жи ву щих по инер ции со ветс ко го га би ту са и ст ра та, соз дан ная пос ле 90–х людь ми, 
ин те ре су ю щи ми ся за пад ны ми нор ма ми и цен нос тя ми. Ес ли про вес ти па рал лель меж ду куль
тур ны ми и эко но ми чес ки ми осо бен нос тя ми, то по лу ча ет ся, что у пост со ветс ко го об щест ва 
есть семь ос нов ных ст рат: ст ра та слу жа щих с низ ким эко но ми чес ким до хо дом, жи ву щих по 
инер ции со ветс ко го га би ту са, ст ра та слу жа щих со сред ним эко но ми чес ким до хо дом, жи ву
щих по инер ци и со ветс ко го га би ту са, ст ра та слу жа щих с вы со ким эко но ми чес ким до хо дом, 
жи ву щих по инер ци и со ветс ко го га би ту са, ст ра та жи ву щих по инер ции со ветс ко го га би ту
са с нес та биль ной ра бо той, ст ра та с низ ким эко но ми чес ким до хо дом, соз дан ная пос ле 90–х 
людь ми, ин те ре су ю щи ми ся за пад ны ми нор ма ми и цен нос тя ми, ст ра та со сред ним эко но
ми чес ким до хо дом, соз дан ная пос ле 90–х людь ми, ин те ре су ю щи ми ся за пад ны ми нор ма ми 
и цен нос тя ми, ст ра та с вы со ким эко но ми чес ким до хо дом, соз дан ная пос ле 90–х людь ми, 
ин те ре су ю щи ми ся за пад ны ми нор ма ми и цен нос тя ми.

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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PR–ի կա րևորա գույն նպա տակ նե րից 
է վս տա հու թյան հաս տա տու մը, իսկ սո
ցի ա լա կան PR–ին վե րագր վում է տա րա
բ նույթ հան րային մի ջո ցա ռում նե րի, քա
րո զար շավ նե րի մի ջո ցով հան րային լայն 
զանգ ված նե րին մտա հո գող խնդիր նե րի 
լու ծու մը: Սո ցի ա լա կան PR–ը կոչ ված է 
ներ դաշ նա կեց նել կազ մա կեր պու թյան և 
սո ցի ու մի՝ հա սար կու թյան միջև հա րա
բե րու թյուն նե րը: Կազ մա կեր պու թյուն
նե րը կամ պար զա պես նա խա ձեռ նող 
խմ բերն, ունե նա լով բա վա րար ռե սուրս
ներ, իրենց վրա են վերց նում այդ գոր
ծա ռույ թը, որ պես զի ար դյու նա վետ լու
ծում առա ջար կեն գո յու թյուն ու նե ցող 
խն դիր նե րին: Վեր ջին ներս պետք է կա
րո ղա նան աշ խա տել իրենց շր ջա պա տի 
հետ և, հատ կա պես, ներ դաշ նա կեց նել 
հա րա բե րու թյուն նե րը ղե կա վա րու թյան, 
բիզ նես գոր ծըն կեր նե րի, թի րա խային 
լսա րա նի հետ և նրան ցից յու րա քան չյու
րին հա սու դարձ նել որ դեգ րած քա ղա
քա կա նու թյան և առա քե լու թյան մա սին 
տե ղե կատ վու թյու նը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. սո ցի ա լա կան PR, հան
րային կա պեր, հա ղոր դակ ցու թյուն, 
ԶԼՄ–նե րի հետ փոխ հա րա բե րու թյուն, 
բա րե գոր ծու թյուն, եր կա րա ժամ կետ սո
ցի ա լա կան ծրագ րեր, ռազ մա վա րու
թյուն, հա սա րա կու թյուն, ազ դե ցու թյուն, 
մե կե նաս:

 Ժա մա նա կա կից ղե կա վար ներն ու 
կա ռա վա րի չերն աս տի ճա նա բար գի
տակ ցում են հան րային կա պե րի (PR) 

կա րևորու թյունն ու չեն փոր ձում ան տե
սել «ի միջ», « հե ղի նա կու թյուն», «վս տա
հու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը, որոնք 
ձևա վոր վում են սո ցի ա լա կան PR–ի 
հս տակ ծրագր ված տեխ նո լո գի ա նե րի 
կի րառ ման ար դյուն քում: Ցա վոք, կազ
մա կեր պու թյուն նե րի մեծ մա սը, PR ասե
լով, հաս կա նում է մի այն ԶԼՄ–ի հետ 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը և տե ղյակ 
չէ նրա գոր ծու նե ու թյան այլ ոլորտ նե
րի մա սին: Այդ իսկ պատ ճա ռով՝ ևս մեկ 
ան գամ ընդ գծենք, որ PR–ը նպաս տում 
է հա ղոր դակ ցու թյան, փո խըմբռն ման, 
բա րեն պաստ մթ նո լոր տի ստեղծ մա նը, 
ինչ պես նաև կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
ու հա սա րա կու թյան հա մա գոր ծակ ցու
թյա նը: Այ սինքն՝ օգ տա կար, հա ճե լի և 
փո խա դար ձա բար ան հրա ժեշտ հա րա
բե րու թյուն նե րը թույլ են տա լիս ստեղ ծել 
վս տա հե լի հա մա գոր ծակ ցու թյան մթ նո
լորտ ըն կե րու թյան, հա ճա խորդ նե րի, 
գոր ծըն կեր նե րի և ներդ րող նե րի միջև1: 

Հան րային կա պե րի ստո րա բա ժա
նում ներն, այդ թվում՝ քա ղա քա ցի նե րի 
կյան քի սո ցի ա լա կան ոլոր տը սպա սար
կող կազ մա կեր պու թյուն նե րը պետք է 
ապա հո վեն.

1. կազ մա կեր պու թյան առա քե լու թյան 
մա սին տե ղե կատ վու թյան դիր քա վո րում 
և դրա կան ըն կա լում հա սա րա կու թյան 
տար բեր խմ բե րում,

2. հա սա րա կու թյան հատ վա ծա վո րում 

1  Ա. Ավետիսյան, Հանրային կապեր, դասա խո
սու թյուններ, «Անտարես» հրատ., Երևան, 2008, էջ 13:

ԼՐԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ

ԱՍՏ ՂԻԿ ԱՎԵ ՏԻՍՅԱՆ 
ԵՊՀ ռա դի ո հե ռուս տա տե սային ժուռ նա լիս տի կայի ամ բի ո նի դո ցենտ, 

բանասիրական գիտությունների թեկնածու

 ՍՈ ՑԻ Ա ԼԱ ԿԱՆ PR. ԲԱ ՐԵ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ ԾՐԱԳ ՐԵՐՆ՝  
ԻԲՐԵՎ  ՈՒ ՇԱԴ ՐՈՒԹՅՈՒՆ ՀՐԱ ՎԻ ՐԵ ԼՈՒ ՏԵԽ ՆՈ ԼՈ ԳԻ Ա
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և թի րա խա վոր ված լսա րա նի հետ փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տում,

3.դ րա մա կան մի ջոց ներ ձեռք բե րե լու 
հա մար պայ ման նե րի ստեղ ծում և պահ
պա նում,

4. կազ մա կեր պու թյան առա քե լու թյա
նը հա մա պա տաս խան գա ղա փար նե րի 
ստեղ ծում և տա րա ծում,

5. մարդ կանց մո տի վա ցի ա՝ խորհրդի 
ան դամ նե րից մինչև կա մա վոր ներ և 
պաշ տո նյա ներ, որ պես զի հա մա տեղ աշ
խա տան քի ար դյուն քում կազ մա կեր պու
թյան առա քե լու թյունն իրա գործ վի:

 Սո ցի ա լա կան PR–ն ու նի որո շա կի 
առանձ նա հատ կու թյուն ներ, այն լա վա
տե սա կան է, որ պես կա նոն, միտ ված է 
ապա գային: Սո ցի ա լա կան PR–ի հիմ նա
կան խն դի րն ա յ ն է, որ օգ նի հան րու թյա
նը, ճշգ րիտ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա
լով՝ ձևա վո րելու սե փա կան կար ծիք: 
Սո ցի ա լա կան PR–ը կա րող է ստեղ ծել և 
պահ պա նել ըն կե րու թյան դրա կան կեր
պա րը՝ իրա կա նաց նե լով բա րե գոր ծու
թյուն ներ, եր կա րա ժամ կետ սո ցի ա լա
կան ծրագ րեր: 

Աշ խար հի խո շոր ըն կե րու թյուն նե րի ու 
կա ռույց նե րի PR պա տաս խա նա տու ներն 
հա տուկ ու շադ րու թյան են ար ժա նաց
նում սո ցի ա լա կան PR–ը՝ որ պես կազ
մա կեր պու թյան գայ թակ ղիչ կեր պա րի 
ստեղծ ման գոր ծոն, և դրա հա մար չեն 
խնա յում հս կա յա կան մի ջոց ներ՝ բարձր 
որա կա վո րում ու նե ցող մաս նա գետ նե
րի, հայտ նի մարդ կանց ներգ րավ վա
ծու թյունն ապա հով վե լու հա մար: Որ ևէ 
սո ցի ա լա կան մեծ նա խա գիծ կյան քի 
կո չե լու հա մար իրա կա նաց վում են լայ
նա մասշ տաբ մար քե թին գային հե տա զո
տու թյուն ներ, մշակ վում է իրա տե սա կան 
ռազ մա վա րու թյուն, հս տա կեց վում են 
սո ցի ա լա կան ուղղ վա ծու թյան ծրագ րե
րի ցան կը և քայլ առ քայլ իրա գործ վում: 
Եվ այդ ջան քերն ապար դյուն չեն. շնոր
հիվ վե րը նշ վա ծի՝ կազ մա կեր պու թյան 
վար կա նի շը բարձ րա նում է, հա սա րա
կու թյան շր ջա նում դրա կան գնա հա
տա կան է ձևա վո րում և հե տաքրքր վա

ծու թյուն տվյալ կազ մա կեր պու թյան 
գոր ծու նե ու թյան նկատ մամբ: Եվ, վեր
ջա պես, ապա հո վում է կազ մա կեր պու
թյան կա յու նու թյու նը և բար գա վա ճու մը:

 Սո ցի ա լա կան PR–ի մե ծա ծա վալ 
գոր ծու նե ու թյու նը բնո րոշ է զար գա
ցած երկր նե րի բիզ նես–քա ղա քա կա
նու թյանը, նրա մասն է կազ մում, քա
նի որ հա սա րա կու թյու նը ըն կալ վում է 
որ պես հա վա սար իրա վունք ու նե ցող 
սուբյեկտ: Ցան կա ցած առա ջա դեմ ըն
կե րու թյուն ձգ տում է հնա րա վո րինս իր 
հե տաքրքրու թյուն նե րը մո տեց նել հա
սա րա կու թյան մո տե ցում նե րին, կա ռու
ցել իրենց գոր ծու նե ու թյունն այն պես, որ 
այն փո խա դարձ օգ տա կար լի նի: 

Հա յաս տա նում ան կա խու թյան տա րի
նե րից սկ սած գե րիշ խում էր այլ մո տե
ցում. հա սա րա կու թյու նը դի տարկ վում էր 
որ պես շու կայի պա սիվ օբյեկտ՝ ար դյուն
քում ինչ պես քա ղա քա ցի ներն, այն պես էլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը կորց նում էին 
մի մյանց նկատ մամբ վս տա հու թյու նը, 
ին չը նպաս տում էր կա ռույ ցի, կազ մա
կեր պու թյան հե ղի նա կու թյան ան կմա նը: 
Այ սօր իրա վի ճա կը փոխ վել է: Հա սա րա
կու թյու նը, գտն վե լով անընդ հատ վե րա
փոխ ման փու լում, թե լադ րում է շու կայի 
խա ղի նոր կա նոն ներ: Շատ ղե կա վար
ներ ար դեն կա րևորում են հան րային 
կա պե րը և նպաս տում են ոլոր տի բա րե
լավ մանն ու գրա գետ, հա մա կարգ ված 
աշ խա տանք նե րի իրա գործ մա նը: 

 Բա րե գոր ծու թյուն:
 Բա րե գոր ծու թյունն իր մեջ նե րա ռում 

է աջակ ցու թյուն նրանց, ով քեր կա րի քա
վոր են: Նվի րատ վու թյու նը լի նում է գու
մա րի կամ նյու թա կան այլ ար ժե քա վոր 
իրե րի տես քով: Այս մե թո դը կի րա ռում են 
գրե թե բո լոր ըն կե րու թյուն նե րը, որոնք 
ու շադ րու թյուն են դարձ նում իրենց սո
ցի ա լա կան կար գա վի ճա կին: Առա վե լու
թյունն այն է, որ այն չի պա հան ջում բարդ 
կազ մա կերպ չա կան և մտա վոր ջան քեր. 
բա վա կան է ֆի նան սա կան մի ջոց նե
րը փո խան ցել մեկ հաշ վից մյու սին կամ 
նվի րա բե րել հա մա պա տաս խան կազ մա
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կեր պու թյա նը կամ մարդ կանց ան հրա
ժեշտ պա րա գա ներ: Մի ջո ցա ռում նե րի, 
քա րո զար շավ նե րի շնոր հիվ ըն կե րու թյա
նը հա ջող վում է ստա նալ թի րա խային 
լսա րա նի հա մակ րան քը և ստեղ ծել ըն
կե րու թյան մա սին քն նար կում նե րի հա վե
լյալ տե ղե կատ վա կան առիթ: Այս տեխ
նո լո գի այի թե րու թյունն այն է, որ այն 
չի կա րող ազ դել առա վել մեծ լսա րա նի 
վրա: Մար դիկ, ով քեր ուղ ղա կի ո րեն չեն 
մաս նակ ցում ար շա վին, չեն կա րող գնա
հա տել դրա կա րևորու թյու նը, քա նի դեռ 
իրա կա նում չեն զգա ցել իրենց հան դեպ 
բա րե գոր ծա կան աջակ ցու թյուն: Նման 
PR ակ ցի այի մա կար դա կը ցածր է լի նում 
նո րույ թի բա ցա կա յու թյան դեպ քում: Հա
սա րա կու թյան մեծ մա սը կար ծում է, որ 
հա ջո ղու թյան հա սած ըն կե րու թյուն նե րը 
ուղ ղա կի պար տա վոր են բա րե գոր ծու
թյամբ զբաղ վել:

 Բա րե գոր ծու թյունն իր բնույ թով բա րի 
կամ քի դրս ևո րում է: Բա րե գոր ծու թյունն 
ան կախ իր շար ժա ռիթ նե րից միշտ հիմն
ված է հա մե րաշ խու թյան և պա տաս խա
նատ վու թյան վրա: Ան հա տա կան, մաս
նա վոր և կո լեկ տիվ նա խա ձեռ նող նե րը 
հան րու թյան օգ նու թյան, առող ջա պա
հու թյան, կր թու թյան, բնա պահ պա նու
թյան և մշա կույ թի շր ջա նում կար ևոր 
նշա նա կու թյուն ու նեն պե տու թյան հա
մար, քան կա րե լի է են թադ րել: Կա տա
րած ված կար ծիք, որ բա րե գոր ծու թյու
նը զբաղ մունք է հա րուստ նե րի հա մար 
և այն սահ մա նա փակ վում է նյու թա կան 
օգ նու թյամբ, սա կայն լավ գործ անե լու 
հա մար չկա ոչ մի հաս տատ ված ձև1:

 Բա րե գոր ծու թյամբ զբաղ վում են 
գրե թե բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը՝ 
ու շադ րու թյուն դարձ նե լով իրենց սո ցի
ա լա կան կար գա վի ճա կին։ Քա ղա քա ցի
նե րի մե ծա մաս նու թյու նը բա րե գոր ծու
թյունն ըն դու նում է որ պես պար տա դիր 
եր ևույթ։ Ըստ նրանց՝ հա ջո ղակ ըն կե

1  Балготворительность как искусство 
отдавать, http://www.forbes.ru/stil–zhizni–column/
blagotvoritelnost/82171–blagotvoritelnost–kak–
iskusstvo–otdavat 

րու թյու նը պար տա վոր է զբաղ վել բա րե
գոր ծու թյամբ։ Նշենք, որ այդ պի սի հան
րային գնա հա տա կա նը բա ցա սա կան չի 
հա մար վում, քա նի որ այն ըն կե րու թյան 
«իմի ջը» դարձ նում է որ պես կա յուն զար
գա ցող. եթե կա հնա րա վո րու թյուն օգ
նել մյուս նե րին, ու րեմն ըն կե րու թյու նում 
գոր ծե րը լավ են ըն թա նում։ 

 Բա րե գոր ծա կան ակ ցի ա նե րի բյու ջեն 
հիմ նա կա նում բարձր չէ։ Սո վո րա բար 
այն տա տան վում է 1500–15000 դո լա
րի մի ջա կայ քում։ Բնա կա նա բար, խո շոր 
ըն կե րու թյուն նե րը կա րող են իրենց թույլ 
տալ ծախ սել ավե լի մեծ գու մար ներ։ Այս 
տեխ նո լո գի ան ավե լի լավ է օգ տա գոր
ծել որ պես օժան դակ եր ևույթ, այլ ոչ թե 
ըն կե րու թյան PR ռազ մա վա րու թյան հիմ
նա կան ուղ ղու թյուն2։ 

Դժ վար աշ խա տած գու մա րը նվի
րա բե րե լու դր դա պատ ճառ նե րից մե կը 
« բա րե գոր ծու թյուն» եր ևույ թի հան դեպ 
վս տա հու թյուն ու նե նալն է, այն հա մոզ
մուն քը, որ այն կա րող է հան րու թյան մեջ 
դրա կան փո փո խու թյուն ներ և նոր ար
ժեք ներ ձևա վո րել3: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տվել, որ ամե րի կա ցի նե րի ճն շող մե ծա
մաս նու թյու նը դրա կան վե րա բեր մունք 
ու նի այն ըն կե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, 
որոնք պաշտ պա նում են այ լոց շա հե րը, և 
շատ սպա ռող ներ գտ նում են, որ կսկսեն 
օգ տա գոր ծել այն ապ րան քա նի շը, որը 
կլի նի ի բա րօ րու թյուն ինչ–որ գոր ծի: 
Բա ցի դրանից՝ մարդ կանց 86 %–ն իրա
կա նում ցան կա նում է, որ ըն կե րու թյուն
նե րը բարձ րա ձայ նեն իրենց կա տա րած 
լավ գոր ծե րի մա սին4:

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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 Կար ևոր վում է բա րե գոր ծա կան կազ
մա կեր պու թյան կամ բա րե գոր ծա կան 
մի ջո ցառ ման վե րա բե րյալ տե ղե կատ
վու թյան տա րա ծու մը: 

Ս տորև ներ կա յաց ված են բա րե գոր
ծու թյան ոլոր տում հան րային կա պե րը 
օգ տա գոր ծե լու մի քա նի տար բե րակ ներ. 

1.Դեպ քե րի (գոր ծի) ու սում նա սի րու
թյուն ներ:

Ծ րագ րի կամ խնդ րի կր ճատ մեկ
նա բա նու թյուն ներն են, որոնք պետք է 
մշա կի բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյու նը: 
Նկա րագ րում են ծրագ րի խն դի րը, ցույց 
են տա լիս խնդ րի լուծ մա նը հաս նե լու 
ճա նա պարհ նե րը և ման րա մասն նկա
րագ րում ձեռք բեր ված ար դյունք նե րը: 
Դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն ներն ար
դյու նա վետ մի ջոց են ցույց տա լու հա
մար կա տար վող ահ ռե լի աշ խա տան քը 
բա րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան կող մից 
(o րի նակ՝ ստեղ ծե լով որ ևէ բա րե գոր
ծա կան ծրագ րի հա ջո ղու թյան պատ մու
թյուն (succes story): Դեպ քե րի ու սում նա
սի րու թյուն նե րը կա րե լի է տե ղադ րել և 
տա րա ծել ըն կե րու թյան կամ ան հա տի 
կայ քում, սո ցի ա լա կան ցան ցե րում, տա
րա ծել զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց
նե րով, ներ կա յաց նել զե կույց նե րում: 
Այս ամե նը կն պաս տի բա րե գոր ծու թյան 
խրա խուս մա նը, ինչ պես նաև ըն կե րու
թյան կամ ան հա տի ճա նա չե լի ու թյա նը:

2. Զանգ վա ծային լրատ վու թյան մի
ջոց ներ (ԶԼՄ):

ԶԼՄ–նե րը եկամ տա բեր տար բե րակ 
են աջա կից նե րի, հո վա նա վոր նե րի և 
հան րու թյան հետ հա ղոր դակց վե լու հա
մար: Զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րը 
տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծե լու, հե տա
դարձ կապ հաս տա տե լու, թի րա խային 
հան րու թյա նը գրա վե լու և բա րե գոր ծա
կան ըն կե րու թյա նը նպաս տե լու հա մար 
ար դյու նա վետ գոր ծիք են:

3.« Դես պան» կամ « կար ծի քի առաջ
նորդ»:

 Բազ մա թիվ բա րե գոր ծու թյուններ 
իրա կա նաց նող ըն կե րու թյուն ներ ունեն 
« դես պան», որը ներ կա յաց նում է բա

րե գոր ծա կան ըն կե րու թյան ար ժեք ներ: 
Նշա նա կե լով մի նշա նա վոր մար դու՝ 
որ պես « դես պան»–ի՝ կա րե լի է  գոր ծա
ծել նրա անու նը հան րու թյա նը իրա զե
կե լու և հա սա րա կու թյան մոտ ավե լի 
մեծ հե տաքրք րու թյուն առա ջաց նելու 
նպատակով: Քա նի որ նշա նա վոր մար
դիկ ու նեն երկր պա գու նե րի մեծ բա նակ, 
կա րե լի է նաև ներգ րա վել նրանց՝ ձեռք 
բե րե լով առա վել մեծ լսա րան: 

4.Ինք նա գո վազ զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րով:

 Զանգ վա ծային լրատ վու թյան տար
բեր մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը, հար
ցազ րույց ներ տա րա ծե լը նույն պես կա
րող է նպաս տել ար ված գոր ծի էլ ավե լի 
մեծ ճա նաչ մա նը: Հար ցազ րույց նե րի 
ժա մա նակ կա րե լի է ներգ րա վել ինչ–որ 
մե կի, ում օգ նել է բա րե գոր ծա կան ըն կե
րու թյու նը կամ ան հա տը: 

5.Անձ նա կան կայ քի (բ լո գի) ստեղ ծում: 
Անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել կայք (բ լոգ), 

որ տեղ պետք է պար բե րա բար հրա
պա րա կել նո րու թյուն ներ հան րու թյա
նը գրա վե լու և տե ղե կատ վու թյան փո
խանց ման հա մար: Բլո գում կա րե լի է 
գրել այն մա սին, թե ինչ է անում բա րե
գոր ծա կան ըն կե րու թյու նը՝ ներ կա յաց
նե լով ոգեշն չող պատ մու թյուն ներ այն 
մարդ կանց մա սին, ով քեր բա րե գոր ծու
թյուն են ստա ցել, կա րե լի է քն նար կել 
գա լիք մի ջո ցա ռում նե րը, խրա խու սել 
նվի րատ վու թյուն նե րը և այլն1: 

 Հան րու թյան մոտ բա րե գոր ծու թյու
նը հա տուկ տեղ է զբա ղեց նում: Այն օգ
նու թյուն է հան րու թյան խո ցե լի խմ բի 
հա մար, զար գաց նում է բա րու թյու նը և 
կա մա վո րու թյան զգա ցու մը մարդ կանց 
մոտ, ներշն չում է վս տա հու թյուն թե՛ բա
րե գոր ծու թյուն կա տա րո ղի, և թե՛ ստա
ցո ղի 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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Բա րե գոր ծու թյան ռազ մա վա րու
թյուն:

 Ներ կա յումս ըն կե րու թյուն ներն, իրա
կա նաց նե լով բա րե գոր ծա կան ծրագ րեր, 
նպաս տում են ար վես տի, մշա կույ թի, գի
տու թյա նը և այլ ոլորտ նե րի զար գաց մա
նը: Բա րե գոր ծու թյուն իրա կա նաց նե լու 
ձևե րը կա րող են տար բեր լի նել՝ սե փա
կան ծրագ րե րի իրա կա նա ցու մից մինչև 
տար բեր բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ
նե րին աջակ ցե լը1: 

Ի՞նչ է իրե նից ներ կա յաց նում բա
րե գոր ծու թյան ռազ մա վա րու թյու նը: 
Ռազ մա վա րու թյու նը գոր ծո ղու թյուն նե
րի մշակ ված ծրա գիր է՝ որ ևէ նպա տա
կի հաս նե լու հա մար: Ար դյու նա վետ և 
եկամ տա բեր լի նե լու հա մար բա րե գոր
ծու թյու նը պետք է ար տա ցո լի և առաջ 
մղ վի ըն կե րու թյան հիմ նա կան ար ժեք

նե րով և մտա հո գու թյու նով: 
 Հինգ քայլ ռազ մա վա րա կան բա րե

գոր ծու թյան հա մար.
1.հս տա կեց նել ըն կե րու թյան ար ժեք

նե րը,
2. սահ մա նել նպա տակ,
3. մատ նան շել լա վա գույն ճա նա պար

հը՝ սպաս վող ար դյունք նե րին հաս նե լու 
հա մար,

4. կենտ րո նա նալ ծրագ րի իրա կա նաց
ման վրա,

5. հա վա սա րեց նել ռե սուրս նե րը2:
 Կազ մա կեր պու թյուն նե րը բա րե գոր

ծու թյուն կա տա րե լուց առաջ հս տա կեց
նում են իրենց ռազ մա վա րու թյու նը՝ հե
տա զո տե լով ըն կե րու թյան ար ժեք նե րը, 
նպա տակ նե րը և մար տահ րա վեր նե րը: 

 Հե տա զո տու թյու նը հիմ նա կա նում 
կա տար վում է ըստ հե տև յալ հար ցե րի՝

Լ րա ցու ցիչ մի ջոց ներ ստա նա լու հա
մար հե տա զո տու թյուն ներն իրա կա նաց
վում են՝ ստեղ ծե լով ֆո կուս խմբեր աշ
խա տող նե րի մեջ, ինչ պես նաև ար տա քին 
հե տա զո տու թյուն կա տա րե լով ըն կե րու
թյան շուրջ սո ցի ա լա կան խնդիր նե րի և 
հա մայնք նե րի հե տաքրք րու թյան վե րա
բե րյալ: Ծրագ րա վոր ման գոր ծըն թա ցը 
սո վո րա բար ու ղեկց վում է շա հա ռու նե
րի հետ տար բեր ժո ղով նե րով և հան դի
պում ներ իրա կա նաց նե լով:

 Ըն կե րու թյու նը ստեղ ծում է բա րե
գոր ծա կան ծրա գիր՝ հե տև յալ կե տե րին 
հետ ևե լով՝

•  ռազ մա վա րու թյան վե րա նայ ման 

1 Нужна ли бизнесы благотворительность? 
22.11.2008, http://prdirector.ru/public/nuzhna–li–
biznesu blagotvoritelnost/.

հա մար ստեղ ծել թիմ.
• հիմ նա կան շա հա ռու նե րից ստա

նալ կար ծիք ներ և առա ջարկ ներ հար
ցում նե րի, հս կո ղու թյան և ֆո կուս խմբե
րի մի ջո ցով.

•  կազ մել հե տա զո տու թյուն և վեր
լու ծու թյուն հան րու թյան կա րիք նե րի և 
հե ռան կա րային մո տե ցում նե րի վե րա
բե րյալ .

• ի րա կա նաց նել հա մե մա տա կան 
հե տա զո տու թյուն.

•  կազ մել ռազ մա վա րա կան–բա
րե գոր ծա կան պլան և կա ռուց վածք՝ նե
րա ռե լով շա հա ռու նե րի առաջ նա հեր թու
թյու նը և այլ մի ջոց ներ.

•  սո ցի ա լա կան և հան րային կա
րիք նե րի վեր հա նում .

• աշ խա տող նե րի ներգ րա վում կա
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մա վո րա կան աշ խա տանք նե րում.
• ստաց ված ար դյունք նե րի ստու

գում և գնա հա տում.
•  ռազ մա վա րու թյան պար բե րա

բար վե րա նա յում1:
 Ըստ Բա րե գոր ծու թյան մա սին ՀՀ 

օրեն քի 5–րդ հոդ վա ծի՝ բա րե գոր ծու
թյունն իրա կա նաց վում է հե տև յալ 
սկզբունք նե րով՝

1. սո ցի ա լա կան ար դա րու թյան պահ
պա նու մը.

2. մար դա սի րու թյան ամ րապն դու մը և 
տա րա ծու մը.

3. մարդ կային ար ժա նա պատ վու թյան 
պահ պա նու մը.

4. սե րունդ նե րի հա մե րաշ խու թյան 
ամ րապն դու մը.

5. սո ցի ա լա կան հաս ցե ա կա նու թյան 
պահ պա նու մը.

6. սո ցի ա լա կան խնա մա ռու թյան բա
ցա ռու մը.

7.ազ գային խտ րա կա նու թյան բա ցա
ռու մը2:

Եր կա րա ժամ կետ սո ցի ա լա կան 
ծրագ րեր:

PR տեխ նո լո գի ա նե րից ամե նաար
դյու նա վետ նե րից մեկն է: Նման ծրագ րե
րի հիմ քը մի ջո ցա ռում նե րի հա մա խումբն 
է, որը կենտ րո նա նում է հա սա րա կա կան 
կա րևորա գույն խն դիր նե րի լուծ ման 
վրա: Որ պես կա նոն՝ հա յաս տա նյան 
առա ջա տար կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
ձգ տում են առա վե լա գույնս օգ տա գոր
ծել այս հնար քը՝ իր բո լոր ուղ ղու թյուն
նե րով, որոնք հիմն ված են տաս նյակ 
փոքր ծրագ րե րի վրա: Ըստ նրանց՝ 
ինչ քան շատ, այն քան լավ: Այ նո ւա մե
նայ նիվ, ար դյու նա վետ ազ դե ցու թյուն 
ունե նա լու հա մար բա վա կան է ընտ րել 
մեկ–եր կու առանց քային թե մա ներ, 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/:

նպա տա կաուղղ ված վե րա ծել այն մեծ 
ծրագ րի: Դա թույլ կտա ընդ գծել կազ
մա կեր պու թյան ան հա տա կա նու թյու նը, 
ինչ պես նաև խնայել մի ջոց ներ և նե րուժ: 
2012 թ–ի սկզ բին « Բի լայն» ըն կե րու թյու
նը հիմ նադ րեց բա րե գոր ծա կան կո մի տե, 
որը եռամ սյա կի կտր ված քով օգ նու թյուն 
է ցու ցա բե րում կա րի քա վոր վե տե րան
նե րին, հաշ ման դամ նե րին, որբ երե խա
նե րին և ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու
թյուն նե րին: « Բի լայն» ըն կե րու թյու նը 
Բ րի տա նա կան խորհրդի հա յաս տա նյան 
մաս նա ճյու ղի և ՀՀ ԿԳ նա խա րա րու թյան 
հետ հա մա տեղ ամեն տա րի հայ տա րա
րում է «Beeline Scholarship» ծ րա գի րը: Այն 
շուրջ 100 հայ ու սա նո ղի տրա մադ րում է 
կր թա թո շակ՝ վճա րե լով նրանց մեկ կի
սա մյա կի ուս ման վար ձը:

 Բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա ռում նե րից է 
նաև ամե նա մյա մայի սի 9–ին նյու թա կան 
օգ նու թյան տրա մադ րու մը Հայ րե նա կան 
մեծ պա տե րազ մի վե տե րան նե րին, ինչ
պես նաև իրա կա նաց նում է « Զանգ զի
նակ ցին» ակ ցի ան՝ հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձե ռե լով վե տե րան նե րին ան վճար 
զան գելու աշ խար հի ցան կա ցած եր կիր: 

Ըն կե րու թյու նը կա նո նա վոր կեր պով 
նպա տա կային օգ նու թյուն է ցու ցա բե րում 
դպ րոց–ին տեր նատ նե րին և ման կատ նե
րին, ինչ պես նաև 2014 թվա կա նին բա
րե գոր ծա կան ծրա գիր է իրա կա նաց նում 
ԵՊՀ–ի հետ՝ բա ցե լով նոր հա մա կարգ
չային լսա րան ներ:

«Օ րանժ Ար մե նի ա» ըն կե րու թյու նը 
2011 թվա կա նից հիմ նել է «Օ րանժ» հիմ
նադ րա մը, որը ըն կե րու թյան բա րե գոր
ծա կան և մար դա սի րա կան ծրագ րե րի 
իրա կանց նող հիմ նա կան կա ռույցն է:   
Հիմ նադ րա մի  ա ռա քե լու թյունն է փո
խել մարդ կանց կյան քը և զար գաց ման 
հնա րա վո րու թյուն ներ տալ խո ցե լի հա
մայնք նե րի բնա կիչ նե րին: «Օ րանժ» հիմ
նադ րա մը   հա մա կար գում է Հա յաս տա
նում  «Օ րանժ»–ի կող մից իրա կա նաց վող 
բա րե գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյու նը: Հիմ
նադ րամն ա ջակ ցում է բա րե գոր ծա կան 
ծրագ րե րի իրա կա նաց մա նը հե տև յալ 
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երեք հիմ նա կան ոլորտ նե րում՝ առող
ջա պա հու թյուն և հաշ ման դա մու թյուն, 
հա մայն քային զար գա ցում, կր թու թյուն: 

Ա ռող ջա պա հա կան ոլոր տում 
«Օ րանժ» հիմ նադ րա մը Հայ կա կան ակ
նա բու ժու թյան նա խագ ծի հետ հա մա
տեղ իրա կա նաց րեց   ՀՀ մար զե րում 
ան վճար ակ նա բու ժա կան ծա ռա յու
թյուն նե րի ծրա գի րը: Ար դեն 4 տա րի շա
րու նակ Հայ կա կան ակ նա բու ժու թյան 
նա խագ ծի հետ հա մա տեղ հիմ նադ րամն 
իրա կա նաց նում է այս կար ևոր ծրա գի
րը, որի շնոր հիվ ավե լի քան 50.000 հո
գի ար դեն օգտ վել են ան վճար ակ նային 
զն նում ան ցնե լու հնա րա վո րու թյու նից, 
իսկ ավե լի քան 3.700 մարդ ան վճար 
վի րա հատ վել և ստա ցել են լա զե րային 
բու ժում: Այս ծրա գիրն իրա կան փո փո
խու թյուն է բե րում մարդ կանց կյան քում, 
մաս նա վո րա պես հա սա րա կու թյան խո
ցե լի ան դամ նե րին և անա պա հով ըն
տա նիք նե րին: 2014 թվա կա նի ծրա գի րը 
մեկ նար կել է Արա րա տի, Վայոց Ձո րի, 
Գե ղար քու նի քի, Սյու նի քի և Ար մա վի րի 
մար զե րում:

 Հա մայն քային զար գաց ման ծրագ րե
րից «Օրանժ» հիմ նադ րա մը 2014 թվա կա
նին մեկ նար կեց « Մեկ գյուղ»   լայ նա ծա վալ 
ծրա գի րը: Նա խա ձեռ նու թյան հիմ նա կան 
նպա տակն է աջակ ցել գյու ղա կան հա
մայնք նե րի հա մա լիր զար գաց մա նը: Այն, 
մաս նա վո րա պես, ուղղ ված է ընտր ված 
մեկ գյու ղա կան հա մայն քի տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան կա յուն զար գաց մա նը և 
աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ մա նը, ինչ պես 
նաև կր թա կան ու առող ջա պա հա կան 
են թա կա ռուց վածք նե րի բա րե լավ մա
նը: Ծրա գի րը գյու ղի բնա կիչ նե րին թույլ 
կտա բա րե լա վել կաթ նամ թեր քի ար տա
դ րու թյունն ու վա ճառ քից ստաց ված ար
դյունք նե րը: Նո րաս տեղծ կոո պե րա տի
վին աջակ ցե լու նպա տա կով ստեղծ վե լու 
է կա թի հա վա քագր ման և վա ճառ քի 
մաս նա գի տաց ված ու նոր տեխ նի կայով 
զին ված կետ: 

« Վի վա Սել–ՄՏՍ» ըն կե րու թյունն իր 
բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա ռում ներն իրա

կա նաց նում է հենց « Վի վա Սել–ՄՏՍ» 
ան վան տակ: Առող ջա պա հա կան ոլոր
տում 2008 թվա կա նից Վի վա Սել–ՄՏՍ–ն 
աջակ ցում է աու տիզ մով տա ռա պող 
երե խա նե րին հա մա գոր ծակ ցու թյան 7 
տար վա ըն թաց քում «Ե րե խա նե րի զար
գաց ման մի ջազ գային կենտ րոն» ՀԿ–ին 
ուղղ ված Վի վա Սել–ՄՏՍ–ի ներդ րում նե
րի ընդ հա նուր ծա վա լը կազ մել է ավե լի 
քան 96 մլն դրամ: Կենտ րո նը կր թա բու
ժա կան ծա ռա յու թյուն ներ է մա տու ցում 
աու տիզմ և ընդ հա նուր զար գաց ման այլ 
խան գա րում ներ ու նե ցող երե խա նե րին:

«Օր րան» բա րե գոր ծա կան հիմ
նադրա մի և Վի վա Սել–ՄՏՍ–ի հա մա գոր
ծակ ցու թյան ար դյուն քում կազ մա կեր պել 
է հա մերգ՝ «Օր րան»–ի տա րեց շա հա ռու
նե րի մաս նակ ցու թյամբ՝ « Թող գա րուն
նե րը գան ու չգ նան» խո րագ րով:  Վի վա
Սել–ՄՏՍ–ի և Հա յաս տա նի մա նուկ ներ 
հիմ նադ րա մի (COAF) հա մա գոր ծակ ցու
թյան շնոր հիվ իրա կա նու թյուն է դար ձել 
Ար տե նի հա մայն քի երե խա նե րի եր կար 
սպաս ված երա զան քը. վե րա բաց վել է 
հա մայն քի հիմ նա նո րոգ ված տար րա կան 
դպ րո ցի մաս նա շեն քը: Վի վա Սել–ՄՏՍ–ը 
7 մի լի ոն դրամ է տրա մադ րել դպ րո
ցում ստեղ ծա գոր ծա րան հիմ նադ րե լու 
հա մար, որից կօգտ վեն դպ րո ցի բո լոր 
աշա կերտ նե րը: 

Ս տեղ ծա գոր ծա րա նը ժա մա նա կա կից 
կր թա կան պա հանջ նե րին հա մա պա տաս
խա նող դա սա սե նյակ է, որը հա գեց ված 
է էլեկտ րո նային գրա տախ տա կով (smart 
board), ժա մա նա կա կից հա մա կար գիչ նե
րով, ինչ պես նաև հա տուկ շար ժա կան 
կա հույ քով: Վեր ջինս աշա կերտ նե րին 
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս կա տա րելու 
ինչ պես ան հա տա կան, այն պես էլ զույ
գե րով կամ խմ բային աշ խա տանք:

Ս տեղ ծե լով բա րե գոր ծա կան հիմ
նադ րամ ներ՝ խո շոր սե փա կա նա տե րե րը 
և կազ մա կեր պու թյուն նե րը ֆի նան սա
վո րում են կր թա կան ծրագ րե րը (հա
մալ սա րան նե ր, քո լեջ ներ, դպ րոց ներ), 
հե տա զո տա կան ինս տի տուտ նե րին, ար
վես տի կենտ րոն նե րին, եկե ղե ցի նե րին, 
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տար բեր հա սա րա կա կան կազ մա կեր
պու թյուն նե րին: 

Եր կա րա ժամ կետ սո ցի ա լա կան ծրա
գ րե րի հիմ նա կան թե րու թյունն այն է, որ 
նրանք արագ ար ձա գանք չեն տա լիս, 
սա կայն ան ժխ տե լի է նաև նրա առա վե
լու թյուն նե րը. կազ մա կեր պու թյան «իմի
ջի» ամ րապն դում, և որ պես վերջ նա
կան ար դյունք, հա սա րա կու թյան ռե ալ 
աջակ ցու թյուն: Նման ծրագ րե րը հնա
րա վո րու թյուն են տա լիս հաս տա տելու 
եր կա րա ժամ կետ և բա րիդ րա ցի ա կան 
հա րա բե րու թյուն ներ ինչ պես հա սա րա
կու թյան, այն պես էլ պե տա կան և մաս
նա վոր հատ վա ծի հետ: Եր կա րա ժամ
կետ PR ծրագ րե րը կազ մա կեր պու թյան 
PR ռազ մա վա րու թյան հիմքն են: Հա մա
տե ղե լով այն այլ մե թոդ նե րի հետ՝ կա
րե լի է հաս նել լուրջ հա ջո ղու թյուն նե րի: 
Եր կա րատ ևու թյու նը և պար բե րա կա նու
թյունն այս տեխ նո լո գի այի ար դյու նա
վե տու թյան գրա վա կան ներն են: Բա րե
գոր ծա կան հիմ նադ րամ նե րի ստեղծ ման 
առաջ նա հեր թու թյու նը պատ կա նում է 
ԱՄՆ–ին: Այս երկ րում նմա նա տիպ հիմ
նադ րամ ներ ստեղծ վել են վա ղուց՝ հիմն
վե լով ան ձնա կան խո շոր ու նեց ված քի 
վրա. օրի նակ՝ Կար նե գի, Ֆորդ, Ռոկ ֆել
լեր և այլ հա րուստ ըն տա նիք ներ ստեղ
ծե ցին բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ ներ: 
Հե տա գա տա րի նե րին այլ խո շոր ու նեց
ված քա տե րեր նույն պես սկ սե ցին ստեղ
ծել բա րե գոր ծա կան ֆոն դեր: Ամե նա շատ 
ֆոն դերն ի հայտ եկան երկ րի հա րավ–
ա րևմ տյան հատ վա ծում (Կա լի ֆոր նի ա, 
Տե խաս, Նևա դա, Լո ւի զի ա նա)1: 

Բա րե գոր ծա կան առա վել կենտ րո
նաց ված գոր ծու նե ու թյուն են ծա վա լել 
հայ կա կան բա րե գոր ծա կան կազ մա
կեր պու թյուն նե րը, որոնք նպա տակ են 
ու նե ցել լու ծե լու հա յու թյան առջև ծա
ռա ցած կա րևորա գույն խն դիր նե րը՝ հա
մախմ բել աշ խար հաս փյուռ հա յու թյան 
ու ժե րը, ճիշտ օգ տա գոր ծել հայ բա րե

1  Благотворительные фонды, http://www.
bibliotekar.ru/biznes–21/65.htm

գործ մե ծա հա րուստ նե րի ֆի նան սա կան 
ու նյու թա կան ներդ րում նե րը, դրանք 
կենտ րո նաց նել և նպա տա կաուղ ղել հօ
գուտ հա յա պահ պա նու թյան, հա յա շատ 
գա ղութ նե րում հիմ նել դպ րոց ներ, գրա
դա րան ներ, կա ռու ցել եկե ղե ցի ներ, հրա
տա րա կել պար բե րա կան ներ ու գր քեր, 
բա ցել հի վան դա նոց ներ, աղ քա տախ
նամ տներ և այլն:

 Ի րենց գոր ծու նե ու թյան ծա վալ նե
րով և իրա կա նաց րած ծրագ րե րի հա
մազ գային բնույ թով առա վել հայտ նի 
են հայ կա կան բա րե գոր ծա կան հե տև յալ 
կազ մա կեր պու թյուն ներն ու հիմ նադ
րամ նե րը. Գա լուստ Գյուլ բեն կյան հիմ
նադրամ (ԳԳՀ), Հայ օգ նու թյան ֆոնդ 
(ՀՕՖ), Հայ կա կան բա րե գոր ծա կան ընդ
հա նուր մի ու թյուն (Հ ԲԸՄ), Հայ օգ նու
թյան մի ու թյուն (ՀՕՄ), Ջի նի շյան հի շա
տա կի հիմ նադրամ (ՋՀՀ), « Հա յաս տան» 
հա մա հայ կա կան հիմ նադ րամ (ՀՀՀ): 
1988–ի Սպի տա կի երկ րա շար ժից հե տո 
Հա յաս տա նում իրենց գրա սե նյակ ներն 
են բա ցել նաև մի շարք մի ջազ գային 
բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն
ներ՝ « Վորլդ Վիժն Հա յաս տան» (1988 
թ.), « ՍՕՍ–Քին դեր դորֆ Ին տեր նա ցի ո
նալ» (1989 թ., ՍՕՍ–Ման կա կան գյու ղեր), 
« Սեյվ դը Չիլդ րեն Ֆե դե րեյշն ինկ.» (1993 
թ., Փր կենք երե խա նե րին), ստեղծ վել են 
բա րե գոր ծա կան–հա սա րա կա կան նոր 
կազ մա կեր պու թյուն ներ, հիմ նադ րամ ներ՝ 
«Օր րան» (2000 թ., Րաֆ ֆի և Ար մի նե Հով
հան նի սյան ներ), « Զան գա կա տուն» (2006 
թ., Թու ֆեն կյան հիմ նադ րամ) և այլն: 

Այ սօր ակն հայտ է դառ նում այն փաս
տը, որ հան րու թյան ար դյու նա վետ զար
գաց ման և սե փա կան հա ջո ղու թյան հաս
նե լու հա մար բիզ նե սը պետք է մտա ծի ոչ 
մի այն իր շա հույ թի և հար կե րի վճար ման 
մա սին, որոնք նա խա տես վում են պե տու
թյան կող մից՝ լու ծե լու հա մար տար բեր 
սո ցի ա լա կան խն դիր ներ, այլ նաև այն 
պետք է հան րու թյան հետ մի ա սին պայ
քա րի սո ցի ա լա կան անար դա րու թյուն նե
րի, տն տե սա կան ան հա վա սա րու թյան և 
էկո լո գի ա կան խն դիր նե րի դեմ: 



238

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

1. Ա. Ա վե տի սյան, Հան րային կա պեր, դա սա խո սու թյուն ներ, «Ան տա րես» հրատ., Եր ևան, 2008 :
2. Анд ре е ва Г.М. Со ци аль ная пси хо ло ги я. М. Ас пект–П ресс 2009г.
3. Кап лип С.М., Сен тер А.Х., Брум Г.М. Паб лик ри лейшнз. Те о рия и прак ти ка. М., 2000.
4. Куз не цов В. Ф. Свя зи с об щест вен ност ью. Те о рия и тех но ло ги и. М., 2009.
5. Шиш ки на М. А. Паб лик ри лейшнз в сис те ме со ци аль но го уп рав ле ни я. Спб., 2002
6. Gareth G Morgan, Nei J Fketcher, Public Benefit Reporting by Charities, Center for Voluntary Research, 

Sheffield Hallam University, June 2011, p 5.
7. Putnam K., What is Strategic Philanthropy? Putnam Community investment consulting. http://

eps654–11.wikispaces.com/file/view/StrategicPhilanthropy.pdf 
8. Coorporate Philanthropy, 2014 http://www.tpi.org/news/corporate_philanthrophy.aspx

СОЦИАЛЬНЫЙPR:БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕПРОГРАММЫКАКТЕХНОЛОГИЯ
ПРИВЛЕЧЕНИЯВНИМАНИЯ

АСТ ГИК АВЕ ТИ СЯН 
Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет, 

ка фед ра те ле ра ди о жур на лис ти ки,
 кон ди дат  фи ло ло ги чес ких на ук, до цент

Од ной из ос нов ных це лей свя зей с об щест вен ност ью яв ля ет ся фор ми ро ва ни е  до ве ри я, 
а к со ци аль но му PR–у от но сят ре ше ние об щест вен ных проб лем с по мощ ью раз лич ных об
щест вен ных ме роп ри я тий и аги та ци он ных кам па ний. Со ци аль ный PR приз ван гар мо ни ро
вать от но ше ния меж ду ор га ни за ци ей и со ци у мом. Ор га ни за ции или ини ци а тив ные груп пы, 
име ю щие дос та точ но ре сур сов, бе рут на се бя эту функ ци ю, что бы пред ло жить эф фек тив ное 
ре ше ние су щест ву ю щих проб лем. Они долж ны быть в сос то я нии ра бо тать со сво им ок ру
же ни ем и, в част нос ти, гар мо ни ро вать от но ше ния с рукo водст вом, с биз нес–парт не ра ми, с 
це ле вой ау ди то ри ей и ос ве дом лять каж до го из них ин фор ма ци ей о собст вен ной по ли ти ке и 
мис си и. 

SOCIALPR:CHARITYPROGRAMSASATECHNOLOGYTOATTRACTATTENTION
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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 Պե տու թյուն նե րի զար գաց ման տար
բեր փու լե րում լրատ վա մի ջոց նե րը 
են թարկ վել են տար բեր ի րա վա կան 
կար գա վոր ման, լրագ րող ներն ու լրատ
վա կան գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց
նող նե րը օ ժտ ված են ե ղել այն պի սի 
ի րա վունք նե րով և պար տա կա նու թյուն
նե րով, ո րոնք է ա պես տար բեր վում են 
ներ կայիս ժո ղովրդա վա րա կան ԶԼՄ–
նե րի, լրագ րող նե րի ի րա վունք նե րից և 
պար տա կա նու թյուն նե րից: Հոդ վա ծում 
ամ փոփ ված են հար ցեր, ո րոնք վե րա
բե րում են ԶԼՄ–նե րի՝ որ պես հա սա
րա կա կան քա ղա քա կան ի նս տի տու տի 
ձևա վոր մա նը, ի րա վա կան կար գա վի
ճա կին և գոր ծու նե ու թյան ա ռանձ նա
հատ կու թյուն նե րին:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. մա մու լի ա զա տու թյու նը, 
ԶԼՄ–նե րի գոր ծու նե ու թյան ի րա վա կան 
կար գա վո րում, ամ սա գիր «Ազ դա րար», 
խորհր դային մա մուլ:

 Ժո ղովրդա վա րա կան հա սա րա
կու թյու նում քա ղա քա ցի նե րին տե ղե
կատ վու թյամբ ա պա հով վող հիմ նա
կան ի նս տի տու տի դե րում հան դես են 
գա լիս ԶԼՄ–նե րը: Ա նհ նար է պատ կե
րաց նել ժո ղովրդա վա րա կան որ ևէ պե
տու թյուն ա ռանց ԶԼՄ–նե րի գոր ծու նե
ու թյան ա զա տու թյան, լրագ րող նե րի 
ան կա խու թյան, բազ մա կար ծու թյան 
և տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան: 
Հա սա րա կու թյու նը չի կա րող ու նե նալ 
բնա կա նոն զար գա ցում, ե թե նրա նում 
բա ցա կա յում է խոս քի ա զա տու թյու
նը, մտ քի և կար ծիքն ար տա հայ տե լու 
ի րա վուն քը, ի սկ այս ի րա վունք նե րի 
ի րա գոր ծու մը մե ծա պես կախ ված է 
ԶԼՄ–նե րի գոր ծու նե ու թյու նից: ԶԼՄ–նե

րը նպաս տում են հա սա րա կու թյու նում 
սահ մա նադ րա կան այն պի սի կար ևոր 
ի նս տի տու տի զար գաց մա նը, որ պի սին 
է տե ղե կատ վա կան ի րա վուն քը: 

ԶԼՄ–ներն ան ցել են պատ մա կան 
ձևա վոր ման եր կա րատև և բարդ ժա
մա նա կաշր ջան, ո րը բաղ կա ցած է 
տար բեր փու լե րից: 

ԶԼՄ–նե րի ա ռա ջաց ման սկզբ նա
կան փու լը հաշ վարկ վում է մեր թվար
կու թյան սկզ բից, ե րբ Հին Հու նաս տա
նում և Հռո մում ա ռա ջա ցան ա ռա ջին 
ազ դագ րե րը, ո րոնք հե տա գա յում 
կան խո րո շե ցին թեր թե րի ծա գումն ու 
զար գա ցու մը: Այդ ժա մա նակ դեռևս 
տա րած ված չէր տե ղե կու թյուն նե րի 
տա րած ման գրա վոր ձևը, տե ղե կու
թյուն նե րը տա րած վում է ին բա նա վոր, 
ո րն ար դյու նա վետ չէր և հա ճա խա կի 
ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա
նող: ԶԼՄ–նե րի ձևա վոր ման սկզբ նա
կան փու լում տե ղե կատ վու թյան աղ
բյուր ներն է ին հիմ նա կա նում պա տերն 
ու քա րե րը, պա պի րուս նե րը, մա գա
ղաթ նե րը, ո րոնք ըն դա մե նը տե ղե
կատ վու թյան փո խանց ման սո վո րա
կան և պարզ աղ բյուր ներ է ին: Թեև հին 
ժա մա նակ նե րում ար դեն ի սկ նկա տե լի 
է ին մա մու լի ա ռա ջաց ման ա ռա ջին նա
խադ րյալ նե րը, այ դու հան դերձ դրանք 
բա վա րար չէ ին, որ պես զի հա մար վե ին 
ԶԼՄ–ներ: 

Քա ղա քակր թու թյան ա ռա ջըն թա
ցի, մաս նա վո րա պես՝ ար տադ րու թյան 
մի ջոց նե րի զար գաց ման, պե տու թյուն
նե րի մշա կու թային վե րել քի և ար
դյու նա բե րու թյան ա ճին զու գըն թաց 
պե տու թյուն նե րի հա մար հրա տապ 
լուծ ման խն դիր էր ստեղ ծե լու և ու նե

ԼԻ ԼԻԹ ԽԱ ՌԱՏՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ ի րա վուն քի և փի լի սո փայության ի նս տի տու տի հայ ցորդ,

ՀՀ ԳԱԱ գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն, ի րա վա խորհր դա տու

ԶԼՄ–ՆԵ ՐԻ՝ ՈՐ ՊԵՍ ՀԱ ՍԱ ՐԱ ԿԱ ԿԱՆ–ՔԱ ՂԱ ՔԱ ԿԱՆ Ի ՆՍ ՏԻ ՏՈՒ ՏԻ 
ՁԵՎԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ՓՈՒ ԼԵ ՐԸ ԵՎ Ա ՌԱՆՁ ՆԱ ՀԱՏ ԿՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԸ
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նա լու գրա վոր աղ բյուր ներ: Այս ժա մա
նա կաշր ջա նում հայտն վե ցին ձե ռագ րեր 
և մա գա ղաթ ներ: Մեր թվար կու թյան I 
դա րում մարդ կու թյունն ար դեն հայտ
նա գոր ծեց թուղ թը, ո րը փո խա րի նե
լու ե կավ մինչ այդ գո յու թյուն ու նե ցող 
մա գա ղա թին, և ո րի հայտ նա գոր ծումն 
ու նե ցավ պատ մա կան կար ևոր նշա
նա կու թյուն: Թուղթն ա ռա ջին ան գամ 
պատ մա կա նո րեն ա ռա ջա ցել է I–II դա
րե րում Չի նաս տա նում՝ թղ թի հայ րե նի
քում: IV դա րում թուղ թը « մուտք գոր
ծեց» Ճա պո նի ա, և մի այն X դա րում 
ա րաբ ա ռևտ րա կան նե րի մի ջո ցով ներ
մուծ վեց Եվ րո պա և Ռու սաս տան: 

Ե րկ րորդ փու լը հաշվ վում է մեր 
թվար կու թյան սկզ բից և տևում մինչև 
15–րդ դա րը, ե րբ հայտն վե ցին ա ռա
ջին ձե ռա գիր հրա տա րա կու թյուն նե րը: 
Միջ նա դա րյան ձե ռագ րե րը, ի նչ պես 
հայտ նի է, զար դար ված է ին պատ կե
րա զարդ և գու նա վոր ման րան կար
նե րով և զար դա նախ շե րով: Ար տադ
րու թյան մի ջոց նե րի զար գաց ման և 
ա ռևտ րաշր ջա նա ռու թյան զար գաց ման 
պայ ման նե րում ան հրա ժեշ տու թյուն 
ա ռա ջա ցավ տե ղե կատ վու թյան օ պե
րա տիվ փո խանց ման, և այդ նպա տա
կով միջ նա դա րյան խո շոր քա ղաք նե
րում ստեղծ վե ցին տե ղե կատ վա կան 
կենտ րոն ներ: Այս պես, 1530 թվա կա
նին այդ պի սի կենտ րոն հիմն վեց Վե
նե տի կում և հենց այս տե ղից է, որ շր
ջա նա ռու թյան մեջ դր վեց « թեր թը»1: 
1320 թվա կա նին Գեր մա նի ա յում հիմ
նադրվեց թղ թի ա ռա ջին գոր ծա րա նը, 
ո րով սկիզբ դր վեց փո րա գրու թյա նը: 

Եր րորդ փուլն հատ կան շա կան է 
գրատ պու թյան հայտ նա գոր ծու թյամբ 
(15–17–րդ դա րեր), ե րբ 1440 թվա կա նին 
Յո հան Գու տեն բեր գը ստեղ ծեց տպա
գ րա մե քե նան, ո րն իս կա կան խթան 
դար ձավ մա մու լի և լրագ րու թյան 
զար գաց ման հա մար, և ո րի շնոր հիվ 

1  Տես՝ Ворошилов В.В. Журналистика, Санкт–
Петербург 1999 г.,.С 10. 

