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Օտարերկրյա անդամներ՝
Բաբայան Արսեն - բժշկագիտ դոկտոր, պրոֆ, առաջատար 
մասնագետ, OrthoLiga Spine and Joint Center in Munich, 
Գերմանիա,
Բալասանյան Դիանա – բանասիրության դոկտոր, Լա 
Լագունայի համալսարան, Թեներիֆե, Իսպանիա
Մարիա Անջելո-Հաթար, բժշկագիտության դոկտոր, Ծերացման 
դեմ ամերիկյան բժշկության ակադեմիայի տնօրեն, Քուվեյթ,

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի գիտական և գիտամեթոդական 
հանդես – 2020, Երևան: Էդիթ Պրինտ, 2020, 128 էջ:

Հանդեսը պարունակում է 2019-2020 ուստարում Երևանի «Հայբուսակ» 
համալսա րանի պրոֆեսորադասախոսական համակազմի, ինչպես նաև 
խմբագրական կոլե գիայի օտարերկրյա անդամների գիտական և գիտա մե-
թոդական աշխատանքները՝ տնտեսագիտություն, մանկավարժություն և հոգե-
բանություն, իրավավագիտություն ոլորտներում:
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ՆԵՐԱԾՈւԹՅԱՆ ՓՈԽԱՐԵՆ
Հարգելի ընթերցող 
Երևանի Հայբուսակ համալսարանը շուտով կնշի իր հիմ նա դրման 30 

ամյակը, որը նաև մեր Երրորդ Հանրապետության տարիքն է: Այս ընթաց քում, 
Հանրա պետու թյանը համընթաց, դիմակայել ենք բազում օբյեկտիվ և սուբյեկ-
տիվ դժվարություն ների, անցել ենք որոնումների, վերելքների ու վայրէջքների, 
հիասթափությունների ու հաջողությունների ուղիով: Սակայն նույնիսկ ամենա-
դժվա րին պահերին չենք կորցրել հավատը թե՛ Հանրապետության, և թե՛ մեր 
համալսարանի վառ ապագայի նկատմամբ...

Այսօր Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի շուրջ 70 ուսումնագործ նական 
բազաներում կրթություն են ստանում հազարավոր երիտասարդներ՝ մեր հանրա-
պե տությունից և արտերկրից...   

Այս տարիների ընթացքում համալսարանը ունեցել է նկատելի ձեռքբերումներ` 
2018-2019թ անցել է միջազգային հավատարմագրման գործընթացը և եվրոպական 
հեղինակավոր EKKA կազմակերպու թյան հանձնա ժողովի կողմից ստա ցել ինստի-
տու ցիոնալ հավատարմագրում... Սակայն առավել տպավորիչ են համալսարանի 
մոտակա և հեռահար ծրա գրերը՝ գիտահետազոտական, կրթության բարեփոխում-
ների, եվրո պական գի տա  կրթական տարածքում ինտեգրվելու ոլորտներում: 

Հետազոտությունների զարգացման 2021-2025 թ ռազմավարական ծրագրով 
նա խա տեսված է ժամանակակից սարքավորումներով հագեցած «Ավանդական 
բժշկու թյան գիտահետազոտական կենտրոն»-ի հիմնումն ու գործարկումը: Այդ 
նպատա կով հայտարարվել է միջազգային մրցույթ, առանձնացվել է Կենտրոնի 
հա մար անհրաժեշտ տարածք... 

Ընդունված են ՊԴ կազմի գիտական աշխատանքները միջազգային գրախոս-
վող հանդեսներում տպագրման, միջազ գային գիտաժողովներում զեկուցումների 
խրա խուս ման տար բեր միջոցառումներ... 

Բուհի հիմնադիրների խորհուրդը, համալսարանը սեփական կադրերով համա-
լրելու նպատակով, որոշել է ապահովել նպատակային առկա, անվճար ուսուցման 
ասպիրանտների ուսման ծախսերը...

Համալսարանի պրոֆեսորադասախոսական հա մա կազմը 2019/2020 ուստա-
րում հրա տարակել է ավելի քան հարյուր գիտական հոդվածներ և գիտամեթոդկան 
աշխա տանքներ: 

Ներկա Հանդեսում ներկայացված են ստացված օրիգինալ գիտական և գիտա-
մեթոդական արդյունքների ոչ ամբողջական պատ կերը: Նրանում հիմնականում 
ներառված են երիտասարդ գիտաշխատողների և ասպի րանտների մասնակ-
ցությամբ կատարված աշխատանքները:

    ԵՀՀ ռեկտոր՝ Ս.Լ.Հարությունյան
20.08.2020
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ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅՈՒՆԸ  
ՈՐՊԵՍ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐԱԳՈՒՅՆ 

ՊԱՅՄԱՆ
1,2ԲՈՍՏԱՆՋՅԱՆ ՎԱՐԴԱՆ

Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր
1ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ

2Երևանի «Հայբուսակ» համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետ

Ամփոփում` Հոդվածը նվիրված է ֆինանսական կայունությանը` որ պես տնտե-
սական զար  գացման կարևորագույն պայմանի ապահովման հիմնա վորմանը, վերջի-
նիս առանձնա հատ կությունների ուսումնասիրությանը և նշված խնդրի լուծման 
արդյունավետ ուղիների բացա հայտմանը: Հետազոտությունում ներկայացված է ՀՀ 
դրամային իշխանությունների դերը ֆի նան սական հա մակարգի զարգացման համար 
անհրաժեշտ քաղաքականության մշակ ման, ինչ պես նաև հանրապետության տնտե-
սու թյունում ֆինանսական կայու նության ապահովման գործում: 

Հիմնաբառեր. Տնտեսական համակարգ, ֆինանսական կայունություն, դրամա-
վար կային քաղաքականություն, բանկային գաղտնիք, արդյունա վետու թյուն, զար-
գացում: 

Ժամանակակից աշխարհում ընթացող զարգացումների պայմաններում 
մեծապես կարևորվում է ֆինանսական համակարգի կայունության ապահով-
ման խնդրի լուծու մը: Դրա գլխավոր պատասխանատուն, որպես կանոն, 
լինում են երկրների կենտրոնա կան բանկերը, քանի որ ֆինանսական շու-
կաների և բանկային համակարգի կայունու թյան ապահովմանն ուղղված 
դրա մավարկային քաղաքականության իրականացումը համարվում է այդ 
կառույցների հիմնական նպատակը: 

Ֆինանսական կայունությունը ենթադրում է ֆինանսական համակարգի 
փլուզման կամ խափանման բացառում, որի պարագայում ապահովվում է 
անհրա ժեշտ իրացվե լիու թյան մակարդակ, գործարքների անխափան իրա-
կանացում, խնայողությունների ռացիոնալ մոբիլիզացում և դրանց արդյունա-
վետ ներդրում: Ամենապարզ սահման մամբ ֆինանսական կայունությունը այն 
է, երբ ֆինանսական ակտիվների գները չեն ենթարկվում մեծ տատանումների, 
ֆինանսական կազմակերպությունները ունակ են կատարելու իրենց ստանձ-
նած պարտականությունները ավանդների ներգրավման և վարկերի տեղա-
բաշխման, վճարումների և հաշվարկների իրականացման, ֆինանսա կան 
ռիսկերի արդյունավետ կառավարման, ինչպես նաև շոկային իրավիճակներում 
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հնարավոր բացասական զարգցումների զսպման գործառույթներում:
Ֆինանսական կայունությունն ընդհանրական հասկացություն է, որը 

վերաբերում է միմյանց հետ փոխկապակցված ֆինանսական համակարգի 
բաղկացուցիչներին՝ ֆինանսական հաստատություններին, ֆինանսական են-
թակառուցվածքներին և ֆի նան սական շուկաներին: 

Ֆինանսական կայունությունը կարող է խաթարվել, եթե նշված համա-
կար գի բաղ կա ցուցիչներից որևէ մեկում անբարենպաստ զարգացումներն 
էական անդրադարձ ունենան ամբողջ ֆինանսական համակարգի բնակա-
նոն գործունեության վրա: Ցնցում ները ֆինանսական համակարգի բաղ կա-
ցուցիչներում կարող են առաջացնել մակրո տնտեսական տատանումներ, 
և հակառակը: Նման զարգացումները բացառելու նպա տակով մշակվում է 
համապատասխան քաղաքականություն: Այն մեխանիզմների և գործըն թաց-
ների մի ամբողջություն է, որի հիմնական տարրեր են հանդիսանում մշտա-
դիտարկումը, վերլուծությունը, գնահատումը և որպես վերջնական արդյունք՝ 
անհրա ժեշտ քաղաքականության կիրառումը (Գծապատկեր 1): Ֆինանսական 
կայունության ապահովման առաջնային խնդիր է ֆինանսական համակարգի 
և մակրոմիջավայրի մշտադիտարկումն ու վերլուծությունը: Այդ ուղղությամբ 
աշխատանքները ենթադրում են՝ հավանական ռիսկերի բացահայտում, 
դրանց վերլուծություն և գնահատում: Հավանական ռիսկերի բացահայտման 
ուղղությամբ կատարված վերլուծությունների արդյունքները կիրառվում են 
ֆինանսական համակարգի բաղկացուցիչների և մակրո տնտեսական ան-
բարենպաստ տատանումների վաղ ահազանգման համար:

Հավանա կան ռիսկերի բացահայտման համար որպես վերլուծության 
օբյեկտ դի տարկվում են ինչպես ֆինանսական համակարգի բաղադրիչները 
(ֆինանսական հաս տատություն ները, ֆինանսական ենթակառուցվածքները 
և ֆինանսական շուկաները), այնպես էլ մակրոտնտեսության հիմնական 
ոլորտները: Ընդհանուր առմամբ, ուսում նասիրվում են բոլոր այն գործոնները, 
որոնք կարող են ազդեցություն ունենալ ֆինան սական համակարգի կայունու թյան 
վրա: Հավանական ռիսկերի բացահայտմանը հա ջորդում է դրանց ազ դեցության 
չափի գնահատումն ամբողջ ֆինանսական համակար գի կայու նության վրա:

Ֆինանսական կայունության խոցելիությունը գնահատելու նպատակով 
ֆինանսա կան համակարգի տարբեր բաղադրիչների և դրանց տարրերի, 
ինչպես նաև մակրոտն տեսական համապատասխան ցուցանիշների հա մար 
սահմանվում են տատանումների թույլատրելի միջակայքեր, որոնց սահ-
ման ները հիմք են հանդիսանում այս կամ այն տիպի քաղաքականության 
կիրառման համար: Կախված ֆինանսական համակարգի կայունությունը 
բնութագրող գործոնների տատանումներից և դրանց ազդեցության չափից, 
առանձնացվում են կենտրոնական բանկերի կողմից ֆինանսական կայունու-
թյան ապահովման նպատակով իրականացվող կանխարգելիչ, շտկող կամ 
վերականգ նող քաղաքականություններ: 
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Գծապատկեր 1. Ֆինանսական կայունության ապահովման համակարգը

Երբ ֆինանսական համակարգը գնահատվում է կայուն կամ ցուցանիշների 
տա տա նում ները թույլատրելի միջակայքում են, ապա համապատասխան 
քա ղաքականու թյունը կրում է կանխարգելիչ բնույթ: Կանխարգելիչ միջոցա-
ռումներն ուղղված են կա յու նության պահպանմանը և իրականացվում են 
վերահսկողական ու կարգավորող գործիքների կիրառման միջոցով: Կան-
խար գելիչ քաղաքականության գործիքները շու կայի զարգացումներին ու 
պա հանջներին զուգահեռ մշտապես վերանայվում և արդիա կանացվում 
են: Մասնավորապես, ֆինանսական նորամուծությունները, ինչպիսիք են 
ակտիվների արժեթղթավորումը և ածանցյալ գործիքները, կարող են զգա-
լիո րեն փոխել ֆինանսական շուկաների մասնակիցների միջև ռիսկերի 
բաշխ վա ծությունն, ինչը պա հանջում է իրականացվող վերլուծությունների և 
գնահատման մեխանիզմների ճշգր տում ներ: Այս տեսանկյունից ֆինանսական 
համակարգի և ֆինանսական գործիքների արդիականացմանը զուգահեռ 
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անհրաժեշտ է իրականացնել նաև համակարգի թա փան ցիկության բարձր 
աստի ճանի ապահովմանն ուղղված վերահսկողական քաղա քականություն:

Ֆինանսական ցուցանիշների տատանումները կարող են լինել թույլատրելի 
միջա կայքում, սակայն ունենալ այդ միջակայքից դուրս գալու որոշակի հա-
վա նականություն: Դա կարող է ֆինանսական համակարգի ինչ-որ մի հատ-
վածի, կամ ոչ ֆինանսական հատ վածի, տատանումների արդյունք լինել: 
Մասնավորապես, հարևան կամ հիմնա կան առևտրային գործընկեր երկ-
րում ֆինանսական միջավայրի փոփոխությունը կամ ճգնաժամային տա-
տանումները կարող են ի սկզբանե առողջ ներքին ֆինանսական համակարգը 
լուրջ դժվարությունների առջև կանգնեցնել: Ֆինանսական կայունության 
ապահովման նպատակով իրականացվող քաղաքականությունն այս դեպքում 
ընդու նում է շտկող ուղղվածություն: 

Ֆինանսական ցուցանիշների տատանումները կարող են լինել տատանում-
ների թույլատրելի միջակայքից դուրս և հետևաբար համակարգը կարողէ ի 
վիճակի չլինել իրականացնել իր ֆինանսական միջնորդի և վճարահաշ-
վարկային գործառույթները: Այս դեպքում քաղաքականությունը պետք է ստանա 
վերականգնողական ուղղվա ծություն, ինչը սովորաբար ներառում է ճգնա-
ժամերի հաղթահարման գործընթացների մի ամբողջություն: Ընդ որում, այս 
դեպքում քաղաքականություն իրականացնողներ կա րող են լինել ինչպես տվյալ 
երկրի, այնպես էլ այլ երկրների ֆինանսական կար գա վորման համար պատաս-
խանատու մարմինները և միջազգային ֆինանսական կազմա կերպությունները: 
Գործնականում նշված քաղաքականությունները հստակ տարան ջա տելու նպա-
տակով և անցումը մեկ տեսակի քաղաքականությունից մյուսին ապա հովելու 
համար ֆինանսական կայունության վրա ազդող գոր ծոնները բաժանվում են 
ըստ բուն ֆինանսական համակարգում և դրանից դուրս ծագած ներքին ու 
արտաքին ազդակների: Վերջիններով պայ մա նավորված ռիսկերի գնահատման 
համար Արժույթի Միջազգային Հիմնադրամի (ԱՄՀ) կողմից մշակվել է Ֆի նան-
սական կայունության բնու թա գրիչների ցանկ: Այն ընդգրկում է ինչպես ֆի-
նանսական, այնպես էլ տնտեսա կան համակարգերին վերաբերող ցուցանիշներ: 
Սակայն, յուրաքանչյուր երկիր, ելնե լով իր տնտեսության առանձնահատ կու-
թյուններից, պետք է մշա  կի ֆինանսական կա յունության այնպիսի ցուցանիշներ, 
որոնք թույլ կտան նախապես բացահայտել տվյալ երկրի տնտեսության և 
ֆինանսական համա կարգի առավել խոցելի ոլորտների հիմ նական ռիսկերը: 
Դրանց կառավարումը կարող է իրականացվել պետական տարբեր կառույց-
ների կողմից, սակայն ֆինանսական կայունության գործառույթը կենտրոնա-
կան բանկերին վերա գրելը պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ այդ 
կա-ռույցների հիմնական խնդիրը դրամավարկային քաղաքականության 
իրականացումն է, որոնք ֆինանսական կայունության ապահովման առումով 
օրենքով սահ մանված կարգոօժտված են բավարար լիազորություններով: 

Ֆինանսական համակարգի բաղադրիչների վերահսկող կարող են լինել 
տարբեր հաստատություններ, սակայն Կենտրոնական բանկը միակ կար  գա-
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վորող օղակն է, որն ունակ է գնահատել իրական և ֆինանսական հատ վածների 
փոխազդեցությունները, կա պել դրանք միկրոմակարդակի զար գա ցումների հետ 
և մշակել ֆինանսական կայու նության ապահով ման արդյու նավետ քաղա քա-
կանություն: Կենտրոնական բանկը պատաս խա նատվություն է կրում ֆինան-
սա կան կայունության ապահովման համար նաև այն առումով, որ այն վճա րա-
միջոցների միակ թողարկողն է և միաժա մանակ հանդիսանում է վերջին ատ-
յանի վարկատու բանկային հաստա տությունների համար: Ան կայունության 
պայմաններում ֆինանսական հատ վածում կարող է առաջանալ իրացվելիության 
խնդիր, որի միակ լուծողն է հանդիսանում Կենտրոնական բանկը: Նման պայ-
մաններում կենտրոնական բանկը հնարավորություն ունի ճգնաժամային տար-
բեր իրավիճակներում իրացվելիության առաջարկի ավե լացման կամ կրճատման 
միջոցով մեղմել հնարավոր տնտեսական կորուստ ները:

Կենտրոնական բանկի՝ որպես ֆինանսական կայունություն ապահովող 
մարմնի օգտին է խոսում նաև այն փաստը, որ այն պատասխանատու է վճա-
րա հաշվարկային հա մակարգի անխափան գործունեության համար և կարող է 
միջոցներ ձեռնարկել հա մակարգային ռիսկերը կանխելու համար: Տվյալ հիմ-
նավորումը կարևոր է, քանի որ հենց կենտրոնական բանկն է հանդիսանում 
վճարահաշվարկային ծառայություններ մատուցող և զարգացնող հիմնական 
օղակը: Երկրներում, որոնցում վերահսկողության գործառույթը նույպես պատ-
կանում է կենտրոնական բանկերին, ունենում են իրական և ազդեցիկ լծակներ 
ֆինանսական հաստատությունների ֆինանսական կայունության վրա ազդելու 
համար: Վերահսկողության գործառույթը հնարավորություն է տալիս ճշգրտող 
միջոցառումների շնորհիվ ժամանակին չեզոքացնել որևէ ֆինանսական հաս-
տատությունում առաջացած անհավասարակշռությունները և կանխել դրանց 
հետագա տարածումը: Այն երկրներում, որտեղ վերահսկող մարմինն անջատ 
է գործում կենտրո նական բանկից, ֆինանսական կայունության ապահովման 
շրջանակներում դրամա վար կային և վերահսկող մարմինների միջև կնքվում 
են համապատասխան փոխհամա ձայնագրեր տնօրինվող տեղեկատվության 
անխափան հոսքն ապահովելու նպատա կով:

Հարկ է նշել նաև, որ ֆինանսական կայունության ապահովման հա-
մար կենտրո նա կան բանկերի կողմից դրամավարկային կայունության և 
վճարահաշվարկային հա մակարգերի բնականոն գործունեության ապա-
հով ման համար իրականացվող միջոց առումների հիմնական մասը նույ-
նա կան են: Ավելին, դրամավարկային քաղա քակա նության փոխանց ման 
մե խանիզմի միջոցով կենտրոնական բանկը ունակ է ազդել իրա կան հատ-
վածի զարգացումների վրա ևս, և հետևաբար ֆինանսական կայունու թյան 
ապահովման դեպքում միայն իրականացվող դրամավարկային քաղա  քա-
կանությունը կա րող է առավել արդյունավետ լինել: Ֆինանսական կայու նու-
թյան ապահովման պա տասխանատվությունը կրելով, Կենտրոնական բան կե-
րը համագոր ծակցում են Կա ռա վարության (Գանձապետարան, Ֆինանս ների 
նախարարություն) և Ֆինանսական կար գավորման համար պատաս խանատու 
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այլ մարմինների հետ, եթե այդպիսիք գոյություն ունեն: 
Տարբեր երկրների փորձի ուսումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ 

ֆինանսական կայունության ապահովման իրականացման գործընթացում 
էական են.

• կենտրոնական բանկերում ֆինանսական կայունության համար պա-
տասխա նատու կառուցվածքային միավորների առկայությունը, 

• վերջինիս գործառույթների տարանջատումը և համագործակցության 
ապահո վումը Կենտրոնական բանկի այլ ֆունկցիոնալ ստորաբա-
ժանումների հետ:

Համաշխարհային փորձը ցույց է տալիս, որ Կենտրոնական բանկերի 
կառուց վածք ներում ֆինանսական կայունության և դրամավարկային կա-
յու նության համար պա տաս խանատու ստորաբաժանումները պետք է տա-
րան ջատված լինեն ըստ գործա ռույթների: Դա հիմնականում բացատրվում 
է այն փաստով, որ ֆինանսական կայու նու թյան համար պատասխանատու 
ստորաբաժանումը պետք է տիրապետի այնպիսի տեղեկատվության, որին 
չեն տիրապետում առանձին վերցրած դրամավարկային քա ղաքականության, 
մակրովերլուծությունների, վճարահաշվարկային համակարգի կար գա վոր-
ման կամ վերահսկողության ստորաբաժանումներն առանձին վերցրած: 
Ֆինան սական կայունության համար պատասխանատու ստորաբաժանումը 
վերլուծություն ները և հետազոտությունները հիմնականում իրականացնում 
է ֆինանսական կայու նու  թյան պահպանման տեսանկյունից՝ ապահովելով 
տնտեսության տարբեր հատ վածների միջև կապերի ու փոխազդեցությունների 
առավել համապարփակ վերլուծու թյուն: Որոշ դեպքերում Կենտրոնական 
բանկերում գոյություն ունեն նաև Ֆինանսա կան կայունության համար 
պա տասխանատու առանձին խորհուրդներ և կոմիտեներ, որոնք առկա 
իրավիճակի և նախատեսվող միջոցառումների վերաբերյալ կարող են իրա-
կանացնել լրացուցիչ քննարկումներ:

Ֆինանսական կայունության ապահովման գործառույթներ իրականացնող 
երկրնե րը, որպես կանոն, կիսամյակային կամ տարեկան կտրվածքով հրա-
տարակում են «Ֆի նանսական կայունության հաշվետվություններ», որ տեղ 
ներկայացվում են ինչպես հա մաշխարհային, այնպես էլ ներքին տնտե-
սական զարգացումները նահատելով դրանց հա վանական ազդեցությունը 
ֆինան սական կայունության վրա: Ֆինանսական կայու նության հաշվետ-
վու թյունների հիմնական նպատակը ոչ միայն հասարակայ նու թյան, ֆինան-
սա կան համակարգի մասնակիցների և ֆինանսական քաղաքականու թյուն 
իրա կանացնողների տեղեկացվածության ապահովումն է, այլ նաև կայու-
նության հաս նե լուն ուղղված միջոցառումների ամրագրումնէ: Այլ խոսքով, 
Կենտրոնական բան կերն իրենց հաշվետվություններում վերլուծում և հա-
մախմբում են այն բոլոր գործոն ներն ու ազդակները, որոնք կարևոր են երկրի 
ֆինանսական կայունության համար: 

Գլոբալ մասշտաբով ֆինանսական կայունության միտումները գնահատելու 
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նպա տակով հատկապես զարգացած երկրների կենտրոնական բանկերը 
շատ են կարևո րում միջազգային շուկաներում ընթացող փոփոխությունները: 
Մասնավորապես, մշտա  կան մոնիտորինգի են ենթարկվում նավթամթերքի, 
պարենային ապրանքների գները, տարբեր տարածաշրջանների ֆոնդային 
շուկաների զարգացումները, պետա կան պարտքի դինամիկան, արժույթների 
տատանումները: Սա հատկապես կարևո րվում է, երբ երկրի տնտեսությունը 
առավել զգայուն է նմանատիպ տատանումների նկատմամբ, և դրանց ժա-
մանակին չարձագանքելը կարող է բացասական ազդեցություն ունենալ երկ-
րում ընթացող զարգացումների վրա: Ուսումնասիրվում են նաև հարևան և 
հիմնական առևտրային գործընկեր երկրներում տեղ գտած զարգացումները, 
քանի որ դրանցում ծագած ճգնաժամային իրավիճակները կարող են 
տարածվել տարածա շրջանի մյուս երկրներում: Ֆինանսական կայունության 
ապահովման տեսանկյունից չափազանց կարևոր է տնտեսության մասնավոր 
հատվածի՝ տնային տնտեսություն ների և կազմակերպությունների պարտքային 
հարաբերությունները բնութագրող ցու ցանիշների վիճակը: Դա մշտապես 
գտնվում է կենտրոնական բանկերի ուշադրության կենտրոնում, քանի որ 
տնային տնտեսությունների եկամուտների նկատմամբ պարտքի մակարդակի 
առաջանցիկ աճը կարող է դառնալ ֆինանսական անկայունությունների 
ստեղծման գործոն: 

Ֆինանսական կայունության ապահովմանն ուղղված քաղաքականությունը 
մշակելիս ու իրականացնելիս անհրաժեշտ է առանձնահատուկ ուշադրություն 
դարձնել տնտեսության տարբեր հատվածների զարգացումներին, հիմնա կա նում 
ելնելով այն հանգամանքից թե որ ճյուղերն են հանդիսանում համա կարգաստեղծ 
տվյալ տնտե սու թյունում և որոնք են ապահովում տնտեսության հիմնական 
ֆինանսական հոսքերը: Այդառումով, զարգացած երկրները, որոնք միաժամանակ 
հանդիսանում են ֆինան սա կան միջազգային կենտրոններ, իրենց ֆինանսական 
կայունությանն ուղղված քաղա քա կա նությամբ առավել հետևողական են 
ֆինանսական և ֆոնդային շուկաներում հնարավոր զարգացումներին:

Ֆինանսական կայունության գնահատման տեսանկյունից կարևոր է 
անշարժ գույ քի շուկայում ընթացող զարգացումների ուսումնասիրությունը: 
Դրանք նույնպես կա րող են հանգեցնել անցանկալի զարգացումների: Հայտնի է, 
որ անշարժ գույքի գները պատմականորեն ունեցելեն կայուն աճի միտում, արը 
առավել վառ արտահայտված է զարգացող կամ անցումային շրջանում գտնվող 
երկրներում: Դա պայմանավորված է այդպիսի երկրներում եկամուտների 
աճի բարձր տեմպերով, ինչն էլ գնային ճնշումներ է առաջացնում անշարժ 
գույքի շուկայում: Այս հանգամանքը ևս կարող է հանգեցնել ան   շարժ գույքի 
գնի անցանկալի տատնումների, որոնք էլ իրենց հերթին կարող են խաթարել 
ֆինանսական կայունությունը: 

Վճարային հաշվեկշռի հոդվածների մանրամասն ուսումնասիրությունը 
և նրանց տա տանումների դեպքում ֆինանսական կայունության վրա ազ-
դեցության բացա հայ տումը նույնպես ֆինանսական կայունության գնահատման 



ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

13

կարևոր գործառույթներից են: Վճարային հաշվեկշռի վերլուծությունը կա-
րևորվում է հատկապես այն երկրնե րում, որտեղ արտարհանումը և/կամ 
ներմուծումը թե ճյուղային և թե երկրների առու մով ունեն կերտրոնացման 
բարձր աստիճան: 

Տնտեսությունում ենթադրվող զարգացումները ճիշտ կանխատեսելու և 
գնահա տելու նպատակով մի շարք երկրների կենտրոնական բանկեր կազ -
մակերպում են պար բերական հանդիպումներ այդ ուղղությամբ քաղա -
քականություն իրականաց նողների, տնտեսության կարևորագույն արդյունա-
բերական և արհեստակցական միու թյունների հետ: Այդ իսկ պատճառով, ֆի-
նանսական կայունությանն ուղղված քաղա քականության մշակման ժամանակ 
կենտրոնական բանկերի կարևոր խնդիրներից է հանդիսանում տնտեսության 
տարբեր հատվածների միջև կապերի բացահայտումը և տնտեսության կայու-
նության վերաբերյալ ամբողջական գնահատականի ձևավորումը: Ընդ որում, 
անհրաժեշտ է գնահատել այն բոլոր գործոնները և դրանց հանդես գալու 
հավանականությունները, որոնք ինչ-որ կերպ կարող են վտանգել երկրի 
ֆինանսական կայունությունը:

Մասնավորապես, այդպիսին պետք է համարել Բանկային գաղտ նիքի 
մա սին օրեն  քում վերջերս կատարված փոփոխու թյուն ները, որոնցով նա խա -
տես վում է կո ռու պ ցիոն ռիսկերի քննության ժամա նակ նախաքննական մարմ-
նին տալ հնարավո րու թյուն ստանալու բանկային գաղտնիք կազմող տեղե-
կությունները՝առանց սուբյեկ տա յին սահմա նափակման։ Այդպիսով, նախա-
քննական մարմնի համար մատ չելի կդառ նա յին ոչ միայն որպես կաս կածյալ 
կամ մեղա դրյալներ գրավված անձի, այլ նաև նրա ընտանիքի անդամների կամ 
փոխ կապակցված այլ անձանց վերաբերյալ ֆինան սական տվյալները, երբ կա 
կասկած, որ վերջիններս մաս նակցել կամ օժան դակել են կոռուպ ցիոն ռիս-
կերի առաջացմանը։ Փոփոխություններով նախատեսվում էր նաև գաղտնա-
լսել վերոնշյալ անձանց։ Անշուշտ, դա կարող է հանգեցնել մարդու սահմա-
նա դրական իրավունքների խախտմանը և հանրային սահմանադրական շահ 
հանդիսա ցող ֆինան սական կայու նու թյան պահպանման նպատակի վտանգ-
մանը: Այս հանգա ման քով էլ պայ մանավորված, այդ փոփոխությունները ճանաչ-
վեցին հակասահ մա նադրական: 

Ֆինանսական կայունության ապահովման համար ֆինանսականհ արաբե-
րու թյուն ների, մասնավորապես բանկային գաղտնիքի պահպանության իրա-
վական ռեժի մը կանո նակարգելիս անհրաժեշտ է նախևառաջ առաջ նորդվել 
անձի իրա վունքների և ազատու թյունների պաշտպանության սահ մա նադրական 
պահանջի պահ պանմամբ: Հակառակ դեպքում կտրուկ կմե ծանա Հայաստանի 
մրցակցային դիր քի խաթարման հավանականու թյունը, կավելանա կանխիկի 
շրջանառությունը, մար դիկ կդադարեն գործարքները անկան խիկ կատարել 
և խնայողությունները ավանդ ների տեսքով բան կերում պահել և, ընդհա նուր 
առմամբ, կստեղծվեն նախադրյալներ կոռուպցիոն ռիս կե րի առաջացման համար: 



ԵՀՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020

14

Финансовая устойчивость как важнейшее условие  
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Статья посвящена обоснованию обеспечения финансовой устойчивости 
как ключе вого усло вия экономического развития, изучению ее особенностей 
и определению эффективных путей ре ше ния указанной проблемы. В 
исследовании представлена   роль органов денежно-кредитного регулиро-
вания Республики Армения в разработке необхо димой политики развития 
финансовой сис темы, а также в обеспечении финансовой стабильности 
в экономике республики. 