բնակ չու թյու նը ու նե ցավ ան հրա ժեշտ 
տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հնա
րա վո րու թյուն2: Գու տեն բեր գի հայտ
նա գոր ծու թյունն ու նե ցավ պատ մա կան 
և քա ղա քա կան մեծ նշա նա կու թյուն 
այն ի մաս տով, որ նա ա ռա ջար կում էր 
ա վան դա կան տախ տա կը (ո րի վրա փո
րագ րում է ին տա ռե րով) փո խա րի նել 
տպա գիր մե քե նայով և օ գտ վել տպա
գիր տա ռա տե սա կից (շ րիֆ տից): Տպա
գիր հրա տա րա կու թյուն նե րի հայ րե նի քը 
հա մար վում է Ա րևմ տյան Եվ րո պան: 

Սա այն փուլն էր, ե րբ թեր թերն ու ամ
սագ րե րը վերջ նա կա նա պես ձևա վոր վե
ցին որ պես լրատ վա մի ջոց ներ: Ռու սաս
տա նում և մի շարք ե րկր նե րում, մինչ 
լրատ վա մի ջոց նե րի կա յա նա լը, տա րած
ված էր է պո սը, ո րն ար տա հայտ վում և 
փո խանց վում էր աս քե րի, ա սույթ նե րի և 
ազ գագ րա կան եր գե րի մի ջո ցով: XV դա
րի ե րկ րորդ կե սին է պո սին փո խա րի նե
ցին ա ռա ջին տպա գիր տեքս տե րը: Այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նի կար ևոր ա ռանձ
նա հատ կու թյու նն ա յ ն է, որ հրա տա րա
կու թյուն նե րը սկ սե ցին ի րա կա նաց նել 
լայ նա ծա վալ գոր ծու նե ու թյուն: XV–XVI 
դա րե րում Եվ րո պա յում, ի սկ Ռու սաս
տա նում Ի վան III–ի օ րոք, ար դեն դես
պան նե րի գոր ծու նե ու թյան շնոր հիվ 
հաս տատ ված էր աշ խար հիկ հրա պա
րա կա խո սու թյու նը: Ա ռա ջին ռու սե րեն 
գիր քը, ո րը լույս տե սավ 1564 թվա կա նին 
(«А пос тол»), տպագ րե ցին Ի վան Ֆյո դո
րո վը և Պյոտր Մս տիս լա վե ցը: Գրատ
պու թյան գոր ծին ա ջակ ցե ցին նաև Բո
րիս Գո դու նո վը և պատ րի արք Ի ո վը3: 

XV–XVI դա րե րում լրագ րու թյու
նը ձևա վոր վել էր որ պես կրո նա
կան–ե կե ղե ցա կան լրագ րու թյուն, 
ո րի ա պա ցույցն էր ա ռա ջին տպա գիր 
հրա տա րա կու թյուն նե րի կրո նա կան 
բո վան դա կու թյու նը: XVII դա րի ե րկ
րորդ կե սին ար դեն սկ սե ցին 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 աշ խար հիկ հրա տա րա կու
թյուն ներ: Դրանք շատ հե ռու է ին, բնա
կա նա բար, լրատ վա մի ջոց նե րի գոր
ծա ռույ թից, այ նո ւա մե նայ նիվ, ի րենց 
բո վան դա կու թյամբ այս կամ այն չա
փով ան դրա դառ նում է ին ժա մա նա
կաշր ջա նի նշա նա կա լի հար ցե րին: 

Չոր րորդ փուլ (XVII–XX դա րեր), ե րբ 
լրագ րու թյու նը վերջ նա կա նա պես ձևա
վոր վեց որ պես հա սա րա կա կան ի նս տի
տուտ: Սկ սած XVII դա րից եվրո պա կան 
մի շարք ե րկր ներ (Ա վստ րի ա, Հո լան
դի ա, Ի տա լի ա, Ֆրան սի ա և այլն) սկսե
ցին հրա տա րա կել աշ խար հիկ բնույ
թի նյու թեր պա րու նա կող տպա գիր 
թեր թեր, քա ղա քա կան նո րու թյուն ներ 
և ի րա դար ձու թյուն ներ: Ար դյուն քում 
տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի լրագ րու
թյու նը աս տի ճա նա բար վե րած վեց քա
ղա քա կան և գա ղա փա րա կան պայ քա
րի գոր ծիքի՝ ը նդ դեմ բուր ժո ւա զի այի 
և ճոր տա տե րե րի: Այդ պայ քա րի ար
տա հայ տու թյունն է ին քա ղա քա կան 
պար սավ նե րը (պամֆ լետ ներ), ո րոնք 
ծնունդ է ին ա ռել XVII դա րի բուր ժո ւա
կան հե ղա փո խու թյան ժա մա նա կաշր
ջա նից: Հե տա գա յում լույս ըն ծայ վե ցին 
նաև ա ռա ջին ամ սագ րե րը: Ա ռա ջին 
հրա տա րա կու թյու նը՝ « Գիտ նա կա նի 
ամ սա գի րը», տպագր վեց Փա րի զում՝ 
1655–ին: Պատ մա կա նո րեն կար ևոր 
ի րա դար ձու թյուն տե ղի ու նե ցավ Ռու
սաս տա նում XVII–XVIII դա րե րում, ե րբ 
կայսր Պետ րոս Ա ռա ջի նը ներ մու ծեց 
պե տու թյան հա մար պար տա դիր եվ
րո պա կան ար ժեք ներ և օ րենք ներ. նա 
ներ մու ծեց եվ րո պա կան չա փա նիշ ներ, 
մաս նա վո րա պես՝ ստեղծ վե ցին ու սում
նա կան հաս տա տու թյուն ներ, լայն տա
րա ծում ստա ցավ գրատ պու թյու նը, և 
ա մե նա կա րևորը՝ տա ռա ճա նա չու թյու նը 
հեշ տու թյամբ յու րաց նե լու նպա տա կով՝ 
ե կե ղե ցա կան–ս լա վո նա կան դժ վա րըն
թեռ նե լի ձե ռագ րա տիպ այ բու բե նի փո
խա րեն, 1708–ին շր ջա նա ռու թյան մեջ 
դր վե ցին տպա գիր տա ռա տե սակ ներ: 

XIX դա րում թեր թերն ու ամ սագ րե րը 

դար ձան հա սա րա կա կան կյան քի կա
րևորա գույն և ան բա ժան մա սը: Քա ղա
քա կան պայ քա րի ո ւժգ նաց ման պայ
ման նե րում լրատ վա մի ջոց նե րը ձեռք 
բե րե ցին ո րո շա կի ո րեն ար տա հայտ ված 
քա ղա քա կան ո ւղղ վա ծու թյուն: Թեև 
բուր ժո ւա զի այի և սո ցի ա լիզ մի լրագ
րու թյու նը գոր ծում է ին զու գա հեռ միև
նույն հա սա րա կու թյան մեջ, այ դու հան
դերձ դրանք ի րենց բնույ թով տար բեր 
է ին և ա ռանձ նա նում էին՝ ը ստ հատ
կա նիշ նե րի: Լրագ րու թյան տար բեր 
և ներ հուկ քա րոզ չու թյան հետ ևան
քով լրատ վա մի ջոց նե րը ձեռք բե րե
ցին ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն. 
հան րային լսա րա նը տի րա պե տում 
էր ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյամբ, 
ձևա վոր վում էր հա սա րա կա կան կար
ծի քը և այլն:

Հին գե րորդ փուլ՝ XX դա րաշր ջան, 
ո րը բա ժան վում է եր կու շր ջա նի. XX 
դա րի ա ռա ջին կես՝ սո ցի ա լիս տա կան 
լրագ րու թյան ժա մա նա կաշր ջան, և XX 
դա րի ե րկ րորդ կես՝ ԶԼՄ–նե րը՝ որ պես 
չոր րորդ իշ խա նու թյուն և միև նույն ժա
մա նակ հա ղոր դակ ցու թյան է լեկտ րո
նային ԶԼՄ–նե րի ժա մա նա կաշր ջան: 

Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նի ԶԼՄ–նե
րի նշա նա կու թյու նն ա յ ն է, որ դրանք, 
ա ռաջ նորդ վե լով ժո ղովրդա վա րու
թյան սկզ բունք նե րով, հան րու թյան 
մեջ ձևա վո րում են հա մա մարդ կային 
ար ժեք ներ: Այս պի սով՝ ա ռանձ նա նում 
է վե ցե րորդ փու լը, որ պես XXI դա րի 
հա մա մարդ կային կամ հա մընդ հա նուր 
լրագ րու թյուն, ո րը դեմ է հա սա րա կու
թյան ան դամ նե րի նկատ մամբ ա մեն 
մի հար կադ րան քին և բռ նու թյա նը: Հե
տ ևա բար, մե րօ րյա ԶԼՄ–նե րը, ո րոնք 
կոչ ված են ար տա հայ տե լու հա սա
րա կա կան կար ծիք, հետ ևա բար, մեր 
կար ծի քով՝ նպա տա կա հար մար է դի
տար կել ԶԼՄ–նե րի տե ղը և դե րը հա
սա րա կու թյան սո ցի ա լա կան ո լոր տում: 

ԶԼՄ–նե րը՝ որ պես սո ցի ա լա կան հա
մա կար գի ի նս տի տուտ, նե րա ռում են 
թեր թե րի, ամ սագ րե րի և հան դես նե րի 
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խմ բագ րու թյուն նե րը, հրա տա րակ չու
թյուն նե րը, հե ռուս տա ռա դի ոըն կե րու
թյուն նե րը, ո րոնց աշ խա տան քի ի րա
կա նա ցումն ա պա հով վում է ո րա կյալ 
և մաս նա գի տաց ված աշ խա տա կազ մի 
և լրագ րող նե րի կող մից: Ի նչ պես ար
դեն նշել ե նք, ԶԼՄ–նե րի հա մա կար
գի բաղ կա ցու ցիչ մաս է կազ մում նաև 
լրագ րու թյու նը, ո րը բազ մաբ նույթ է և 
բաղ կա ցած է տեխ նի կա կան, տե ղե
կատ վա կան, կազ մա կերպ չա կան, գի
տա կան և ու սում նա կան հաս տա տու
թյուն նե րից: Լրագ րու թյու նը, որ պես 
գի տու թյուն, նե րա ռում է զանգ վա
ծային լրատ վա մի ջոց նե րը, զանգ վա
ծային հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րը, 
մա մու լը, տե սալ սո ղա կան և այլ մի ջոց
ներ: Ա ռա ջին տպա գիր պար բե րա կան 
հրա տա րա կու թյուն նե րը, ո րոնք 1609 թ. 
լույս տե սան Գեր մա նի ա յում, «Relation 
Adler» (Հա ղոր դագ րու թյուն) և «Aviso–
Relation oder Zeitung» (Հայ տա րա րու
թյուն) գեր մա նա կան թեր թերն է ին1: Այդ 
թվա կանն էլ ըն դուն ված է հա մա րել 
թեր թե րի ա ռա ջաց ման սկիզ բը, սա կայն 
տպա գիր պար բե րա կան նե րի հնա գույն 
օ րի նակ նե րը հե տա զո տող ո րոշ մա
տե նա գետ նե րի կար ծի քով՝ թեր թե
րի սկզբ նա կան հրա տա րա կու թյու նը 
սկսվել է ա վե լի վաղ շր ջա նում: 

XVII դա րում տպա գիր թեր թեր 
հայտն վե ցին նաև Շվեյ ցա րի ա յում 
(1610), Բել գի ա յում (1605), Ա նգ լի ա յում 
(1642), Իս պա նի ա յում (1661), Ի տա լի
ա յում (1636), Ֆրան սի ա յում (1631), և 
եվ րո պա կան այլ ե րկր նե րում2: Պատ
մա բան նե րի հաշ վարկ նե րով 1630–ին 
Եվ րո պա յում թեր թե րի քա նա կը հաս
նում էր մոտ 30–ի: Ռու սաս տա նում 
« Ве до мос ти» ան վամբ տպա գիր մա
մու լի ա ռա ջին թեր թը լույս է տե սել 
1702–ին, Պետ րոս I–ի օ րոք3: 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. 

մա նա կաշրջա նից սկ սած նոր հրա տա
րա կու թյուն նե րը ձեռք բե րե ցին այն
պի սի հատ կա նիշ ներ, ո րոնց շնոր հիվ 
մա մու լը զգա լի զար գա ցում ապ րեց: 
Այդ հատ կա նիշ ներն են թո ղարկ ման 
պար բե րա կա նու թյու նը և կա նո նա վո
րու թյու նը, մե ծա ծա վալ տպա քա նա կը, 
լայն տա րա ծու մը և տե ղե կատ վու թյան 
ար դի ա կա նու թյու նը: ԶԼՄ–նե րի կա յաց
ման և ձևա վոր ման ակ տիվ գոր ծըն
թա ցից զերծ չմ նաց նաև Հա յաս տա նը՝ 
XVIII դ. վեր ջե րից և XIX դ. ա ռա ջին կե
սե րին: Սա այն ժա մա նա կաշր ջանն էր, 
ե րբ Հա յաս տանն ապ րում էր իր պատ
մու թյան նոր շր ջա նի մշա կու թային 
զար գա ցու մը, հետ ևա բար՝ ԶԼՄ–նե րի 
ի նս տի տու տի կա յա ցումն ան հրա ժեշտ 
էր և պա հանջ ված ի նչ պես գաղ թօ ջախ
նե րում, այն պես էլ Հա յաս տա նի զույգ՝ 
ա րևմ տյան և ար ևե լյան հատ ված նե
րում: 

Հայ կա կան ա ռա ջին տպա գիր ամ
սա գի րը՝ «Ազ դա րար» ան վամբ, լույս 
է տե սել 1794–1796 թթ. Հնդ կաս տա նի 
Մադ րաս քա ղա քում: Ամ սա գի րը ու նե
ցավ պատ մա քա ղա քա կան և գա ղա
փա րա խո սա կան կար ևոր նշա նա կու
թյուն հայ ազ գային քա ղա քա կան մտ քի 
զար գաց ման և պատ մու թյան գոր ծում: 
Մաս նա վո րա պես, «Ազ դա րար»–ի է ջե
րում ա ռա ջադր վեց հայ րե նի քում ազ
գո վին հա վաք վե լու և այն զո րաց նե լու 
գա ղա փա րը4: 

Հա սա րա կա կան տե ղա շար ժերն ու 
հե ղա փո խա կան շար ժում նե րը հասց
րե ցին թեր թե րի քա նա կի սրըն թաց 
ա ճին: Ֆրան սի ա յում Մեծ հե ղա փո
խու թյան նա խօ րե ին լույս է ին տես նում 
մոտ 60 տպա գիր պար բե րա կան հրա
տա րա կու թյուն ներ, ի սկ հե ղա փո խու
թյան տա րի նե րին՝ մոտ 5005: Տպա գիր 
թեր թե րի տնօ րին ման ի րա վուն քի շուրջ 
ծա վալ վել էր բա վա կա նա չափ 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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պայ քար՝ դրս ևոր ման ծայ րա հեղ ձևե
րով: Օրի նակ՝ Ա նգ լի ա յում XVII դա րի 
վեր ջե րին ըն դուն վեց օ րենք, ո րն ար
գե լում էր թեր թե րի տա րա ծու մը կի րա
կի օ րե րին և, ը ստ այդմ, պահ պան վում 
էր այդ օր վա սր բու թյու նը: Ֆրան սի ա
յում Նա պո լե ոն Բո նա պար տի իշ խա նու
թյան օ րոք փակ ված է ին գրե թե բո լոր 
քա ղա քա կան թեր թե րը, ի սկ մնա ցած 
մա սը փաս տա ցի վե րած վել էր կա ռա
վա րա կան քա րոզ չու թյան մար մին նե
րի1: Բուր ժո ւա կան հե ղա փո խու թյուն
նե րը ամ բող ջո վին տո գոր ված է ին այդ 
ժա մա նա կաշր ջա նի ա ռա ջա դեմ մտա
վո րա կան նե րի (Վոլ տեր, Ռու սո, Լոկ, 
Լե սինգ, Գյո թե և այլն) զար գաց րած 
գա ղա փար նե րով: 

Մա մու լի բուր ժո ւա կան ժա մա նա
կաշր ջա նի բա նա վե ճե րում կենտ րո
նա կան տեղ էր զբա ղեց նում ա զատ 
խոս քի, մաս նա վո րա պես մա մու լի ա զա
տու թյան խն դի րը: Մա մու լը գտն վում 
էր հա սա րա կայ նու թյան հե տաքրք րու
թյան կի զա կե տում: Բուր ժո ւա կան հե
ղա փո խու թյուն նե րի դա րաշր ջա նում 
լրագ րու թյան պաշտ պա նու թյու նը աշ
խար հիկ կամ ե կե ղե ցա կան մի ջամտու
թյու նից հա մար վում էր հե ղա փո խա
կան պայ քա րի լա վա գույն կո չե րից 
մե կը2: Մտ քի և խոս քի ա զա տու թյան 
սկզ բուն քի խո շոր նվա ճում էր հա մաշ
խար հային պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին 
ան գամ՝ Շվե դի ա յում, 1766 թ. ըն դուն
ված մա մու լի ա զա տու թյան մա սին 
օ րեն քը և Ֆրան սի այի 1789 թ. մար դու 
և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի մա սին 
Հռ չա կա գի րը3: Հռ չա կագ րի հա մա պա
տաս խան հոդ վա ծը, ո րը նե րառ վել 
է Ֆրան սի այի ներ կայիս սահ մա նա
դրու թյու նում, սահ մա նում է կար ծի քի 

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 հա մոզ մունք նե րի ա զա տու թյու նը՝ 
որ պես մար դու հիմ նա րար ի րա վունք
նե րից մե կը. « …յու րա քան չյուր քա ղա
քա ցի կա րող է ա զատ ար տա հայ տել, 
գրել և հրա պա րա կել այն ա մե նը, ի նչ 
կցան կա նա՝ բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով 
սահ ման ված դեպ քե րում այդ ա զա տու
թյան չա րա շա հում նե րի»4: Այս պի սով՝ 
դեռևս եր կու դար ա ռաջ հռ չակ վե ցին 
և ի րա վա բա նո րեն ճա նաչ վե ցին խոս
քի ա զա տու թյան ի րա վուն քը և մա մու լի 
ան կա խու թյու նը: Ա զատ ար տա հայտ
վե լու ի րա վուն քը ամ րագր վեց մեկ այլ 
լայն ճա նա չում ու նե ցող ի րա վա կան 
ակ տով՝ ի րա վունք նե րի մա սին Բի լով, 
ո րով ո ւղ ղում կա տար վեց 1787 թ. Ա ՄՆ 
Սահ մա նադ րու թյան մեջ: Սահ մա նա
դ րու թյան այդ Ա ռա ջին Ո ւղղ ման մեջ 
մա մու լի ա զա տու թյունն ամ րագր ված 
է ե ղել մար դու այն պի սի հիմ նա րար 
ի րա վունք նե րի հետ, ի նչ պի սիք է ին՝ 
խոս քի և դա վա նան քի ա զա տու թյու նը, 
ժո ղովրդի ա զատ հա վաք նե րի և մի ա
վոր ման ի րա վունք նե րի ա զա տու թյու
նը, կա ռա վա րու թյա նը դի մե լու ի րա
վուն քը և այլն: Ո ւղղ ման մեջ նշ ված էր 
դրույթ, ո րը սահ մա նում է ր՝ «… Կոնգ
րե սը չպետք է ըն դու նի օ րենք ներ, 
ո րոն ցով կա րող են նսե մաց վել խոս քի 
և մա մու լի ա զա տու թյու նը»5: Ի նչ պես 
տես նում ե նք, « մա մու լի ա զա տու թյուն» 
եզ րույթն ա ռա ջին ան գամ ար տա հայտ
վել է Ա ՄՆ Սահ մա նադ րու թյան ա ռա ջին 
ո ւղղ ման պա հից: Հե տա գա յում գոր ծա
ծու թյան մեջ դր վեց նաև « խոս քի ա զա
տու թյուն» ար տա հայ տու թյու նը, ո րի 
ի մաս տը ո րոշ ա ռու մով նույ նաց վում 
էր « մա մու լի ա զա տու թյուն» եզ րույ թին: 
Բա ցի դրանից՝ Ա ՄՆ –ում Սահ մա նա
դրու թյան ըն դուն ման պա հից մա մու լը 
դի տարկ վում էր որ պես « չոր րորդ իշ
խա նու թյուն»: Այս ա ռի թով Յու. Ա ռա քե

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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լյա նը նշում է. «...սա ոչ այն քան տուրք է 
վա ղե մի ե րեք դա սե րին՝ հո գևորա կա
նու թյա նը, ա զն վա կա նու թյա նը և նոր 
ծա գող բուր ժո ւա զի ային, որ քան ո ւղ
ղա կի տուրք ներ կա ժա մա նակ նե րին, 
ե րբ մա մու լը փաս տո րեն ձեռք է բե րել 
իշ խա նու թյան ե րեք ճյու ղե րի (օ րենս
դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա
նու թյուն նե րի) կար գա վի ճակ1: « Չոր
րորդ իշ խա նու թյուն» հաս կա ցու թյու նը 
գե րիշ խում է հա սա րա կա կան գի տակ
ցու թյան մեջ: « Մա մու լը ստեղ ծում է 
հա սա րա կա կան կար ծիք, ո րն ար դեն 
ի սկ կար ևոր է, բայց ը նդ հա նուր առ
մամբ մա մու լը զուրկ է ի րա կան իշ խա
նու թյու նից»2: Ա ՄՆ այս օ րի նա կին հետ
ևե ցին ժո ղովրդա վա րու թյան ուղին 
բռնած պե տու թյուն նե րը՝ ամ րագ րե լով 
այն որ պես գե րա կայող նորմ ի րենց 
սահ մա նադ րու թյուն նե րում և սահ մա
նադ րա կան օ րենք նե րում: 

Դեռևս ԽՍՀՄ տա րի նե րին ձևա վոր
վել էր մա մու լի հայե ցա կարգ, ո րի հա
մա ձայն՝ մա մու լի գոր ծու նե ու թյունն 
ո ւղղ ված էր ար տա հայ տե լու կու սակ
ցա կան շա հե րը և տե սա կետ նե րը: 
Սկ սած 1977 թվա կա նից ԽՍՀՄ Սահ
մա նադ րու թյու նը ե րես պաշտ ե րաշ
խա վո րում էր մա մու լի ա զա տու թյու նը, 
սա կայն բա ցա ռա պես կու սակ ցա կան 
շա հե րի պաշտ պան ման նկա տա ռում
նե րով: Շուրջ յոթ տաս նա մյա կի ըն
թաց քում ձևա վոր ված խորհր դային 
ԶԼՄ–նե րը՝ որ պես քա ղա քա կան հա մա
կար գի ի նս տի տուտներ, ի րա կա նաց
նե լով «սո ցի ա լիս տա կան բազ մա կար
ծու թյան» վրա հիմն ված քա րոզ չա կան 
գոր ծու նե ու թյուն, աս տի ճա նա բար 
կորց նում է ին մարդ կանց գի տակ ցու
թյու նը մա նի պու լյա ցի այի են թար կե լու 
ու նա կու թյու նը և դրա նով ի սկ հար վա
ծի տակ դնում ի րենց ի սկ գո յու թյան 
հիմ նա վո րու մը: Ը նդս մին, խորհր դային 

1  Տես՝ Յուրի Առաքելյան, «Ժուռնալիստիկա. 
զրույցներ մասնագիտության մասին»: Երևան, 
1997թ., էջ 19–20: 

2  Տես՝ նույն տեղում, էջ 25:

մա մու լը լու սա բա նում էր մի այն այն պի
սի ի րա դար ձու թյուն ներ, ո րոնց մա սին 
տե ղյակ էր և հա վա նու թյուն էր տա
լիս կու սակ ցու թյու նը: Ա մե նաեր կա րը 
գո յատ ևեց պե տու թյան վե րահս կո ղու
թյու նը լրատ վա մի ջոց նե րի նկատ մամբ: 
Կու սակ ցա կան կո մի տե նե րը կա ռա վա
րում, վե րահս կում և ո ւղ ղոր դում է ին 
լրատ վա մի ջոց նե րը: ԽՍՀՄ–ո ւմ մա
մու լի, ռա դի ոյի և հե ռուս տա տե սու
թյան ղե կա վա րու մը դր ված էր հան
րա պե տա կան, մար զային, քա ղա քային 
և տա րա ծաշր ջա նային կազ մա կեր
պու թյուն նե րի, կու սակ ցու թյուն նե րի և 
դրանց ղե կա վար մար մին նե րի վրա: 
Լրատ վա մի ջոց նե րի և քա րոզ չու թյան 
աշ խա տան քի հիմ նա կան ո ւղ ղու թյուն
նե րը կան խո րոշ վում է ին ո րո շա կի 
հրա հանգ նե րով, ո րոնք ամ րագր ված 
է ին կու սակ ցու թյան ո րո շում նե րում և 
փաս տաթղ թե րում: 

Կու սակ ցա կան հա մա գու մար նե րի 
և պլե նում նե րի ըն թաց քում տր վում էր 
գնա հա տա կան ԶԼՄ–նե րի գոր ծու նե
ու թյան մա սին, բարձ րաց վում է ին քա
ղա քա կան և տն տե սա կան խն դիր նե րի 
ի րա կա նաց ման ըն թաց քում լրատ վա
մի ջոց նե րի աշ խա տան քի հիմ նա կան 
խո չըն դոտ ներն ա ռա ջաց նող հար ցե րը: 
Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում կո մու նիս
տա կան կու սակ ցու թյու նը զգա լի ո րեն 
ա ջակ ցում էր և ազ դե ցու թյուն ու ներ 
հա սա րա կու թյան կեն սա գոր ծու նե ու
թյան բո լոր ո լորտ նե րում, այդ թվում՝ 
լրատ վա մի ջոց նե րի գոր ծու նե ու թյան: 
Մա մու լի, հե ռուս տա տե սու թյան և ռա
դի ոյի հա մա տեղ գոր ծո ղու թյուն նե րի 
կազ մա կերպ ման բո լոր հար ցե րը հան
գա մա նո րեն ամ փոփ վում է ին «ա պա
գա պլան նե րում»: Մաս նա վո րա պես, 
ո րո շա կի աց վում էր ե լույթ նե րի, հիմ
նա կան թո ղար կում նե րի, խմ բագ րու
թյան աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման 
ձևե րի թե մա տիկ ո ւղղ վա ծու թյու նը: 
ԶԼՄ–նե րի յու րա քան չյուր տե սա կի բնո
րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյու նից ել նե լով՝ 
ի րա կա նաց վում է ին կոնկ րետ խն դիր
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ներ: Օ րի նակ՝ թեր թե րի ու շադ րու թյու նը 
ա ռա վե լա պես պետք է կենտ րո նա ցած 
լի ներ նյու թե րի խո րը և բազ մա կող մա
նի լու սա բան ման վրա, հե ռուս տա տե
սու թյու նը հան դի սա նում էր խրա խուս
ման ամ բի ոն աշ խա տան քի հե րոս նե րի 
հա մար և հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս 
ներ կա յաց նելու նրանց աշ խա տան
քային ձեռք բե րում նե րը, ռա դո հե ռար
ձակ ման մի ջո ցով հան րու թյունն ի րա
զեկ վում էր աշ խա տան քի ա ռա ջան ցիկ 
փոր ձի, սոցմր ցում նե րի ըն թաց քի մա
սին, աշ խա տա վոր նե րի հա մար հե ռար
ձակ վում է ին հա տուկ գրա կան–գե ղար
վես տա կան հա ղոր դում ներ, ծրագ րեր և 
այլն: Կար ևոր է նշել, որ զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րի և կու սակ ցա կան 
մար մին նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի և փոխ գոր ծո ղու թյան հիմ նա կան ձևը 
մա մու լի ա սու լիսն էր: Վեր ջի նիս թե մա
տիկ ո ւղղ վա ծու թյու նը ո րո շում է ին կու
սակ ցա կան կո մի տե նե րը, հիմ նա կա նում 
կու սակ ցա կան մար մին նե րի ու շադ րու
թյան կենտ րո նում գտն վող հար ցե րով: 
Կու սակ ցա կան աշ խա տող նե րը հա մա
գոր ծակ ցում է ին խմ բագ րու թյուն նե րի 
աշ խա տա կից նե րի հետ՝ ան մի ջա կան 
մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լով խմ բագ
րա կան կո լեկ տի վի թո ղարկ ման և հե
ռուս տա տե սային, ռա դի ո հա ղոր դում նե
րի պատ րաստ ման աշ խա տանք նե րին: 
Գործ նա կա նում կու սակ ցա կան կա ռա
վար ման մար մին նե րի և ԶԼՄ–նե րի հետ 
հա մա տեղ աշ խա տան քում ըն դուն ված 
է ին ան հատ նե րի դրս ևոր ման տար բեր 
մո տե ցում ներ, մաս նա վո րա պես՝ կու
սակ ցա կան աշ խա տող նե րի ե լույթ նե րը 
թռուց կա ժո ղով նե րում, թղ թա կից նե րի 
հետ հա մա տեղ գոր ծու ղում նե րի մեկ
նե լը, «կ լոր սե ղան նե րի շուրջ» հան դի
պում նե րին մաս նակ ցու թյու նը: Դեռևս 
այդ ժա մա նա կից լրատ վա մի ջոց նե
րի գոր ծու նե ու թյու նում նկատ վում է ին 
ո րոշ քա րոզ չա կան կարծ րա տի պեր, 
ո րոնք բա ցա ռում է ին հա սա րա կա կան, 
ա ռա վել ևս ան ձնա կան կար ծիք դրս ևո
րե լու հնա րա վո րու թյու նը, հետ ևա բար՝ 

ա զատ բա նա վե ճե րը հա սա րա կու թյա նը 
հու զող խն դիր նե րի վե րա բե րյալ: Ա կն
հայտ է, որ խորհր դային ԶԼՄ–նե րը՝ մա
մու լը, ռա դի ոն և հե ռուս տա տե սու թյու նը 
փաս տա ցի մի ա ձուլ ված լի նե լով իշ խա
նու թյա նը, մի ա ժա մա նակ օ ժան դա կում 
և ա ջակ ցում է ին վեր ջի նիս քա ղա քա
կա նու թյան ի րա կա նաց մա նը: Սրա հետ 
կապ ված և եր բեմն հա րա բե րա կան 
ա զա տու թյան պայ ման նե րում գոր ծող 
ԶԼՄ–նե րը ու նե ին հա սա րա կա կան ազ
դե ցիկ նշա նա կու թյուն. դրանց հրա
պա րա կում ներն ու նե նում է ին ան հրա
ժեշտ և պար տա դիր հետ ևանք ներ, որ 
վկա յում էր, ան կախ լրատ վա մի ջոց նե
րի կու սակ ցա կա նու թյու նից, առ հա սա
րակ դրանց գոր ծու նա կու թյան մա սին: 
Կու սակ ցա կան և պե տա կան կա ռա
վար ման մար մին նե րը պար տա վոր է ին 
ար ձա գան քել ԶԼՄ հրա պա րա կում նե
րին, ո րով ը նդ գծ վում էր մա մու լի ե թե 
ոչ ի նք նու րույն, ա պա գոր ծա ռու թային 
նշա նա կու թյու նը: Հա կա ռակ մեր օ րե րի՝ 
հետ խորհր դային հան րա պե տու թյուն նե
րի ա ռօ րյայի, ո րում ԶԼՄ ներ գոր ծու թյան 
չա փե րը ի ջել են գրե թե զրո յա կան մա
կար դա կի: Այս պի սով՝ ը նդ հա նուր առ
մամբ՝ խորհր դային ժա մա նա կաշրջա
նում իշ խա նու թյու նը և զանգ վա ծային 
լրատ վա մի ջոց նե րը բևեռ ված է ին մի 
կող մում, ի սկ հա սա րա կու թյու նը՝ մյուս 
կող մում: Հե տա գա յում ԽՍՀՄ–ո ւմ 
ստեղծ ված աշ խար հա քա ղա քա կան 
ի րա դար ձու թյուն նե րի հետ ևան քով 
ա ռա ջա ցավ բա րե փո խում նե րի ի րա կա
նաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն ի րա վա
կան հա մա կար գում: Բա րե փո խում ներ 
տե ղի ու նե ցան նաև լրատ վա մի ջոց նե
րի ի րա վա կան կար գա վոր ման ո ւղ ղու
թյամբ: Ա ռա ջին քայ լը ե ղավ 1990 թ. հու
նի սի 12–ին ԽՍՀՄ Գե րա գույն խորհր դի 
կող մից ըն դուն ված « Մա մու լի և զանգ
վա ծային այլ լրատ վա մի ջոց նե րի մա
սին» օ րեն քը, ո րի ար դյուն քում լրատ վա
մի ջոց նե րի, մաս նա վո րա պես՝ մա մու լի 
ա զա տու թյու նը կու սակ ցա կան վեր նա
խա վի թույլտ վու թյամբ փո խա կերպ վեց 
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ի րա վա կան ի նս տի տու տի: Այդ պա հից 
ո ւր վագծ վում է ին այն փո փո խու թյուն
նե րը, ո րոնց հե տա գա յում պետք է են
թարկ վեր մա մու լը, թեև կու սակ ցու թյան 
նպա տակն էր շա րու նա կել ԶԼՄ–նե րի 
վե րահս կո ղու թյու նը և պահ պա նել իր 
գե րա կայող դիր քը գա ղա փա րա խո սու
թյան բնա գա վա ռում, սա կայն կու սակ
ցա կան վեր նա խա վի կող մից մա մու լը 
ճն շե լու և վե րահս կե լու բո լոր փոր ձերն 
ա պար դյուն է ին, մաս նա վո րա պես այն 
պատ ճա ռով, որ հռ չակ ված հրա պա
րա կայ նու թյան պայ ման նե րում ԶԼՄ–
նե րը ի րենց վրա ճն շում գոր ծադ րե լու 
ցան կա ցած փորձ ան հա պաղ հանձ
նում է ին հան րու թյան ու շադ րու թյա նը: 
Ե րկ րորդ, ոչ պա կաս կար ևոր հան գա
ման քը այն էր, որ այդ ժա մա նակ կազ
մա վոր ված նոր ղե կա վա րու թյու նը հան
դես էր գա լիս որ պես ա զատ ԶԼՄ–նե րի 
և լրագրող նե րի շա հե րի պաշտ պան, 
ո րոնք էլ ի րենց հեր թին փո խա դարձ 
ա պա հո վում է ին ղե կա վա րու թյան շա
հե րի պաշտ պա նու թյու նը: Ը ստ է ու թյան՝ 
ստեղծ ված ի րադ րու թյու նը փոխ շա հա
վետ դա շինք էր ժո ղովրդա վա րա կան 
ԶԼՄ–նե րի և ՌԴ ա ռա ջին նա խա գահ 
Բո րիս Ել ցի նի կողմ նա կից նե րի միջև, 
ը նդ դեմ խորհր դային կու սակ ցա կան 
նո մենկ լա տու րայի, ո րը մարմ նա վոր
վում էր Խորհր դային Մի ու թյան դաշ
նային մար մին նե րի մի ջո ցով: Սա կայն, 
ԶԼՄ–նե րի և ռու սաս տա նյան ղե կա վա
րու թյան այս փո խա դարձ վս տա հու
թյու նը հա րատև չէր: Այն շա րու նակ վեց 
մինչև այն պա հը, ե րբ ղե կա վա րու թյու
նը պա ռակտ վեց իշ խա նու թյուն նե րի եր
կու հա կա դիր ճյու ղե րի: Ա հա այս պի սի 
ի րա վի ճա կում հայտն վե ցին ԶԼՄ–նե րը 
1990–1991 թթ., որ պես հան րու թյան «գլ
խա վոր պարգև նե րից»1 մե կի դե րում: 
Ը նդ ո րում, եր կու հա կա դիր ճյու ղե րի 
հա տուկ ու շադ րու թյան կենտ րո նում 

1  Տես՝ Федотов  М. А. Власть, зеркало или 
служанка? СМИ в отсутствие Ариадны. Т. 1 М. 1998. 
с. 234 . 

գտն վում էր հե ռուս տա տե սու թյու նը՝ որ
պես ա ռա վել ազ դե ցիկ, հան րու թյա նը 
մատ չե լի (թեր թե րի և պար բե րա կան նե
րի ան նա խա դեպ գնա ճը հան գեց րել էր 
դրանց տպա քա նա կի ան կման, մի եր
ևույթ, որ հա րատ ևում է մինչև այ սօր): 
Այդ պի սով՝ մա մուլն աս տի ճա նա բար 
տե ղը զի ջեց հե ռուս տա տե սու թյա նը՝ 
որ պես քա ղա քա կան նո րու թյուն նե րի 
և ի րա դար ձու թյուն նե րի լու սա բան ման 
հիմ նա կան աղ բյու րի: Խորհր դային ժա
մա նա կաշր ջա նի ա ռա ջին այս օ րեն
քի նշա նա կու թյունն այն էր, որ ԽՍՀՄ 
պատ մու թյան ամ բողջ ժա մա նա կա
հատ վա ծում ա ռա ջին ան գամ օ րենսդ
րո րեն ամ րագր վեց խոս քի ի րա վուն
քը և ար գել վեց գրաքն նու թյու նը: Մինչ 
օ րենսդ րա կան այս նո րա մու ծու թյու նը 
գրաքն նու թյու նը դիտ վում էր որ պես 
ի րա վա չափ եր ևույթ, ի րա վա բա նո րեն 
հիմ նա վոր ված նորմ, մինչ դեռ ԶԼՄ–նե
րի հրա պա րա կայ նու թյու նը, ո րն իր տա
րա ծու մը ստա ցավ մի այն 1980–ա կան
նե րի ե րկ րորդ կե սին, ըն դա մե նը ԽՍՀՄ 
քա ղա քա ցի նե րին շնորհ ված թույլտ վու
թյուն է ր՝ ԽՄԿԿ Քաղ բյու րոյին ա ռըն թեր 
գրաքն նու թյան կո մի տե ի կող մից: Վեր
ջա պես՝ օ րեն քով կար գա վոր վեց ԶԼՄ 
ա զա տու թյան հիմ նա հար ցը՝ «խոս քի 
ա զա տու թյան ի րա վուն քը հռչակ վեց 
որ պես պար տա դիր ի րա վա նորմ, ի սկ 
գրաքն նու թյու նը դուրս մղ վեց ի րա վա
կան դաշ տից2» Բա ցի դրանից՝ «Մա մու
լի և զանգ վա ծային մյուս լրատ վա մի
ջոց նե րի մա սին» օ րեն քով ստեղծ վե ցին 
նպաս տա վոր պայ ման ներ՝ մաս նա վոր 
ԶԼՄ–նե րի օ րենսդ րա կան կար գա վոր
ման հա մար: 

Մա մու լի ա զա տու թյու նը ի րա վա կան 
պե տու թյու նում ԶԼՄ–նե րի գոր ծու նե
ու թյան հիմ նա կան սկզ բունքն է, ո րը 
հան դես է գա լիս որ պես ան հատ նե րի, 
հա սա րա կու թյան և տար բեր սո ցի ա
լա կան խմ բե րի քա ղա քա կան բազ մա

2 Տես՝ Иванов Д, С тоской о свободе слова, 
М.2005 статья, с.2. 
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կար ծու թյունն ար տա հայ տող և մշա կու
թային բազ մա զա նու թյունն ա պա հո վող 
պար տա դիր տարր: Ը ստ Մ. Ֆե դո տո
վի՝ այդ պի սին է « բազ մա զա նու թյան» 
սկզբուն քը, ո րը նույ նա կան է կի բեր նե
տի կայի ո լոր տի օ րեն քին՝ «որ քան բարդ 
է կա ռա վար վող օբյեկ տը, այն քան 
բազ մա գոր ծա ռու թային է կա ռա վա րող 
մե խա նիզ մը»: Հետ ևա բար՝ «ճն շե լով» 
բազ մա կար ծու թյու նը, այդ մե խա նիզ մը 
զր կում է հա սա րա կու թյա նը ի նք նաար
տա հայտ ման հնա րա վո րու թյու նից, ի սկ 
ի րեն՝ ի նք նա պահ պա նու թյու նից1:

ԶԼՄ–նե րի ի րա վա կան և սո ցի ա լա
կան դե րը հաս կա նա լու հա մար նախ 
ան դրա դառ նանք ԶԼՄ–նե րի նշա
նա կու թյա նը՝ որ պես քա ղա քա ցի ա
կան հա սա րա կու թյան ի նս տի տու տի: 
Ա րևմտյան ո րոշ տե սա բան նե րի գնա
հատ մամբ զանգ վա ծային լրատ վա մի
ջոց նե րը հա մար վում են սո ցի ա լա կան 
գոր ծըն թաց նե րի ակ տիվ մաս նա կից: 
Ա զատ մա մու լին ներ հա տուկ է քա ղա
քա ցի ա կան հա սա րա կու թյան, քա ղա
քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու
թյուն նե րի պաշտ պա նի կար գա վի ճա կը: 
Ներ կա յումս զանգ վա ծային լրատ վա
մի ջոց նե րը և զար գա ցած հա րա կից 
տե ղե կատ վա կան և հա մա կարգ չային 
տեխ նո լո գի ա նե րը թույլ են տա լիս 
հա սա րա կու թյան լայն զանգ ված նե
րին ակ տի վո րեն ներգ րավ վել ե րկ րի 
քա ղա քա կան կյան քի մեջ: ԶԼՄ–նե
րը՝ որ պես քա ղա քա ցի ա կան հա սա
րա կու թյան ի նս տի տուտ, նպաս տում 
են հա սա րա կու թյան մեջ ձևա վոր վող 
ժո ղովրդա վա րու թյան, տն տե սա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր մա նը, 
ի րա կա նաց նում քա ղա քա ցի նե րի շա
հե րի պաշտ պա նու թյուն իշ խա նա կան 
մար մին նե րի ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու
թյուն նե րից: Մյուս կող մից՝ լրատ վա մի
ջոց նե րը կա րող են ներ կա յա նալ նաև 

1  Տես՝Федотов М.А. Власть, зеркало или 
служанка? СМИ в отсутствие Ариадны. Т. 1 М. 1998. 
с 239.

որ պես իշ խա նու թյան և գոր ծա րա րու
թյան շա հե րի ներ կա յա ցու ցիչ: Ի դեպ, 
«իշ խա նու թյան, գոր ծա րար նե րի, ձեռ
նար կա տե րե րի և քա ղա քա ցի նե րի շա
հե րը կա րող են ի նչ պես հա կա սել, այն
պես էլ հա մընկ նել մի մյանց»2:

Յու րա քան չյուր հա սա րա կու թյու նում 
ԶԼՄ–ներն օ ժտ ված են հան րու թյանն 
ի րա զեկե լու, հա սա րա կա կան ի նս տի
տուտ նե րին քն նա դա տե լու, կա ռա
վա րու թյան չա րա շա հում նե րը ի ցույց 
գոր ծադ րե լու բա ցա ռիկ գոր ծա ռույ թով: 
Ի սկ թե որ քա նով է հա սա րա կու թյու նը 
բաց և ժո ղովրդա վա րա կան, եր ևում 
է պե տու թյու նում ԶԼՄ ան կա խու թյան 
աս տի ճա նից, մաս նա վո րա պես՝ մա մու
լի բազ մա կար ծու թյան վրա հիմն ված 
գոր ծա ռույթ նե րից: Այս պի սի ի րա վի
ճա կում մե ծա նում է հա սա րա կու թյան 
կախ վա ծու թյու նը մա մու լից: 

Աս տի ճա նա բար ԶԼՄ–նե րը փո խա
կերպ վում են ան ձի ի նք նաար տա հայտ
ման, հա սա րա կա կան կար ծիքն ար տա
հայ տող, հա սա րա կու թյանն ի րա զե կող 
կա րևորա գույն մի ջոց ներ: Այս ա ռու մով 
ԶԼՄ–նե րի գոր ծա ռույթ ներն ո ւղղ ված 
են քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի, քա ղա
քա կան կու սակ ցու թյու նե րի և կազ մա
կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան լու
սա բան մա նը: 

ԶԼՄ–նե րը բնակ չու թյան լայն խա
վե րին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
մուտք գոր ծելու նաև քա ղա քա կա
նու թյան ո լորտ, մո տե նալու այն պի սի 
քա ղա քա կան ար ժեք նե րի, ո րոնք պե
տա կան իշ խա նու թյան տե սան կյու նից 
ար ժե քա վոր են: 

Այս պի սով՝ ԶԼՄ–նե րը, ի րա կա նաց
նե լով տա րաբ նույթ գոր ծա ռույթ ներ, 
հան դես են գա լիս որ պես քա ղա քա կան 
ո լոր տի սուբյեկտ, և հա կա սու թյուն նե
րով ու խն դիր նե րով հան դերձ, որ պես 
ա ռօ րյա կյան քի մի մաս, հան գա մա նո
րեն լու սա բա նում են այդ ո լոր տի խն

2  Տես՝ Засурский Я. Н. Средства массовой 
информации России. М. 2006.с. 79. 
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դիր նե րը՝ միև նույն ժա մա նակ են թարկ
վե լով վեր ջին նե րիս ազ դե ցու թյա նը: 
Ար դյուն քում ա ռա ջա նում են տե ղե
կատ վա կան բազ մա թիվ հոս քեր, ո րոնք 
բաղ կա ցած են տար բեր և մի մյանց հետ 
չհա մընկ նող և հա կա սող նյու թե րից և 
հայ տա րա րու թյուն նե րից: ԶԼՄ–նե րի 
հիմ նա կան խն դի րը հե տև յալն է՝ քա ղա
քա ցի նե րի տար բեր խմբե րի միջև հնա
րա վո րինս հաս նել հա մա ձայ նու թյան 
այն պի սի ա ռանց քային հար ցե րի շուրջ, 
ի նչ պի սիք են պե տա կան, քա ղա քա կան 
ռազ մա վա րու թյան ո լորտ նե րին վե րա
բե րող հար ցե րը: Ը նդ ո րում, մա մու լը 
հան դես է գա լիս ա մե նաար դյու նա վետ 
մի ջոց նե րից մե կը՝ մար դու քա ղա քա
կան աշ խար հա յաց քի ձևա վոր ման և 
հա մաշ խար հային քա ղա քա կա նու թյան 
ի րա դար ձու թյուն նե րի ա ռա վել ար դյու
նա վետ ըն կալ ման գոր ծում:

Միև նույն ժա մա նակ ըն դուն ված է 
նաև այն տե սա կե տը, ո րի հա մա ձայն՝ 
ԶԼՄ–նե րը հա սա րա կու թյան տար բեր 
խա վե րի և խմ բե րի ան ձանց շա հե րը 
պաշտ պա նե լու նպա տա կով հա սա րա
կու թյան տար բեր խմ բե րի և ի նս տի
տուտ նե րի կող մից օգ տա գործ վող մի
ջոց ներ են և հան դես են գա լիս որ պես 
քա ղա քա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
սուբյեկտ՝ քա ղա քա կան ի նս տի տու
տին բնո րոշ տար րե րով: Քա ղա քա կան 
գոր ծիչ ներն ակ տի վո րեն կի րա ռում են 
զանգ վա ծային լրատ վա մի ջոց նե րը՝ 
որ պես ի րենց քա ղա քա կան հա յացք նե
րի և շա հե րի ար տա հայ տու թյուն նե րի 
ամ բի ոններ՝ դրա նով հան դերձ բարձր 
գնա հա տե լով լրատ վա մի ջոց նե րի մաս
նակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը 
«մեծ քա ղա քա կա նու թյան» ձևա վոր
ման գոր ծում1: 

Այս պի սով՝ ԶԼՄ–նե րի գոր ծու նե ու
թյան հիմ նա կան նպա տակն է հա սա
րա կա կան կյան քում տե ղի ու նե ցող բո
լոր ի րա դար ձու թյուն նե րի, դրանց հետ 

1  Տես՝ Д.В.Туманов. Современные зарубежные 
СМИ, Казань, 2002 г. с.17.

կապ ված փո փո խու թյուն նե րի վե րա բե
րյալ հան րու թյանն օբյեկ տիվ և հա վաս
տի տե ղե կատ վու թյուն տրա մադ րե լը: 
Բազ մա կող մա նի տե ղե կատ վու թյան 
տա րած մամբ հա սա րա կա կան կյան քի 
ին տեգր ման գոր ծըն թա ցին նպաս տել 
նշա նա կում է տար բեր հա սա րա կա
կան և քա ղա քա կան խմ բե րի և ու ժե րի 
տե սա կետ նե րի ի րա զե կում2: Ի սկ հան
րու թյա նը տար բեր տե սա կետ ներ ներ
կա յաց նե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը պայ
մա նա վոր ված է նախ և ա ռաջ նրա նով, 
որ պես զի հա սա րա կու թյան յու րա քան
չյուր ան դամ հնա րա վո րու թյուն ու նե նա 
տես նելու և գնա հա տելու ան ձնա կան 
դիր քո րո շու մը մյուս նե րի տե սա կետ
նե րի լույ սի ներ քո, և այդ նպա տա կով 
որ ևէ հարց քն նար կե լու և վեր լու ծե լու՝ 
քա ղա քա կան ու ժե րի և խմ բե րի շա հե
րի հա մադր մամբ հան գե լու ը նդ հա նուր 
դիր քո րոշ ման: Ը նդ ո րում, ԶԼՄ–նե րը 
բո լո րո վին չեն պար տադ րում ի րենց 
տե սա կետ նե րը, խնդ րի լուծ ման ի րենց 
սե փա կան մի ջոց ներն ու ձևե րը, այլ ըն
դա մե նը ա պա հո վե լով ե րկ խո սու թյուն 
և դրս ևո րե լով հան դուր ժո ղու թյուն 
մյուս ան ձանց, խմ բե րի տե սա կետ նե
րի և կար ծիք նե րի նկատ մամբ, ներ կա
յաց նում են սե փա կան դիր քո րո շու մը: 
Նույն կերպ ԶԼՄ–նե րը չեն հա վակ նում 
հաշ տա րա րի դե րին, սա կայն տար բեր 
խմ բե րի և քա ղա քա կան ու ժե րի միջև 
փոխ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ա պա հո
վե լու նպա տա կով ներ կա յաց նում են 
խնդ րի լուծ ման ի րենց մի ջոց նե րը: Ա վե
լաց նենք նաև, որ ԶԼՄ–նե րի քն նա դա
տու թյու նը հիմ նա կա նում վե րա բե րում 
է տար բեր մա կար դա կի իշ խա նա կան 
մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րին3: 

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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ФОРМИРОВАНИЕЭТАПОВИОСОБЕННОСТИСМИВКАЧЕСТВЕОБЩЕСТВЕН
НО–ПОЛИТИЧЕСКОГОИНСТИТУТА

 ЛИ ЛИТ ХА РА ТЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА, Меж ду на род ный на уч но– об ра зо ва тель ный центр НАН РА, 

юрис кон сульт, со ис ка тель Инс ти ту та фи ло со фи и, со ци о ло гии и пра ва НАН РА

П ра во вое ре гу ли ро ва ние де я тель нос ти СМИ и жур на лис тов в раз ные пе ри о ды ста нов ле
ния и раз ви тия го су дарств осу ществ ля лось по–раз но му. В стат ье раск ры ва ет ся сущ ность и 
ди на ми ка раз ви тия пе чат ных и элект рон ных СМИ, а так же роль те ле ви де ния в сис те ме СМИ 
в пе ри од ста нов ле ния ин фор ма ци он но го об щест ва и но вей ших тех но ло гий. Осо бое вни ма ние 
уде ля ет ся проб ле ме воз дейст вия СМИ на фор ми ро ва ние соз на ния лич нос ти, вза и мо от но ше
ния СМИ, влас ти и де мок ра ти чес ко го об щест ва. 

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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В стат ье про а на ли зи ро ва но по ня тие 
про фес си о наль но го сте ре о ти па, а так
же зна чи мых осо бен нос тей воз раст ной 
груп пы « мо ло дежь». Бы ло про ве де но 
так же исс ле до ва ние про фес си о наль но го 
сте ре о ти па про фес сии жур на листа, как 
од ной из са мых по пу ляр ных про фес сий 
у сов ре мен ной мо ло де жи, в том чис ле и 
на тер ри то рии Ар ме ни и. Про ве ден ана лиз 
по лу чен ных ре зуль та тов дву хэ тап но го 
исс ле до ва ни я.

К лю че вые сло ва: сте ре о тип, со ци
аль ный сте ре о тип, воз раст ная груп па, 
мо ло дежь, кон тента на лиз, се ман ти чес
кий диф фе рен ци ал, се ман ти чес кий про
филь. 

Про фес сия жур на лис та од на из са
мых ак ту аль ных и по пу ляр ных про фес
сий в пос лед ние нес коль ко де ся ти ле тий, 
и в Ар ме нии в том чис ле. Предс та ви те ли 
этой про фес сии в но сят ог ром ный вк лад в 
фор ми ро ва ние соз на ния на се ле ния го су
дарст ва, имен но они дик ту ют тен ден ци и, 
нап рав ле ния и ак ту аль ные те мы. Но ка
ким дол жен быть предс та ви тель про фес
сии «жур на лист»? Ка ки ми лич ност ны ми 
чер та ми об ла дать? И ка ким он яв ля ет ся в 
гла зах на се ле ни я? На эти воп ро сы мо жет 
от ве тить исс ле до ва ние сте ре о ти па жур
на лис та, бла го да ря это му исс ле до ва нию 
мы в ито ге смо жем по лу чить бо лее или 
ме нее чет кий порт рет жур на лис та. 

В пер вую оче редь, не об хо ди мо оп ре
де лить, что же та кое сте ре о ти пы? 

Сте ре о ти пы яв ля ют ся не от ъем ле мой 
част ью жиз ни каж до го че ло ве ка, а так как 
че ло век жи вет в со ци у ме, на пер вый план 
вы хо дят со ци аль ные сте ре о ти пы, к груп

пе ко то рых и от но сит ся об ъект на ше го 
исс ле до ва ни я. Ин те рес уче ных к со ци аль
ным сте ре о ти пам обус лов лен фор ми ро ва
ни ем и раз ви ти ем ин фор ма ци он но го об
щест ва, в ко то ром неп ре рыв но 
уве ли чи ва ет ся об ъем ин фор ма ци и, а так
же со вер шенст ву ют ся спо со бы ее об ра
бот ки, транс ля ции и хра не ни я, что в свою 
оче редь ус лож ня ет и ис ка жа ет восп ри я
тие ок ру жа ю ще го ми ра. В по пыт ках из бе
жать воз дейст вия ин фор ма ци он но го ст
рес са и пе рег руз ки соз на ния че ло ве чест во 
пред по чи та ет уп ро щать и схе ма ти зи ро
вать ин фор ма ци ю, транс фор ми ро вать 
предс тав ле ния о со ци у ме в бло ки сте ре о
ти пов. Со ци аль ные сте ре о ти пы, та ким об
ра зом, яв ля ют ся за ко но мер ной сос тав ля
ю щей мас со во го и ин ди ви ду аль но го 
соз на ни я. С те че ни ем вре ме ни их изу че
ние ста но вит ся все бо лее ак ту аль ным и 
не об хо ди мым. Со ци аль ный сте ре о тип  
схе ма ти зи ро ван ный, уп ро щен ный, эмо ци
о наль но ок ра шен ный и весь ма ус той чи вый 
об раз со ци аль но го об ъек та – груп пы, со
бы ти я, че ло ве ка, яв ле ни я. Имен но по э то му 
этот фе но мен всег да ин те ре со вал исс ле
до ва те лей, а сей час, изза об ъек тив ных 
со ци аль ных при чин, это те ма ста ла осо
бен но ак ту аль на и по пу ляр на. Исс ле до ва
ни ем раз лич ных со ци аль ных сте ре о ти пов 
за ни ма лись та кие уче ные, как У. Липп ман, 
Т. Ши бу та ни, Г. Тэш фел,   В.П. Тру сов и 
Л.X. Ст рик ленд, а также А.А. Тень ков, 
Б.Ф. Порш не ва  все они внес ли вк лад в 
изу че ние дан но го яв ле ни я. Что же ка са
ет ся ин тел лек ту а лов и са мо го по ня тия 
ин тел лек ту аль нос ти  этой те мой за ни
ма лись Ка над за ва, Марк Про кош, А. Пэй си, 

ЛУ И ЗА ГУМ РО ЯН
 Ру ко во ди тель цент ров « Русс ко го язы ка и куль ту ры»,  

Ере ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет, фа куль тет жур на лис ти ки, со ис ка тель

П РО ФЕС СИ О НАЛЬ НЫЙ СТЕ РЕ О ТИП ЖУР НА ЛИС ТА  
У МО ЛО ДЁ ЖИ В АР МЕ НИ И
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а также М.Г. Пест ря ков и Н.М. Пест ря ко
ва.Ч то ка са ет ся про фес си о наль ных сте
ре о ти пов, к ко то рым наш об ъект от но
сит ся, то это от но си тель но стой кий и 
уп ро щён ный об раз чле нов ка койли бо 
про фес си о наль ной общ нос ти (г руп пы), 
ко то рая сло жи лась в ус ло вия де фи ци та 
ин фор ма ции, как ре зуль тат обоб ще ния 
лич но го опы та ин ди ви да и не ред ко предс
тав ле ний, при ня тых в об щест ве. К со жа
ле ни ю, исс ле до ва те ли не уде ля ют долж
но го вни ма ния дан но му воп ро су, но все 
же не ко то рые уче ные в той или иной ме
ре об ра ща ли на этот ас пект вни ма ни е. По
доб ны ми исс ле до ва ни я ми за ни ма лись М. 
Ко ма ровс кий, О.М. Ро зум ни ко ва, Я. П. Пу
зи рен ко. В Ар ме нии те ма сте ре о ти пов 
прак ти чес ки не расс мат ри ва ет ся, нес мот
ря на то, что в го су дарст ве дос та точ но 
тра ди ци он ное об щест во, а сте ре о ти пы 
бо лее ха рак тер ны имен но для та ко го об
щест ва.И так, ес ли расс мот реть под роб но, 
сте ре о тип  это эмо ци о наль ноо це ноч ное 
об ра зо ва ни е, ко то рое ск ла ды ва ет ся из 
двух яв ле ний  зна ния и от но ше ни я, дру
ги ми сло ва ми, ус та нов ки. Зна ние это 
стан дарт но е, схе ма ти зи ро ван но е, от но
ше ние же  эмо ци о наль но ок ра ше но. С 
дру гой сто ро ны, это осо бый ме ха низм, 
при по мо щи ко то ро го в со ци у ме про ис хо
дит пе ре да ча со ци аль но важ ной ин фор ма
ци и, кро ме это го про ис хо дит од нов ре мен
но не кий конт роль над по ве де ни ем 
от дель но го ин ди ви ду ма и общ нос тей в 
це лом. Цель же это го  сде лать од но род
ным об щест вен ное мне ние и иск лю чить 
рас ша ты ва ние со ци аль ных свя зей. При 
оп ре де ле нии со ци аль но го сте ре о ти па ак
цен ти ру ет ся его це лост ность, вы ра жен
ный оце ноч ный ха рак тер и цен ност ная 
ок рас ка, а так же его пе рег ру жен ность 
оши боч ным эле мен том. В дру гих слу ча ях 
под чер ки ва ют ся его ди на ми чес кие ха рак
те рис ти ки  ус той чи вость, кон сер ва тизм, 
ри гид ность, ко то рые сви де тельст ву ют о 
спо соб нос ти удач но соп ро тив лять ся лю
бой ин фор ма ци и, спо соб ной его из ме

нить. Об щим мес том в оп ре де ле ни ях со
ци аль но го сте ре о ти па яв ля ет ся так же 
приз на ние его глав ным об ра зом не га тив
ным фе но ме ном, ме ша ю щим пол но му, 
адек ват но му вза и мо по ни ма нию лю дей. 
Сте ре о тип, на кап ли ва ю щий стан дар ти зо
ван ный кол лек тив ный опыт, ко то рый 
вну ша ют ин ди ви ду в про цес се обу че ния 
и об ще ния с дру ги ми людь ми, по мо га ет 
че ло ве ку ори ен ти ро вать ся в жиз ни и в ка
който ме ре нап рав ля ет его по ве де ни е. 
Схе ма мне ния о дру гом че ло ве ке, ко то рая 
вы во дит ся из сте ре о ти па, час то дейст ву ет 
как пре ду беж де ни е. Воз ни кая в ус ло ви ях 
не дос тат ка ин фор ма ци и, со ци аль ный сте
ре о тип за час тую ока зы ва ет ся лож ным и 
иг ра ет кон сер ва тив ную роль, фор ми ру ет 
оши боч ное предс тав ле ние лю дей о про
ис хо дя щем, де фор ми ру ет ха рак тер меж
лич ност но го вза и мо дейст вия и про цесс 
ин терп ре та ции про ис хо дя ще го. Лю бой 
со ци аль ный сте ре о тип, ока зав ший ся точ
ным в од ной си ту а ци и, мо жет ока зать ся 
оши боч ным в дру гой и, сле до ва тель но, 
не эф фек тив ным для ре ше ния за да чи ори
ен ти ров ки лич нос ти в окрyжaющeм со ци
аль ном ми ре. С дру гой сто ро ны, су щест
во ва ние со ци аль ных сте ре о ти пов иг ра ет 
до воль но су щест вен ную роль в со ци аль
ной жиз ни в си лу то го, что без них, при 
от сутст вии не об хо ди мой ин фор ма ции о 
про ис хо дя щем бы ли бы не воз мож ны ни 
адек ват ный прог ноз, ни со от ветст ву ю щая 
оцен ка.Та ким об ра зом, «сте ре о тип предс
тав ля ет со бой спо соб ст рук ту ри ро ва ния 
опы та по ни ма ю ще го суб ъек та, спо соб ор
га ни за ции зна ний, ис поль зу е мых для по
ни ма ния дру го го че ло ве ка». Ис то ки изу
че ния со ци аль ных сте ре о ти пов бе рут 
свое на ча ло еще в ан тич нос ти: уже Пла
тон ука зы ва ет факт на ли чия заб луж де ний 
в при ро де че ло ве ка. Их изу че ние как 
пред рас суд ков  «и до лов ума», про дол жил 
в сво их ра бо тах Ф. Бэ кон, а за тем и Р. Де
карт по пы тал ся соз дать сво е го ро да «п си
хо ло гию заб луж де ни я». Ана ли зи руя про
из ве де ния этих ав то ров, мож но за ме тить, 
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что из на чаль но исс ле до ва ние сте ре о ти пов 
бы ло ог ра ни че но по пыт ка ми оп ре де лить 
сте пень ис тин нос ти или лож нос ти зна ний 
о ми ре, дос ти га е мых че ло ве ком. Ф. Ниц
ше внёс ве со мый вк лад в по ни ма ние пред
рас суд ков как пред на ме рен но вну шен ных 
лю дям суж де ний о них са мих, ве щах и со
бы ти ях. А у К. Г. Юн га мож но прос ле дить 
оп ре де лён ную схо жесть по ня тий «ар хе
тип» и «с те ре о тип»: и ар хе ти пы, и сте ре
о ти пы предс тав ля ют со бой ос но ву для 
восп ро из водст ва по ве де ния лю дей.В пер
вые тер мин « со ци аль ный сте ре о тип» ис
поль зо вал аме ри канс кий по ли то лог и 
жур на лист У. Липп ман в 1922 в кни ге «Об
щест вен ное мне ни е». У. Липп ман оп ре де
ля ет сте ре о ти пы как упо ря до чен ны е, схе
ма тич ны е, де тер ми ни ро ван ные куль ту рой 
« кар тин ки» ми ра «в го ло ве» че ло ве ка, ко
то рые эко но мят его уси лия при восп ри я
тии слож ных со ци аль ных об ъек тов и за
щи ща ют его цен нос ти, по зи ции и пра ва. 
С тех пор бы ло пред ло же но не ма лое ко
ли чест во чет ких оп ре де ле ний со ци аль но
го сте ре о ти па. В за ви си мос ти от те о ре ти
чес кой ори ен та ции ав то ра на пер вый план 
выд ви га ют ся со от ветст ву ю щие ас пек ты 
это го со ци аль ноп си хо ло ги чес ко го яв ле
ни я. Так, Ким балл Юнг по ни мал сте ре о тип 
в ви де « лож ной клас си фи ка ци он ной кон
цеп ци и, с ко то рой, как пра ви ло, свя за ны 
ка ки ето со ци аль ные чувст вен ноэ мо ци
о наль ные то на сходст ва и раз ли чи я, одоб
ре ния или осуж де ния дру гой груп пы». Из 
это го суж де ния мож но сде лать вы вод, что 
под сте ре о ти пом по ни ма ли чтото из на
чаль но лож ное или не вер но е. Сте ре о тип 
стал выс ту пать в ка чест ве оши боч ной 
оцен ки или предв зя то го мне ния о яв ле ни
ях или груп пах. Т. Ши бу та ни оп ре де ля ет 
со ци аль ный сте ре о тип как « по пу ляр ное 
по ня ти е, обоз на ча ю щее приб ли зи тель ную 
груп пи ров ку лю дей, с точ ки зре ния ка ко
гото лег ко раз ли чи мо го приз на ка, под
дер жи ва е мое ши ро ко расп рост ра нен ны ми 
предс тав ле ни я ми от но си тель но свойств 
этих лю дей».  Р.Тад жу ри по ни ма ет под со

ци аль ным сте ре о ти пом «ск лон ность восп
ри ни ма ю ще го суб ъек та лег ко и быст ро 
зак лю чать восп ри ни ма е мо го че ло ве ка в 
оп ре де лен ные ка те го рии в за ви си мос ти 
от его воз рас та, по ла, эт ни чес кой при над
леж нос ти, на ци о наль нос ти и про фес си и, 
и тем са мым при пи сы вать ему ка чест ва, 
ко то рые счи та ют ся ти пич ны ми для лю
дей этой ка те го ри и». А. Тэж фел сум ми ро
вал глав ные вы во ды исс ле до ва ний в об
лас ти со ци аль но го сте ре о ти па:

 лю ди с лег кост ью про яв ля ют го
тов ность ха рак те ри зо вать об шир ные 
че ло ве чес кие груп пы (и ли со ци аль ные 
ка те го ри и) не диф фе рен ци ро ван ны ми, 
гру бы ми и прист раст ны ми приз на ка ми;

 та кая ка те го ри за ция от ли ча ет ся 
проч ной ста биль ност ью в те че ние очень 
дли тель но го вре ме ни; 

 со ци аль ные сте ре о ти пы в не ко то рой 
сте пе ни мо гут из ме нять ся в за ви си мос ти 
от со ци аль ных, по ли ти чес ких или эко
но ми чес ких из ме не ний, но этот про цесс 
про ис хо дит край не мед лен но; 

 со ци аль ные сте ре о ти пы ста но вят ся 
бо лее от чет ли вы ми («п ро из но си мы ми») 
и враж деб ны ми, ког да воз ни ка ет со ци
аль ная нап ря жен ность меж ду груп па ми;

 они ус ва и ва ют ся очень ра но и ис
поль зу ют ся деть ми за дол го до воз ник но
ве ния яс ных предс тав ле ний о тех груп
пах, к ко то рым они от но сят ся;

 со ци аль ные сте ре о ти пы не предс
тав ля ют боль шой проб ле мы, ког да не су
щест ву ет яв ной враж деб нос ти в от но ше
ни ях групп, но в выс шей сте пе ни труд но 
мо ди фи ци ро вать их и уп рав лять ими в 
ус ло ви ях зна чи тель ной нап ря жен нос ти и 
конф лик та1.

В хо де изу че ния со ци аль ных сте ре о
ти пов исс ле до ва те ли уде ля ли мно го вни
ма ния их функ ци ям и свойст вам.

И так, сре ди са мых су щест вен ных осо

1  Знаков В.В. Психологическое исследование 
стереотипов понимания личности участников войны в 
Афганистане // Вопросы психологии, 1990, №4.
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бен нос тей со ци аль ных сте ре о ти пов вы
де ля ют их эмо ци о наль ноо це ноч ный ха
рак тер. 

Д ру гим важ ным свойст вом со ци
аль ных сте ре о ти пов яв ля ет ся их ус
той чи вость. Ус той чи вость сте ре о ти пов 
обес пе чи ва ет ся в осо бен нос ти тем, что 
ин фор ма ци я, ко то рая со от ветст ву ет сте
ре о ти пу, ра бо та ет на его уп ро че ни е, а 
про ти во ре ча щая — иг но ри ру ет ся. Бо лее 
то го, су щест ву ет ин те рес ная осо бен
ность: в од ном и том же ин фор ма ци он
ном ис точ ни ке мож но най ти подт верж
де ние со вер ше но про ти во по лож ным 
сте ре о ти пам. Ус той чи вость сте ре о ти пов 
вы ра жа ет ся в том, что еди нич ные про ти
во ре ча щие им при ме ры мо гут со су щест
во вать со сте ре о ти пом. 

Е ще од ним свойст вом со ци аль ных 
сте ре о ти пов яв ля ет ся сог ла со ван ность, 
или кон сен сус. Имен но сог ла со ван ность 
счи тал важ ней шей ха рак те рис ти кой сте
ре о ти пов А.Тэж фел. По его мне ни ю, со
ци аль ны ми сте ре о ти па ми мож но счи тать 
лишь предс тав ле ни я, об щие для дос та
точ но сер ьез но го чис ла ин ди ви дов в пре
де лах од ной со ци аль ной общ нос ти.

Ес ли бы сте ре о ти пы не бы ли сог ла со
ван ны ми, смысл их изу че ния прак ти чес
ки сво дил ся бы к ну лю. Опас ность сте ре
о ти пов, в том чис ле и ос нов ная при чи на 
их изу че ни я, зак лю ча ет ся в воз мож нос ти 
прак ти чес ки оди на ко вых ре ак ций в от вет 
на по хо жие сте ре о ти пы: ес ли бы каж
дый ин ди вид ре а ги ро вал на ту или иную 
груп пу в со от ветст вии со сво и ми лич
ны ми убеж де ни я ми, не га тив ный эф фект 
сте ре о ти пов был бы сер ьез но ос лаб лен.

И так, ос нов ные свойст ва сте ре о ти па: 
1. ус той чи вость (и ли су щест во ва ние од
них и тех же сте ре о ти пов у раз ных по
ко ле ний лю дей внут ри од но го эт но са), 2. 
ри гид ность, из би ра тель ность восп ри я тия 
ин фор ма ции и эмо ци о наль ная на пол нен
ность. 

Но нес мот ря на все не га тив ные осо
бен нос ти, сте ре о ти пы вы пол ня ют ряд 

по ло жи тель ных функ ций в про цес се 
об ще ни я. Это ус ко ре ние ка те го ри за ции 
по от дель ным приз на кам, что об лег ча
ет про цесс об ще ни я, и осу ществ ле ние 
за щит ной функ ци и, что да ет че ло ве ку 
воз мож ность «сп ря тать ся» за сте ре о тип, 
ког да он стал ки ва ет ся с чемто нез на ко
мым, что ему труд но ус во ить или по нять. 
Не дос тат ком сте ре о ти пи за ции мож но 
счи тать уп ро ще ние под хо да к лю дям и 
со ци аль ным яв ле ни ям, оп ре де лен ную 
кон сер ва ти ва ти за цию про цес са мыш ле
ни я. На ли чие со ци аль но го сте ре о ти па иг
ра ет зна чи тель ную роль в оцен ке ми ра. 
Он поз во ля ет сок ра щать пе ри од ре а ги ро
ва ния на из мен чи вую ре аль ность, ус ко
ря ет про цесс обу че ния и поз на ния ми ра. 

Бы ло при ня то ре ше ние исс ле до вать 
сте ре о ти пы у мо ло дё жи, в пер вую оче
редь, по то му что мо ло дежь как воз раст
ная груп па всег да яв ля ет ся на и бо лее ак
тив ной в об щест вен ной жиз ни. Кро ме 
то го в воз раст ную груп пу под наз ва ни ем 
« мо ло дёжь» вхо дят так же аби ту ри ен ты 
и сту ден ты, ко то рые или не дав но выб
ра ли свою про фес си ю, или на хо дят ся в 
про цес се вы бо ра. Имен но по этим при
чи нам исс ле до ва ние про фес си о наль но го 
сте ре о ти па од ной из са мых по пу ляр ных 
про фес сий, тре бу ю щих сер ьез ных на
вы ков у мо ло де жи, яв ля ет ся ак ту аль
ным. При изу че нии осо бен нос тей мо ло
де жи как со ци аль ной груп пы, в пер вую 
оче редь, не об хо ди мо дать чет кое и по
нят ное оп ре де ле ние по ня тия « мо ло
дежь». Од на ко это не так прос то, как 
ка жет ся на пер вый взг ляд. Су щест ву ют 
зна чи мые про ти во ре чия меж ду фор
маль ным (ка лен дар ным) воз рас том, ко
то рый в конк рет ном об щест ве при ня то 
счи тать на ча лом мо ло дос ти, и ре аль ным 
уров нем со ци аль ноп си хо ло ги чес ко го, 
со ци аль но го раз ви тия ин ди ви ду аль нос
ти, дос тиг шей это го воз рас та, а так же 
меж ду со ци аль нонор ма тив ны ми тре бо
ва ни я ми к ста ту су и по ве де нию мо ло дых 
и ин ди ви ду аль ным мно го об ра зи ем со ци
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аль но го вз рос ле ния и про цес са со ци а ли
за ци и. В сов ре мен ном на уч ном прост
ранст ве мо ло дежь как со ци аль ная и 
воз раст ная груп па обыч но прив ле ка ет к 
се бе прис таль ное вни ма ни е.Мо ло деж ная 
проб ле ма ти ка яв ля ет ся пред ме том об
суж де ния в фи ло со фи и, со ци о ло ги и, 
пси хо ло ги и, пе да го ги ке, со ци аль ной ра
бо те. В са мом ши ро ком по ня тии мо ло
дежь изу ча ют и расс мат ри ва ют в ка
чест ве об шир ной со во куп нос ти 
груп по вых общ нос тей, ко то рые об ра зо
ва лись, ос но вы ва ясь на воз раст ных 
приз на ках и свя зан ных с ни ми ос нов ных 
ро дах де я тель нос ти. В бо лее уз ком, со
ци о ло ги чес ком смыс ле мо ло дежь по ни
ма ет ся как со ци аль ноде мог ра фи чес кая 
груп па, рам ки ко то рой оп ре де ля ют на 
ос но ве «о бус лов лен ных воз рас том осо
бен нос тей со ци аль но го по ло же ния мо
ло дых лю дей, их мес та и функ ций в со
ци аль ной ст рук ту ре об щест ва, 
спе ци фи чес ких ин те ре сов и цен нос
тей».Мо ло дежь как воз раст ная груп па 
ха рак те ри зу ет ся осо бым, ха рак тер ным 
толь ко для нее об ра зом жиз ни, сти лем 
по ве де ни я, куль тур ны ми нор ма ми и 
цен нос тя ми. Мо ло дость как пе ри од жиз
ни свя за на в соз на нии и под соз на нии 
лю дей с бу ду щим, перс пек ти ва ми, на
деж да ми, по э то му про яв ля ет боль шую 
уст рем лен ность (ин тен ци ю), чем оп ре
де лен ные ха рак те рис ти ки.Мо ло дость в 
со ци аль ном пла не не от рыв но свя за на с 
на бо ром со ци аль ных за дач, ро лей и ста
ту сов. К ним так же от но сят ся по лу че ние 
выс ше го об ра зо ва ни я, на ча ло про фес си
о наль ной де я тель нос ти, вы бор па ры и 
пост ро е ние собст вен ной сем ьи.Э то ос
нов ной и очень важ ный пе ри од пе ре хо да 
меж ду за ви си мым и прак ти чес ки не де я
тель ным пе ри о дом детст ва и не за ви си
мой, пол ной от ветст вен нос ти и весь ма 
силь ной ста ди ей вз рос лой жиз ни. Ес ли 
детст во в боль шей сте пе ни свя за но с 
обу че ни ем в шко ле, а вз рос лая жизнь – с 
про фес си о наль ной (т ру до вой) за ня тост

ью, то мо ло дость как пе ри од на хо дит ся 
меж ду эти ми со ци аль ны ми сфе ра ми: это 
окон ча ние обя за тель но го сред не го об ра
зо ва ния и на ча ло тру до вой де я тель нос
ти. Слож ность и мно гог ран ность са мо го 
фе но ме на мо ло де жи, ми раж ность и из
мен чи вость гра ниц воз рас та под наз ва
ни ем « мо ло дость» оп ре де ля ют на ли чие 
в на уч ной ли те ра ту ре до воль но мно го
чис лен ных под хо дов и оп ре де ле ний мо
ло де жи и мо ло дос ти. Исс ле до ва ни я ми 
со ци аль ной груп пы ‘’ мо ло дежь’’ ин те ре
со ва лись уче ные раз ных ст ран и го су
дарств. Сре ди них мож но от ме тить со
ветс ких и рос сийс ких исс ле до ва те лей, 
та ких, как М. Кар ват, В. Ми ля новс ка я, 
А.В. Мик ля ев, Г.М. Анд ре е ва. А так же 
иност ран ных спе ци а лис тов  И. Ян жул, 
А. Бернш тейнКо ган, А. Ка уф ман, Дж. 
Ар нетт, Дж. Гил лис, К. Ман хейм. Мо ло
дежь — это со ци аль ноде мог ра фи чес кая 
груп па, вы де ля е мая на ос но ве со во куп
нос ти воз раст ных ха рак те рис тик (п риб
ли зи тель но от 16 до 25 лет), осо бен нос
тей со ци аль но го по ло же ния и 
оп ре де лен ных со ци аль ноп си хо ло ги чес
ких ка честв. Мо ло дость — это пе ри од 
вы бо ра про фес сии и сво е го мес та в жиз
ни, вы ра бот ки ми ро возз ре ния и жиз нен
ных цен нос тей, вы бо ра спут ни ка жиз ни, 
соз да ния сем ьи, дос ти же ния эко но ми
чес кой не за ви си мос ти и со ци аль но от
ветст вен но го по ве де ни я.1 Мо ло дость яв
ля ет ся оп ре де лен ной фа зой, эта пом 
жиз нен но го цик ла че ло ве ка и би о ло ги
чес ки уни вер саль на.О со бен нос ти со ци
аль но го по ло же ния мо ло де жи: пе ре ход
ность по ло же ни я; вы со кий уро вень 
мо биль нос ти; ов ла де ние но вы ми со ци
аль ны ми ро ля ми (ра бот ник, сту дент, 
граж да нин, сем ья нин), свя зан ны ми с из
ме не ни ем ста ту са; ак тив ный по иск сво
е го по ло же ния в жиз ни; по ло жи тель ные 

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.



255

перс пек ти вы в про фес си о наль ном и 
кар ьер ном пла не.И так, пос ле оп ре де ле
ния по ня тий ‘’п ро фес си о наль ный сте ре
о тип’’ и ‘’ мо ло дежь’’ прис ту пим к опи
са нию под роб нос тей исс ле до ва ни я. В 
про цес се исс ле до ва ния бы ло ис поль зо
ва но два ме то да: кон тента на лиз и се
ман ти чес кий диф фе рен ци ал. Кон тента
на лиз — « фор ма ли зо ван ный ме тод 
изу че ния текс то вой и гра фи чес кой ин
фор ма ци и, зак лю ча ю щий ся в пе ре во де 
изу ча е мой ин фор ма ции в ко ли чест вен
ные по ка за те ли и в ее ста тис ти чес кой 
об ра бот ке. Ха рак те ри зу ет ся боль шой 
ст ро гост ью, сис те ма тич ност ью.» Сущ
ность ме то да кон тента на ли за сос то ит в 
вы де ле нии зна чи мых еди ниц со дер жа
ни я, ко то рое изу ча ет ся, а так же в кван
ти фи ка ции по лу чен ных ре зуль та тов.Об
ъек том кон тента на ли за мо жет быть 
со дер жа ние раз лич ных пе чат ных из да
ний, ра ди о и те ле пе ре дач, ки но филь
мов, рек лам ных со об ще ний, до ку мен
тов, пуб лич ных выс туп ле ний, 
ма те ри а лов ан кет, в том чис ле и со дер
жа ние ин тер нет  ре сур сов.Се ман ти чес
кий диф фе рен ци ал — « ме тод пост ро е
ния ин ди ви ду аль ных или груп по вых 
се ман ти чес ких прост ранств. Ко ор ди
на та ми об ъек та в се ман ти чес ком 
прост ранст ве слу жат его оцен ки по ря ду 
би по ляр ных гра ди ро ван ных (т рех, пя
ти, се ми балль ных) оце ноч ных шкал, 
про ти во по лож ные по лю са ко то рых за да
ны с по мощ ью вер баль ных ан то ни мов. 
Эти шка лы отоб ра ны из мно жест ва 
проб ных шкал ме то да ми фак тор но го 
ана ли за»1. Ги по те за исс ле до ва ния сос
то ит в том, что нет су щест вен ных раз
ли чий меж ду ли ди ру ю щи ми ка чест ва ми 
жур на лис та, по лу чен ны ми при по мо щи 
кон тента на ли за и се ман ти чес ко го диф
фе рен ци а ла.Об ъект исс ле до ва ни я: 
про фес си о наль ный сте ре о тип жур на

1  Бабаева А.В. Мужское и женское поведение в 
истории культуры. Воронеж, 2000, с. 41.

лис та.П ред мет исс ле до ва ни я: про фес
си о наль ный сте ре о тип жур на лис та у ар
мянс кой мо ло де жи.Исс ле до ва ние 
сос то ит из двух час тей, в пер вой час ти 
ка чест ва жур на лис та оп ре де ля ют ся при 
по мо щи кон тента на ли за, во вто рой час
ти исс ле до ва ния ка чест ва оп ре де ля ют ся 
при по мо щи се ман ти чес ко го диф фе рен
ци а ла.В хо де пер вой час ти исс ле до ва ния 
был про ве ден кон тент  ана лиз бло гов, 
об суж де ний, ста тей в ин тер не те, в ко то
рых об суж да лись лич ност ные ка чест ва 
жур на лис тов. Бла го да ря кон тента на ли
зу в на шем исс ле до ва нии бы ли вы де ле
ны на и бо лее час то вст ре ча е мые ка чест
ва, ко то рые упо ми на лись по от но ше нию 
к жур на лис ту, сре ди них: об ра зо ван
ность, ре ши тель ность, отк ры тость, 
не за ви си мость, про ни ца тель ность, ин
тел лект (то есть жур на лист дол жен 
быть ум ным), урав но ве шен ность, та
лант, ини ци а тив ность, от зыв чи вость 
и дру ги е.В се эти ка чест ва также при
сутст во ва ли в на шем оп рос ни ке. При 
этом ли де ра ми и на и бо лее час то упо ми
на е мы ми ка чест ва ми ока за лись: об ра зо
ван ность, отк ры тость, не за ви си мость, 
урав но ве шен ность и ин тел лект. Се ман
ти чес кое прост ранст во для ана ли за про
фес си о наль но го сте ре о ти па жур на лис та 
бы ло сос тав ле но на ос но ве ос нов ных 5 
ди хо то мий, до пол не но ка чест ва ми, вы
де лен ны ми при по мо щи кон тента на ли
за и ря дом дру гих на и бо лее по пу ляр ных 
эмо ци о наль ноо це ноч ных при ла га тель
ных с их ан то ни ма ми. Оп рос ник был 
пред ло жен груп пе исс ле ду е мых, при
над ле жа щих к со ци аль нойп си хо ло ги
чес кой груп пе ‘’ мо ло дежь’’, ос нов ным 
кри те рием от бо ра яв лял ся воз раст. Из 
100%(30 чел) 56% (17 чел.) оп ра ши ва е мых 
при над ле жа ло к женс ко му по лу, 43% (13) 
 к мужс ко му, что бы ло сде ла но для 
реп ре зен та тив нос ти вы бор ки.
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 ПОЛ ______________________ Воз раст_______ 
Инст рук ция к ме то ди ке: 

№ Ка чест во 3 2 1 0 -1 -2 -3 Ка чест во
1 хо ро ший п ло хой
2 силь ный с ла бый
3 ак тив ный пас сив ный
4 пос то ян ный не пос то ян ный
5 ра ци о наль ный ир ра ци о наль ный
6 ум ный г лу пый
7 доб рый з лой
8 с по кой ный бес по кой ный
9 за ви си мый не за ви си мый
10 болт ли вый мол ча ли вый

11 тер пе ли вый не тер пе ли вый

12 и ни ци а тив ный бе зы ни ци а тив ный

13 жад ный бес ко рыст ный

14 жест кий мяг кий

15 ре ши тель ный не ре ши тель ный

16 гор дый с тыд ли вый

17 неп ро ни ца тель ный п ро ни ца тель ный

18 с ме лый роб кий

19 же ман ный ес тест вен ный

20 от ветст вен ный бе зот ветст вен ный

21 пунк ту аль ный не пунк ту аль ный

22 э мо ци о наль ный ли шен ный эмо ций

23 рав но душ ный от зыв чи вый

24 нер воз ный у рав но ве шен ный

25 сер ьез ный лег ко мыс лен ный

26 ос то рож ный от ча ян ный

27 ре а лис тич ный меч та тель ный

28 об ра зо ван ный  не об ра зо ван ный

29 та лант ли вый без дар ный

30 отк ры тый замк ну тый

Таблица№1.Опросник,предложенныйиспытуемым

 Вам предс тав ле ны па ры про ти во
по лож ных эмо ци о наль ноо це ноч ных 
при ла га тель ных, ва ша за да ча выб рать 
сте пень вы ра жен нос ти то го или ино го 
ка чест ва у груп пы лю дей, в дан ном слу
чае жур на лис тов. Си ла вы ра жен нос ти 
приз на ка оп ре де ля ет ся вы бо ром нуж но
го по ло жи тель но го или от ри ца тель но го 
бал ла от 0 (са мое сла бое эмо ци о наль ное 
от но ше ни е) до 3 (са мое силь ное эмо ци о
наль ное от но ше ни е).

П ри об ра бот ке 30 ан кет бы ли расс
чи та ны сред ние зна че ния по каж дой ди
хо то мии ка честв, и на ос но ве них был 
сос тав лен се ман ти чес кий об раз жур на
лис та. Ли де ра ми, по лу чив ши ми на и бо лее 
вы со кие бал лы, яв ля ют ся сле ду ю щие ка
чест ва жур на лис та: силь ный; ак тив ный; 
ре ши тель ный; пунк ту аль ный; от ветст
вен ный; ум ный; та лант ли вый; об ра зо ван
ный; отк ры тый; ини ци а тив ный.
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Г ра фик №1:  Се ман ти чес кий про филь жур на лис та

П ри срав не нии спис ков ли ди ру ю щих ка честв, оп ре де лен ных при по мо щи кон
тент – ана ли за и се ман ти чес ко го диф фе рен ци а ла, по лу ча ем два сле ду ю щих спис ка:

С пи сок, по лу чен ный при по мо щи се ман-
ти чес ко го диф фе рен ци а ла С пи сок, по лу чен ный при по мо щи кон тент-а на ли за

1 Силь ный Об ра зо ван ный

2 Ак тив ный Ре ши тель ный

3 Ре ши тель ный Отк ры тый

4 Пунк ту аль ный Не за ви си мый

5 От ветст вен ный П ро ни ца тель ный

6 Ум ный Ум ный

7 Та лант ли вый У рав но ве шен ный

8 Об ра зо ван ный Та лант ли вый

9 Отк ры тый И ни ци а тив ный

10 И ни ци а тив ный  От зыв чи вый

Таблица№2.Сравнительнаятаблицаприлагательных
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ԼՐԱԳ ՐՈ ՂԻ ՄԱՍ ՆԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ԿԱՐԾ ՐԱ ՏԻ ՊԸ  
ՀԱՅԱՍ ՏԱՆՅԱՆ Ե ՐԻ ՏԱ ՍԱՐ ԴՈՒԹՅԱՆ ՇՐ ՋԱ ՆՈՒՄ

 ԼՈ ՒԻ ԶԱ ԳՈՒՄ ՐՈՅԱՆ
« Ռու սաց լեզ վի և մշա կույ թի» կենտ րոն նե րի ղե կա վար,  

ԵՊՀ լրագ րու թյան ֆա կուլ տե տի հայ ցորդ 

 Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են մաս նա գի տա կան կարծ րա տի պի հաս կա ցու թյու նը, ի նչ
պես նաև՝ «ե րի տա սար դու թյուն» տա րի քային խմ բի նշա նա կա լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րը: Կա տար վել է նաև, որ պես ար դի ե րի տա սար դու թյան շր ջա նում, այդ թվում՝ Հա յաս տա նի 
տա րած քում, ա ռա վել տա րած ված մաս նա գի տու թյուն նե րից մե կի՝ լրագ րո ղի մաս նա գի տա
կան կարծ րա տի պի հե տա զո տու թյուն: Ի րա կա նաց վել է վեր ջի նիս ստաց ված ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյու նը:

И так, де лая вы во ды по исс ле до ва ни ю, 
мож но ска зать, что боль шая часть ка
честв, оп ре де лён ных при по мо щи кон
тента на ли за, сов па да ет с ли ди ру ю щи ми 
ка чест ва ми в дан ных, по лу чен ных че рез 
се ман ти чес кий диф фе рен ци ал. А сле до
ва тель но, ги по те зу исс ле до ва ния мож но 
счи тать подт верж дён ной.Ч то же ка са ет
ся не сов па да ю щих ка честв, про а на ли зи
ро вав их, в пер вую оче редь, вни ма ние 
сто ит об ра тить на то, что ка чест ва, вы
де лен ные при по мо щи се ман ти чес ко го 
диф фе рен ци а ла, «об ще че ло ве чес ки е», 
то есть они зна чи мы для предс та ви те
ля лю бой про фес си и, да ле ко не толь ко 
жур на лис та. Мож но пред по ло жить, что 

предс та ви те ли мо ло де жи, за пол ня ю щие 
ан ке ту, ру ко водст во ва лись имен но этим. 
Кро ме то го, та кие ка чест ва, как си ла ха
рак те ра, ак тив ность, от ветст вен ность и 
пунк ту аль ность, в ар мянс ком об щест ве 
всег да счи та лись очень важ ны ми и не
об хо ди мы ми для вз рос ло го че ло ве ка, 
ве ду ще го ак тив ную со ци аль ную жизнь. 
Воз мож но, этот фак тор так же иг ра ет оп
ре де лен ную роль в том, что эти ка чест ва 
ока за лись сре ди ли де ров, осо бен но ес ли 
учи ты вать, что в фор ми ро ва нии сте ре о
ти пов, в том чис ле и про фес си о наль ных, 
сер ьёз ную роль иг ра ет имен но об щест
вен ное мне ни е.
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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 twostage survey has also been carried 
out.
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Исс ле до ва ни ем фе но ме на  ге но ци да за
ни ма лось мно жест во исс ле до ва те лей, каж
дый из ко то рых вк ла ды вал свой смысл в 
дан ное по ня ти е. 

Ав тор стат ьи пред ла га ет пре вен тив ные 
ме ры по пре дотв ра ще нию ге но ци да, яв ля
ю ще го ся прес туп ле ни ем про тив че ло ве
чест ва. 

Ав тор стат ьи под роб но ана ли зи ру ет 
дейст вия Меж ду на род но го су да, свя зан ные 
с пре дотв ра ще ни ем та ко го прес туп ле ния, 
как ге но цид, ко то рый по ся га ет на сфе ру 
бе зо пас нос ти че ло ве чест ва в це лом. 

Ключевые слова: геноцид, между на
род ный суд, человечество. 

 Ге но цид от но сит ся к ка те го рии гру
бых мас со вых на ру ше ний прав че ло ве
ка, к прес туп ле нию про тив че ло ве чест ва. 
Дан ное прес туп ле ние не прос то на ру ша
ет комп лекс прав че ло ве ка, оно по ся га
ет на сфе ру бе зо пас нос ти че ло ве чест ва 
в це лом: на жизнь (ви таль ная бе зо пас
ность), фи зи чес кое здо ров ье (фи зи чес
кая бе зо пас ность), пси хи чес кое здо ров ье 
(п си хи чес кая бе зо пас ность), ге не ти ку че
ло ве ка (ге не ти чес кая нас ледст вен ная бе
зо пас ность), реп ро дук тив ную спо соб ность 
(реп ро дук тив ная бе зо пас ность, обес пе чи
ва ю щая спо соб ность за ча тия и пло до но
ше ни я), ин тел лект (ин тел лек ту аль ная бе
зо пас ность, обес пе чи ва ю щая спо соб ность 
и воз мож ность ов ла де ния че ло ве ком име
ю щи ми ся зна ни я ми), ду хов ность (ду хов ная 
бе зо пас ность).

Проб ле мы, свя зан ные с та ким прес туп
ле ни ем, как ге но цид, ста но вят ся се год ня 
ак ту аль ны ми еще и по то му, что 1 ию ля 

2002 го да на чал функ ци о ни ро вать Меж ду
на род ный Уго лов ный Суд, соз дан ный для 
су деб но го расс ле до ва ния прес туп ле ний ге
но ци да, во ен ных прес туп ле ний и прес туп
ле ний про тив че ло веч нос ти. На ко нец, нач
нет ра бо тать ме ха низм, пре дус мот рен ный 
стат ьей VI Кон вен ции о пре дуп реж де нии 
прес туп ле ния ге но ци да и на ка за ния за не
го 1948 го да. Уже сей час в суд пос ту па ют 
жа ло бы, ко то рые бу дут вы яв лять проб ле
мы ква ли фи ка ции прес туп ле ния ге но ци да 
и на ка за ния за не го. Но есть ряд проб лем, 
ко то рые оче вид ны уже се год ня в свя зи с 
уже име ю щи ми ся ис то ри чес ки ми пре це
ден та ми. И эти проб ле мы мож но ре шать 
уже сей час. 

Меж ду тем по ня тие ге но цид, как оно 
бы ло сфор му ли ро ва но в Кон вен ции 1948 
г., как и дру гие ее по ло же ния до сих пор 
не яв ля ют ся ус то яв ши ми ся и ока зы ва ют ся 
се год ня на ост рие дис кус сий как в ши ро
ких со ци аль нопо ли ти чес ких кру гах, так 
и в сфе ре уче ныхгу ма ни та ри ев: ис то ри
ков, со ци о ло гов, по ли то ло гов, пси хо ло гов. 
Нап ри мер, дан ное в Кон вен ции оп ре де ле
ние ви дов групп выг ля дит про ти во ре чи
вым. Ог ра ни че ние оп ре де ле ния « на ци о
наль ны ми, эт ни чес ки ми, ра со вы ми или 
ре ли ги оз ны ми» груп па ми мож но наз вать 
про из воль ным. Это оп ре де ле ние не вк лю
ча ет ни « по ли ти цид»  унич то же ние по ли
ти чес ких групп и об щест вен ных клас сов 
(нап ри мер, пред по ла га ют ся ком му нис ты 
при ре жи ме Су хар то в Ин до не зи и), ни так 
на зы ва е мый « са мо ге но цид»  унич то же
ние эли ты или боль шинст ва групп, ко то
рые раз де ля ют все или боль шинст во оп

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

К РИС ТИ НЕ БЕГ ЛА РЯН 
В ла ди мирс кий Го су дарст вен ный Уни вер си тет, ка фед ра те о рии и ис то рии  

го су дарст ва и пра ва юри ди чес ко го инс ти ту та, ас пи рант 

А НА ЛИЗ ФЕ НО МЕ НА ГЕ НО ЦИД
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ре де ля ю щих на ци о наль ных, эт ни чес ких, 
ра со вых и ре ли ги оз ных ха рак те рис тик 
гос подст ву ю щих групп. Ука за ние на на
ме ре ние в оп ре де ле нии Кон вен ци и, под
чер ки ва ет В.М. Вар та нян, бы ло осо бен но 
спор ным, так как ут верж да лось, что оно 
че рес чур ог ра ни чи ва ет при ме не ние меж
ду на род ных норм, зап ре ща ю щих ге но цид. 
Ра зу ме ет ся, пра ви тельст ва, осу ществ ляв
шие ге но цид, пы та лись из бе жать на ка за
ни я, при бе гая к «ю ри ди чес ким» улов кам 
и от ри цая имен но на ме ре ние унич то жить 
груп пу как та ко ву ю. Од на ко боль шинст во 
ком мен та то ров этой Кон вен ции ут верж
да ют, что без ст ро го го ус ло вия пред на ме
рен нос ти бы ло бы не воз мож но от ли чить 
ге но цид как осо бое прес туп ле ние от дру
гих форм пра ви тельст вен ной под держ ки 
мас со вых убийств.

Воз ни ка ет, в ка комто смыс ле, по ня
тий ный кри зис: тер мин « ге но цид» пе рес
та ет чет ко фик си ро вать ре аль ность про
ис хо дя ще го. Все ча ще мы стал ки ва ем ся с 
рос том в ми ре са мых раз но об раз ных по
ли ти чес ких, со ци аль ных, эко но ми чес ких 
прак тик, так или ина че при част ных к то
му, что мо жет быть ква ли фи ци ро ва но как 
ге но цид. При чем все бо лее опас ной чер
той сов ре мен но го эта па раз ви тия че ло ве
чес ко го об щест ва ста но вит ся тен ден ция 
транс фор ма ции пря мо го ге но ци да в кос
вен ный. « Нет ге но ци да про тив ко гото, ге
но цид всег да про тив всех». Ис хо дя из этой 
фор му ли ров ки, учи ты вая рост масш та бов 
ге но ци да, прев ра ще ния его в обы ден ное 
яв ле ни е, воз ни ка ет опас ность, что ге но
цид мо жет пе ре рас ти в вой ну всех про тив 
всех, прев ра тить ся в са мо ге но цид че ло ве
чест ва.

Ра фа эль Лем кин сп ра вед ли во под черк
нул мо ти ва цию мно гих мас со вых убийств, 
сос то я щую в том, что бы унич то жить дан
ную груп пу лю дей, и об ра тил на ше вни
ма ние на то, что унич то же ние куль ту ры 
на ро да или вы ра бо тан ных им пра вил и 
спо со бов под дер жа ния би о ло ги чес ко го 
су щест во ва ния яв ля ет ся фор мой унич то

же ния ви да Homo sapiens, к ко то рой мы не 
мо жет быть без раз лич ны; по э то му, преж
де все го, нам не об хо дим язык, на ко то ром 
лю бое би о ло ги чес кое убийст во боль ших 
групп лю дей яс но оп ре де ля лось бы как 
ге но цид да же в том слу ча е, ес ли уби тые 
не при над ле жа ли иск лю чи тель но к од но му 
эт но су, ре ли ги оз ной или ка койли бо иной 
груп пе. С дру гой сто ро ны, пос коль ку су
щест ву ют так же вес кие ос но ва ния раз
ли чать спе ци фи чес кие фор мы ге но ци да, 
по ды то жи вая дис кус сию о его об щем оп
ре де ле ни и, мы ока зы ва ем ся пе ред не об хо
ди мост ью вы ра бот ки ря да бо лее дроб ных 
оп ре де ле ний это го по ня ти я. Каж дое со бы
тие ге но ци да долж но быть клас си фи ци ро
ва но и по ме ще но в од ну или бо лее чис ло 
под ка те го рий, раз но вид нос тей, ко то рые 
со от ветст во ва ли бы его ка чест вен ным 
осо бен нос тям.

В ХХ в. расп рост ра ни лись раз лич ные 
фор мы ге но ци да, раз лич ные его по до би я, 
что еще раз де монст ри ру ет кри зис это го 
по ня ти я. Это та кие яв ле ния как: 

эт но цид  унич то же ние куль ту ры на ро
да, ве ду щее к ис чез но ве нию пос редст вом 
ас си ми ля ци и, а не фи зи чес кое ист реб ле
ние са мих лю дей;

 линг во цид – это под вид эт но ци да, пред
по ла га ю щий раз лич ные ог ра ни че ни я, нак
ла ды ва е мые на ис поль зо ва ние язы ка то го 
или ино го на ро да – зап ре ще ние кни го пе
ча та ния на дан ном язы ке, его пре по да ва
ния или пов сед нев но го об ще ния на нем. 
Линг во цид мож но оп ре де лить сле ду ю щим 
об ра зом. Это зап рет на ис поль зо ва ние род
но го язы ка или иное на ме рен ное раз ру ше
ние язы ка дру го го на ро да – спе ци фи чес кое 
про яв ле ние эт но ци да;

 де мо цид  тер мин, ох ва ты ва ю щий раз
лич ные фор мы мас со вых убийств, осу
ществ ля е мых пра ви тельст вом, та кие 
убийст ва обыч но нап рав ле ны про тив не
во о ру жен но го граж данс ко го на се ле ни я;  

куль тур ный ге но цид  Ра фа эль Лем
кин со вер шен но сп ра вед ли во расс мат ри
вал в ка чест ве ге но ци да не толь ко слу чаи 
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фи зи чес ко го унич то же ния то го или ино
го на ро да, но и слу чаи унич то же ния его 
куль тур ной или иден ти фи ка ци он ной пре
емст вен нос ти. 

Но ге но цид от ли ча ет ся от дру гих прес
туп ле ний, вопер вых, обя за тель ной цел
ью, то есть ст рем ле ни ем к пол но му или 
час тич но му унич то же нию на ци о наль ной, 
эт ни чес кой, ра со вой или ре ли ги оз ной 
груп пы. Вов то рых, имен но в си лу за ко
но да тель но го ука за ния на эту цель лю бой 
акт ге но ци да мо жет быть со вер шен толь
ко с пря мым умыс лом, не мо жет быть 
со вер ше но ге но ци да, ска жем, по не ос то
рож нос ти, в от ли чие от убийст ва; вт рет
ьих, при убийст ве не ука зы ва ет ся на ци о
наль на я, ра со ва я, эт ни чес ка я, ре ли ги оз ная 
при над леж ность, ес ли это спе ци аль но не 
ого во ре но в хо де следст ви я; вчет вер тых, 
ге но цид не пред по ла га ет ни ка ко го ин ди ви
ду аль но го под хо да, он при го ва ри ва ет весь 
на род, весь эт нос це ли ком, этим он от ли
ча ет ся от всех про чих прес туп ле ний про
тив че ло ве чест ва. 

От сю да ог ром ный ин те рес к ис то рии 
ге но ци да ар мян, ко то рый стал ре аль ной 
фак ти чес кой ос но вой как для по яв ле ния 
са мо го тер ми на « ге но цид», так и для его 
меж ду на род ноп ра во вой ква ли фи ка ци и.

Ге но цид ар мян  это меж ду на род ное 
прес туп ле ни е, со вер шен ное с цел ью унич
то же ния це ло го на ро да по по ли ти чес ким 
мо ти вам. Цел ью дан но го прес туп ле ния 
яв ля лось унич то же ние ар мянс ко го на се
ле ни я. Ря дом с той жес то кост ью, с ка кой 
бы ло уби то ар мянс кое на се ле ни е, мерк
нут все из вест ные в че ло ве чес кой ис то
рии слу чаи мас со вых убийств. В ре зуль та
те бы ло уби то 2 млн. ар мян, а око ло 800 
ты сяч че ло век бе жа ло из ст ра ны, ко то рую 
их пред ки на се ля ли на про тя же нии ты ся
че ле тий.

Дейст вия ту рец ко го пра ви тельст ва, от
ра жен ные в об ъек тив но бесс пор ных фак
тах и подт верж да е мые не оп ро вер жи мы ми 
до ку мен та ми и сви де тельст ва ми из са мых 
раз лич ных ис точ ни ков, пол ност ью со от

ветст ву ют сос та ву прес туп ле ния ге но ци да 
и по па да ют под его оп ре де ле ние в меж ду
на род ном пра ве в том ви де, в ка ком оно 
да но в Кон вен ции о пре дуп реж де нии прес
туп ле ния ге но ци да и на ка за нии за не го. 

Нес мот ря на то, что ге но цид ар мян яв
ля ет ся «к лас си чес ким», те, кто за щи ща
ют ор га ни за то ров и ис пол ни те лей это го 
прес туп ле ни я, по по нят ным при чи нам пы
та ют ся от ри цать и из ме нять об ще из вест
ные фак ты, при бе гая к гру бой и отк ры той 
фаль си фи ка ции ис то ри и.

Меж ду на род ное со об щест во за ви сит 
от ре ше ний, при ня тых Со ве том Бе зо пас
нос ти в от но ше нии то го, ког да, где и как 
осу ществ лять во ен ное вме ша тельст во в 
си ту а цию внут ри тех ст ран, в ко то рых со
вер ша ют ся ге но цид или мас со вые на ру ше
ния прав че ло ве ка. В сен тяб ре 2005 го да 
на Все мир ном сам ми те Ор га ни за ции Об ъе
ди нен ных На ций все го су дарст вач ле ны 
офи ци аль но приз на ли от ветст вен ность 
каж до го го су дарст ва по за щи те сво е го на
се ле ния от ге но ци да, во ен ных прес туп ле
ний, эт ни чес ких чис ток и прес туп ле ний 
про тив че ло веч нос ти.

В хо де Сам ми та ми ро вые ли де ры приш
ли к об ще му мне нию о том, что ес ли ка
ко ели бо го су дарст во не в сос то я нии 
вы пол нить та кое обя за тельст во, то все го
су дарст ва (« меж ду на род ное со об щест во») 
бе рут на се бя от ветст вен ность по ока за
нию по мо щи в за щи те лю дей, ко то рым уг
ро жа ют та ко го ро да прес туп ле ни я, и для 
это го, в пер вую оче редь, не об хо ди мо ис
поль зо вать дип ло ма ти чес ки е, гу ма ни тар
ные и дру гие мир ные ме то ды. За тем, ес ли 
мир ные средст ва ока зы ва ют ся не дос та точ
ны ми и ес ли на ци о наль ные влас ти «яв но 
не в сос то я ни и» за щи тить свое на се ле ни е, 
то им не об хо ди мо дейст во вать кол лек тив
но, «с во ев ре мен но и ре ши тель ным об ра
зом» че рез Со вет Бе зо пас нос ти ООН и в 
со от ветст вии с Ус та вом Ор га ни за ции Об
ъе ди нен ных На ций — пу тем при ме не ния 
си лы.

Так же на до от ме тить, что Ге не раль ный 
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сек ре тарь ООН наз на чил вы со ко пос тав лен
но го спе ци аль но го со вет ни ка с цел ью сбо ра 
име ю щих ся дан ных о мас со вых и сер ьез
ных на ру ше ни ях прав че ло ве ка, ко то рые 
мог ли бы при вес ти к ге но ци ду, а так же для 
уси ле ния воз мож нос тей ООН по ана ли зу и 
ра ци о наль но му ис поль зо ва нию ин фор ма
ци и, свя зан ной с та ки ми прес туп ле ни я ми. 
В его обя зан нос ти так же вхо дит осу ществ
ле ние вза и мо дейст вия с про чи ми парт не
ра ми ООН в це лях луч шей ко ор ди на ции 
пре вен тив ной де я тель нос ти. Для ук реп ле
ния дан но го нап рав ле ния в 2006 г. Ге не
раль ный сек ре тарь наз на чил семь экс пер
тов для ока за ния со дейст вия спе ци аль но му 
со вет ни ку по пре дотв ра ще нию ге но ци да.

До сих пор эле мен ты Кон вен ци и, пос
вя щен ные на ка за ни ю, бы ли го раз до бо
лее эф фек тив ны ми, чем ее пре вен тив ная 
сос тав ля ю ща я. Дейст ви тель но, со вре ме
нем меж ду на род ное пра во су дие на ко пи ло 
не ма лый опыт прес ле до ва ния прес туп ле
ний, свя зан ных с ге но ци дом. В ре зуль та те 
юри ди чес кая от ветст вен ность го су дарств 
по пер со наль но му прив ле че нию к от ветст
вен нос ти та ких прес туп ни ков на хо дит все 
но вые и но вые воп ло ще ни я. От ра зо вых и 
спе ци аль ных меж ду на род ных три бу на лов, 
соз да ва е мых в со от ветст вии с ре ше ни я ми 
Со ве та Бе зо пас нос ти ООН, до Меж ду на род
но го уго лов но го су да, дейст ву ю ще го на ос
но ве со от ветст ву ю ще го до го во ра, и да лее 
до при ме не ния уни вер саль ных юри ди чес
ких норм на ци о наль ны ми су да ми  суть 
свя зан ных с ге но ци дом прес туп ле ний и 
от ветст вен нос ти за них при об ре та ет все 
бо лее яс ные очер та ни я.

 Как ска зал Ив Тер нон в « Раз мыш ле ния о 
ге но ци де», «с лиш ком ши ро кое упот реб ле
ние сло ва та ит в се бе уг ро зу, что оно ста
нет обы ден ным, а слиш ком уз кое  что оно 
ут ра тит пре дуп реж да ю щий смысл». Од ной 
из проб лем яв ля ет ся не од ноз нач ность дан
но го по ня ти я. Оно зак лю ча ет ся в том, что 
убийст во («caedere»)  это прес туп ле ние 
про тив лич нос ти, тог да как унич то жа е мый 
на род сос то ит из мно жест ва ин ди ви дов. 

Об убийст ве го во рят, ког да на ли цо те ло. 
Ес ли жерт ва толь ко ра не на  это по пыт
ка убийст ва. В этой свя зи воз ни ка ет слож
ность при ха рак те рис ти ке аг рес сии про
тив груп пы лю дей, в ре зуль та те ко то рой 
боль шинст во по гиб ло, но часть уце ле ла. 
Пол но го унич то же ния на ро да не воз мож но 
дос тиг нуть да же при са мой со вер шен ной 
прес туп ной сис те ме. Ст ро го го во ря, ге но
ци да в бук валь ном смыс ле сло ва не мо жет 
быть, т.к. не мо жет быть ин ди ви ду а ли зи
ро ван на род, и тем бо ле е, пол ност ью ис
ко ре нен. Сле ду ю щей не ма ло важ ной проб
ле мой яв ля ет ся тот факт, что до сих пор 
эле мен ты Кон вен ци и, пос вя щен ные на ка
за ни ю, бы ли го раз до бо лее эф фек тив ны
ми, чем ее пре вен тив ная сос тав ля ю ща я. 
Для раз ре ше ния сло жив шей ся си ту а ции 
не об хо ди мо:

 что бы нор мы в Кон вен ции по воп ро
сам пре дотв ра ще ния ге но ци да при об ре ли 
та кую же за вер шен ность и осу ществ ля
лись столь же эф фек тив но;

 на де лить кон вен цию по ге но ци ду 
фор маль ным ме ха низ мом мо ни то рин га, 
ко то рый бы отс ле жи вал вы пол не ние ее 
по ло же ний и пре дос тав лял бы ст ра нам
у част ни цам ре ко мен да ции по пре вен тив
ным и исп ра ви тель ным дейст ви ям;

 раз ра бо тать долж ным об ра зом ме ха
низм мо ни то рин га, ко то рый мог бы обес
пе чить ав то ри тет ную сис те му ран не го 
опо ве ще ния о си ту а ци ях, ко то рые мо гут 
при вес ти к ге но ци ду.

Эти ини ци а ти вы  важ ные ша ги в пра
виль ном нап рав ле ни и. Но мы счи та ем, что 
мож но и нуж но сде лать еще боль ше  на
ши инс ти ту ци о наль ные воз мож нос ти по 
пре дотв ра ще нию ге но ци да долж ны быть 
подк реп ле ны их не пос редст вен ным вк
лю че ни ем в упо мя ну тый меж ду на род ный 
до го вор. 

Каж дый че ло век дол жен об ла дать все
ми пра ва ми и все ми сво бо да ми, без ка ко
гото бы ни бы ло раз ли чия в от но ше нии 
ра сы, цве та ко жи, язы ка, ре ли ги и, по ли
ти чес ких или иных убеж де ний, на ци о
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наль но го или со ци аль но го про ис хож де ни я, 
иму щест вен но го, сос лов но го или ино го 
по ло же ни я. Каж дое го су дарст во обя зу ет
ся ува жать и обес пе чи вать каж до го, на
хо дя ще го ся в пре де лах его тер ри то рии и 
под его юрис дик ци ей, без ка ко го бы то ни 

бы ло раз ли чия в от но ше нии ра сы, цве та 
ко жи, по ла, язы ка, ре ли ги и, по ли ти чес ких 
или иных убеж де ний, на ци о наль но го или 
со ци аль но го про ис хож де ни я, иму щест вен
но го по ло же ни я, рож де ния или ино го обс
то я тельст ва.
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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 հետա զո
տող ներ, որոնցից յուրաքանչյուրը իր յուրօրինակ մոտեցումն է ունեցել տվյալ հաս կա ցու
թյան շուրջ:

Հոդվածի հեղինակը առաջարկում է ցեղասպանության՝ որպես մարդկությանն ուղղ
ված հանցագործության կանխարգելման միջոցառումներ:

Հոդվածի հեղինակը մանրամասն վերլուծում է Արդարադատության միջազգային դա
տա րանի գործունեությունը՝ կապված ցեղասպանության՝ որպես հանցագործության հետ, 
ինչը վատ ազդեցություն է գործում ամբողջ մարդկության անվտանգության ոլորտի վրա:



265

В стат ье расс мат ри ва ют ся де мог ра
фи чес кие пос ледст вия Ве ли кой Оте
чест вен ной вой ны 19411945гг. в кон
текс те из ме не ний по ловоз раст ной 
ст рук ту ры ар мянс ко го на се ле ни я, а 
так же из ме не ния де мог ра фи чес ко го 
по ве де ния и ст рук ту ры сем ьи на ос
но ва нии дан ных пе ре пи сей на се ле ния 
со ветс ко го пе ри о да.

К лю че вые сло ва: де мог ра фи я, Ар
ме ни я, Ве ли кая Оте чест вен ная вой на, 
по те ри, ар мянс кое на се ле ни е; 

 За ис тек шие 70 лет те ма Ве ли кой 
Оте чест вен ной вой ны ка за лось бы 
дос та точ но и мно гос то рон не изу че на 
и ос ве ще на. Ис то рия Ве ли кой Оте чест
вен ной вой ны за ни ма ла од но из цент
раль ных мест в ис то ри ог ра фии Ар ме
нии еще в го ды вой ны. Уже в 1942 го ду 
по ини ци а ти ве ака де ми ка И.А.Ор бе ли, 
пред се да те ля ар мянс ко го фи ли а ла Ака
де мии на ук СССР, в Инс ти ту те ис то рии 
был ор га ни зо ван один из пер вых те
ма ти чес ких на уч ных цент ров ст ра ны 
 Ка би нет ис то рии ВОВ, а од ной из ос
нов ных за дач инс ти ту та стал сбор, изу
че ние и из да ние ма те ри а лов об учас тии 
ар мянс ко го на ро да в ВОВ1. По доб ный 
под ход к те ме ВОВ сох ра нял ся в те че
нии все го со ветс ко го пе ри о да Ар ме
нии и пос ле об ре те ния не за ви си мос ти 
в ар мянс кой ис то ри ог ра фии воп рос о 
сущ нос ти этой вой ны как оте чест вен

1  Ху да вер дян К.С., Со ветс кая Ар ме ния в пе
ри од Ве ли кой Оте чест вен ной вой ны 19411945гг.,  
(Ис то ри ог ра фи чес кий очерк)// http://hpj.asjoa.
am/2229/1/19752%2851%29.pdf

ной не под вер гал ся сом не ни ю2. В не
ко то рых ака де ми чес ких исс ле до ва ни
ях3 пост со ветс ко го пе ри о да, осо бен но в 
ра бо тах К.А ру тю ня на4 сох ра нил ся « со

2  А.Ю. Бе зу голь ный, Сов ре мен ная за кав казс
кая ис то ри ог ра фия Ве ли кой Оте чест вен ной вой ны, 
« Во ен ноис то ри чес кий жур нал».–2011.–№1.–С.4145//
elibrary.az/docs/jurnal11/48.doc

3  Ако пян A.M. От Кав казс ких пред го рий до Бер
ли на — Эль бы: Бо е вой путь триж ды ор де но нос ной 
89й Та манс кой ар мейс кой ст рел ко вой ди ви зии / АН 
Ар ме ни и, Инт ис то ри и. Ере ван: Издво АН Ар ме ни и, 
1991; Гри го рян Г. Учас тие ар мян Ар ца ха в Ве ли кой 
Оте чест вен ной вой не (1941—1945): Ав то реф. дисс. ... 
канд. ист. на ук. Ере ван, 2004; ТерСар ки сянц А.Е. Ар
мя не. Ис то рия и эт но куль тур ные тра ди ци и. М.: Из да
тельс кая фир ма « Вос точ ная ли те ра ту ра» РАН, 1998. 
С. 33, 34; Вос ка нян К. В. Бит ва за Ар ме ни ю. Крат кое 
обоз ре ние ис то рии ар мянс ко го на ро да. СПб.: Пе чат
ный двор, 2006. С. 366369.