Financial Sustainability As the Most Important Condition of Economic
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The article is devoted to the substantiation of ensuring the financial stability 
as a key condition for economic development, the study of its features and the 
determination of effective ways to solve this problem. The study presents the role 
of the monetary authorities of the Republic of Armenia in the development of the 
necessary policy for the development of the financial system, as well as in ensuring 
of financial stability in the economy of the republic. 

ԿԱՅՈՒՆ ԳՅՈՒՂԱՏՆՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆՈՒՄ
ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ՆԱԻՐԱ

Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ

Ամփոփում Հայաստանում օրգանական գյուղա տնտե սության ոլորտի զարգա-
ցումը մեկ նարկել է երկու տասնամյակ առաջ: Սույն հոդվա ծը նպատակ ունի 
վերլուծել Հայաստանում օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտում իրավիճակը՝ 
դիտար կելով այն դինամիկայի մեջ. նոր հազարամյակի առաջին տարիներից ի վեր: 
Ուսումնասի րությունը հիմն ված է գրա սեղա նային և դաշտային աշխատանքների 
մոտեցումների՝ ներառյալ շահագրգիռ կողմերի հար ցազրույցների և գրականության 
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ուսումնասիրության վրա:
Հիմնաբառեր՝ կայուն զարգացում, կայուն գյուղատնտեսություն, օրգանական 

գյուղա տնտե սություն, օրգանական արտադրություն, Հայաստան

Ներածություն
Կայուն զարգացման նպատակներից (ԿԶՆ) շատերը ուղղակի կամ 

անուղղա կի  առնչվում են գյուղատնտեսության հետ: Մինչև 2030 թվականը 
կա յուն զարգացման նպա տակների հասնելու բազմաթիվ եղանակների շար-
քին է դասվում անցումը՝ դեպի ավելի կայուն գյուղատնտեսական գործա-
ռույթ ների, ինչպիսին է օրգա նական գյու ղա տնտե սությունը, որը կարող է 
նպաստել աշխարհի սնուցման հարցի լուծմանը՝ առանց շրջակա միջավայրը 
ոչնչացնելու և մարդու առողջությանը սպառ նալու (Wilde 2019)։ Ըստ Schaetzen 
(2019) ուսումնասիրության, ավելի քան 50 գի տական   հրա պա րա կում նե րի 
մետավերլու ծու թյունը ցույց է տալիս, որ օրգանա կան գյուղա տնտեսու թյունը 
նպաս տում է հասնել տասնյոթ ԿԶՆ-ներից առնվազն ութին:

ՄԱԿ-ի Պարենի և գյուղատնտեսության կազմակերպությունը (ՊԳԿ) սահ -
մանում է օրգանական գյուղատնտեսությունը որպես համակարգ, որը ապա-
վի նում է էկոհամա կարգերի կառավարմանը, այլ ոչ թե գյուղա տնտե սա կան 
ռե սուրսների ներդրմանը՝ վե րաց նելով սինթետիկ հավելում ների (օրինակ՝ սին-
թետիկ պարար տանյութեր և թու նաքիմի կատներ, անաս նաբուժական դեղեր, 
գենետիկորեն ձևափոխված սերմեր և ցե ղատե սակներ և այլն) օգտագործումը, 
դրանք փոխա րինելով տեղանքին հատուկ կա ռավար ման գործառույթներով, 
որոնք պահպանում և զարգացնում են հողի բերրի ու թյունը և կանխում վնա սա-
տուների ու հիվան դու թյունների տարածումը:

Ընդհանուր առմամբ, օրգանական գյուղատնտեսությունն առաջարկում 
է մի շարք տնտեսական, բնապահպանական և սոցիալական օգուտներ, 
ինչպես օրինակ՝ հողերի որակի պահպանում, կենսաբազմազանության խթա-
նում, էներ գիախնայողություն, ազո  տի հոսքից աղտոտվածության նվա զեցում, 
ծանր թունաքի մի կատների և հերբի ցիդների օգտագործումից խուսա փում 
(Singer and Mason 2006): Օրգանական ար տա դրանքը ունի նաև առողջա-
պահական օգուտներ, ինչպիսիք են թունաքի մի կատ ների նկատմամբ մարդու 
ենթարկվածության նվա զումը և հակա բիո տիկների ոչ բուժա կան օգտագործումը 
(AAP 2019)։ Ներկայումս ամբողջ աշխարհում գյուղատնտե սական նշա-
նակության հողերի ավելի քան 1% -ը մշակվում է օրգանական եղանակով:

Ավելին, ըստ փորձագիտական   գնահատականների, օրգանական սննդի 
համ աշ խար հային շուկան 2020 թվականին կընդլայվի մինչև 211,44 միլիարդ 
դոլարի՝ 16% աճ հաստատելով 2014թ համեմատ (Haakon 2014): Հյուսիսային 
Ամերիկան   և Եվրոպան կիսում են համաշխարհային շուկայի եկամուտների 
ամենամեծ բաժինը և գերիշխում են օրգանական սննդի շուկայում: Բացի 
այդ, ակնկալվում է, որ Եվրասիական տնտե սական միության երկրները, 
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որոնց կազմում ընդգրկված է նաև Հայաստանը, կարող են կլանել ամբողջ 
աշխարհում օրգանական արտադրանքի շուկայի 20% -ը (EEC 2017)։

Սույն հոդվածը նպատակ ունի վերլուծել Հայաստանում օրգանական 
գյուղա տնտե սության ոլորտում իրավիճակը՝ դիտարկելով այն դինամիկայի 
մեջ. նոր հազարամ յա կի առաջին տարիներից ի վեր: Ուսումնասիրությունը 
հիմնված է գրա սեղանային և դաշ տային աշխատանքների մոտեցումների՝ 
ներառյալ շահագրգիռ կողմերի հարցա զրույց ների, գրականության ուսումնա-
սիրության և սպառողների հետազոտություն ների վրա:

Օրգանական արտադրություն և շուկայավարում
Վերջին երկու տասնամյակների ընթացքում օրգանական սննդի արտա-

դրու  թյունն ու մատակարարումը Հայաստանում աճ է ապրում: Համաձայն 
Օրգանական գյուղա տնտե սության հետազոտական   ինստիտուտի (FiBL) և 
IFOAM-ի (Organics International), որոնք տրամադրում են աշխարհում օր-
գանական գյուղատնտե սության վերաբերյալ առկա ամենավերջին համա-
պարփակ տվյալները, 2017 թվականին Հայաստանում օր գանական կառա-
վարման համար գրանցված է եղել 6205 հա գյուղատնտեսական նշա-
նակության հող (Նկար 1): 

Նկար 1. Հայաստանի օրգանական գյուղատնտեսական նշանակության 
հողատարածքը (հա)
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օրգանական գյուղատնտեսություն վայրի հավաքում և մեղվաբուծություն 

Աղբյուր. կառուցել է հեղինակը՝ FiBL և IFOAM զեկույցների տվյալների հիման վրա

Հայաստանում օրգանական սննդի մեծ մասը տեղական արտադրման 
և վերա մշակման ծագում ունի՝ խոշոր և փոքր արդյունաբերական ընկե-
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րությունների, անհատ ֆերմերների և ֆերմերային խմբերի կողմից։ Այն 
բաշխվում է հիմնական վաճառքի ուղիներով, հիմնա կանում սուպեր մար կետ-
ներում, մասնագիտացված խանութներում և տոնավա ճառներում՝ տեղական և 
միջազգային: Դրանք ներառում են Greed Day օրգա նական խանութը իր ավելի 
քան 200 օրգանական արտադրանքով, Organic Shop Arme nia, Fresh Lines 
օրգանական խանութը ավելի քան 80 օրգանական կոսմետիկ արտա դրան-
քով, Երիցյան և SAS սուպերմարկետները։ Այս թիվը թերգնահատված է, քանի 
որ շատ սուպերմարկետներ և խանութներ վաճառում են օրգանական արտա-
դրանք ներ, բայց հատուկ չեն դասակարգում կամ հատուկ դարակաշարերի 
մեջ դրանք չեն նշում որպես «օրգանական»:

Օրինակ՝ շուկայավարման վերլուծության արդյունքում պարզվեց, որ 
«Երևան Սիթի» խանութների ցանցը վաճառում է օրգանական թեյեր և հյու-
թեր: Կա նաև Carre four-ը, որը Հայաստանում ունի երկու խանութ և պնդում 
է, որ իր «Օրգանական ան կյու նում» առաջարկվում են օրգանական, բիո և 
սնձանազերծված արտա դրանք ներ Ֆրան  սիա յից և ամբողջ Եվրոպայից: 
Carrefour-ը իր ցանցերով նաև արտահա նում և վաճա ռում է հայկական 
վերամշակված օրգանական արտադրատեսակներ (օրինակ՝ դեղձի ջեմը և 
հյութերը) Մալայզիայում և Սինգապուրում (Shen 2017)։ 

Հայաստանի օրգանական շուկան մատակարարում է ավելի քան 30 օր-
գա նական բերքի տեսակ (Shen 2016)։ Ընդհանուր առմամբ, օրգանական 
ար տա դրու թյունը կեն տրո  նացած է հետևյալ արտադրանքի վրա. մրգեր և 
հատապտուղներ (ծիրան, դեղձ, սալոր, բալ, խաղող, սերուցք, նուռ, տանձ, 
խնձոր, ազնվամորու և հապ ալաս); բանջա րե ղեն (լոլիկ, պղպեղ, սմբուկ, ցուկ-
կինի, վարունգ, գազար, կաղամբ, կարտոֆիլ և ճակնդեղ); հացա հատիկային 
ապրանքներ (ցորեն, ուղղա գրավ, գարու և եգիպտացո րեն) և վայրի հավաքման 
մշակաբույսեր և բանջարեղեն (հնդկաձավար, գորշ, անա  նուխ, անանուխ, 
ան մահ և այլն): Սերտիֆիկացված օպե րատորների Ecoglobe տվյալնե րի բա-
զայի համա ձայն, 2019 թվականի դրությամբ, իննսուն սննդի վերամշակմամբ 
զբաղվող հայկական ընկերություններ զբաղվում են հայկական օրգանական 
սննդա մթերքի վերամշակմամբ և արտադրությամբ:

Ինչ վերաբերում է Հայաստանում օրգանական արտադրանքների տեղա կան 
պա հան ջարկին, ճշգրիտ գնահատականներ չկան: Գրականության ուսումնասի-
րու թյան և փոր ձա գիտական   գնահատականների համաձայն` տեղական օր-
գանա կան արտա դրան քի շուրջ 30%-ը սպառում է ներքին շուկան, իսկ սերտի-
ֆի կաց ված օրգանական արտադրության ավելի քան 70%-ը նախատեսված 
է Եվրոպայի, Ռուսաս տանի, ԱՄՆ-ի և Ասիայի շուկաներ արտահանման հա-
մար (Hovhannisyan 2018): Իրակա նում, օրգա նական ոլորտի զարգացմանը 
պետական   աջակցության բացա կա յության պատճառով, արտահանման շուկայի 
հնարավո րությունը ընկալվում է որպես տեղական արտա դրողների հիմնական 
շարժիչ ուժը այս բիզնեսում:
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Օրգանական արտադրանքի արտահանումը խթանվում է նաև միջազգային 
և տե ղա կան օրգանական արտադրանքի տոնավաճառների միջոցով, որտեղ 
հայ  կական օրգանա կան արտադրողները հաջողությամբ ներկայացնում են 
իրենց արտա դրանքը: Օրինակ, «Հայկական լեռան թեյ» ընկերության օրգա-
նական թեյերն արդեն ցուցակված են առցանց կայքում և վաճառվում են 
գերմանական TeeGschwendner խանութներում (Arminfo 2019)։

Օրգանական ոլորտի զարգացման խոչընդոտները
Ի լրումն օրգանական արդյունաբերության առանձնահատուկ խնդիրների` 

Հայաս տանի օրգանական ոլորտը բախվում է նաև Հայաստանում գյուղա-
տնտե սական ոլոր տի այլ հիմնական մարտահրավերների, ինչպիսիք են` 
բնական աղետները, ենթակա ռուց  վածքների ցածր հասանելիությունը, շուկայի 
և գների անկայունությունը, սար  քա վո րումների և տեխնիկայի բացակա յու-
թյունը, շուկաներ մուտք գործելու դժվա րու թյուն ները և այլն (Shen 2016): 
Ընդ հանուր առմամբ, Հայաստանում օրգանական ոլորտի զար գացման 
մարտահրավերները հերևյալ են 

Արտադրության և վերամշակման խոչընդոտները
Փոքր մասշտաբի, որակի և արտադրության և վերամշակման հատուկ 

պա  հանջ   նե րի պատճառով (օրինակ՝ սերտիֆիկացման ծախսատար ծառայու-
թյուն նե րի), օրգա նա կան արտադրողները ավելի են ենթակա ենթակա-
ռուցվածքների և շուկայավարման թերու թյունների և ավելի բարձր ծախսեր 
են կրում (Darbinyan and Rundgren 2018)։

Առկա է նաև օրգանական հետազոտությունների և աջակցման ծառայու-
թյուն ների պակասը: Կայունության համար օրգանական գյուղատնտեսության 
համա կարգը պետք է լինի շահավետ երկարաժամկետ հեռանկարում (Gian 
and Baker 2012)։

Հետևաբար հետազոտական   ջանքերը պետք է կենտրոնանան օրգա-
նական արտա դրության համակարգի կայունության, արտադրո ղա կանու-
թյան զար  գաց ման, չափման և մոնիտորինգի վրա, ինչպես նաև հատուկ 
տեխնոլոգիաների զար գաց ման վրա, օրի նակ մոլախոտերի կառավարման, 
ավելի բարձր բերքատու սերմերի, հողե րի պտղա բերու թյան վերականգնման, 
կենսաբա նական վերահսկողու թյան վրա ...։ 

Շուկայի հասանելիության խոչընդոտները
Հայաստանի օրգանական գյուղատնտեսության ոլորտի առջև ծառա ցած 

շուկայի մուտ քի խոչընդոտները ստեղծվում են սպառողների նախա սիրու թյուն-
ների, տնտեսա կան միջավայրի և առկա միջազգային առևտրի խոչըն դոտների 
պատճա ռով։ Թեև աս տի  ճա նա բար աճող միտումով, օրգա նա կան արտադրանքի 
սկզբունք ների և առավե լու թյունների վերաբերյալ սպա ռողների տեղեկացվածու-
թյունը Հայաս տանում դեռ ցածր է: Օրգանական ար տադրանքների ցածր սպա-
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ռո  ղական նախապատ վությունը պայմանա վորված է նաև այնպիսի գոր ծոն-
ներով, ինչպիսիք են սպառողների ցածր գնո ղու նա կությունը, շուկայի մատ չե-
լիու թյան թերի գոր ծիքները, ամբողջ տարին օրգանա կան թարմ ար տադրանքը 
գնելու անկարողու թյունը, սեզոնայնության պատճառով, խանութ նե րի վաճառքի 
անհար մար տեղա կայումը և այլն։ 

Բացի այդ, իրենց արտադրանքը արտահանելու համար օրգանական ար-
տա դրող ները պետք է համապատասխանեն գյուղատնտեսական սննդի ավելի 
բարձր պահանջ ների, ստանդարտների և գործեն միջազգային առևտրային 
ռեժիմներում, որոնք օրգա նական արտադրության համար որևէ արտոնյալ 
վերաբերմունք չեն տալիս: Ավելին, օրգանական առևտրի ԵՄ-ԱՄՆ համար-
ժեքության համաձայնագիր ունենալով, այդ երկրները դե ֆակտո դիսկրի-
մինացիայի են ենթարկում երրորդ երկրների արտա դրողներին (Darbinyan and 
Rundgren 2018)։

Եզրակացություն
Վերջին տասնամյակներում օրգանական գյուղատնտեսության ոլոր տը 

զգալի զար գա ցում է ապրել Հայաստանում։ Ներքին պահանջարկը նշանակալի 
չէ, և արտադրու թյան ավելի քան երկու երրորդը արտահանվում է այլ երկրներ: 
Միևնույն ժամանակ, օրգանական արտադրանքի պահանջարկը զգալիորեն 
աճում է աշխարհում, քանի որ սպառողները ավելի բարձր արժեք են դնում 
կայուն և առողջ ապրանքների վրա:

Հայաստանը Եվրասիական տնտեսական միության անդամ է, որտեղ 
մինչև 2020 թվականը ըստ փորձագետների գնահատման, օրգանական 
արտադրանքի շուկան նախա տեսվում է ընդլայնել մինչև 200 միլիարդ 
ԱՄՆ դոլար, իսկ օրգա նական արտա դրանքի սպառումը կարող է կազմել 
համաշխարհային սպառման մեկ հինգե րորդը (EEC 2017): Բարձր արժեք 
ունեցող ապրանքների այս զգալի պահան ջարկի կլանման համար հայ 
արտադրողներին անհրաժեշտ կլինի կառավարության աջակ ցությունը, որը 
մինչ այժմ շատ սահմանափակ եղել:
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Sustainable Agriculture in Armenia
Harutyunyan N.S.

Yerevan “Haybusak” University, Faculty of Law
Among the many ways of achieving sustainable development goals (SDGs) 

by 2030 is the transition to more sustainable agriculture practices such as 
organic farming that can promote feeding the world without destructing the 
environment or threatening human health (Wilde 2019). In Armenia organic 
sector development kicked-off two decades ago. The aim of the present paper 
is to analyze the situation with the organic sector in Armenia in the dynamics: 
from the start in the first years of the new millennium. The study is based on 
desk research and fieldwork research approaches with face-to-face stakeholder 
interviews and literature review. 

Устойчивое сельское хозяйство в Aрмении
Арутюнян Н.С.

Ереванский университет «Айбусак», юридический факультет

В Армении развитие органического сектора началось два десятилетия 
назад. Целью данной статьи является анализ ситуации с органическим 
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сектором в Армении в динамике: с начала в первые годы нового тысячелетия. 
Исследование основано на кабинетных иссле дованиях и подходах к полевым 
исследованиям с очными интервью с заинтересованными сторонами и 
обзором литера туры.

ԻՆՔՆԱԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ ԳԱՅԱՆԵ
Տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ

Երևանի «Հայբուսակ» Համալսարան, տնտեսագիտության ամբիոն

Ամփոփում. Անհատականության զարգացման, ինքնակատարելագործման սկզբունք-
ները բնության հզոր օրենքներից բխող սկզբունքներ են, և անձը, որպես բնության 
բանական մաս նիկ, չի կարող արդյունավե տ գործել առանց դրանց օգտագործման: Դրա 
համար, եթե մարդն ուզում է ինչ-որ բան փոխել իր կյանքում, պետք է սկսի հենց իրենից:

Հիմնաբառեր. հիմնարար սկզբունքներ, շարունակական կրթություն, ֆիզի կական 
չափա նիշներ, մտավոր չափանիշներ, սոցիալական չափանիշներ, հոգևոր չափա նիշ-
ներ, ինք նա կա տա րելագործում

Գլոբալացման երևույթներով և թվային տեխնոլոգիաներով պայամանա-
վորված հասա րակական կյանքի կտրուկ փոփոխությունները անհատի զար-
գացման համար նոր մոտեցումներ են պահանջում: Սակայն մարդկանց կողմից 
օբյեկտրիվ, բնական օրենք ների վրա հիմնված սկզբունքների կիրառումը` բո-
լոր ժամանակ ներում, բոլոր կարգի հասարակություններում և մարդկանց գոր-
ծունեության ցանկացած բնագա վա ռում հզոր միջոցներ են հանդիսանում: 
Հայտնի է, որ մարդու էությունը արտա հայտ վում է չորս բնութագրիչներով` 
ֆի զիկական, մտավոր, հոգևոր, սոցիալ-հուզա կան: Այդ բաղադրիչ ներից յու-
րա քանչյուրին տարբեր մոտե ցումներ ցուցաբերելիս տար բեր ար դյունքներ 
են ստացվում: Այսպես, երբ մարմինը առողջ ապրելակերպի կանոններին չի 
հետևում, անընդհատ բժշկական միջա մտության կարիք է զգում, իսկ կա նոնավոր 
մո տեցման դեպքում` հիվանդություն ները կանխարգելվում են: Կամ, բանական 
մար դը, ժա մանակը անտեղի վատնելու փոխարեն, անընդհատ զբաղվում է 
ինքնազար գաց մամբ: Մարդը հաճախ հարա բերվում է այլ մարդկանց հետ իր 
սեփա կան հետաքրքրու թյու նները բա վա րարելու համար, իսկ սկզբունքային 
մարդը բավա րար  վա ծություն է ստա նում ուրիշներին ծառայելիս: Մարդու հոգին` 
որոշակի շահերից ելնելով կարող է ենթարկվել տարբեր աղանդների, սակայն 
միայն բնական օրենքնե րից բխող սկզբունք ներին հետևելով է մարդը ներդաշ-
նակություն զգում: 

Սեփական ռեսուրսները զարգացնելու համար մարդը պետք է անընդհատ 
ազ դի իր վրա այնքան ժամանակ, մինչև այն կդառնա օգտակար սովորություն` 
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հմտու թյուն: Մարդու ռեսուրսները գտնվում են իր ազդեցության շրջանում և ոչ 
մեկը, իրենից բացի չի կարող ապահովել նրա զարգացումը: Յուրաքանչյուրը 
պետք է հո գա իր մասին ինքնուրույն [2]: Դա ամենակարևոր ներդրումն է այն 
ամենից, ինչ անում է մարդը իր կյանքում: Այն ներդրում է այն գործիքի մեջ, 
որին տիրապետում է մար դը և որի վրա հենվում է կյանքի դժվարություններին 
դիմակայելիս: Մարդը ինքն է գործիք հան դիսանում իր գործողությունների 
համար և էֆեկտիվ լինելու համար պետք է ընդունի անընդհատ ինքնակա-
տարելագործման անհրաժեշտու թյունը: Ինք նա կատարելա գոր ծումը ենթադրում 
է «այսօր երեկվանից ավելի լավը լինել» [3]: Ինք նա կատարելա գոր ծումը պահ-
պանում և զարգացնում է մարդու ամենա արժեքավոր ռեսուրսը` հենց իրեն: 
Մարդը իր անձնական ռեսուրսն է, իր սեփական միջոցը [4]:

Ինքնակատարելագործման սկզբունքը կարևորում է անընդհատ ուշադրու -
թյան կեն տրոնացումը անձի էության բոլոր կողմերի վրա, առանց բացառու-
թյան: Բրյուս Բարտոն ասում է, «Ամեն անգամ,երբ ես տեսնում եմ , թե ինչ 
հետևանքներ են թողնում մանրուքները, մտածում եմ, որ մանրուքներ չկան» [1]: 

Ինքնակատարելագործումը ներառում է մարդու էության չորս չափանիշ ները` 
ֆի զի կական, մտավոր, հոգևոր, սոցիալ-հուզական: Կյանքի փիլիսոփայությունը 
ուղղա  կի կամ անուղղակի բխում է հենց այս չափանիշ ներից: Չափանիշները 
կարող են նաև այլ կերպ կոչվել, սակայն դրանից ոչինչ չի փոխվում: Այսպես, 
փիլիսոփա Գերբ Շեպերդը [1] պատկերում է մարդու էության բնութագիրը չորս 
արժեքների հավասարա կշռումով`

1. հեռանկարներ (հոգևոր չափանիշ)
2. ինքնավարություն (մտավոր չափանիշ) 
3. կապվածություն (սոցիալական չափանիշ) 
4. տոնուս (ֆիզիկական չափանիշ):
Ջորջ Շիխանը [1] առանձնացնում է մարդու չորս դերեր`
1. լավ կենդանի (ֆիզիկական չափանիշ) 
2. լավ մասնագետ (մտավոր չափանիշ ) 
3. լավ ընկեր (սոցիալական չափանիշ )
4. սուրբ (հոգևոր չափանիշ):
Ինքնակատարելագործման համար պետք է շարունակաբար, հետևողա-

կա նորեն զար  գանալ, լինել պրոակտիվ, ժամանակ հատկացնել և կիրառել 
համապա տասխան մեթոդներ: 

Ֆիզիկական չափանիշները նախատեսում են հոգացություն ֆիզիկական 
վիճակի մասին` մշտական ֆիզիկական վարժություններ, սննդի ճիշտ ընտ րու-
թյուն և ընդու նում, ճիշտ հագուստի կրում: Մշտական ֆիզիկական վար ժանքը 
օգնում է առաջին հերթին պրոակտիվության դրսևորմանը: Երբ մարդը նոր է 
սկսում զբաղվել ֆիզի կա կան վար ժանքով, նրա մարմինը սկսում է պայքարել 
իր դեմ` ձգտելով հանգստության և ոչ լար վածության: Սկզբից ծանրա-
բեռնվածությունը կարող է դուր չգալ,մինչև անգամ մարդը կարող է ատել այդ 
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վարժանքը: Բայց լինելով պրոակտիվ և շարունակելով մար զվել մինչև անգամ 
վատ եղանակին, ստանում է հսկայական արդյունք:Երկարատև ֆիզիկա-
կան վարժանքով զբաղվող մարդու սրտանոթային, շնչառական համակար-
գե րը աշխա տում են ավելի արդյունավետ` բարձրացնելով նրա օրգանիզմի 
հնարավորու թյուն ները ավելի շատ ծանրաբեռնվածությամբ աշխատելու, 
գործը նրա համար դառ նում է հաճելի զբաղմունք, ավելանում է էներգիան 
և հոգ նա ծություն չի զգում: Սակայն ամենամեծ ձեռք բերումը ֆիզիկական 
վարժանքով զբաղ վելիս մարդու պրոակտի վու թյուն հմտու թյան ձեռքբերումն 
է, երբ նա ցանկացած իրա վիճակում կատարում է ֆիզի կական վար ժանքը, 
ինչը մեծ ազդեցություն է թողնում նրա պարադիգմայի, ինքնագնա հատման, 
ինքնավստա հության, և անձի ամբողջակա նու թյան վրա: 

Մարդու մտավոր զարգացումը ապահովում է կրթությունը: Այդ պատճառով 
մտքի ինքնակատարելագործման գործում կարևորվում է մարդու շարունակական 
կրթու թյունը: Պրոակտիվ մարդիկ կարողանում են ինքնակրթությամբ զբաղվել: 
Շատ կարևոր է, որ մարդը սեփական ծրագրերը վերլուծել ու գնահատել կարողա-
նա:Շատ կարևոր է, որ մարդը իր կյանքի առաքելությունը կապի ուրիշների 
պարադիգմայի հետ:Այնպիսի կրթությունը,որը չի տանում մարդասիրական 
հակումների ճնշում է ինտելեկտը,և այդ ինտելեկտի մոտիվը դառնում է անհաս-
կանալի: Դրա համար պետք է կարդալ լայն շրջանակ ընդգրկող գրականու-
թյուն, պահպանել հեռակա կապ մեծա գույն մտածող ների հետ: Չկա ինտելեկտը 
զար գացնելու ավելի մեծ միջոց, քան գիրք կարդալը: Այն մարդը, ով չի կարդում, 
ոչնչով չի տարբերվում կարդալ չիմացո ղից: Միտքը զարգաց նելու կարևոր միջոց 
է գրելը: Լավ շարադրված միտքը, որը արտա հայ տում է գաղա փարներ և զգաց-
մունքներ, շատ լավ է ազդում պայծառ մտածողության և տրամաբա նության ու 
պարզ արտա հայտվելու վրա: Մտքի կատարելագործումը հիմնվում է պլա նավոր-
ման և կազմա կերպման գործառույթների վրա: Անձնական հաղթանակի հասնե-
լու հմտություն ներին տիրապետողը կանխատեսում է իր վերջնական նպա-
տա կը, մշակում է գործողությունների ծրագիր, որը ապահովում է նպատակի 
իրա գործումը:

Հոգևոր չափանիշները մարդու արժեքների այն համակարգն է, որը կապում 
է նրան կյանքի հավիտենական ճշմարտությունների հետ: Այն շատ անձնական, 
բայց շատ կարևոր ոլորտ է, այստեղ ինքնակատարելագործումը տանում է 
անձի լիդերու թյան դրսևորմանը: Յուրաքանչյուր մարդ իր ոգու չափանիշները 
կատարելա գոր ծում է յուրո վի: Մեկը այն գտնում է Աստվածաշնչում, որը 
կարդալով ու աղոթելով, իրեն մաքր  ված, կատարելագործված է զգում, ուժ է 
հավաքում, հաս կանում է, որ ճիշտ է կողմնորոշվել և կարող է հետագայում էլ 
ծառայել: Այլք՝ հոգու վե րածննդի, նորոգ ման համար օգտվում են լավա գույն 
գրականությունից կամ երա ժշտությունից: Մյուս ները հոգեկան բավարար-
վածություն են զգում բնությունից: Բնությունը միշտ բարեհաճ է այն մարդկանց 
նկատմամբ, ովքեր կարող են ձուլվել իրեն: Շատ մարդիկ էլ եկել են այն 
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համոզման, որ առանց ուրիշին ծառայելու, առանց ուրիշներին պիտանի լինելու, 
միայն ինքն իր համար ապրելը անիմաստ է, և դա ճիշտ եզրահանգում է: Հոգե-
կան բավարար վածությունը անընդհատ կատա րելագործման կարիք ունի և 
ժամանակ է պահանջում: Մեծ ռեֆորմատոր Մարտին Լյութերը գրել է. «Ես 
այսօր այնքան անելիք ունեմ, որ մեկ ժամ պետք է անցկացնեմ ծնկաչոք» [1]: 
Նրա համար աղոթելը մեխանի կական պրոցես չէր, նրա համար դա ուժի աղբյուր 
էր, որը արձա կում և բազմա պատ կում էր էներգիան: Բուդդայի հետևորդները 
դժվարին պայմաններում պահպանում են հանգստություն, որով հետև նրանք 
իրենց մտքով և սրտով մնում են աղոթքի ազդե ցության ներքո: Միտքը նրա-
նում է, որ եթե մարդիկ ժամանակ են տրա մադրում կյանքի իմաստի մասին 
մտա ծելու համար, ապա այն ինչ բխում է այդ մտածմունքից, հովա նո ցի նման 
բացվում է մնացած գործերի վրա: Մեծ խորհրդատու Դեվիդ Մակկեցը ասում 
է. «Մեծագույն պայքար է ամեն օր մեր հոգու գաղտնարանում: Եթե հաղթում 
ենք այդ կռվում և կարողանում ենք գլուխ հանել ներքին կոնֆլիկտից, ապա 
մտքի պայծա ռություն է առկայծում, և հասկանում ենք թե ինչու ենք ապրում 
երկրի վրա: Հասկանում ենք համագործակցության կարևորու թյունը, հոգում 
ենք ուրիշ ների բարեկեցության մասին և իսկապես, սրտանց ուրախանում ենք 
նրանց հաջողու թյուն ներով» [1]:

Ֆիզիկական, մտավոր և հոգևոր չափանիշների ինքնակատարելագործումը 
հան  դի սանում է անձի ամենօրյա անձնական հաղթանակները: Խորհուրդ է 
տրվում դրա հա մար օրական գոնե մեկ ժամ ժամանակ հատկացնել: Մեկ 
ժամ` բայց ամբողջ կյան քում: Չկա առավել արդյունավետ այդ մեկ ժամը 
անցկացնելու տարբերակ, քան «ամեն օրյա անձնական հաղթանակը»: Այն 
մեծ չափով բարձրացնում է օրվա բոլոր ժամերի ար դյու նավետությունը, 
ներառյալ գիշերային քունը, որը դառնում է ավելի խորը և կազ դուրող: Այն 
տալիս է ֆիզիկական, հոգևոր և մտավոր ուժ, որով հաղթա հարվում են կյանքի 
դժվարությունները: Այն կարող է ազդել այլոց հետ հարա բերու թյունների վրա:

Եթե ֆիզիկական, հոգևոր և մտավոր չափանիշները սերտորեն կապված 
են մարդու անձնական հաղթանակները պայմանավորող սովորույթների հետ, 
ապա սոցիալ-հու զական չափանիշները հիմնվում են մարդու հասարակական 
հաղթա նակ ները ապա հովող սովորույթների վրա: Մարդու կյանքի սոցիալական 
ու զգացմուն քային չա փա նիշները սերտ կապված են միմյանց հետ,որովհետև 
զգաց մունքը զարգանում և ար տահայտվում է մարդկանց հետ շփումների 
արդյունքում: Սոցիալ-հուզական չա փա նիշների կատարելագործումը կոնկրետ 
ժամանակի ծախս չի պահանջում,այն կարող է կատարվել ընդամենը այլ 
մարդկանց հետ ամենօրյա շփումներում: Բայց դրա համար պահանջվում 
է ջանքեր: Այն խիստ կապված է մարդու անձնական ապահո վության 
զգացողության հետ: Ապահովության զգա ցումը բնութագրում է մարդու 
ներդաշնակու թյունը արտաքին աշխարհի հետ: Անձ նական ապահովության 
զգացումը կարող է հան դիսանալ փոխգործողության արդյունք: Երբ մարդը 
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ունակ է հասկանալու ուրիշին, որի հետևանքով չշեղվելով իր տեսակետից, 
կարող է ընդունել այնպիսի որոշում, որը հաղ թանակ կապահովի երկուսին 
էլ, ապա ապահովության զգացում է ծագում, որը ստեղ ծագործ փոխ-
գործողության արդյունքում ապահովում է մեծ արդյու նավետու թյուն: Անձ-
նական ապահովությունը զգացվում է այն ժամանակ, երբ մարդիկ լսում ու 
օգնում են այլ մարդկանց: Անձնական ապահովության ամենակարևոր աղ բյուրը 
մար դու աշ խա տանքն է, երբ մարդու գործունեությունը ապահովում է ցանկալի 
արդյունք: Անձ նական ապահովության զգացողության բարձր մակարդակ է 
բարեգոր ծութունը, երբ մարդը հոգում է ուրիշի կարիքները առանց ճանաչման 
ակնկալիքի: Բեռնարդ Շոուն ասել է. «Կյանքի իսկա կան ուրախությունը հա-
մարում եմ ձգտել այնպիսի նպա տա կի, որը համարում եմ հանճարեղ: Լինել 
բնության մասնիկը, բայց ոչ փոքր, սո ղացող, էգոիստ էակ, որը հակ ված է 
հիվանդանալու, նեղացած է ամբողջ աշխար հից, որը, նրա կարծիքով պետք 
է դուրս գար իր պատյանից` նրա երջան կությունը ապա հովելու հա մար: Ես 
այն մտքին եմ, որ իմ կյանքը պատկանում է ամբողջ հասարա կությանը և 
քա նի դեռ ես ապրում եմ, իմ գլխավոր առաքելությունն է`անել նրա համար 
ամեն ինչ: Ես ցանկանում եմ մինչև մահս ամբողջությամբ օգտագործել իմ 
պոտեն ցիալը: Ես ուրա խանում եմ կյան քով, որը ինձ համար արագ վառվող 
մոմ է, և ես ուզում եմ, որ այն վառվի իմ ձեռքում որքան հնարավոր է պայծառ, 
մինչև հասնի սերունդ ներին այն փոխ անցելու ժամա նակը» [1]: Էլդոն Տանները 
ասել է. «Ծառայու թյունը` մեր վարձն է այս երկրի վրա ապրելու համար»: 
Մարդկանց մեծա մասնությունը կախված է «սոցիա լա կան հայե լուց» [1], նրանց 
գործունեությունը որոշ վում է իրենց շրջապա տողների պատ կերա ցում ներով ու 
պարադիգմաներով: Այն կարող է գիտակց ված կեր պով նպաս տել մարդ կանց 
պրոակտիվության դրսևոր մանը, վերա բերվել նրանց ինչպես պատաս խա նատու 
մարդկանց,կարող է օգնել նրանց ընտրել այնպիսի գործունեու թյուն, որ դառ-
նան անկախ, հարգարժան անհա տա  կանու թյուններ: Գյոթեն ասում է «Եթե 
մար դու հետ վերաբերվենք այնպես ինչ պի սին ինքը կա, նա կմնա այնպիսին 
ինչ պիսին է: Եթե վերաբերենք մարդկանց այնպես, ինչպիսին պետք է լինի, կամ 
պար տա վոր է լինել, ապա նա կդառնա այնպիսին, ինչպիսին պետք է լինի» [1]:

Ինքնակատարելագործման պրոցեսում մարդկանց էության չորս չափանիշ-
ները պետք է կատարելագործվեն հավասարակշռված չափով: Մի ուղղությամբ 
բաց թողումը տանում է մնացածների ոչ արդյունավետ զարգացմանը:

Ինքնակատարելագործումը հատուկ է ոչ միայն անհատներին, այլ մարդ-
կանց խմբ ե  րին, ընտանիքներին, կազմակերպություններին ու երկրներին: 
Այսպես, կազ մա  կեր պու թյան համար ֆիզիկական չափանիշներ են տնտե սական 
ցուցա  նիշները, մտա վոր չափանիշներ են հանդիսանում կազմակերպության 
իմիջը, զար գաց ման մակար դա կը, աշխատողների կարողությունների օգտա-
գոր ծումը: Հոգևոր չա փա նիշ է կազմա կեր պության միսիան: Իսկ սոցիալական 
չափանիշ ները արտահայտ վում են կազմա կեր  պության ներքին ու արտաքին 
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շահակիցների և հան րու թյան հետ հա րաբե րու թյուն ների բնույթով: Երբ սրանցից 
մեկի նկատմամբ ոչ բավա րար ուշա դրություն է դարձ վում, դա բա ցասաբար է 
անրադառնում ամբողջ կազմակերպության վրա: 

 Արդյունավետ գործող բոլոր անձիք, կազմակերպությունները, երկրները 
իրենց առաքելությունը ձևակերպելիս ուշադրության են արժանացնում էական 
բոլոր չորս կողմերի համաչափ կատարելագործմանը:

Ինքնակատարելագործման հզոր միջոցներ են այն սկզբունքները, որոնք 
բխում են բնական օրենքներից և մարդը, որպես բնության բանական մասնիկ, 
չի կարող առանց դրանց կիրառման տևական ժամանակ արդյունավետ 
գործել: Այդ իսկ պատճառով, եթե մարդիկ ցանկանում են փոխել ինչ որ բան 
իրենց կյանքում, ապա պետք է սկսեն հենց իրենցից: 

Գրականություն
1.Գ.Գևորգյան,Կառավարչական հմտություններ, ուս.ձեռնարկ,Եր., 2013
2. С.Р. Кови, Семь навыков высокоэффективных людей, М., 1997
3. Н.Я. Сацко, Практический менеджмент, Сталкер, 1998
4. А. Яновский, Школа бизнеса и личностного развитя (видеоконференции)

Principles of Self-improvement
Gevorgyan Gayane

Yerevan «Haybusak» University, Faculty of Economics

Powerful principles of personal development are principles that follow from 
the laws of nature, and man as a rational part of nature cannot function effectively 
without their long-term use. That’s why if people want to make a change in their 
lives, they should start with themselves.

Принципы самосовершенствования
Геворгян Гаяне

Ереванский университет «Айбусак», экономический факультет

Мощные принципы развития личности - это принципы, вытекающие из 
законов природы, и человек как рациональная частица природы не может 
эффективно функционировать без их длительного использования. Вот 
почему, если люди хотят что-то изменить в своей жизни, они должны 
начать с себя.
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ՀԱԿԱՄԵՆԱՇՆՈՐՀԱՅԻՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ԱՍԱՏՈՒՐՅԱՆ Ս., ԱՍԱՏՈՒՐՅԱՆ Լ.
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, Տնտեսագիտության ամբիոն

Ամփոփում Քննարկված է մրցակցությունը՝ որպես շուկայական տնտեսության 
հիմնական կարգավորող մեխանիզմ:

Հիմնաբառեր՝ ապրանքային շուկա, տնտեսական մրցակցություն, կարգավորող 
մեխա նիզմ

Ռեսուրսների սահմանափակության պայմաններում, տնտեսվարող սուբ-
յեկտ   ների շահերը հաճախ բախվում են իրար, խթանելով մրցակցային պայքար, 
ինչն էլ հան դիսանում է հասարակության զարգացման կարևորագույն պայման-
ներից մեկը։

Տնտեսական հարաբերությունների զարգացման և “ապրանքային շուկա” 
հաս կա  ցու թյան ձևավորման հետ ծնվեց նաև “տնտեսական մրցակցություն” 
հասկացու թյունը: 

Ներկա փուլում մրցակցությունն ընթանում է առաջին հերթին խոշոր տնտես-
վարող սուբյեկտների միջև, ինչպես նաև տնտեսության ոչ գերիշխող դիրք ունեցող 
հատվածի ձեռնարկությունների և սեփականության տարբեր ձևերի միջև: Մրցակ-
ցության հիմնա կան մեթոդներն են ապրանքների և ծա ռայությունների որակի 
բարելավումը, տեսա կանու արագ թարմացումը, ձևավորումը, երաշխիքների և 
ծառայությունների մատուց ման, գների ժամա նակավորապես իջեցումը, վճարման 
պայմանները և այլն: Երբեմն օգտա գործ վում են այնպիսի մեթոդներ, ինչպիսիք 
են` գաղտնի հակամրցակ ցային հա մաձայնությունների կնքումը:

Որպես տնտեսական մեխանիզմի մաս, մրցակցությունը գործում է պահան-
ջարկի, առաջարկի և գների միջոցով: “Ցանկացած շուկա, անկախ դրա 
կոնկրետ ձևից, հիմ նվում է երեք հիմնական տարրերի՝ գնի, պահանջարկի 
ու առաջարկի և մրցակցության վրա,…” [5]. Մրցակցության արդյունքում 
ձևա վորվում է ապրանք ների և ծառայու թյունների գինը: Կատարյալ մրցակ-
ցությունը նախատեսում է բավարար քանակու թյամբ արտադրողների առկա-
յություն, երբ յուրաքանչյուր ձեռ նարկության ազդեցու թյունը գնագոյացման վրա 
չի կարող որոշիչ լինել: Մենա շնորհների ձևավորման պայ ման ներում ազատ 
մրցակցությունը դառնում է մենա շնորհային, կամ անկատար: Ան կատար 
մրցակցությունը տեղի է ունենում այն   ժամանակ, երբ մրցակիցը հնարա վո-
րություն է ունենում միակողմանիորեն ազդել գների վրա: Եթե   մենաշնորհը 
փոխա րինի մրցակ ցությանը, վաճառողները սկսում են ազդել շուկայի վրա 
և շահարկել գները: Անկատար մրցակցությունը խոշոր ընկերու թյունների ու 
փոքր և փոխարինի մրցակցությանը, վաճառողները սկսում են ազդել շուկայի 
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վրա և շահարկել գները: Ան կատար մրցակ ցությունը խո շոր ընկե րությունների 
ու փոքր և միջին ձեռնար կու թյունների միջև է: Սա պայքար է շուկա ների, 
հումքի, էներգետիկ աղբյուրների վրա շու կայական իշ խանության տարած ման 
համար, շահավետ պայմանագրեր, վարկեր ստա   նալու, մտավոր սեփականու-
թյան (արտոնագրեր, լիցենզիաներ և այլն) իրավունքի ձեռքբերման համար: 
Շուկայական մեխանիզմն առավել արդ յու նա վետ է գործում ազատ մրցակցության 
պայ մաններում: Անկատար մրցակցու թյունը աստիճանաբար ավելի ու 
ավելի է հիմնվում արտադրության մեջ, գիտության և տեխնոլոգիաների նոր 
նվաճումների ներդրման վրա և ուղղ ված է արտադրանքի որակի բարելավմանը: 
Տար բերակում են գնային և ոչ գնային մրցակցության տեսակներ:Գնային մրցակ-
ցությունը “պայքար” է արտադրողների և սպառողների միջև արտադրության 
ծախսերի, ապ րանք  ների և ծառայությունների գները կրճատման` առանց դրանց 
որակի և տեսա կա նիների էական փոփոխությունների (օգտագործվում են գների 
շա հարկում, վաճառք և այլն): Ոչ գնային մրցակցությունը արտահայտվում է 
արտադրության մեջ գիտական   և տեխնոլոգիական առաջընթացի նվա ճումների 
ներդրմամբ, ինչը բերում է արտա դրանքի որակի բարելավմանը, նպաս տում է 
արտադրատեսակների ընդլայնմանը: Օգ տագործ վում են այն պիսի գոր ծիքներ, 
ինչպիսիք են երաշխիքային երկար ժամ կետ ները, վար կերը և այլն: Ոչ գնային 
մրցակցությունն առավել լիովին արտա ցոլում է սպա ռողների հետաքրքրու-
թյուն ները: Անկատար մրցակցության մի այլ տեսակ է՝ ան բարեխիղճ մրցակ-
ցությունը», որն իրականացվում է հիմնականում ոչ տնտեսական մե թոդներով, 
ինչպիսիք են պաշտո նատար անձանց կաշառք տալը; 

- արդյունաբերական լրտեսություն;
-  հակամրցակցային համաձայնությունների կնքումը՝ գնային միաս նա-

կան քաղա քականության վերաբերյալ;
- մրցակիցների արտադրանքի կեղծիքները՝ ֆիրմային անվանմամը 

շփո  թու թյան աստիճանի նման ֆիրմային անվանման օգտագործումը 
կամ ֆիրմային ան վանման ապորիրնրի օգտագործումը: Արտա-
դրու    թյան տեմպի և ծավալի կարգա վորիչի դերը իրա կանացնում է 
մրցակ  ցությունը, միաժամանակ այն խթանում է արտադրողին գի -
տա  կան   և տեխնոլոգիական նվաճումների ներդրմանը, աշխա տանքի 
արտադրողակա նության բարձրացմանը, տեխ նոլոգիայի բա րե  լավ մանը, 
աշխատուժի կազմակերպմա նը և այլն: Տնտեսության կարգավորման 
մեխանիզմում մրցակցությունը կատարում է կար գա  վորման, մոտիվա-
ցիայի, բաշխման և վերահսկողության գործա ռույթներ: Պե տա կան   
քաղաքականությունը մրցակ   ցու թյան ոլորտում պետք է ուղղված լինի 
մրցակ ցային գործառույթների իրականացման խթանմանը:

Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության քաղաքականության իրա-
կա նաց ման ընթացքում առանձնապես կարևորվում են՝ 

- ապրանքային շուկայում մեծ թվով մասնակիցների ներկայությունը, 
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կամ որևէ կոնկրետ ապրանքի կամ ծառայության գնորդների և վա-
ճա ռողների ազատ գործո ղու թյունները;

- տնտեսվարող սուբյեկտների մուտքի խոչընդոտների վերացումը ապ-
րան քային շուկա: Մենաշնորհները խոշոր բիզնեսի այն միա վորումներն 
են, որոնք վերահսկո ղու թյուն են իրականացնում երկրի ոլորտների, 
շուկաների և տնտեսության վրա ու ապ րան քային շուկայում չունեն 
մրցակից: Տնտեսության մեջ առանձնացվում են մենա շնորհ ների երկու 
տեսակ՝ արհեստական և բնական: Հայստանի Հանրապե տությունում 
բա ցառու թյամբ նավթի և նավթամթերքի տեղափոխության, տրան-
ս պոր տային տերմի նալ ների և նավա հանգիստների բնական մենա-
շնորհների մյուս տեսակները առկա են՝ 

-  խմելու և ոռոգման ջրի մատակարարում խողովակաշարով;
-  ջրահեռացում կոյուղագծով;
- երկաթուղու ծառայություններ;
-  էլեկտրական էներգիայի տեղափոխման և բաշխման ծառայություններ;
-  գազի ներկրում, տեղափոխում և մատակարարում:
Մենաշնորհների առաջացման պատճառներն են արտադրության և կապի-

տալի կենտրոնացվածության բարձր աստիճանը և համակենտրոնացումները: 
Որոշ մենա շնորհներ հայտնվում են պետության կողմից ուղղված նպա տա-
կային գործո ղություն ների արդյունքում: Ինչպես վերը նշված է, բնական մենա-
շնորհները ներա ռում են ջրի, էլեկտրաէներգիայի, նավթի, գազի և երկա-
թուղային տրանսպոր տի ոլորտները: Վերջին տասնամյակներում համաշ-
խարհային պրակտիկայում նկատ վում է այս ոլորտներում կառավարության 
կանոնակարգի կրճատում:

Գերիշխող կամ մենաշնորհ դիրք ունեցոզ տնտեսվարող սուբյեկտները, 
արտա դրում են որոշակի ապրանքների գերակշռող քանակություն և հետևա-
բար, ազդում են գնագոյացման գործընթացի վրա և ստանում են բարձր 
եկամուտներ (գերշա հույթ):

Մենաշնորհների պատմությունն անբաժանելիորեն կապված է հետևյալ 
գոր ծոն ների հետ.

- բաժնետիրական սեփականության իրավունքի աճի գործընթաց;
- բանկային համակարգի կողմից նոր գործառույթների և հնարավո-

րություն ների ձեռքբերում;
- ներդրումային համակարգի մասնակցության զարգացում:Մենաշնորհի 

հիմքը շուկայում տնտեսվարող սուբյեկտի գերիշխող դիրքն է, ինչը թույլ 
է տալիս նրան վճռա կան ազդեցություն ունենալ մրցակցության վրա, 
գին թելա դրել, նվազեցնել արտադրու թյունը և խոչընդոտել մուտքը 
շուկա այլ տնտես վարող սուբյեկտների համար: Մենա շնորհները տնտե-
 սական ռեսուրսների բարձր կենտրոնացվածության պատ ճառով հնա-
րա վորություն են տալիս արագացնել տեխնոլոգիական առաջ ըն թացը: 
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Այնու ամե նայնիվ այդ հնարավորություններն իրականացվում են այն 
դեպ քում, երբ այդպիսի զարգացումը նպաստում է գերշահույթների 
ստաց մանը: Պետական   մակրոտնտե սա կան կարգավորման հիմնա կան 
գործառույթներից մեկը մրցակցության պաշտպանու թյունն է: Մրցակ -
ցությունը շուկայական տնտե սու թյան մեջ կարգավորող հիմ նական 
մեխանիզմն է: Եթե   մենաշնորհը փոխա րինում է մրցակ ցու թյանը, ապա 
մենաշնորհ դիրք ունեցող տնտեսվարող սուբ յեկտները ազ դում են շու-
կայի վրա և շահարկում գնե րը: Մենաշնորհների շա հերից ելնելով վերա-
բաշխվում են նաև բնական պաշարները: Հաշ վի առնելով վերոգրյալը 
անհրաժեշտ է պետական   հա կա  մե նա շնոր հային գոր ծո ղու թյուններ իրա-
կանացնել: Արդյունավետ է միայն այն հա կա մենաշնորհային օրենք ների 
համակարգը, որի նպատակը մրցակ ցության պաշտ պա նությունն ու 
ամրա պնդումն է, արտադրության արդյունավետության բարձրա ցումը:

Այստեղ կարևոր նշանակություն են ստանում պետական   կարգավորման 
հետևյալ գործառույթները.

ա) եկամուտի և հարստության վերաբաշխում;
բ) ազգային ռեսուրսների կառուցվածքը փոխելու համար ռեսուրսների 

բաշխ ման ճշգրտում;
գ) տնտեսության կայունացում (զբաղվածության և գնաճի վերահսկում), 

ինչպես նաև տնտեսության զարգացման խթանում:
Հայաստանի Հանրապետությունում նպատակահարմար է ներդնել մրցակ-

ցու թյու նը պաշտպանելու ուղղությամբ միջոցառումների մի ամբողջ շարք` 
ապրան քային շու կա ների մենաշնորհացման առանձնահատկությունների հետ 
կապված: Այս համա կարգը պետք է ներառի հետևյալ միջոցառումները.

1. Կառավարման ապակենտրոնացում;
2. Այն խոչընդոտների նվազեցում, որոնք սահմանափակում են տնտես-

վարող սուբյեկտների մուտքը գործող շուկաներ;
3. Նոր տնտեսվարող սուբյեկտների մենաշնորհային շուկաներ մուտքի 

խթանում;
4. Գործող պետական   մենաշնորհային սուբյեկտների տարանջատում;
5. Մենաշնորհային տիպի պետական   կազմակերպչական կառույցների 

վերա ցում:
Հակամենաշնորհային մարմինը պետք է սահմանի մենաշնորհի և մրցակ-

ցու թյան օպտիմալ հարաբերակցությունը և մշակի հակամենաշնորհային 
կարգավորիչ միջո ցառումներ:

Շուկայական տնտեսության մեջ միշտ կա վտանգ, որ մրցակիցները 
կփոր  ձեն խու սափել պարտադիր սահմանվող նորմերից: Այս առումով կա-
ռավարությունը պար տա վոր է ընդունել օրենքներ, որոնք կկարգավորեն 
մրցակցային դաշտը: Հա կա  մենաշնոր հային օրենսդրությունը մեծ նշանա-
կություն ունի շուկայական հա րաբերությունների զարգացման, մենաշնորհի 
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սահմանափակման և առողջ մրցակ ցության զարգացման համար:
Հայաստանի Հանրապետությունում հակամենաշնորհային կարգավոր-

ման հիմ նա  կան սկզբունքները սահմանվում են «Տնտեսական մրցակցու-
թյան պաշտպա նու թյան մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-
քում (այսուհետ՝ Օրենք), իսկ կար գա վորղ մարմինն է Հայաստանի Հանրա-
պե տության տնտե սական մրցակ ցու թյան պաշտ պա նության պետական 
հանձնաժողովը (այսուհետ նաև՝ Հանձնա ժո ղով):

Հակամենաշնորհային կարգավորման գործընթացում ամենա կարևոր 
ուղղու թյուն ներից է համակենտրոնացումների նկատմամբ վերահսկողության 
իրականա ցումը: Մրցակցությունը կարգավորող մարմինը Օրենքով իրեն 
վերապահված լիա զո  րու թյուն ների շրջանակում, հսկողություն է իրա կա-
նացնում նաև տնտեսվարող սուբ յեկտ ների միջև տեղի ունեցող համակենտ-
րոնացումների նկատմամբ:

Սակայն համակենտրոնացումների նկատմամբ արդյունավետ վերա հսկողու-
 թյան իրականացման ուղղությամբ առկա են որոշակի խնդիրներ՝ ոլորտը 
կարգա վորող մարմնի համար հասանելի չեն բաժնետիրական ընկե րու թյուն-
ներում կա տար վող գոր ծ արքների վերաբերյալ տեղեկությունները: Մասնա-
վորապես, բաժնե տիրական ընկե րու թյուն ների հիմնադիրների վերա  բերյալ 
փոփոխություն ները գրանցվում են ռեեստր վարող կազմա կեր պություններում, 
հետևաբար բաժնե տիրա կան ընկերությու ններում կատար վող գործարքների, 
վերակազմակերպում ների և վերջիններիս կողմից չհայ տա րարագրված համա-
կենտրոնացումների բացահայտ ման համար տեղեկա տվական աղ բյուրները 
բացակայում են: Ըստ այդմ՝ Հանձնաժո ղովի տեսադաշտից դուրս են մնում 
«Հայաստանի կենտրոնական դեպո զիտարիա» բաց բաժնետիրական ընկերու-
թյունում և այլ ռեեստր վարող կազմակե րպություն ներում արժեթղթերով կա-
տար վող գործարք ների և այդ գործարքները կատարած անձանց վերաբերյալ 
տվյալ ները, և Հանձնա ժո ղովը, ըստ էության, զրկված է նշված գործարքների 
նկատ մամբ վերահսկողության իրականաց ման հնարավորությունից:

Այս կապակցությամբ մրցակցային դաշտը կարգավորող մարմինը պետք է 
օրեն ս  դրական փոփոխություններ կատարի, որոնց ընդունման դեպ  քում 
բաժնե տիրա կան ընկերություններում կատարվող գործարքների վերաբերյալ 
տեղեկա տվու թյու նը կդառ նա հասանելի և առավել արդյունավետ կդարձնի 
համակենտ րոնացում ների նկատ մամբ վերահսկողությունը՝ ինչ պես տնտես-
վարող սուբյեկտ  ների կողմից նոր գործարք ների կայացման ուղղու թյամբ, 
այնպես էլ նախկի նում չհայտարարա գրված համակեն տ րո նացման գործարք-
ները բացահայտելու ուղղու թյամբ:
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конкуренции, опыт международного регулирования их оценки, а также 
вопросы регулирования концентрации в Республике Армения

ՀՀ ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

(գազամատակարարման ոլորտի օրինակով)

ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Գ., ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Հ.
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, Տնտեսագիտության ամբիոն 

Ամփոփում Քննարկված է ՀՀ հանրային ծառայության գործառույթների իրա-
կանացման, պետական ապա րատի կազմակերպման և վերջինիս գործունեության 
ոլորտում միասնական պետական քաղաքականության իրականացման հարցերը: 
Մասնավորապես գազամատա կարարման ոլորտում գործընթացների դիտարկումը 
հանգեցրել է նրան, որ «Գազպրոմին» տրված մենաշնորհը նվազեցրել են գազի գնի 
վրա ազդելու Հայաստանի կառավա րու թյան հնա րավորությունները և հարցը դարձնում 
են հայ-ռուսական քաղաքական երկխո սու թյան առարկա:

Հիմնաբառեր՝ հանրային ծառայություն, գազամատա կարարում, մենաշնորհ, 
պետական կառավարում
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 Հանրային ծառայության կառավարումը իրենից ներկայացնում է պետական 
մար մինների կողմից գիտակցված, նպատակաուղղված ազդեցություն հան-
րային ծառայու թյան վրա՝ հանրային ծառայության գործառույթների իրա կա-
նացման, պետական ապա րատի կազմակերպման և վերջինիս գործու նեության 
ոլորտում միասնական պետական քաղաքականության իրականացման համար: 
Հանրային ծառայության կա ռավարման մարմինները հատուկ պետական 
մարմիններ են կամ նրանց ստորա բաժանումներ, որոնց իրավասության շրջա-
նակում է պետական ծառայության համա կարգի զարգացման ապահովումը՝ 
հասարակական զարգացումներին զուգընթաց: 

Հանրային ծառայության արդի հիմնախնդիրները հիմնականում համա -
կարգված ձևով ուսումնասիրված են գիտական շրջանակներում: Մասնա վորա-
պես, կարելի է առանձնացնել Վ.Վիլսոնի, Ա.Ֆիլիպի, Ն.Ռոուզի, Պ.Դրուկեռի, 
Ս.Ակեռմանի, Ջ.Մոնտ գոմերիի, Խ.Լունի, Հ.Վոլմանի, և Պ.Միլլեռի, Ս.Օբսբորնի, 
Հ.Վոլմանի ու Կ.Թուրմայերի աշխատությունները [2]: 

Հանրային ծառայությունների ոլորտը սոցիալտնտեսական մեծ նշանա կու-
թյուն ունի: Դա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ դրանց գործու նեու-
թյունը շոշա փում է բնակչության լայն շերտերի շահերը: Այս ծառայությունների 
գործունեու թյան հետ կապված ցանկացած փոփոխություն անրադառնում է 
մակրոտնտեսական ցուցանիշների և կենսամակարդակի վրա: Այդ պատճառով 
հանրային ծառայու թյունների ոլորտի սուբյեկտների կարգավիճակը ստիպում 
է պետությանը հիմնավոր ված կերպով վերահսկել վերջիններիս գործու-
նեությունը և սահմանել պատասխա նա տվության մեխանիզմներ նրանց կողմից 
իրականացվող տնտեսական գործու նեու թյան համար:

Ազգային տնտեսության համար հանրային ծառայությունների ոլորտում 
գործող սուբյեկտները հանդիսանալով խոշոր ընկերություններ,և շատ դեպ-
քերում նաև միակ օպերատոր, հնարավորություն ունեն զգալի ռեսուրսների 
կենտրոնացման միջոցով իրականացնել հետգնման մեծ ժամանակահատված 
ունեցող և հասարա կական առումով կենսական նշանակության ծրագրեր: 

 Հանրային ծառայությունների ոլորտը ունի ռազմավարական նշանակու-
թյուն, գործունեության մաշտաբների, հասարակության բարեկեցության ապա-
հով  ման գործում սեփական գործունեության կարևոր նշանակության պատ ճա-
ռով: Դրա համար էլ, պետությունը, մի կողմից ձգտում է ստեղծել հանրային 
ծա ռայու թյուն ների ոլորտի կազմակերպությունների համար բարենպաստ բիզ-
նես միջա վայր, իսկ մյուս կողմից փորձում է պաշտպանել բնակչությանը հնա-
րավոր անբա  րե խիղճ վարքագծից` իրականացնելով տվյալ ոլորտի կազմա կեր-
պու թյուն ների գործունեու թյան վերահսկողություն և կարգավորման գործառույթ:

 Հանրային ծառայությունների ոլորտը կարելի է ներկայացնել որպես բնա-
կան մենաշնորհ հանդիսացող համակարգաստեղծ կազմակերպություններ ի 
ամբող ջու թյուն, որոնք գործում են ենթակառուցվածքային ճյուղերում, միա վոր-
ված են ընդհա նուր տեխնոլոգիական գործընթացում, թողարկում են հասա-
րակության կենսագոր ծու նեության տեսակետից հատուկ նշանակություն ունե-
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ցող ապրանքներ և ծառայություններ [1]:
Մենաշնորհ հասկացությունը իր մեջ հաճախ բացասական ընկալումներ 

ունի, դիտարկվում է որպես մրցակցության սահմանափակման, նոր արտադրող-
ների շուկա մուտք գործելու արգելքների ստեղծման, թողարկվող ապրանքների 
ու ծառա յու թյուն ների գնագոյացման վրա արհեստական ճնշման միջոց: Երբ 
մենաշնորհները երկրի տնտեսությունում ունենում են կարևոր դեր,ապա նման 
իրավիճակի հետևան ք ները կարող են հասարակության և տնտեսության համար 
խիստ վտանգավոր լինել: Դրա համար պետության կողմից պետք է մշակվի 
հակամենաշնորհային քաղաքա կանություն:

Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ մի շարք դեպքերում շուկայում 
մենաշնոր հային իրավիճակը հանդիսանում է տնտեսության տվյալ ճյուղի 
կայուն զարգաց ման առավել նպատակահարմար տարբերակը և ամբողջությամբ 
համապատաս խա նում է պետության և սպառողների շահերին: Նշված դեպ-
քերում մրցակցությունը կա րող է հանգեցնել արտադրական և սպառողական 
ծախսե րի աճին, որը հիմնականում տեղի է ունենում բնական մենաշնորհների 
դեպքում, որոնց կարգավորումը պետու թյան կարևոր խնդիրներից է: Մենա-
շնորհների տե սակ ների մեջ կարևորվում է բնա կան մենաշնորհը, որի դեպքում 
առավել նախ ըն տ րելի է դառնում մեկ ընկերության կողմից տվյալ ապրանքների 
և ծառայու թյունների գծով պահանջարկի բավարա րու մը: Այս դեպքում գործում 
է մասշտաբի էֆեկտը, ինչի արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում մեկ 
ընկերության կողմից քիչ ծախսերով սպասարկել տվյալ ճյուղը:

Ժամանակակից պայմաններում բնական մենաշնորհները ներկայացնում են 
հա մակարգաստեղծ կազմակերպություններ,որոնք կազմում են ազգային տնտե-
սու թյան կենսագործունեության հիմքը: Հանրային ծառայությունների ոլորտին 
հիմնա կանում դասվում են այնպիսի ծառայություններ, որոնց մատա կարարում-
նե րի ան գամ կար ճա ժամկետ ընդհատումը կարող է հանգեցնել ամբողջ տնտե-
սության կեն սա գոր ծու նեության խաթարմանը: Ըստ էության, դրանք ներկա-
յացնում են մենա շնորհներ, որոնց գոյությունը պայմանավորված է գործունեության 
տեխնոլո գիական առանձնա հատ կություններով: Բնական մենաշնորհները թո-
ղար կում են հա սա րակության կեն սա գործունեության համար չափազանց կարևոր 
արտադրանք, որը փոխարինելի չէ: Խնդիրը կայանում է նրանում, որ այդ ծա-
ռայությունների բացակայության պայման ներում մարդու և տնտեսության կենսա-
գործունեությունը անհնար է, օրինակ՝ ջրամա տակա րարումը: Հանրային ծառա-
յությունների գոյությու նը կապված է համապա տաս խան ենթակառուցվածքների 
գործունեության հետ, որոնք հիմնականում վերա բերում են ցանցային համա-
կարգերին: Բացի դրանից, տվյալ ոլորտում գործող ընկերու թյուն ներին հատուկ 
է մեծ կապիտալատարությունը, հիմնական միջոց ների թանկարժե քու թյունը, ինչը 
ենթադրում է մեծածավալ ծախսեր, իսկ մյուս կող մից հանգեցնում է ցածր 
սահմանային ծախսերի: Մյուս կողմից թողար կվող արտադրանքի յուրահատ կու-
թյու նը թույլ է տալիս դիտարկել դրանք, որպես հանրային բարիքներ: 

Հանրային ծառայությունները ռազմավարական նշանակություն ունեն 
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պետու թյան անվտանգության ապահովման գործում: Տվյալ ոլորտի կողմից 
մատուցվող ծա ռայությունները ազգային տնտեսության կենսագործունեության 
կարևոր երաշխիք են հանդիանում: 

 Հանրային ծառայությունների ոլորտի կազմակերպությունների կողմից 
արտա դրվող արտադրանքը և ռեսուրսները բավարարում են բնակչության 
զգալի մասի պահանջմունքները և կարևոր նախապայման են հանդիսանում 
տնտեսության տար բեր ճյուղերի զարգացման համար: 

Ենթակառուցվածքային ոլորտում հանրային ծառայությունները մեծ դեր 
ունեն տարածքային զարգացման գործում: Հանրային ծառայության առան ձին 
տեսակ ներ, օրինակ՝ էներգետիկ ցանցերի առկայությունը հնարա վորություն է 
տալիս ապահո վել պետության և հասարակության բնականոն գործունեությունը:

Հանրային ծառայությունները իրականացնում են մակրոտնտեսական 
գործա ռույթ: Նրանց կողմից թողարկվող արտադրանքի նկատմամբ պահան-
ջարկի ցածր ճկու նության և արտադրության անկման պայմաններում հանրային 
ծառայու թյուն ները որոշակիորեն մեղմում են ներքին պահանջարկի կրճատումը:

Մեծ է հանրային ծառայությունների դերակատարումը բյուջետային գործըն-
թա ցում: Տվյալ ոլորտի ընկերությունները, շրջանառության մեծ ծավալների 
հետևան քով հանդիսանում են խոշոր հարկատուներ, հետևաբար,նրանց 
գործունեության համար պայմաննների ստեղծումը նպաստում է բյուջետային 
մուտքերին:

Հանրային ծառայությունները ունեն սոցիալական մեծ նշանակություն: 
Հայտնի է, որ հանրային ծառայությունների ոլորտում թողարկվող ար տադրանք-
ները ունեն կեն սական նշանակություն, և կարևոր տեղ են զբաղեցնում 
սպառման կառուց ված քում: Այս ոլորտի ընկերությունների ֆինանսատնտեսական 
կայունությունը կարևոր նա խա պայման է հանդիսանում բնակչության և 
տնտեսական կենսագոր ծունեու թյան ապահովման համար:

 Հանրային ծառայության ոլորտի առանձնահատկություններից է նաև այն, 
որ դրանք պետք է ունենան լրացուցիչ արտադրական հզորություններ, որպիսի 
ճգնա ժա մային պայմաններում բավարարեն բնակչության պահանջմունքները: 

Հանրային ծառայությունները շուկայական տնտեսության պայմաններում 
են թարկվում են առևտրայնացման, ինչը պահանջում է,որ պետությունը իր 
սոցիա լա կան գործառույթի դերը պահպանելու համար իրականացնի սպառող-
ների իրա վունք ների և շահերի պաշտպանության միջոցառումներ:

Հանրային ծառայությունների կողմից թողարկվող արտադրանքի և մատուց-
ված ծառայության սակագնային կարգավորումը հանդիսանում է գործարար 
ակտի վու թյան խթանման հիմնական գործիքներից մեկը:

Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառայությունների ոլորտում կար-
գա վորումն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության հանրային ծառա-
յու թյուն ները կարգավորող հանձնաժողովը ՝ՀԾԿՀ [1]: Հանրային ծառա յու-
թյունների ոլոր տում կարգավորումը պետական քաղաքականության մի մասն է, 
որի նպատակն է հավա սա րակշռել սպառողների և հանրային ծառայությունների 
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ոլորտում կարգա վորվող գոր ծունեություն իրականացնող անձանց շահերը, 
• կարգավորվող անձանց համար ստեղծել գործունեության միատեսակ 

պայման ներ,
• նպաստել մրցակցային շուկաների ձևավորմանն ու զարգացմանը և 

խթանել
•  ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումը:
ՀՀ-ում Հանրային ծառայությունների կարգավորվող ոլորտներն են՝ 
• էներգետիկայի բնագավառը, որը ներառում է էլեկտրաէներգետի կա-

կան, ջերմա մատակարարման, գազամատակարարման համակար գերը,
• ջրային համակարգը, որը ներառում է խմելու, ոռոգման, տեխնիկական 

ար դյու նա բերական ջրի մատակարարումը, ջրահեռացումը և կեղտա-
ջրերի մաքրումը,

• հեռահաղորդակցության (էլեկտրոնային հաղորդակցմաան) բնագա վառը,
• փոս տային կապի բնագավառը,
• տրանսպորտի (երկաթուղային) բնագավառըՙ տրանսպորտային միջոց-

ների պար տա դիր տեխնիկական զննության անցկացումը:
ՀՀ հանրային ծառայությունների ոլորտում կարևոր դերակատարում ունի 

գազա մա տակարարման համակարգը, որի կառավարումը ըստ ՀՀ Կառա վա-
րության և ՌԴ Կառավարության միջև «ՀայՌուսգազարդ» փակ բաժնետրիական 
ընկերության բաժ նե  տոմ սերի առուվաճառքի և հետագա գործունեության պայ-
ման ների մասին 2013թ դեկ տեմբերի 2-ի համաձայնագրի, մինչև 2043թ դեկ տեմ-
բերի 31-ը իրականացնելու է «Գազ պրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն, որը հան դիսանում 
է ռուսաստանյան «Գազպրոմ» ՀԲԸ-ի դուստր ընկերությունը: Երբ 2014թ 
հունվարի 31-ին 12600000 հատ 63 333 900 000 հայ կա կան դրամ արժեքով 
սովորական բաժնետոմսերի փաթեթը հանձնվեց «Գազպրոմ» ՀԲԸ-ին, վերջինս 
դարձավ ընկերության բաժնետոմսերի միակ բաժնե տերը: «Գազ պրոմ Արմենիա» 
ՓԲԸ-ն բնական գազ է ներմուծում ՌԴ-ից [4]` համաձայն «Գազ պրոմ Էքս պորտ» 
ՍՊԸ հետ կնքած պայմանագրի: Հայ-վրացական սահ մանից ներկր ված գազը 
գա զափոխադրման համակարգի միջոցով տեղա փոխվում է գազա բաշխման 
համա կարգ, որտեղից էլ՝ սպա ռողներին: «Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն ապա-
հովում է ՀՀ ներքին շուկայում բնական գազի մատակարարումն ու իրացումը: 

«Գազպրոմ Արմենիա» ՓԲԸ-ն ձգտում է զբաղեցնել իր տեղը տարածա-
շրջանային նշա նակության գազաէներգետիկ նախագծերում` ակտիվ մասնակ-
ցություն ապահովե լով ներքին և արտաքին շուկաների էներգետիկ ծրագրերում: 
Ընկերության գործունեու թյան հիմնական տեսակներն են.

• բնական գազի փոխադրում, պահեստավորում, բաշխում և իրացում,
• էլեկտրաէներգիայի արտադրություն և իրացում,
• գործող գազափոխադրման և գազաբաշխման համակարգերի ու ստոր-

գետնյա պահեստարանների վերակառուցում և ընդլայնում,
• գազային ոլորտում օբյեկտների շահագործման հուսալիության և ան-

վտան  գու թյան ապահովում [5].
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 Ընկերությունն ունի տարածքային սկզբունքով կազմակերպված 15 գազի-
ֆիկաց ման և գազամատակարարման մասնաճյուղեր (ԳԳՄ), «Ինժեներական 
կենտրոն», 5 դուստր ընկերություն, ինչպես նաև «Հրազդան-5» և «Ուսումնա-
սպորտային համա լիր» հիմնարկները: Այսօրվա դրությամբ Ընկերությունը 
հանդիսանում է Հայաստանի տնտեսության առաջատար ընկերություններից 
մեկը և արձանագրում է լավագույն ցու ցանիշներ` զբաղեցնելով առաջատար 
և կայուն դիրք Հայաստանի տնտեսության հան գուցային ճյուղերից մեկը 
հանդիսացող գազաէներգետիկ ոլորտում` զուգա հե ռա բար ապահովելով նաև 
մի շարք կապակցված ոլորտների դինամիկ զարգացումը: «Գազպրոմ Արմենիա» 
ՓԲԸ հանդիսանում է հանրապետության խոշոր գործատու նե րից մեկը: 
«Գազպրոմ Արմենիա» փակ բաժնետիրական ընկերության գործունեու թյան 
հիմնական նպատակը նոր կառուցվող տարանցիկ գազամուղների և գազի 
ստոր գետ նյա պահեստարանների նախագծման, կառուցման, շահագործման 
և գործող գազամա տակարարման և բաշխման ցանցերի շահագործման և 
ընդլայնման միջոցով բնական գազի հուսալի, անխափան և անվտանգ 
մատակարարման ապահովումն է: Ընկերու թյան Որակի քաղաքականության 
հիմքը կողմնորոշումն է մատուցվող ծառա յու թյուն ների որակի նկատմամբ` 
ելնելով յուրաքանչյուր բաժանորդի պահանջ մունք ներից ու սպասելիքներից: 
Մատուցվող ծառայությունների որակը և որակի կառա վարման հա մակարգի 
գործընթացները Ընկերության համար Հայաստանի Հանրապե տության ներ քին 
շուկայում բնական գազի իրացման շուկայի ընդլայնման գլխավոր պայմանն է, 
ինչ պես նաև` շահույթ ստանալու հիմքը:

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում հանրապետության գազաէներ-
գետիկ ոլորտում Ընկերությունն իրականացրել է $900 մլն ընդհանուր գումարով 
ներդրումներ: Պետք է հիշել, որ համաձայն 2013 թվականին 30 տարով ստորա-
գրված հա մաձայ նա գրի` սակագները պետք է լինեն այնպիսին, որ «Գազ պրոմ 
Ար մենիա»-ն ծածկի սահ մա նին գազի գնման ու տեղաբաշխման հետ կապված 
իր ծախ սերը, և ունենա տա րեկան միջինում 9% շահութաբերություն: Այս 
իրավիճա կում, երբ Հայաստան առաք վող գազի գինը ($165` 1000 խմ-ի դիմաց) 
շուրջ 2 անգամ բարձր է քան ՌԴ-ից Եվրոպա առաքվող գազի գինը ($87`1000 
խմ-ի դիմաց) [6], «Գազպրոմ Արմենիա»-ն դիմել է ՀԾԿՀ-ին` գազի նոր 
սակագին սահմա նե լու համար:

Այսպիսով, «Գազպրոմին» տրված մենաշնորհները նվազեցնում են գազի 
գնի վրա ազդելու Հայաստանի կառավարության հնարավորությունները և 
հարցը դարձ նում են հայ-ռուսական քաղաքական երկխոսության առարկա:

Գրականություն
1. ՀՀ օրենքը ,,Հանրային ծառայությունը կարգավորող մարմնի մասին,, 

22.02.2021.
2. Ա Եզեկյան, Հանրային ծառայության տեսա-գործնական հիմնա խնդիրները 

ՀՀ-ում,ատ.սեղմնագիր, 2018 
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Problems of Public Services in Armenia
(on the example of the gas supply sector)

Gevorgyan Gayane, Danielyan Hrant
YHU, Department of Economics 

Solving problems in the sphere of public service for the public administration 
system of the Republic of Armenia is an issue on the agenda. During this period 
of fundamental reforms in our country, it is extremely important to improve the 
public service system.

Only if there is a system of organized and high-quality public service we can 
solve economic, political and other challenges.

Проблемы общественных услуг в Армении
(на примере газоснабжения)

Геворгян Гаяне, Даниелян Грант
ЕУА, Факультет экономики

В повестке дня стоит решение проблем в сфере государственной 
службы для системы государственного управления Республики Армения. В 
этот период карди наль ных реформ в нашей стране чрезвычайно важно 
улучшить систему государст венной службы. Только при наличии системы 
организованных и качественных общественных услуг мы можем наладить 
с экономическими, политическими и другими пробле мами.
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 
ՀՈԳԵԲԱՆՈւԹՅՈւՆ

ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ՊՐՈՖԵՍԻՈՆԱԼԻԶՄԸ 
ԿՈՄՊԵՏԵՆՏԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՄԱՆ ԵՎ ԴԱՍԱՎԱՆԴՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀԱՅԿ Հ.
Մանկավարժական գիտ դոկտոր, պրոֆեսոր

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, Հումանիտար ֆակուլտետ

Ամփոփում. Հոդվածում քննարկված է մանկավարժական պրոֆեսիոնալիզմի 
ձևա  վոր ման գործընթացը մասնագիտական կոմպետենցիաների զարգացման, դա        -
սա վանդման գործընթաց ների կոմպետենտային մոտեցման և դասավանդման 
ժամանակակից ռազմավարությունների համատեքստում:

Հիմնաբառեր. կոմպետենցիա, կարողություն, հմտություն, ռազմավարություն, 
պրոֆեսիո նալիզմ, աշխատաշուկա, ուսուցման մոդելներ:

Կրթության և կրթական տեխնոլոգիաների բովանդակային արդիակա-
նացման, կրթական համակարգը համաշխարհային կրթական տարածք 
ինտե գրվելու ճանա պարհ ներից մեկը կրթության կողմնորոշումն է դեպի կոմ-
պետենտային մոտեցումն ու հաստատությունների ուսումնական գործըն թացում 
դրա իրականացման արդյու նավետ մեխանիզմների մշակումը:

Իսկ ինչպե՞ս ձևավորել կրթության ռազմավարությունը մասնագետի կոմպե -
տեն տությունների ձևավորման անհրաժեշտության հաշվառմամբ:

Կրթության գործընթացում ի՞նչպիսի կոմպետենցիաների զարգացումն է 
կարևոր:

Կոմպետենցիաների էական կարևորումը տեղաշարժեց ժամանակակից 
աշխա տաշուկայի համար մասնագետների պատրաստման կրթական ծրա-
գրերի սահ ման ները: Նախկինում նրանք որոշում էին այն գործառույթները, 
որոնք պետք է կատա րտվեն աշխատանքում, դրանց հիման վրա ստեղծվում 
էին մասնագրեր, ուսուցման մոդելներ և դրված խնդիրների լուծման համար 
անհրաժեշտ հմտու թյունների չափման համար թեստեր, փորձելով համեմատել 
գործոնային միա վորներն աշխատանքի հաջո ղությունների հետ: Ըստ էու-
թյան, մասնագիտու թյունների մոդել ներ ստեղծելու ավան դական փորձը 
սկսվեց աշխատանքի և անձի առանձնացված վերլուծությամբ ու դրանք 
հա մա  տեղելու փորձերով: Այս մոտեցումը բավականաչափ հաջողակ էր աշ-
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խատանքի ակադեմիական իրականացման և օպերատիվ գործառնական 
կատարման հետ կապ ված կանխատեսումների ժամանակ, սակայն այն թույլ 
չէր տալիս որոշել, թե ինչն է օգնում մարդկանց գոր ծունեության մեջ հասնել 
հաջողության անորոշության, ստեղծա գործականության, այլ մարդկանց հետ 
լայն փոխներգործության պայման ներում: 

Աշխատանքային կոմպետենցիաների վրա հենված մոտեցումներում, վեր-
լու ծու թյունը սկսվում է աշխատող անձից՝ առանց այդ աշխատանքը պատ շաճ 
կատա րելու հա մար անհրաժեշտ բնութագրերի մասին նախնա կան եզրակա-
ցությունների, այնու հետև հարցազրույցների հիման վրա վարքա գծային օրի-
նակ ներ ստանալու նպատա կով, որոշվում է տվյալ աշխա տան քում հաջողու-
թյան ապահովման հետ կապված անձ նային հատկու թյուն ները: Կոմպետեն-
տային մոտեցման մեթոդը շեշտում է չափա նիշ ների վավերականությունը: 
Կարևորն այն է, որ այն բերում է աշխատանքի առա վել լավ կատարման, այլ 
ոչ թե մատնանշում է գործոններ, որոնք առավել արժանահավատ նկա-
րագրում են մարդու բոլոր հատկանիշներն այն հույսով, որ դրանցից ոմանք 
առնչ վելու են տվյալ աշխատանքի կատարումը:

Գրագետ հայտնաբերված կոմպետենցիաները ենթատեքստում ընկալվում 
են (օրի նակ՝ դրանք նկարագրում են, թե իրականում ինչ են անում փոքր գյու-
ղական դպրոց ներում հաջողակ ուսուցիչները, այլ ոչ թե այն, թե հաջողության 
համար ինչ է անհրա ժեշտ ըստ հոգեբանների և կրթության բնագավառի այլ 
մասնագետների): Կրթության առավել բարձր որակավորում ունեցող կադրերը, 
ով քեր իրենց աշխա տանքի մեջ հասնում են ամենալավ արդյունքների, ան կախ 
այսօրվա կրթու թյան բարդ համա տեք ս տից, տարիքից, սեռից կամ ժո ղովրդա-
գրական նախապա շարմունքներից, առանձ նաց վում են այդ մոտեց մամբ:

Հայտնի միջազգային կազմակերպությունները (UNICEF, UNDP, Եվրոպա-
կան խոր հուրդ, OECD, Միջազգային ստանդարտների խորհուրդ և այլն) 
ակտիվորեն ուսումնա սիրում են կոմպետենցիաների վրա հիմնված ուսուցմամբ 
կրթության տարբեր համա կարգերի ինտեգրման հետ կապված խնդիրները: 

Եվրոպական կրթության հիմնադրամն իր վերջին փաստաթղթերում 
«կոմպե տեն տություն» հակացությունը սահմանել է որպես «գիտելիքները և 
որակավորումը օգտա գործելու ընդունակություն, որը հնարավորություն է 
տալիս ձեռք բերված գիտե լիքները դարձնել գործուն և դրանք կիրառել նոր 
իրավիճակներին համա պատաս խան»:

«Կոմպետենտություն» տերմինով արտահայտվում են մի շարք երևույթներ՝ 
մտա վոր գործողություններ (գործընթացներ, գործառույթներ), անձի անձ նա-
յին հատկու թյուններ, դրդապատճառային հակումներ, արժեքային կողմնո-
րոշումներ (դիրքորո շումներ), միջանձնային և պայմանական փոխներ-
գործակցության առանձ նահատ կու թյուններ, գործնական կարողություններ, 
հմտություններ և այլն:

Այն առավել ամբողջովին արտացոլված է Թյունինգ ծրագրի (Tuning 
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Project) նախա գծում: «Եվրոպայում կրթական կառույցների կարգավորումը» 
ծրագրի շրջա նակներում կոմպետենցիաները բաժանվում են՝ ընդհանուր և 
կրթության կոնկրետ ուղղություն ներին հատուկ:

Կոմպետենցիան ներառում է՝
• ճանաչողական կոմպետենցիա,
• գիտելիք և հասկացում,
• գործառութային կոմպետենցիա (հմտություններ), հատկապես այն, թե 

ինչ պետք է կարողանա կատարել մարդն աշխատանքային ոլորտում, 
կրթության կամ սոցիա լական գործունեության ոլորտում, 

• անձնական և մասնագիտական կարողություններ (ընդունակություններ) [1]:
ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի վերջին հրապարակումներում կոմպետենցիայի հասկացու-

թյունը մեկնաբանում է որպես «գիտելիքների, որակավորումների, արժեքների 
և հարաբե րությունների համախումբ, որն օգտագործվում է ամենօրյա 
իրավիճակ ներում»: 

Ընդհանուր առմամբ, միջազգային տարբեր կազմակերպությունների փաս -
տա թղթե րում մասնագիտական կոմպետենտությունը նշանակում է որո շա-
կի գործա ռույթ ներ ակտիվորեն իրականացնելու և մասնագիտության մեջ 
որոշակի չափա նիշների հասնելու ընդունակություն: Կոմպետենցիայի ինդի-
կա տորներ, որպես, առաջարկվում է համարել ձեռք բերված գիտելիքները, 
որա կավորումները, կրթա կան արդյունքները և գնահատականը, որոնք ար-
տացոլում են անձի աշխա տանքային գործունեությունը:

Այնուամենայնիվ, հարց է ծագում՝ ի՞նչ կոմպետենցիաներ են պահանջվում 
աշխա տաշուկայում մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների 
շրջա նա  վարտնե րի հաջողության համար:

Կրթական ծրագրերում կոմպետենցիաների ուսումնասիրությունները ցույց 
են տալիս, որ ժամանակակից գործատուները, որպես կանոն, չեն ձևա վորում 
պա հանջներ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունների շրջանա-
վարտների գիտելիք ների մակարդակի նկատմամբ, որոնք ապահովում են 
աշխատանքի հաջո ղությունը: Նրանք մատնանշում են կրթության թերու-
թյունները, որոնք թույլ չեն տալիս հասնել հաջողության: Տնտեսապես զար-
գացած երկրների գործատու ներն այդ թերություն նե րին են դասում գի տե-
լիքներն որոշումներ կայացնելու գործըն թացում կիրառելու ընդու նա կու թյունը, 
փոփոխություններին հարմարվելու անկա րողությունը և ստեղծա գոր ծական 
ակտիվության բացակայությունը: Գործա տու ների ընդհանուր ցանկու թյունն 
այն է, որ ուսումնական հաստատությունները թողարկեն այնպիսի մասնա-
գետ ներ, ովքեր կարող են հաջողությամբ աշխատել խմբերում և խմբեր 
ղեկավարել, հասկանալ նորարարական գործընթացները և տիրապետեն 
ստեղծա գործական ուժի:

Սովորելու ընդունակ և հաջողությամբ աշխատելու մոտիվացված մասնա-
գետ ների աշխատաշուկայի պահանջարկը հետազոտողների ուշադրությունը 
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հրավի րում է մաս նագիտական ուսումնական հաստատությունների այն ուսա-
նողների բնութագրերի ուսում նասիրության վրա, որոնք դասավան դողների 
կարծիքով տիրապետում են այդ որակներին: 

Այդ որակներով առավել տարբերվող ուսանողները բնութագրվում են 
հետևյալ ուսումնական   կոմպետենցիաներով՝տեղափոխել. 