4  Ару тю нян К.А., Ис то рия 76ой ар мянс кой гор
ност рел ко вой крас ноз на мен ной ди ви зии им.К.Е.Во
ро ши ло ва 19201945гг.: Ав то ре фе рат дис. на со иск. 
уч. сте пе ни кан ди да та ист. на ук, Ер.,1972;К сто ле тию 
со дня рож де ния мар ша ла И.Х.Баг ра мя на; Са а кян 
М.Г., Учас тие сот руд ни ков На ци о наль ной Ака де мии 
на ук Рес пуб ли ки Ар ме ния в Ве ли кой Оте чест вен ной 
вой не 19411945гг., Ер., 2001; Сте па нян Л.А., Мар шал 
по бе ды – И.Х.Баг ра мян, Ер., 2002; Учас тие ар мянс ко
го на ро да в Ве ли кой Оте чест вен ной вой не Со ветс ко го 
Со ю за (1941 — 1945). Ере ван: Ги ту тюн, 2004; Мар шал 
ави а ции С.А.Ху дя ковА.А.Хан фе рянц, Ер.,2006;У час
тие во и новар мян в Ста линг радс кой бит ве (17 ию ля 
1942  2 фев ра ля 1943). Ере ван: Ги ту тюн, 2007; Мар
шал Со ветс ко го Со ю за, дваж ды ге рой И.Х.Баг ра мян, 
Ер., 2007; 76ая (51ая гвар дейс ка я) ст рел ко вая ди
ви зия и ее роль в за щи те со ци а лис ти чес ко го оте чест
ва: 19201945//Ав то ре фе рат на со ис ка ние уч. сте пе
ни канд. ис ты. на ук, Ер., 1979; Учас тие ар мянс ко го 
на ро да в Ве ли кой оте чест вен ной вой не Со ветс ко го 
со ю за: 19411945, Ер., 2004; Учас тие во и новар мян 
в Ста линг радс кой бит ве (17 ию ля 1942г. – 2 фев ра ля 
1943г.), Ер., 2007; Учас тие во и новар мян На гор но го 
Ка ра ба ха и Се вер но го Ар ца ха в Ве ли кой Оте чест
вен ной вой не Со ветс ко го Со ю за (1941 — 1945). Ере
ван: Ги ту тюн, 2009, Глав ный мар шал бро не тан ко вых 
войск Ама засп Ха ча ту ро вич Ба бад жа нян, Ер.,2009;

ЛИ ЛИТ АСО ЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА,  

Меж ду на род ный на уч но-об ра зо ва тель ний центр, пре по да ва тель, 
кан ди дат ис то ри чес ких на ук, до цент

К ВОП РО СУ О ДЕ МОГ РА ФИ ЧЕС КИХ ПОС ЛЕДСТ ВИ ЯХ  
ВЕ ЛИ КОЙ ОТЕ ЧЕСТ ВЕН НОЙ ВОЙ НЫ В АР МЕ НИ И
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ветс кий» под ход, ос но ван ный на кон
цеп ции со ветс ко го пат ри о тиз ма, друж
бы на ро дов, ин тер на ци о наль ном вк ла де 
на ро дов СССР в де ло По бе ды1. Соз да ны 
тру ды2, расс ка зы ва ю щие о мар ша лах, 
ге ро ях, пол ко вод цахар мя нах, т.е. ин
те рес к те ме не угас и в пост со ветс кое 
вре мя, что свя за но бы ло с вы яв ле ни ем 
но вых ин те рес ных фак тов, рас сек ре
чи ва ни ем не ко то рых ар хив ных до ку
мен тов, а так же пе рес мот ром важ ней
ших клю че вых со бы тий вой ны без 
иде о ло ги чес ко го кли ше. Од на ко спор
ной ос та ет ся те ма людс ких по терь, в 
част нос ти, и как ее следст вие  де мог
ра фи чес ких из ме не ний в об щем.

 Нес мот ря на то, что к проб ле ме 
людс ких по терь об ра ща лись та кие из
вест ные де мог ра фы, как Л.Л.Ры ба ковс
кий, А.Я. Ква ша, В.И. Пе ре ве ден цев и 
дру ги е, она все же ос та ет ся не дос та
точ но изу че ной как в рос сийс кой, так и 
в ар мянс кой ис то ри ог ра фи и. В ра бо тах 
рос сийс ких де мог ра фов она исс ле ду ет
ся в чис ле фак то ров, воз дейст ву ю щих 
на ди на ми ку де мог ра фи чес ко го раз ви
тия СССР. Час тич но эта проб ле ма ос ве
ща ет ся и в ра бо тах, пос вя щен ных ис
чис ле нию людс ких по терь СССР в го ды 
Вто рой ми ро вой вой ны, под го тов лен
ных Инс ти ту том рос сийс кой ис то рии и 
От де ле ни ем ис то рии РАН. В 1990е го ды 
по я вил ся ряд исс ле до ва ний ре ги о наль
но го ха рак те ра3. В ар мянс кой же ис то

1  А.Ю. Бе зу голь ный, Сов ре мен ная за кав казс
кая ис то ри ог ра фия Ве ли кой Оте чест вен ной вой ны, 
« Во ен ноис то ри чес кий жур нал».–2011.–№1.–С.4145//
elibrary.az/docs/jurnal11/48.doc

2  Ви ра бян А. Зна ме ни тые ар цах цы. Ере ван, 1992; 
Аб ра мян Г. Пол ко во дец Баг ра мян. Ере ван: Ги ту тюн, 
1997; Ару тю нян К.А. Мар шал ави а ции С.А. Ху дя ков — 
А.А. Хан фе рянц. Ере ван: Зан гак, 2008; Он же. Мар
шал Со ветс ко го Со ю за, дваж ды ге рой И.Х. Баг ра мян. 
Ере ван: Зан гак, 1997; Аса дов Ю.А. 1000 офи церс ких 
имен в ар мянс кой ис то ри и: Ист.би ог раф. очер ки. Пя
ти горск: АПА КИД РИФ, 2004 и др.

3 Ю рий По ля ков, Ва лен ти на Жи ромс ка я, На тал ья 
Ара ло вец, « Де мог ра фи чес кое эхо» вой ны//С кеп сис// 
http://scepsis.net/library/id_1260.html

ри чес кой на у ке, нес мот ря на оби лие 
раз но го ро да исс ле до ва ний, в ос нов ном 
ос ве ща ют ся про цент ное со от но ше ние 
людс ких по терь сре ди на ро дов СССР, 
об щая чис лен ность по терь сре ди ар
мянс ко го на се ле ни я, де ла ют ся по пыт ки 
подс чи тать чис лен ность и предс та вить 
ре аль ную де мог ра фи чес кую кар ти ну 
на се ле ния до и пос ле вой ны, од на ко 
конк рет ные рас че ты по де мог ра фи чес
ким пос ледст ви ям, к со жа ле ни ю, по ка 
от сутст ву ют в си лу ря да об ъек тив ных 
(не ко то рые дан ные по ка не вве де ны в 
на уч ный обо рот) и суб ъек тив ных (дос
туп ность ар хив ных ма те ри а лов, от дель
ных тру дов) при чин. Нес мот ря на это в 
дан ном исс ле до ва нии де ла ет ся по пыт ка 
пер вич ных вы во дов по те ме, нуж да ю
щих ся в даль ней шей раз ра бот ке.

 По при ня тым в ар мянс кой ис то ри ог
ра фии дан ным, в Ве ли кой Оте чест вен
ной и Вто рой ми ро вой вой нах при ня ло 
учас тие око ло 500 ты сяч ар мян из СССР 
и око ло 100 ты сяч из дру гих ст ран ми
ра. По по ло же нию на 1941г. на се ле ние 
Арм. ССР сос тав ля ло 1.360.900 че ло век, 
а в ос таль ных рес пуб ли ках СССР ар мя не 
нас чи ты ва ли 1.159.894 че ло века4. В сос
та ве Крас ной Ар мии Со ветс кая Ар ме ния 
име ла 6 на ци о наль ных ди ви зий:76я, 
89я, 261я, 390я, 408я и 409я5. В об
щей слож нос ти чис ло ге ро евар мян и 
ро див ших ся в Ар ме нии предс та ви те лей 
дру гих на ци о наль нос тей сос тав ля ет 119, 
из них 108 – ар мя не6.

 Та ким об ра зом, ар мя не внес ли ве
со мый вк лад в де ло об щей по бе ды, 
обер нув шей ся, од на ко, в даль ней шем 
не вос пол ни мы ми де мог ра фи чес ки ми 

4  К.А.А ру тю нян, Ко му нуж ны по доб ные “у точ
не ни я” дос то вер нос ти ис то ри чес ких исс ле до ва ний //
http://lraber.asjoa.am/1919/1/20002%28177%29.pdf, 
сс. 178179

5 Армяне в Великой Отечественной войне// 
Еркрамас, 11.05.2013// http://www.yerkramas.org/
article/57848/ armyanevvelikojotechestvennojvojne

6 http://lraber.asjoa.am/1919/1/20002%28177%29.
pdf, с. 186
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пос ледст ви я ми.  
О соз нать де мог ра фи чес кие пос

ледст вия Ве ли кой Оте чест вен ной вой ны 
в пол ной ме ре мож но, лишь учи ты вая 
тот факт, что Ар ме ния пе ре жи ла пе ред 
этим тра ги чес ким со бы ти ем Пер вую 
ми ро вую вой ну, ужа са ю щий по масш
та бам ист реб ле ния Ге но цид 1915г., ту
рец кую ин тер вен цию в 1918г. и 1920г. 
с па рал лель ным ист реб ле ни ем ар мянс
ко го на се ле ния по хо ду прод ви же ния 
ту рец ких войск, раз де ли ла все тя го ты 
по ли ти чес ко го и эко но ми чес ко го кол
лап са Рос сии в 19171920е гг., а так же 
мас со вые реп рес сии 30х гг., на сильст
вен ное пе ре се ле ние 40х. Эти глу бо кие 
со ци аль нопо ли ти чес кие пот ря се ния 
при ве ли к то му, что в Ар ме нии в ка нун 
вой ны ока за лись де фор ми ро ван ны ми 
де мог ра фи чес кие про цес сы, что усу гу
би лось в ре зуль та те ВОВ: уси ли лось не
га тив ное воз дейст вие во ен ных по терь 
(п ря мые по те ри) на раз ви тие на се ле ния 
на де ся ти ле тия впе ред (кос вен ные по
те ри), вп лоть до на ших дней.

 Си ту а цию не исп ра ви ла ре пат ри а ция 
за ру беж ных ар мян в Со ветс кую Ар ме
нию в се ре ди не 1940х, так как часть из 
них вс ко ре вер ну лась об рат но, а дру гая 
часть бы ла “по по ли ти чес ким мо ти вам 
да лее « ре пат ри и ро ва на» в Си бирь”1. В 
пе ри од с 1941 по 1945гг. ар мянс кая на
ция на фрон тах Ве ли кой Оте чест вен
ной вой ны по те ря ла бо лее 300 ты сяч 
че ло век по гиб ши ми. На фронт уш ли 
око ло 600 ты сяч ар мянс ких бой цов, и 
боль ше по ло ви ны из них – без возв рат
но. Ар мянс кие на ци о наль ные людс кие 
по те ри во вре мя Вто рой ми ро вой со
пос та ви мы с людс ки ми по те ря ми США 
(бо лее 290 ты сяч че ло век по гиб ши ми) 
и Ве ли коб ри та нии – поч ти 360 ты сяч 
че ло век2.

1 Агаджанян М., Демографические вызовы 
Республики Армения и репатриация армян// http:// 
www.noravank.am/upload/pdf/298_ru.pdf

2 Там же, с. 124.

 На чи ная с 20го ве ка среди ар мянс
кого на се ле ния, как и в ст ра не в це лом 
наб лю да ет ся дисп ро пор ция по лов. 

Ес ли в 1926 г., ког да еще силь но 
ощу ща лись пос ледст вия пер вой ми
ро вой и граж данс кой войн, дис ба ланс 
по лов по стране в целом из ме рял ся 
циф рой в 5 млн. в поль зу жен щин, ко
то рые сос тав ля ли 51,7% все го на се ле
ния ст ра ны, то в 1937г. на ру ше ние в 
со от но ше нии по лов бы ло ку да бо лее 
рез ким. Муж чин бы ло мень ше, чем 
жен щин уже на 8,5 млн, а пос лед ние 
сос тав ля ли 52,7% все го на се ле ни я3. Та 
же кар ти на наб лю да ет ся сре ди ар мянс
ко го на се ле ни я, где по те ря мужс ко го 
на се ле ния с 1897 по1959гг. сос та ви ла 
поч ти 6%, сок ра тив шись с 53,5 % (чис
лен ность жен щин сос та ви ла 46,5%) до 
47,8% (чис лен ность жен щин сос та ви ла 
52,2%). Т.е. с пер вых де ся ти ле тий 20
го ве ка сре ди ар мянс ко го на се ле ния за
мет но сни жал ся уро вень тру дос по соб
но го мужс ко го на се ле ни я, па рал лель но 
уве ли чи ва лась чис лен ность пен си о не
ров:4 чис лен ность воз раст ной груп пы 
стар ше 60и лет уве ли чи лась с 6.9% в 
1939г. до 8% в 1959г5. В пос ле ду ю щие 
го ды чис лен ность мужс ко го на се ле ния 
сос та ви ла око ло 48%, ко леб лясь меж ду 
47.848.6%.

 Нет руд но предс та вить пос ледст вия 
та ко го по ловоз раст но го расп ре де ле
ния для ар мянс ко го на се ле ния с ха рак
тер ным тра ди ци он ным пре об ла да ни ем 
мужс ко го по ла. 

3 В. Б. Жиромская И. Н. Киселев Ю.'А. Поляков, 
Полвека под грифом “секретно”. Всеосюзная 
перепись населения 1937г., М., 1996, с.6465// 
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.asj
oa.am/1574/1/19704%2841%29.pdf:

5 Խ.Ա. Ավետիսյան, Սովետական Հայաստանի 
բնակչության դինամիկան 50 տարում, с.44 // մhttp://
hpj.asjoa.am/1574/1/19704%2841%29.pdf:
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Таб ли ца 1. Расп ре де ле ние ар мянс ко го на се ле ния по по лу
(дан ные при во дят ся по Ар мянс кой ССР)

год Муж чин жен щин в се го

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

1 Как по ка зы ва ет Таб ли ца 1,2 прош
лые тен ден ции про цес сов ес тест вен но
го дви же ни я, осо бен но рож да е мос ти от
ра жа ют ся в по ловоз раст ной ст рук ту ре 
на се ле ния в пос ле ду ю щие го ды, вп лоть 
до на ших дней. Силь ное вли я ние на них 
ока за ла вто рая ми ро вая вой на, ко то рая 
не толь ко унес ла мил ли о ны жиз ней, но 
и при ве ла к умень ше нию чис ла рож де
ний как в го ды вой ны, так и в го ды, ког
да в ак тив ный де то род ный воз раст вс ту
па ли жен щи ны во ен ных лет рож де ни я, 
или по ко ле ния их до че рей. В ос нов ном 
этой при чи ной об ъяс ня ют ся раз ли чия в 
тем пах рос та (и ли сни же ни я) чис лен нос
ти на се ле ния по от дель ным воз раст ным 
груп пам меж ду 1979 г. и 1989г.3 Из вест
ное воз дейст вие ока за ли и пос ледст вия 
зем лет ря се ния 7 де каб ря 1988г.,4 ког да в 

1 цифры в процентном соотношении приведены 
по Ավետիսյան Խ.Ա., Սովետական Հայաստանի 
բնակչության դինամիկան 50 տարում // մhttp://hpj.
asjoa.am/1574/1/19704%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 зем лет ря се ния мы без возв
рат но5 по те ря ли око ло6 30 ты сяч на ших 
со о те чест вен ни ков.7 Чис ло по гиб ших и 
эва ку и ро ван ных за пре де лы рес пуб ли
ки, о ко то рых не бы ло по лу че но све
де ний,8 бы ло неп ро пор ци о наль ным по 
всем9 воз раст ным груп пам10. Вс ледст вие 
вы ше пе ре чис лен но го с 1959 по 2014гг. в 
Рес пуб ли ке Ар ме ния сох ра ни лось пре об
ла да ние женс ко го на се ле ни я, а мужс кое 
на се ле ние про дол жа ет сос тав лять око ло 
48% чис лен нос ти обо их по лов, т.е. за 55 
пос ле во ен ных лет так и не уда лось восс
та но вить до ре во лю ци он ные по ка за те ли 
восп ро из водст ва на се ле ни я.

 Та ким об ра зом, раз де лив шая с Рос си ей 
все тя го ты об щест вен но по ли ти чес ко

5 http://hpj.asjoa.am/5284/1/19894%2810%29.pdf
6 հայաստանի հանրապետության մարդահամար 

2011 http://armstat.am/file/doc/99478133.pdf
7 http://hpj.asjoa.am/5284/1/19894%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 

года//http://www.armstat.am/file/doc/99489458.pdf
10 Об итогах Всесоюзной переписи населения 

1989года в Армяснкой ССР// Голос Армении 
(Коммунист) № 115(17002) from 19900524 http://
www.press.karabakh.info/ 
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The article analyses the consequences of the Great Patriotic War of 19411945 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.

го, со ци аль ноэ ко но ми чес ко го бре ме ни, 
внес шая не по силь ный вк лад в де ло об щей 
По бе ды Ар ме ния по нес ла труд но вос пол
ни мые пря мые и кос вен ные по те ри (речь 
идет о сот нях ты сяч людс ких по терь), 
став ших при чи ной но во го де мог ра фи чес

ко го по ве де ния (п ред поч те ние от да ет ся 
рож де нию де тей мужс ко го по ла, транс
фор ми ро вал ся инс ти тут сем ьи из мно го
дет ной в нук ле ар ну ю) и не ко то рых, в том 
чис ле де по пу ля ци он ных яв ле ний сов ре
мен но го ар мянс ко го об щест ва.
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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 19411945 թթ. Հայրենական մեծ պատերազմի դեմո գրա
ֆիական հետևանքներին առնչվող հիմնախնդիրները Հայաստանում: Վերլուծվում են ինչ
պես ազգաբնակչության սեռատարիքային, այնպես էլ ընտանիքների կառուցվածքի ու դե
մո գրաֆիական վարքի փոփոխություններին վերաբերող հարցերը սովետական շրջա նում: 
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 Расс мат ри ва ет ся про цесс оцен ки эко
но ми чес кой эф фек тив нос ти ав то ма ти
зи ро ван ной ро тор нокон ве йер ной ли нии 
(АР КА) с при ме не ни ем ме то да функ ци
о наль но го тех ни коэ ко но ми чес ко го ана
ли за (Ф ТЭ А).

К лю че вые сло ва:  функ ци о наль ный 
тех ни коэ ко но ми чес кий ана лиз,  ав то ма
ти зи ро ван ная ро тор нокон ве йер ная ли
ни я, без люд ное про из водст во, аб со лют
ная де фи цит ность ра бо чей си лы.

П ри про ек ти ро ва нии тех но ло ги чес
ких про цес сов на ос но ве ав то ма ти чес ких 
ро тор нокон ве йер ных ли ний в ка чест ве 
це ле вой функ ции ча ще все го при ни ма ют 
про из во ди тель ность, а за кри те рий бе
рут со от ветст вен но мак си мум про из во
ди тель нос ти обо ру до ва ни я. Су щест ву ют 
так же дру гие кри те ри и, нап ри мер, ми
ни маль ная се бес то и мость из де лий, ми
ни маль ные при ве ден ные зат ра ты, чис ло 
опе ра ций на драм, ми ни маль ный срок 
оку па е мос ти до пол ни тель ных ка пи та
лов ло же ний, мак си маль ное сок ра ще ние 
тру до ем кос ти де та лей и чис ла про из
водст вен ных ра бо чих, ве ли чи на зат рат 
при выс во бож де нии од но го ра бо та ю ще
го, пот ре би тельс кий сп рос и т.д.

 На ли чие мно жест ва пред ло жен ных 
це ле вых функ ций зат руд ня ет оцен ку 
эф фек тив нос ти ва ри ан тов.

 Цель дан ной ра бо ты  оцен ка эко
но ми чес кой эф фек тив нос ти АРКЛ с при
ме не ни ем ме то да функ ци о наль но го тех
ни коэ ко но ми чес ко го ана ли за (Ф ТЭ А). В 
ка чест ве од ноз нач но го, но комп лекс но го 
по ка за те ля тех ни коэ ко но ми чес кой эф
фек тив нос ти ва ри ан та тех но ло ги чес ко го 
про цес са и ст рук ту ры АРКЛ на ми при ня
ты при ве ден ные зат ра ты, ко то рые долж
ны быть ми ни маль ны для оп ти маль но го 
ва ри ан та техп ро цес са (3пр min).

П ри раз ра бот ке ме то дов про ек ти ро ва
ния АРКЛ, тех но ло ги чес ко го обо ру до ва
ни я, ма шин и ап па ра тов не об хо ди мо вы
я вить воз мож ные ис точ ни ки эко но ми и.

Э ко но ми чес кая эф фек тив ность внед
ре ния ре зуль та тов на уч ных исс ле до ва
ний по ФТЭА обус лов ле на ши ро той их 
при ме не ния на раз лич ных эта пах предп
ро ект ной и про ект ной ста дии раз ра бот ки 
но вых из де лий и слож ных тех ни чес ких 
сис тем (СТС), их тех ни коэ ко но ми чес ки
ми по ка за те ля ми (п ро из во ди тель ность, 
ма те ри а лот ру до ем кость, мно го функ ци
о наль ность, эксп лу а та ци он нотех ни чес
кий уро вень), ис поль зо ва ни ем сов ре мен
ной тех ни чес кой по ли ти ки в от но ше нии 
раз ра бо тан ной про дук ци и, вы яв ле ния 
но вых об лас тей при ме не ния из де ли я, 
по вы ше ния ка чест ва, уве ли че ния об ъе
ма их вы пус ка, кон ку рен тос по соб ност ью 
и па тен топ ри год ност ью. 

ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

И РИ НА ОВА КИ МЯН 
На ци о наль ная ака де мия на ук РА, 

Меж ду на род ный на уч но – об ра зов тель ный центр, 
ка фед ра эко но ми ки и ме недж мен та, 

док тор эко но ми чес ких на ук, про фес сор

ОП РЕ ДЕ ЛЕ НИЕ ЭФ ФЕК ТИВ НОС ТИ АВ ТО МА ТИ ЗИ РО ВАН НОЙ  
РО ТОР НОКОН ВЕ ЙЕР НОЙ ЛИ НИ И
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Э ко но ми чес кий эф фект внед ре ния 
но вой тех ни ки за ви сит от эф фек та Э1, 
по лу ча е мо го при вы пол не нии эта пов 
тех ни чес кой под го тов ки соз да ния но
вых из де лий; эф фек та Э2, воз ни ка ю ще го 
при при ме не нии прог рес сив ных ме то дов 
про ек ти ро ва ния но во го или кор рек ти ро
ван но го из де ли я; эф фек та Э3, за ви ся ще го 
от ос во е ния но вой про дук ци и, и эф фек та 
Э4, по лу ча е мо го в про цес се ее эксп лу а
та ци и.

Ф ТЭА этих сос тав ля ю щих эко но ми
чес ко го эф фек та ре ко мен ду ет: 

1) на и бо лее ка чест вен ное вы пол не ние 
ин же нер нотех ни чес ки ми ра бот ни ка ми 
сво их функ ций; 2) сок ра ще ние зат рат 
вре ме ни на нет вор чес кие опе ра ци и; 3) 
улуч ше ние ка чест ва про ект ных, конст
рук торс ких и ор га ни за ци он ных ре ше ний; 
4) ме ха ни за цию и ав то ма ти за цию ин же
нер но го тру да; 5) вы пол не ние ка пи таль
ных зат рат на при об ре те ние со от ветст
ву ю щей тех ни ки, при ме не ние ЭВМ и т.д.

П ри про ек ти ро ва нии APKЛ эко но ми
чес кий эф фект подс чи ты ва ет ся пу тем 
оп ре де ле ни я: 

1. эф фек та от при ме не ния го до вых 
при ве ден ных зат рат при вы пол не нии 
эта пов тех ни чес кой под го тов ки соз да
ния АРКЛ (Э1), оп ре де ля е мых по раз нос
ти при ве ден ных зат рат в срав ни ва е мых 
ва ри ан тах /1/; 

2. эф фек та от при ме не ния прог
рес сив ных ме то дов про ек ти ро ва ния Э2, 
оп ре де ля е мо го, по на шим дан ным, по 
ко эф фи ци ен ту сни же ния зат рат (Зij в %) 
при про ек ти ро ва нии jго эле мен та iой 
АРКЛ на ос но ве ФТЭА /2/.

 ∙ К б
     (1) Зĳ =  З пр  ∙ 1  ∙ 2 ∙ 100      

г де: 3npij, об щие зат ра ты на про ек ти
ро ва ние и раз ра бот ку тех ни чес кой до ку
мен та ции jго ви да для iой АРКЛ (д рам);

f 1  ко эф фи ци ент, ха рак те ри зу ю щий 
опыт и ме тод ра бо ты исс ле до ва тельс кой 
груп пы (f1=1,25);

f2 ко эф фи ци ент, ха рак те ри зу ю щий 
уро вень тех ни коэ ко но ми чес ко го раз ви
тия АРКЛ (f1=2,5)/1/;

Kбij  сто и мость jго эле мен та ioro ба
зо во го ва ри ан та АРКЛ, сп ро ек ти ро ван
но го на еди ни цу ли ний без при ме не ния 
ФТЭ А;

п  чис ло АРКЛ, про ек ти ру е мых в те
че ние го да (е ди ниц).

Э ко но мия предп ро из водст вен ных зат
рат но во го прог рес сив но го обо ру до ва
ния АРКЛ при про ек ти ро ва нии на ос но ве 
ФТЭА расс чи ты ва ет ся по фор му ле /2/:

 
Оп ре де ле ние ко эф фи ци ен та сни же

ния зат рат (Зij) име ет боль шое зна че ние 
для рас че та по лез но го эф фек та зат рат.

С ни же ние се бес то и мос ти по ФТЭА мо
жет быть оп ре де ле но по двум сос тав ля
ю щим /2/: 

а) про цент сни же ния се бес то и мос ти 
об ъек та исс ле до ва ния от при ме не ния но
во го, прог рес сив но го, ос во ен но го АРКЛ 
(Сil), раз ра бот ки и про ек ти ро ва ния с ис
поль зо ва ни ем ме то да ФТЭА мо жет быть 
оп ре де лен по фор му ле:

2

1
= .1 .

. .

∙ 100 =  
1
∙ 100%  ,                (3) 

г де ∆С  сум ма сни же ния се бес то и
мос ти в ре зуль та те ФТЭ А;

б) удель ный на род но хо зяйст вен ный 
эф фект (Э у) от ФТЭА на драм при ве ден
ных зат рат мо жет быть оп ре де лен по 
сле ду ю щей фор му ле /2/:

Э  . =
Э .

(4)+ Знт +
н

Е
х 

н  ∙ К+ Здфр
 ,

г де Эих  на род но хо зяйст вен ный эф
фект от внед ре ния ре ко мен да ций ФТЭА 
по об ъек ту исс ле до ва ни я;
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3ит  зат ра ты на ФТЭА за счет фон да 
раз ви тия на у ки и тех ни ки;

К у дель ные ка пи таль ные вло же ни я, 
не об хо ди мые на внед ре ние ФТЭА (на еди
ни цу об ъек та);

Здфр  до пол ни тель ные те ку щие зат
ра ты на внед ре ние ре ко мен да ций ФТЭА 
(исс ле до ва ни я, пе ре ра бот ка тех до ку мен
та ции и т.д.);

Эу = ∑  Энх .

=1 + ∑+ Знт+Ен ∙ ∑ К1 =1Здфр  (5) ; = 1,2, … ,  , 

п чис ло сфер при ме не ни я; 
Э итi эф фект в iой сфе ре при ме не

ни я;
   до пол ни тель ные ка пи таль ные 

вло же ния в i- ой сфе ре при ме не ни я;
 до пол ни тель ные те ку щие зат ра

ты в i ой сфе ре при ме не ния при ре ко
мен да ции ФТЭ А

 
3. Эф фект от при ме не ния ФТЭА на 

ста дии ОКР и вво да в эксп лу а та цию APKЛ 
подс чи ты ва ет ся по фор му ле /2/:

г де:  Э1го до вой  э ко но ми чес кий 
эф фект от внед ре ния APKЛ (д рам/ год);

Тil  вре мя под го тов ки и соз да ния ioгo 
ба зо во го ва ри ан та APKЛ (мес); 

Тi2 в ре мя под го тов ки и соз да ния i 
ого но во го ва ри ан та APKЛ (мес); 

п  чис ло про ек ти ру е мых APKЛ на 
предп ри я ти и; 

Аг  го до вой об ъем вы пус ка из де лий 
(тыс. шт.).

4. Ус ко ре ние под го тов ки к эксп лу а та
ции APKЛ дос ти га ет ся за счет: 

а) ис поль зо ва ния на уч ных ме то дов 
про ек ти ро ва ния конст рук торс ко тех но
ло ги чес ких ре ше ний и под го тов ки про
из водст ва;

б) ис поль зо ва ния эко но ми кома те ма
ти чес ких ме то дов при на бо ре оп ти маль
но го ва ри ан та про ек ти ро ва ни я;

в) луч шей на уч ной ор га ни за ции тру да.
 Го до вой эко но ми чес кий эф фект от 

соз да ния и ис поль зо ва ния APKЛ пот ре
би те лем оп ре де ля ет ся: Э4=Эсд •Ап, где Эсд
до пол ни тель ный со ци аль ноэ ко но ми чес
кий эф фект ис поль зо ва ния од но го АРКЛ; 
Аг  го до вой об ъем вы пус ка APKЛ за рас
чет ный год (шт.).

 Как по ка зал наш опыт, при ме не ние 
ФТЭА при раз ра бот ке и внед ре нии но во го 
ва ри ан та APKЛ уве ли чи ло его про из во ди
тель ность в 5 раз, выс во бо ди ло 20 ра бо
чих, соз да ло пред по сыл ки для пе ре хо да 
к « без люд ным» про из водст вам (APKЛ ра
бо та ет са мос то я тель но, лишь под наб
лю де ни ем опе ра то ра). До пол ни тель ный 
эко но ми чес кий эф фект воз ни ка ет от 
сок ра ще ния “аб со лют ной де фи цит нос ти 
ра бо чей си лы’’ при внед ре нии но во го ва
ри ан та APKЛ.
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 Հոդ վա ծում փորձ է ար վում կա պի
տա լի շա հու թա բե րու թյան ցու ցա նիշ նե
րի կա ռուց ված քային հա մա կար գի և նրա 
վրա ազ դող գոր ծոն նե րի վեր լու ծու թյան 
մի ջո ցով հիմ նա վո րելու բիզ նե սում եր
կա րատև ներդ րում նե րի վե րա բե րյալ 
ըն դուն վող ո րո շում նե րի ար դյու նա վե
տու թյան բարձ րա ցու մը՝ հաշ վի առ նե լով 
բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի դիր քո րո
շու մը (պե տու թյուն, սե փա կա նան տե րեր, 
կրե դի տոր ներ), գնա հա տե լով ռիս կե
րը՝ ա պա հո վելու ա ռաջ նայ նու թյուն նե
րի հեր թա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև 
ուսում նա սի րելու ֆի նան սա վոր ման աղ
բյուր նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. կապիտալ, ցուցանիշ, 
գոր ծոնների վերլուծություն:

Ցան կա ցած ո լոր տում գոր ծա րա րու
թյու նը սկս վում է ո րո շա կի դրա մա գու
մա րի առ կա յու թյու նից, ո րի շնոր հիվ 
ձեռք են բեր վում ռե սուրս ներ, կազ մա
կերպ վում է ար տադ րան քի ար տադ րու
թյան և ի րաց ման գոր ծըն թա ցը:

 Ձեռ նար կու թյունն իր գոր ծու նե ու
թյան սկզբ նա կան փու լում, ձեռք բե րե լով 
հիմ նա կան մի ջոց ներ, ար տադ րա կան 
պա շար ներ, ձեռ նա մուխ է լի նում բուն 
ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա
կերպ մա նը, ո րի ըն թաց քում իր մի ջոց նե
րի մի մա սը նա տրա մադ րում է աշ խա
տող նե րին որ պես աշ խա տա վարձ նրանց 
կա տա րած աշ խա տան քի դի մաց, մյուս 
մա սը օգ տա գոր ծում է հար կեր, սո ցի ա
լա կան վճար ներ և այլ ծախ սեր կա տա
րե լու հա մար: Ար տադ րու թյան ա վար տին 
հետ ևում է պատ րաս տի ար տադ րան քի 

թո ղար կու մը, այ նու հետև ի րա ցու մը, ո րի 
շնոր հիվ ձեռ նար կու թյուն մուտք են գոր
ծում դրա մա կան մի ջոց նե րը սկզբ նա կան 
ար ժե քից ա վե լի մե ծու թյամբ, ո րը հե
տևանք է բիզ նե սից ստաց ված շա հույ թի: 
Հետ ևա բար, որ քան կա պի տա լը ա րագ 
շր ջապ տույտ կա տա րի, այն քան ձեռ նար
կու թյու նը ա վե լի շատ շա հույթ կս տա նա 
ո րո շա կի ժա մա նա կում ա ռանց լրա ցու ցիչ 
կա պի տալ մի ջոց ներ ծախ սե լու, այ սինքն՝ 
կա պի տա լի միև նույն մե ծու թյամբ:

 Կա պի տա լի շր ջապ տույ տի դան դա
ղե ցու մը ցան կա ցած փու լում պա հան
ջում է լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ, ներդ րում
ներ կա պի տա լի շր ջա նա ռե լի ու թյունն 
ա րա գաց նե լու հա մար, ին չը չի կա րող 
բա ցա սա բար չանդ րա դառ նալ ձեռ նար
կու թյան ֆի նան սա կան դրու թյան վրա: 
Շր ջա նա ռե լի ու թյան ա րա գաց ման ար
դյուն քը նախ ևա ռաջ ար տա հայտ վում է 
լրա ցու ցիչ ար տադ րան քի թո ղար կու մով 
ա ռանց լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ ներգ րա
վե լու: Բնա կա նա բար դրան հետ ևում է 
շա հույ թի ա վե լա ցու մը: Ե թե ար տադ րու
թյու նը և ի րա ցու մը վնա սա բեր են, ա պա 
մի ջոց նե րի ա րա գա ցումն ի նքնըս տին
քյան դրա կան հետ ևանք ներ չի կա րող 
ա ռա ջաց նել՝ բա ցի ֆի նան սա կան ար
դյուն քի վատ թա րա ցու մից: Հետ ևա բար 
մի ջոց նե րի շր ջա նա ռե լի ու թյան ա րա
գա ցու մը պետք է տե ղի ու նե նա կա պի
տա լի շր ջապ տույ տի բո լոր փու լե րում, 
այ սինքն՝ ա պա հո վի ա ռա վե լա գույն հա
տու ցում, ո րը կար տա հայտ վի մեկ մի
ա վոր կա պի տա լին ը նկ նող շա հույ թի 
չա փա բաժ նի ա ճով: Ակն հայտ է, որ կա
պի տա լի ե կամ տա բե րու թյան բարձ րաց
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մա նը կա րե լի է հաս նել մի այն ռե սուրս
նե րի խնայո ղա բար օգ տա գործ ման և 
գե րա ծախ սե րի ու կո րուստ նե րի կր ճատ
ման շր ջապ տույ տի բո լոր փու լե րում:

 Սո վո րա բար կա պի տա լի օգ տա գործ
ման ար դյու նա վե տու թյու նը չափ վում է 
շա հույ թի և կա պի տա լի մի ջին տա րե կան 
մե ծու թյան հա րա բե րու թյամբ, ո րը բնու
թագ րում է կա պի տա լի օգ տա գործ ման 
ին տեն սի վու թյու նը: 

Կա պի տա լի ե կամ տա բե րու թյան ցու
ցա նի շի հաշ վար կը են թադ րում է տար բեր 
մո տե ցում ներ՝ կախ ված ձեռ նար կա տի
րա կան գոր ծու նե ու թյան դիր քո րո շու մից: 

Ա ռա ջին. ե թե ան հրա ժեշտ է հաշ
վի առ նել բո լոր շա հագր գիռ կող մե րի 
դիր քո րո շու մը (պե տու թյուն, սե փա կա
նա տե րեր, կրե դի տոր ներ), ա պա պետք 
է գնա հա տել օգ տա գործ վող բո լոր ռե
սուրս նե րի ը նդ հա նուր ար դյու նա վե տու
թյու նը՝ հիմ քում դնե լով հա մա պա տաս
խան կա պի տա լի ար դյու նա վե տու թյան 
ցու ցա նի շը ըն թա ցիկ ժա մա նա կաշր ջա նի 
հա մար: Վեր ջինս ո րոշ վում է հա մա պա
տաս խան շա հույ թի մինչև հար կե րի և 
տո կոս նե րի վճա րու մը և ձեռ նար կու թյան 
հա մա պա տաս խան ակ տիվ նե րի մի ջին 
տա րե կան մե ծու թյան հա րա բե րու թյամբ.

=  

БП Համախառն (բրուտտո)շահույթ
 =   ∗  100 =  ∗  100 = 

Акт Ակտիվների միջին տարեկան մեծություն

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

   (1)

Ի դեպ, այս ցու ցա նի շի ի մաստն այն 
է, որ ցույց տր վի, թե ձեռ նար կու թյունն 
որ քան հա մա խառն  շա հույթ է ստա նում 
մեկ դրա մա կան մի ա վոր ակ տիվ նե րում 
ներդր ված կա պի տա լից: Այս տեղ է ա կան 
նշա նա կու թյուն չու նի ակ տիվ նե րի ձևա
վոր ման աղ բյուր նե րի տար բե րու թյու նը: 
Ե րկ րորդ. ե թե կա պի տա լի ե կամ տա բե

րու թյու նը շո շա փում է սոսկ սե փա կա նա
տե րե րի և կրե դի տոր նե րի շա հե րը, ա պա 
կա պի տա լի ե կամ տա բե րու թյու նը ո րո
շե լիս պետք է օ գտ վել զուտ շա հույ թից 
և վար կե րի տո կո սա գու մա րից՝ հաշ վի 
առ նե լով շա հու թա հար կի տն տե սու մը և 
հա մա խառն ակ տիվ նե րի մի ջին տա րե
կան մե ծու թյու նը:

=
Զուտ շահույթ + տոկոսներ (1 н)

Ակտիվների միջին տարեկան մեծություն   
(2)

  ROA = BEP (1Kн)        (3)  

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

որոշել կապիտալի եկամտաբերությունը` 
ըստ գործառնական և ներդրումային 
գործունեության:

Գործառնական գործ. շահույթ մինչև վարկի տոկոսի և  շահութահարկով հարկելը
=

Գործառնական կապիտալի միջին տարեկան մեծությունը  հաշվ. շրջ.    (4)

Հարկ է նշել, որ գործառնական 
կապիտալի մեջ չեն մտնում արտադրա
կան նշանակության հիմնական մի ջոց
ները, երկարատև ու կարճատև ֆի նան

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 ВЕРը և 
ROKը կհամընկնեն:

Եթե անհրաժեշտ է որոշել միայն 
ձեռնարկության սեփականատերերին 
հետաքրքրող շահութաբերությունը, 

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

СК 
ЧП

= ∗ 100 
  (6)

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

= ∗ 100 
Զուտ շահույթ−արտոնյալ արժեթղթերի շահաբաժիններ

Հասարակ արժեթղթերի փայատիրական կապիտալАКЦ

    (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
ցա նիշ ները՝ կարելի է եզրակացնել, թե 
որքանով է ձեռնարկությունում ար դյու
նա վետ օգտագործվում փայատիրա
կան կա պիտալը և որքանով է այն 
գրա վիչ կա պիտալ ներդրումների 
համար:

Հարկ է նշել, որ միջազգային պրակ
տի կա յում գնալով լայն տարածում է 
գտնում այն մոտեցումը, որի համաձայն 
զուտ ակտիվների աճը դիտարկվում է 
որպես ֆինանսական արդյունք: Զուտ 
ակտիվների հավելաճի տեմպի ցու
ցա նիշը վկայում է ձեռնարկության 
գոր ծու նե ության արդյունավետության 
և նրա ներ դրումային գրավչության 
մասին:

T ↑ ЧА =
ЧА0

ЧА1 − ЧА0 ∗ 100 
   (9)

Կապիտալի օգտագործման ին
տեն սի վու թյունը բնութագրելու հա
մար հաշ վարկ վում է նրա շրջա նա
ռե լի ության գոր ծակիցը (հասույթի 
հա րա բե րու թյունը կա պի տալի մի ջին 
տա րեկան մեծությանը): Կա պի տա
լի շրջանառելիության գոր ծակցի հա
կա դարձ մեծությունը կա պի տա լա
տա րու թյունն է՝ կա պի տա լի միջին 
տա րեկան արժեքի և հա սույ թի հա րա
բե րությունը: Ամբողջ կա պի տա լի եկա
մտա բե րության և նրա շրջա նա ռե լի
ության միջև գոյություն ունի կապ, որը 
արտահայտվում է հետևյալ կերպ`

Շահույթ
=

Շահույթ
Կապիտալի միջին տարեկան արժեք

∗
Իրացումից հասույթ

Իրացումից  հասույթ
Կապիտալի միջին տարեկան արժեք   (10)
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Այլ կերպ ա սած՝ ակ տիվ նե րի ե կամ
տա բե րու թյու նը (ROA) հա վա սար է ի րաց
ման ե կամ տա բե րու թյան (Rnp) և կա պի
տա լի շր ջա նա ռե լի ու թյան գոր ծա կից նե րի 
(Kоб) ար տադ րյա լին: Նշ ված ցու ցա նիշ նե
րը ար տա սահ մա նյան պրակ տի կա յում 
լայ նո րեն կի րառ վում են ձեռ նար կու թյան 
ֆի նան սա կան դրու թյան և գոր ծա րար 
ակ տի վու թյան գնա հատ ման ժա մա նակ 
որ պես հիմ նա կան ցու ցա նիշ ներ: Այս ցու
ցա նիշ նե րով է ո րոշ վում ներդ րում նե րից 
բա վա րար շա հույթ ստա նա լու ձեռ նար
կու թյան կա րո ղու թյու նը: Թեև ցու ցա նի
շի հաշ վարկ ման հիմ նա կան մո տե ցու մը 
պարզ է, այ նո ւա մե նայ նիվ, ցու ցա նի շի 
ներդրու մային բա զայի ա ռու մով կան 
տար բեր մո տե ցում ներ, ո րոնք վե րա բե
րում են, ի նչ պես կա պի տա լին, այն պես 
էլ շա հույ թին: Օ րի նակ՝ վերց նել ամ բողջ 
կա պի տա լը, թե սե փա կան կա պի տա լը, 
կամ էլ սե փա կան կա պի տա լը և եր կա
րատև փո խա ռու մի ջոց նե րը, թե հաշ
վեկշ ռի ը նդ հա նուր ակ տիվ նե րի մե ծու
թյու նը: Ե կամ տա բե րու թյան գոր ծա կի ցը 
հաշ վար կե լիս որ պես ներդ րու մային 
բա զա վերց վում է սե փա կան բաժ նե
տի րա կան կա պի տա լի մի ջին տա րե կան 
ար ժե քը, ի սկ շա հույ թը ա ռանց հար կա
տե սակ նե րի, պարտ քե րի տո կոս նե րի և 
ար տո նյալ ար ժեթղ թե րի շա հա բա ժին նե
րի: Այս ցու ցա նի շը կոչ վում է սե փա կան 
կա պի տա լի ե կամ տա բե րու թյուն:

 Կա պի տա լի ե կամ տա բե րու թյան, 
շր ջա նա ռե լի ու թյան և ար տադ րան քի 
ե կամ տա բե րու թյան միջև գո յու թյուն ու նի 
կապ, ե թե վեր լու ծենք ներ քո հի շյալ գծա
պատ կեր մե կում ներ կա յաց ված հե տև յալ 
ցու ցա նիշ նե րի դի նա մի կան: Դրանք են՝

• ար տադ րան քի ի րա ցու մից հա
սույ թը (Bpn), հազ. դրամ,

• ընդ հա նուր (բ րու տո) շա հույ թը 
մինչև այն վար կի տո կոս նե րով և շա հու
թա հար կով հար կե լը (БП), հազ. դրամ. 

• ար տադ րան քի ի րա ցու մից շա
հույ թը (Прп), հազ. դրամ.

• ընդ հա նուր (բ րու տո) շա հույ թի 
հա րա բե րու թյու նը գոր ծառ նա կան շա

հույ թին (Wn).
• զուտ շա հույ թը (ЧП), հազ. դրամ.
• զուտ շա հույ թի բա ժի նը ը նդ հա

նուր շա հույ թի մեջ.
• հա մա խառն կա պի տա լի մի ջին 

մե ծու թյու նը (КL), հազ. դրամ.
• սե փա կան կա պի տա լի մի ջին մե

ծու թյու նը (CК), հազ. դրամ.
• կա պի տա լի մուլ տիպ լի կա տո րը 

(MK)` (ը նդ հա նուր ակ տիվ նե րի հանրա
գու մարի հա րա բե րու թյու նը սե փա կան 
կա պի տա լին).

• գոր ծառ նա կան կա պի տա լի մի
ջին մե ծու թյու նը (OK), հազ. դրամ.

• գոր ծառ նա կան կա պի տա լի մաս
նա բա ժինն ը նդ հա նուր կա պի տա լի մեջ 
(УДOK).

·շր ջա նա ռե լի ու թյան ե կամ տա բե րու
թյու նը (Rоб) %.

• գոր ծառ նա կան կա պի տա լի շր
ջա նա ռե լի ու թյան գոր ծա կի ցը (Kоб).

• գոր ծառ նա կան կա պի տա լի 
ե կամ տա բե րու թյու նը (ROK). %

• հա մա խառն կա պի տա լի ե կամ
տա բե րու թյու նը (BEP). %

• սե փա կան կա պի տա լի ե կամ տա
բե րու թյու նը (ROE). %

• մեկ բաժ նե տոմ սին հա սա նե լիք 
զուտ շա հույ թը (EPS) դրամ:

 Վեր լու ծե լով նշ ված ցու ցա նիշ նե րը՝ 
դժ վար չէ սահ մա նել փո փո խու թյուն նե
րի մի տում նե րը միջտն տե սա կան հա մե
մա տա կան ներ ան ցկաց նե լու մի ջո ցով, 
ա ռա վել լրիվ գնա հա տել ձեռ նար կու
թյան աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյու
նը և պա հուստ նե րի հայ տնա բե րու մը: 
Ի նչ պես ի րավ մամբ նշում է Գ.Վ Սա վից
կա յան, այս ցու ցա նիշ նե րի գոր ծու նե
ու թյան վեր լու ծու թյան մի ջո ցով ա ռա
վել դյու րին կդառ նա ձեռ նար կու թյան 
ուժեղ և թույլ կող մե րի բա ցա հայ տու մը, 

ին չը, ան կաս կած, կն պաս տի կա պի տա լ 
ներդ րում նե րի ներգ րավվ ման հար ցում 
վս տա հու թյան մե ծաց մա նը:

 Հարկ է նշել, որ գոր ծո նային վեր լու
ծու թյու նը ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել 
հե տև յալ հա ջոր դա կա նու թյամբ.
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Հավելված 1 
Մեկ բաժնետոմսին ըն կնող շահույթը (EPS) 

Սեփական կապիտալի շահութաբերությունը 
(ROE) 

Մեկ բաժնետոմսի ընթացիկ գինը (P) 

Հարկվող շահույթի 
մակարդակը (1-Knu) 

Ընդհանուր կապիտալի 
եկամտաբերությունը (ROA) 

Ընդհանուր կապիտալի հարաբերութ-
յունը սեփական կապիտալին (MK) 

Շահույթի հարկման 
գործակիցը (1-Kn) 

Ընդհանուր կապիտալի 
եկամտաբերությունը (BEP) 

Բրուտտո շահույթի հարաբեր-
ությունը գործառնական 

շահույթին (Wn) 

Գործառնական կապի-
տալի եկանտաբեր-
ությունը (ROK) 

Գործառնական կապիտալի 
տեսակարար կշիռը ընդհանուր 

կապիտալի մեջ (Удок) 

Գործառնական կապիտալի 
շրջանառելիության 

գործակիցը (Kоб) 

Շահույթի բաժինը 
սահմանային շահույթի մեջ 

Շրջանառելիության շահութաբերությունը 
(իրացումից հասույթի հարաբերությունը 

կապիտալի միջին տարեկան արժեքին) (Rоб) 

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
րա կի համարիչն ու հայտարարը բազ
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մա պատկենք իրացումից հասույթով 
(Врn), ապա կունենանք նոր գործոնային 
մո դել, որը ցույց կտա, որ գործառնական 
կա պի տալի շահութաբերությունը ֆունկ
ցիա է կապիտալի շրջա նա ռե լիու թյու նից 
և հասույթի եկամտա բերու թյան մա կար
դա կից: 

=
П

= ∗  
П

=  ∗   
 (12)

Նշված ցուցանիշի դինամիկայի փո
փո խու թյունը ցույց տալու համար բա
վա կան է համեմատել դրա մեծու թյունը 
հաշ վետու և նախորդ շրջաններում բա
ցա հայտելու դրա միտումը և գնա հատելու 
այն, այսինքն՝ տալ գործոն ների քա նակա
կան գնահատականը գործառ նա կան կա
պի տա լի շահութաբերության վրա:

∆ROK = ROK1 – ROK0       (13)

Երկրորդ, ուսումնասիրել համախառն 
կա պի տա լի եկամտաբերությունը (BEP), 
որն իր բնույթով ավելի բարդ ցու ցա
նիշ է, քանի որ այն կախված է ոչ միայն 
գործառնական կապիտալի եկա մտա բե
րու թյունից և այն ձևավորող գոր ծոն նե
րից, այլ նաև այլ ցուցանիշների առ կա
յու թյու նից, ինչպիսիք են՝ գործառնական 
կա պի տա լի տեսակարար կշիռն ընդ հա
նուր համախառն կապիտալի մեջ (УДок), 
ինչպես նաև ընդհանուր շա հույ թի կա
ռուց ված քը՝ (Wn – բրուտտո շահույթի 
և գոր ծառ նա կան գործունեության ար
դյուն քում ձևավորված գոր ծառ նա կան 
շա հույ թի հարաբերակցությունը):

БП БП
П

П
=  = ∗ ∗ = ∗ ∗ Удок Удок=  об об ∗

    (14)

Նշված գործոնների ազդեցու թյունը 
համախառն կապիտալի եկամտաբե
րության վրա կարելի է հաշվարկել 
բա ցար ձակ տարբերությունների կամ 
շղթա յական տեղադրումների եղանա
կով և բոլոր գործոնների ազդեցու թյունը 
գումարել:

Եթե նշված (14) բանաձևում համա
խառն կապիտալը ներկայացնենք որ

պես գործառնական, ֆինանսական և 
ներ դրու մային գործունեությունների մեջ 
ներգրաված կապիտալների հանրա
գումար և յուրաքանչյուրի մասնա բա
ժինը կամ տեսակարար կշիռը բազ
մա պատկենք իր գործունեությունից 
ստաց վող շահութաբերությամբ, ապա 
համա խառն կապիտալի գործոնային մո
դելը կունենա հետևյալ տեսքը. 

BEP = Удок * ROK + УДфи * RI + УДnk * Rnk = Σ Yдi * Ri     (15)

(որտեղ՝  Удок, Удфи, Удnk գործառնական, 
ֆի նան սական և ներդրումային և այլ ակ
տիվ ների տեսակարար կշիռն է ընդհա
նուր կապի տալում,

ROK, R, Rnk  համապատասխան գոր
ծու նե ության շահու թա բե րու թյունն է, 
այն է գոր ծառ նական, ֆինանսական և 
ներդրումային և այլ ակտիվների:

Եթե ներդրողը տիրապետում է 
տվյալ տնտեսվարող սուբ յեկտի կամ 
ձեռ նարկության ֆինան սական հաշ
վետվության լրիվ տեղեկա տվու
թյանը, ապա (14) բանաձևում տե ղադ

րելով համապա տասխան գոր ծոնի 
փո փոխության ցուցանիշը երկ րորդ 
ցու ցանիշի բազիսային մակարդակով 
որպես նախապայման՝ բացարձակ 
տար բերությունների մեթոդով դժվար 
չէ հաշվարկել համախառն կապիտալի 
եկամտաբերության փոփոխությունը` ի 
հաշիվ ակտիվների կառուցվածքի

     ∆  =  ∑ ∆  ∗  

և դրանց եկամտաբերութան

          ∆  =  ∑  ∗        (16)
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Ինչպես նշել ենք, համախառն կա պի
տա լի շահութաբերությունը հաշ վարկ
վում է նաև՝ հաշվի առնելով սե փա կա
նա տե րերի և վարկատուների շա հերը: 
Այդ դեպքում (ROA)ն՝ վերը նշված հա
մա խառն կապիտալի եկա մտա բե րու
թյան գործակիցը պետք է նվազեցվի 
հարկ վող շահույթի տոկոսադրույքով 
(KH): ROAի 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 
ձեռ նար կու թյան ֆինանսական կայու
նու թյունը բնութագրող այլ ցուցա նիշ
նե րի, որոնք հիմնվում են հաշ վե կշռի 
առան ձին հոդվածների հա րա բե րակ
ցու թյան վրա, ավելի քան հու սա լի են և 
մեծ հե տա քրքրություն են ներ կայացնում 
կազ մա կերպությունների և ձեռ նար կու
թյուն ների համար:

Ի դեպ, այդ ցուցանիշի կիրառումը 
հնա րավորություն է ընձեռում գնա հա
տե լու ձեռնարկության աշխատանքի 
ար դյունավետությունը այլ ճյուղերի 
ձեռ նարկությունների աշխատանքի 
հետ՝ հիմնվելով ոչ թե ծախսերի փոխ
հա տուց ման կամ շրջանառության եկա
մտաբերության վրա, այլ պար զա պես 
ունենալով կապիտալի շրջա նա ռե լի ու
թյան և հասույթի եկամտա բերության 
ցու ցա նիշ ները:

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 մա
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 = (1KH) (1Knu) * BEP * MK,
որտեղ ДЧП – զուտ շահույթի մասնա

բաժինն է ընդհանուր բրուտտո շահույ թի 
մեջ մինչև վարկի տոկոսների վճարումը 
և շա հու թահարկով հարկելը,

KH – շահութահարկի դրույքաչափն է,
Knu – վարկի տոկոսադրույքն է,
BEP – համախառն կապիտալի 

շահութաբերությունն է,
MK – կապիտալի մուլտիպլիկա

տորը (ընդհանուր ակտիվների գու մա րի 
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 
եկամտա բերության բաղադրիչները, 
որոնք ներկայացված են (14) բանաձևի 
մեջ: Արդյունքում ROEն կունենա 
հետևյալ տեսքը.

ROE = DЧП * Wn * Rоб * Коб * Удок * МК    (20)
կամ 

ROE = (1KH)(1Knu) * Wn * Rоб * Коб * Удок * МК (21)
Այս բա նաձ ևը հնա րա վո րո թյուն է 

ստեղ ծում կապ հաս տա տելու բո լոր 
գոր ծոն նե րի և ե կամ տա բե րու թյան ցու
ցա նիշ նե րի հետ, ո րոնք առ կա են ձեռ
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նար կու թյու նում: Օ րի նակ՝ այս բա նաձ
ևի օգ նու թյամբ կա րե լի է սահ մա նել, 
թե ի նչ պես է փոխ վել սե փա կան կա պի
տա լի ե կամ տա բե րու թյու նը՝ կախ ված 
հար կային դրույ քա չա փից, վար կի տո
կո սադ րույ քից, շա հույ թի ձևա վոր ման 
աղ բյուր նե րից, ձեռ նար կու թյան ակ տիվ
նե րի և պա սիվ նե րի կա ռուց ված քից, ի նչ
պես նաև շա հու թա բե րու թյան և կա պի
տա լի շր ջա նա ռե լի ու թյան ա րա գա ցու մից:

Շր ջա նա ռու թյան շա հու թա բե րու թյու նը 
բնութագ րում է ձեռ նար կու թյան ծախ սե
րի կա ռա վար ման և գնա գո յաց ման քա
ղա քա կա նու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը:

 Կա պի տա լի շր ջա նա ռե լի ու թյան գոր
ծա կի ցը ար տա ցո լում է կա պի տա լի օգ
տա գործ ման ին տենսի վու թյու նը և ձեռ
նար կու թյան գոր ծա րար ակ տի վու թյան 
աս տի ճա նը, ի սկ կա պի տա լի մուլ տիպ լի
կա տո րը բնու թագ րում է ձեռ նար կու թյան 
քա ղա քա կա նու թյու նը ֆի նան սա վոր ման 
բնա գա վա ռում: Որ քան այն մեծ է, այն
քան բարձր է ձեռ նար կու թյան ֆի նան
սա կան ռիս կի աս տի ճա նը, և բարձր է 
սե փա կան փա յա տի րա կան կա պի տա լի 
ե կամ տա բե րու թյան մա կար դա կը ֆի

նան սա կան լծա կի դրա կան ար դյուն քի 
դեպ քում: 

Չի կա րե լի չն շել, որ, վեր ջի վեր ջո, հա
մա խառն կա պի տա լի, սե փա կան կա պի
տա լի ե կամ տա բե րու թյան մա կար դա կը 
ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են փա յա տի
րա կան ըն կե րու թյուն նե րի աշ խա տան
քի ար դյու նա վե տու թյան և ներդ րու
մային գրավ չու թյան վրա, ո րում որ պես 
ա ռանց քային ցու ցա նիշ դի տարկ վում է 
մեկ բաժ նե տոմ սին բա ժին ը նկ նող զուտ 
շա հույ թի մե ծու թյան (EPS) օգ տա գոր ծու
մը, ո րի մա կար դակն ան մի ջա կա նո րեն 
կախ ված է սե փա կան կա պի տա լի շա
հու թա բե րու թյու նից (ROE) և մեկ բաժ նե
տոմ սի ըն թա ցիկ ար ժե քից (P):

ЧП
= =

ЧП
∗

ол.акцакц
=  

    
(22)

Եթե ձեռնարկությունը, ընկերությունը 
տնօ րի նում է նաև արտոնյալ բաժ նե տոմ
սերի, որոնց համար վճարվում է ամ րա
գրված տոկոս, ապա շահույթի գոր ծո
նային մոդելը մեկ բաժնետոմսի հաշ վով 
կարելի է ներկայացնել ըստ Գ. Սա վից
կայայի հետևյալ տեսքով.