• նյութի գծային յուրացումից՝ դեպի հիպերտեքստի ուսումնասիրություն,
• հրահանգից՝ կոնստրուկցիայի և բացահայտումների,
• դասավանդողի առաջադրանքները կատարելուց՝ սեփական նպատա-

կա դրում ներ,
• դասագրքերի նյութերից՝ ուսումնառության նյութեր ինքնուրույն ընտ-

րելուն,
• խիստ վերահսկվող ուսուցումից՝ անձնական պատասխանատվության և 

ինք նագնահատականի բարձրացման վրա հիմնված ուսումնառության,
• հարկադրական ուսուցումից՝ ուսումնական պահանջմունքի:
Ընդհանուր առմամբ, գործատուների կողմից նշվում են հաջող աշխատան-

քային գործունեության նախապատրաստված ուսանողների հետևյալ բնու-
թա գրերը՝ 

- Անկախություն. պատասխանատու մարդիկ, ովքեր կարող են ինքնու-
րույն վեր լուծել, պլանավորել, կատարել և գնահատել սեփական գոր-
ծունեությունը:

- Ինքնակառավարում: Ինքնորոշված մասնագետներ, ովքեր կարող 
են բացա հայ տել աշխատանքի ընթացքում իրենց ինչ է անհրաժեշտ 
նպատակներ սահմա նելու և խնդիրները լուծելու, սեփական ժամանակը 
կառավարելու և աշխատա նքի որակի վերաբերյալ հետադարձ կապ 
ստանալու համար ջանքերի գոր ծադման համար:

- Նորի ձգտում և ինքնկրթություն, ճանաչողության չափազանց ուժեղ 
դրդա պատ ճառներ:

- Համառություն. խնդիրների լուծման հարցում: Լավագույն արդյունքների 
հաս նելու համար կարողանում են կիրառել տարբեր ռեսուրսներ, օգտա-
գործել աշ խա տան քային գործընթացում ծագող դժվարությունների 
հաղթահար ման տարբեր ռազ մա վարու թյուններ:

- Առանց հակամարտության ազատ համագործակցության ունակու թյուն: 
Սա կա րող է հաստատել անհրաժեշտ հարաբերություններ և լուծել 
սոցիալական խնդիրներ:

Այս բնութագրերը, որոնց վրա կառուցված են մասնագիտական կրթու-
թյան ժամա նակակից կրթական ռազմավարությունները, ընդգրկված են 
«ինքնակառավարման սոցիալ-կառուցողական կրթության» տեսության մեջ:

Աշխատողի պրոֆեսիոնալիզմի վրա ազդեցության տեսանկյունից կոմ պե -
տենցիա ների հասկացության զարգացման կարևոր փուլ դարձավ 1990-ական-
ների Քեմպբելլի աշխատանքը (1990թ.): Այդ աշխատանքում ձևա կերպված էր 



ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈւԹՅՈւՆ

43

ոչ միայն աշխատա վայ րում վարքի հասկացությունը, այլև առանձնացված էր 
ցուցանիշը գործունեության ար դ յունքներից: Քեմպբելլի կողմից սահմանվեց, 
որ «խնդրի կատա րումը պահվածքն է աշխատավայրում: Դա այն է, ինչ մար-
դիկ անում են և ինչն արտացոլվում է իրենց գոր ծո  ղություններում: Յուրա-
քանչյուր պաշտոնի համար գոյություն ունի կոմպետեն տային հիմնական 
բնութագրեր, որոնք տարբերվում են իրենց ցուցանիշներով և այլ փոփո-
խականների հարաբերակցությամբ: «Կատարո ղականը» այն է, ինչ անում են 
մարդիկ և ինչը կարելի է գնահատել: Այս հասկա ցությունը ներառում է միայն 
այն գործողու թյուն ները կամ վարքը, որոնք համահունչ են կազմակերպության 
նպատակ ներին, և որոնք կարելի է չափել որպես յուրա քանչյուր աշխատողի 
փորձ և գիտելիք (կամ ընդհանուր նպատակներում դրանց ներդրման մա-
կարդակ): Առաջադրանքների կատարումն այն է, ինչ աշխատողը պետք է 
կատարի և կատարի լավ: «Կատարողա կանը» գործողու թյուն ների հետևանք 
կամ արդյունք չէ, դա ինքնուրույն գործունեություն է: «Կատարո ղա կա նը» 
բաղկացած է աշխա տանքային գործողությունների կազմակերպ ման համա-
պա տաս խան նպա տակներից, որոնք իրականացվում են անձի կողմից, 
անկախ նրանից, թե ինչպիսին են դրանք» [2]: 

Պրոֆեսիոնալիզմի ժամանակակից մոդելները մշակվում են որոշակի բնա-
գավառի բարձր պրոֆեսիոնալ աշխատողներին բնորոշ հատկությունների 
ուսում նա սիրության հիման վրա: 

Որպես հետևանք, դրանք չեն արտացոլում առանձին մարդկանց որակ-
նե րը, այլ, ընդհանուր առմամբ՝ մարդկանց որոշակի դասի որակները: Այլ 
կերպ ասած, ոչ մի աշխատող չի կարող ունենալ բոլոր որակները ցանկացած 
պահի և միա ժամանակ: Քանի որ պրոֆեսիոնալիզմի ժամանակակից մոդել-
ները չեն հիմնվում այն որակների վրա, որոնք ամբողջապես բնորոշ են մեկ 
անձին, ուստի դրանք չեն ենթադրում յու րաքանչյուր մասնագետի բոլոր պրո -
ֆեսիոնալ   հատկությունների զարգացումը առան ձին վերցրած: Այս իմաս-
տով, պրոֆեսիոնալիզմի մոդելավո րումը չի կարող դիտարկվել որպես բարձր 
որակավորմամբ պրոֆեսիոնալ աշխա տողների «վերար տադրման» գործըն-
թաց: Այն հարկ է դիտել որպես աշխատողների որակավորման ընդհանուր չա-
փ որոշիչների փոփոխման գործընթաց, չափորոշիչ ները գերազանցելու նրանց 
ընդու նակությունների զարգացում:

Բացի այդ, պրոֆեսիոնալիզմի մոդելները հիմնվում են տվյալ պահին արդ-
յու  նա վետ պրոֆեսիոնալ աշխատանք ներկայացնելու հիմքի վրա: Նույնիսկ 
մոտ ապա գա յում պրոֆեսիոնալիզմի ընկալումը կարող է փոփոխվել: Առավել 
եր կար ժամանակ անփո փոխ է մնում միայն քննադատական մտածողությունը, 
ուսումնա կան ընդունա կու թյունը, անձային որակները և աշխատանքի նկատ-
մամբ դրական վերաբերմունքը: Այս որակներն են հատկապես նշվում գոր-
ծա տուների կողմից որպես աշխատանքում բուհերի շրջանավարտների հա-
ջողության հասնելու անհրաժեշտ պայմաններ:
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Եթե   համեմատենք Եվրամիության հետազոտողների խմբի (TUNING) կրթու-
թյան ոլորտի մասնագետների կոմպետենտությունների ուսումնասիրության 
արդյունք ներով բուհերի շրջանավարտների ժամանակակից կազմակերպու-
թյուններում հաջողությամբ աշխատելու համար անհրաժեշտ հանրագու մա-
րային բնութագրերը, ապա կնկատենք, որ դրանք համակցված և ճշգրտված 
են մանկավարժական մասնագիտությունների աշխատանքի վերաբերյալ:

Շատ դեպքերում, ուսուցման նոր մոդելները կենտրոնանում են մոտիվա-
ցիայի, քննադատական   մտածողություն զարգացնելու, նորը սովորելու ընդու-
նակության, փոր ձաքննություն իրականացնելու, որոշումներ կայացնելու 
և պա տասխա նա տվություն ցուցաբերելու վրա: Այս բնութագրերը մնում են 
համեմատաբար կայուն յուրաքանչյուր մասնագիտության համար:

Երբ ենթադրվում է առաջադրանքի էության հիմնարար փոփոխություններ, 
պետք է իրականացվի պրոֆեսիոնալիզմի նոր հետազոտություն: Հետազո-
տության նոր տվյալ ները հնարավորություն կտան ստեղծել ավելի ճկուն կրթա-
կան ծրագրեր: Այսինքն՝ բարձրագույն կրթությանն այսօր անհրաժեշտ է կրթու-
թյան նոր մոդել, կառուցված սո ցիալական նախագծման սկզբունքների վրա:

Նոր կրթական ռազմավարությունների ներդրումը դյուրին գործ չէ, ավելի 
շուտ բարդ է, քան ուսումնական ծրագրերի բովանդակության արդիա կա նա -
ցումը: Ուսուց  ման ռազմավարությունը փոխկապակցում է կրթության բոլոր 
բաղա դրիչները, իսկ այդ բաղադրիչները յուրաքանչյուր երկրում միշտ փոխ-
կա պակցված են իրապես առկա մշակութային, սոցիալական, տնտե սական 
և քաղաքական բաղադրիչների հետ և նույ նիսկ արտացոլում են բուհի կամ 
ֆակուլտետի պրոֆիլի առանձնահատ կություն ները: Բարդությունը կա յանում 
է նրանում, որ, չնայած կոմպետենցիաների բավա կանա չափ համընդ հանուր 
բնույթին, դրանք ձևավորվում են որոշակի թեմատիկ ոլորտի կրթու թյան միջոցով:

Օրինակ՝ այնպիսի կոմպետենտությունը, ինչպիսին է «ստեղծագործական 
մտածե լակերպ դրսևորելը» ուսումնական ոլորտներում դրսևորվելու են տարբեր 
ձևով, իսկ մասնագիտության մեջ հաճախ անհրաժեշտ է այդ ընդունակության 
ինտեգրում և ընդ հանրացում կախված լուծման ենթակա խնդիրների դասից: 
Հաշ վի առնելով այդ, կա րևոր է, որ կոմպետենցիաների համախումբը հա-
մա ձայ նեցված լինի ուսուցման հետ և իր արտահայտվածությունն ունենա 
յուրաքանչյուր դաս ընթացի թեմայում կամ ուսում նական մոդուլում, իսկ 
ռազ  մավարությունն ուղղված լինի դրանց ձեռքբերման մակար դակի բարձ-
րացմանը: 

Ուսումնական դասընթացի ընդհանուր կոմպետենցիաների օրինակ.
Ուսումնական միավորի/մոդուլի ավարտին ուսանողը պետք է ցուցաբերի 

առաջ նային և երկրորդային աղբյուրներից տեղեկատվության արդյունավետ 
ընտ րու թյան հմտություններ, ներառյալ համակարգչի օգնությամբ տեղեկատ-
վու թյան ընտրություն առցանց որոնման համակարգերում: Կրթության նախա-
գծերը պետք է պարունակեն կոմպետենցիաների բազմաբնույթ համա կարգեր, 
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դրանց ձեռքբերումը պետք է կառա վարվի ուսանողի մասնակցությամբ: 
Այսպիսով, այս նախագծերն անպայման պետք է ներառեն սովորողների 
կողմից կոմպետենցիաների ձեռք բերման և զարգացման մեթոդաբանություն: 
Այս դրույթն անհրաժեշտ է դարձնում ցանկացած ուսումնական առարկա 
դասավանդելիս դասավանդողների ներգրա վումը հումանիտար ռազմավա-
րու թյունների կիրառման ոլորտ:

Ուսուցման բնույթը միանշանակ չէ, դասավանդման աշխատանքը բարդ 
է և պա հանջում է դատողություն, գործողություն, իրենց դիտարկում ների և 
հասկա ցու թյուն ների հիման վրա որոշումներ կայացնելու և դրանք վերա-
նայելու ընդունակու թյուն, տարբեր ռազմավարությունների օգտա գոր ծե լու 
կա րողություն: Դասա վանդողի աշխա տանքի այս առանձնա հատկու թյուն-
ները միշտ էլ հակասություններ են հարուցել ման կավարժական մասնա գի-
տու թյունների շրջանավարտներին դասա վանդման գործ ըն թացին նախա-
պատ րաստվելու հարցում:

Մանկավարժական հաստատություններում իրականացվող բարեփոխում-
ների տարիների ընթացքում մշակվել են տարբեր ծրագրեր, մանկավարժական 
մասնա գի տությունների չափորոշիչներ, դասավանդման մեթոդներ, որոնք 
արդեն շատ շրջա նավարտների օգնում են պատրաստ լինել հաջող դասա-
վանդման գործու նեության: Միաժամանակ, մանկավարժական կրթության 
ոլորտում կրթական ռազ մա վարության վերանայման հարցերն այսօր դառ-
նում են առավել կարևոր և բազմաթիվ առումներով ապահովում ազգային 
կրթության համակարգի գործառ նության ամբողջական հաջո ղությունը: Մի 
կողմից, լայնորեն քննարկվում են կրթության բոլոր կառույցների նոր որակի 
հարցերը և, առաջին հերթին, հանրա կրթության, մյուս կողմից՝ տեղի է 
ունենում բարձրագույն կրթության համակարգի բարեփոխում:

Կրթությունը և մասնագիտական պատրաստությունը Եվրոպական հա-
մայնքի քա ղաքականության առաջնահերթություններն են: Եվրահանձ-
նաժողովը դասավա ն դող ների կրթությունն ու կրթական հետազոտությունները 
դիտում է որպես լիսաբո նյան նպատակներին հասնելու «կենսական տարրեր»: 
Այս դիրքորոշումը բազմիցս հայտա րարվել է մադրիդյան հյուպատոսական 
հանդիպումներում, ինչ պես նաև հանձ նաժո ղովի համատեղ զեկույցում: Որպես 
արդյունք, մանկավարժ ների կրթությունն ու պրո ֆեսիոնալ   զարգացումը և 
կրթական ոլորտի հետ կապված ծրագրերը դարձել են պրո ֆեսիոնալիզմի 
բազ մազանության քննարկման առարկա: Չնայած մանկավար ժա կան կրթու-
թյան արդիականացման բնագավառում ներ դրվում է հսկայական ռեսուրս-
ներ, այդուամենայնիվ ուսումնական դասընթացների բովանդակության և 
կրթության մրցակ ցող հայեցակարգերի գաղափարների միջև դեռևս հավասա-
րակշռու թյուն հաս տատ ված չէ [3]:

Եվրահանձնաժողովի փաստաթղթերում նշվում է, որ համալսարանական 
դասա վան դողները, որոնք իրենք են կրթական նոր հայեցակարգերի հեղինակ, 
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նախևառաջ պետք է ցուցադրեն, որ մանկավարժական մասնագիտությունների 
բնագավառում մաս    նագետների պատրաստումը կառուցվում է ժամանակակից 
և արդյունավետ ռազ մա վարությունների վրա, որոնք կարող են կրթական 
համա կար գի համար ապա հովել կադրերի պատրաստումը, դրանով իսկ 
ազդելով նորացման խնդիրների լուծման վրա:

Մի շարք ուսումնասիրություններ նվիրված են նորարարական կրթու թյան 
առկա ձևերի ուսումնասիրությանը և ուսուցման հետ կապված գործըն թաց-
ների տարբեր տիպերին: Իրականացված հետազոտությունները հնա րա-
վորություն տվեցին որոշել նորարարական կրթության գործընթացի հիմ-
նա կան բնութագրերը: Այսպես հաստատ վել է, որ կրթության մոդելների 
նորացման գործընթացը հիմնված է ենթադրյալ և ակնհայտ գիտելիքների 
փոխանցումերի կիրառության վրա [4]: Օրինակ, ավանդաբար ուսանողներին 
առաջարկվում էր լսել դասախոսությունները և տիրապետել տեսական դրույթ-
ներին, հասկացություններին, սկզբունքներին, որոնք անհրաժեշտ են ուսում-
նա կան դասընթացի յուրացման համար: Այսօր գիտելիքների յուրացման 
գործընթացը կազմակերպվում է բազմազան ձևով [5]: Նույնիսկ, եթե 
գիտելիքները յուրացվում են ավանդական մեթոդներով, դրանց յուրացումը 
ենթադրում է գնահատման այլ մեթոդ ներ, օրինակ՝ էսսեների և զեկույցների 
տեսքով: Գնահատման հիշյալ մեթոդներն ուսա նո ղին հնարա վորու թյուն է 
տալիս իմաստավորել գիտելիքներն ու դրանց հիմքում ընկած տեսական 
դրույթներն ու սկզբունքները: Այս դեպքում, տեսական գիտելիքները դառնում 
են բացահայտ ձևավորված: Բացի այդ, գիտելիքների ձևավորման եղանակ-
ներն ավելի շատ առնչվում են փորձառական, կառուցողական ուսուցման 
մոդելներին:

Կրթության ոլորտում նորարարությունը կապված է երկու լիբերալ գաղա-
փարների հետ: Առաջին գաղափարն այն է, որ ցանկացած հասարակություն 
շահագրգռված է հասարակական կյանքին մասնակցելու նախապատրաստման 
գործընթացում երիտա սարդ սերնդի ներկայացուցիչների քաղաքացիական 
գիտակ ցության ձևավորմամբ: Այս գաղափարն արտացոլվում է սոցիալական 
ուսուցման ռազմավարությունների աճող ուշադրության կենտրոնում: Մարտա-
վարությունը ներառում է ուսանողների մասնակ ցությունը սոցիալական ուղղվա-
ծության նախա գծերին, ուսուցման արդյունա վետ մո դելների կիրառմանը և 
ուսումնական գործըն թացում մոդելների ընտրությանն ու քննա  դատական 
փորձա քննությանը: Երկրորդ գաղափարը կապված է կրթության թափան-
ցիկության ընդլայնման, ՏՀՏ տեխնոլո գիաների ներդրման հետ և ցանցային 
ուսուցման հետ: Տեխնոլոգիան կարող է հանդիսանալ դասավանդման և 
ուսումնա ռության գործ ընթացների բովանդակու թյան, մեթոդների և վերջ-
նական որակի ամենա տարբեր փո փո խությունների կատալիզատոր, առավել 
հաճախ դասավանդման դասա խոսության ձևից անցում կատարելով նախա-
գծերի վրա հիմնված հետազոտու թյուն ների: Տեղե կատվական տեխնոլո-
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գիաների գաղափարը, որպես փոփոխություն ների կատալի զատոր, առա վե-
լագույն ընդհանուր է բոլոր հետազոտություների համար:

Այսպիսով, մանկավարժական կրթության բնագավառում ուսումնառողների 
պրո ֆե սիոնալիզմի զարգացումը կարելի է ապահովել դասավանդման գործըն-
թացում հանրագումարային կոմպետենցիաների զարգացմամբ, ուսուցման 
ռազմա վարու թյուն ների մեջառաջանցիկ փոփոխությունների միջոցով:
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ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ ՀԱՅԿ Հ.
Մանկավարժական գիտ դոկտոր, պրոֆեսոր

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, Հումանիտար ֆակուլտետ

Ամփոփում. հոդվածում Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն կրթու -
թյան բա րե  փոխումների և ԱՊՀ երկրների փորձի համեմատական վերլու ծու թյան 
արդյունքում ներ կա յացված է մանկավարժական կրթության զարգացման ուղղու-
թյունները:

Հիմնաբառեր. կրթական ծրագիր, մանկավարժական բուհ, կրթության աստիճան, 
կոմպե տենցիա, ուսուցիչ, աշխատաշուկա:

Աշխարհում և առանձին երկրներում բարձրագույն կրթության զարգացման 
գործ ըն թացն ազդում է սոցիալական և արդյունաբերական ոլորտներում տեղի 
ունեցող փո փոխությունների վրա: Այդ փոփոխություններին են պատկանում 
հետևյալ հիմ նական միտումները՝ 

• համաշխարհայնացման և տեղեկատվականացման գործընթացները, 
• արտադրության ինտելեկտուալացումը,
• աշխատաշուկայի և աշխատանքային մասնագիտությունների ընդլայ-

նումը, 
• ինտեգրման գործընթացները կրթության ոլորտում,
• անկայունությունը մասնագիտությունների ոլորտում,
• բարձրագույն կրթության մասսայականությունը, դրա պրոֆեսիոնա-

լացումը,
• բարձրագույն կրթության ոլորտում շուկայական մեխանիզմների 

ներդրումը [1]: 
Հիշյալ միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում պայմանավորել 

են բար ձրա գույն կրթության արդիականացումը՝ 
• անցումը կադրերի պատրաստման երկաստիճան համակարգի,
• միջին մասնագիտական կրթության և բարձրագույն կրթության 

ինտեգրումը,
• կրթության որակի բարելավումը,
• ապագա ուսուցչի մասնագիտական   պատրաստության գործընթացում 

դաս տիա րակչական բաղադրիչի շեշտադրումն ուղղված նոր պայ-
ման ներում ինք նա զար գաց մանն ու երիտասարդ սերնդի դաստիա-
րակության գործընթացի իրականաց ման ունա կության զարգացմանը,

• մանկավարժական մասնագիտություններով կադրերի պատրաստման 



ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈւԹՅՈւՆ

49

ընդլայ նումը ոչ մանկավարժական բուհերում,
• լրացուցիչ կրթության հաստատությունների տեսակների բազմա զա-

նեցում, ման կավարժական գործունեության նոր տեսակների զար-
գացում [2]:

Հայաստանի Հանրապետությունում բարձրագույն մանկավարժական 
կրթու թյան համակարգի արդիականացման նշված ուղղություններն իրակա-
նաց վում են երկու տեսակի փոփոխությունների միջոցով՝ բովանդակային-
տեխնոլոգիական և կազմա կերպչական-կառուցվածքային:

Բովանդակային-տեխնոլոգիական փոփոխությունները կապված են՝
• մանկավարժական գիտելիքների նոր բնագավառների (անդրագոգիկա, 

կրթու թյան ոլորտի կառավարում և այլն), ինչպես նաև հարակից 
մանկավարժական մաս նագիտությունների ծագման, 

• մեթոդական և տեղեկատվական համալիր ապահովվածություն 
ստեղծելու, 

• ուսանողների ինքնուրույն աշխատանքի ծավալի ավելացման,
• ակտիվ, զարգացող տեխնոլոգիաների, մոդուլային մեթոդիկաների 

ընդլայնման, 
• գնահատման վարկանիշային համակարգի,
• համակարգչային և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շրջանակների 

ընդլայն ման հետ: 

Կրթական ծրագիր Կրթական ծրագրերի իրականացման 
աստիճանները և իրականացման ժամկետները

Մանկավարժական 
մաս նա գի տությունների 
կրթա կան ծրագրեր

ա) բարձրագույն կրթության առաջին աստիճան (մեկ 
առար կայի ուսուցիչ, 4 տարի),
բ) բարձրագույն կրթության երկրորդ աստիճան 
(մասնա գիտական   ուս. հաստատության դասավան-
դող, 1-2 տարի)
դ) միջին մասնագիտական կրթության հիմքով ուսում-
ն առու թյան կարճատված ժամկետով (մեկ առարկայի 
ուսուցիչ)

Լրացուցիչ ծրագրեր 
(ման կավարժական 
ուղղությամբ լրացուցիչ 
որակավորման 
շնորհմամբ)

ա) բարձրագույն կրթության առաջին աստիճան 
(միջնա կարգ դպրոցի ուսուցիչ, 4 տարի), 
բ) մագիստրոսի կրթական ծրագիր - բարձրագույն 
կրթու թյան երկրորդ աստիճան (մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների դասավանդող, 
1-2 տարի) 

Հետբուհական 
մասնագիտական 
կրթական ծրագրեր 

ա) ասպիրանտուրա, 
բ) դոկտորանտուրա

Լրացուցիչ կրթական 
ծրագրեր

ա) որակավորման բարձրացում, 
բ) մասնագիտական պատրաստություն 
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Բովանդակային-տեխնոլոգիական բարեխումները մանկավարժական 
կրթու  թյան համակարգում ապահովում են կրթության անընդհատության, 
շարունակա կա նության և տարբերակվածության սկզբունքների իրականա-
ցումը: Փաստորեն, Հայաս տանի Հան րապետությունում զարգացել է ման կա -
վարժական կադրերի պատրաստ ման տար բերակված կառուցվածքը՝ բազ-
մազան կրթական ծրագրերի իրականաց մամբ:

Աղյուսակում նշված կրթական ծրագրերի իրականացումը հնարավորու-
թյուն է տալիս ժողովրդագրական և տնտեսական գործոնների հաշվառ մամբ 
պատշաճ կեր պով արձագանքել կրթության ոլորտի կադրային պահան-
ջարկին և ստեղծել առավել պահանջված մանկավարժական կրթական ծրա-
գրեր, ուսանողների համար մշակել համապատասխան մակարդակի մանկա-
վարժական կրթություն ստանալու անհա տա կան   կրթական երթուղի:

Մանկավարժական կրթության կառուցվածքում կատարված փոփոխու թյուն-
 ների վերլուծությունը հնարավորություն տվեց եզրակացնել, որ հան րա-
պետության ոչ ման կավարժական համալսարաններում ընդլայնվել է ման  -
կավարժական մասնագի տու թյուններով կադրերի պատրաստումը: Այդու ա մե-
նայնիվ, կրթական մի շարք ոլորտ ների (նախադպրոցական կրթու թյուն, լրա-
ցուցիչ կրթություն, հատուկ կրթու թյուն և այլն) մասնագետների պատրաստման 
առաջնահերթությունը պատկանում է մանկա վարժական համալսարանին:

Մանկավարժական կրթության ոլորտում բովանդակային-տեխնոլոգիական 
բարե փոխումներն ապահովվել են նորմատիվ-մեթոդական փաստաթղթերով, 
որոնք մշակ վել են կոմպետենտային մոտեցման հիմքով, սկսած 2005թ., 
բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանի կրթական չափորոշիչների և 
բարձրագույն կրթու թյան առաջին աստիճանի սոցիալ-տնտեսագիտական 
և հումանիտար առարկաների առարկայա խմբի մակետներին համապա-
տաս  խան: Այդ փաստաթղթերում, բուհերում մասնագի տական   կրթության 
կազ  մակերպման նկատմամբ նորմատիվային առումով ամրա գրված են կոմ-
պետենտային մոտեցման պահանջները, որոնց հաշվառումը նպաստում է 
ուսա նողների մասնագիտական   շարժունության զարգացմանը և աշխատելու 
պատ րաստությանը սոցիալ-տնտեսական փոփոխվող պայմաններում:

Կոմպետենտային մոտեցման պարագայում ուժեղանում է ուսումնական 
գործ ըն թացի հիմնախնդիրների ուսումնասիրության, պրակտիկ ուղղվածության 
և դաս տիարակության գործառույթները, ուսանողական պրակտիկաների բոլոր 
տեսակների կիրառական բնույթը՝ գործատուների պահանջների վրա ուղղված 
հետազոտական   նախագծերի իրականացման միջոցով, ակտիվացվում է 
ուսանողների ինքնուրույն աշ խատանքը մասնագիտական   խնդիրներ լուծել 
ուղղությամբ, ուսանողները նպա տակասլաց ներգրավվում են սոցիալապես 
նշանակալից աշխատանքներում՝ կազ մակերպչական, կառավարչական և 
հաղորդակցական փորձ ձեռք բերելու համար:

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետության բուհերում, վերը նշված նոր-
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մատիվ փաստաթղթերի հիման վրա ստեղծված են մասնագիտությունների 
կրթական ծրա գրեր, այդ թվում՝ ուսումնական պլաններ, կոմպետենտային 
մոտեցման հիմքով, մշակ ված են ուսուցման և աշխատանքային տիպային 
ծրագրեր: Մշակված ուսում նա մե թոդական փաստաթղթերը ենթադրում են 
մաս նագիտական պատրաստության կազ մակերպման նկատմամբ հետևյալ 
պահանջները՝

1)  յուրաքանչյուր ուսումնական պարապմունքի նպատակներն ու արդ-
յունքները պետք է ուղղված լինեն բուհում ուսանողների պատ րաս-
տությանը, սոցիալ-մաս նագիտական   կոմպետենտությունների ձևա-
վորմանը,

2)  ուսուցման բովանդակությունն ու մեթոդները պետք է համա պա տաս -
խանեն ուսանողների հետագա մասնագիտական   գործու նեու   թյան 
բովանդակությանը և մի ջոցներին, ինչը ենթադրում է կոմ   պե տեն-
ցիա ների գործառնայնացում և յուրա քան չյուր ուսում նասիր վող բաժնի 
(մո դուլի) համար ընդհանրացված գիտելիքների և կարո ղու թյունների 
սահմանում, որոնք կազմում են ձևավորվող կոմ պետենցիանների 
էությունը, 

3)  մակարդակային մոտեցման հիման վրա պետք է մշակվեն (կամ 
ընտրվեն) և ներդրվեն բարդության տարբեր աստիճանի խնդիրներ, 
ներառյալ թեստային առա ջադրանքներ, որոնց լուծման եղանակները 
կհամապատասխանեն մաս նա գիտական   գործունեության յուրացված 
մակարդակներին, ընդ որում, այդ դեպքում խնդիրը հան դես կգա 
որպես ուսուցման բովանդակության տարր, կոմպետենցիաների ձևա-
վորման և դիագնոստիկայի միջոց:

Հանրապետության բարձրագույն կրթության ոլորտում նոր նորմատիվային 
և ուսումնամեթոդական ապահովման ներդրումը հնարավորություն է տվել 
մանկա վար ժական կրթության արդիականացման գործընթացում ցուցաբերել 
կոմպետեն տային մոտեցում: Հանրապետության բուհերում իրականացվել է 
ավանդական մանկավար ժական կրթության ուղղորդում կոմպետենտային 
հիմքով ուսանողների մանկա վար ժական պատրաստության տարբերակված 
գործընթացի: 

Մանկավարժական պատրաստությունն ուղղված է ուսանողների սոցիալ- 
անձ նային կոմպետենցիաների զարգացմանը և հիմնված է՝ 

• հոգեբանամանկավարժական առարկաների բովանդակության ար-
դիա կանաց ման և մանկավարժական պրակտիկայի վերակազմա-
կերպ ման վրա՝ հաշվի առնե լով ուսանողների հետագա մասնա գի-
տական գործունեության և նրանց մոտ անհրաժեշտ կոմպետենցիաներ 
ձևավորող գործընթացի նկատմամբ ժամա նակակից պահանջ ները,

• ուսանողների կողմից գործունեության վրա հիմնված մանկավարժական 
կրթու թյան բովանդակության յուրացում, ակտիվ ձևերի, ուսուցման 
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մեթոդների, պրո բլե մային և նախագծային-հետազոտության մեթոդ ների, 
ուսումնական գործըն թացի ուսումնամեթոդական և տեղեկա տության 
ապահովման հիման վրա ուսուցման մոդու լային համակարգի միջոցով, 

• համապատասխան մեթոդական և տեղեկատվական օժանդակությամբ 
ուսա նող ների, վերահսկվող ինքնուրույն աշխատանքի ծավալների 
ընդլայնման վրա:

Մանկավարժական պատրաստությունը դիտարկվում է շրջանավարտի 
մասնա գիտական   պատրաստության ամենակարևոր բաղադրիչը, որի գործ ըն-
թացում ուսա նողների մոտ ձևավորվում են հոգեբամանկավարժական կոմ պե-
տենտությունը հոգե բա նամանկավարժական առարկաները յուրացնելու միջոցով 
[3]: Մանկավարժական պատրաստության կազմակերպման անհրա ժեշտ պա-
հանջ է հանդես գալիս դրա իրականացումն ուսանողների սոցիալ-տնտեսա-
գիտական և հումանիտար, ընդհա նուր մասնագիտական, հատուկ առարկայական 
պատրաստության և արտալսա րա նային սոցիալ-նշանակալից գործունեության 
բովանդակային-տեխնոլոգիական ին տե գրման շրջանակներում, որի դեպքում. 