ЧП
ЧП ЧПЧП

= ∗ ∗
− ПК

=
− ПК

∗ = ЧП ∗  
– –

    (23)

որտեղ՝ ЧП – հաշվետու շրջանի շա
հույթն է առանց վարկի տոկոսների և 
շահութահարկի տոկոսադրույքի վճար
ների,

Dna  արտոնյալ բաժնետոմսերի 
վճար ված 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 

արտոնյալ բաժնետոմսերի հարա բե
րակ ցու թյամբ ձևավորվող սեփական 
կա պիտալը,

P – սովորական բաժնետոմսի ընթա
ցիկ արժեքը:

Այս բանաձևի մեջ կատարելով նա
խորդ տեղադրումները՝ կունենանք.

EPS = DЧПоа * (1KH)(1Knu) * 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 
հա րա բերակցությունից): Եթե սեփական 
կա պիտալի 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 սովորա կան բաժ նետոմսերի 
շահութաբերությունը կարող է զգալի
ո րեն աճել՝ ի հաշիվ ֆինանսական 
լծակի մեծացման: Ֆինանսական լծակի 
արդյունքը որոշելու համար նպա
տակահարմար է օգտագործել հետևյալ 
բանաձևը.

Э = ( −  ) ∗  

     
(25)

որտեղ՝ YDBna – արտոնյալ բաժնե տոմ
սե րին ընկնող շահաբաժնի մակարդակն է,

CKna – արտոնյալ բաժնետոմսերի հաշ
վին ձևավորվող սեփական կապիտալի 
մե ծու թյունը,

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:

փոխառու կապիտալ = փոխառու կապիտալ : հիմնական կապիտալ : ընթացիկ ակտիվներ 
: 

սեփական կապիտալ ակտիվների գումար ակտիվների գումար հիմնական կապիտալ

սեփական շրջանառու կապիտալ

սեփական շրջանառու կապիտալ

 սեփական կապիտալ 
: :

ընթացիկ ակտիվներ  

Այս գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյու նը ֆի
նան սա կան ռիս կի վրա հաշ վար կե լու 
հա մար տե ղին է օ գտ վել շղ թա յա կան 
տե ղադ րում նե րի ե ղա նա կից:

 Բան կի և այլ կրե դի տոր նե րի տե սան
կյու նից հու սա լի է, ե րբ ձեռ նար կու թյան 
կա պի տա լի մեջ սե փա կան կա պի տա լի 
բա ժի նը գե րակշ ռում է, ո րը բա ցա ռում է 
ֆի նան սա կան ռիս կը: Ձեռ նար կու թյուն
ներն, ի րենց հեր թին, շա հագրգռ ված են 
փո խա ռու մի ջոց նե րի ներգ րավ մամբ եր
կու պատ ճա ռով. 

Ա ռա ջին. փո խա ռու կա պի տա լի օգ
տա գործ ման տո կոս նե րը մտ նում են որ
պես ծախս ի նք նար ժե քի մեջ և չեն մտ
նում հարկ վող շա հույ թի մեջ: 

Երկ րորդ. տո կո սի վճար ման ծախ սե
րը շատ ա վե լի փոքր են, քան այն շա հույ

թը, ո րը ստաց վում է փո խա ռու մի ջոց նե
րի շր ջա նա ռու թյու նից, օգ տա գոր ծու մից, 
ո րի հետ ևան քով մե ծա նում է սե փա կան 
կա պի տա լի ե կամ տա բե րու թյու նը:

 Ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան և 
նրա ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց
ման գոր ծում մեծ նշա նակու թյուն ու նի 
ձեռ նար կու թյան մի ջոց նե րի տե ղա բաշ
խու մը: Ձեռ նար կու թյան ար տադ րատն
տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք
նե րը, հետ ևա բար և ձեռ նար կու թյան 
ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը կախ ված 
են դրա մա կան և նյու թա կան տես քով 
ար տադ րու թյան և շր ջա նա ռու թյան ո լոր
տում կա տար ված կա պի տալ ներդ րում
նե րից և նրանց օպ տի մալ հա րա բե րակ
ցու թյու նից: 

Ինչ պես հայտ նի է, հաշ վեկշ ռի ակ
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տի վի և պա սի վի հոդ ված նե րի միջև 
գո յու թյուն ու նի սերտ կապ: Հաշ վեկշռի 
ակ տի վի ա մեն մի հոդ ված ու նի իր ֆի
նան սա վոր ման աղ բյու րը: Օ րի նակ՝ եր
կա րատև ակ տիվ նե րի ֆի նան սա վոր
ման աղ բյու րը սե փա կան կա պի տալն է 
և եր կա րատև փո խա ռու մի ջոց նե րը: Չի 
բա ցառ վում նաև բան կի կար ճատև վար
կե րի հաշ վին եր կա րատև ակ տիվ ներ 
ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Այս պի սով՝ գնա հա տե լով փա յա տի
րա կան կա պի տա լի ե կամ տա բե րու թյու
նը՝ ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել բո լոր 
հնա րա վոր ի րա վի ճակ նե րը և օպ տի մա
լաց նել կա պի տա լի կա ռուց ված քը ոչ մի
այն մեկ  բաժ նե տոմ սին ը նկ նող շա հույ թի 
ա ռա վե լա գույ նի հասց նե լու չա փա նի շը, 
այլ նաև ա ռաջ նորդ վել ֆի նան սա կան 
ռիս կերը նվա զա գույ նի հասց նե լու չա
փա նի շով: 

 Քա նի որ կա պի տա լի շր ջա նա ռե
լի ու թյու նը սեր տո րեն կապ ված է նրա 

ե կամ տա բե րու թյան հետ, մի ա ժա մա նակ 
հա մար վում է ձեռ նար կու թյան մի ջոց նե
րի օգ տա գործ ման ին տեն սի վու թյու նը և 
գոր ծա րար ակ տի վու թյու նը բնու թա գրող 
կա րևորա գույն ցու ցա նիշ, ո ւս տի և վեր
լու ծու թյան ըն թաց քում ան հրա ժեշտ է 
ա ռա վել ման րա մասն ու սում նա սի րել 
կա պի տա լի շր ջապ տույ տի ա րա գու
թյու նը և սահ մա նել, թե շր ջապ տույ տի 
որ փու լե րում է տե ղի ու նե ցել ձեռ նար
կու թյան մի ջոց նե րի դան դա ղու մը կամ 
ա րա գա ցու մը:

 Կա պի տա լի շր ջա նա ռե լի ու թյան ա րա
գու թյու նը բնու թագր վում է ներ քո հի շյալ 
ցու ցա նիշ նե րով: Դրանք ե ն՝

· շր ջա նա ռե լի ու թյան գոր ծա կից 
(Kоб),

·  կա պի տա լի մեկ շր ջապ տույ տի 
տևո ղու թյու նը (Поб)

 Կա պի տա լի շր ջա նա ռե լի ու թյան գոր
ծա կի ցը հաշ վարկ վում է հե տև յալ բա
նաձ ևով.

Коб =
իրացումից զուտ հասույթ (շրջանառության գումար)

կապիտալի միջին տարեկան արժեք    
   (27)

Այս գործակցի հակադարձ մեծությունը կոչվում է կապիտալատարություն (Ke):

К =
կապիտալի միջին տարեկան արժեք

իրացումից  զուտ հասույթ e
      

(28)

Կապիտալի շրջապտույտի տևողությունը կորոշվի (Поб)

Поб =
Коб

=
կապիտալի միջին տարեկան արժեք

իրացումից  զուտ հասույթ    
 (29)

բանաձևով՝ որ տեղ Dն վեր լուծ վող 
ժա մա նա կաշր ջա նում օ րա ցու ցային օ րե
րի թիվն է (տա րի՝ 360 օր, ե ռամ սյակ՝ 90 
օր, ա միս՝ 30 օր):

 Թերևս դժ վար չէ հաշ վար կել կա
պի տա լի մի ջին տա րե կան մե ծու թյու նը՝ 
ու նե նա լով ձեռ նար կու թյան հաշ վեկ շի
ռը և ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի մա
սին հաշ վետ վու թյու նը: Ա վե լի ճշգ րիտ 
հաշ վարկ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար 
հարկ կլի նի օ գտ վել մի ջին խրո նո լո
գի ա կան բա նաձ ևից, այն է՝ կա պի տա լի 

տա րեսկզ բի ար ժե քի ½ին գու մա րե լով 
տա րե վեր ջի ար ժե քի 1/2 ը, ի սկ մի ջա
կայ քե րի ար ժեք նե րը գու մա րե լով ամ
բող ջու թյամբ: Ը նդ ո րում, մի ջա կայ քե րի 
ար ժեք նե րը կա րող են լի նել ե ռամ սյա
կային կամ ամ սա կան ամ բող ջա կան 
թվեր:

 Հե տա գա վեր լու ծու թյան ըն թաց քում 
ան հրա ժեշտ է ու սում նա սի րել շր ջա նա
ռու կա պի տա լի շր ջա նա ռե լի ու թյու նը 
նրա շր ջապ տույ տի բո լոր փու լե րում, ո րն 
ան շուշտ հնա րա վո րու թյուն կտա բա ցա
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հայ տե լու, թե որ փու լում է տե ղի ու նե ցել 
կա պի տա լի շր ջա նա ռե լի ու թյան դան դա
ղու մը կամ ա րա գա ցու մը: Դրա հա մար 
շր ջա նա ռու ակ տիվ նե րի ա ռան ձին տե
սակ նե րի մի ջին մնա ցորդ նե րը պետք է 
հա րա բե րել ի րա ցու մից հա սույ թի մեկ 
օր վա շր ջա նա ռու թյան վրա: 

Անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ 
կա պի տա լի շր ջապ տույ տի տևո ղու թյու
նը խիստ տար բեր է ար դյու նա բե րու թյան 
տար բեր ճյու ղե րում՝ կախ ված ար տադ
րու թյան և շր ջա նա ռու թյան ժա մա նա
կից, տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թա ցից, 
տեխ նի կայի մի ջոց նե րից և ար տադ րու
թյան կազ մա կեր պու մից:

 Նախ և ա ռաջ կա պի տա լի շր ջա նա
ռե լի ու թյու նը կա րե լի է ա րա գաց նել ի 
հա շիվ ար տադ րու թյան ին տեն սի ֆի
կաց ման՝ ա ռա վել լի ար ժեք օգ տա գոր
ծե լով աշ խա տան քային և նյու թա կան 
ռե սուրս նե րը, թույլ չտա լով ապ րան քա
նյու թա կան ար ժեք նե րի գեր նոր մա տի
վային պա շար ներ, մի ջոց նե րի սա ռե ցում 
դե բի տո րա կան պարտ քե րում:

Շր ջա նա ռե լի ու թյան ա րա գա ցու մից 
ստաց վող տն տե սա կան ար դյուն քը ար
տա հայտ վում է շր ջա նա ռու թյան մեջ 
մի ջոց նե րի հա րա բե րա կան կր ճա տու
մով, ի նչ պես նաև ի րա ցու մից հա սույ թի 
և շա հույ թի ա վե լա ցու մով: Մի ջոց նե րի 
հա րա բե րա կան կր ճատ ման գու մա րը 
(Э) շրջապ տույ տի ա րա գաց ման ար
դյուն քույմ, կամ վնա սը՝ լրա ցու ցիչ կա
պի տա լի մի ջոց նե րի ներգ րավ ման (+Э) 
հետ ևան քով կո րոշ վի՝ օ րա կան հա սույ
թի գու մա րը բազ մա պատ կե լով շր ջապ
տույ տի օ րե րի փո փո խու թյամբ (Поб):

±Э =
փաստացի հասույթ

∗  ∆Поб ժամանակաշրջանի օրերի թիվ
    (30)

Իսկ ե թե ան հրա ժեշտ է ո րո շել կա
պի տա լի շր ջապ տույ տի ա րա գաց ման 
հե տևան քով կամ դան դա ղեց ման պատ
ճա ռով չս տաց ված շա հույ թի մե ծու թյու
նը, ա պա բա վա կան է շա հույ թը դի տար
կել որ պես կա պի տա լի մի ջին տա րե կան 

մե ծու թյուն, նրա շր ջա նա ռե լի ու թյան և 
շր ջա նա ռու թյան ե կամ տա բե րու թյան 
ար տադ րյալ, ա պա.

П = KL * ROK = KL * Коб * Rоб      (31) 
Իսկ շա հույ թի փո փո խու թյու նը հաշ

վե տու շր ջա նում բա զի սայի նի հա մե մատ 
կո րոշ վի՝ փաս տա ցի կա պի տա լի մի ջին 
տա րե կան մե ծու թյու նը բազ մա պատ
կե լով կա պի տա լի շր ջա նա ռե լի ու թյան 
գոր ծակ ցի փո փո խու թյամբ և շր ջա նա
ռու թյան ե կամ տա բե րու թյան գոր ծակ ցի 
բա զի սային մա կար դա կով:

 Փաս տա ցի տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան 
ար դյուն քում կա րե լի է նշել կա պի տա լի 
շր ջա նա ռե լի ու թյան ա րա գաց ման հե տև
յալ ու ղի նե րը: Դրանք են՝

• ար տադ րա կան ցիկ լի կր ճա տում՝ 
ի հա շիվ ար տադ րու թյան ին տեն սի վաց
ման (ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի 
ավ տո մա տա ցում, նո րա գույն տեխ նո
լո գի ա նե րի կի րա ռում, ար տադ րա կան 
հրա պա րակ նե րի, աշ խա տան քային և 
նյու թա կան ռե սուրս նե րի լի ար ժեք օգ
տա գոր ծում).

•  նյու թա տեխ նի կա կան մա տա կա
րար ման կազ մա կերպ ման բա րե լա վում՝ 
ար տադ րու թյու նը նյու թա տեխ նի կա կան 
ռե սուրս նե րով ան խա փան ա պա հով ման 
և կա պի տա լի՝ պա շար նե րում գտն վե լու 
ժա մա նա կա մի ջո ցը կր ճա տե լու նպա տա
կով.

• ար տադ րան քի բեռն ման և հաշ
վար կային փաս տաթղ թե րի ձևա կերպ
ման գոր ծըն թա ցի ա րա գա ցում.

•  մի ջոց նե րը դե բի տո րա կան 
պարտ քե րում գտն վե լու ժա մա նա կա մի
ջո ցի կր ճա տում:

 Վար կային ռե սուրս ներ, պարտ քեր 
վերց նե լու մտա հա ղա ցու մը սե փա կան 
կա պի տա լի ե կամ տա բե րու թյու նը մե
ծաց նե լու նպա տա կով ձեռ նար կու թյուն
նե րին դր դում է հաշ վի առ նել, գնա հա
տել փո խա ռու մի ջոց նե րի ներգ րավ ման 
հետ ևան քը, ար դյուն քը, ո րը տն տե սա գի
տա կան գրա կա նու թյան մեջ հայտ նի է 
որ պես « ֆի նան սա կան լծա կի ար դյունք» 
ար տա հայ տու թյուն: Այն (ЭФР) հաշ վարկ



286

վում է հե տև յալ կերպ.

ЭФР = (ВЕР − СП)(1 − кн) ∗
З
С
К
К 

   (32)

 Մեր կողմից բերված աղյուսակի 
տվյալ նե րով՝  

= 9.66  ЭФР=(45.4 - 17.37) (1 - 0.26) *
12780  
27420    

որ տեղ՝ ВЕР – հա մա խառն կա պի տա լի 
ե կամ տա բե րու թյու նը (%),

СП – փո խա ռու կա պի տա լի, վար կի 
փաստացի տո կոսն է,

Кн – շա հու թա հար կի դրույ քա չա փը 
%–ով,

ЗК – փո խա ռու կա պի տա լի մի ջին մե
ծու թյու նը,

СК սե փա կան կա պի տա լի մի ջին մե
ծու թյունն է:

 Ֆի նան սա կան լծա կի ար դյուն քի գոր
ծա կի ցը ցույց է տա լիս, թե ֆի նան սա կան 
փո խա ռու մի ջոց նե րի ներգ րա վու մը քա
նի տո կո սով է ա վե լաց նում սե փա կան 
կա պի տա լի ե կամ տա բե րու թյու նը: Դրա
կան ար դյունք է ստաց վում այն դեպ քում, 
ե րբ հա մա խառն կա պի տա լի ե կամ տա
բե րու թյու նը մեծ է փո խա ռու կա պի տա
լի մի ջին կշռ ված գնից, այ սինքն՝ ROA > 
ЗК, օ րի նակ՝ ROA = 15 %, ի սկ փո խա ռու 
կա պի տա լի տո կո սադ րույ քը 10% է: 5 % 
տար բե րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է 
տա լիս մե ծաց նելու սե փա կան կա պի տա
լի ե կամ տա բե րու թյու նը: Ի սկ ե թե ROA < 
ЗК, նշա նա կում է փո խա ռու կա պի տա լը 
կուլ է տա լիս սե փա կան կա պի տա լը, ո րը 
ձեռ նար կու թյա նը կա րող է սնան կաց ման 
եզ րին կանգ նեց նել:

ՑՈՒ ՑԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ t0 t1

Շա հույ թի մե ծու թյու նը մինչև հար կու մը, հազ. դր. 22500 27200

Վար կի տո կո սա գու մար նե րը, հազ. դր. 2722 3827

Շա հույ թը վար կի տո կո սա գու մար նե րը մա րե լուց հե տո, հազ. դր. 19778 23373

Շա հու թա հար կի գու մա րը, հազ. դր. 3956 4675

Շա հու թա հար կի հարկ ման գոր ծա կի ցը 0.2 0.2

Ակ տիվ ե րի մի ջին տա րե կան գու մա րը, հազ. դր. 52420 68400

Սե փա կան կա պի տալ, հազ. դր. 36820 47470

Փո խա ռու կա պի տալ 15600 20930
Ֆի նան սա կան լծա կի բա զու կը (փո խա ռու կա պի տա լի հա րա բե րու թյու նը 
սե փա կան կա պի տա լին) 0.429 0.441

Հա մա խառն կա պի տա լի ե կամ տա բե րու թյու նը 42.9 39.8

Փո խա ռու կա պի տա լի մի ջին կշռ ված գի նը, % 17.45 18.28

Ֆի նան սա կան լծա կի ար դյուն քը, % 8.63 7.59

Ա ղյու սա կի տվյալ նե րի վեր լու ծու
թյու նը ցույց է տա լիս, որ թեև նվա զել 
է հա մա խառն կա պի տա լի ե կամ տա բե
րու թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ շա հա վետ 
է ներգ րա վել փո խա ռու մի ջոց ներ, քա նի 
որ դա նպաս տում է սե փա կան կա պի
տա լի մե ծաց մա նը եր կու պատ ճա ռով.

•  վար կի սպա սարկ ման տո կոս նե
րը մտ նում են ծախ սե րի մեջ, հետ ևա բար 
նվա զեց նում են հարկ վող շա հույ թը,

•  վար կի սպա սարկ ման ծախ սե րը 
ա վե լի պա կաս են, քան դրանց օգ տա

գոր ծու մից ստաց ված շա հույ թը, ո րից 
էլ կախ ված մե ծա նում է սե փա կան կա
պի տա լի ե կամ տա բե րու թյու նը: Սա կայն 
հարկ է նշել, որ շու կա յա կան հա րա բե
րու թյուն նե րում սե փա կան կա պի տա լի 
մե ծա ցու մը դեռևս չի վկա յում ֆի նան սա
կան վի ճա կի բա րե լավ ման մա սին, ձեռ
նար կու թյան հնա րա վո րու թյու նը ա րագ 
ար ձա գան քե լու գոր ծա րար մթ նո լոր տի 
փո փո խու թյա նը:

 Փո խա ռու կա պի տա լի օգ տա գոր ծու մը 
խո սում է ձեռ նար կու թյան ճկու նու թյան, 
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նրա վար կեր հայ թայ թե լու և ա րագ մա
րե լու կա րո ղու թյան, այ սինքն՝ գոր ծա
րար աշ խար հում նրա նկատ մամբ ու նե
ցած վս տա հու թյան մա սին: 

Ա ռա վել ը նդ հան րաց նող ցու ցա նիշ է 
հա մար վում ֆի նան սա կան լևի րի ջի գոր
ծա կի ցը: Հարցն այն է, որ ա ռայժմ գո
յու թյուն չու նեն մշակ ված նոր մա տիվ ներ 
փո խա ռու և սե փա կան կա պի տալ նե րի 
հա րա բե րակ ցու թյան վե րա բե րյալ, և 
դրանք չեն կա րող լի նել մի ա տե սակ բո
լոր ճյու ղե րում կի րա ռե լու վե րա բե րյալ: 
Ձեռ նար կու թյան ակ տիվ նե րը ձևա վո րե
լիս սե փա կան և փո խա ռու կա պի տա
լի բա ժի նը, ի նչ պես նաև ֆի նան սա կան 
լևի րի ջի մա կար դա կը նախ և ա ռաջ պայ
մա նա վոր ված է ձեռ նար կու թյան ճյու
ղային ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Այն 
ճյու ղե րում, որ տեղ դան դաղ է ըն թա նում 
կա պի տա լի շր ջապ տույ տը, բա վա կա նին 
մեծ է եր կա րատև ակ տիվ նե րի բա ժի
նը, Ֆի նան սա կան լևի րի ջի գոր ծա կի ցը 
չպետք է շատ մեծ լի նի՝ ի տար բե րու
թյուն այն ճյու ղե րի, որ տեղ սե փա կան 
կա պի տա լի մաս նա բա ժի նը փոքր է, կա
պի տա լը ա վե լի ա րագ է շր ջապ տույտ 
գոր ծում, ֆի նան սա կան լևի րի ջի գոր
ծա կի ցը պետք է բա վա կա նին մեծ լի նի: 

Ֆի նան սա կան ան կա խու թյան, կախ
վա ծու թյան և ֆի նան սա կան լևի րի ջի 
նոր մա տի վային մե ծու թյու նը ո րո շե լու 
հա մար ան հրա ժեշտ է ել նել ակ տիվ նե րի 
փաս տա ցի ձևա վոր ված կա ռուց ված քից 
և ֆի նան սա վոր ման հա մընդ հա նուր մո
տե ցում նե րից: 

Ֆի նան սա կան լևի րի ջի մա կար դա կը 
չափ վում է զուտ հա սույ թի հա վե լա ճի 
տեմ պի և հա մա խառն շա հույ թի հա վե
լա ճի տեմ պի հա րա բե րու թյամբ:

Уфл =
∆ЧП%
∆БП%    (33) 

Այս գոր ծակ ցի օգ տա գոր ծու մը վկա
յում է, որ կա պի տա լի՝ ար դեն ձևա
վոր ված կա ռուց ված քի պայ ման նե րում 
հա մա խառն կա պի տա լի յու րա քան չյուր 
տո կո սը ա պա հո վում է զուտ շա հույ թի 
ո րա կի աճ, ո րը հիմք կհան դի սա նա գնա
հա տե լու և կան խա տե սե լու ներդ րում նե
րի ֆի նան սա կան ռիս կի աս տի ճա նը: 

Այս պի սով՝ կա պի տա լի շա հու թա
բե րու թյան ցու ցա նիշ նե րի կա ռուց ված
քային հա մա կար գի և նրա վրա ազ
դող գոր ծոն նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց 
է տա լիս, որ բիզ նե սում եր կա րատև 
ներդրում նե րի վե րա բե րյալ ո րո շում ներ 
կա յաց նե լիս, նախ և ա ռաջ՝ ան հրա
ժեշտ է վեր լու ծել դրանց ար դյու նա վե
տու թյու նը: Ե րկ րորդ՝ կա պի տա լի ե կամ
տա բե րու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ է ի րա կա նաց նել վեր լու ծու
թյուն կա պի տա լի օգ տա գործ ման բո լոր 
փու լե րում: Եր րորդ՝ օգ տա գործ վող բո
լոր ռե սուրս նե րի ը նդ հա նուր ար դյու նա
վե տու թյան գնա հատ ման հիմ քում դնել 
շա հագր գիռ կող մե րի դիր քո րո շու մը 
(պե տու թյուն, սե փա կա նա տե րեր, կրե
դի տոր ներ): Այդ նպա տա կով ան հրա
ժեշտ է ի րա կա նաց նել վեր լու ծու թյուն 
կա պի տա լի շա հու թա բե րու թյան ցու ցա
նիշ նե րի հա մա կար գի վրա: Մի այն նման 
մո տե ցու մը կա պա հո վի ըն դուն վող ո րո
շում նե րի և նա խագ ծե րի բա րե հա ջող 
ի րա կա նա ցու մը, պա կաս կա րևորու թյուն 
չու նի նաև ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր
նե րի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցի ու սում
նա սի րու թյու նը:
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 Ժա մա նա կա կից գլո բա լաց ման պայ
ման նե րում, երբ վե րազ գային կոր պո րա
ցի ա նե րը շա րու նա կում են ամ րապնդել 
իրենց դիր քե րը հա մաշ խար հային շու
կա նե րում, շատ կար ևոր է հաս կա նալ 
նրանց կող մից կի րառ վող կա ռա վար ման 
մո դե լի նե րի և մո տե ցում նե րի առանձ
նա հատ կու թյուն նե րը: Ու սում նա սի րե լով 
ԱՄՆի, Մեծ Բր տա նի այի, Գեր մա նի այի, 
Ճա պո նի այի և հա մաշ խար հային առա
ջա տար այլ երկր նե րի փոր ձը կոր պո
րա տիվ կա ռա վար ման ոլոր տում և օգ
տա գոր ծե լով նրանց լա վա գույն փոր ձը՝ 
կա րե լի է մշա կել սե փա կան կոր պո րա
տիվ կա ռա վար ման մշա կույթ:

 Հան գու ցային բա ռեր ու ար տա հայ
տու թյուն նե ր. կոր պո րա տիվ կա ռա վա
րում, կոր պո րա տիվ մշա կույթ, ան գլո
ա մե րի կայն մո դել, գեր մա նա կան մո դել, 
ճա պո նա կան մո դել, հա մաշ խար հային 
լա վա գույն փորձ:

 Սե փա կա նու թյան ձևե րի և սե փա
կա նու թյան շուրջ հա րա բե րու թյուն նե րի 
հիմ նախն դիր նե րը միշտ եղել են հիմ նա
րար, ինչ պես տն տե սա գի տու թյան մեջ, 
այն պես էլ պե տու թյան սո ցի ալտն տե
սա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման 
ժա մա նակ:

 Տար բեր մաս նա գետ նե րի կող մից կոր
պո րա տիվ կա ռա վար ման հաս կա ցու
թյու նը բնո րոշ վում է յու րօ րի նակ ձևով, 
որն էլ վկա յում է տվյալ ոլոր տում դրանց 
ընդ գծ ված հե տաքրք րու թյան մա սին։ 
Սա կայն, հարկ է նշել, որ կոր պո րա տիվ 
կա ռա վար ման հաս կա ցու թյու նը սահ մա
նե լիս առ կա են մի շարք հա կա սու թյուն

ներ և իրա րա մերժ մո տե ցում ներ։ 
Ըստ Հա մաշ խար հային բան կի կող

մից տր ված բնո րոշ ման՝ կոր պո րա տիվ 
կա ռա վա րու մը օրենք նե րի, իրա վա կան 
այլ ակ տե րի և մաս նա վոր հատ վա ծի 
հա մա պա տաս խան կա մա վոր գոր ծու
նե ությւսն այն պի սի մի աս նու թյուն է, որը 
ձեռ նար կու թյուն նե րին հնա րա վո րու
թյուն է ըն ձե ռում ներգ րա վելու ֆի նան
սա կան և մարդ կային կա պի տալ, գոր ծել 
ար դյու նա վետ և, այս պի սով, հա րատ ևել՝ 
իրենց բաժ նե տե րե րի հա մար ստեղ ծե
լով եր կա րա ժամ կետ տն տե սա կան ար
ժեք և հար գե լով շա հագրգռ ված բո լոր 
կող մե րի և հա սա րա կու թյան շա հե րը։ 
Ար դյու նա վետ կոր պո րա տիվ կա ռա վար
ման հատ կա նիշ ներն են թա փան ցի կու
թյու նը (հ րա պա րա կայ նու թյուն), բո լոր 
բաժ նե տե րե րի իրա վունք նե րի և ար տո
նու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյու նը, ինչ
պես նաև ձեռ նար կու թյան ռազ մա վա
րու թյու նը, խո շոր գոր ծա րար ծրագ րերն 
ու որո շում ներն ինք նու րույն ըն դու նե լու, 
վար չու թյան ան դամ ներ ինք նու րույն 
վար ձե լու, վեր ջին նե րիս գոր ծու նե ու
թյունն ու ազն վու թյու նը վե րահս կե լու 
և ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում նրանց 
փո խե լու ըն դու նակ տնօ րեն նե րի առ կա
յու թյու նը։

 Կոր պո րա տիվ կա ռա վա րու մը մի հա
մա կարգ է, որի մի ջո ցով առաջ նորդ վում 
և վե րահսկ վում են առևտ րաար դյու նա
բե րա կան կոր պո րա ցի ա նե րը։

 Կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման կա
ռուց ված քը բնու թագ րում է իրա վունք
նե րի և պա տաս խա նատ վու թյուն նե
րի բաշ խու մը կոր պո րա ցի այի տար բեր 
մաս նա կից նե րի, օրի նակ՝ տնօ րեն նե րի 

ԱՐ ՄԱՆ ՎԱՐ ԴԱ ՆՅԱՆ
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն,

տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոն, մա գիստ րանտ

 ԿՈՐ ՊՈ ՐԱ ՏԻՎ ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱ ԱՌԱ ՋԱ ՏԱՐ  
ՄՈ ԴԵԼ ՆԵ ՐԻ ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ՆԿԱ ՐԱ ԳԻ ՐԸ
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խորհր դի, կա ռա վա րիչ նե րի, բաժ նե տե
րե րի և այլ շա հագր գիռ կող մե րի միջև, 
պար զա բա նում է կոր պո րա տիվ կա ռա
վար ման գոր ծըն թա ցում որո շում նե րի 
ըն դուն ման կա նոն ներն ու ըն թա ցա կար
գե րը։ Կոր պո րա տիվ կա ռա վա րու մը նաև 
ստեղ ծում է մի հա մա կարգ, որի մի ջո ցով 
սահ ման վում են ըն կե րու թյան նպա տակ
նե րը և այդ նպա տակ նե րին հաս նե լու 
մի ջոց նե րը, ինչ պես նաև վե րահս կո ղու
թյուն իրա կա նաց նե լու մի ջոց նե րը։

 Կոր պո րա տիվ կա ռա վա րու մը նեղ 
իմաս տով հա րա բե րու թյուն է ըն կե րու
թյան և նրա բաժ նե տե րե րի միջև, իսկ 
լայն իմաս տով՝ հա րա բե րու թյուն ըն կե
րու թյան և հա սա րա կու թյան միջև։

 Կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման կա
րևորու թյու նը ար ժևոր վում է նրա նով, 
որ վեր ջի նիս մի ջո ցով սահ ման վում են 
այն իրա վունք ներն ու պա տաս խա նատ
վու թյան աս տի ճան նե րը, օրենսդ րա կան 
սահ մա նա փա կում ներն ու գոր ծու նե ու
թյան այն մի ջա վայ րը, որում գոր ծում է 
ըն կե րու թյու նը։ 

Այս պի սով՝ ճիշտ կոր պո րա տիվ կա
ռա վա րու մը կա րող է էա կան ազ դե
ցու թյուն ու նե նալ ըն կե րու թյան գոր
ծու նե ու թյան վրա։ « Կոր պո րա տիվ 
կա ռա վա րում» հաս կա ցու թյու նը սո վո
րա բար նշա նա կում է ար դյու նա բե րա
կան ար տադ րան քի և ծա ռա յու թյուն նե րի 
խո շո րա մասշ տաբ ար տադ րու թյան կազ
մա կեր պում։ 

Ան ցու մային տն տե սու թյուն ու նե ցող 
երկր նե րում կոր պո րա տիվ կա ռա վա րու
մը կրում է ան կա յուն տա տա նո ղա կան 
բնույթ, կա պակց ված է շու կայի վրա ազ
դե ցու թյան հա կաճգ նա ժա մային գոր ծիք
նե րի հետ, և զու գա հե ռա բար ան ցնում է 
զար գաց ման մի քա նի մա կար դակ: Մի 
շարք երկր նե րի ըն կե րու թյուն նե րի գոր
ծու նե ու թյան վեր լու ծու թյան հի ման վրա, 
ինչ պես նաև, կո րպո րա ցի ա նե րի գոր ծու
նե ու թյան վե րազ գային բնույ թից ել նե
լով, կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ կոր պո
րա տիվ կա ռա վա րումն ու նի մի աս նա կան 
մո դել ներ և սկզ բունք ներ:

 Կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման ոլոր
տի հե տա զո տող ներն ամե նից առաջ 
առանձ նաց նում են այս ոլոր տում ան
գլոա մե րի կյան, գեր մա նա կան և ճա պո
նա կան մո դել նե րը: Նշ ված մո դել նե րում 
շու կա յա կան ակ տի վու թյու նը կախ ված է 
այն ֆիր մային ոճե րից, որոնք ըն կած են 
մի ջազ գային գոր ծա րա րու թյան մաս նա
կից նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե
րի հիմ քում:

 Կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման ան գլո
ա մե րի կյան մո դե լում շու կա յա կան ակ
տի վու թյու նը խս տո րեն կա նո նա կարգ
ված է օրենք նե րով, ար ժեթղ թե րի հետ 
կապ ված գոր ծարք նե րով և այլն: 

Ճա պո նա կան մո դե լի օրենսդ րա կան 
բա զան գործ նա կա նո րեն չի տար բեր վում 
ամե րի կյա նից, սա կայն ճա պո նա կան 
կա ռա վա րու թյունն իր ներ կա յա ցու ցիչ
նե րի մի ջո ցով կա ռա վար ման կոր պո րա
տիվ ոճի վրա թող նում է էա կան ազ դե
ցու թյուն: 

Ինչ վե րա բեր վում է Գեր մա նա կան 
մո դե լին, ապա վեր ջինս հիմն վում է 
օրենսդ րա կան այն պի սի դաշ տի վրա, 
որի հիմ քում ըն կած է դաշ նային և տա
րա ծաշր ջա նային օրենք նե րը, ինչ պես 
նաև հա կա կար տե լային գե րա տես չու
թյան և ար ժեթղ թե րի գոր ծա կա լու թյան 
գոր ծու նե ու թյու նը: 

Անգ լոա մե րի կյան մո դե լը ել նում է 
ոչ բան կային ֆի նան սա կան հաս տա
տու թյուն նե րի և ֆի զի կա կան ան ձանց 
կող մից բաժ նե տոմ սե րի ոչ մեծ փա
թեթ նե րի գն ման մի ջո ցով ըն կե րու
թյան կա ռա վար ման վե րահս կո ղու թյուն 
իրա կա նաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: 
Գեր մա նա նա կան և ճա պո նա կան մո
դել նե րում մեծ դեր են խա ղում ըն կե րու
թյուն նե րի նկատ մամբ մի ա ժա մա նակ և 
պար տա տեր և բաժ նե տեր հա մար վող 
առևտ րային բան կե րը: 

ԱՄՆի ձեռ նար կու թյուն նե րի սե փա
կա նու թյու նը, ի տար բե րու թյուն դրանց 
տե րե րի ան ձա նա կան սե փա կա նու թյան, 
օգ տա գործ վում է ապ րանք նե րի և ծա
ռա յու թյուն նե րի ար տադ րու թյան հա մար 
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և իրե նից ներ կա յաց նում է մաս նա վոր 
սե փա կա նու թյան լայն սպեկտր: Բա ցի 
դրանից՝ ԱՄՆո ւմ առ կա է նաև պե տա
կան և կոր պո րա տիվ սե փա կա նու թյուն, 
և, իհար կե, այդ տեղ գե րակշ ռող է մաս
նա վոր սե փա կա նու թյու նը: 

Կախ ված սե փա կա նա տի րոջ բնույ
թից, կա րե լի է առանձ նաց նել ձեռ նար
կու թյուն նե րի երեք հիմ նա կան ձևեր: 
Առա ջին խմ բին վե րա բե րում են ար
տադ րող նե րին պատ կա նող ըն կե րու
թյուն նե րը: Վեր ջին ներս իրենց հեր
թին նույն պես կա րե լի է բա ժա նել երեք 
խմբե րի։ Առա ջին խմ բում ընդ գրկ վում 
են. հիմ նա կա նում ներդ նող նե րին պատ
կա նող ըն կե րու թյուն նե րը, աշ խա տա
կից նե րին պատ կա նող ըն կե րու թյուն նե
րը և ար տադ րա կան, առա ջին հեր թին, 
գյու ղատն տե սա կան կոո պե րա տիվ նե
րը: Երկ րորդ խո շոր խում բը հիմ նա կա
նում սպա ռող նե րին պատ կա նող ըն
կե րու թյուն ներն են: Դրանց թվին են 
պատ կա նում մե ծա ծախ ֆիր մա նե րը, 
մա տա կա րար ման ըն կե րու թյուն նե րը, 
կո մու նալ ծա ռա յու թյուն նե րի սպա ռող
նե րին պատ կա նող ըն կե րու թյուն նե րը 
և այլն: Եր րորդ խմ բի մեջ են մտ նում ոչ 
շա հու թա բեր ըն կե րու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև որոշ բան կեր և ապա հո վագ րա կան 
ըն կե րու թյուն ներ:

 Գեր մա նա կան մո դե լին նմա նա տիպ 
մո դել ներ են գոր ծում նաև Ֆրան սի ա
յում և Իտա լի ա յում։ Գեր մա նի ա յում սահ
ման վում է եր կու առանց քային պա հանջ՝ 
ըն կե րու թյուն նե րը պետք է ու նե նան Վե
րահս կող խոր հուրդ և Տնօ րեն նե րի խոր
հուրդ: 

Աշ խար հի տար բեր մա սե րում տե
ղա կան գոր ծա րա րու թյան պայ ման ներն 
ազ դում են կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման 
մո դել նե րի զար գաց ման վրա: Օրի նակ՝ 
Գեր մա նի ա յում ըն կե րու թյուն նե րը ձգ
տում են մեծ չա փե րով ֆի նան սա վոր վել 
բան կային հա մա կար գից, սա կայն հա
սա րակ բաժ նե տոմ սե րի մի ջո ցով, ին չը 
նշա նա կում է, որ բան կե րը ի վի ճա կի 
չեն ապա հո վագ րել իրենց ար ժեթղ թե

րը՝ ըն կե րու թյուն նե րի ակ տիվ նե րի հաշ
վին: Հա մա պա տաս խա նա բար, ներդ րող 
բան կե րը «հիմն վում են» Վե րահս կող 
խորհր դի վրա:

 Գեր մա նի ա յում կա ռա վար ման մա
կար դա կի զար գաց ման մեկ այլ առանձ
նա հատ կու թյունն այն է, որ ան մի ջա պես 
երկ րորդ հա մաշ խար հային պա տե րազ
մի ավար տից հե տո սերտ հա մա գոր
ծակ ցու թյուն հաս տատ վեց տնօ րեն նե
րի և աշ խա տու ժի միջև, որն ուղղ ված 
էր տն տե սու թյան վե րա կա ռուց մա նը և 
թույլ է տա լիս կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
աշ խա տա կից նե րին, որոնք ներ կա յա նում 
են Արհ մի ու թյուն նե րի տես քով՝ առա վել 
մոտ գտն վել որո շում նե րի ըն դուն մա նը՝ 
Վե րահս կող խորհր դի մի ջո ցով (միև
նույն ժա մա նակ ԱՄՆի և Մեծ Բրի տա
նի այի տն տե սու թյուն նե րում հետ պա տե
րազ մյան ժա մա նա կաշր ջա նում առա վել 
նշա նա կա լի դեր է կա տա րել ինք նա
ֆի նան սա վո րու մը, այ սինքն՝ պա հանջ
մունք նե րի բա վա րա րու մը սե փա կան 
մի ջոց նե րի հաշ վին):

 Գեր մա նի ա յում և Իտա լի ա յում տն տե
սու թյան պե տա կան և խա ռը հատ ված
նե րի ու տն տե սու թյան կար գա վոր ման 
մեջ պե տու թյան ակ տիվ մի ջամ տու թյան 
պատ ճա ռով կա պի տա լի ձևա վոր ման 
գոր ծըն թա ցում մեծ տեղ է հատ կաց վում 
բյու ջե տային ուղ ղա կի և անուղ ղա կի 
ներդ րում նե րին:

 Ներ կա յումս հա մաշ խար հային տա
րա ծում են ստա ցել կոր պո րա տիվ 
կա ռա վար ման եր կու հիմ նա կան մե
խա նիզմ ներ: Դրան ցից առա ջի նում 
կազ մա կեր պա կան և գործ նա կան կա
ռուց ված քի հիմ քը հոլ դինգն է, իսկ երկ
րոր դում՝ ար տադ րատեխ նո լո գի ա կան 
հա մա լի րը: Այս մե խա նիզմ նե րից յու
րա քան չյու րի հիմ քում ըն կած են աշ խա
տակ ցի, ստո րա բա ժան ման, տն տես վա
րող սուբյեկ տի և ամ բողջ կոր պո րա տիվ 
կա ռա վար ման հա մա կար գի կա պերն ու 
տն տե սա կան շար ժը, ինչ պես նաև շու
կա յա կան ակ տի վու թյու նը:

 Ճա պո նա կան ֆիր մայի ավան դա կան 
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մո դե լը ներ կա յումս կրում է էա կան փո
փո խու թյուն ներ, որոնք շո շա փում են այդ 
մո դե լի նպա տա կային ֆունկ ցի ան, կոր
պո րա տիվ կա ռա վար ման հա մա կար գը և 
աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը: 

Ճա պո նի ան առա վել մոտ է գտն վում 
գեր մա նա կան մո դե լին, այ սինքն՝ բան
կե րը որ պես բաժ նե տե րեր, խո շոր ազ դե
ցու թյուն ու նեն: Բան կե րի սե փա կա նու
թյանն է պատ կա նում ըն կե րու թյուն նե րի 
բաժ նե տոմ սե րի մոտ 40% –ը: Կա ռա վա
րու թյունն իր հեր թին բան կե րում ամե
նա խո շոր մաս նա կիցն է: Միև նույն ժա
մա նակ, ըն կե րու թյուն նե րը ավանդ են 
ներդ նում միև նույն բան կե րում: Որ պես 
ար դյունք բան կերն ան մի ջա կո րեն նե
րազ դում են ըն կե րու թյուն նե րի կող մից 
ըն դուն վող ռազ մա վա րա կան որո շում
նե րի վրա, ավե լի շատ որ պես ֆի նան
սա վո րող ներ, քան թե բաժ նե տե րեր:

 Կա ռա վար ման ճա պո նա կան գա ղա
փա րա խո սու թյու նը ավան դա բար կա
ռուց վել է այն հիմ նա րար դրույ թի վրա, 
որ կոր պո րա ցի այի աշ խա տա կից նե րը 
ամե նաար ժե քա վոր ռե սուրս ներն են: 
Շա հու թա բե րու թյան նկատ մամբ ճկուն 
մո տե ցու մը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե
ռում աշ խա տան քային ստա ժի ավե լաց
մա նը զու գըն թաց աշ խա տա կից նե րին 
վճա րել ավե լի բարձր աշ խա տա վար
ձեր, նրանց տրա մադ րել սո ցի ա լա կան 
տա րաբ նույթ ար տո նու թյուն ներ, ինչ պես 
նաև զբաղ վա ծու թյան բարձ մա կար դա
կը պահ պա նել նույ նիսկ գոր ծա րար ակ
տի վու թյան ան կման ժա մա նա կաշր ջա
նում: Ֆիր մայի այդ ավան դա կան մո դե լը 
խիստ քն նա դա տու թյան է են թարկ վում 
առա ջին հեր թին Ճա պո նի ա յում: Ան կաս

կած, այդ մո դե լի հա կա ռա կորդ ներն ու
նեն հիմ նա վոր փաս տարկ ներ: Մի ա ժա
մա նակ, չպետք է ժխ տել, որ այդ մո դե լը 
հա ջո ղու թյամբ գոր ծում է ար դեն չորս 
տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում: Այս մո դե
լի ներ կայիս ճգ նա ժա մի պատ ճառ նե րը 
և վե րա փո խում նե րի ուղղ վա ծու թյու նը 
հաս կա նա լու հա մար ան հրա ժեշտ է նշել 
այդ մո դե լի ու ժեղ կող մե րը.

1.  սո ցի ա լա կան վս տա հու թյունն ու 
կա յու նու թյու նը, 

2. բարձր աշ խա տան քային շա
հագրգռ վա ծու թյու նը և աշ խա տա կից նե
րի պատ րաս տա կա մու թյու նը ջա նադ րա
բար աշ խա տե լու հա նուն ֆիր մայի,

3.  մարդ կային ռե սուրս նե րի գի
տակ ցու մը, եր կա րատև հե ռան կա րին 
կողմ նո րոշ ված ու սու ցու մը, որը ֆիր մայի 
ներ սում տա լիս է նշա նա կա լի ար դյունք, 

4. ֆիր մայի կա ռա վար ման կողմ նո
րո շու մը դե պի եր կա րա ժամ կետ, ռազ
մա վա րա կան նպա տակ ներ: 

Այս պի սով՝ օգտն վե լով այս մո դել
նե րի ըն ձեռ նած առա վե լու թյուն նե րից, 
հա մա պա տաս խա նեց նե լով դրանք մեր 
կոր պո րա տիվ մի ջա վայ րի առանձ նա
հատ կու թյուն նե րի հետ, մշա կե լով սե
փա կան մո տե ցում նե րը և հիմն վե լով 
հա մաշ խար հային լա վա գույն փոր ձի 
վրա՝ մենք կա րող ենք մշա կել հայ
կա կան կոր պո րա տիվ կա ռա վար ման 
մո դել, որը կօգ նի բարձ րաց նել հայ
րե նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ար
դյու նա վե տու թյու նը և կդարձ նի դրանք 
մր ցու նակ հա մաշ խար հային շու կա յում: 
Վեր ջա պես, ո՞վ է մեզ խան գա րում Հա
յաս տա նը դարձ նել ստեղ ծա րար կոր պո
րա ցի ա նե րի կենտ րոն:
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ОБШЕЕОПИСАНИЕКОРПОРАТИВНОГОУПРАВЛЕНИЯ 
ИЕГОВЕДУЩИХМОДЕЛЕЙ

АР МАН  ВАР ДА НЯН
 На ци о наль ная a ка де мия на ук РА, Меж ду на род ный на уч но го- об ра зо ва тель ный центр,  

кафедра экономики и менеджмента, ма гист рант 2–го курса

В ус ло ви ях сов ре мен ной гло ба ли за ци и, ког да транс на ци о наль ные кор по ра ции про дол
жа ют уси ли вать свое по ло же ние на ми ро вых рын ках, край не важ но по нять осо бен нос ти уп
рав лен чес ких мо де лей и под хо дов, при ме нен ных ими. Исс ле дуя опыт США, Ве ли коб ри та ни и, 
Гер ма ни и, Япо нии и дру гих ве ду щих ст ра н в сфе ре кор по ра тив но го уп рав ле ния и ис поль зуя 
их луч ший опыт, воз мож но соз дать собст вен ную кор по ра тив ную куль ту ру уп рав ле ни я.

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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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:

MOHAMMAD ALIASHRAFIPOUR
Yerevan State University, Faculty of Economics and Management, 

Department of Economics Theory, Applicant

CRITICISM ON PORTER’S DIAMOND MODEL VIEWS  
OF COMPETITIVENESS 
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Competitive assets
Infrastructure 

Financial issues
Technology

Competitive processes
Quality
Speed

Customization

Global competitiveness
Market share

Pro�t
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 tional 
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.

1  Porter, Michael E (1990)
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Table 1: Classification of Internal Factors

Factors Including Desired feature

Human Resources Unskilled and specialist Quality, skill and cost

Physical Resources Land, water, mineral resources and 
climate Abundance, quality, availability

Knowledge Re-
sources

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

Infra structures
Transportation systems, telecommu-
nications, healthcare, money trans-
fer 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:

Figure 2: Porter’s Diamond Model

Demand conditions 

Context for firm 
strategy and rivalry 

Related and 
supporting industries 

Factor conditions
 

Government

Unforeseen
 events
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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.

Threat of 
substitute’s goods

Bargaining power 
of consumers

Bargaining power 
of Suppliers

The threat of new 
competitors’ entry

Intensity of 
competition among 

the current 
competitors

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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 ՓՈՐ ԹԵ ՐԻ «Ա ԴԱ ՄԱՆԴ» ՄՈ ԴԵ ԼԻ ՄՐ ՑՈՒ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ  
ՏԵ ՍԱ ԿԵՏ ՆԵ ՐԻ ՎԵ ՐԱ ԲԵ ՐՅԱԼ ՔՆ ՆԱ ԴԱ ՏՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ

 ՄՈ ՀԱ ՄԱԴ Ա ԼԻ ԱՇ ՐԱ ՖԻ ՊՈՒՐ 
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի տն տեսա գի տու թյան և կառավարման ֆա կուլ տետ, հայ ցորդ

«Մր ցու նա կու թյուն» հաս կա ցու թյու նը հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի հա մաշ խար հային 
ա ռևտ րի ը նդյ լայն ման գոր ծում, ա րա գո րեն փոխ վում է սպա ռո ղա կան և պա հան ջար կի 
նմուշ նե րում, տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տում հե ղա փո խու թյու նում և վեր ջին 
2 տաս նա մյակ նե րի ըն թաց քում տե ղա կան և մի ջազ գային մր ցա կից նե րի քա նա կի և ո րա կի 
ա վե լաց ման դեպ քում: Այս հոդ վա ծը ներ կա յաց նում է մր ցու նա կու թյան հիմ նա կան հաս
կա ցու թյուն նե րը և, ի հար կե, Փոր թե րի «Ա դա մանդ»ի մո դե լը, ո րը մր ցու նա կու թյան հա մա
տեքս տում ներ կա յաց ված տե սու թյուն նե րից մեկն է: Այս մո դե լը դա սա կար գում և մեկ նա բա
նում է մր ցու նա կու թյան վրա ազ դող տար բեր գոր ծոն նե րը: 

Բա ցի դրանից՝ այն վե րա նա յում է այս մո դե լի վե րա բե րյալ բարձ րաց ված քն նա դա տու
թյուն նե րը: 

АНАЛИЗПОЗИЦИЙОТНОСИТЕЛЬНОПОНЯТИЯ‘’КОНКУРЕНТНОСТЬ’’ 
ВМОДЕЛИПОРТЕРА‘’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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 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
տնտե սա կան զար գաց ման ար դի փու
լում ար դի ա կան են դար ձել գոր ծար
քային ծախ սե րի ո րո շա կի աց ման, հաշ
վարկ ման, տն տե սա կան նշա նա կու թյան 
և տն տե սա գի տա կան մեկ նա բա նու թյան 
հիմ նա հար ցե րը: Սա պայ մա նա վոր ված 
է շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
կա յաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե
րով և տն տե սա կան հա մա կար գին բնո
րոշ ի նս տի տու ցի ո նալ մի ջա վայ րի թեր
զար գա ցա ծու թյամբ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
գոր ծար քային տե սու թյան ա ռանց քային 
բար դու թյու նը մե թո դա կան և վի ճա կագ
րա կան մա կար դակ նե րում հս տակ սահ
մա նա զա տա ման, գնա հատ ման, չափ
ման հիմ նախն դիր ներն են:

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. գոր ծար քային ծախ սեր, 
շու կա յա կան տն տե սա կան հա րա բե րու
թյուն ներ, շու կա յա կան տն տե սա կան 
հա մա կարգ, տն տե սա գի տու թյան դա
սա կան տե սու թյուն, ի նս տի տու ցի ո նալ 
տն տե սա գի տու թյուն: 

 Գոր ծար քային ծախ սե րի գա ղա փա
րը տն տե սա գի տու թյան տե սու թյան մեջ 
մուտք է գոր ծել դա սա կան տն տե սա գի
տու թյան ո րոշ դրույթ նե րի քն նա դա տու
թյան, խիստ վե րա ցարկ ված լի նե լու և 
ի րա կա նու թյա նը մո տեց նե լու հի ման վրա: 
Խոս քը վե րա բե րում է բո լոր տն տես վա րող 
սուբյեկտ նե րին տե ղե կատ վու թյան ան
վճար և լի ար ժեք հա սա նե լի ու թյա նը, գոր
ծարք նե րի ա կն թար թային և ան ծախ սա
տար կնք մա նը, ու մի շարք այլ այ սօ րի նակ 
դրս ևո րում ներին: Այս ան հա մա պա տաս
խա նու թյուն նե րը տն տե սա գետ նե րի ու
շադ րու թյու նից չէր կա րող վրի պել: Նշված 
հիմ նախն դի րը ար դի ա կան է դար ձել դեռ 

20րդ դա րասկզ բից, ե րբ ար դյու նա բե
րա կան զանգ վա ծային ար տադ րու թյու նը 
բուռն զար գա ցում էր ապ րում, ին չը հան
գեց րել էր շու կա նե րում մե ծա ծա վալ առ
քու վա ճառ քի գոր ծարք նե րի ի րա կա նաց
մա նը, շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի 
ներդր մա նը տն տե սու թյու նում: 

Այս հիմ նախնդ րի վրա տն տե սա գի տա
կան հան րու թյան ու շադ րու թյու նը ա ռա
ջի նը հրա վի րել է 1991 թվա կա նի տն տե
սա գի տու թյան բան գա վա ռում նո բե լյան 
մր ցա նա կա կիր Ռո նալդ Քոու զը, ով դեռ 
ու սա նո ղա կան տա րի նե րին, ա վար տա
կան աշ խա տան քում և հե տա գա ըն թաց
քում ան դրա դառ նում է այս հիմ նախնդրին 
ու հան գա մա նո րեն այն մեկ նա բա նում է 
1937 թվա կա նին, 1946 թվա կա նին և այլ 
թվա կան նե րին հրա տա րակ ված հոդ ված
նե րում: Այս աշ խա տանք նե րի հրա տա րա
կու մից շուրջ կես դար ան ց գա ղա փարն 
ըն դուն վեց տն տե սա գի տա կան ժա մա
նա կա կից բո լոր ո ւղ ղու թյուն նե րի կող
մից: Մեր օ րե րում ար դեն ա կն հայտ է, որ 
տն տե սա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե
րում գոր ծար քային ծախ սե րի ներ մու ծու
մը կար ևոր ու ան շր ջե լի նվա ճում է, ի սկ 
գոր ծար քային ծախ սե րի առ կա յու թյան 
փաս տի ըն դու նու մը և վեր ջի նիս ճշգ րիտ 
գնա հա տու մը հան գեց նում է փո խա դարձ 
կա պե րի ձևա վոր մա նը, տա րա ձայ նու
թյուն նե րի հար թեց մա նը1, գոր ծարք նե րի 
այս կամ այն տե սա կի ա վե լի շա հա վետ ու 
խնայող դառ նա լուն՝ կախ ված այն ի րա
կա նաց նե լու վայ րից, ժա մա նա կից և այլ 
պայ ման նե րից: Գոր ծար քային ծախ սե րը 

1  Институциональная экономика: учебник [по 
направлению “Экономика” (магистратура)] / под общ. 
ред. А. Олейника. – Москва: ИНФРАМ, 2007, с. 217. 