• ուսումնասիրվող երևույթների և գործընթացների վերլուծության, ուսա-
նող  ների կողմից յուրացված արժեքների իմաստավորումը հանդես է 
գալիս որպես իրենց ինքնորոշման և ինքնակատարելագործման միջոց,

• ուսուցման և դաստիարակության ակտիվ, ինտերակտիվ, հետազո-
տա կան մե թոդ ները հանդիսանում են ուսանողների կողմից ռեֆլեք-
սիվ, կազմակերպ չական-հաղորդակցական, գործունեության նա խա -
գծային փորձի յուրացման միջոց: Այդ փոր ձը հանդիսանում է շրջա -
նավարտների սոցիալ-մասնագիտական   կոմպետենցիաների զարգաց-
ման հիմք:

Բուհերում հաստատվել է մանկավարժական վերապատրաստման եռաս-
տիճան կառուցվածքը՝

• առաջինը պարտադիր նվազագույն է (հոգեբանամանկավարժական), 
որը նպա ս   տում է բարձրագույն կրթության առաջին աստիճանում բոլոր 
մասնագիտու թյուն ների ուսանողների հոգեբանամանկավարժական 
կոմպետենցիաների ձևավոր մանը,

• երկրորդը մասնագիտական   մանկավարժական է կամ հատուկը, որի 
դեպքում ուսանողները կարող են ստանալ լրացուցիչ մանկավարժական 
մասնագի տա կան պատրաստություն և ուսուցչի համապատասխան 
որակավորում,

• երրորդը խորքային մանկավարժական է, երբ իրականացվում է 
տարբեր մաս նագիտությունների մագիստրոսների պատրաստում, 
մասնագիտական   ուսում նական հաստատություններում մասնագիտու-
թյանը համապատասխան (հիմ նա կան) առար կայի (կամ հարակից 
առարկաների), հանրակրթական դպրոցում դասավանդելու համար:

Մանկավարժական պատրաստության երեք մակարդակների միջև ապա-
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հովված է սոցիալ-մանկավարժական, հոգեբանամանկավարժական գի -
տե լիքների և կարո ղու թյունների յուրացման գործընթացների համատե ղե-
լիությունը, հոգեբանամանկավար ժական կոմպետենտությունն ընդլայնվում 
և խորանում է, ձեռք է բերում ամբողջական ու համակարգային բնույթ և 
ինք նուրույն մասնագիտական   գործունեության գործըն թա ցում ենթակա է 
հետագա զարգացման:

Հայաստանի Հանրապետությունում մանկավարժական կրթության համա -
կար գում տեղի ունեցող փոփոխությունները նման են Ռուսաստանի Դաշնու-
թյան կրթու թյան արդիականացման գործընթացներին, և, մասնավորապես, 
մանկավար ժական կադ րե րի պատրաստության գործընթացի փոփոխու-
թյուններին: Մանկավար ժական կրթու թյան ոլորտում կրթական ծրագրերի 
բազմազանությունը պայմա նավորվում է մի շարք գործոններով և մի տում-
ներով, ինչպես միջազգային, այնպես էլ ներքին բնույթի, մաս նավորապես, 
բարձրագույն կրթության երկաստիճանային համա կարգին անցումը, բակա-
լավրի աստիճանի վրա հիմնված տարբեր լրացուցիչ ծրա գրերի առ կայությունը:

Ռուսաստանում, ինչպես ԱՊՀ մյուս երկրներում Բոլոնիայի գործընթացի 
համա տեքստում մանկավարժական կրթության զարգացման կարևորագույն 
առանձնա հատ կու թյուններն ավանդական կրթությանն ապավինելն է՝ հաշվի 
առնելով միջ ազ գա յին փորձը և կրթական նորարարությունները, սո ցիալ-
տնտեսական և ժողո վրդա գրական տարածաշրջանային յուրահատկու թյուն-
ները և կադրերի պահանջար կը [4]: Բարձրա գույն կրթության ոլորտում 
միջազգայնացման և ինտեգրման գործ ընթացների համա տեքս տում ման կա-
վարժական կրթության կատարելագործման արդյու նավե տությունն ապա-
հովվում է կրթության ազգային ավանդույթների և գերա կայու թյուն ների 
պահ պան մամբ, մանկավարժական ավանդույթների և նորարարու թյուն ների 
օպտիմալ հա մադրմամբ և կրթական ծրագրերի ներդաշնակեցմամբ [5]:

ԱՊՀ երկրներում մանկավարժական կրթության արդիականացման 
գործըն  թաց ների վերլուծությունը հնարավորություն տվեց բացահայտել դրա 
զարգացման ընդհա նուր հիմնական սկզբունքները.

• մանկավարժական պատրաստության ոլորտում միջազգային առա-
ջավոր փոր ձի և ժամանակակից կրթության միտումների և նորա-
մուծությունների հաշ վառ մամբ ազգային ավանդույթների էվոլյուցիայի 
հաշվառման սկզբունք, 

• մարզային բուհերում մանկավարժական կադրերի պահանջարկի 
հաշվառ ման տարածաշրջանայնացման սկզբունք, 

• մանկավարժական կրթության համակարգի անընդհատության և 
շարու նակա կանության սկզբունք,

• կադրերի մասնագիտական   պատրաստվածության կազմակերպման 
նկատ մամբ կոմպետենտային մոտեցման պահանջների հաշվառման 
սկզբունք,
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• համալսարանականացման սկզբունք, այսինքն՝ մանկավարժական 
միջին մաս նագիտական և բարձրագույն մանկավարժական կրթության 
ինտեգրում, ման  կա վար ժական ինստիտուտները համալսարանների 
վերափոխման նպաս տող:

Մի շարք երկրներում մանկավարժական կրթության համակարգերի 
փոփո խու թյունների վերլուծությունը հնարավորություն տվեց որոշել ՀՀ-ում 
բարձրագույն մանկավարժական կրթության արդիականացման հի մնական 
ուղղությունները.

Կոմպետենտային մոտեցման հիմքով շրջանավարտ-ուսուցչի մոդելի 
մշա կում և բարձրագույն մանկավարժական կրթության չափորոշիչների ար-
դիա կանացում, ման կա վարժական նոր մասնագիտությունների ներդրում: 
Դրանց իրականա ցու մը ենթա դրում է բուհի ուսումնական գործընթացում 
ներդնել մասնագետների պատ րաս տման կոմպետենտային մոդել, որը 
կնպաստի ուսանողներին տարբեր մասնագի տա կան, գրեթե պրոֆեսիոնալ 
(մանկավարժական պրակտիկայի վե րա կազմակերպում, նախա գծային և 
կրթության ոլորտում գիտահետազոտական աշխատանք, մասնակ ցու թյուն 
գործարարական, դերային, իմիտացիոն խաղե րին), պատրաստություն կրթա-
կան գոր ծունեության մեջ և ինքնուրույն աշխա տան քում առավել ակտիվ ներ-
գրավվման միջո ցով, որն ընդհանուր առմամբ կապահովի ուսանողների մոտ 
մեթո դաբանական և մասնագիտական   կոմպե տեն ցիաների զարգացումը [6]:

Մանկավարժական մասնագիտությունների ճկուն կրթական ծրագրերի 
մշակում և իրականացում, նորմատիվ և բավանդակային պայմանների ստեղծում 
նոր կամ հա րակից (լրացուցիչ) մասնագիտություններ ձեռք բերելու համար:

Բուհում մանկավարժական կրթության որակի, արդյունավետության և 
մատչե լիության բարելավում, որակի ապահովման գործընթացի կառավարման 
համա կար գերի զարգացման, ժամանակակից ուսումնամեթոդական ապա-
հովման միջոցով:

Ուսուցման և գիտելիքների ստուգման ավանդական ձևերի և մեթոդների 
կա տա  րելագործում, այդ թվում՝ համակարգչային միջոցների կիրառումն 
ապահովող տեղե կա տվական նոր տեխնոլոգիաների ներդրում, որոնք 
ուղղված են ուսանող ների ինքնու րույն և հետազոտական   աշխատանքների 
ակտիվացմանը:

Բուհի ուսումնադաստիարակչական գործընթացի կատարելագործումը 
հումա նիտար, արժեբանական և մշակութաբանական մոտեցումների հիման 
վրա, որոնք կա պահովեն ապագա ուսուցչի խաղաղասիրրական, բազմա կար-
ծության, մտածո ղու թյան գլոբալ ձևերը: Կրթության բովանդակության մեջ 
պետք է ներ առվեն ազգային և համաշ խարհային մշակույթի համընդհանուր, 
բարոյական արժեքներն ու ավան դույթները: Դրանց վերլուծությունն ուսա-
նող ների ինքնո րոշ ման կարևոր միջոց է, ուսուցման և դաստիարակության 
ակտիվ, անձն ուղղորդ ձևերի, հիմնախնդիրների հետազոտական և նախա-
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գծային մեթոդների օգտագործմամբ, որոնք և հանդիսանում են ապագա 
ուսու ցիչների կողմից սոցիալ-մասնագիտական   խնդիրների լուծման փորձի 
յուրացման եղանակներ:

Ապագա ուսուցիչների դաստիարակչական աշխատանքի կատարելա գոր-
ծումն ուսանողական ինքնակառավարման մարմինների զարգացման մի  ջոցով: 
Սո ցիա լական հաղորդակցության կուլտուրայի բարձրացում՝ ուսում  նական և ար-
տա դասա րանական գործունեության միջոցներով սո ցիա լա կան, քաղաքա ցի ա-
կան կոմպետեն ցիաների, կազմակերպչական, հաղոր դակ ցա կան և կառավար-
չական կարողություն նե րի ձևավո րում: Այս ուղղության իրա   կա  նացումը նպաս-
տում է մանկավարժական իրա վիճակ ներում ապագա ուսու ցիչների ինքնուրույն 
որոշումներ կայացնելու, դաս տ իա րա կության գործ ընթացը որակյալ կազմակեր-
պելու և ղեկավարելու պատրաս տա կա  մության ձևավորմանը: 

Ընդհանր առմամբ, թվարկված ուղղությունների իրականացման հիմնական 
նպա տակն ապագա ուսուցչի մասնագիտական, բարոյահոգեբանական և 
սոցիա լապես հա սու նացած անձի ձևավորումն է:
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Abstract The development of information technologies gave rise to a new 
branch of linguistics, namely, corpus linguistics based on analysing massive 
volumes of text through specialised software. One of the recent discoveries in 
this field are phraseological units first described by Biber et al. (1999) and called 
lexical bundles. Lexical bundles are described as the most frequent sequences 
occurring in a particular genre or register. They are semantically transparent and 
non-salient sequences of three, four or five words that bridge two elements in a 
clause and act as important building blocks of discourse. It has been shown that 
each discipline has a set of characteristic lexical bundles which are successfully 
employed by expert authors in academic texts. Novice researchers, on the other 
hand, have been shown to use unconventional sets of lexical bundles in their texts, 
which is one of the indicators of novice writing.

The present study addresses the use of lexical bundles in psychology research 
articles. The findings of this study will be of interest not only to linguists, but also 
to EAP instructors and novice researchers in the discipline of psychology.

Keywords: phraseology, lexical bundles, psychology,research articles, English 
for Academic Purposes

Introduction
The present study addresses the use of lexical bundles in the discipline of 

psychology, particu larly, in research articles written by expert academics and 
published in mainstream scientific journals. The purpose of this study is to provide 
knowledge on the use of these formulaic sequences and contribute to the growing 



ՄԱՆԿԱՎԱՐԺՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀՈԳԵԲԱՆՈւԹՅՈւՆ

57

body of work on lexical bundles in EAP (English for Academic Purposes). The 
results obtained from this research will be useful not only to linguists working in 
the field of corpus linguistics, but also to EAP instructors and learners, as well 
as to novice researchers.

During the past decades, the need for authentic learning materials as opposed 
to artifi cially constructed instances has been emphasised in many studies (for 
example, Biber, Johansson, Leech, Conrad, and Finegan, 1999; Sinclair, 1991). The 
increasing number of English as a Second Language (ESL) learners all over the 
world has posed new challenges on the teachers of English, particularly those in 
the field of English for Academic Purposes (EAP). It has been shown that second 
language (L2) English speakers have to deal with difficulties on the lexico-syntactic 
level, rather than grammatical, lexical, orthographical or phonological (Pawley and 
Syder, 1983; Nattinger and DeCarrico, 1993, etc.).

The demand for authentic learning materials and the need to address the 
lexico-syntactic challenges faced by learners have inspired a vast body of work 
in phraseology based on corpus linguistics drawing on authentic data extracted 
from large corpora of texts. The development of information technology has 
been particularly relevant to this type of research, impossible to conduct without 
specialised software.

Despite the advances in EAP corpus-based and corpus-driven research, many 
novice and L2 academics around the world still struggle with the “native-like 
selection” (Pawley & Syder, 1983) and produce uncommon collocations which 
immediately identify them as outsiders or newcomers to their academic discourse 
community (Ellis, 2002).

Recent research on phraseology has been conducted mainly through the lens of 
corpus linguistics and aimed to study texts on the lexico-syntactic level. In the field 
of EAP, a wide range of studies have addressed the needs of novice researchers 
in different disciplines and genres. One area of study in this regards are lexico-
syntactic combinations commonly described as “recurrent word-combinations” 
(Altenberg, 1998), “lexical phrases” (Nattinger & DeCarrico, 1992) or “for mu laic 
sequences” which are stored, retrieved and processed holistically by L1 speakers 
(Wray, 2002). It has been shown that the use of these sequences both in speech 
and in writing is the main difference between an expert language user and a 
novice speaker or writer. The expert use of collocations becomes crucial for 
novice researchers seeking to be accepted into a discourse community as full 
members, especially in their written output, such as research articles and other 
publications. Many studies have also shown that submissions to academic journals 
can be rejected on the basis of not complying with the discursive conventions of 
the discipline and genre (Cargill and Burgess, 2017; Lillis & Curry, 2006; Moreno, 
Rey-Rocha, Burgess, López Navarro, and Sachdev, 2012).
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The analysis of massive corpora has yielded many insights into the relationships 
between lexical items and has given rise to the discovery of new types of formulaic 
sequences, one of which are lexi cal bundles (Biber et al., 1999), also termed 
clusters (Hyland, 2012), or N-grams (Anthony, 2010).

Lexical bundles, first described by Biber et al. (1999), are structurally 
incomplete, seman ti cally transparent multi-word sequences which occur more 
frequently than expected by chance in a given genre. Other key characteristics 
of lexical bundles are their non-salient nature (Biber et al., 1999), grammatical 
incompleteness (Biber and Barbieri, 2007), performing syste ma tic discourse 
functions and acting as building blocks of discourse Biber, 2009; Cortés, 2004, 
2006, 2008; Hyland, 2008a, b; Salazar, 2011, 2014).

The fact that lexical bundles occur more frequently than expected by chance 
proves their rele vance and genre-specific nature, hence the growing interest 
towards these inconspicuous and seemin gly simple sequences ((Biber & Barbieri, 
2007; Conrad & Biber, 2003, 2004; Coxhead & Byrd, 2007; Durrant, 2009; 
Durrant & Schmitt, 2009; Hyland, 2008a, b; Peacock, 2012)). Further research 
has shown that lexical bundles differ not only across genre but also across 
disciplines (Eriksson, 2010; Farvardin, Afghari & Koosha, 2012; Oakey, 2002) 
and thus can be viewed as a marker of expertise of the author.

Based on these findings, many studies have addressed lexical bundles from a 
pedagogical pers pective, seeking to introduce the standardised set of lexical bundles 
into the writing of EAP learners of different disciplines (Ackermann & Chen, 2013; 
Biber & Barbieri, 2007; Biber, Conrad & Cortés, 2003, 2004; Hyland, 2008b; 
Simpson-Vlach & Ellis, 2002). Other studies have analysed the use of lexical bundles 
in expert and novice writing, showing considerable variation across these groups 
of writers (Ädel & Erman, 2012; Allen, 2011; Chen & Baker, 2010; Staples, Egbert, 
Biber, & McClair, 2013, etc.). Several studies have focussed on the analysis of the 
use and functions of lexical bundles across disciplines (Ädel & Erman, 2012; Allen, 
2011; Biber, 2006; Durrant, 2009; Hyland, 2008a; Oakey, 2002; Simpson-Vlach & 
Ellis, 2010), as well as in separate disciplines, mainly in the areas of natural sciences 
(Farvardin, Afghari & Koosha, 2012) and health sciences (Salazar, 2014).

Despite the wide range of studies addressing the use of lexical bundles, very 
few have so far focussed on their use in the social sciences.

The present study aims to analyse the use of lexical bundles in psychology, 
their functions and types and thus help novice or L2 authors to gain insights on 
adapting their academic texts to the conventions of the field.

Method
The present study adopts a frequency-based corpus-driven approach (Biber et 

al., 1999) rely ing on a corpus of 60 research articles in psychology extracted from 
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three mainstream journals, Psycholo gical Review, Annual Review of Psychology, and 
Psychological Bulletin, all published during 2015-2016, and totalling 800.000 words.

To extract the lexical bundles from the corpus, the .pdf files were converted 
to text files (.txt) using AntFileConverter (Anthony, 2015), after which each file 
was examined, and all irrelevant textual elements, such as titles, subtitles, author 
biographies header, footers, page numbers, figu res, graphs, tables, and footnotes, 
were removed manually.

The text files were searched through AntConc (Anthony, 2010), free corpus 
analysis software to obtain three separate lists of lexical bundles of three, four, 
and five words.

Table 1 shows the criteria and cut-off points for each of the searches. 

Table. 1. Criteria for extracting lexical bundles.

3-word 4-word 5-word
Freq Normed freq Range Freq. Normed 

freq
Range Freq. Normed freq Range

50 62,5 p.m.w. 4 16 20 p.m.w. 4 12 15 4

‘Frequency’ refers to the established minimum frequency for each type of 
lexical bundles, for example, the minimum threshold for three-word sequences 
was 50 times in 800.000 words. Similarly, a four-word string had to occur at 
least 16 times in 800.000 words to be included in the study. ‘Normed frequency’ 
refers to the normalised frequency of each type in relation to 1.000.000 words. 
The frequency threshold is extremely conservative, as the average norma lised 
frequency for three-word sequences, for example, tends to range from 20 to 
40 occurrences per million words. This rigid condition was adopted in order to 
extract only the most relevant lexical bundles and to limit the number of bundles 
to a manageable size.

Bundles of different size were searched separately due to the overwhelming 
abundance of three-word bundles in any register (Biber et al., 1999), and relatively 
lower frequency of five-word bundles.

Extracting lists of frequently occurring sequences may seem a straightforward 
task, but the resulting lists contained several irrelevant elements which had to be 
removed manually. At this stage, all the bundles were examined to find cases of 
overlapping, for instance, a three-word sequence which is also part of a four- or 
five-word bundle would appear separately in each list inflating the numbers and 
distorting the overall picture. Overlapping bundles were treated sepa rately, and 
in each case a decision was made whether to discard one of them or keep both 
based on the frequency of each sequence.

The final list of lexical bundles was examined to analyse their structure and 
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functions in research articles. Functional classification often poses problems 
as it relies mainly on the intuition of the researcher rather than on objective 
criteria (Ädel & Erman, 2012; Nesi & Basturkmen, 2006). In order to minimise 
subjectivity, lexical bundles in this study have been classified only according to the 
broad taxonomical categories suggested by Biber et al. (1999) and Hyland (2012), 
namely, text-oriented, research-oriented, and participant-oriented bun dles, but 
not addressing the numerous sub categories proposed by different researchers 
(Biber, Conrad & Cortés, 2003, 2004; Hyland, 2008a, b; Simpson-Vlach & Ellis, 
2010). While these subcategories may be useful for minu te linguistic analysis, the 
primary goal of this study is pedagogical, aiming to orient EAP instructors and 
novice authors towards a more expert-like writing, and the technical terms and 
minute classifications might hinder them from drawing clear conclusions. Thus, 
for example, knowing that 9% of all the bundles in psychology are participant-
oriented, a novice researcher will be able to adapt his or her text to that criterion 
and thus make it more consistent with the generic and discipline conventions.

The functional classification was based on the concordance lines, broader 
contexts (whole sentences and paragraphs), and the classifications proposed in 
other studies.

The next section discusses the most significant results obtained from this study.

Results and Discussion
1. The frequency of lexical bundles in psychology research articles
The search for three-, four-, and five-word lexical bundles in psychology 

research articles rendered 126 three-word bundles, 115 four-word bundles, and 13 
five-word bundles. After remo ving the redundant bundle fragments (cases where 
a bundle was completely subsumed within another), the list was reduced to 172 
lexical bundle types of three, four, and five words. 

Forty-seven bundles occur more than 100 times per million words, the 
overwhelming majori ty being three-word bundles. This is not surprising given 
the extremely high frequency of these bundles in other corpora. However, 3 four-
word bundles also occurred over 100 times per one million words, two of which 
are longer versions of the corresponding three-word bundles, the other hand 
and a function of. These bundles are subsumed by the four-word bundles on the 
other hand and as a function of respectively, and the three-word bundles were 
deleted from the list as their occurrence rate was identical to that of the four-word 
bundles. The third bundle is a case of overlap: the context of occurs as part of in 
the context of in 89 instances, but the context of occurs also separately, which is 
why both were kept in the list. Table 2 shows these bundles and their frequencies.
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Table 2. The most frequent lexical bundles in psychology research articles.

Bundle Freq. p.m.w. Bundle Freq. p.m.w.
as well as 406 507 is that the 97 121

the number of 259 324 the context of 96 120
the effects of 215 269 is associated with 94 117
in terms of 194 242 on the other hand 94 117
one of the 146 182 of the model 91 114

in which the 145 181 in the context 90 112
such as the 145 181 as a function of 89 111

more likely to 141 176 the idea that 89 111
a number of 137 171 as a result 88 110

consistent with the 134 167 is consistent with 87 109
the development of 124 155 the importance of 87 109

the fact that 123 154 that it is 86 107
a function of 121 151 a set of 85 106
in order to 121 151 in addition to 85 106
the role of 120 150 it is not 85 106

the effect of 119 149 a variety of 84 105
based on the 118 147 likely to be 84 105
on the other 117 146 in the context of 83 104

the presence of 115 144 individual differences in 83 104
with respect to 112 140 it is possible 82 102

the relationship be-
tween

104 130 each of the 81 101

according to the 101 126 in response to 81 101
the absence of 101 126 to account for 80 100

there is a 101 126

As can be seen from the table, the most frequent lexical bundle is as well as, 
occurring 406 times in a corpus of 800.000 words, i.e., approximately 507 times 
per million words, or approxi ma tely 5 times per ten thousand words. It is present 
in 52 out of the 60 texts of the corpus as a bridging item between two elements. 
It occurs in virtually any position in the sentence and colligates with syntactic units 
of all kinds, connecting nouns, adjectives and even entire clauses: 

1. Acute as well as chronic stress can increase people’s reliance on habits.
2. Through procedural memory, habits could be cognitively represented as 

distinct from other types of implicit processes as well as from explicit, 
declarative memories.

3. Componential explanations of automaticity specify non/automaticity features 
such as un/conscious, un/intentional, non/efficient, and fast/slow as well 
as their interrelations.

4. Necessary conditions include both control over the administration of 
independent variables (e.g., performance or relational-based task) and 
assessment of dependent variables (e.g., prefe rence for a type of justice 
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principle) as well as over the influence of possible confounding variables 
that threaten the validity of causal inferences.

5. Adhering to these principles during the implementation phase bolsters the 
chances for compliance with the agreements as well as dealing with those 
actors intent on spoiling them.

6. But to tackle cross-culturally recurrent elements of religion, as well as 
plumb the depths of theodiversity, psychology must cast a wider net to 
capture the full range of human cultural diversity.

The next most frequent bundle, the number of, occurs two times less frequently 
thatn as well as, with a raw frequency of 259 (324 per million words).

The software yielded several bundles which are almost meaningless, such as 
et al a, et al the, et al and, et al in, and et al these. These were discarded as 
uninformative, but their extremely high frequency (178, 146, 256, 184, and 61 
respectively) suggests that they are not altogether irrelevant as they might be 
specific only to this discipline. Obviously, these bundles are used in citations and 
contain punctuation marks and digits which the software does not reflect. Some 
examples are presented below:

However, finite mixture models, like the ones proposed by Zhang and Luck 
(2008), Bays et al. (2009, 2011), and others can also be represented using the 
2D diffusion model. In finite mixture models the predicted distribution of report 
is a mixture of a small number (often two) of von Mises distributions.

Recognition and source memory are enhanced by positive compared with 
negative feedback (Eppinger et al. 2010, Mather & Schoeke 2011) and by reward 
anticipation (Spaniol et al. 2014) in older adults as much as in younger adults.

Although some studies have included a ‘mixed-percept’ response option to 
address this issue (Alpers & Gerdes, 2007; Lerner et al., 2012), the boundary 
between perception of one image and another in rivalry is often graded and 
temporally uncertain (Knapen et al., 2011).

From the above examples it is clear that these sequences in fact represent 
patterns of citation which are typical of psychology research articles and do not 
occur in the other disciplines (Balasanyan, 2017). This finding seems to suggest 
that psychology uses more citations than the other disciplines, possibly as a strategy 
of making the text more objective (Hyland, 2008b), or claiming centrality (Swales, 
1990). However, it was decided to remove these sequences from the list as they 
do not represent actual bundles but rather discontinuous patterns (Biber, 2009). 
Four-word bundles are much less frequent than three-word sequences, as could 
expected. However, 15 of them occur 50 times per million words, a relatively high 
proportion for a corpus of academic texts. They are presented in Table 3. 

The vast majority of the four-word bundles are nominal or prepositional, 
which is typical of academic texts (Biber, 2006; Biber & Barbieri, 2007; Biber & 
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Gray, 2010). Nevertheless, four verb phrase fragments were found, all of them 
representing participant-oriented or stance bundles: for a review see, it is possible 
that, are more likely to, and it is important to. Examples of these follow: [...] the 
existing Stroop models predicted a lack of such an effect (e.g., Cohen et al., 1990, 
Figure 5; Herd et al., 2006, Figure 4; Lovett, 2001, Figure 1; Roelofs, 2003, 
Figure 13; van Maanen et al., 2009, Figure 1; for one exception see Phaf et al., 
1990), the existence of a small but significant reverse effect has been noted in 
more recent studies (for a review see Blais & Besner, 2006).

It is possible that the standard two-stage RL decision task does not capture 
the process that produces outcome-insensitive habits,

This reciprocal cycle of maladaptive social transactions may help to explain 
why dispositionally negative individuals experience lower levels of occupational, 
financial, and marital success and are more likely to develop internalizing disorders.

It is important to note that although the RSDH predicts more pronounced CI in 
larger groups, no study to date has measured the effect in groups larger than four.

Table 3. The most frequent four-word bundles in psychology research articles.

Bundle Freq. p.m.w. Bundle Freq. p.m.w.
on the other hand 94 117 the size of the 58 72

as a function of 89 111 it is possible that 56 70
in the context of 83 104 are more likely to 50 62
on the basis of 69 86 in terms of the 46 57
as well as the 68 85 it is important to 45 56

the extent to which 68 85 as a result of 41 51
in the absence of 63 79 at the same time 41 51
for a review see 59 74

It is possible that and it is important to are also among the few lexical bundles 
which may occur in sentence-initial position, although this is not their most 
frequent position. 