 ՌԱ ԴԻԿ ՎԵՐ ԴՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Մ. Քո թա նյա նի ան վան

տն տե սա գի տու թյան ի նս տի տու տի աս պի րանտ

 ԳՈՐ ԾԱՐ ՔԱՅԻՆ ԾԱԽ ՍԵ ՐԻ Է ՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ  
ԵՎ ՏՆ ՏԵ ՍԱ ԳԻ ՏԱ ԿԱՆ ՄԵԿ ՆԱ ԲԱ ՆՈՒ ԹՅՈՒ ՆԸ
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տն տե սա գի տա կան բարդ կա տե գո րի ա
նե րից է, ո րոնք թերևս ցան կա ցած տն տե
սա կան գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում առ
կա գոր ծարք նե րի բաղ կա ցու ցիչ մասն են 
կազ մում: Ան շուշտ, գոր ծար քային ծախ սե
րի դրս ևո րում նե րը, չա փե րը պայ մա նա
վոր ված են ի րա կա նաց վող տն տե սա կան 
գոր ծու նե ու թյան, կնք վող գոր ծարք նե րի 
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Պայ մա
նա վոր ված տն տես վա րող սուբյեկտ նե րի 
այ լընտ րան քային վար քագ ծի և բա նա կա
նու թյան կան խա վար կա ծի դրս ևո րում նե
րի հնա րա վո րու թյուն նե րով՝ շու կա յա
կան յու րա քան չյուր գոր ծար քի հա մար 
ստեղծ վում են հա տուկ պաշտ պա նա կան 
և կոոր դի նաց նող մե խա նիզմ ներ, ո րոնք 
նվա զեց նում են հնա րա վոր կո րուստ նե րը: 
Շու կա յա կան գոր ծարք նե րի ան վճար կնք
ման ան հեր քե լի փաս տե րի ճնշ մամբ նե
ոինս տի տու ցի ո նալ տն տե սա գի տու թյամբ 
սկս վեց նո րո վի մեկ նա բան վել տնտե սա
կան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա կան դր
ված քը, քա նի որ ա ռանց գոր ծար քային 
ծախ սե րը հաշ վի առ նե լու շու կա յա կան 
հա րա բե րու թյուն ներն ան հնար է լի ար ժեք 
ըն կա լե լը՝ հետ ևա բար ճշգ րիտ գոր ծո ղու
թյուն ներ մշա կելն ու ի րա կա նաց նե լը:

 Շու կա յա կան տն տե սա կան հա մա
կար գի կա յաց ման, զար գաց ման ա յդ 
շր ջա նում աշ խա տան քի բա ժան մա նը և 
խո րաց մա նը հա մըն թաց՝ տա րաբ նույթ 
պայ մա նագ րե րի օբյեկտ հան դես են գա
լիս նյու թա կան և ոչ նյու թա կան բա րիք
ներ՝ տեխ նո լո գի ա ներ, ապ րան քան շան
ներ և մի շարք այլ « նի շեր»: Այս ա մե նի 
վե րա բե րյալ պետք է ձևա վո րել հս տակ 
պատ կե րա ցում նե րի, գի տե լիք նե րի, բա
րեխղ ճու թյան բարձր մա կար դակ՝ հաղ
թա հա րե լով տե ղե կատ վու թյան ան հա
մա չա փու թյան դրս ևո րում նե րը, ո րով 
պայ մա նա վոր ված ա ռա վել նր բան կատ 
ու բազ մաբ նույթ են ար տա հայտ վում 
գոր ծար քային ծախ սե րը ժա մա նա կա կից 
տն տե սա կան հա րա բե րու թյուն նե րում: 

Ար դի տն տե սա գի տու թյու նում կա րե
լի է հան դի պել գոր ծար քային ծախ սե րի 
բազ մա պի սի սահ մա նում նե րի ու մո տե

ցում նե րի: Նեղ ի մաս տով գոր ծար քային 
ծախ սե րը փո խառնե լի են սե փա կա նու
թյան ի րա վուն քի փո խանց մա նը վե րա բե
րող գոր ծարք նե րին կամ բա նա կա նու թյան 
կան խա վար կա ծի ծի րից դուրս՝ այ լընտ
րան քային վար քագ ծի որ ևէ դրևոր մա
նը: Այս տե սան կյու նից ու շագ րավ է Թ. 
Է գերթ սո նի հե տև յալ ձևա կեր պու մը. 
« գոր ծար քային ծախ սերն ի հայտ են գա
լիս այն պա րա գա յում, ե րբ տե ղի են ու նե
նում տն տե սա կան ակ տիվ նե րի սե փա կա
նու թյան ի րա վունք նե րի առ քու վա ճառք և 
ամ րագր վում են հա մա պա տաս խան կող
մե րի (նոր) ի րա վունք ներն ու պար տա վո
րու թյուն նե րը»1: Միև նույն ժա մա նակ այն 
փաստն է ամ րագր վում, որ գոր ծար քային 
ծախ սե րի հս տակ ու սպա ռիչ սահ մա նում 
գո յու թյուն չու նի: Հա մա կող մա նի ըն կալ
մամբ՝ գոր ծար քային ծախ սե րը ապ րան քի 
գնի և ար տադ րա կան մի ջին հա մա խա ռը 
ծախ քե րի տար բե րու թյունն է, ո րին հե տա
գա յում ա վե լաց վե ցին «գ նային ազ դե ցու
թյան օգ տա գործ ման», վե րահս կո ղու
թյան, վար չա կան և այլ մե խա նիզմ նե րի 
կի րա ռու թյան հետ կապ ված ծախ սե րը: 
Դի ցուք, Ս. Չուն այս մո տեց ման կողմ
նա կիցն է, ով հա մոզ ված է, որ ապ րան
քի « հա մակց ման» հա մար ան հրա ժեշտ 
տար րե րի թո ղարկ մամբ ա ճում են ար
տադ րա կան ծախ քե րը միև նույն ժա մա
նակ նվա զում են գոր ծար քային ծախ սե րը 
և նվա զում է կախ վա ծու թյու նը ար տա քին 
մա տա կա րար նե րից: Դ. Նոր թի ներ կա
յաց մամբ՝ գոր ծար քային ծախ սե րը բաղ
կա ցած են փո խա նակ ման օբյեկ տի օգ
տա կար հատ կա նիշ նե րի գնա հատ ման, 
ի նչ պես նաև ի րա վունք նե րի ա պա հով ման 
ու դրանց պահ պան ման հետ կապ ված 
վճա րում նե րից2: Կ. Էր րոուն գոր ծար քային 
ծախ սե րը բնո րո շել է որ պես տն տե սա կան 
հա մա կար գի « շա հա գործ ման վճար ներ», 

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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ո րոնք փոխ պայ մա նա վո րում են սո ցի
ալքա ղա քա կան և տն տե սա կան ի նս տի
տուտ նե րի կա ռուց վածքն ու դի նա մի կան1: 

Ջ. Քո մոն սը ա ռևտ րատն տե սա կան 
պայ մա նագ րե րի կնք ման և գոր ծար քային 
ծախ սե րի ի րա կա նաց ման պա րա գա յում 
ու շադ րու թյուն է հատ կաց նում նյու թա
կան բա րիք նե րի ֆի զի կա կան տե ղա
շարժ ման և դրանց նկատ մամբ սե փա
կա նու թյան ի րա վունք նե րի փո խանց ման 
հետ կապ ված ա ռանձ նա հատ կու թյուն
նե րին: Այդօ րի նակ շեշ տա դրում նե
րը կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նեն այն 
ի մաս տով, որ հա մա պա տաս խան ի նս
տի տուտ նե րի մի ջո ցով տա րած վում են 
ան հատ նե րի կամքն ու վար վե լա կեր
պը այն շր ջա նակ նե րից դուրս, ո րոն ցում 
գտն վում ու գոր ծու նե ու թյուն են ծա վա
լում տվյալ տն տես վա րող սուբյեկտ նե
րը2: Այս հա մա տեքս տում Ջ. Բյու կե նեն 
գոր ծար քային ծախ սե րը մեկ նա բա նում 
է որ պես տն տե սա կան ը նտ րու թյու նը 
պայ մա նա վո րող և տն տե սա կան ը նտ
րու թյամբ պայ մա նա վոր ված վճար ներ: 
Կազ մա կեր պու թյու նը ֆի նան սատն տե
սա կան գոր ծար քը կն քե լիս, ու նե նա լով 
բա վա րար տե ղե կատ վու թյուն սե փա
կա նու թյան ի րա վունք նե րի ձեռք բեր ման 
գոր ծըն թա ցի հետ կապ ված ծախ սե րի 
մա կար դա կի մա սին, կա րող է ը նտ րու
թյուն կա տա րել ի նչ պես գոր ծար քի ի րա
կա նաց ման ձևե րի, այն պես էլ ձեռք բե
րու մից հրա ժար վե լու այ լընտ րան քային 
ը նտ րու թյան տար բե րակ նե րի միջև: 

Ցան կա ցած գոր ծար քի ի րա կա նա ցու
մը են թադ րում է ը նտ րու թյան կա տա
րում, ո րը կախ ված ու պայ մա նա վոր ված 
է գոր ծար քի ծախ սե րի մա կար դա կով: 
Այս պի սով, ըն դու նե լով առ կա կա պը 
գոր ծար քային ծախ սե րի և գոր ծար քի 
ը նտ րու թյան միջև, կա րող ե նք կա տա րել 
հե տև յալ եզ րա կա ցու թյուն նե րը՝

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.

● Ակն հայտ է, որ գոր ծար քային 
ծախ սե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րը բազ մա
թիվ են և ը նդ հան րաց նե լով դրանք՝ կա
րե լի է պն դել, որ վեր ջին ներս տն տե սա
կան փո խազ դե ցու թյուն նե րի ծախ սեր են՝ 
ան կախ դրանց դրս ևոր ման ձևե րից: Վեր
ջին նե րը նե րա ռում են ո րո շում նե րի հետ 
կապ ված, բա նակ ցու թյուն նե րի վար ման, 
պլան նե րի ըն դուն ման, փո փո խու թյուն նե
րի հետ կապ ված, տար բեր հան գա մանք
նե րով պայ մա նա վոր ված գոր ծար քի պայ
ման նե րի վե րա նայ ման, վի ճե լի հար ցե րի 
լուծ ման, պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի 
պահ պան ման և այլ ծախ սե րը: 

● Թե պետ վեր ջին տա րի նե րին 
գոր ծար քային ծախ սե րին վե րա բե րող 
բա զում աշ խա տու թյուն ներ են հրա տա
րակ վել, սա կայն այդ մե ծու թյուն նե րի 
չափ ման փոր ձե րի և այդ նպա տա կով 
ո րո շա կի մե թո դա բա նու թյան ա ռա
ջար կու թյուն նե րի պա կաս է զգաց վում: 
Գոր ծար քային ծախ սե րի ա ռան քային 
բար դու թյու նը հս տակ գնա հատ ման և 
չափ ման մեջ է: Դժ վա րու թյուն նե րը ի 
հայտ են գա լիս մե թո դա կան և վի ճա
կագ րա կան մա կար դակ նե րում: Ամ փո
փե լով՝ հարկ է նշել, որ հա մաշ խար հային 
տն տե սու թյան զար գաց ման ար դի պայ
ման նե րում գոր ծար քային ծախ սե րի տե
սա կան հե տա զո տու թյուն նե րը պետք է 
կենտ րո նաց նել գոր ծար քային ծախ սե րի՝ 
այս կամ այն գոր ծըն թաց նե րի ի նս տի
տուտ նե րի վրա ու նե ցած ազ դե ցու թյան 
ու փո խազ դե ցու թյան բա ցա հայտ ման 
վրա, մի ա ժա մա նակ փնտ րե լով գոր ծար
քային ծախ սե րի գնա հատ ման և չափ
ման նոր, ար դյու նա վետ մե թոդ ներ: 

● Գոր ծար քային ծախ սե րի տե սու
թյան ու սում նա սի րու թյան հի ման վրա 
կա րե լի է գալ տրա մա բա նա կան այն եզ
րա հանգ մա նը, որ պե տու թյան խն դիրն 
է ձևա վո րել ու զար գաց նել այն պի սի 
սո ցի ալտն տե սա կան մի ջա վայր ու մե
խա նիզմ, ո րը կհան գեց նի շու կա յա կան 
հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե
րի ծախ քե րի (այդ թվում գոր ծար քային 
ծախ սե րի) նվա զեց մա նը: 
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СУЩНОСТЬИЭКОНОМИЧЕСКАЯИНТЕРПРЕТАЦИЯ 
ТРАНЗАКЦИОННЫХИЗДЕРЖЕК

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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 Վեր ջին տա րի նե րին Հա յաս տա նում 
գա րեջ րի ար տադ րու թյան ծա վալ ներն 
աճել են կա յուն տեմ պե րով, զգա լի ո րեն 
բա րե լավ վել է գա րեջ րի որա կը, ճյու ղում 
ներդր վել են նոր՝ ժա մա նա կա կից տեխ
նո լո գի ա ներ, սա կայն դեռևս ցածր է գա
րեջ րի ար տադ րու թյան ձեռ նար կու թյուն
նե րի մր ցու նա կու թյան մա կար դա կը: 

Ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րով և տե
սա կա ն կազ մով հայ րե նա կան ար տադ
րու թան գա րե ջու րը զի ջում է ար տա սահ
մա նյան շատ ֆիր մա նե րի:

 Գա րեջ րի ար տադ րու թյան կազ
մա կեր պու թյուն նե րի մր ցու նա կու թյան 
բարձրաց ման նպա տա կով մեր կար ծի
քով ան հրա ժեշտ է ներդ նել մար քե թին
գային նո րա մու ծա կան նոր քա ղա քա կա
նու թյուն, փո փո խու թյուն ներ կա տա րել 
իրա կա նացվող ինչ պես գո վազ դի ձևի 
և մե թոդ նե րի մեջ, այն պես էլ ու շադ րու
թյուն դարձ նել ար տադ րան քի ար տա քին 
տես քի վրա, ներդ նել ար տադ րու թյան 
կազ մա կերպ ման այն պի սի հա մա կարգ, 
որը հնա րա վո րու թյուն կտա կր ճա տել 
ծախ սե րը և ձևա վո րել ար տադ րու թյան 
կազ մա կերպ ման նոր մշա կույթ, ընդ լայ
նել իրաց ման աշ խարհագ րու թյու նը:

Մր ցու նա կու թյան բարձ րաց ման գոր
ծում կար ևոր դե րա կա տա րու թյուն կա
րող է ու նե նալ նաև պե տու թյու նը՝ ստեղ
ծե լով բա րեն պաստ պայ ման ներ:

  Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. մր ցու նա կու թյուն, որակ, 
ինք նար ժեք,  տեխ նո լո գի ա, մր ցակ ցային 

մի ջա վայր:
 Հա յաս տա նի ագ րո վե րամ շա կող ար

դյու նա բե րու թյու նը դեռևս խորհր դային 
տա րի նե րից իր ու րույն տեղն է ու նե ցել և 
ներ կա յումս էլ հա մար վում է երկ րի տն
տե սու թյան ռազ մա վա րա կան նշա նա
կու թյուն ու նե ցող ճյու ղե րից մե կը, որը 
կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի ինչ պես 
երկ րի պա րե նային ան վտան գու թյան, 
բնակ չու թյան զբաղ վա ծու թյան և սո ցի
ա լա կան, այն պես էլ ժո ղովրդա վա րա
կան հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման գոր ծում: 
Ագ րա րային հետ ռե ֆոր մյան տա րի նե րին 
ագ րո վե րամ շա կող կազ մա կեր պու թյուն
նե րը շր ջա փակ ման հե տ ևան քով մատն
վե ցին ան գոր ծու թյան և հիմ նա կա նում 
դա դա րեց րին իրենց գոր ծու նե ու թյու նը:

1990ա կան թվա կան նե րի կե սե րից 
սկս ված՝ ոլոր տում նկատ վե ցին կա
յու նաց ման մի տում ներ: Ներ կա յումս 
հան րա պե տու թյան գյու ղատն տե ա կան 
մթերք ներ վե րամ շա կող ար դյու նա բե րու
թյան ոլոր տում գոր ծող կազ մա կեր պու
թյուն ներն աս տի ճա նա բար հար մար վում 
են շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման
նե րին և նույ նիսկ լուրջ բա րե փո խում
ներ են իրա կա նաց նում և ձեռ նար կում են 
մի ջոց ներ բարձ րաց նե լու աշ խա տան քի 
ար դյու նա վե տու թյու նը և բա րե լա վե լու 
ար տադ րան քի որա կը՝ ներ կա յաց նե լով 
ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա ներ, սար
քա վո րում ներ և կա ռա վար ման ար դյու
նա վետ հա մա կար գեր: 

Ո րոշ ըն կե րու թյուն ներ մր ցու նակ 

 ՀԱՅԿ ՂԱ ԶԱ ՐՅԱՆ
ՀԱԱՀ ագ րո բիզ նե սի կազ մա կերպ ման ամ բի ո նի վա րիչ,  
տնտեսագիտական գիտությունների թեկնածու,դո ցենտ

 ՀԱՍ ՄԻԿ ԳԵՎՈՐ ԳՅԱՆ
 ՀԱԱՀ ագ րո բիզ նե սի կազ մա կերպ ման ամ բի ո նի դա սա խոս 

Է ՄԻ ԼՅԱ ՍՈՒ ՔԻ Ա ՍՅԱՆ
 ՀԱԱՀ ագ րո բիզ նե սի կազ մա կերպ ման ամ բի ո նի հայ ցորդ

ՄՐ ՑՈՒ ՆԱ ԿՈՒ ԹՅԱՆ ԲԱՐՁ ՐԱՑ ՄԱՆ ՈՒ ՂԻ ՆԵ ՐԸ ՀՀ ԳԱ ՐԵՋ ՐԻ  
ԱՐ ՏԱԴ ՐՈՒ ԹՅԱՆ ՈԼՈՐ ՏԻ ԿԱԶ ՄԱ ԿԵՐ ՊՈՒ ԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐՈՒՄ
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են ոչ մի այն ներ քին, այլ նաև ար տա
քին շու կա նե րում: ՀՀո ւմ գոր ծում են 
սննդամ թեր քի ար տադ րու թյան շուրջ 
1600 ձեռ նար կու թյուն ներ, այդ թվում 
գա րեջ րի ար տադ րու թյան 6 ձեռ նար կու
թյուն, որոն ցից 3ը հա մե մա տա բար խո
շոր՝ «Եր ևան գա րե ջուր» ՓԲԸ, « Գյում րի 
գա րե ջուր» ՓԲԸ և « Կո տայ քի գա րեջ րե րի 
գոր ծա րան» ՍՊԸ:

 Գա րե ջու րը թույլ ալ կո հո լային խմիչք 
է, որի պատ մու թյու նը 5000 և ավե լի 
տար վա վա ղե մու թյուն ու նի: Գա րեջ րի 
մա սին ամե նա հին հի շա տա կու մը հան
դի պում է մ.թ.ա. 2800 թին շու մե րա կան 
սե պագ րու թյան մեջ, որ տեղ գր ված է, որ 
մարդ կանց սնն դի օրա բա ժի նը կազմ
ված է եղել հա ցից և գա րեջ րից:

 Գա րե ջուրն իր գո յու թյու նը պահ պա
նել է հա զա րա մյակ ներ շա րու նակ և շատ 
երկր նե րում դար ձել է տե ղի մշա կույ թի 
ան բա ժա նե լի մա սը: Շատ երկր նե րում, 
նույ նիսկ, այն հա մար վում է եր րորդ 
խմիչ քը՝ ջրից և թեյից հե տո:

 Գա րե ջու րը չա փա վոր օգ տա գոր ծե
լու դեպ քում օգ տա կար է. այն պա րու
նա կում է կար ևոր վի տա մին ներ և հան
քաին նյու թեր:

Մ.թ.ա. դեռևս 3րդ հա զա րա մյա
կում գա րե ջուր օգ տա գոր ծել են եգիպ
տա ցի նե րը և բա բե լոն ցի նե րը, որ տեղ 
պատ րաս տում են գա րերջ րի 19 տա րա
տե սակ ներ: Գա րեջ րա գոր ծու թյունն այս 
երկր նե րում կար գա վոր վում էր օրենք
նե րով՝ սահ ման վում էին գնե րը և այլ 
պա րա մետ րեր: 

Օ րեն քը խախ տե լու դեպ քում նա խա
տես վում էր մա հա պա տիժ: 

Ե գիպ տո սում գա րե ջու րը հա մար վում 
էր շատ սի րե լի ըմ պե լիք: Այ նու հետև 
գա րեջ րի տեխ նո լո գի ան տա րած վեց 
նաև Եվ րո պա յում: Մեր թվար կու թյան 
սկզբում հռո մե ա կան պատ միչ նե րը նշել 
են, որ գա րե ջու րը տա րած ված ըմ պե լիք 
էր կել տե րի, գեր մա նա ցի նե րի և այլ ցե
ղե րի շր ջա նում:

 Միջ նա դա րյան Եվ րո պա յում գա րե
ջու րը սո վո րա բար պատ րաս տում էին 

վան քե րում: 19րդ դա րում տե ղի ու նե
ցած գի տա տեխ նի կա կան առա ջըն թա ցի 
շնոր հիվ գա րեջ րա գոր ծու թյու նը մե քե
նա յաց վեց, ին չը շր ջա դար ձային նշա նա
կու թյուն ու նե ցավ այդ սիր ված ըպե լի քի 
պատ մու թյան մեջ:

 Գա րեջ րի տեխ նո լո գի ան կա տա րե լա
գործ վեց և դրա նով ավե լի շատ սկ սե ցին 
հե տաքրքր վել քի մի կոս ներն ու ման րէ ա
բան նե րը:

 Գա րեջ րա գոր ծու թյան պատ մու թյան 
մեջ դե րա կա տար նե րից մե կը եղել է դա
նի ա ցի բու սա բան էմիլ Հան սե նը: Նա իր 
կյան քի ողջ ըն թաց քում ու սում նա սի րել 
և դա սա կար գել է խմո րիչ նե րի տար
բեր տե սակ ներ և հե ղաշր ջում է մտց րել 
գա րեջ րա գոր ծու թյան մեջ: Այ նու հետև 
մինչև մեր օրե րը գա րեջ րի տեխ նո լո գի
ան անընդ հատ փո փոխ վել է և կա տա
րե լա գործ վել [10]:

 Հա յաս տա նը հայտ նի է որ պես ածի
կային նյու թե րից գա րեջ րի պատ րաստ
ման եղա նա կի օր րան: 

Այդ են վկա յում 1958թ. Կար միր բլու րի 
վրա Թեյ շի բա նի պե ղում նե րի ժա մա նակ 
հայտ նա բեր ված գա րեջ րի պատ րաստ
ման ար հես տա նո ցը, որ տե ղից գտն վել 
են տու ֆե մեծ տաշտ՝ գա րին կամ կո րե
կը թր ջե լու, խո ղո վակ ներ՝ օգ տա գործ
ված ջու րը ամ րո ցից դուրս բե րե լու և 
ավե լի քան 40 եր կա րա վուն անոթ ներ՝ 
գա րե ջուր պա հե լու հա մար, կա վե տա
րա ներ, որոն ցում հնա գետ նե րը հայտ
նա բե րել են գա րու և կո րե կի գա րեջ րի 
հետ քեր: Հայտ նա բեր ված գա րու, ցո
րե նի, վար սա կի մնա ցորդ նե րը և ծղո
տե զտիչ նե րով կա վե անոթ նե րը, որոնք 
գոր ծած վել են գա րե ջուր պատ րաս տե լու 
հա մար, փաս տում են գա րեջ րի  տե ղա
կան ար տադ րու թյան մա սին:

 Վեր լու ծե լով այս ամե նը՝ մենք գա լիս 
ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ ու րար տա
ցի նե րը մշա կում էին նաև մեծ քա նա
կու թյամբ գա րի, ծա նոթ էին գա րե ջուր 
պատ րաս տե լու ար հես տին, ընդ որում, 
որ պես հումք օգ տա գոր ծում էին ոչ մի
այն գա րի, այլ նաև կո րեկ:
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 Հայ կա կան լեռ նաշ խար հում գա րեջ րի 
գո յու թյան մա սին վկա յում են մի շարք 
պատ միչ ներ, որոն ցից հույն պատ միչ 
Քսե նե ֆո նը մ.թ.ա. 54 դա րե րում Հա
յաս տա նում իր ճամ փոր դու թյուն նե րի 
ժա մա նակ պատ կե րա վոր նկա րագ րել է 
հայի տու նը՝ «.... տնե րում էին գտն վում 
այ ծե րը, ոչ խար նե րը, կո վե րը և թռ չուն
ներն իրենց ձա գե րով: Այն տեղ պա հում 
էին ցո րեն, գա րի, բան ջա րե ղեն, կա վե 
կա րաս նե րում գա րու գի նի՝ երե սին լո
ղա ցող գա րու հա տիկ նե րով: Ծա րա վե
լիս այն խմում էին մե ջը դր ված եղեգ նյա 
փո ղե րով» [11]:

 Վեր ջին ժա մա նակ ներս ճյու ղում մե
ծա ծա վալ աշ խա տանք ներ են տար վում 
օրենսդ րա կան և ինս տի տու ցի ո նալ բա
րե փո խում նե րի իրա կա նաց ման ուղ
ղու թյամբ՝ գոր ծող օրենսդ րու թյունն 
ու ստան դարտ նե րը Առևտ րի հա մաշ
խար հային կազ մա կեր պու թյան և Եվ
րո մի ու թյան ըն դուն ված չա փա նիշ նե
րին հա մա պա տաս խա նեց նե լու հա մար, 
որը նույն պես կն պաս տի Հա յաս տա նում 
ար տադր վող սնն դամ թերք նե րի որա կի 
և ան վտան գու թյան նկատ մամբ վս տա
հու թյու նը բարձ րաց նե լու հա մար:

2007թից սկս ված Հա յաս տա նում 
գոր ծում է «Սնն դամ թեր քի ան վտան գու
թյան մա սին » ՀՀ նոր օրեն քը: 

Մր ցու նա կու թյունն ապ րան քի (ծա
ռա յու թյան) հատ կու թյուն է, որը բնու
թագր վում է շու կա յում ներ կա յաց ված 
այլ նմա նա տիպ ապ րանք նե րի հա մե մա
տու թյամբ կոնկ րետ պա հան ջար կի իրա
կան կամ հնա րա վոր բա վա րար ման աս
տի ճա նով:

Մր ցու նակ ար տադ րանքն այն ար տադ
րանքն է, որն ու նի բարձր որա կի հատ կու
թյուն ներ մր ցա կից նե րի նմա նա տիպ ար
տադ րան քի նկատ մամբ և սպա ռող նե րի 
շր ջա նում ու նի բարձր պա հան ջարկ:

Տն տե սա կան մր ցակ ցու թյու նը խթա
նում է ձեռ նար կա տե րե րին հաս նել մր
ցակ ցի նկատ մամբ առա վե լու թյան՝ կի
րա ռե լով բո լոր հնա րա վոր մի ջոց նե րը:

Տն տես վա րող սուբյեկտ նե րին մր ցակ

ցային պայ քա րի մեջ մղող գլ խա վոր ու ժը 
հան դի սա նում է մր ցա կից նե րին գե րա
զան ցե լու և հետ ևա բար առա վե լա գույն 
շա հույթ ստա նա լու ձգ տու մը: Առանց 
մր ցակ ցու թյան գո յու թյուն չու նի շու կա, 
քա նի որ մր ցակ ցու թյու նը հան դի սա նում 
է շու կայի կա րևորա գույն և ան բա ժա
նաե լի տար րե րից մեկն ու շար ժիչ ու ժը: 
Շնոր հիվ մր ցակ ցային պայ քա րի յու րա
քան չյուր ձեռ նե րեց ցան կա նում է շու կա 
ար տա հա նել որա կյալ ապ րանք ներ, իր 
գլ խա վոր նպա տա կին՝ առա վե լա գույն 
շա հույ թի հաս նե լու հա մար: Ար դյուն քում 
շու կան ապա հով վում է լա վա գույն ապ
րանք նե րով: 

Ազ նիվ մր ցակ ցու թյու նը շու կայից 
դուրս է մղում ոչ մր ցու նակ և անո րակ 
ապ րանք ներն ու ծա ռա յու թյուն նե րը: 

Մր ցու նա կու թյու նը չի կա րող լի
նել մշ տա կան: Ժա մա նա կի ըն թաց քում 
մր ցա կից նե րի նկատ մամբ առա վե լու
թյուն նե րը կա րող են վե րա նալ ինչ պես 
ներ քին, այն պես էլ՝ ար տա քին մի շարք 
գոր ծոն նե րի փո փո խու թյուն նե րի պատ
ճա ռով:

Մր ցու նա կու թյան ար տա քին և ներ
քին գոր ծոն ներն ըստ Ար թուր Թոմ սո նի 
և Ջոն Ստ րիկ լեն դի հան դի սա նում են՝

•  պե տու թյան դրա մա վար կային, 
ներդ րու մային և հար կային քա ղա քա
կա նու թյու նը. 

•  շու կայի մր ցու նա կու թյան մա
կար դա կը. 

• վ ճա րու նակ պա հան ջար կի մե
ծու թյու նը.

•  շու կայի են թա կա ռուց ված քի 
զար գաց ման մա կար դա կը.

•  պե տա կան աջակ ցու թյան մա
կար դա կը ( հայ րե նա կան ապ րանք ար
տադ րող նե րի նկատ մամբ հո վա նա վոր
չու թյան մա կար դա կը).

• ար տադ րան քի ստան դար տա ցու
մը և սեր տի ֆի կա ցու մը.

•  շու կա յա կան իրա վի ճա կի վե րա բե
րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան մա կար դա կը. 

• բ նակ լի մա յա կան պայ ման նե րը և 
այլն:
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Մր ցու նա կու թյան ներ քին գոր ծոն նե
րի թվին են պատ կա նում՝ 

• ար տադ րան քի մր ցու նա կու թյու նը. 
•  կազ մա կեր պու թյան ֆի նան սա

կան վի ճա կը. 
•  նո րա գույն տեխ նո լո գի ա նե րի 

օգ տա գոր ծումն ար տադ րու թյան մեջ. 
•  կազ մա կեր պու թյան չա փե րը. 
• անձ նա կազ մի կր թա կան և մաս

նա գի տա կան որա կա վոր ման մա կար
դա կը. 

•  կազ մա կեր պու թյան վի ճա կը 
գոր ծա րար վի ճա կում և ապ րանք նե րի 
շր ջա նում և այլն [10]:

 Հա յաս տա նում սնն դի ար դյու նա բե
րու թյան մեջ գա րեջ րի և ոգե լից խմիչք
նե րի ար տադ րու թյու նը հա մար վում է 
զար գա ցող և հե ռան կա րային ճյուղ: 
 Շու կա յում հիմ նա կան մաս նա բա ժի
նը բա ժան ված է մի քա նի խո շոր ար
տադրող նե րի միջև՝«Եր ևան գա րե ջուր» 
ՓԲԸ, « Գյում րի գա րե ջուր» ՓԲԸ և « Կո

տայ քի գա րեջ րե րի գոր ծա րան» ՍՊԸի և 
ներ մուծ վող գա րեջ րե րի (Baltika, և այլն) 
միջև:

ՀՀո ւմ գա րեջ րի սպառ ման վե րա բե
րյալ տվյալ նե րի հա վա քագր ման հա մար 
«Business stat» կազ մա կեր պու թյունն ան ց 
է կաց րել հա մա հայ կա կան ստա նդար
տաց ված հար ցում 4200 սպա ռող նե րի 
շրջ նում: Գա րեջ րի ընտ րու թյան վրա ազ
դող հիմ նա կան գոր ծոն հար ցա թեր թում 
նշ ված է եղել գի նը, որա կը և ավան
դույ թե րը: Հարց ված նե րի 18%ը բա վա
րար ված են հայ կա կան գա րեջ րի գնե րի 
մա կար դա կից, իսկ 10%ն ավե լի շատ 
հայ կա կան գա րե ջուր կօգ տա գոր ծեր, 
ե թե գներն ավե լի ցածր լի նե ին: Գնորդ
ներն ար տա սահ մա նյան գա րե ջուր նա
խընտ րում են դրա բարձր որա կի պատ
ճա ռով:

 Գա րեջ րի շու կա յում հիմ նա կան մրցա
կից նե րին գնա հա տե լու հա մար ներ կա
յաց նենք ճյու ղում նրանց դիր քը:

 Տե ղե կու թյուն ներ գա րեջ րի շու կա յում հիմ նա կան մր ցա կից նե րի մա սին [3]

Մր ցա կից ներ Մաս նա բա ժի նը շու կա յում, % Գին Ո րակ (1-10 բալ)

«Եր ևան գա րե ջուր» ՓԲԸ 60 ցածր 9

Գյում րի ի գա րեջ րի գոր ծա րան 17 մի ջին 8

Կո տայ քի գա րեջ րի գոր ծա րան 16 մի ջին 8

Ներ մուծ վող գա րե ջուր 7 բարձր 10

Ինչ պես եր ևում է աղյու սա կի տվյալ
նե րից, մր ցակ ցային առա վել բա րեն
պաստ դիր քում գտն վում է «Եր ևան գա
րե ջուր» ՓԲԸն:

«Եր ևան գա րե ջուր» ՓԲԸի ար տադ
րան քը բո լոր ցու ցա նիշ նե րով գե րա
զան ցում է մր ցա կից նե րին, մի այն որա կի 
ցու ցա նի շով զի ջում է ներ մուծ վող ար
տա սահ մա նյան գա րեջ րին ըն դա մե նը 1 
մի ա վո րով: 

Ըն կե րու թյունն ու նի հնա րա վո րու
թյուն ներ նոր տեխ նո լո գի ա նե րի կի րառ
ման և այլ մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց
ման շնոր հիվ բա րե լա վել ար տադ րան քի 
որա կա կան ցու ցա նիշ նե րը և այդ ցու ցա
նիշ նե րով նույն պես գե րա զան ցել մր ցա

կից նե րին:
 Գյում րի ի և Կո տայ քի գա րեջ րի գոր

ծա րան նե րի ար տադ րանք ներն ու նեն 
գրե թե հա ման ման մր ցակ ցային դիրք 
և՛ որա կի, և՛ գնի, և՛ շու կա յում ու նե ցած 
մաս նա բաժ նի տե սան կյու նից:

 Ներ մուծ վող գա րեջ րի հիմ նա կան 
առա վե լու թյու նը բարձր որակն է, սա
կայն գնի տե սան կյու նից այն զի ջում է 
բո լոր մր ցա կից նե րին:

Տն տե սա գետգիտ նա կան ներ Ա.Ա. 
Թոմփ սոնն ու Ա.Ջ.Սթ րիկ լեն դը մր ցու նա
կու թյան հիմ նա կան և որո շիչ գոր ծոն ներ 
են հա մա րում՝

•  ձեռ նար կա տի րոջ տեխ նո լո գի
ա կան և գի տա հե տա զո տա կան փոր ձը, 



308

ըն դու նա կու թյու նը նոր ար տադ րա տե
սակ նե րի ստեղծ ման և դրանց կա տա
րե լա գործ ման գոր ծըն թա ցում. 

• ար տադ րան քի ցածր ինք նար ժե քը.
•  ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 

բարձր որա կը և սպասրկ ման արա գու
թյու նը.

•  մար քե թին գային ան ձնա կազ մի 
որա կա վոր ման բարձր մա կար դա կը. 

• ար տադ րան քի տե սա կա նին և 
դրանց հա ճա խա կի թար մա ցու մը. 

• ո րա կի կա ռա վար ման ժա մա
նա կա կից հա մա կար գի և հայե ցա կար
գի առ կա յու թյու նը, շու կայի փո փո
խու թյուն նե րին արագ ար ձա գան քե լու 
ու նա կու թյուննե րը, այլ գոր ծոն նե րը՝ հե
ղի նա կու թյու նը, ար տո նագ րային պաշտ
պան վա ծու թյու նը և այլն:

 Գիտ նա կան ներն առանձ նաց նում են 
ար տադ րան քի մր ցու նա կու թյան հինգ 
գոր ծոն ներ՝

• շու կայի մաս նա բա ժի նը.
• ար տադ րա կան հզո րությո նը.
• նո րա մու ծա կան նե րու ժը.
• մա տա կա րար ման հնա րա վո րու

թյուն նե րը.
• նա խորդ տար վա ցու ցա նիշ նե րը.
• կա ռա վար ման ան ձնա կազ մի նե

րու ժը.
• կազ մա կեր պու թյան ռազ մա վա

րու թյու նը:
Ընդ հան րաց նե լով տար բեր գիտ նա

կան նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րը՝ կա րող 
ենք ասել, որ մր ցու նա կու թյու նը բնու
թագ րող գոր ծոն նե րի հա մա կար գը բա
ժան ված է եր կու խմ բի՝

•  կազ մա կեր պու թյան մր ցակ ցային 
առա վե լու թյուն նե րը բնու թագ րող գոր
ծոն ներ. 

•  սո ցի ալտն տե սա կան մի ջա վայր :
Ա ռա ջին խումբ գոր ծոն նե րի մեջ, 

որոնք հա մար վում են ներ քին գոր ծոն
ներ, մտ նում են շու կա յա կան գոր ծու
նե ու թյան տար բեր ոլորտ նե րը և ցու
ցա նիշ նե րը, որոնք բնու թագ րում են 
ար տադր վող ար տադ րան քի մր ցու նա
կու թյան գոր ծոն նե րի մա կար դա կը: Իսկ 

երկ րորդ խում բը, որոնք հա մար վում են 
ար տա քին գոր ծոն ներ, նե րա ռում են սո
ցի ալտն տե սա կան մի ջա վայ րի տար րեր, 
որոնք գտն վում են ան մի ջա կան ազ դե
ցու թյան ոլոր տից դուրս [9]:

 Շու կա յա կան տն տե սու թյու նում ցան
կա ցած ձեռ նար կու թյու նում գոր ծում է 
բարդ, դա ժան մր ցակ ցու թյան պայ ման
ներ և, որ պես զի կա րո ղա նա գո յատ ևել, 
պետք է ար տադ րի և սպա ռո ղին ներ կա
յաց նի այն պի սի ապ րան քա տե սակ ներ, 
որոնք առա վե լա գույն չա փով կբա վա
րա րեն սպա ռո ղի պա հանջ մունք նե րին: 
Նա պետք է մշ տա պես ու սում նա սի րի 
շու կան, սպա ռո ղի նա խա սի րու թյուն
ներն ու ճա շա կը և անընդ հատ ձգ տի 
կա տա րե լա գոր ծել ապ րանք ներն ու ծա
ռա յու թյուն նե րը, որոնք կլի նեն մր ցու նակ 
ինչ պես որա կա կան հատ կա նիշ նե րով, 
այն պես էլ գնային առու մով:

 Շատ կար ևոր է, որ գա րեջ րի ար
տադրու թյան ոլոր տի ձեռ նար կու թյուն
ներն իրենց կազ մա կեր պու թյան զար
գաց ման ռազ մա վա րու թյու նը մշա կե լիս 
առա ջին հեր թին ու շադ րու թյուն դարձ
նեն ապ րան քային և գնային ռազ մա վա
րու թյա նը: 

Ապ րան քային քա ղա քա կա նու թյան 
մշակ ման ժա մա նակ ձեռ նար կու թյու նը 
պետք է մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նի ար
տադ րան քի որա կա կան հատ կա նի շին, 
փա թե թա վոր մա նը, ապ րան քա նի շին, 
տե սա կա նու ձևա վոր մա նը, կա ռա վար
մա նը, սպասարկ մա նը և այլն:

Գ նային քա ղա քա կա նու թյու նը մշա
կե լիս ան հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել ֆիր
մայի ռազ մա վա րա կան նպա տակ նե րը, 
ծախ սե րի մա կար դա կը, առա ջար կի և 
պահ ան ջար կի հա րա բե րակ ցու թյու նը և 
գնային ճկու նու թյու նը:

 Գա րեջ րի ար տադ րու թյան ոլոր տի 
ձեռ նար կու թյուն նե րի մր ցու նա կու թյան 
բարձ րաց ման գոր ծում կար ևոր դե րա
կա տա րու թյուն կա րող է ու նե նալ ռիս
կե րի ար դյու նա վետ կա ռա վա րու մը: 

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են 
տա լիս, որ ու սում նա սիր վող ձեռ նար
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կու թյուն նե րում ռիս կե րի կա ռա վար
մա նը լուրջ չեն վե րա բեր վում և կազ
մա կեր պու թյու նե րում չի կա տար վում 
հա վա նա կան ռիս կե րի գնա հա տում, 
չկա ռիս կե րի կան խար գել ման ծրա գիր 
և այլն:

 Մեր կար ծի քով՝ գա րեջ րի ար տադրու
թյան ոլոր տի ձեռ նար կու թյուն նե րի մր
ցու նա կու թյան բարձ րաց ման հի նա կան 
ու ղի նե րը կա րող են լի նել՝

•  Կազ մա կեր պու թյան դիր քի ամ
րապն դու մը շու կայի նոր հատ ված նե
րում:

•  Գա րեջ րի վա ճառ քի ծա վալ նե րի 
ավե լաց ման նպա տա կով ան հրա ժեշտ 
է իրա կա նաց նել մար քե թին գային նո
րա մու ծա կան նոր քա ղա քա կա նու թյուն՝ 
օգ տա գոր ծե լով շա հա վետ նոր առա
ջար կու թյուն ներ: Մար քե թին գային նոր 
ռազ մա վա րու թյան նպա տա կը պետք է 
լի նի բո լոր կա տե գո րի այի սպա ռող նե
րի պա հանջ նե րի լրիվ բա վա րա րու մը, 
որոնք ցան կա նում են ստա նալ ոչ մի այն 
որա կյալ գա րե ջուր, այլ նաև այն որա
կը, որը հա մա պա տաս խա նում է ար
տադրան քի իմի ջին և ընգ ծում է յու րա
հա տուկ լի նե լը: 

• Անհ րա ժեշտ է փո փո խու թյուն
ներ կա տա րել ինչ պես իրա կա նաց վող 
գո վազ դի ձևի մե թոդ նե րի մեջ, այն պես 
էլ փա թե թի ար տա քին տես քի՝ դի զայ նի 
վրա, ին չի շնոր հիվ ար տադ րան քը (ապ
րան քը) կդա ռա նա ավե լի հե տաքր քիր և 
ցան կա լի սպա ռող նե րի հա մար:

• Մր ցու նա կու թյան բարձ րաց
ման կար ևոր պայ ման է նաև ծախ սե րի 
կր ճա տու մը: Առա ջին հեր թին ան հրա
ժեշտ է ներդ նել ար տադ րու թյան կազ
մա կերպ ման այն պի սի հա մա կարգ, որը 
հնա րա վո րու թյուն կտա բարձ րաց նելու 
ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյան 
մա կար դա կը և էա կա նո րեն կր ճա տել 
առա ջին հեր թին ար տադ րա կան ծախ սե
րը՝ պահ պա նե լով ար տադ րան քի բարձր 
որա կը:

• Ս պա ռող նե րի հա րա ճուն պա
հանջ մունք նե րի բա վա րար ման հա մար 

շատ կար ևոր պայ ման է նաև տե սա կա
նու անընդ հատ թար մա ցու մը և դրանց 
կա տա րե լա գոր ծու մը, որն իր որա կա կան 
հատ կա նիշ նե րով չի զի ջի ներ մուծ վող 
գա րեջ րի որա կին, քա նի որ տե ղա կան 
ար տադ րու թյան գա րե ջուրն իր մր ցակ
ցային հատ կա նիշ նե րով զի ջում է ներկր
վող գա րեջ րին մի այն որա կա կան հատ
կա նիշ նե րով:

•  Ձեռ նար կու թյուն նե րի մր ցու նա
կու թյան բարձ րաց ման գոր ծում շատ 
կար ևոր է իրաց ման աշ խար հագ րու թյան 
ընդ լայ նու մը էքսք լյու զիվ առևտ րային 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով:

 Գա րեջ րի ար տադ րու թյան ոլոր տի 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի մր ցու նա կու
թյան բարձ րաց ման գոր ծում կար ևոր 
դե րա կա տա րու թյուն կա րող է ու նե նալ 
պե տու թյու նը՝ աջակց ման մե խա միզմ նե
րի կա տա րե լա գործ ման և բա րեն պաստ 
գոր ծա րար մի ջա վայ րի ստեղծ ման մի
ջո ցով: Պե տա կան աջակ ցու թյան ուղ
ղու թյուն նե րը մեր  կար ծի քով կա րող են 
լի նել՝

 ար տա քին շու կա ներ մուտք գոր
ծե լու հա մար բիզ նես տե ղե կատ վու թյան 
և խորհր դատ վու թյան տրա մադ րում և 
ար տա հան ման ար տո նյալ մաք սա տուր
քե րի սահ մա նում.

 մաս նա գի տա կան կադ րե րի վե
րա պատ րաստ ման և առա ջա դի մա կան 
տեխ նո լո գի ա նե րի ներդր մա նը տեխ նի
կա կան աջակ ցու թյուն.

 ճ կուն և շու կային արագ հար
մար վող փոքր ար տադ րու թյուն նե րի 
ստեղծ մանն աջակ ցու թյուն, նրանց հա
մար ներդ րու մային և հար կային բա րեն
պաստ մի ջա վայ րի ստեղծ ման աջակ
ցու թյուն, նրանց հա մար ներդ րու մային 
և հար կայի ն ար տո նու թյուն նե րի տրա
մադ րում.

 սե փա կան հում քի (գա րու) ար
տադ րու թյան հա մար պե տա կան պա
հուս տային ֆոն դի հո ղե րից վար ձա
կա լու թյամբ տրա մադ րում ար տո նյալ 
կար գով՝ ցածր վար ձավ ճա րով:
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ПУТИПОВЫШЕНИЯКОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИОРГАНИЗАЦИЙ 
ПОПРОИЗВОДСТВУПИВАВРЕСПУБЛИКЕАРМЕНИЯ

 ГАЙК КА ЗА РЯН 
Ар мянс кий го су дарст вен ный аг рар ный у ни вер си тет, за ве ду ю щий ка фед рой 

ор га ни за ции аг ро биз не са, кан ди дат эко но ми чес ких на ук, до цент 

АС МИК ГЕ ВОР КЯН 
Ар мянс кий го су дарст вен ный аг рар ный у ни вер си тет,  

ка фед ра ор га ни за ции аг ро биз не са, пред по да ва тель 

Э МИ ЛИЯ СУ КИ А СЯН 
Ар мянс кий го су дарст вен ный аг рар ный у ни вер си тет, 

 ка фед ра ор га ни за ции аг ро биз не са, со ис ка тель

В пос лед ние го ды в Ар ме нии ста биль но уве ли чи ва ют ся об ъё мы про из водст ва пи ва, 
улуч ша ет ся его ка чест во, а в от расль ак тив но внед ря ют ся сов ре мен ные тех но ло ги и. Од на
ко, нес мот ря на это, кон ку рен тос по соб ность пи во ва рен ных ком па ний в ре ги о не ос та ёт ся на 
низ ком уров не. 

О те чест вен ный про дукт ус ту па ет им порт но му как в ка чест ве, так и раз но об ра зи и ас сор
ти мен та. Для по вы ше ния кон ку рен тос по соб нос ти оте чест вен но го про дук та пред ла га ем про
вес ти ин но ва ци он ную мар ке тин го вую и рек лам ную кам па нию, сде лать став ку на внеш ний 
вид про дук ци и, а так же раз ра бо тать сис те му пла ни ро ва ния про из водст ва, ко то рая поз во лит 
сок ра тить из держ ки, из ме нить прин ци пы про из водст ва и рас ши рить ге ог ра фию пос та вок 
ко неч ной про дук ци и. 

В по вы ше нии кон ку рен тос по соб нос ти про дук та зна чи тель ную роль иг ра ет так же го су
дарст во, соз да ю щее бла гоп ри ят ные ус ло вия для на ци о наль но го про из во ди те ля.
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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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В стат ье расс мат ри ва ет ся сос то я
ние ав тот ранс порт но го обес пе че ния ту
ристс ких ус луг в Рес пуб ли ке Ар ме ни я. 
При ве ден ана лиз сос то я ния до рож ной 
инф раст рук ту ры рес пуб ли ки, проб ле мы, 
вы зы ва е мые не у дов лет во ри тель ност ью 
сос то я ния до рож ной се ти, в осо бен нос
ти на ту ристс ких марш ру тах. При ве де ны 
ре ко мен да ции к улуч ше нию сос то я ния 
до рог, а так же да на оцен ка осу ществ ля е
мым на се год няш ний день ра бо там в этом 
нап рав ле ни и. Расс мот ре но так же сос то
я ние ту рис ти чес ко го ав тот ранс порт но го 
пар ка в рес пуб ли ке, да на оцен ка ак ту аль
ным проб ле мам в этой сфе ре, а так же 
по ли ти ке го су дарст вен но го ре гу ли ро
ва ния тре бо ва ний к ту ристс ко му ав тот
ранс пор ту, в част нос ти, к обс лу жи ва ю
щим ту ристс кие марш ру ты ав то бу сам.

К лю че вые сло ва и сло во со че та
ни я: ту ризм, транс порт, ре гу ли ро ва
ни е, ав тот ранс порт ное обес пе че ни е, 
ту ристс кая инф раст рук ту ра, ав то
мо биль ные пе ре воз ки, ав то бус ные пе
ре воз ки, до рож ная сеть, ту ристс кие 
марш ру ты. 

Ак ту аль ность проб ле мы, расс мат
ри ва е мой в стат ье, вы ра жа ет ся в не об
хо ди мос ти осу ществ ле ния ско рей ших 
ре форм и по вы ше ния про дук тив нос ти 
ав тот ранс порт но го обес пе че ния ту риз ма 
в рес пуб ли ке. 

Цел ью стат ьи яв ля ет ся расс мот ре ние 
се год няш не го сос то я ния на рын ке транс
порт ных ус луг в Ар ме ни и, а так же вы яв

ле ние не об хо ди мых ме роп ри я тий д ля по
вы ше ния уров ня пре дос тав ля е мых ус луг.

 Во всем ми ре, в том чис ле и в Рес
пуб ли ке Ар ме ни я, раз ви тие рын ка 
транс порт ных ус луг осу ществ ля ет ся в 
ус ло ви ях неп ре рыв ной гло ба ли за ции 
про из водст ва всех от рас лей эко но ми ки. 
Транс порт и про дук ция от рас ли  ус лу ги 
по т ранс пор ти ров ке г ру зов и пас са жи
ров, иг ра ют важ ную роль в раз ви тии эко
но ми чес ких от но ше ний, про из водст ва и 
с бы та п ро дук ции и ус луг. Транс порт ная 
сис те ма яв ля ет ся од ной из важ ней ших 
сос тав ных час тей ма те ри аль ной ба зы 
эко но ми ки лю бой ст ра ны. 

Об ще из вест но, что ст ра ны с пе ре
ход ной и раз ви ва ю щей ся эко но ми кой, 
в чис ле ко то рых на се год няш ний день 
на хо дит ся Рес пуб ли ка Ар ме ни я, зна чи
тель но ус ту па ют ст ра нам с раз ви той эко
но ми кой по эф фек тив нос ти и ка чест ву 
транс порт ных ус луг. Проб ле мы раз ви тия 
транс пор та име ют осо бую ак ту аль ность 
для РА, ко то рая на ря ду с проб ле ма ми 
эко но ми чес ко го раз ви ти я име ет так же 
не ре шен ные ге о по ли ти чес кие воп ро сы 
с со сед ни ми ст ра на ми и фак ти чес ки на
хо дит ся в эко но ми чес кой бло ка де с за
па да и с вос то ка. В ре зуль та те бо лее чем 
70% г ру зо по то ка  РА при хо дит ся на один 
транс порт ный  ко ри дор (Ар ме ния  гру
зинс кие пор ты По ти и Ба ту ми), свя зы
ва ю щий РА с внеш ни ми рын ка ми, что 
яв ля ет ся сер ьез ной уг ро зой для эко но
ми чес кой бе зо пас нос ти ст ра ны.

ՏՈՒՐԻԶՄԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ

Ф ЛО РА ГА Я ЯН 
Е ре ванс кий фи ли ал Рос сийс ко го Го су дарст вен но го У ни вер си те та

 ту риз ма и сер ви са, с тар ший пре по да ва тель 

П РОБ ЛЕ МЫ АВ ТОТ РАНС ПОРТ НО ГО ОБЕС ПЕ ЧЕ НИЯ  
ТУ РИСТС КИХ УС ЛУГ В РЕС ПУБ ЛИ КЕ АР МЕ НИ Я
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Ав то ту ризм яв ля ет ся од ной из на и бо
лее де мок ра тич ных раз но вид нос тей ту
риз ма. Раз ви тие ав то мо биль но го транс
пор та се год ня поз во ля ет пу те шест во вать 
на зна чи тель ные расс то я ния с ком фор
том, не ве до мым ра не е.

 Не кон ку рен тос по соб ность и п роб
лем ное сос то я ние транс порт ной от рас ли 
РА от ра жа ет от ри ца тель ный по ка за тель 
 чис то го экс пор та транс порт ных ус луг 
РА, ко то рый к 2012г. сос та вил 3,22 % от 
ВВП ст ра ны. 

В ус ло ви ях, ког да с ла бо раз ви та я 
т ранс порт ная от расль яв ля ет ся од ним 
из пре пятст ву ю щих фак то ров раз ви тия 
эко но ми ки РА (в том чис ле, ту риз ма), 
а ее т ранс порт ны е ус лу ги не кон ку рен
тос по соб ны на ми ро вых рын ках, соз
ре ла не об хо ди мость внед ре ния эф фек
тив ных ме то дов уп рав ле ни я в сис те ме 
транс порт ных ус луг РА. Имен но в этом 
и зак лю ча ет ся ак ту аль ность дан ной те
мы. Не ма ло важ ное зна че ние транс порт
ная инф раст рук ту ра име ет се год ня в раз
ви тии ту рис ти чес ко го биз не са Ар ме ни и.

 Ту ризм в Ар ме ни и  на се год няш ний 
день яв ля ет ся перс пек тив ной об ласт ью 
э ко но ми ки ст ра ны, ко то рая обус лов ле на 
ин те ре сом ту рис тов к на ро ду, ис то ри и, 
п ри род ным и куль тур ным па мят ни кам 
Ар ме ни и. Сле ду ет от ме тить, что в Ар ме
нии в нас то я щий мо мент сос ре до то че но 
во семь об ъек тов из спис ка В се мир но го 
нас ле дия ЮНЕС КО.

Од на ко, ес ли не бу дет обес пе че на со
от ветст ву ю щая транс порт ная инф раст
рук ту ра, раз ви тие этой от рас ли в ст ра не 
бу дет силь но зат руд не но, так как имен но 
транс порт яв ля ет ся од ним из важ ней ших 
эле мен тов, обес пе чи ва ю щих функ ци о
ни ро ва ние рын ка ту рис ти чес ких ус луг. 

Де ло в том, что на се год няш ний день 
для раз ви тия на зем но го транс порт но го 
обес пе че ния ту ристс ких ус луг в ст ра не 
сла бо раз ви та до рож ная инф раст рук ту ра. 
Прав да, за пос лед нее де ся ти ле тие в этом 
нап рав ле нии бы ли предп ри ня ты не ко

то рые ша ги, бла го да ря ко то рым уда лось 
ор га ни зо вать до рож ную инф раст рук ту
ру на на и бо лее по пу ляр ных ту ристс ких 
марш ру тах Ар ме ни и, но в це лом проб ле
ма ак ту аль на и се год ня, так как мно гие 
ту ристс кие дос топ ри ме ча тель нос ти все 
еще ос та ют ся вне до ся га е мос ти ту рис
тов.

В дру гом слу чае до рож ная инф раст
рук ту ра есть в на ли чи и, но тре бу ет сроч
но го ка пи таль но го ре мон та и об нов ле
ни я, как, нап ри мер, трас са Ере ванГар ни. 

В со от ветст вии с офи ци аль ны ми дан
ны ми ми нис терст ва транс пор та и свя зи 
Рес пуб ли ки Ар ме ния, сос то я ние до рож
ной се ти рес пуб ли ки в 2014 го ду име ло 
сле ду ю щий вид:

29% до рож ной инф раст рук ту ры на хо
дит ся в хо ро шем сос то я ни и;

38%  в удов лет во ри тель ном сос то я
ни и;

22% ав то до рог на хо дит ся в не со от
ветст ву ю щем сос то я ни и;

11% инф раст рук ту ры  в пло хом сос
то я ни и.

 Соз на ва я, что до рож ное ст ро и тельст во 
яв ля ет ся до воль но зат рат ной част ью для 
бюд же та рес пуб ли ки и тре бу ет ве со мых 
ка пи та лов ло же ний, за ме тим, од на ко, что 
сле ду ет все же уде лять боль ше вни ма ния 
та кой важ ной от рас ли, как ст ро и тельст во 
и со дер жа ние до рож но го пок ры ти я, яв
ля ю щей ся как эко но ми чес ки, так и ст ра
те ги чес ки важ ным эле мен том для та кой 
ст ра ны, как Ар ме ни я. Хо ро шим ре ше ни ем 
в этом пла не яв ля ет ся прив ле че ние част
но го за ин те ре со ван но го ка пи та ла, а так же 
тран шев меж ду на род ных ор га ни за ций.