Another citation pattern, et al found that, had made it to the top showing a 
frequency of 59 and occurring in over 30% of all the texts in psychology, but it 
was ultimately removed from the list being classified as a pattern (X found that) 
rather than an actual lexical bundle.

The pervasiveness of ‘et al’ patterns is noteworthy, as two of them appeared 
even among the very limited number of five-word bundles. The search yielded 
thirteen five-word bundles in total, of which two were of this type: et al as well 
as, occurring 16 times in 10 different texts, and et al found that the, occurring 
15 times in 10 different texts. These were also removed from the list as not 
corresponding to the focus of the present study, although it would be interesting 
to conduct a separate study on citation patterns in different disciplines.
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Table 4 summarises he final list of five-word lexical bundles in psychology.

Table 4. Five-word lexical bundles in psychology research articles.

Bundle Freq p.m.w Bundle Freq p.m.w
as a function of the 22 27 on the other hand the 15 19
it is possible that the 18 22 it is important to note 14 17
on the basis of the 17 21 it should be noted that 14 17
at the end of the 15 19 a risk factor for depression 12 15
consistent with the idea that 15 19 is important to note that 12 15
it can be seen that 15 19

Almost half of the five-word bundles are verb phrase fragments, and one is 
a that-clause fragment (consistent with the idea that), which seems to contradict 
previous findings (Biber, 2006; Cortés, 2004, 2008) regarding the phrasal nature 
of academic bundles. However, it should be borne in mind that most of the 
previous studies addressed four-word bundles which are indeed mostly phrasal. 
Besides, it is not surprising that 5 out of 55 words (11 five-word bundles, 11 x 5 
= 55) are verbs, and given the overall number of words in these bundles, the 
proportion of verbs is more than moderate. Furthermore, most of these are the 
inflected form of to be, a ‘weak’ verb characteristic of academic writing (Biber, 
2006; Biber & Barbieri, 2007; Biber & Gray, 2010), and the rest are the modal 
verbs should and can.

Two of the five-word bundles show the above-mentioned phenomenon of 
overlap: it is important to note and is important to note that occur 12 times 
together as it is important to note that, and it is important to note occurs without 
that only twice. A closer examination, however, showed that that is present even 
in these two cases, although separated from the first words of the sequence by an 
inter cepting however in one case and already at this point in the other. Examples 
are presented below:

We use (as others have used) the terms race and ethnicity somewhat interchan-
geably in this article, but it is important to note that these concepts are not always 
interchangeable.

It is important to note, however, that live musical performance does contain 
significant timing fluctuations and more complex temporal patterns, closer to the 
free-flowing rhythms of speech

It is important to note already at this point that this categorization (or 
identification) task entails divided attention […]

It is also interesting that many five-word bundles are participant-oriented 
(stance) bundles. These will be discussed below.

2. The structure of lexical bundles in psychology research articles
The analysis of the structures of lexical bundles confirmed their primarily 
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phrasal character: the overwhelming majority of all the bundles were noun phrase 
or prepositional phrase fragments, an inherent feature of academic writing (Ädel 
& Erman, 2012; Biber, Conrad & Cortés, 2004; Chen & Baker, 2010). These are 
presented in Table 5.

Table 5. Structural classification of lexical bundles in psychology.

Structure Examples
Adjective + noun phrase a recent meta-analysis, ventromedial prefrontal cortex
Noun phrase with of-
phrase fragment

a number of, a great deal of, a (wide) range of, a set of, a variety of, acti-
vation of the, all of the, most of the, number of studies, of the effects of, 
of the number of, of the stimulus, of the target, of the task, of the two, of 
this figure, one of the most, our understanding of the, part of the, some 
of the, the absence of, the absence of a, the activation of the, the amount 
of, the basis of the, the comparison of, the distribution of, the effect(s) 
of, the end of the, the impact of, the importance of , the influence of, 
the level of, the location of the, the magnitude of the, of the model, the 
nature of the, the presence of a, the processing of, the proportion of, the 
results of the, the role of the, the set of, the shape of the, the size of the, 
the strength of the, the type of, the use of, the value of the

Noun phrase with other 
post-modi fier fragments

a risk factor for, an important role in, individual differences in, the 
association between, the degree to which, the difference between the, 
the distance between the, the extent to which, the fact that the, the idea 
that, the relationship between, support for the, the ability to, with the 
idea that, with respect to the

Prepositional phrase 
with embedded of-phrase 
fragment

as a function of (the), as a result of, at the end of, at the level of, in the 
context of, at the time of, for each of the, in a study of, in a variety of, 
in terms of the, in the absence of, in the case of, in the face of, in the 
form of, in the number of, in the presence of, on the basis of the, over 
the course of, to the development of

Other prepositional 
phrase

at the same time, according to the, associated with the, between the 
two, differences in the, consistent with the idea, for a review see, for 
example the, from trial to trial, in a way that, in addition to the, in con-
trast to the, in line with the, in order to, in other words, in response 
to, in the literature, in the meta-analysis, in the next section, in the 
present, in the previous section, in the same, in the sense that, in the 
United States, in this article, in this meta-analysis, in this section we, 
in which the, of individual differences in, of the variance in, on the one 
hand, on the other hand, risk factor for depression, to the extent that, 
to the fact that

It+verb phrase /adjective 
phrase

it can be seen, it is important to, it is likely that, it is not, it is possible 
that (the), it is possible to, it may be that, it should be noted

Passive verb + preposi-
tional phrase fragment

can be found in, has been shown to, have been found to, have 
been shown to, have been used to, included in the, is associated with, 
is shown in figure, related to the

(Verb phrase+) that-
clause fragment

and colleagues found that, is that it is, studies have shown that, sug-
gests that the. that can be, that there is a, that it is, there is evidence 
that, these findings suggest that, we found that the

Verb/adjective +to-clause 
fragment

are likely to be, are more likely to, can be used to, is likely to be, is 
more likely to, more likely to be, were more likely to

Adverbial clause frag-
ment

as shown in figure, as the number of
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Copula be + noun phrase are consistent with the, is based on the, is consistent with the, is possi-
ble that the, to be a, that is the, there is no

Other expressions as long as the, as well as the, as well as to, depends on the, effect sizes 
were, may not be, play a role in, such as the, to account for the, to 
respond to

Two noun phrase bundles, a recent meta-analysis and ventromedial prefrontal 
cortex are topic-specific. Most studies of lexical bundles discard topic-specific 
bundles, but they may present interesting insights, especially in case of small 
corpora designed for and by learners, therefore, it was decided to maintain them.

Figure 1 represents the proportions of different structural types found in 
psychology research articles. For this analysis, the combined list of bundles was 
used where shorter bundles subsumed in longer ones were not included, and 
several cases of overlap were also combined to form a unified bundle. This allowed 
a more accurate picture of the distribution of different bundle types. 

Below are examples of each of these bundle types in context.
1) Another factor is that our understanding of the uses and effects of 

media and communication technologies develop in a variety of disparate 
disciplines and subdisciplines

2) The strength of this inhibition is inversely proportional to the distance 
between the options in the feature space.

3) Several themes are discussed in this section in terms of their relevance to 
the prenegotiation stage.

4) Although some studies have investigated materialism in children and in 
less economically developed nations, such studies are underrepresented 
in the literature.

5) Rather, it may be that this processing can occur, but is not deployed 
in situations that are highly aversive such as the original helplessness 
experiments.

6) People who experience stereotype threat have been shown to discount the 
validity of a high-threat test

7) We limited the maximum number of digits constituting a multisymbol 
number in our simulations to three digits, because there is evidence that 
the number of digits that can be processed in parallel in working memory 
seems to be limited.

8) Participants in the imagined unpaid prosocial behavior condition were more 
likely to later keep all the money for themselves relative to a control condition

9) Finally, it is possible that the Identity factor also predicts externalizing 
disorders, but in the opposite direction of the Trait factor (i.e., a positive 
path for the Reputation factor but a negative path for the Trait factor).
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Figure 1. The distribution of structural types of lexical bundles in psychology 
research articles

As can be seen from Figure 1, the noun phrase and prepositional phrase 
structures by far outnum ber the verb phrase bundles and other expressions, 
clearly reflecting the phrasal nature of academic writing (Biber & Gray, 2010; 
Cortés, 2008, Salazar, 2014, etc.). The overall number of ‘phrasal’ bundle types in 
this corpus is 118, as opposed to the 43 verb phrase bundle tokens. The ‘phrasal’ 
bundles are also among the most frequently occurring. 

The anticipatory it+verb phrase/adjective phrase category consists of 
participant-oriented bundles only. This finding seems to support the view that 
there is some degree of correlation between structural form and function 
(Salazar, 2014). The functions of lexical bundles in psychology research articles 
are described below.

3. The functions of lexical bundles in psychology research articles
It has been argued that the functional classification of lexical bundles is 

somewhat arbitrary (Ädel & Erman, 2012), due to the different functions that 
a single bundle may perform and to the subject tivity of the analyst. Therefore, 
it can be pedagogically more useful to describe general tendencies and broad 
categories rather than providing a detailed analysis. For this purpose, only the 
three broad categories of Hyland’s (2012) taxonomy will be described here, namely, 
text-oriented, research-oriented, and participant-oriented.

The overall number of the bundles in the combined list is 172, of which 102 
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(56%) are research-oriented bundles, 55 (35%) are text-oriented bundles, and 15 
(9%) are participant-oriented, a relatively high proportion for this type of bundles 
in academic discourse.

The bundle types and their functional categories are shown in Table 6 below.

Table 6. Functional classification of lexical bundles in psychology research 
articles.

Category Examples
Text-oriented according to the, and colleagues found that, as a function of (the), are consist-

ent with the, as a result of, as shown in figure, of this figure, on the basis of, 
as well as the, as well as to, can be found in, can be used to, consistent with 
the idea, for example the, has been shown to, have been found to, have been 
shown to, in addition to the, in contrast to the, in line with the, in other words, 
in response to, in terms of the, in the case of, in the literature, in the next sec-
tion, in the present, in the previous section, in the sense that, in this article, 
in this section we, is consistent with the, is shown in figure, is that it is, it can 
be seen, of the two, on the basis of (the), on the one hand, on the other hand, 
related to the, such as the, suggests that the, support for the, studies have 
shown that, that it is, the fact that the, the idea that, the results of the, there is 
evidence that, these findings suggest that, to account for the, to the fact that, 
we found that the, with respect to the, with the idea that

Research-ori-
ented

a number of, a great deal of, a recent meta-analysis, a (wide) range of, a set of, 
a variety of, activation of the, all of the, an important role in, as long as the, as 
the number of, at the same time, between the two, depends on the, differences 
in the, effect sizes were, in the context of, a risk factor for, at the end of, at the 
level of, at the time of, for each of the, from trial to trial, have been used to, in a 
study of, in a variety of, in a way that, in order to, in the absence of, in the face 
of, in the form of, in the meta-analysis, in the number of, in the presence of, in 
the same, in the united states, in this meta-analysis, in which the, is associated 
with the, is based on the, included in the, individual differences in, it is not, may 
not be, most of the, of the effects of, number of studies, of individual differences 
in, of the model, of the number of, of the stimulus, of the target, of the task, of 
the variance in, one of the most, over the course of, play a role in, part of the, 
risk factor for depression, some of the, that can be, that there is a, the ability 
to, the absence of, the absence of a, the amount of, the activation of the, the 
association between, the basis of the, the comparison of, the degree to which, 
the difference between the, the distance between the, the distribution of, the ef-
fect(s) of, the end of the, the extent to which, the impact of, the importance of , 
the influence of, the level of, the location of the, the magnitude of the, the nature 
of the, the presence of a, the processing of, the proportion of, the relationship 
between, the role of the, the set of, the shape of the, the size of the, the strength 
of the, the type of, the use of, the value of the, there is no, to be a, to the devel-
opment of, to the extent that, to respond to, ventromedial prefrontal cortex

Participant-ori-
ented

are likely to be, are more likely to, for a review see, is likely to be, is more 
likely to, is possible that the, it is important to, it is likely that, it is possible that 
(the), it is possible to, it may be that, it should be noted, more likely to be, our 
understanding of the, were more likely to
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Although many bundles display rather straightforward functions deducible 
from their meanings, many others must be considered in context in order to 
determine their function. Below are examples of each of the functions in context.

Text-oriented
Text-oriented or referential bundles are used to organise the text and guide 

the reader through it:
1. In addition to the powerful prosocial effects of some forms of rituals, 

Buddhist contemplative practices of loving kindness may also play a 
measurable role in well-being, social support, and connection with others

2. These strategies fall into three main categories that vary in their 
commonness as a function of the behavior targeted.

3. Longitudinal studies provide the most compelling support for the theory.
Research-oriented
1. Research-oriented or referential bundles are concerned with activities 

and experiences of the writer in the real world. The high number of this 
type of bundles may be due to the researchers’ focus on presenting their 
writing as ‘objective’ and ‘factual’:

2. Effect sizes were coded as nonstressed for subsamples with relatively low 
stress in comparison to a high stress group in the same study or studies 
focused on a general population

3. Neuroimaging studies of motor sequence learning further confirmed 
the role of the sensori motor striatum in chunk formation, along with a 
frontoparietal network and the mediotemporal lobes

4. The results indicated that the activation of the insula and putamen was 
increased in men, but not in women.

5. Participants in this study recorded diaries documenting the extent to which 
they felt as if they had been transgressed against on a daily basis.

6. Participant-oriented
7. Participant-oriented or stance bundles are focussed on the reader or the 

writer:
8. The article closes by demonstrating how the three theories relate to each 

other and contribute to our understanding of prejudice and its reduction.
As it was mentioned above, the function of many bundles can only be 

determined in context. Thus, even though support for the was classified as text-
oriented, in some contexts it functions as a referential (research-oriented) bundle. 
Concordance lines are especially useful for determining the actual function of 
each token. Figure 2 is an illustration of this. The instances of research-oriented 
function of the bundle are marked by ‘R’, and text-oriented function is marked 
by ‘T’.
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Figure 2. Concordance lines for support for the

R c) cooperation between groups, and (d) authority support for the contact. All port approved of my 

T  Longitudinal studies provide the most compelling support for the theory (Binder et al. 2009, Christ

T  such, this finding in fact provides further support for the scene construction theory, which 

T  native possibilities. The discovery provides some support for the idea that a counterfactual is 

T  to implant such false beliefs, providing strong support for the mentalistic view that an abstract 

T  the session. Behavioral studies provide further support for the notion that older adults engage 

T  compensate each other. Some studies provide support for the additivity of different types of 

R  there is attitudinal support but not behavioral support for the goal of the intervention will 

T  review studies that have been used as support for the argument that stereotype threat do

T  information theory’s T) in providing converging support for the theoretical construct of the 

T  to identification of such stimuli, he found support for the Euclidian metric. Despite the 

T  in Psychological Bulletin. We are pleased that support for the RMH was found across diverse 

T  as well as emotion-related measures. Moreover, support for the RMH spanned male and female 

T  in the punishment-only task that provides support for the utility of the RMH. This 

T  maze task (r //.313) provides even stronger support for the predicted passive avoidance 

T  though these findings provide robust differential support for the RMH versus low fear model, 

T  the low fear model. Reflecting concerns about support for the overall low fear model, 

T  threat processing in an attempt to boost support for the low fear model. Even so, 

T  the beneficial effect of collaboration, providing support for the idea that reexposure to 

R  one occurrence of C. Instead of providing support for the right hemisphere’s dominance in 

R  Figure 1. One of these, GEN, reflected direct support for the U.S. entering a war, 

R  measured beliefs and attitudes that predicted support for the war. For three of these, 

R  guy” not only triggered a reversal in support for the war, but also led to 

T  for cognition suggests further (albeit indirect) support for the idea that entitlement is associate

T  operative). In particular, there is equivocal support for the importance of social support in 

T  & Buhrmester, 1992). However, there is growing support for the idea that the importance of 

T  friend support was significant, demonstrating support for the GB model for each support 

T  with nonstressed comparison group would offer support for the SB model; no significant differences

T  SB model; no significant difference would offer support for the GB model (see Table 12 for 

T  support (see O/A in Table 12) demonstrated support for the GB theory: The association between

T  The current study demonstrated consistent support for the general benefits (GB) model, but 

T childhood and adolescence. Consistent support for the general benefits model was also 

T  Overall, these analyses provided continued support for the GB model, but further exploration 

R  surprising finding is the general lack of support for the inclusion of parent/family involve

R  on putative susceptibility markers, this provides support for the differential susceptibility hypoth

R  with negative child adjustment, this provides support for the diathesis-stress model. If 
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T  with positive child adjustment, this provides support for the vantage sensitivity model. The 

T  in the following sections. However, the support for the predictiveness principle offered b

T  to A than B provides somewhat ambiguous support for the predictiveness principle over the 

T  threat-related biases. The data provide indirect support for the idea that stimulus visibility mode

T  (PTSD) and problematic alcohol use showed support for the sleep dimensional hypothesis. 

T  that depression predicts PE would provide support for the scar and complication models. 

T  allowed us to compare the extent of support for the scar/complication models versus 

T  would predict PE, thereby obtaining stronger support for the predisposition and pathoplasty 

T  increased. This unifying result provides further support for the processing principle: attending 

T  also expands subjective time – providing further support for the processing principle. These 

T  Regardless, this literature provides strong support for the idea that gesture functions, in 

T  . . This principle of learning provides empirical support for the efficacy of lifelong access to 

T  presented. Research studies have also found support for the association between agitation

T dynamics and adaptation effects provided strong support for the integrated utility-based model, 

R  the optical variable ˙ provides informational support for the perception of the severity of 

T attitude strength. Then we discuss some empirical support for the proposition that attitude strength

Figure 2 shows several instances of the bundle support for the performing a 
research-oriented function, though the overwhelming majority of the uses of this 
bundle are text-oriented. This example illustrates the usefulness of concordance 
lines for advanced learners: their use in the classroom or in the process of writing 
can offer many insights. 

This section reported on the results obtained from the analysis of lexical 
bundles in psychology research articles. The next section will summarise the 
conclusions drawn from the present study.

Conclusion
Lexical bundles play an important role in in academic discourse acting as 

building blocks and, in many cases, marking the genre and the discipline. This 
study examined lexical bundles in psychology research articles to describe their 
frequency, structure, functions and use in this discipline.

126 three-word bundles were found in the corpus, consistent with the 
expectation that three-word bundles are much more numerous than 4- and5-
word bundles. Interestingly, four-word and five-word bundles were also abundant 
(115 and 13 respectively). The most favoured bundle in psychology is as well as, 
occurring 407 times in the corpus.

The number of bundles in psychology is comparable to those used in natural 
sciences (). 

At the same time, the high proportion of participant-oriented bundles (15, or 
9% of allthe bundles) seems to indicate an affinity with social sciences.



ԵՀՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020

72

The structure of lexical bundles corresponds to the expected patterns of noun 
phrase and prepositional phrase structures, characteristic of academic discourse 
(Biber & Barbieri, 2007).

Two bundles were characterised as topic-specific, but were not discarded 
from the list as they were deemed important for understanding the use of lexical 
bundles I the discipline of psychology.

The absolute majority of lexical bundles in psychology research articles are 
noun phrase and prepositional phrase structure, as opposed to a very moderate 
number of verb phrase structures. This finding supports the view that academic 
language is predominantly phrasal (Biber & Gray, 2010; Cortés, 2008, Salazar, 
2014, etc.).

Certain correlation has been found between form and function of lexical 
bundles (Salazar, 2014), as is the case of the anticipatory it + verb phrase / 
adjective phrase which are all participant-oriented.

The function of some lexical bundles may be an arbitrary issue depending 
on the purposes of the study and the intuition of the analyst. In these cases, 
concordance lines are particularly useful for determining the function of a 
particular sequence.

The analysis revealed several lexical bundles related to citation patterns which 
were discarded as being out of the scope of this study, but may be an interesting 
topic for further corpus-based research.

The ‘standard’, accepted use of lexical bundles in psychology indicates expertise 
and knowledge of the genre and discipline conventions of the discourse community, 
therefore, research in this field can orient novice researchers to produce more 
expert-like texts and gain acceptance into the discourse community.
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Լեքսիկական փաթեթները հոգեբանության ոլորտի  
գիտական հոդվածներում. 

Բալասանյան Դիանա
Լա Լագունայի համալսարան, Տեներիֆե, Իսպանիա

Ամփոփում. Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացումը առաջ է 
բերել լեզվա բա նական հետազոտությունների նոր ճյուղ` հիմնված տեքստերի 
հսկայական ծա վալ ների համակարգ չային վերլուծության վրա: Արդյուն քում 
հայտ նա բերվել են նոր տեսակի դարձվածաբանական կապակցություններ, 
որոնք ստացել են «Լեքսիկական փաթեթ ներ» անվանումը: Դրանք երեք, չորս, 
կամ հինգ բառերից կազմված իմաստաբանորեն անա վարտ և թափանցիկ 
կապակց ու թյուններ են, որոնք գործում են իբրև տեքստի կառուցման և 
կապակցման կարևոր բաղադրիչ ներ: Ուսումնասիրու թյուն ները ցույց են տվել, որ 
լեքսիկական փաթեթները տվյալ ժանրի և ռեգիստրի տեքստում ամենահաճախ 
հանդիպող կապակցու թյուն ներն են, և որ յուրաքանչյուր ժանր, ռեգիստր և 
գիտական ոլորտ ունի իրեն հատուկ լեքսիկա կան փաթեթների համակցու-
թյուն: Փորձ առու հեղինակները հաջողությամբ օգտագործում են իրենց ոլորտի 
լեքսիկական փաթեթ ները գիտական տեքստերում, մինչդեռ սկսնակ մասնա-
գետ ների տեքստերը աչքի են ընկնում, ի թիվս այլոց, լեքսիկական փաթեթների 
ոչ ստանդարտ գործածությամբ:

Տվյալ հետազոտությունը նվիրված է հոգեբանության ոլորտի գիտական 
հոդվածների լեք սի կական փաթեթների ուսումնասիրությանը: Արդյունքները 
կարող են օգտակար լինել ոչ մի այն լեզվաբաններին, այլև ակադեմիական 
անգլերեն դասավանդողներին, ինչպես նաև հոգե բանության ոլորտի սկսնակ 
հետազոտողներին:

Лексические пакеты в научных статьях по психологии 
Корпусное исследование

Баласанян Диана
Университет Ла Лагуна, Тенерифе, Испания

Развитие информационных технологий позволило вывести лингви-
стику как науку на новый уровень, в частности, благодаря возможности 
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анализировать огромные объёмы текс та с помощью специального про-
граммного обеспечения. В результате были обнару же ны новые фразеоло-
гические конструкции, называемые лексическими паке тами. Лекси ческие 
пакеты – образования из трёх, четырёх или пяти слов, наиболее харак-
терные для данного жанра или регистра. Исследования также показали, 
что не только каждый жанр и регистр, но и каждая научная дисциплина 
обладает определённым набором лексических пакетов, которые ус пеш но 
используются опытными исследователями в письменной академи ческой 
речи. Не стандартное использование лексических пакетов начинающими 
часто является одной из характерных черт их академических текстов.

В данной статье рассматриваются лексические пакеты, характерные 
для научных статей по психологии. Результаты исследования могут быть 
полезны не только профес сиональным филологам, но и преподавателям 
академического английского языка, а также начинающим исследователям 
в области психологии.

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆԸ ՌԱԶՄԱԿԱՆ 
ՀԵՏԱԽՈՒԶՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՎԱՀԱՆՅԱՆ Ա.Վ., ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ Ի.Ս.
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, մանկավարժության և  

հոգեբանության ամբիոն

Հոգեբանությունն աչքի ընկնող դեր ունի մարտի ժամանակ. 
այն թույլ է տալիս նկատել և հաս կա նալ այնպիսի առանձնա-
հատկություններ, որոնց հետ մենք առնչվում ենք...

Է. Զախարիս /ամերիկյան հետախույզ/

Ամփոփում. Ցանկացած պետության համար հետախուզությունը անվտանգու-
թյան ապա հով ման և արդյունավետ կառավարման կարևոր գործիքներից մեկն է: 
Հետախույզի հոգեբա նական պատրաստվածության ասպարեզում մեծ տեղ է հատ-
կացվում ինքնու րույնաբար գոր ծելու կարողության զարգացմանը: Անձի հու զա կամային 
ոլորտը, որպես կանոն, արտա կարգ իրա վիճակներում ենթա կա է տարաբնույթ 
դեֆորմացիաների. առաջին պլան են մղվում տագ նա պը հաղ թահա րելու, նյարդային 
լարվածությունը վերահսկելու, ինքնակարգավորման մե խա նիզմ ները: Ռազմական 
հետախույզը, բազմակողմանի գիտե լիք ներ ունենալուց զատ, առա ջին հերթին պետք 
է օժտված լինի հուզական բարձր կայու նությամբ: Հոդվածում ներկա յացված են 
ռազմական հետախուզության մեջ կարևորվող հոգեբանական գործունեության բովան-
դա կային հիմնահարցեր:

Հիմնաբառեր՝ ռազմական հետախուզություն, տեղեկատվական պատերազմ, 
ինտեր նա լություն, նյարդահոգեկան կայունություն, ագրեսիա, իրավիճակային և անձ-
նային տագնա պայնություն: 
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Դեռևս ուրարտական ժամանակաշրջանում (Ք.ա. IX-VII դդ.) հետախու զա-
կան գոր ծունեությունը դրված է եղել պետական հիմքերի վրա ու հանդիսացել 
է պե տա կան գոր ծու նեության ուղղություններից մեկը: Հին և Միջնադարյան 
Հայաստանում անվտան գու թյան հարցերով զբաղվել են ինչպես ամբողջական 
պետական մար միններ (նա խարա րություններ, գործակալություններ), այն-
պես էլ առանձին պետա կան պաշտոն յաներ: Ուշադրության կեն տրոնում է 
գտնվել նաև ռազմական և այլ գաղտնիքների պահպա նությունը: Կախված 
գործու նեու թյան ոլորտից, ներգրավված ուժերից և միջոց ներից, ռազմական 
հետախուզության տեսակներն են. ցամաքային, օդային, ծովային, տիե զերա-
կան, հատուկ, հրետանային, ինժեներական։

 Տեղեկատվական պատերազմն իր մոտեցումների մեջ ունի երկու «հենասյու-
ների» վրա հենված սկզբունքայնորեն տարբեր՝ տեղեկատվատեխնիկական և 
տեղե կատվա հոգե բա նական (տեղեկատվահումանիտար) մոդելներ: Առա ջինի 
գործիքա կազմը կի բեռ   գործողու թյուններն են, իսկ երկրորդինը` ներազդ մանն 
ուղղված օպերացիանե րը: Երկու մոդելների հիմնական նպատակը մարդ-
կանց ուղղորդումն է, բայց տարբեր ձևերով և մեթոդներով: Այսինքն` մեր 
ժամանակներում տեղեկա տվական պատերազմ ները դարձել են օրինաչափ 
երևույթ: Դրանց նպատակն է ներազդել մարդկության հա մար կարևո րա-
գույն բոլոր ոլորտ ների վրա: Այդ ոլորտ ներն են՝ քաղաքական, ռազմա-
կան, ֆինան սական, տնտեսական, միջազ գային հարաբերություններ և 
այլն: Օրի նակներից են «Փոթորիկ անապատում» գործո ղու թյան ընթացքում 
հա կա ռակորդին մո լո րության մեջ գցելու նպատակով լայնորեն կիրառ-
վող քողարկման լրակազմերը, այդ թվում սպառա զինության և ռազմական 
տեխնիկայի հիմ նական տեսակների և հա մա կարգերի նմա նակները: Այս 
բոլոր դեպքերում մարդու ինքնու րույ նությունը թուլա նում է, քանի որ նրան 
դիմա կայում են հզորագույն տեղեկատվական «Համա կարգեր»՝ ապա հովելով 
դրանց համար բոլոր պահանջվող մեկնա բանությունները: «Տեղեկա տվական 
պատե րազմ» նորաոճ տերմինով սկսել ենք բնութագրել ներազդման ամենա-
տարբեր օպե րացիաներ, որոնք ուղղված են անհատական և զանգվա ծային 
մտա ծողությանը: Լավ կոորդի նացված տեղեկատվահոգեբանական գոր-
ծո ղություն ների հետևանք ները կարող են գերազանցել բուն ռազմական 
գործողու թյունների արդյունք ները: Եթե մարդ կու թյունն անցյալում հենվում 
էր կրոնի և գաղափա րախո սության վրա, ապա այսօր նա տեղեկատվության 
հետևորդն է, որը նրան ուղղորդում է «Դեպի ճիշտ պահվածք»՝ պատրանք 
ստեղծելով, որ դա նրա սեփական որոշումն է: Տեղե կատվա կան աշխա տանք-
ները զինված ուժերում կարող են ունենալ ինչպես ինք նուրույն, այնպես էլ 
օժանդակ նշանակություն: Զուտ տեղեկատվական բնույթ ունեցող որոշակի 
շրջանակի խնդիրների լուծման համար (հատուկ հետախու զական գործո-
ղություն, օպերա տիվ քողարկում, հակառակորդի ապատեղե կացում, տեղե-
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կա տ վական պա յքար, տեղեկա տվա կան շրջա փա կում և այլն) այն կարող 
է ունենալ գլխավոր, այսինքն՝ ինքնուրույն դեր: Բայց հաճախ նրան պար-
տադրվում է օժանդակ դեր, երբ այն դիտարկվում է որ պես տեղե կատվության 
ապահովում: Հատ կապես միավո րում ների, զորամիավոր րում ների, զորամա-
սերի և ստո րաբաժա նում ների անձնա կազմի ուսուցման և դաս տիա րակ ման, 
զինվորական ղեկա վարման համա կարգի առու մով՝ տեղեկա տվական աշ-
խա   տան քի ամբողջ կառուցվածքը հասկաց վում է որպես տեղեկատվական 
ապա հովման համակարգ: Տեղեկատվա կան-հոգե բա նա կան աշխա տանքի 
էությունը զինծա ռայողնե րի հոգեբանության և վարքի վրա նպատա կաուղղված 
տեղեկատվական ներ գործու թյունն է, նրանց մեջ բարձր բարո յական ոգի 
ձևա վորելը, անհրաժեշտ հոգեբա նական վի ճակի պահպանելը, մարտա-
կան որակների զարգա ցնելը՝ երդմանը հավա տարիմ լինելու և զինվորական 
պարտքի դաստիա րակման նպատակով: 