В нап рав ле нии раз ви тия до рож ной 
инф раст рук ту ры в рес пуб ли ке в нас то я
щее вре мя предп ри ня ты до воль но ощу
ти мые ша ги, вы ра же ни ем ко то рых на се
год няш ний день яв ля ет ся ст ро и тельст во 
ав то до рож ной ма гист ра ли « Се верЮг». 
Дан ная ав то ма гист раль расс чи та на на 
обес пе че ние бес пе ре бой но го транс порт
но го по то ка по тер ри то рии всей рес пуб
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ли ки с до рож ным пок ры ти ем, со от ветст
ву ю щим са мым вы со ким тре бо ва ни ям 
до рож ност ро и тель ных норм. Под не пос
редст вен ным конт ро лем ми нис терст ва 
транс пор та и свя зи Ар ме нии в лет ние ме
ся цы 2015 го да ин тен сив но про дол жа лись 
ст ро и тель ные ра бо ты на ав то ма гист ра ли 
« Се вер – Юг». Ра бо ты на участ ках пер
во го тран ша Ере ванАр та шат и Ере ван
Аш та рак, а так же на участ ке вто ро го 
тран ша Аш та ракТа лин про дол жа ют ся. 
На до рож ном от рез ке Ере ванАр та шат, 
где уже за вер ше ны ра бо ты по бе то ни
ро ва нию 19.5 км ле вой сто ро ны до ро ги, 
про во дят ся ра бо ты по ус та нов ле нию во
до от вод ных сис тем, а так же ас фаль ти
ро ва нию мос то вых ст ро е ний. Про во дят ся 
ра бо ты по бе то ни ро ва нию пра вой сто ро
ны до ро ги, ра бо ты на участ ке дли ной 2.7 
км уже за вер ше ны. Важ ней шей за да чей 
в ст ро и тельст ве до ро ги Ере ванАр та шат, 
име ю щей для Ар ме нии го су дарст вен ное 
зна че ни е, яв ля ет ся обес пе че ние вы со ко
го ка чест ва. На дан ном участ ке во вто рой 
по ло ви не ок тяб ря пла ни ру ет ся пол ност
ью за вер шить ра бо ты по бе то ни ро ва ни ю. 
А на участ ке до ро ги Аш та ракТа лин про
во дят ся зем ля ные ра бо ты, ар хе о ло ги
чес кие рас коп ки и от чуж де ние зем ли. 
Па рал лель но ра бо там по ст ро и тельст ву 
до рог в бли жай шее вре мя на всех ука
зан ных участ ках бу дут от ре мон ти ро ва ны 
и восс та нов ле ны так же мос ты.

Ис хо дя из вы ше из ло жен но го, мож но 
сме ло пред по ло жить, что к за вер ше нию 
ст ро и тельст ва ав то ма гист ра ли в рес пуб
ли ке по я вит ся до воль но раз ви тая ав тот
ранс порт ная сис те ма, ко то рую воз мож но 
бу дет ис поль зо вать в це лях раз ви тия ав
то ту риз ма в Ар ме ни и.

Оп ре де лен но го вни ма ния и опе ра тив
но го раз ре ше ния тре бу ют так же меж му
ни ци паль ные до ро ги, сос то я ние ко то рых 
на се год няш ний день ос тав ля ет же лать 
луч ше го. В рес пуб ли ке по ка еще сох ра
ни лись та кие меж му ни ци паль ные до ро
ги, ко то рые в пос лед ний раз ре мон ти ро

ва лись еще во вре ме на СССР. Тем са мым 
ис поль зо ва ние та ких до рог прак ти чес ки 
ли ша ет воз мож нос ти ор га ни за ции ав тот
ранс порт но го ту ристс ко го обес пе че ния 
по этим нап рав ле ни ям. С точ ки зре ния 
обес пе че ния ту ристс кой инф раст рук
ту ры, обя за тель ным яв ля ет ся не толь
ко ре мон ти ро ва ние до рог к на се лен ным 
пунк там, но и прок ла ды ва ние но вых, со
от ветст ву ю щих меж ду на род ным стан
дар там до рог, ве ду щих к ту ристс ким 
дос топ ри ме ча тель нос тям, при род ным 
за по вед ни кам, ис то ри чес ким па мят ни
кам. Та кой под ход к воп ро су обус лов лен 
не ко то рой спе ци фи кой ту ристс ких дос
топ ри ме ча тель нос тей в Ар ме ни и. Де ло 
в том, что прак ти чес кое боль шинст во 
ту ристс ких дос топ ри ме ча тель нос тей на
хо дят ся в не ко то ром от да ле нии от на се
лен ных пунк тов (в лес ном мас си ве, на 
воз вы шен нос ти, в от да ле нии от до рог) и 
про ход к ним, да же при на ли чии до рож
ной инф раст рук ту ры, свя зы ва ю щей бли
жай ший на се лен ный пункт с цент раль
ны ми ав тот рас са ми, яв ля ет ся до воль но 
зат руд нен ным. В этой свя зи сле ду ет от
ме тить не дав нее ст ро и тельст во до рог 
вто рос те пен но го зна че ни я, про ве ден ных 
сов мест ны ми вло же ни я ми пра ви тельст ва 
Рес пуб ли ки Ар ме ния и Все мир но го бан ка, 
та ких как му ни ци паль ные до ро ги Ва за
шенПа ра ва кар, Та линКат нах бюр, Бю ра
канКа ри лич, до ро га на Ам берд и дру ги е. 

Та ким об ра зом, сле ду ет об ра тить вни
ма ние на этот не ма ло важ ный фак тор, так 
как боль шинст во ту рис тов (к ро ме лю
би те лей экст ре маль ных ви дов ту риз ма) 
пред по чи та ют ком форт ную по езд ку на 
хо ро шем транс порт ном средст ве про дол
жи тель ной пе шей экс кур си и.

 Не ма ло важ ным фак то ром для раз ви
тия ав тот ранс порт но го ту риз ма яв ля ет ся 
так же сос то я ние ав то пар ка, обс лу жи ва ю
ще го ту ристс кие марш ру ты.

С ле ду ет от ме тить, что в пос лед нее 
вре мя ощу ща ет ся не ко то рое раз ви тие 
в этой сфе ре. Де ло в том, что мест ные 
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ту ристс кие ком па ни и, ощу тив нех ват ку 
ту ристс ких транс порт ных средств, ста
ли ин тен сив ным об ра зом по пол нять ав
то парк, мо ди фи ци ро вать име ю щи е ся ра
нее ав тот ранс порт ные средст ва. Ес ли в 
не дав нем прош лом ос нов ной ту ристс кий 
ав то парк сос то ял из ста рых, вы пу щен ных 
в соц ла ге ре ав то бу сов, то на се год няш
ний день сос то я ние в кор не из ме ни лось. 
К обс лу жи ва нию ту рис тов прив ле ка ют ся 
ав то бу сы из вест ных иност ран ных ма рок, 
ко то рые нам но го бо лее ком фор та бель ны 
и бе зо пас ны. Прав да, в ос нов ном эксп лу а
ти ру е мые в рес пуб ли ке ав то бу сы яв ля ют
ся про дук та ми вто рич но го ав то рын ка, но 
все же ав то бус ный парк на се год няш ний 
день до воль но на де жен и име ет впол не 
при ем ле мый ре сурс для ис поль зо ва ния 
в ту ристс ких це лях.На рын ке транс порт
ных ус луг по я ви лись до воль но круп ные 
ор га ни за ци и, име ю щие обширный ав то
парк, ко то рые очень пло дот вор но сот
руд ни ча ют с мест ны ми и иност ран ны ми 
ту ристс ки ми ком па ни я ми, пре дос тав ляя 
транс порт ные ус лу ги для въезд но го и 
вы езд но го ту риз ма. Есть так же ту ристс
кие фир мы, рас по ла га ю щие собст вен ным 
до воль но об шир ным ав то пар ком, ко то рый 
ак тив но ис поль зу ет ся при ре а ли за ции 
раз лич ных ту ристс ких про дук тов.

В этом смыс ле не ма ло важ ным фак то
ром яв ля ет ся го су дарст вен ное ре гу ли
ро ва ние стан дар тов, при ме ня е мых для 
средств пе ре ме ще ния ту рис тов. Сов сем 
не дав но – 30 ию ня 2015 го да, пос та нов
ле ни ем пра ви тельст ва Ар ме нии N 864Н 
бы ли при ня ты ус ло вия эксп лу а та ции ту
рис ти чес ких ав то бу сов, пра ви ла по лу че
ния раз ре ше ния на ту ристс кое обс лу жи
ва ни е, а так же ми ни маль ные тре бо ва ни я, 
пред ъяв ля е мые к ту ристс ким ав то бу сам. 
В сот ветст вии с вы ше из ло жен ным пос
та нов ле ни ем к обс лу жи ва нию ту рис тов 
до пус ка ют ся толь ко те ав то бу сы, у ко
то рых со о ветст ву ю щий внеш ний вид, 
хо ро шее сос то я ние са ло на, есть обя за
тель ное кон ди ци о ни ро ва ние и обог рев 

(да же во вре мя сто ян ки ав то бу са), хо ло
диль ник, пе ред виж ные за тем ня ю щие за
на вес ки. Спин ки си де ний долж ны быть 
пок ры ты од но ра зо вы ми под го лов ни ка ми. 
Меж ду ря да ми си де ний пас са жи ров дол
жен быть ми ни маль ный прос вет в 5055 
см, од но пас са жирс кое си ден ье долж но 
быть не мень ше 4043 см в ши ри ну. В 
ту ристс ком ав то бу се долж ны обя за тель
но при сутст во вать под ло кот ни ки, а так
же подс тав ки для ног. Для всех ви дов ту
ристс ких ав то бу сов обя за тель но на ли чие 
кар маш ков в спин ке пас са жирс ко го крес
ла, а так же ре ко мен ду ет ся иметь вмон ти
ро ван ные ск лад ные сто ли ки. Для ба га жа 
пас са жи ров в са ло не обя за тель но долж
но быть пре дус мот ре но мес то раз ме ром 
ми ни мум в 15 см. Ту ристс кие ав то бу сы в 
обя за тель ном по ряд ке долж ны быть обо
ру до ва ны мик ро фо ном для во ди те ля и 
ги да, вы со ко ка чест вен ной а кус ти чес кой 
сис те мой. Для ав то бу сов от 18 и боль
ше мест обя за тель но на ли чие ЖК–мо ни
ти о ров, DVD  про иг ры ва те ля и са нуз
ла. Пос та нов ле ни ем ус та нов ле ны так же 
обя за тель ные тре бо ва ния к во ди те лю ту
ристс ко го  ав то бу са. В со от ветст вии с вы
ше из ло жен ным во ди тель дол жен иметь 
со от ветст ву ю щее раз ре ше ние на вож де
ние транс порт но го средст ва, а так же со
от ветст ву ю щий внеш ний вид.

 Та кое вни ма ние по от но ше нию к ту
ристс ким средст вам пе ре ме ще ния долж
но до воль но пло дот вор но пов ли ять на 
сос то я ние ту ристс ко го рын ка транс порт
ных ус луг в це лом и яв ля ет ся хо ро шим 
пре це ден том для го су дарст вен но го ре гу
ли ро ва ния от но ше ний в дру гих сфе рах 
ту ристс кой де я тель нос ти. 

С ти му ли ру ю щим фак то ром для раз
ви тия ав то ту риз ма в Ар ме нии яв ля ет ся 
так же на ли чие и быст рое раз ви тие ав
топ ро кат ной се ти в Ар ме ни и. Та кой вид 
сер ви са в ос нов ном ис поль зу ют ин ди
ви ду аль ные пу те шест вен ни ки, ко то рые 
лю бят са ми пла ни ро вать свою по езд ку и 
до би рать ся до ту ристс ких дос топ ри ме ча
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тель нос тей са ми. На се год няш ний день в 
Ар ме нии до воль но боль шой ас сор ти мент 
ав то мо би лей нап ро кат, а це но вой сег
мент ко леб лет ся в пре де лах сред нев ро
пейс ко го уров ня и да же по ряд ком ни же.

 Та ким об ра зом, для по вы ше ния ка
чест ва ав тот ранс порт но го обес пе че ния 
ту ристс ких ус луг в Ар ме нии не об хо ди мо: 

а) раз ви тие и ре монт до рож ной се ти 
рес пуб ли ки;

б) ре ше ние ак ту аль ных проб лем фи
нан си ро ва ния от рас ли до рож но го ст ро
и тельст ва;

в) об нов ле ние ту ристс ко го ав то пар ка;
г) пос ле до ва тель ная го су дарст вен ная 

рег ла мен та ция ав то пе ре во зок в ту ристс
кой ин дуст ри и.

В це лом сле ду ет от ме тить, что ав тот
ранс порт ное обес пе че ние ту ристс ких 
ус луг в Ар ме ни и, нес мот ря на не ко то рые 
вре мен ные труд нос ти, яв ля ет ся впол
не сос то яв шей ся от расл ью ту ристс кой 
инф раст рук ту ры, в част нос ти, и на ци о
наль ной эко но ми ки в це ло м и име ет все 
пред по сыл ки для пос ле ду ю ще го раз ви
тия и проц ве та ни я.
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1. ՀՀ ՕՐԵՆ ՔԸ ԶԲՈ ՍԱՇՐ ՋՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԲՈ ՍԱՇՐ ՋԱՅԻՆ ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ ՄԱ ՍԻՆ. ՀՕ

11Ն, 2003 թվա կան իդեկ տեմ բե րի 17
2. ՀՀ ԿԱ ՌԱ ՎԱ ՐՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈ ՇՈՒ ՄԸ ԶԲՈ ՍԱՇՐ ՋԱՅԻՆ ԱՎ ՏՈ ԲՈՒ ՍԻ ՈՐԱ ԿԱ ՎՈՐ ՄԱՆ ԿԱՐ ԳԸ, 

ԸՆ ԹԱ ՑԱ ԿԱՐ ԳԸ, ՉԱ ՓԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ, ՎԿԱՅԱ ԿԱ ՆԻ ԵՎ ՆՇԱ ՆԻ ՁԵ ՎԵ ՐԸ ՀԱՍ ՏԱ ՏԵ ԼՈՒ ՄԱ
ՍԻՆ. N 864Ն, 2015 թվա կա նի հու լի սի 30

 ՏՈՒ ՐԻՍ ՏԱ ԿԱՆ ԾԱ ՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ ՐԻ ԱՎ ՏՈՏ ՐԱՆՍ ՊՈՐ ՏԱՅԻՆ ԱՊԱ ՀՈՎ ՄԱՆ 
ՀԻՄ ՆԱԽՆ ԴԻՐ ՆԵ ՐԸ ՀԱՅԱՍ ՏԱ ՆԻ ՀԱՆ ՐԱ ՊԵ ՏՈՒԹՅՈՒ ՆՈՒՄ

Ֆ ԼՈ ՐԱ  ԳԱ ՅԱ ՅԱՆ 
Ա վագ դա սա խոս,  Մոսկ վայի սեր վի սի և տու րիզ մի  պե տա կան հա մալ սա րա նի   

Եր ևա նի մաս նա ճյուղ

 Հոդ վա ծում ան դրա դարձ է կա տար վում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տու
րիս տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ավ տոտ րանս պոր տային ապա հով ման վի ճա կին: Ներ
կա յաց ված է հան րա պե տու թյան ճա նա պար հային են թա կա ռուց վածք նե րի վեր լու ծու թյու
նը, ճա նա պար հային ցան ցի ան բա վա րար վի ճա կի հետ ևան քով առա ջա ցող խն դիր նե րը, 
առա վե լա պես դրանց առ կա յու թյու նը տու րիս տա կան ու ղի նե րում: Ներ կա յաց ված են ճա
նա պարհ նե րի բա րե լավ մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սով առա ջար կու թյուն ներ, 
ինչ պես նաև տր ված է ներ կա յումս այդ ուղ ղու թյամբ կա տար վող աշ խա տանք նե րի գնա
հա տա կա նը: Անդ րա դարձ է կա տար վել հան րա պե տու թյու նում տու րիս տա կան ավ տոտ
րանս պոր տային պար կի ներ կա վի ճա կին, առ կա հիմ նախն դիր նե րին, ինչ պես նաև տու
րիս տա կան ավ տոտ րանս պոր տի, մաս նա վո րա պես տու րիս տա կան ու ղի նե րը սպա սար կող 
ավ տո բուս նե րի նկատ մամբ, պե տա կան կար գա վոր ման քա ղա քա նու թյա նը: 
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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 tourroutes 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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Дан ная стат ья пос вя ще на твор чес
ко му нас ле дию Ми ха и ла Си нель ни ко ва, 
ко то рый яв ля ет ся предс та ви те лем сов
ре мен ной русс кой ли те ра ту ры. Он из вес
тен как та лант ли вый по эт, пе ре вод чик, 
внес ший не о це ни мый вк лад в сб ли же ние 
и про па ган ду ли те ра тур раз ных на ро дов. 
В стат ье так же предс тав ле ны сти хот во
ре ния М. Си нель ни ко ва, пос вя щен ные 
Ар ме ни и. 

К лю че вые сло ва и сло во со че та ни я: 
по э зи я, эс се, пе ре вод чик, сбор ник сти
хов, по э ти чес кий язык, по э ти чес кое во
об ра же ни е.

Ми ха ил Иса а ко вич Си нель ни ков яв ля
ет ся предс та ви те лем сов ре мен ной русс
кой ли те ра ту ры, ко то рый из вес тен как 
та лант ли вый по эт, эс се ист, пе ре вод чик, 
внес ший не о це ни мый вк лад в сб ли же ние 
и про па ган ду ли те ра тур раз ных на ро дов. 
М. Си нель ни ков – пе ре вод чик пер сидс
кой, тад жикс кой, гру зинс кой, ар мянс кой 
по э зи и, ко то рые на русс ком язы ке соз
вуч ны под лин ни кам.

Его пе ру при над ле жат 14 сти хот вор
ных сбор ни ков, проч но ут вер див ших его 
имя в ли те ра ту ре. Сре ди них вы де лим та
ки е, как “Об ла ка и пти цы: Сти хи” (1976), 
“Кир гизс кая рап со ди я” (1976), “Сон шел
коп ря да: Изб ран ные про из ве де ния (1968
1989)” (1990), “Об мо рок: Сти хот во ре ни я” 
(1997), “Под сен ью кед ра” (2004), “С то 

сти хот во ре ний: 19682009” (2011) и мно
гие дру ги е, ко то рые вы де ли ли по э ти чес
кую ин ди ви ду аль ность по э та, раск рыв 
при этом глу бо кие плас ты его внут рен
не го ми ра, ост ро ре а ги ру ю ще го на кра
со ту бы ти я.

Ха рак тер ной осо бен ност ью ли ри
ки М. Си нель ни ко ва яв ля ет ся точ ное 
изоб ра же ние де та лей при ро ды, ко то рая 
предс тав ле на в раз ви тии и ди на ми ке. Его 
сти хам при су ща конк рет ность, где по
э ти чес ки вос соз дан ные пей за жи име ют 
свои ре аль ные ана ло ги. В сти хот во ре ни
ях Си нель ни ко ва мыс ли и чувст ва по э та 
сп ле те ны с жи вым ды ха ни ем при ро ды, 
зву чит фи ло софс кое ос мыс ле ние бы ти я. 

Бо гатст во по э ти чес ко го язы ка, утон
чен ный вкус, бес ко неч ное раз но об ра зие 
сю же тов, чувств, наст ро е ний яв ля ют ся 
не от ъем ле мой част ью ли ри ки по э та. В 
его по э зии слы шат ся вз дох сте пи, дви
же ние и ше пот тра вы, шум ле тя ще го та
бу на, ко то рые вос соз да ны им с боль шим 
эмо ци о наль ным чувст вом.

Си нель ни ков – мас тер прост ранст ва, 
где при ро да опи са на им во всей ее масш
таб нос ти, предс тав ле на точ ны ми и тон
ки ми крас ка ми. Его сти хот во ре ния на сы
ще ны све том, яр ки ми крас ка ми жиз ни, 
в них ощу ща ет ся гар мо ния его ду ши с 
внеш ним ми ром. Под час его мысль дос
ти га ет вы сот кос мо са, поз во ляя ему фи

ԼԵԶՎԻ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ  

ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ

 ЗА РУИ АЙ РЯН 
На ци о наль ная Ака де мия На ук РА, инс ти тут ли те ра ту ры им.М. Абе гя на, 

стар ший на уч ный сот руд ник, кaн ди дат фи ло ло ги чес ких на ук, до цент

 ПО Э ТИ ЧЕС КАЯ ИН ДИ ВИ ДУ АЛЬ НОСТЬ МИ ХА И ЛА СИ НЕЛЬ НИ КО ВА
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ло софс ки ос мыс лить дви же ние жиз ни, 
веч ность бы ти я.

Сви де тельст вом по э ти чес ко го мас
терст ва Си нель ни ко ва яв ля ют ся, нап ри
мер, сти хот во ре ния из цик ла “Тюркс кая 
ночь”, ку да вош ли сти хи, пос вя щен ные 
Кир ги зи и, где прош ло детст во по э та. В 
них он от ра зил об раз са мо быт ной кир
гизс кой при ро ды, где слыш ны ше лест 
шел ко ви цы, пе ние жем чуж нозе ле ной 
пти цы, где по ут ру па сет ся та бун, где уп
ру гость све же го воз ду ха бод рит и ра ду ет 
че ло ве ка. Глу бо ко оду хот во рен ные пей
за жи Сред ней Ази и с пер воз дан ной чис
то той кра сок вос соз да ны по э том в сти
хот во ре ни ях “Му зы ка Ази и”, “С теп ное 
солн це”, “Фер ганс кая до ли на”, “С та рый 
Таш кент”, “С теп ная кровь” и дру гих, 
где ощу ща ет ся бла го го ве ние и вос торг 
по э та пе ред ми ром при ро ды.

По э зия Си нель ни ко ва – неп ре рыв ное 
об ъяс не ние в люб ви к ми ру, лю дям. Об
ра зуя еди не ние с при ро дой, по эт вер но 
чувст ву ет рит ми ку ее ды ха ния и серд
це би е ни я, в ко то ром прог ля ды ва ет пан
те ис ти чес кое чувст во по э та. По э зия М. 
Си нель ни ко ва зак лю чи ла в се бе сок ро
вен ные цен нос ти все го жи во го, где ре а
лизм бы тия пе реп ле та ет ся с ро ман ти чес
ки ми чувст ва ми по э та. Его сти хи яр ки, 
об раз ны и вы ра зи тель ны, им свойст вен
ны ес тест вен ность и гиб кость, ко то рые 
за во ра жи ва ют сво ей си лой и не пос редст
вен ност ью, мно го об ра зи ем рит мов, ори
ги наль ны ми ме та фо ра ми и эпи те та ми.

Об щая то наль ность ли ри ки Си нель ни
ко ва глу бо ко оп ти мис тич на и раск ры ва ет 
его пси хо ло ги ю, нравст вен ные иде а лы, а 
так же эс те ти чес кую прог рам му по э та, 
где его сло ва и мыс ли под чи не ны слу
же нию прав де, доб ро те и кра со те жиз ни, 
ко то рые яв ля ют ся проч ным фун да мен
том его по э зи и.

В твор чест ве М. Си нель ни ко ва осо бое 
мес то за ни ма ют сти хот во ре ни я, пос вя
щен ные Гру зи и, ко то рые мож но вст ре
тить поч ти во всех сбор ни ках по э та. 

В 1972 го ду М. Си нель ни ков впер вые 
по се тил Ар ме ни ю, ко то рая сво ей древ
ней шей куль ту рой, ис кусст вом и, в част
нос ти, ли те ра ту рой выз ва ла у по э та ог
ром ный ин те рес.

Зна ко мясь с сок ро ви ща ми ар мянс кой 
куль ту ры, Си нель ни ков раск рыл для се бя 
но вый, бо га тей ший мир, под воз дейст ви
ем ко то ро го бы ли на пи са ны его сти хот
во ре ния об Ар ме ни и, сви де тельст ву ю
щие о том, что биб лейс кая зем ля наш ла 
свое воп ло ще ние в ду ше по э та. Си нель
ни ков ре а лис тич но от ра зил в них крас ки 
Ар ме ни и, ее без молв ные се рые кам ни, 
гро хот ре ки, пе ние куз не чи ка. Так, в сти
хот во ре нии “Куз не чик” прош лое и нас то
я щее Ар ме нии сп ле те ны по э том в од но 
це ло е, бла го да ря че му он вос соз дал пол
но цен ный об раз этой древ ней шей ст ра
ны. Оби лие ме та фор и эпи те тов при да ют 
сти хот во ре нию осо бую яр кость, в ко то
рой от ра зил ся ко ло рит Ар ме ни и:[2,с.28]

 Куз не чик за пел в Ара ратс кой до ли не,
Г де сла бое сло во, чуть вы ше тра вы, 
Уш ло бы в сли я ние солн ца и си ни,
 Но го ры без молв ны, но кам ни мерт вы.

О глу бо ком про ник но ве нии по э та 
в плас ты ар мянс кой куль ту ры сви де
тельст ву ют в сти хот во ре нии так же не
ко то рые име на ар мянс ких бо гов и ца рей, 
об ра зы ко то рых на по ми на ют о ве ли ком 
прош лом Ар ме ни и: [3,с.86 ]

 По ка он по ет, не тре во жась ни ма ло,
 Жи вет ожи дан ьем вы со кой ст ра ны,
 Рож ден ье Ва аг на и ги бель Ва а ла 
И дут, как цвет ные ко рот кие сны…

Мо гу щест во Ар ме нии с ее да ле ким 
прош лым и нас то я щим воп ло ти лось так
же в сти хот во ре нии “Хор ви рап”, где 
свое по э ти чес кое оли цет во ре ние наш ла 
ве ли чест вен ная при ро да Ар ме нии с ее 
уте са ми и хол ма ми, сви де те лем ко то
рых был свя той Гри гор Прос ве ти тель. 



321

Смы кая кон цы и на ча ла вре ме н, Си нель
ни ков вос соз дал не пов то ри мо яр кий об
раз ный мир, раск ры ва ю щий внут рен ний 
мир по э та. Сти хот во ре ние ди на мич но и 
вы ра зи тель но, про ни за но оп ти миз мом 
по э та, улав ли ва ю ще го ск возь тем но ту и 
пус то ту ок ру жа ю ще го пес ню за мед лен
но го хо ра, зна ме ну ю щую со бой но вую 
жизнь:[3,с.115]

…Ч то за пес ня? От ку да ей взять ся?
П ро ли ва ет ся солн це на снег
 Зо ло тис той ст ру ей Ара га ца,
 Так и хо чет ся в про пасть сор вать ся,
П ря нуть в об лач ный лег кий ков чег!

В се те перь прев ра ща ет ся в эхо,
 Возв ра ща ясь в та кие мес та,
Г де звуч нее и пла ча, и сме ха
 Вы со та, тем но та, пус то та.

Ши ро та по э ти чес ко го ви де ния Си
нель ни ко ва поз во ли ла ему приб ли зить ся 
к ис то кам Ар ме ни и, по ро див шим в его 
ду ше са мые свет лые и теп лые чувст
ва. Яр ким подт верж де ни ем это му слу
жит сле ду ю щее выс ка зы ва ние по э та, 
зву ча щее по доб но утон чен ной ли ри ке: 
“… Ру и ны Ар ме нии ве ют не рав но душ ной 
веч ност ью. Хра мы, по лу раз ру шен ные 
уда ра ми та ра нов и ра бо той ве ков, ста
ли толь ко силь нее и ве ли чест вен ней. На 
дне ст ре ми тель ноп роз рач ной ре ки сре
ди бесс чет ной, без ли кой галь ки вд руг 
разг ля дишь вы те сан ну ю, оду шев лен ную 
глы бу. Оше лом ля ет Ге гард, весь соз дан
ный из цель но го кам ня. Это го ра, из ко
то рой вы нес ли по пес чин ке все лиш не е. 
Го ра, в ко то рой зод чие уга да ли ду шу и 
да ли ей мес то оби та ни я. Из то го же еди
но го кам ня изв ле че на и кел ья ле то пис ца. 
И стол его, и си ден ье, и про руб лен ное 
ок но, че рез ко то рое то неж норо зо ва
тый, то сог ре ва ю щий, жел тый сол неч
ный луч па дал на тон кую ру ку с трост
ни ко вым пе ром”. [ 4,с.192 ]

Об ъек том вни ма ния и изу че ния М. Си

нель ни ко ва бы ла так же твор чес кая судь
ба ар мянс ких по э тов, о чем сви де тельст
ву ют его сти хот во ре ни я, пос вя щен ные Е. 
Ча рен цу, Г. Ма те во ся ну.

Так, в сти хот во ре нии “П ро рок” по
эт не толь ко вос соз дал пси хо ло ги чес
кий порт рет Г. Ма те во ся на, но и уло вил 
им пуль сы его све тя щей ся ду ши и ау ры, 
расп рост ра ня ю щей по кой и уми рот во
ре ни е. В ли це ар мянс ко го пи са те ля Си
нель ни ков “уз рел с ора торс ки ми ус та ми 
про ро ка”, выз вав в нем са мые теп лые и 
иск рен ние чувст ва: [1,с.116]

… Ко мне он прит ро нул ся хи лой ру
кой.

В гла за заг ля нул мне глу бо ко, 
И в серд це вли ва ет ся ст ран ный по кой,
Г лу хая ус та лость про ро ка.

Не за бы ва е мое впе чат ле ние на М. Си
нель ни ко ва ос та ви ло по се ще ние му зея 
Еги ше Ча рен ца, где он, по собст вен но
му приз на ни ю, по ми мо порт ре тов по э та, 
уви дел “… ли ки Дан те и Пет рар ки под ли
ком Ии су са”. [4,с.201]

Вы ра жая свои чувст ва и впе чат ле ния 
об уви ден ном, Си нель ни ков от ме чал, что 
од ной из лю би мых тем боль шо го по э та 
и ст раст но го ми не ро ло га Ле о ни да Мар
ты но ва бы ла спо соб ность не о ду шев лен
ной при ро ды от зы вать ся на со бы тия ми
ра лю дей, ко то рый счи тал, что яв ле ния 
при ро ды мо гут ре а ги ро вать на не ко то
рые со бы ти я. Так, “… на смерть Пи кас со 
фран цузс кая при ро да от ве ти ла лес ны ми 
по жа ра ми… В тот же день в мос ковс ком 
Му зее изоб ра зи тель ных ис кусств бы ло 
за ме че но, что кар ти ны Пи кас со вне зап но 
оза ри лись ка кимто не бы ва ло яр ким све
том…”, как бы про ща ясь со сво им соз да
те лем.

Не о быч ные яв ле ния Си нель ни ков за
ме тил и в му зее Е. Ча рен ца: “В отк рыв
шем ся му зее Ча рен ца слу чи лось неч то 
по доб но е: од на прик реп лен ная к сте не 
те са ная пли та вд руг из ме ни ла цвет. На 



322

прес носе ром фо не по я ви лись тем ные 
пят на с очер та ни я ми хра мо вых ру ин, 
оди но ких ко лонн, гор, по лей. По тя ну
лись ка ки ето бре ду щие тол пы – то ли 
бе женс ки е, то ли пог ре баль ны е… Так 
отоз ва лась кам ня серд це ви на, Та кое об
на ру жи лось родст во…”. [4, с.201]

Впос ледст вии ощу ще ния и по э ти чес
кая про ни ца тель ность М. Си нель ни ко ва 
от ра зи лись в сти хот во ре нии “Ка мень”, 
где по эт ас со ци а тив но свя зал ка мень ме
мо ри аль ной пли ты Е. Ча рен ца с кро ва вой 
судь бой ар мян. Мыс лен но пе ре ша ги вая в 
Карс и Арт вин, по эт ск возь пол ноч ные 
ст ра хи разг ля дел пог ре баль ные тол пы: 
[4,с.201]

 …И на дос ке те со восу хо ва той 
И зоб ра зи лось вд руг па де ние ста туй 
Иль столп ни ков, от тал ки вав ших 

столп,
 Зиг за ги мол ний под звез дой хвос та той
 Пол ноч ных ст ра хов, пог ре баль ных 

толп.

 Как за пус тен ье Кар са и Арт ви на,
В ся в пог ра нич ной мг ле бы ла кар ти на.
 Так отоз ва лась кам ня серд це ви на,
 Та кое об на ру жи лось родст во.
 
Из при ве ден но го фраг мен та сле ду

ет, что судь ба и по э ти чес кое нас ле дие 
Е. Ча рен ца бы ли глу бо ко про чувст во ва
ны по э том, выз вав у не го сост ра да ние и 
грусть.

Сти хот во ре ния Си нель ни ко ва глу бо ко 
ли рич ны, в них ск возь приз му ми ро о щу
ще ния по э та от ра зи лись при ро да, ге ро
и чес кое прош лое и бу ду щее Ар ме ни и, 
об раз ность ко то рых бы ла предс тав ле на 
со всей яр кост ью и жи вост ью русс ко го 
язы ка. 

М. Си нель ни ков – по эт ин тел лек ту
аль ной мыс ли, про я вив ший глу бо кие 
зна ния в об лас ти ис то ри и, куль ту ры, 
ис кусст ва ар мянс ко го на ро да. Взг ля нув 
и оце нив Ар ме нию гла за ми гу ма нис та и 
ин тер на ци о на лис та, по эт обо га тил свою 
по э зию но вы ми, све жи ми крас ка ми жиз
ни, ко то ры ми про пи та ны его сти хот во
ре ни я. В них от ра зи лись так же нравст
вен ные иде а лы по э та, где яр ко вы ра же на 
его по э ти чес кая ин ди ви ду аль ность. Си ла 
его опи са ний и раз мыш ле ний во о ду шев
ля ет и вол ну ет чи та те лей, дос тав ляя при 
этом эс те ти чес кое нас лаж де ни е.

В це лом по э зия Си нель ни ко ва – фи
ло софс кое ос мыс ле ние при ро ды, ее вза
и мос вя зи с че ло ве ком, где от ра зи лись 
зор кость гла за по э та, не о быч ное чут ье к 
сло ву, к рит му сло ва. Его по э зия – лю
бовь к род ной зем ле и лю дям, вос пе ва
нию ко то рой по эт пос вя тил всю свою 
твор чес кую жизнь. 

Яр кая са мо быт ность по э ти чес кой ин
ди ви ду аль нос ти Си нель ни ко ва про я ви
лась во всех его по э ти чес ких сбор ни ках, 
где ощу ща ет ся не раз рыв ная гар мо ния 
ду ши по э та с внеш ним ми ром, в сп ле те
нии с са мы ми оп ти мис ти чес ки ми крас
ка ми жиз ни. Мно го об раз ность и ас со ци
а тив ность его по э зии сви де тельст ву ют 
о жаж ду щей ду ше по э та, ст ре мя ще го ся 
ос мыс лить все ра дос ти и про ти во ре чия 
бы ти я.

Твор чес кая ус та нов ка Си нель ни ко ва 
пред по ла га ет по иск но во го, воз вы шен
но го, что яв ля ет ся ма не рой его са мо вы
ра же ни я, где при сутст ву ет неж ное и ли
ри чес кое оба я ние по э та. Те мы, вос пе тые 
им, ак ту аль ны и зна чи мы, в них ощу ща
ет ся дух вза и мо по ни ма ния меж ду по э том 
и чи та те лем, их родст ва.
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 ՄԻ ԽԱՅԵԼ ՍԻ ՆԵԼ ՆԻ ԿՈ ՎԻ ԲԱ ՆԱՍ ՏԵՂ ԾԱ ԿԱՆ Ի ՆՔ ՆԱ ՏԻ ՊՈՒԹՅՈՒ ՆԸ
 ԶԱ ՐՈՒ ՀԻ ՀԱՅՐՅԱՆ

 Բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ,
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ա կա դե մի ա,

Մ. Ա բե ղյա նի գրա կա նու թյան ի նս տի տու տի  ա վագ գիտաշ խա տող

 Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է Մի խայել Սի նել նի կո վի գե ղար վես տա կան ժա ռան գու թյան 
լու սա բան մա նը, ով հան դի սա նում է ժա մա նա կա կից ռուս գրա կա նու թյան ներ կա յա ցու ցի չը: 
Նա հայտ նի է որ պես տա ղան դա վոր բա նաս տեղծ, թարգ մա նիչ. ան գնա հա տե լի ա վանդ է 
ներդ րել տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի գրա կա նու թյան տա րած մանն ու մեր ձեց մա նը: Հոդ վա
ծում նաև ներ կա յաց ված են Մ.Սի նել նի կո վի բա նաս տեղ ծու թյուն նե րը՝ նվիր ված Հա յաս տա
նին:
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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. Grammarasdiscovery 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 highschoolage 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.

A woman of forty.
A boy of nine.

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

LAST
It has proved to be very productive to 

introduce the word last as follows.
1.last as a regular verb
Lastlasted lasted (տ ևել)
e.g.. The meeting lasted two hours.
2.last + a time word (ան ցյալ )
last week, last year, last month, last 

time, etc.
e.g. I met an old friend of mine last 

week.
Note: Here last is used without a definite 

article.
3.THE last +noun (վեր ջին)
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+ ստո րո գյալ (մի ջա դաս է)
In the sentence before the predicate 

verb, last means վեր ջին ան գամ 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)FirstP.I=for the first time (ա ռա ջին 
ան գամ)

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.

DIAGRAM 1

 

I pay for you

I shall pay for you

I’m paying for you

e.g. This is the last time

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 ու րիշ. When meaning մյուս it is 
proceeded by the definite article the and 
can be used without a noun.

When it means ու րիշ 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

OTHER

Ուրիշ+ հոգնակի 
գոյական books, people

book

game
Another + եզ. գոյական 

Մյուս the other book=the other 
the other books=the others 
the other day-անցած օրը

e.g. Some boys like football, others 
don’t.

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

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

DIAGRAM 3

*But

For another

2 days

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

Nonnative speakers often have 
difficulties when dealing with the choice 
of like and as.

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

Like is used for similarities.

DIAGRAM 4

Like
ինչպես (հմմտ.) him, this, that

a palace

ing (speaking, dancing)

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 (որ պես)

Like is used for comparison and means 
ինչ պես. As a conjunction as means ինչ
պես:
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DIAGRAM 5

որ
պե
ս

co
nj

.

ին
չպ

ես
noun- a palace

as

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:

like + 
noun

feel
look
smell
sound
taste
]

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.

BE LIKEBE ALIKE
LOOK LIKELOOK ALIKE

1. Like is a preposition with different 
manifestations.

BE LIKEներ քին նմա նու թյուն
LOOK LIKEար տա քին նմա նու թյուն
BE AlIKEմի մյանց նման լի նել ներ

քի նով
LOOK ALIKEմի մյանց նման լի նել 

ար տա քի նով

*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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 ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆՈՒԹՅԱՆ ՈՒ ՍՈՒՑ ՄԱՆ ՄԵ ԹՈԴ ՆԵՐ
 ԳՈ ՀԱՐ ԳՐԻ ԳՈՐՅԱՆ

ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի ա, գի տակր թա կան մի ջազ գային կենտ րոն,  
օտար լե զու նե րի ամ բի ո նի վա րիչ, բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու,  

ան գլե րենի դա սա խոս

Հոդվածում ներկայացվում են այն հիմնական պատճառները, թե ինչու են սխե մա  ներն 
օգ տակար գործիք համարվում: Նրանք նյութն ավելի հստակ են դարձնում, իսկ  ուսա
նող ներին սովորաբար դուր է գալիս սխեմաներ նկարել: Սխեմաները կօգնեն ուսա նող
ներին ընկալել տարբեր քերականական երևույթներ և ուսումնասիրել լեզուն տար բեր 
փու լերում:Նրանք կկարողանան լեզուն առօրյա կյանքում գործածել և կլինեն ավելի առա
ջադեմ լեզվական ուսումնասիրություն կատարելիս:
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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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 Հոդ վա ծը վե րա բե րում է հայ քե րա
կա նա կան մտ քում որո շյա լի ու անո րո շի 
ըմբռն ման առանձ նա հատ կու թյուն նե
րի վեր լու ծու թյա նը հու նա բան և լա տի
նա բան դպ րոց նե րի հա մա տեքս տում: 
Ուսում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա
լիս, որ հու նա բան և լա տի նա բան դպ րո
ցի հետ ևորդ նե րը մի աս նա կան չեն եղել 
գրա բա րի հո դե րի ըմբռն ման հար ցում: 
Որոշ քե րա կան ներ հիմ նա կա նում տար
բե րա կում են հո դի եր կու տե սակ՝ ստո
րա դաս և նա խա դաս, որոնք իրենց հեր
թին լի նում են հո լով վող և չհո լով վող: 
Նրանք որ պես ար դյունք չեն հան գել 
որո շյա լի և անո րո շի՝ որ պես քե րա կա
նա կան կար գի գի տա կան խո րը ըն կալ
մա նը, սա կայն նկա տել են եր ևույ թը՝ 
դրա նով հիմք նա խա պատ րաս տե լով հե
տա գա ու սում նա սի րու թյուն նե րի հա մար: 

  Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. որո շյալ և անո րոշ հոդ, 
քե րա կա նու թյուն, խոս քի մաս, դե րա
նուն, հայե րեն, հու նա րեն, լա տի րեն, 
թարգ մա նու թյուն:

 Հայ քե րա կա նա կան միտ քը հայե րե
նի որո շյա լի և անո րո շի քե րա կա նա կան 
կար գի ու սում նա սի րու թյամբ սկ սել է 
զբաղ վել դեռևս հին գե րորդ դա րից, երբ 
Դի ո նի սի ոս Թրա կա ցու « Քե րա կա նա կան 
ար վեստ» աշ խա տու թյան թարգ մա նու
թյամբ դր վեց հայոց լեզ վի քե րա կա նու
թյան հիմ նա քա րը: Թարգ մա նու թյու նը, 
ինչ պես կար ծում են, կա տար վել է մեծ 
փի լի սո փա Դա վիթ Ան հաղ թի կող մից և 
ու նե ցել իր բազ մա թիվ մեկ նու թյուն նե
րը: Առա ջին մեկ նիչքե րա կան նե րը, լի նե
լով հու նա րե նի լա վա գույն գի տակ ներ և 
հա ճախ վա խե նա լով հե ռա նալ հու նա րեն 
բնագ րից, շատ դեպ քե րում ոչ թե փո խում 

էին Դ. Թրա կա ցու քե րա կա նու թյու նը 
հայե րե նի օրի նա չա փու թյուն նե րի հա մա
ձայն, այլ, ընդ հա կա ռա կը, հայե րե նի իրո
ղու թյուն ներն էին հար մա րեց նում դրան:

Դ. Թրա կա ցին իր քե րա կա նու թյան 
մեջ սահ մա նում է ութ խոս քի մաս. «Եւ 
բա նի մա սունք են ութ. անուն, բայ, ըն
դու նե լու թիւն, յաւդ, դե րա նուն, նա խադ
րու թիւն, մակ բայ, շաղ կապ» [1, էջ 12]:

Դ. Թրա կա ցու քե րա կա նու թյան թե՛ 
թարգ մա նի չը և թե՛ բո լոր մեկ նիչ նե
րը հու նա րե նի նմա նո ղու թյամբ հայե
րե նում նույն պես ըն դու նում են այս ութ 
խոս քի մա սե րը՝ նե րա ռյալ և հո դը: «Յա
ղագս Յաւ դի» հատ վա ծում թարգ մա նի չը 
գրում է. «Յաւդ է մասն բա նի հո լո վա
կան, նա խա դա սե ալ <եւ ստո րա դա սե ալ> 
ներ խո նար հու թե ան անո ւանցն. եւ նա
խա դա սա կան է այս, որ գոն ո. եւ ստո
րա դա սա կան է այս, որ զան որ» [1, էջ 27]:

 Թարգ մա նու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ մեկ նիչ նե րը հիմ նա կա նում ճիշտ չեն 
ըմբռ նել հայե րե նի հո դե րի էու թյու նը. 
հու նա րե նի հո դը հայե րե նում նրանք փո
խա րի նել են այս, այդ, այն ցու ցա կան նե
րով, որոնք ու նեն թիվ, սեռ և հո լով: 

Այս պես, ըստ Մով սես Քեր դո ղի 
(ն շենք, որ բնագ րում Քեր դողը գր ված 
է դով) և Անա նուն մեկ նի չի՝ հայե րե նի 
հո դը այսն է, որն ու նի թիվ և հո լով. 
«Յաւդս յայ լում լե զո ւի բա զում ինչ ու նի, 
այլ ի մե րումս սա կաւ, զի հո լովք եւ թիւք 
մի այն լի նին. բայց զսե րոցն ոչինչ նշա
նա կէ: Եւ է շր ջա բե րու թիւն այս պէս. այս, 
այսմ, այ սու, զայս, ո՛վ այս…» [1, էջ 175]:

 Այ սու հան դերձ, չի կա րե լի թե րագ
նա հա տել նրանց կա տա րած դի տար
կում նե րի ար ժե քը, որոն ցում դրս ևոր
վել են նաև ինք նու րույն մո տե ցում ներ: 

ԻՐԻ ՆԱ  ՄԵԼ ՔՈՆՅԱՆ  
Եր ևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի սփյուռ քա գի տու թյան ամ բի ո նի հայ ցորդ

Ո ՐՈՇՅԱ ԼԻ ԵՎ ԱՆՈ ՐՈ ՇԻ ՔԵ ՐԱ ԿԱ ՆԱ ԿԱՆ ԿԱՐ ԳԻ ԸՄԲՌ ՆՈՒ ՄԸ՝  
ԸՍՏ ՀՈՒ ՆԱ ԲԱՆ ԵՎ ԼԱ ՏԻ ՆԱ ԲԱՆ ՔԵ ՐԱ ԿԱՆ ՆԵ ՐԻ 
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Դրան ցից ամե նագ նա հա տե լին, ան տա
րա կույս, Դա վիթ Ան հաղ թի մեկ նու թյուն
ներն են: Նա նկա տել է, որ հու նա րե նի 
հո դե րը չեն հա մա պա տաս խա նում հայե
րե նին, և թարգ մա նու թյան մեջ հո դե րի 
փո խա րեն թյու րի մա ցա բար ցու ցա կան 
դե րա նուն ներ են դր ված: 

Թարգ ման չի կող մից հո դի հար ցում 
ներ մուծ ված ար հես տա կա նու թյուն նե րը 
Դա վի թը բա ցատ րում է որ պես հու նա րեն 
բնա գի րը հայե րեն ամ բող ջա կան ներ կա
յաց նե լու ցան կու թյան ար դյունք: Դավ
թին հայտ նի է, որ հու նա րե նում հո դը մեծ 
մա սամբ դր վում է անու նից առաջ, ու նի 
սեռ և թիվ, իսկ հայե րե նում դր վում է 
բա ռա վեր ջում, չու նի սեռ և թիվ, զուրկ է 
նյու թա կան իմաս տից, կա տա րում է որո
շիչ դեր. «Յաւդդ որ պէս ի հո ռո մին եւ ի 
մե րումս ոչ եւս նշա նակ է, այլ սուղ ինչ 
մասն: Եւ է յաւդդ որ պէս սոսկ բան յաւ
դե ալ իմն բար դած, որ պատ կա նա ւոր եւ 
յար դա րուն գոր ծի ցէ: Եւ ու նի ի հո ռո մին 
ի սկզ բան բա նին, որ պէս թե ո՛վ Պետ րոս. 
եւ են զա նա զա նե ալք արա կա նի եւ իգա
կա նի եւ չե զո քի, սոյն պես եզա կա նին եւ 
յոգ նա կա նին: Այլ եւ այս իսկ ի հա յումս ի 
վախ ճա նի ըստ երիցս այ սո ցիկ աւ րի նա
կացս իբր թե ձին, կամ ձիդ, կամ ձիս, որ 
նշա նա կիչ յայտ նի իրաց է. զի ասի ցես՝ 
ձի եկն, ոչինչ նշա նա կե ցեր, իսկ դնե լով 
ի վե րայ զաւդն, իբր թե ասի ցիս՝ ձին 
եկն, ան դէն ծա նու ցեր» [1, էջ 115] (ը նդգ
ծում նե րը մերն են՝ Ի. Մել քո նյան): 

Այս պի սով՝ դժ վար չէ նկա տել, որ ըստ 
Դավ թի՝ հո դը մաս նիկ է և ոչ թե ան կախ 
բառ: Սա կայն նա չի անում հա ջորդ քայ
լը. չի ճա նա չում որո շյա լի և անո րո շի քե
րա կա նա կան կար գը և հո դը հա մա րում է 
հայե րե նի խոս քի մա սե րից մե կը: 

Ա նա նուն մեկ նի չը հիմ նա կա նում կրկ
նում է Դավ թին, մի այն նշում է, որ հո
դը կա րող է դր վել բո լոր խոս քի մա սե րի 
վրա. բա ցա ռու թյուն են կազ մում նա
խադ րու թյու նը և շաղ կա պը. «Եւ ըստ հա
մա րա կա նումն՝ մի ա պէս եսն, եւ եր կո ւո
րա բար դուն, եւ բազ մա ւո րա բար դուքն, 
որ յա մե նայն մա սունս գտա նի, բաց ի նա

խադ րէ եւ ի շաղ կա պէ» [1, էջ 150]: 
Ըստ Ստե փա նոս Սյու նե ցու՝ հո դը 

գոր ծած վում է ինչ պես անուն նե րի, այն
պես էլ բայի հետ՝ ցույց տա լով նրա 
դեմ քը. «Իսկ յաւդ ասի պա տո ւաստ ինչ 
յա նուն կամ ի բայ: Եւ են սո քա գիր քն
նո ղաց յան գի անո ւանն կամ բայի առ ի 
ցու ցա կան առ նել զդէմս» [1, էջ 214]:

Գ րի գոր Մա գիստ րոսն իր մեկ նու թյան 
մեջ հո դի առա ջա դաս կի րա ռու թյու նը 
ըն դու նում է որ պես հու նա րե նին բնո րոշ 
հատ կու թյուն և հա վե լում, որ հայե րե նում 
նույն պես այն եր բեմն հան դի պում է. «Եւ 
ըստ մերս նա խա դա սե լով յաւդ ոչ եմք սո
վո րե ալ բազ մա ւո րա կան յա ճախ զսա վա
րե ցե ալ, բայց մի այն ասեմք ո՛վ Գէ որգ, ո՛վ 
Գրի գոր, ո՛վ Տր դատ. եւ ահա նա խա դա
սե ալ եղեւ ովդ առան ձին արա կան: 

Իսկ ասեմք ո՛ Հա մու նի, ո՛ Մա նի, ո՛ 
Նու նի եւ այս(քան) քան զի ովդ արա
կան եւ եր կա րա ցե ալ է յաւդ, իսկ ո՛ փա
ղաքշա կան իմն եւ ման կա կան» [1, էջ 
246]: Ու րեմն, ըստ քե րա կա նի, ովը կի
րառ վում է արա կան, իսկ ոն՝ իգա կան 
անուն նե րի հետ:

 Հի շյալ բո լոր քե րա կան նե րից Հա մամ 
Ար ևել ցին տար բեր վում է նրա նով, որ 
հո դի բա ցատ րու թյու նը տա լիս ելա կետ է 
ըն դու նում առար կա նե րի սե ռը, տե սա կը, 
ինչ պես նաև տա րա ծա կան ու քա նա կա
կան հա րա բե րու թյուն նե րը՝ մոտն ու հե
ռուն, շատն ու քի չը. « Զի յաւդ ցու ցա նէ 
զմերձն եւ զհե ռին, զշատն եւ զսա կաւն. 
մերձ որ պէս զսեռն եւ հե ռի որ պէս զընդ
հան րա կան կեն դա նին. շատն որ պէս 
զբո լոր տե սակս, սա կաւն որ պէս զմաս
նա ւորն կամ զոմն մարդ» [1, էջ 265]: 
Առ հա սա րակ Հ. Ար ևել ցին նոր դի տո
ղու թյուն ներ չի անում հայե րե նի քե րա
կա նա կան իրո ղու թյուն նե րի, մաս նա վո
րա պես՝ հո դե րի վե րա բե րյալ: Եղածն էլ 
ըստ էու թյան նա խորդ մեկ նիչ նե րի կրկ
նու թյուն ներ են՝ ավե լի շատ աստ վա ծա
բա նա կան հիմ նա վո րում նե րով: 

Այս պի սով՝ Դ. Թրա կա ցու « Քե րա
կա նա կան ար վեստ» աշ խա տու թյան 
թարգ մա նիչն ու մեկ նիչքե րա կան նե րը 
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զուտ թարգ մա նա կան աշ խա տանք չեն 
կա տա րել: Ճիշտ է, նրանց վրա մեծ է 
եղել հու նա րե նի ազ դե ցու թյու նը, շատ 
դեպ քե րում հայե րե նի իրո ղու թյուն նե
րը հա մա պա տաս խա նեց րել են հու նա
րե նին, սա կայն ար ձա նագր վել են նաև 
ու շագրավ դի տո ղու թյուն ներ հայե րե
նի հո դե րի վե րա բե րյալ՝ ել նե լով բուն 
հայոց լեզ վի օրի նա չա փու թյուն նե րից: 
Օրի նակ՝ ի տար բե րու թյուն հու նա րե նի՝ 
հայե րե նի հո դը չու նի սեռ և թիվ, դր վում 
է բա ռա վեր ջում, ցու ցա կան դե րա նուն
նե րի հետ ու նի իմաս տային առն չակ ցու
թյուն ներ և այլն: 

Ար դարև, ճշ մա րիտ է ակա դե մի կոս Գ. 
Ջա հու կյա նը, ով հայե րե նի քե րա կա նու
թյան հիմ քը հան դի սա ցող սույն աշ խա
տու թյան թարգ մա նու թյու նը հա մա րում 
է ավե լի շուտ փո խադ րու թյուն, քան 
թարգ մա նու թյուն [8, էջ 61]:

 Հո դի քե րա կա նա կան ըմբռ նու մը իր 
որո շա կի զար գա ցումն է ապ րել լա
տի նա բան քե րա կան նե րի աշ խա տու
թյուն նե րում: Եթե հու նա բան դպ րո ցի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հու նա րե նի օրի
նա չա փու թյուն նե րը կա ղա պա րե լով էին 
քն նում հայե րե նի քե րա կա նա կան իրո
ղու թյուն նե րը, ապա լա տի նա բան քե
րա կան նե րը «ա ռաջ նորդ վում են լա տի
նա կան քե րա կա նու թյան տրա դի ցի ոն 
գա ղա փար նե րով ու տեր մին նե րով, բայց 
հենց այդ բա նը, լա տի նե րե նի քե րա կա
նու թյան զգա լի մշակ վա ծու թյան պայ
ման նե րում, նրանց հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս նշա նա կա լից ար դյունք նե րի 
հաս նե լու» [7, էջ 12]: 

Այս դպ րո ցի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 
ոմանք, չխախ տե լով ավան դույ թը, հո դը 
հա մա րում են ինք նու րույն խոս քի մաս, 
ոմանք էլ հա կա ռակն են անում. խոս քի 
մա սե րի հա մա կար գից հա նում են այն և 
քն նու թյան են թար կում դե րա նուն նե րի 
բաժ նում:

Ֆ րան չիս կոս Ռի վո լան հայե րե նի ս, 
դ, ն հո դե րը ան վա նում է «ա ծան ցա կան 
տա ռեր» (litterae affixae), որոնք ու նեն 
դի մո րոշ և որո շիչ ար ժեք. վեր ջի նը նշում 

է հատ կա պես ն հո դի հա մար: « Հո դե րի 
դի մո րոշ ար ժե քի (ի մա՛ և՛ ան ձնա կան, 
և՛ ցու ցա կան, և՛ ստա ցա կան իմաստ նե
րը) քն նու թյան կա պակ ցու թյամբ նշ վում 
է , գրում է Գ. Ջա հու կյա նը, որ նրանք 
կա րող են հա րել ոչ մի այն անուն նե րին, 
այլև հայե րին, թեև այս հատ կու թյու նը չի 
մեկ նա բան վում» [6, էջ 14] (Ֆ. Ռի վո լայի 
քե րա կա նու թյու նից մեր տե ղե կու թյուն
նե րը վերց ված են Գ. Ջա հու կյա նի ստորև 
նշ ված գր քից, քա նի որ սկզբ նաղ բյու րը 
բա ցա կա յում է):

Կ. Գա լա նո սը ըն դու նում է հո դը որ
պես խոս քի մաս, հետ ևե լով լա տի նե րե
նի քե րա կա նու թյուն նե րին՝ նաև ավե
լաց նում մի ջար կու թյու նը՝ հայե րե նի 
խոս քի մա սե րի թի վը դրա նով դարձ նե
լով ինը: Նա հո դը սահ մա նում է որ պես 
« փոքր ինչ մաս նիկ բա նին, որ դի մօք 
զանձն նշա նա կէ եւ զմեր ձա ւորն կամ 
զհե ռա ւորն» [2, էջ 105]: Առանձ նաց նում 
է դրանք եր կու մա սի՝ նա խա դաս և ստո
րա դաս հո դեր՝ « մինն՝ նա խա դաս հո լո
վա կան. և միւսն ստո րա դաս ան հո լով» 
[2, էջ 104]: Նա խա դաս հո դե րը իրենց 
հեր թին բա ժա նում է եր կու խմ բի՝ հո
լով վող և չհո լով վող: Հո լով վող հո դե րը 
այս, այդ, այն ցու ցա կան դե րա նուն ներն 
են, որոնք կա րող են նաև հե տա դաս կի
րառ վել, իսկ չհո լով վող հո դե րը ո՛, ո՛վ, 
յա՛, ծո՛, քա՛ կո չա կան բա ռերն են: Ստո
րա դաս հո դերն են՝ ս, դ, ն, որոնք չեն 
հո լով վում: Ինչ պես տես նում ենք, Կ. Գա
լա նո սի մոտ ցու ցա կան դե րա նունն ու 
հո դը մի ա խառն ված են հան դես գա լիս: 

Ս. Ջու ղայե ցին ևս հո դը հա մա րում է 
առան ձին խոս քի մաս՝ « մասն բա նի հո
լո վա կան»՝ սրա մեջ ընդ գր կե լով նաև 
այս, այդ, այն ցու ցա կան դե րա նուն
նե րը: Կո չա կան հո դե րին սե ռի կարգ է 
վե րագ րում: Արա կան սե ռի է ծո « հո դը», 
իգա կան՝ քա, հա սա րակ՝ ո, ով, է, այ 
[9, էջ 121122]: 

Ո. Եր ևան ցին, ի տար բե րու թյուն նա
խորդ նե րի, հո դը չի հա մա րում խոս քի 
մաս: Ըստ նրա՝ դրանք այս, այդ, այն 
ցու ցա կան նե րի կր ճատ ձևեր են [4, էջ 65]:
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Հ. Հո լո վը (Հով հան նես Հո լով Կոս
տանդ նու պոլ սե ցի) նույն պես ս, դ, ն հո
դե րը դնում է դե րա նուն նե րի մեջ՝ տար
բե րա կե լով որ պես դրանց առան ձին 
տե սակ՝ « դի մո րո շա կանք» [5, էջ 30]:

 Հո լան դա ցի նշա նա վոր հա յա գետ Յո
հան Յոա խիմ Շրյո դե րը իր «Ա րա մե ան 
լե զո ւի գանձ» աշ խա տու թյան մեջ ան
դրա դար ձել է գրա բա րի ս, դ, ն հո դե րին՝ 
դրանք հա մա րե լով « դի մո րո շա կանք»: 
Հե ղի նա կը տար բե րա կում է դե րա նուն նե
րի եր կու տե սակ՝ ան ջատ վող և ածանց 
դե րա նուն ներ՝ վեր ջի նի տակ հենց նկա
տի ու նե նա լով վե րո հի շյալ հո դե րը:

 Մխի թար Սե բաս տա ցին Հ. Հո լո
վի և Յ. Շրյո դե րի նման հո դե րը դնում 
է դե րա նուն նե րի մեջ և ավե լաց նում, որ 
դրանք, անուն նե րից բա ցի, կա րող են 
դր վել բայե րի և ու րիշ դե րա նուն նե րի 
վրա. « Դի մո րո շա կանք թէ պէտ հա մա
րին ընդ դե րա նո ւանս, բայց յատ կա պէս 
ոչ ասին դե րա նո ւանք, այլ յօդք, քան զի 
ոչ եր բէք կա րեն վա րիլ փո խա նակ անո
ւանց, նաև հո լո վիլ ոչ կա րեն, այլ մի այն 
յօ դին և յա րին անո ւանց և մա նա վանդ 
ըն դու նե լու թե անց և բա ցո րո շեն զնո սին. 
նաև զդէմս որո շեն և առ այն դի մո րո շա
կանք կո չին» [10, էջ 297]:

 Բաղ դա սար Դպի րը Ս. Ջու ղայե ցու և 
Կ. Գա լա նո սի նման հո դը հա մա րում է 
խոս քի մաս, « փոք րիկ ինչ մասն բա նի», 
որը, սա կայն, կար ևոր նշա նա կու թյուն 
ու նի. « Մասն այս՝ յօդ՝ թէ պէտ քա նա կու
թե ամբ փոք րիկ ինչ մասն է բա նի, բայց 
մեծ է զո րու թե ամբ, որ ան դէմ մա սանց 
դէմ շնոր հէ և որո շէ յայ լոց» [3, էջ 121
122]: Քե րա կա նը այս խոս քի մա սի տակ 
դնում է ս, դ, ն հո դե րը և այս, այդ, այն, 
սոյն, դոյն, նոյն ցու ցա կան դե րա նուն
նե րը: Առա ջին նե րը կո չում է « մի ա տառք» 
(կամ «ե զա տառք»), որոնց բնո րոշ է մի
այն դեմ քի կար գը, իսկ մյուս նե րը՝ « բազ
մա տառք», և սրանք, դեմ քից բա ցի, ու
նեն թիվ և հո լով [3, էջ 132]: Ըստ Բ. 
Դպի րի՝ ս, դ, ն հո դե րը միշտ հե տա դաս 
են (կց վում են բա ռին), սոյնը, դոյնը, 
նոյնը՝ հիմ նա կա նում նա խա դաս,իսկ 

ինչ վե րա բե րում է այս, այդ, այն « հո դե
րին», ապա դրանք կա րող են կի րառ վել 
թե՛ նա խա դաս և թե՛ վեր ջա դաս: 

ԵԶ ՐԱ ՀԱՆ ԳՈՒՄ 
Այս պի սով, ամ փո փե լով կա րող ենք 

ասել, որ՝ 
ա) Դ. Թրա կա ցու « Քե րա կա նա կան 

ար վեստ» աշ խա տու թյան թարգ մա նիչն 
ու մեկ նիչքե րա կան նե րը սոսկ թարգ
մա նա կան աշ խա տանք չեն կա տա րել: 
Ճիշտ է, նրանց վրա մեծ է եղել հու նա
րե նի ազ դե ցու թյու նը, և շատ դեպ քե րում 
հայե րե նի իրո ղու թյուն նե րը հա մա պա
տաս խա նեց րել են հու նա րե նին, սա կայն 
այդ քե րա կան նե րը արել են նաև ու շագ
րավ դի տո ղու թյուն ներ հայե րե նի հո
դե րի վե րա բե րյալ՝ ել նե լով բուն հայոց 
լեզ վի օրի նա չա փու թյուն նե րից: Ինչ պես, 
օրի նակ՝ ի տար բե րու թյուն հու նա րե նի՝ 
հայե րե նի հո դը չու նի սեռ և թիվ, դր վում 
է բա ռա վեր ջում, ցու ցա կան դե րա նուն
նե րի հետ ու նի իմաս տային առն չակ ցու
թյուն ներ և այլն: 

բ) Լա տի նա բան դպ րո ցի հետ ևորդ
նե րը մի աս նա կան չեն եղել գրա բա րի 
հո դե րի ըմբռն ման հար ցում. Կղե մես 
Գա լա նո սը, Սի մե ոն Ջու ղայե ցին, Հով
հան նես Ջու ղայե ցին (Մր քուզ), Բաղ
դա սար Դպի րը, շա րու նա կե լով ավան
դույ թը, հո դը հա մա րում են ինք նու րույն 
խոս քի մաս: Սա կայն որոշ քե րա կան ներ, 
ինչ պես՝ Ոս կան Եր ևան ցին, Հով հան նես 
Հո լո վը, Խա չա տուր Կար նե ցին (Է րզ րու
մե ցի), Յո հան Յոա խիմ Շրյո դե րը, Մխի
թար Սե բաս տա ցին և այլք, վար վում են 
հա կա ռակ կերպ. խոս քի մա սե րի հա մա
կար գից հա նում են այն և քն նու թյան են
թար կում դե րա նուն նե րի բաժ նում:

գ) Կ. Գա լա նո սը, Ս. Ջու ղայե ցին և Բ. 
Դպի րը տար բե րա կում են հո դի եր կու 
տե սակ՝ ստո րա դաս (ը ստ Դպի րի՝ մի ա
տառք), որ են՝ ս, դ, ն, և նա խա դաս, 
որոնք լի նում են հո լով վող և չհո լով վող: 
Հո լով վող են այս, այդ, այնը, Դպի րը 
ավե լաց նում է նաև սոյն, դոյն, նոյնը, 
որոնք ու նեն դեմք, թիվ, հո լով: Կ. Գա
լա նո սը և Ս. Ջու ղայե ցին առանձ նաց նում 
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են նա խա դաս չհո լով վող ո, ով, յա, ծո, 
քա կո չա կան հո դե րը, որոնց Ս. Ջու
ղայե ցին վե րագ րում է սե ռի հատ կա նիշ՝ 
արա կան, իգա կան, հա սա րակ:

դ) Հո դե րի ու սում նա սի րու թյան հար
ցում առաջ գնա լով՝ Ո. Եր ևան ցին, Հ. 
Հո լո վը, Յ. Շրյո դե րը, Մ. Սե բաս տա ցին, 
խոս քի մա սե րից դուրս թող նե լով այն, 
ս, դ, ն հո դե րը դնում են դե րա նուն նե րի 
մեջ՝ որ պես « դի մո րո շա կանք»: Ո. Եր ևան
ցին դրանք հա մա րում է այս, այդ, այն 
դե րա նուն նե րի կր ճատ ձևեր, Յ. Շրյո դե
րը՝ ածանց դե րա նուն ներ: Մ. Սե բաս տա
ցին նշում է, որ ս, դ, ն հո դե րը կա րող 

են դր վել ինչ պես անուն նե րի, այն պես էլ 
բայե րի ու այլ դե րա նուն նե րի վրա: 

ե) Ճիշտ է, հին քե րա կան նե րը չեն 
հան գել որո շյա լի և անո րո շի՝ որ պես 
քե րա կա նա կան կար գի, գի տա կան խո
րը ըն կալ մա նը, սա կայն նկա տել են 
երևույ թը, Բաղ դա սար Դպի րի պատ կե
րա վոր ար տա հայ տու թյամբ՝ մեկ նա բա
նել. « փոք րիկ ինչ մասն է բա նի, բայց 
մեծ է զո րու թե ամբ, որ ան դէմ մա սանց 
դէմ շնոր հէ և որո շէ յայ լոց»՝ դրա նով 
պա րարտ հող նա խա պատ րաս տե լով 
հե տա գա քե րա կա նա գի տա կան ու սում
նա սի րու թյուն նե րի հա մար:
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ПОНИМАНИЕГРАММАТИЧЕСКОГОПРАВИЛАОПРЕДЕЛЕННОГОИНЕОПРЕДЕ
ЛЕННОГОАРТИКЛЯПОЛАТИНСКИМИГРЕЧЕСКИМГРАММАТИКАМ

ИРИ НА МЕЛ КО НЯН 
Е ре ванс кий го су дарст вен ный уни вер си тет, ка фед ра ди ас по ры, со ис ка тель

В стат ье предс тав лен ана лиз осо бен нос тей по ни ма ния оп ре де лен но го и не оп ре де лен но го 
ар тик ля в кон текс те гре чес ких и ла тинс ких школ. Исс ле до ва ния по ка зы ва ют, что пос ле до
ва те ли гре чес ких и ла тинс ких школ не бы ли еди ны в во п ро се по ни ма ния древ не ар мянс ко го 
язы ка. Не ко то рые грам ма ти ки в ос нов ном от ли ча ют два ви да ар тик лей – вто рич ный и пер
вич ный, ко то ры е, в свою оче редь, бы ва ют ск ло ня е мы ми и неск ло ня е мы ми. В ре зуль тате они 
приш ли к глу бо ко му на уч но му по ни ма нию грам ма ти чес ко го пра ви ла оп ре де лен но го и не оп
ре де лен но го ар тик лей, но за ме ти ли яв ле ни е, тем са мым под го то вив ос но ву для даль ней ших 
исс ле до ва ний.
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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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Անգ լե րե նը հա տուկ նպա տակ նե րի 
հա մար կամ ինչ պես որ այն հայտ նի է 
մի ջազ գայ նո րեն՝ ESPն ան գլե րեն լեզ վի 
ու սուց ման և դա սա վանդ ման մեջ հա
մե մա տա բար նոր դա սըն թաց է, հատ
կա պես, Հա յաս տա նում (FLSP, Foreign 
Language for Special Purposes, Yerevan 
State University, p. 12).: Այն զար գա
ցող ուղ ղու թյուն է և շա րու նակ վում է 
զար գա նալ՝ գի տու թյան և տախ նի կայի 
առա ջըն թա ցին հա մըն թաց: ESPն սկզբ
նա վոր վել է դեռևս 1960կան թվա կան
նե րից և այ սօր ար դեն իր հաս տա տուն 
տեղն է գրա վել ամ բողջ աշ խար հում՝ 
ան գլե րե նը որ պես երկ րորդ օտար լե
զու (ESLEnglish as a second language) ու
սուց ման ոլոր տում: Հե տաքրք րու թյու նը 
և պա հան ջարկն այ սօր ESPի նկատ
մամբ գնա լով աճում է: Աշ խար հի մի 
շարք երկր նե րի շատ հա մալ սա րան ներ 
առա ջար կում են ESPի մա գիստ րո սա
կան դա սըն թաց ներ (օ րի նակ՝ Մի ա
ցյալ Թա գա վո րու թյու նում՝ Բիր մին գե մի 
և Էս թո նի հա մալ սա րան նե րը և այլն), 
ինչ պես նաև ESP դա սըն թաց ներ՝ ար
տա սահ մա նյան ու սա նող նե րի հա մար: 
Ան գամ լույս են ըն ծայ վում ամ սագ րեր՝ 
ESPի հետ կապ ված խն դիր ներն ու պա
հանջ նե րը քն նար կե լու նպա տա կով: 
Նրանց մեջ առա վել հայտ նի է “English 
for Specific Purposes: An international 
journal” մի ջազ գային ամ սա գի րը (www.
laurenceanthony.net/.../ESParticle.html):

 Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. ան գլե րեն հա տուկ նպա
տակ նե րի հա մար (ESP), տե սա կետ ներ, 
բնո րո շու մեր, բա ցար ձակ և փո փո խա
կան հատ կա նիշ ներ, ընդ հա նուր ան գլե

րեն, լեզ վա կան կա րիք ներ, գոր ծու նե ու
թյան ոլորտ, վեր լու ծու թյուն:

Ընդ հան րա պես ESP–ն բնու թագ րե լու 
հա մար գո յու թյուն ու նեն տար բեր տե
սա կետ ներ: Նրանց մեջ ամե նա տա րած
վա ծը հե տև յալ բնու թագ րումն է. ESPն 
ան գլե րե նի ու սուց ման մի ուղ ղու թյուն 
է, որն իր մեջ նե րա ռում է այս կամ այն 
ոլոր տը, օրի նակ՝ բիզ նես, գի տու թյուն, 
տեխ նի կա, զբո սաշր ջու թյուն, ար վեստ, 
ավի ա ցի ա, բժշ կա գի տու թյուն և այլ: Որոշ 
մաս նա գետ ներ առա ջար կում են ESPի 
բնու թագր ման մի ան գա մայն այլ տար բե
րակ: Օրի նակ՝ ESPն իրե նից ներ կա յաց
նում է սո վո րող նե րի մոտ լեզ վա կան այս 
կամ այն հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր ման 
մի ջոց (կար դա լու, գրե լու, խո սե լու, լսե
լու և այլն): Ոմանք էլ, ESP ասե լով, հաս
կա նում են լեզ վի այս կամ այն ոլոր տին 
վե րա բե րող բառ պա շա րի ու սում նա սի
րում (օ րի նակ՝ քե րա կա նա կան, ժան
րային, քն նա խո սա կան (discourse): Իսկ 
Հաթ չին սոնն ու Վո թերսն էլ (Hutchinson, 
Tom & Waters, Alan (1987). English for 
Specific Purposes: A learnercentered 
approach. Cambridge University Press) 
ESPն դի տում են որ պես մո տե ցում, այլ 
ոչ թե լեզ վա կան այս կամ այն կող մի, 
նյու թի կամ մե թո դա բա նու թյան ու սու
ցում: Այս տեղ առանց քային է հե տև յալ 
հար ցը. «Ին չու է սո վո րո ղը ցան կա նում 
ու սում նա սի րել ան գլե րեն լե զու». Ըստ 
նրանց՝ ան գլե րեն սո վո րե լու նպա տա
կը առանց քային է: Ու շագ րավ է Սթ րե
վեն սի (www.laurenceanthony.net/.../
ESParticle.html) բնու թագ րու մը ESPի 
վե րա բե րյալ՝ առանձ նաց նե լով բնու
թագ րա կան մի քա նի հատ կա նիշ ներ. 

 ՀԱՍ ՄԻԿ ԱԲ ՐԱ ՀԱՄՅԱՆ 
ՀՀ գի տու թյուն նե րի ազ գային ակա դե մի այի գի տակր թա կան 

մի ջազ գային կենտ րո ն, ան գլե րենի դա սա խոս

ԱՆԳ ԼԵ ՐԵՆ ՀԱ ՏՈՒԿ ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԻ ՀԱ ՄԱՐ (ESP). ԲՆՈ ՐՈՇ ԳԾԵ ՐԸ, 
ՆՊԱ ՏԱԿ ՆԵ ՐԸ ԵՎ ՏԵ ՍԱ ԿԵՏ ՆԵ ՐԸ: ԶՈՒ ԳԱ ՀԵՌ ՆԵՐ ESPԻ ԵՎ  

ԸՆԴ ՀԱ ՆՈՒՐ ԱՆԳ ԼԵ ՐԵ ՆԻ ՄԻ ՋԵՎ
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1) Բա ցար ձակ հատ կա նիշ ներ:  
ESPն նա խա տես ված է սո վո րո ղի տվյալ 
մաս նա գի տու թյան, զբաղ մուն քի կամ 
որո շա կի գոր ծու նե ու թյան բո վան դա կու
թյան հետ կապ ված լեզ վի այս կամ այն 
ոլոր տի՝ շա րա հյու սա կան, խոս քային, 
իմաս տա բա նա կան, քն նա խո սա կան և 
այլն, նպա տա կադր ված կա րիք նե րը հո
գա լու հա մար՝ ի տար բե րու թյուն ընդ հա
նուր ան գլե րե նի:

2) Եր կու փո փո խա կան հատ կա
նիշ ներ:  Սրան ցից առա ջի նը սահ մա
նա փակ վում է լեզ վա կան այս կամ այն 
հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր մամբ, օրի նակ՝ 
կար դա լու հմ տու թյուն նե րի: Երկ րոր դը 
վե րա բե րում է լեզ վի ու սուց ման հա տուկ 
նա խանշ ված այս կամ այն մե թո դա բա
նու թյա նը:

Մեկ այլ մաս նա գետ էլ՝ ի դեմս Ռո
բին սո նի (www.laurenceanthony.net/ .../
ESParticle.html), ESPի բնու թագրման 
հա մար առա ջար կում է հե տե ևյալ 
սկզբունք նե րը՝

1) նպա տա կաո ւղ ղորդ ված սկզ բունք, 
այ սինքն՝ այս տեղ կար ևոր վում է սո
վո րող նե րի նա պա տա կը, այ սինքն՝ ինչ 
նպա տա կի է ծա ռայե լու տվյալ դա սըն
թա ցը.

2) Ըստ երկ րորդ սկզ բուն քի՝ Ռո բին
սո նը ան հրա ժեշտ է հա մա րում ESP դա
սըն թա ցը մշա կել՝ ել նե լով սո վո րող նե րի 
լեզ վա կան կա րիք նե րից, որոնք բա ցա
հայտ վում են լեզ վա կան ար դյունք նե րի 
վեր լու ծու թյան, քն նար կում նե րի (ան հա
տա կան կամ խմ բա կային), տար բեր հար
ցա թեր թիկ ներ լրաց նե լու մի ջո ցով և այլն:

Սա կայն, պար զե լով ու սա նող նե րի 
լեզ վա կան կա րիք նե րը, չի նշա նա կում, 
որ մաս նա գե տը տվյալ դա սըն թա ցը 
մշա կե լիս պետք է ան պայ մա նո րեն ուղ
ղորդ վի ու սա նող նե րի կող մից ստաց
ված ար դյունք նե րով կամ տե ղե կատ
վու թյամբ (FLSP, Foreign Language for 
Special Purposes, Yerevan, p. 67). Այլ 
նա պետք է հաշ վի առ նի նաև տվյալ 
դա սըն թա ցի հա մար սահ մա նած նպա
տակ ներն ու խն դիր նե րը: 

Ու րեմն, ESP, այ սինքն՝ ան գլե րեն հա
տուկ նպա տակ նե րի հա մար ու սուց
ման ծրա գիրն իրա կա նաց նե լու հա մար 
մաս նա գե տին ան հրա ժեշտ է նա խօ րոք 
մշա կել հա տուկ ու սում նա կան ծրա գիր՝ 
հս տակ պատ կե րաց նե լով դա սըն թա
ցի նպա տակ ներն ու խն դիր նե րը: Անհ
րա ժեշտ է նկա տել, որ մի շարք մաս նա
գետ ներ նպա տա կա հար մար են գտ նում 
ESP դա սըն թա ցը կազ մա կեր պել ավե լի 
հա սուն տա րի քի սո վո րող նե րի հա մար, 
օրի նակ՝ բարձ րա գույն մաս նա գի տա
կան կր թա կան ծրագ րե րի շր ջա նակ նե
րում (մա գիստ րա տու րա, աս պի րան տու
րա, մաս նա գի տա կան աշ խա տան քային 
դա սըն թաց ներ և այլն)՝ ան գլե րեն լեզ վի 
իմա ցու թյան մի ջին կամ ավե լի բարձր 
մա կար դա կի առ կա յու թյամբ:  Այլ խոս քով՝ 
նշ ված ESP ծրագ րի իրա կա նաց ման հա
մար ան հրա ժեշտ է լեզ վա կան գի տե լիք
նե րի որո շա կի պա շար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
որոշ մաս նա գետ ներ հնա րա վոր են հա
մա րում նաև սկս նակ սո վո րող նե րի հետ 
ESP դա սըն թաց իրա կա նաց նե լը: Կար ևոր 
է նշել, որ ինչ պի սի ուղղ վա ծու թյուն էլ 
ու նե նա ESP դա սըն թա ցը, ան հրա ժեշտ է 
հաշ վի առ նել նաև սո վո րող նե րի վեր լու
ծա կան դի տար կում նե րը, գնա հա տա կան
նե րը կամ էլ նկա տո ղու թյուն նե րը: 

Որ քան էլ կար ևոր վեն վե րը նշ ված 
Հաթ չին սո նի և Վո թեր սի բնու թագ րում
նե րը ESPդա սըն թա ցի վե րա բե րյալ, այ
նո ւա մե նայ նիվ, ըստ որոշ մաս նա գետ
նե րի՝ նրանց բնու թագր ման մեջ կան 
որո շա կի թե րի կող մեր: Օրի նակ՝ այն քան 
էլ հաս կա նա լի չէ, թե որ տեղ է ավարտ
վում ընդ հա նուր ան գլե րե նի դա սըն թա
ցը և որ տեղ սկս վում ESPն, քա նի որ 
շատ դա սա վան դող ներ հա ճախ իրենց 
դա սըն թա ցը կազ մում են՝ զուտ հեն վե
լով սո վո րող նե րի լեզ վա կան կա րիք նե
րի և սե փա կան գի տե լիք նե րի վրա: Մյուս 
կող մից էլ՝ ESPի մաս նա գե տը հիմն վում 
է ընդ հա նուր ան գլե րե նի գի տե լիք նե րի 
վրա՝ տա լով այդ գի տե լիք նե րին որո շա
կի ուղղ վա ծու թյուն: 

Որ քան էլ բազ մա զան լի նեն բնու
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թագ րում նե րը ESP –ի վե րա բե րյալ, այ
նո ւա մե նայ նիվ, մեկ բան պարզ է. եթե 
ընդ հա նուր ան գլե րե նի (General Engliosh) 
դա սըն թա ցը կազ մա կեր պե լիս մաս նա
գե տը հա վա սա րա չափ ու շադ րու թյուն 
է դարձ նում քե րա կա նու թյան ու սում նա
սիր ման, գրա վոր և բա նա վոր խոս քի, 
կար դա լու և լսե լու ու նա կու թյուն նե րը 
զար գաց նե լու վրա, ապա ESP դա սըն
թա ցը կազ մա կեր պե լիս մաս նա գե տը 
պետք է ան պայ մա նո րեն հաշ վի առ նի 
մաս նա գի տա կան այս կամ այն բնա գա
վա ռի կամ գոր ծու նե ու թյան բո վան դա
կու թյան հետ կապ ված սո վո րող նե րի 
լեզ վա կան պա հանջ նե րը և լե զուն ու
սու նա սի րե լու նմ պա տակ նե րը: Օրի նակ՝ 
ապա գա էքս կուր սա վար նե րի հա մար 
ան գլե րե նի դա սըն թա ցը կազ մա կեր պե
լիս ավե լի նպա տա կա հար մար է շեշ տը 
դնել խո սակ ցա կան և հա ղոր դակ ցային 
հմտու թյուն նե րը զար գաց նե լու վրա: Մեկ 
այլ դեպ քում էլ ու շադ րու թյու նը կենտ
րո նաց նում են գոր ծա րար ան գլե րե նի 
բա ռա պա շա րի վրա (Business English)՝ 
ել նե լով սո վո րող նե րի տվյալ խմ բի 
գոր ծու նե ու թյան բնույ թից և լեզ վա կան 
կա րիք նե րից: Նկա տենք, որ մինչև այժմ 
ESPի բնու թագր ման վե րա բե րյալ քն
նար կում նե րը դեռևս շա րու նակ վում են: 
Մաս նա գետ նե րի որոշ խումբ ESPի կի
րա ռու մը տես նում է ակա դե մի ա կան ու
սուց ման հա մա կար գում, իսկ ոմանք էլ՝ 
մաս նա գի տա կան կան պրո ֆե սի ո նալ 
ոլոր տում: Ել նե լով այս տե սա կե տից՝ 
ESPն բա ժան վում է հե տև յալ եր կու հիմ
նա կան են թախմ բե րի՝

1). անգ լե րեն ակա դե մի ա կան նպա
տակ նե րի հա մար (EAP  English for 
Academic Purposes). 

2). անգ լե րեն մաս նա գի տա կան նպա
տակ նե րի հա մար (EOP – English for 
Occupational Purposes):

EAPն (անգ լե րեն ակա դե մի ա կան 
նպա տակ նե րի հա մար) վե րա բե րում է 
ա կա դե մի ա կան / գի տա կան և տեխ նո
լո գի ա նե րի ոլորտ նե րին, իսկ երկ րոր դը՝ 
EOPն (անգ լե րեն մաս նա գի տա կան նպա

տակ նե րի հա մար)՝ մաս նա գի տա կան 
(պ րո ֆե սի ո նալ) ոլորտ նե րին: EAPի շր
ջա նակ նե րում մենք կա րող ենք առանձ
նաց նել, օրի նակ՝ EMP՝ ան գլե րեն բժշ կա
գի տա կան նպա տակ նե րի հա մար (English 
for Medical purposes), ELP՝ ան գլե րեն իրա
վա բա նա կան նպա տակ նե րով (English for 
Legal Purposes): Նույն սկղ բուն քով կա րող 
ենք առանձ նաց նել նաև ան գլե րեն կա
ռա վար ման /management/, ֆի նան սա
կան (financial) կամ էլ տն տե սա գի տա կան 
(economic) նպա տակ նե րի հա մար և այլն: 

Ինչ պես ար դեն վե րը ասա ցինք՝ EOPն՝ 
English for Occupational Purposes (անգ
լե րեն մաս նա գի տա կան նպա տակ նե
րի հա մար) վե րա բե րում է այս կամ այն 
պրո ֆե սի ային կամ մաս նա գի տու թյա նը: 
Օրի նակ՝ EBP (English for Business Purposes) 
ան գլե րեն գոր ծա րար նպա տակ նե րի հա
մար: Վեր ջին տա րի նե րին, այ նո ւա մե նայ
նիվ, բա վա կան լուրջ քն նար կում ներ են 
գնում այն մա սին, արդյոք, EAPն դի տել 
որ պես ESPի բաղ կա ցու ցիչ մաս, թե՝ ոչ: 
Այս առու մով մաս նա գետ նե րի մի մա սը 
ESPն հա մա րում է ան գլե րե նի ուսու ցում՝ 
այս կամ այն նպա տա կին ծա ռայեց նե լու 
հա մար, մինչ դեռ մյուս նե րը հակ ված են 
ըն դու նե լու, որ այն (ESPն) ավե լի շատ 
կի րա ռե լի է ակա դե մի ա կան դա սըն թաց
նե րում կամ էլ մաս նա գի տա կան/ պրո
ֆե սի ո նալ բնա գա վառ նե րում (www.
laurenceanthony.net/ .../ESParticle.html): 

Ն կա տենք, որ որ քան էլ բազ մա զան 
լի նեն ESPի վե րա բե րյալ բնո րո շում
նե րը, մեկ բան պարզ է, որ այս թե ման 
բա վա կան ընդ գր կուն է ու ան սպառ և 
հե ռան կա րում դեռևս կա րիք ու նի վե րա
նայ ման: Այդ է վկա յում Ճա պո նի ա յում 
ESPին նվիր ված գի տա ժո ղո վը, որի մաս
նա կից նե րի թվում էր ESP Journalի հա
մա հե ղի նակ Դադ լիԷ վան սը: Նա իր մոտ 
մեկ ժա մա նոց ելույ թի ժա մա նակ փոր ձեց 
տալ սե փա կան բնո րո շու մը՝ առաջ քա շե
լով ESPի «բա ցար ձակ» և, մի ա ժա մա նակ, 
«փո փո խա կան» լի նե լու բնույ թը (Dudley 
–Evans, Tony (1998). Developments 
in English for Specific Purposes: A 
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multidisciplinary approach Cambridge 
University Press). Ստորև ներ կա յաց նում 
ենք Դադ լիԷ վան սի բնու թագ րու մը.

 Բա ցար ձակ հատ կա նիշ ներ (Absolute 
Characteristics):

1. ESPն նա խա տես ված է բա վա րա
րե լու սո վո րող նե րի լեզ վա կան հա տուկ 
կա րիք նե րը:

2. ESPն կի րա ռում է տվյալ ոլոր տին 
ուղղ ված հա մա պա տաս խան մե թո դա բա
նու թյուն կամ գոր ծու նե ու թյուն:

3. ESPն կենտ րո նա ցած է տվյալ 
գոր ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 
լեզ վի վրա՝ նե րա ռե լով քե րա կա նու թյուն, 
բա ռա պա շար, ու սուց ման հետ կապ ված 
հմ տու թյուն ներ, դիս կուրս, ժանր և այլն:

Փո փո խա կան հատ կա նիշ ներ 
(Variable Characteristics)

1. ESPն կա րող է նա խա տես ված լի
նել որո շա կի ոլորտ նե րի (դիս ցիպ լին նե
րի) հա մար:

2. ESPն կա րող է օգ տա գոր ծել դա
սա վանդ ման մի որո շա կի իրադ րու թյու
նում ընդ հա նուր ան գլե րեն լեզ վից տար
բեր վող մե թո դա բա նու թյուն:

3. ESPն կա րող է նա խա տես ված լի
նել եռաս տի ճան ու սուց ման հաս տա տու
թյուն նե րում (tertiary level institutions) 
կամ էլ մաս նա գի տա կան աշ խա տան
քային իրադ րու թյուն նե րում (professional 
work situations):

4. ESP–ն սահ ման ված է մի ջին 
(intermediate) կամ էլ ավե լի բարձր մա
կար դա կի (advanced) ու սա նող նե րի հա
մար:

5. ESP դա սըն թաց նե րի մե ծա մաս
նու թյու նը են թադ րում է լեզ վա կան հա
մա կար գե րի հիմ նա րար գի տե լիք ներ:

Չ նա յած այն փաս տին, որ Դադ լի
Էվան սի բնո րո շում նե րը ESPի վե րա բե
րյալ որոշ չա փով կրում են Ստ րե վեն սի 
ազ դեցու թյու նը (Strevens, P. (1988). ESP 
after twenty years: A reappraisal. In 
M. TICKOO (Ed.), ESP: State of the art  
(113). SEAMEO Regional Language 
Center), այ նո ւա մե նայ նիվ, նրա առա
ջար կած բա ցար ձակ և փո փո խա կան 

հատ կա նիշ նե րով ESPի բնու թագ րումն 
ավե լի օգ տա կար է՝ ավե լի հս տակ պատ
կե րաց նե լու ESPի բուն էու թյու նը: Հա
մա ձայն Դադ լիԷ վան սի՝ ESPն չի սահ
մա նա փակ վում մի կոնկ րետ ոլոր տով 
(դիս ցիպ լի նով) և ոչ էլ այն չի են թադ րում 
սո վո րող նե րի մի որո շա կի խմ բի կամ կա
րո ղու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում, այլ 
ESPն, ավե լի շուտ, դա սա վանդ ման մո
տե ցում է, կամ, ինչ պես որ ինքն է ասում՝ 
մտ քի վե րա բեր մունք (attitude of mind): 
Իսկ ինչ վե րա բե րում է ESPի և ընդ հա
նուր ան գլե րե նի (General English) միջև 
եղած տար բե րու թյուն նե րին, ապա ըստ 
Հաթ չին սո նի՝ «ի րա կա նում տե սա կա նո
րեն տար բե րու թյուն ներ չկան, իսկ գործ
նա կա նո րեն՝ շատ մեծ»: Այս տեղ տե ղին է 
նշել, որ եթե նախ կի նում ընդ հա նուր ան
գլե րեն դա սա վան դող մաս նա գետ նե րը 
չէ ին կենտ րո նա նում սո վո րող նե րի լեզ
վա կան կա րիք նե րի վեր լու ծու թյան վրա, 
ապա այ սօր դա սա վան դող ներն ավե լի 
շատ են ու շադ րու թյուն դարձ նում լեզ
վա կան կա րիք նե րի և պա հանջ նե րի վեր
լու ծու թյան վրա: Մյուս կող մից էլ՝ տվյալ 
դա սա գիր քը կազ մող մաս նա գե տը պետք 
է դա սա վանդ վող նյու թերն ընտ րի՝ հաշ
վի առ նե լով սո վո րող նե րի նպա տակ ներն 
ու լեզ վա կան պա հանջ նե րը կամ կա րիք
նե րը: Այ սինքն՝ եր կու դեպ քում էլ ESP և 
ընդ հա նուր ան գլե րեն General English դա
սըն թաց ներ կազ մա կեր պե լիս կար ևոր
վում են սո վո րող նե րի լեզ վա կան կա
րիք ներն ու պա հանջ նե րը, նրանց առջև 
դր ված խնդիր նե րը:

 Վեր ջում եզ րա կաց նե լով վե րը աս
վա ծը՝ նկա տենք, որ օտար լե զու սո վո
րե լիս, իսկ տվյալ դեպ քում ESP դա սըն
թացն իրա կա նաց նե լիս, առաջ նայի նը 
նպա տակ նե րը և լեզ վա կան կա րիք նե
րը որո շելն է: Ու րեմն՝ ESP դա սըն թա ցը 
կազ մա կեր պե լիս ան հրա ժեշտ է նկա տի 
ու նե նալ սո վո րող նե րի լեզ վա կան պա
հանջ ներն ու նպա տակ նե րը, մաս նա գի
տա կան գոր ծու նե ու թյան բնույ թը կամ 
բո վան դա կու թյու նը, որոնք կա րող են 
բա ցա հայտ վել տվյալ խմ բի սո վո րող
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АНГЛИЙСКИЙЯЗЫКДЛЯСПЕЦИАЛЬНЫХЦЕЛЕЙ(ESP). 
ХАРАКТЕРНЫЕОСОБЕННОСТИ,ЦЕЛИИЗАДАЧИ.ПАРАЛЛЕЛИ 

МЕЖДЫESPИОБЩИМАНГЛИЙСКИМ
АС МИК АБ РА А МЯН

 На ци о наль ная ака де мия на ук РА,  Меж ду на род ный на уч но-об ра зо ва тель ный центр,
п ре по да ва тель анг лийс ко го язы ка

 
 Роль ESP кур са обу че ния анг лийс ко го язы ка рас тет во всем ми ре бла го да ря воз рас та ю щим 

тре бо ва ни ям бо лее про фес си о наль но го линг вис ти чес ко го под хо да к той или иной сфе ре на у ки 
или про фес си о наль ной де я тель нос ти. Нас то я щий курс обу че ния анг лийс ко го язы ка срав ни тель
но мо лод в Ар ме нии и он все еще раз ви ва ет ся. Тем не ме нее об суж де ни я, ка са ю щи е ся фор му
ли ров ки, це лей и за дач ESP кур са, все еще про дол жа ют ся и раз ные спе ци а лис ты пред ла га ют 
раз лич ные мне ния от но си тель но его фор му ли ров ки. Для эф фек тив ной ор га ни за ции кур са важ но 
вы де лить пер вос те пен ные це ли, за да чи и тре бо ва ния уча щих ся к изу че нию анг лийс ко го язы ка. 
В стат ье так же расс мат ри ва ют ся эф фек тив ные пу ти для раск ры тия линг вис ти чес ких нужд и тре
бо ва ний уча щих ся. При во дят ся па рал ле ли меж ду кур са ми ESP и об ще го анг лийс ко го. 

ENGLISHFORSPECIFICPURPOSE(ESP).CHARACTERISTICFEATURES, 
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.

նե րի հետ քն նար կում ներ կա տա րե լիս, 
հար ցա թեր թիկ ներ լրաց նե լիս և այլն: 
Իսկ ինչ վե րա բե րում է բուն ESP դա սըն
թա ցին, ապա այն շա րու նա կա բար զար

գա ցող ուղ ղու թյուն է և, բնա կա նա բար, 
նրա հետ կապ ված բնու թագ րում ներն ու 
տե սա կետ նե րը դեռևս կա րիք ու նեն կա
տա րե լա գործ ման:
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 Հոդ վա ծում քն նարկ վում են « Խոս քի 
մշա կույթ» առար կան մա գիստ րո սա
կան կր թա կան ծրագ րե րում նե րա ռե լու 
ան հրա ժեշ տու թյան, ինչ պես նաև վե
րոնշյալ առար կայի դա սա վանդ ման ժա
մա նակ ավան դա կան և ժա մա նա կա կից 
մե թոդ նե րի զու գա հեռ կի րառ ման որոշ 
հար ցեր։ Հիմ նա վոր ված է, թե ին չու է 
հատ կա պես շեշտ վում եր կու մաս նա գի
տա կան ծրագ րե րում («Լ րագ րու թյուն» և 
« Ման կա վար ժու թյուն») այն նե րա ռե լու 
ան հրա ժեշ տու թյու նը, ապա ման րա մասն 
ներ կա յաց ված են « Խոս քի մշա կույթ» 
առար կայի դա սա վանդ ման նպա տա կը, 
խն դիր նե րը, վերջ նար դյունք նե րը, որոնց 
կտի րա պե տի ու սա նո ղը, եթե բա րե հա
ջող ու սում նա սի րի տվյալ առար կան։ 
Հոդ վա ծի երկ րորդ մա սում քնն ված է 
« Խոս քի մշա կույթ» առար կայի դա սա
վանդ ման մե թո դի հար ցը ներ կա յաց ված 
է ինչ պես ավան դա կան՝ ու սուց չա կենտ
րոն, այն պես էլ ժա մա նա կա կից՝ ու սա նո
ղա կենտ րոն մե թոդ նե րի էու թյուն նե րը, 
տար բե րու թյուն նե րը, հիմ նա վոր ված է 
այն հան գա ման քը, որ « Խոս քի մշա կույթ» 
առար կայի դա սա վանդ ման ժա մա նակ 
ան հրա ժեշտ է հա մադ րել, զու գակ ցել 
ավան դա կան մե թո դը ժա մա նա կա կի ցի 
հետ։ 

Հան գու ցային բա ռեր և ար տա հայ
տու թյուն ներ. խոս քի մշա կույթ, լեզ վա
կան նորմ, առար կայի նկա րա գիր, դա
սա վանդ ման մե թոդ, ավան դա կան կամ 
ու սուց չա կենտ րոն մե թոդ, ժա մա նա կա
կից կամ ու սա նո ղա կենտ րոն մե թոդ

« Խոս քի մշա կույթ» («Ո ճա գի տու
թյուն», « Խոս քի մշա կույ թի հի մունք ներ») 
առար կան սո վո րա բար ընդ գրկ վում է 

բա նա սի րա կան ուղղ վա ծու թյան կր թա
կան ծրագ րե րում՝ բա կա լավ րի կր թա
կան աս տի ճա նում։ Մեր հա մոզ մամբ՝ 
« Խոս քի մշա կույթ» առար կան ան հրա
ժեշտ է դա սա վան դել նաև մա գիստ
րա տու րա յում, հատ կա պես՝ «Լ րագ րու
թյուն», « Ման կա վար ժու թյուն» կր թա կան 
ծրագ րե րում։ Բա ցատ րենք, թե ին չու։ 
Հատ կա պես մեր օրե րում, երբ մա գիստ
րա տու րա կա րող են ըն դուն վել և նույն 
կուր սում սո վո րել տար բեր, բայց հա
րա կից մաս նա գի տու թյուն նե րի տեր 
մար դիկ, առա վել շատ է կար ևոր վում 
որա կյալ և գրա գետ, բազ մա կող մա
նի ո րեն զար գա ցած, մաս նա գի տա կան 
խո րը գի տե լիք ներ ու նե ցող, մայ րե նի ի 
ըն ձե ռած լայն հնա րա վո րու թյուն նե րով 
խոս քը գե ղե ցիկ, գրա գետ, ար տա հայ
տիչ կա ռու ցել իմա ցող մաս նա գետ նե րի 
պատ րաստ ման խն դի րը։ Այս խն դիրն 
առա վել ար դի ա կան է դառ նում, երբ 
խոս քը վե րա բե րում է լրագ րող նե րին և 
ման կա վարժ նե րին, որոն ցից առա ջին նե
րը կոչ ված են հա սա րա կու թյա նը ճիշտ, 
ճշգ րիտ և օբյեկ տիվ լրատ վու թյուն 
տրա մադ րել, իսկ երկ րորդ նե րի ձեռ քում 
է կենտ րո նա ցած ապա գա սե րունդ նե րի 
կր թու թյու նը, սա կայն մա գիստ րա տու
րա յում մեր դա սա վանդ ման բազ մա
մյա փոր ձը ցույց է տա լիս, որ հատ կա
պես լրագ րող ներն ու ման կա վարժ նե րը 
(հատ կա պես այն մա գիստ րանտ նե րը, 
ով քեր բա կա լավ րում այլ մաս նա գի տու
թյուն նե րով են սո վո րել) գրա գետ խոս քի 
կա ռուց ման տեխ նի կայի, գրա կան լեզ
վի նոր մե րով խոս քի կա ռուց ման, խոս
քը պատ կե րա վոր և ար տա հայ տիչ տեղ 
հասց նե լու խն դիր ու նեն։ Ժա մա նա կա

ՆԱ ՐԻ ՆԵ ՎԱՐ ԴԱՆՅԱՆ
 Բա նա սի րա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու

ՀՀ ԳԱԱ ԳԿՄԿ որա կի ապա հով ման բաժ նի ղե կա վար

« ԽՈՍ ՔԻ ՄՇԱ ԿՈՒՅԹ» ԱՌԱՐ ԿԱՆ ՄԱ ԳԻՍՏ ՐՈ ՍԱ ԿԱՆ  
ԿՐ ԹԱ ԿԱՆ ԾՐԱԳ ՐԵ ՐՈՒՄ ՆԵ ՐԱ ՌԵ ԼՈՒ ԵՎ ԴԱ ՍԱ ՎԱՆ ԴԵ ԼՈՒ  

ՄԵ ԹՈ ԴԱ ԿԱՆ ՄԻ ՔԱ ՆԻ ՀԱՐՑ
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կից հայ լրագ րող և ման կա վարժ ու սա
նող նե րի մե ծա մաս նու թյու նը, ցա վոք, չի 
կա րևորում մայ րե նի լեզ վի պահ պա նու
թյան և անա ղար տու թյան հար ցը։ Խոս
քիս վառ ապա ցույցն է մե րօ րյա հայ կա
կան ԶԼՄնե րի լե զուն և ոճը, որը լի է 
գրա կան նոր մե րի կո պիտ խախ տում նե
րով։ Սա թե րի կր թու թյան, մայ րե նի լեզ
վի և խոս քի մշա կույ թին չտի րա պե տե լու 
հետ ևանք է։ Ուս տի՝ մենք առա ջար
կում ենք, որ պես պար տա դիր դա սըն
թաց «Լ րագ րու թյուն» և « Ման կա վար
ժու թյուն» մա գիստ րո սա կան կր թա կան 
ծրագ րե րում նե րա ռել « Խոս քի մշա կույթ» 
դա սըն թա ցը, որի նպա տա կը կլի նի դա
սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում ու սում նա
սի րե լով հայե րեն խոս քը՝ ու սա նող նե
րի գի տակ ցու թյա նը հասց նել գրա կան 
խոս քի ընդ հա նուր օրի նա չա փու թյուն
նե րը, նպաս տել նշ ված թի րախ խմ բե րի 
շրջա նում գրա կան խոս քի բարձր ճա շա
կի ձևա վոր մա նը: 

Խոս քի մշա կույ թը քա ղա քակր թու
թյուն ան ցած լեզ վի բնու թա գիրն է: Այս 
դա սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում խոս քի 
տե սու թյան ու սում նա սի րու թյան գե րա
կա նպա տակն է գրա կան խոս քի ընդ
հա նուր օրի նա չա փու թյուն նե րի, գրա կան 
լեզ վի նոր մե րի (ո ւղ ղա խո սա կան, ուղ
ղագ րա կան, բա ռային, ձևա բա նա կան 
և շա րա հյու սա կան) և դրանց ճիշտ կի
րար կու թյան իմա ցու թյու նը, խոս քի ար
ժա նիք նե րի և թե րու թյուն նե րի, ինչ պես 
նաև ԶԼՄնե րի լեզ վի և ոճի ու սում նա
սի րու մը, խոս քի մշա կույ թի վար պետ նե
րի թո ղած ժա ռան գու թյան ծա նո թա ցու
մը և այլն:

« Խոս քի մշա կույթ» առար կան տե
սա կան և գործ նա կան հատ վա ծա բա
ժին պա րու նա կող դա սըն թաց է խոս քի 
մա սին: Դա սըն թացն ան դրա դառ նում է 
խոս քի մշա կույ թի հիմ նախն դիր նե րին, 
լեզ վա կան և խոս քային ոճե րին, դրանց 
տե սակ նե րին, դրան ցից յու րա քան չյու
րի դրս ևոր ման ձևե րին, կի րա ռու թյան 
ոլորտ նե րին և հնա րա վո րու թյուն նե րին, 
ծա նո թաց նում է բա ռա պա շա րի ոճա

կան շեր տե րին, դրանց կի րա ռու թյան 
հնա րա վո րու թյուն նե րին: Դա սըն թա ցի 
ըն թաց քում ու սա նո ղը փաս տա ցի օրի
նակ նե րի հի ման վրա ու սում նա սի րում 
է լեզ վա կան և խոս քային ոճերն առան
ձինա ռան ձին, վեր լու ծում է գրա կան 
լեզ վի նոր մե րից կա տար վող շե ղում նե
րը գործ նա կա նում, քն նար կում դրանք, 
տի րա պե տում է խոս քը ճիշտ կա ռու ցե լու 
տեխ նի կային: 

Դա սըն թա ցի ավար տին ու սա նո ղը 
ծա նոթ կլի նի խոս քի մշա կույ թի ար
դի հիմ նախն դիր նե րին, կտի րա պե տի 
իրադ րա կան, գոր ծա ռա կան և ան հա
տա կան ոճե րին և կի մա նա ինչ պես և որ
տեղ կի րա ռել դրան ցից յու րա քան չյու րը, 
կտի րա պե տի խոս քը գրա կան նոր մե րի 
շր ջա նակ նե րում կա ռու ցե լու տեխ նի
կային, կի մա նա խոս քի ճիշտ կա ռուց ման 
ոճա կան հնա րա վո րու թյու նե րը։ 

Վե րոն շյա լով էլ, մեր կար ծի քով, կար
ևոր վում է այս առար կայի ու սում նա սի
րու թյու նը մա գիստ րո սա կան կր թա կան 
ծրագ րե րի հա մա կար գում:

Մեր օրե րում այս առար կայի հան դեպ 
սեր սեր մա նե լու գոր ծում շատ կար ևոր է 
նաև դա սա վանդ ման մե թո դա կան հար
ցե րը։ 

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան 
մեջ սո վո րա բար ու սուց ման մե թոդ նե րը 
պայ մա նա կա նո րեն բա ժան վում են եր կու 
խմ բի՝ ավան դա կան և ժա մա նա կա կից։ 
Ավան դա կան են հա մար վում ու սուց չա
կենտ րոն բա ցատ րա կան, ու սա նո ղին 
պատ րաս տի գի տե լիք ներ փո խան ցե լու 
մե թոդ նե րը։ Ժա մա նա կա կից է հա մար
վում ու սա նո ղա կենտ րոն, ու սա նո ղի 
պա հանջ նե րի, բարձ րաց րած հար ցե րի 
շուրջ դա սը կա ռու ցե լու, դա սի ըն թաց
քում ու սա նող նե րին խո սե լու, ար տա
հայտ վե լու, լայն հնա րա վո րու թյուն ներ 
տվող, խմ բով աշ խա տե լու մե թոդ նե րը, 
որը ներ մուծ վել է վեր ջերս՝ եվ րո պա կան 
կր թա կան հա մա կար գից։ Մեր հա մոզ
մամբ՝ դա սը մի այն դա սա խո սու թյուն նե
րով կա ռու ցե լու մե թոդն, իհար կե, հնա
ցած է, և « Խոս քի մշա կույթ» առար կայի 
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շր ջա նակ նե րում նպա տա կա հար մար է 
զու գակ ցել, շաղ կա պել ավան դա կա նը 
ժա մա նա կա կի ցի հետ, յու րա քան չյուր 
դա սի թե մայից ել նե լով սա հուն ան ցնել 
մի մե թո դից մյու սին՝ նա յած, թե տվյալ 
դեպ քում ու սա նող նե րի խմ բային աշ խա
տանքն ու ներ կա յա ցումն է կար ևոր, թե 
դա սա խո սի կող մից, օրի նակ, լեզ վա կան 
նոր մե րի, խոս քային ոճե րի դրս ևոր ման 
ձևե րը ճիշտ ներ կա յա ցումն ու ուղ ղոր
դու մը։ Այս տեղ կար ևոր և մեծ դեր ու
նի, ան շուշտ, դա սա վան դո ղը, որի ճիշտ, 
գրա գետ, գե ղե ցիկ խոս քը իր վա րած 
առար կայի առ հա վատ չյան պետք է լի
նի։ Մյուս կող մից՝ անըն դու նել է մի այն 
քա րա ցած դա սա խո սու թյուն նե րով, ան
հե տաքր քիր, առանց ստեղ ծա գոր ծա կան 
ներշն չան քի ու եր ևա կա յու թյան, մի օ րի
նակ դա սը վա րե լու մշա կույ թը։ Ան շուշտ, 
դա սա խոսն ուղ ղոր դող լի նե լուց զատ, 
նաև պի տի կա րո ղա նա հա րուստ գի տե
լիք ներ և տե ղե կու թյուն ներ փո խան ցել 
լսա րա նին, լավ դա սա խո սի հետ կեն
դա նի հա ղոր դակ ցումն ու շփումն ու նեն 
վա րա կիչ ուժ, մա նա վանդ, երբ խոս քը 
գե ղե ցիկ, ար տա հայ տիչ պատ կե րա վոր 
ար տա հայտ վե լու մշա կույ թի մա սին է։ 
Բնա կա նա բար, կար ևոր է նաև դա սե
րին ու սա նող նե րի ակ տիվ մաս նակ ցու
թյու նը, հատ կա պես լեզ վա կան նոր մե
րի և դրան ցից կա տար վող շե ղում նե րի 
վեր լու ծու թյան ժա մե րին, որ տեղ դա
սա խո սի ուղ ղորդ մամբ ու սա նող ներն 
իրենք պի տի կա րո ղա նան ժա մա նա
կա կից լրատ վա մի ջոց նե րից դուրս գրել 
լեզ վա կան սխալ նե րը, դա սա կար գել 
դրանք և դա սի ըն թաց քում վեր լու ծել, 
քն նար կել։ « Պա տա նի նե րը իմաս տու
թյուն պետք է քա ղեն լավ դաս տի ա րա
կու թյու նից՝ սո վո րե լով իրե րի իս կա կան 
տար բե րու թյուն նե րը և դրանց ար ժա նի
քը, որով հետև իրե րի մա սին ճշ մա րիտ 
դա տո ղու թյուն ներ անե լը ամեն մի առա
քի նու թյան ճշ մա րիտ հիմքն է»1: 

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

Ու սա նո ղի ստա ցած գի տե լիք նե րը 
պետք է լի նեն հաս տա տուն, մա տուց
վող նյու թը՝ մատ չե լի, հս տակ։ Դա սա
խո սի խոս քը շատ մեծ դեր ու նի, պի տի 
կա րո ղա նա գրա գետ հայե րեն խոս
քի հան դեպ շար ժի ու սա նող նե րի հե
տաքրք րու թյու նը, սեր մա նի գե ղե ցիկ խո
սե լու ար վեստ, հո գե բա նա կան այն պի սի 
մթնո լորտ պի տի ստեղծ վի լսա րա նում, 
որ ու սա նող նե րից յու րա քան չյուրն իր 
պարտ քը հա մա րի ապա գա գոր ծու նե
ու թյան բնա գա վա ռում տա րա ծել մի այն 
ու մի այն գրա կան, լեզ վա կան նոր մե րով 
կա ռուց վող ար տա հայ տիչ ու պատ կե րա
վոր հայե ցի խոս քը։ Ինչ պես նշում է Ս. Վ. 
Գյուլ բու դա ղյա նը, հո գե բա նա կան տե
սա կե տից շատ կար ևոր է նաև աշա կեր
տին գնա հա տե լու պա հը։ Իհար կե, միշտ 
պետք է հի շել, որ ցան կա լի է յու րա քան
չյուր աշա կեր տի նկատ մամբ ան հա տա
կան մո տե ցում ու նե նալ2։ Ան հա տա կան 
մո տե ցու մը կա րող է դրս ևոր վել ինչ պես 
լսա րա նում ընդ հա նուր դա սա ժա մե րին 
ու սա նող նե րին դա սին ներգ րավ վե լու 
մի ջո ցով, այն պես էլ նա խագ ծային, ան
հա տա կան կամ խմ բա կային առա ջադ
րանք նե րի հանձ նա րար մամբ։ 

Այս պի սով՝ մենք կար ծում ենք, որ 
« Խոս քի մշա կույթ» առար կան դա սա վան
դե լիս կա րե լի է լա վա գույն կեր պով զու
գակ ցել դա սա վանդ ման ավան դա կան և 
ժա մա նա կա կից մե թոդ նե րը՝ դա սա ժա մի 
մի հատ վա ծը հատ կաց նե լով տե ղե կատ
վու թյան, նոր դա սի ներ կա յաց մա նը, որը 
կա րող է ար վել ժա մա նա կա կից մուլ տի
մե դի ա կան մի ջոց նե րի կի րառ մամբ, ին չը 
առա վել գրա վիչ և տպա վո րիչ կդարձ նի 
դա սը, իսկ դա սա ժա մի մյուս հատ վա ծը 
լի ո վին տրա մադ րել ու սա նող նե րին, որ
պես զի վեր ջին ներս հնա րա վո րու թյուն 
ու նե նան ներ կա յաց նե լու, քն նար կե լու 
հանձ նա րա րու թյուն ներն ու խմ բա կային 
աշ խա տանք նե րը։ 

2  Տե՛ս Ս. Վ. Գյուլբուդաղյան, Հայոց լեզվի 
դասավանդման մեթոդիկա, Ե., 1987, էջ 10։ 
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КВОПРОСУОВКЛЮЧЕНИИПРЕДМЕТА‘’КУЛЬТУРАРЕЧИ’’ВМАГИСТЕРСКИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕПРОГРАММЫИМЕТОДИКЕЕГОПРЕПОДАВАНИЯ

 НА РИ НЕ ВАР ДА НЯН
 На ци о наль ная ака де мия на ук РА,  Меж ду на род ный на уч но-об ра зо ва тель ный центр,

 за ве ду ю щая от де лом обес пе че ния ка чест ва,  кан ди дат фи ло ло ги чес ких на ук

В стат ье де монст ри ру ет ся не об хо ди мость вк лю че ния в ма гис терс кие об ра зо ва тель ные 
прог рам мы пред ме та ‘’ Куль ту ра ре чи’’, расс мат ри ва ют ся воп ро сы па рал лель но го ис поль зо
ва ния тра ди ци он ных и сов ре мен ных ме то дов пре по да ва ния дан но го пред ме та. Ар гу мен ти
ру ет ся не об хо ди мость вк лю че ния пред ме та ‘’Куль ту ра ре чи’’, в част нос ти, в ма гис терс кие 
об ра зо ва тель ные прог рам мы по ‘’ Жур на лис ти ке’’ и ‘’ Пе да го ги ке’’, под роб но предс тав ля ет
ся цель и за да чи пре по да ва ни я, а так же ре зуль та тив ность ус пеш но го ус во е ния сту ден та
ми ука зан но го пред ме та. Вто рая часть стат ьи пос вя ще на ме то ди ке пре по да ва ния пред ме та 
‘’ Куль ту ра ре чи’’, предс тав ле ны суть и раз ли чие тра ди ци он но го, пас сив но го, и сов ре мен но
го, ин те рак тив но го, ме то дов пре по да ва ни я, обос но ва на не об хо ди мость син те за, со че та ния 
двух этих ме то дов.

TOTHEQUESTIONOFTHEINCLUSIONOFTHESUBJECTOF‘’CULTUREOFSPEECH"
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.



ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱԿԱԴԵՄԻԱ
НАЦИОНАЛЬНАЯ АКАДЕМИЯ НАУК РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

THE NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES OF THE REPUBLIC OF ARMENIA


ԳԻՏԱԿՐԹԱԿԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ
МЕЖДУНАРОДНЫЙ НАУЧНО–ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

INTERNATIONAL SCIENTIFIC–EDUCATIONAL CENTER

ԳԻՏԱԿԱՆՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻԺՈՂՈՎԱԾՈՒ
СБОРНИКНАУЧНЫХСТАТЕЙ

COLLECTIONOFSCIENTIFICARTICLES

Հրա տա րակ չու թյան տնօ րեն՝
ԷՄԻՆ ՄԿՐՏՉՅԱՆ

Հա մա րի թո ղարկ ման պա տաս խա նա տու և 
գլխա վոր խմբա գիր՝
ՆԱ Ի ՐԱ ՀԱ ԿՈ ԲՅԱՆ

Սրբագ րիչ՝
ՕՖԵԼՅԱ ԱՎԱԳՅԱՆ

Հա մա կարգ չա յին ձև ա վո րու մը՝
ԱՇՈՏ ԲԱԳՐԱՏՅԱՆԻ

Տպագ րու թյու նը՝ օֆ սեթ: Չափ սը՝ 70 × 100 1/16
Թուղ թը՝ օֆ սեթ: Ծա վա լը՝ 21,5 տպ. մա մուլ 

Տպա քա նա կը՝ 150

ՀՀ, 0051, Երև ան, Կո մի տա սի 49/2 
Հեռ.՝ (+37410) 23 25 28

Էլ կայ քեր՝ www.zangak.am, www.book.am
Էլ փոստ՝ info@zangak.am

https://www.facebook.com/zangak