 Սոցիալ-հոգեբանական հետազոտությունների արդյունքում պարզվել է, 
որ մար դիկ որքան ինֆորմացիայի մեծ հոսք են ստանում, տվյալ դեպքում՝ 
պատերազ մական իրա վի ճակի մասին (թշնամու կողմից հարձակումներ, 
դիվերսիոն փորձեր և այլն), այն քան նրանց մոտ սթրեսի առաջացումն ան-
խուսափելի է դառնում: Եվ դա պատահական չէ. մարդիկ առօրյա կյանքում 
շատ հաճախ հիմնվում են իրենց կենսա փորձի վրա: Սահ  մանամերձ գո տում 
ապրող մարդկանց հիշողություններում դեռ թարմ են պատե րազմի սար-
սափելի տեսա րանները, որին անձամբ իրենք կամ իրենց հարա զատներն են 
մասնակցել: 

Հետա խուզական գործունեությունը, այդ թվում արտաքին հետախուզու-
թյունը, ազ գային անվտան գության մարմինների գործունեությունն է՝ ուղղված 
արտաքին ու ներ քին ան վտանգության սպառնալիքների վերաբերյալ տեղե-
կություններ ստանա լուն և պետության հիմքերն ամրա պնդելուն: Տեղեկատ-
վական գործողություններն, ի տար բե րություն պար զունակ տեղեկա տվա-
կան ներազդման գործունեության, ունեն կառուց ման բարդ սխեմա, որի 
մշա  կումը պահանջում է բազմակողմ և խոր մասնա գիտական գիտելիքներ 
և մոտեցումներ: Մինչդեռ տեղեկատվական ներազդման գոր ծունեության 
իրա  կանացմանը մասնակցում են նաև տեղե կատվական ոլորտում մասնա-
գիտական գիտելիքներ չունեցող անձինք, օրինակ՝ բլոգերները, սոցիալական 
խմբերը և այլն: Ցան կացած պետության համար հետախուզու թյունը անվտան-
գության ապահովման և ար դյունավետ կառավարման կարևոր գործիքներից 
մեկն է: Ռուս հեղինակներ Վ. Ա. Լիս իչկինը և Լ. Ա. Շելեպինը ավելացնում են, 
որ տեղե կատվական պատերազմները «Որա կապես նոր տիպի պատերազմներ 
են, որտեղ որպես զենք ծառայում է տեղե կա տվու թյունը, իսկ պայքարն ըն-
թանում է դեպի հասարակական գիտակ ցու թյան նպա տա կաուղղված փո-
փոխումը» [5]: Հետախու զական պատերազմի նպատակն է հա վա քել անհրա-
ժեշտ տեղեկություններ` պաշտ պանելով սեփականը: Ցանկացած հաղ  թա-
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նակի գրա վա կան ներից է հակառակորդի ռազմավարության ճա նա չումը։ 
Հետա խու զա կան գործունե ության ամենաբարձր և ամենադժվար տեսակը, 
որի հաջողու թյուն նե րից կամ ձա խո ղում ներից կախ ված է Զինված ուժերի և 
պետու թյան կենս ունա կու թյունը, իրա   կանացվում է բոլոր հնարավոր ձևերով 
և միջոցներով՝ պաշտոնական կամ գաղտ նի: 

Տար բերում են խաղաղ և պատերազմական պայմաններում կայուն գործող 
համ ազ գային ռազմա կան-ռազմավարական հետախուզություն և ռազմաճա-
կատա յին ռազ  մական գործո ղու թյուն  ների թատերաբեմի ռազմական-ռազ մա-
վարական հետա խու զու թյուն, որոնք սերտո րեն համա գործակցում են պա-
տերազմի պայման ներում։ Հետախու զական գոր ծու նեությունն իրա կանացվում 
է արտաքին հետախու զու թյան մարմինների կողմից։ Դրանք օրենքով սահ-
ման ված կարգով հայթայթում, կուտա կում և մշակում են Հայաստանի Հան-
րա պետության կեն սական շահերին առնչվող օտարերկրյա պետու թյուն ների, 
կազմա կեր պու թյունների և քաղա քացի ների գաղտ նի պլանների, մտադրու -
թյունների, իրական և հնարավոր գործողու թյունների մա սին տեղեկատ-
վությունը ինչ պես նաև աջակցում են պետության կող մից իրա կանացվող 
Հայաստանի Հանրա պե տու  թյան անվտանգության ապահով մանն ուղղ ված 
միջո ցա ռումներին [2]։

Հետախու զու թյանը ներկայացվող հիմնական պահանջ ներն են. 
1) նպատակաուղղվածությունը,
2) անընդհատությունը, 
3) ակտիվությունը, 
4) օպերատիվությունը, 
5) հավաստիությունը: 
Հետախույզների մոտ դժվարու թյունների հետ բախումը կարող է հանգեցնել 

նյար դա հոգեկան լարվածության, ներանձնային և միջանձնային բախումների, 
որոնք նրանք ինքնուրույն դժվարանում են լուծել: Հաշվի առնե լով զինվորների 
գոր ծունեու թյան, կեն սա պայմանների առանձնահատ կու թյունները՝ հրա-
տապ խնդիր  ներից է նրանց նյար դահոգեկան կայունության ուսումնասի-
րու  թյունը և դրա ապա հովումը, ինչի շնորհիվ հնարավոր կլինի բարձրացնել 
գործունեության արդյունա վե տությունը, դյուրին դարձ նել հարմարման գործըն-
թացը։ Զինված ուժերի մարտու նակության կարևոր բաղա դրիչ ներից մեկն է 
զինվորների և անձնակազմի կայուն բարոյահոգեբա նական վիճակը, որը 
զորքերի բարոյահոգեբանական ապահովման արդ յունքն է: Զինվորական 
մասնա գի տա կան հատկու թյունների և բարոյական ոգու կրողն է հետա խույզը, 
ով լուծում է ա ռան  ձնահատուկ ռազմա մասնագիտական խնդիր ներ, հրատապ 
խնդիրներից է նրանց նյար դահոգեկան կայունության ուսում նասիրությունը 
և դրա ապահո վումը, ին չի շնոր հիվ հնարա վոր կլինի բարձրացնել գործու-
նեության արդյու նավետությունը, դյուրին դարձնել հարմար ման գործըն թացը։ 
Ն.Գ.Բոնդարը հատուկ ուշադրություն է դարձրել իմացական ընդունակու-
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թյունների, նյար դահոգեկան կայու նության, ագրե սիա յի, են թար կ վողության, 
իրա դրա յին և անձնային տագնապայ նության ուսումնասի րու թյուն ներին: 
Ն.Գ.Բոնդարը հետազոտելով հո գե բանական պատրաս տու թյան բա ղադրի-
չները, եկել է այն եզրակացության, որ զինվորական ծառա յությանը հոգեբա-
նա կան պատրաս տու  թյունը ենթադրում է ինտելեկտուալ, բարոյական, շարժ ա-
ռի թային և կամային ո լորտ  ների զարգաց ման բարձր մակարդակ: Նա հատուկ 
ուշա դրություն է դարձ նում իմա ցական ունակու թյուններին, նյարդա հոգեկան 
կայու նու թյանը, ագրե սիա յին, իրա վիճակային և անձնային տագնապայ-
նությանը [6]: 

Տագնապն առաջանում է այն դեպքերում, երբ չկա (և հնարավոր է չի 
էլ լինելու) իրա կան վտանգ մարդու համար, սակայն նա սպասում է դրան, 
ընդ որում, նա դեռ չի պատկերցնում, թե ինչպես պետք է հաղթահարի այն: 
Ըստ որոշ հետազոտողների տագ նապը իրենից մի քանի հույզերի՝ վախի, 
տխրության, ամոթի և մեղքի զգացման համակցություն է: Յուրաքանչյուր 
մարդ ունի տագնապայ նության որոշակի մակար դակ, որն ազդանշանում է 
կամ նախազգու շացում է մարդուն մոտեցող վտանգի մասին, ակտիվացնում 
է օրգանիզմի, հոգեկանի ներքին ռեսուրսները մինչև այն ժամանակը, երբ 
այդ իրադարձությունները տեղի են ունենում: Այն դրդում է մարդուն նպա-
տա կա ուղղված վարքի, օգնում է հարմարվել նոր պայմաններին: Այս առու-
մով, տագնապայ նությունը որպես նորմալ հոգեկան վիճակ, ունի դրա կան 
նշանակու թյուն: Մյուս կող մից, տագնապի զգայությունը բերում է անօգ-
նական նության վիճակի, նևրոզ նե րի առա ջաց ման և ակտիվության նվազեց-
ման: Դրանում կայանում է տագնապայնության վի ճա կի բացասական 
կող  մը: Տագնապայնությունն ունի երկու փոխկապակցված, բայց միև նույն 
ժա  մա  նակ բավական ինքնուրույն ոլորտ` օբյեկտիվ, որը դրսևորվում է 
տար բեր տեսակի ֆիզիոլոգիական հակազ դում ներում, և սուբյեկտիվ, որը 
դրսևորվում է անձի ապրումներում: Բարձր տագ նա պայնության ժամանակ 
անձը դառնում է խո ցելի և անպաշտպան, շրջակա միջա վայրը թվում է 
նրան թշնամական, իսկ ապա գան` անկանխատեսելի և սպառնալի: Բարձր 
տագնապայնությունը բերում է կոն ֆլիկտ ային իրավիճակի ընկալման շեմի 
կտրուկ նվազեցման, կարող է հանգեցնել անձի վարքի շեղումների, ինչպես 
նաև` կարող է դառնալ հոգե մարմնական հիվանդությունների պատ ճառ: Չ. 
Սպիլբերգերը տարբերում է տագնա պայ նության երկու վիճակ` տագնապ և 
տագնապայ նություն [1]: Տագնապն անձի հուզական լար վա ծության հատուկ 
հոգե կան վիճակ է, որն ի հայտ է գալիս անորոշ, երբեմն չգիտակցված 
վտանգի կանխա տես ման արդյունքում: Անձի սուբյեկտիվ գնահատականից 
ելնելով կարևոր նշանակություն ունեցող կամ մարդու համար որոշակի 
սպառնալիք ներկայացնող իրավի ճակներն առա ջացնում են տագնապի 
վիճակ: Սուբյեկտիվորեն, տագնապն ապրվում է որպես տհաճ հուզական 
վիճակ` տարբեր ուժգնու թյամբ: Տագնապի ապրման ինտենսի վու թյունը համե-
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մա տական է սպառնալիքի աստի ճանին կամ ապրումների պատճառների նշա-
նակա լիությանը: Այդ գործոններից կախ ված է տագ նապի վիճակի ապրման 
տևա կանությունը: Անձի բարձր տագնապայնությունը մեծացնում է հնարավոր 
սպառ նալի և վտանգավոր իրա վիճակների ընկալման շեմը: Տագնա պի վիճակն 
ուղեկցվում է վար քային փոփոխություն ներով ինչպես նաև մոբի լիզացվում 
են անձի պաշտպանական մեխանիզմները: Հաճախ անձի մոտ մշակվում 
են պաշտպա նական տիպիկ մեխա նիզմներ: Բազմաթիվ հետազոտողներ 
համարում են, որ տագնապը առա ջա նում է շատ ավելի վաղը քան կստեղծվի 
վտանգը իսկ վախը առաջանում է վտանգի դեպքում կամ նրա առաջանալու 
պահին: Վախի աղբյուր որպես կանոն կարող է համարվել գիտակ ցված և 
կոնկրետ բնույթ ունեցող իր (օրինակ՝ չար շուն, առաջիկա քննություն, խիստ 
ղեկավար և այլն) այն դեպքում, երբ տագնապի աղբյուրը չգիտակցված է 
և որին չենք կարող տրամաբանական բացա տրութրուն տալ: Տագ նապը 
նաև կարելի է կապել օր գանիզմի ընդ հանուր հուզմուն քի հետ (մասնավո-
րապես, սիմպաթիկ նյար դային հա մակարգը) իսկ վախը՝ գոր ծողությունների 
արգելակման և պարասիմպաթիկ նյար դա յին համակարգի ակտի վաց-
մամաբ, որը մեծ չափաբաժնի դեպքում կարող է պարալի զացնել մարդուն: 
Տագնապը կարելի է համարել ապագայից պրոյեկցված իսկ վախի աղբյուրը 
որպես անցյալի հոգեբանական փորձ: Եվ վերջապես տագնապի աղ բյուրը 
սոցիալապես է պայմանավործած իսկ վախի պատճառը կենսաբանական 
բնազդներն են: Շատ դեպքերում վախի և անհան գստու թյան միջև նշված 
բոլոր տար բերությունները չեն բխում փորձարարական մեթոդով, սակայն 
սահմանվում են նույն հետազոտողների կողմից սահմանումների մակարդա-
կով: Դա հիմնա կանում պայ մանավորված է այն հան գամանքով, որ մարդկանց 
մեծ մասը (ինչը նշարակում է փորձի մասնակիցների մեծ մասը) շատ տարբեր 
պատկե րացումներ ունեն վախի անհան գստու թյան տարբե րությունների մասին 
(եթե ընդ հանրապես պատկերացում ունեն) և կարող են այլ կերպ անվանել 
նույն զգացումը կամ տարբեր զգացմումներ նույն կերպ անվանել: Տագնա-
պայնությունը մարդու` շրջապա տող միջավայրից եկող վտան գի աստիճանի 
սուբ յեկ տիվ ընկալումն է: Տագնա պայ նությունն անհատական հոգեբա նական 
հատկություն է, որն արտահայտվում է տարբեր կենսական իրավի ճակներում 
անհանգստություն ապ րելու բարձր հակվա ծությամբ, այդ թվում նաև այնպիսի 
իրավիճակներում, որոնց օբյեկտիվ բնութագրերը դրան չեն տրամադրում: 
Տագնա պայ նության որոշակի մակար դակն անձի ակտիվ գործու նեության 
բնական և պարտադիր առանձնահատկություն է: Յուրաքանչյուր մարդ ունի 
տագ նապայ նության իր օպտիմալ կամ ցանկալի մակար դակը. Դա այսպես 
կոչված օգտակար տագնա պայնությունն է: Տարբերակում են անձ նային 
և իրավի ճակային տագնապայ նություն: Անձնային տագ նա պայնությունը 
մեկնա բանվում է որպես կայուն անհատական բնութագիր, որն արտա ցոլում 
է սուբյեկտի նախա տրամադրվա ծու թյունը տագնապին և իրավիճակների 
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լայն շրջանակ` որպես սպառ նացող ընկալելու միտում: Որպես նախա տրա-
մադրվածություն` անձնային տագ նա պայ նությունն ակտիվանում է որոշակի ազ-
դակների ընկալման դեպքում, որոնք մարդը գնահատում է իր ինքնագնահա-
տա կանի, ինքնահար գանքի համար վտան գա վոր: Իրավիճակային կամ 
ռեակտիվ տագնա պայ նությունը, որպես վիճակ բնորոշվում է սուբյեկտիվ 
ապրվող հույզերով` լարվա ծու թյամբ, անհանգստու թյամբ, մտահոգվա ծու-
թյամբ: Այդ վիճակը ծագում է որպես հուզա կան հակազդում սթրեսային 
իրավի ճա կին և կարող է տարբեր լինել ինտենսի վությամբ ու դինամի կությամբ: 
Շատ բարձր ռեակտիվ տագնապայնությունն առաջաց նում է ուշադրության, 
երբեմն` կոորդինա ցիայի խան գա րումներ: Կ. Հորնին գտնում է [8], որ մարդը 
իր տագնապը հաղթա հա րելու համար ընտ րում է ռազմավարություն: 

Հետախույզների տագնապայնության մակարդակը միշտ փոփոխական 
է, քանի որ դա կախված է իրենց գործունեության բնույթից, կատարվող 
առաջա դրանքներից: Մար տա կան գործողությունների ժամանակ հետախույզի 
վրա ազդում են բազմա թիվ գործ ոններ, որոնք որոշ դեպքերոմ կարող են 
նպաստել տագնա պայնության մակար դակի բարձրացմանը, իսկ որոշ դեպ-
քերում էլ նվազմանը, և դա կապված է այն բանի հետ, երբ յուրաքանչյուր 
«ելքի» ժամանակ հետախույզը ապրում է և ֆիզիկական և հոգեբանական 
լարվածություն: Առաջնահերթ խնդիրը հետախույզի սեփական հույ զերի 
վերա հսկումը և կայունության ապահովումն է: Հիմնականում հուզական 
ան կա յու նու թյուն է դրսևոր վում գիշերը, ինչքան էլ հետախույզը հասկա նում 
է, որ գիշերը իր հավատարիմ ընկերն է, որը հնա րավորություն է տալիս 
աննկատ գործել տարածքում, բայց միևնույն է՝ տագ նա պը աճում է, երբ 
կա վախի զգացողություն, անորոշություն, գերլարվածու թյուն: Դրա համար 
պետք է ստեղծել հոգեբանական ապահով ման ստո րա  բաժա նում ներ՝ զին վո-
րականների մարտական ոգին միշտ բարձր պահելու հա մար, որը այսօր մեր 
բանակի առաջնահերթ, կարևո րագույն խնդիրներից մեկն է: 

Հետա խույզ ների մոտ ագրեսիվությունը դիտարկվել է որպես անձնային 
որակ և կայուն գիծ: Հետախուզության ամբողջ պատմությունը, հատկապես 
վերջին երկու հար յուրամ յակ ների ընթացքում, վկայում են, որ իսկական 
հետախույզը, բնավորու թյան ինչպիսի գծեր էլ որ ունենա, աչքի է ընկնում, նախ 
և առաջ, իր բարձր մտավոր կա րո ղու թյուններով, մասնավո րապես, վերլու-
ծական մտքի ունակություններով: Հետա խու զու թյունը հաճախ բնորոշվում 
է որպես մեծ մտավոր կարողությունների տեր մարդ կանց մրցասպարեզ: 
Հետախույզի ոգին լավագույնս արտահայտվում է նրա հոգեբա նական 
կերտվածքի, հուզական դրսևորման մեջ: Պատերազմների ժամանակ հետա-
խույզի վարքագծում ու բնավորության մեջ գերակա են դառնում այնպիսի 
հատկանիշ ներ, որոնք առնչվում են նրա հայրենասիրական ոգուն: Շատ 
կա րևոր է հետախույզի (զինվորի) հոգեկերտվածքի ձևավորման համար իր 
էթնոսի մշակույթին ծանոթ լինելը, քանի որ ազգի ոգին դրսևորվում է մեր 
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առասպելներում, էպոսում, երաժշտության և սիմվոլների մեջ: Հետախույզի 
դերը մեծ է եղել բանակի կազմա վորման և կայացման բոլոր փուլերում: Եվ 
այսօր էլ օրըստօրե կատարե լագործվում է հետախույզների մար տա կան 
պատրաստականությունը և վարպե տու թյունը: 
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Psychological Activity in Military Intelligence
Vahanyan A., Mkhitaryan I.S.

Yerevan “Haybusak» University, Chair of Pedagogy and Psychology

In the field of psychological training of a scout, a large place is given to 
the deve lopment of the ability to act independently. The emotional sphere of 
a person, as a rule, is subject to various deformations in emergencies. Self-
regulation mechanisms for overcoming anxiety and controlling nervous tension 
come to the fore. The article presents the substantive isues of psychological activity 
highlighted in military intelligence.

Психологическая активность в военной разведке
Ваганян А., Мхитарян И. С.

Ереванский университет «Айбусак», кафедра педагогики и психологии

В области психологической подготовки разведчика большое место отво-
дится развитию умения действовать самостоятельно. Эмоциональная сфера 
человека, как правило, в чрезвы чайных ситуациях подвержена различным 
деформациям. На первый план выходят механизмы само регуляции для 
преодоления беспокойства и контроля нервного напряжения. В статье пред-
став лены содержательные аспекты психологической деятельности, выделяемой 
в военной разведке.
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ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ ԿԻՐԱՌՄԱՄԲ

ԽՈՒԳԵՅԱՆ Ա.Վ., ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ Գ.Վ.
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան,  

Մանկավարժության և հոգեբանության ամբիոն

Ամփոփում. Հոդվածում ներկայացվում են ստեղծագործական մտածողության 
առանձ նա հատկությունները կրտսեր դպրոցական տարիքում, ինչպես նաև՝ ՍԽԼՏ 
տեխնոլո գիայի նկա րագիրը, գործիքները և դրա միջոցով աշակերտների ստեղծա-
գործական մտածողության զար գացման մի քանի գործնական մոտեցումներ:

Հիմնաբառեր՝ ստեղծագործական մտածողություն, երևակայություն, Հնարա միտ 
խնդիր ների լուծման տեսության / ՍԽԼՏ ` Теория Решения Изобретательских Задач 
-ТРИЗ/ տեխնոլո գիա, գործիքներ, կրտսեր դպրոցական:

Գիտական և տեխնոլոգիական առաջընթացի այս դարաշրջանում կյան-
քը դառ  նում է ավելի բազմազան ու բարդ և դա մարդուց պահանջում է ոչ 
թե կաղա պարված գիտե լիքներ, այլ շարժունություն, մտածողության ճկու-
նություն, արագ կող մ նորո շում, հար մարում նոր պայմաններին և մեծ ու 
փոքր խնդիրների լուծ մանն ուղղ ված ստեղ ծա գործական մոտեցումներ: 
Եթե հաշվի առնենք այն փաստը, որ գրեթե բոլոր մաս նա գի տություններում 
մտավոր աշխատանքի մասնաբաժինն անընդհատ աճում է, ուստի մարդու 
ստեղծագործական մտածողությունը պետք է դիտվի որպես իր ինտե լեկտի 
կարևոր մաս:

Ստեղծագործական մտածողության մասին իրենց աշխատություններում 
խոսել են Լ.Ս.Վիգոտսկին, Ա.Ն.լեոնտևը, Ա.Ռ.Լուրիան, Ս.Լ.Ռուբինշտեյնը [1] 
և այլք, իսկ ՍԽԼՏ տեխնոլոգիայի միջոցով ստեղծագործական մտածողության 
խնդիրների շուրջ ուսում նասիրություններ են կատարել Հ.Ս.Ալտշուլլերը, 
Ա.Գինը, Ս.Գինը: Եթե անցած դարի սկզբներին մի շարք մանկավարժ-
մտա ծողներ ստեղծա գոր ծական մտածողու թյունը վե րագրում էին օտված 
երեխաներին [2], ապա մեր օրերում մտա ծո ղության այդ ձևն արդեն հատուկ 
է բոլորին: Ապացուցվել է, որ ստեղծագոր ծական մտածողությունը կա րելի է 
ուսուցանել.դրա համար կան հատուկ մշակված մեթոդներ և տեխնոլոգիաներ: 
ՍԽԼՏ տեխնոլոգիան հենց այն է, ինչ կոչված է զարգաց նելու երեխայի 
ստեղծագոր ծա կան կարողու թյունները՝ սկսած նախադպրո ցական տարիքից:

Ժամանակակից մարդու կրթության մեջ խորհուրդ է տրվում կարողություն-
ները զարգացնել վաղ տարիքից: Ուստի դպրոցում հատուկ ուշադրություն 
պետք է դարձ նել ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը: Ուսու-
ցիչների, ծնող ների հա մար այժմ էապես կարևորվում է աճող երեխայի ան-
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ձի մեջ զարգացնել մտավոր, հաղոր դա կ ցական և ստեղծագործական ունա-
կություններ: Ստեղծա գոր ծական մտքի զար գացումը կրտսեր դպրոցական 
տարիքում կարևոր տեղ է գրա վում: Տարրական դասա րան ներում մտավոր 
զարգացման գործընթացում տեղի ունեցող խորը փոփո խու թյուն ները վկայում 
են այն մասին, որ այս փուլում ստեղ ծա գործական զար գաց ման համար առ-
կա են լայն հնարավորություններ [3]: Ստեղ ծագործական մտածո ղությունն 
ան հա  տա կանության զարգացման մեջ ստեղծվում է փոփոխություններ ըն-
դունելու պատ րաս տակամությամբ, բայց, թերևս, մեր օրե րում մարդուն 
ստեղ  ծագործակա նու թյան է դրդում ժամանակակից աշխարհի՝ սերնդին ներ-
կայացրած պատվերը և պահանջները: 

Աշակերտների շրջանում ըստ իրենց գործունեության կարող են լինել 
ստեղ ծա գործական մտածողության սյուբեկտիվ նորարարություններ: Երե-
խան կարող է առա ջարկել լուծում, որն արդեն հայտնի է, գործնականում 
օգտա գործվել է, բայց նա այդ մասին մտածել է ինքնուրույն, առանց նախ-
նական իմացության [3]: Այսինքն կրտսեր դպրոցականների շրջանում ստեղ-
ծագործական մտածողության հաջող ձևավորումը և զարգացումը, երեխայի 
առջև դրված խնդրի հաջողված լուծումը հնա րավոր է ուսուցչի ուղղորդման 
հիման վրա՝ հաշվի առնելով երեխայի ստեղծա գործական գործունեու թյան 
առանձնահատկությունները: Երեխայի ստեղծագործա կան մտածողությունը 
որո շող հիմնական գործոնը կախված է նրա ունեցած փորձի հարստությունից: 

Ուսուցիչը, ով ձգտում է զարգացնել սովորողների ստեղծագործական 
գոր ծու նե ությունը, առաջին հերթին պետք է ապահովի դասասենյակում 
ստեղ ծագոր ծակա նու թյան համար բարենպաստ պայմաններ: Նա պետք է 
նպաս տի և խթանի հարցե րով, հե ռա նկարների, գաղափարների տեսքով, 
միևնույն ժամանակ հատուկ ուշա դրու թյուն պետք է դարձնի խնդիրների և 
կապերի որոնմանը, առաջադրված այլընտ րանքային վարկածներին և դրանց 
ինքնատիպությանը:

Այսպիսով, կատարված մշակումների արդյունքում մենք կարող ենք 
առանձ նացնել աշակերտների ստեղծագործական կարողությունների հետևյալ 
բաղադրիչ ները [4].

- ստեղծագործական մտածողություն,
- ստեղծագործական երևակայություն,
- ստեղծագործական մեթոդների կիրառում ստեղծագործական առա-

ջադրանք ների կատարման գործընթացում:
Մտածողության այս որակների զարգացման համար ժամանակակից ման-

կավար ժության մեջ լայնորեն կիրառվում է ՍԽԼՏ տեխնոլոգիան, որը հան-
րաճանաչ ման կա վարժական ուղղություն է, և որի նպատակն է անձի մեջ 
ձևավորել նորարա րա կան մտածողություն, դաստիարակել ստեղծագործող 
անհատականություն: ՍԽԼՏ-ն ստեղծ վել է անցած դարի 80-ական թվական-
ներին գյուտարար, մանկավարժ Հենրիխ Ալտ շուլ լերի կողմից [5]: ՍԽԼՏ-ն 
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տեղծարար տեխնոլոգիա է, որը մեզ սովորեցնում է մտա ծել այնպես, որ 
գտնենք, հայտնաբերենք խնդրի լավագույն և արդյունավետ լուծում ներ: 
ՍԽԼՏ-ն նորը ստեղծելու վերահսկելի գործընթաց է, որը համադրում է ճշգրիտ 
հաշ վարկ ներ, տրամաբանություն, կանխատեսնում:

 Կրտսեր դպրոցական տարիքի երեխաների հետ աշխատելու մատչելի 
մեթոդ ներ են մշակվել ՍԽԼՏ մանկավարժների կողմից, որոնք հետաքրքիր 
են դարձնում նյութը աշակերտների համար և նրանց մոտ դրական հույզեր 
են առաջացնում: Այստեղ երե խաներն իրենք են հանդես գալիս որպես 
ստեղծագործողներ, հետազո տողներ և գյու տարարներ:

Քանի որ դպրոցներում տարրական դասարանների կրթական ծրագիրն 
իրակա նաց վում է պետական կրթական չափորոշիչներին համապատասխան, 
ուստի ՍԽԼՏ տեխնոլոգիայի որոշ գործիքներ կարելի ներառել ինտերակտիվ 
դասեր կազմա կեր պելու և սովորողների ստեղծագործական երևակայությունը 
խթանելու համար: Ստորև ներկայացվում են ՀԽԼՏ տեխնոլոգիայի մի քանի 
գործիքներ [6].

Մտագրոհ
Մտագրոհը հայտնի մեթոդ է,որն օգնում է դուրս բերել սովորողների 

նախնական գիտելիքները տվյալ երևույթի կամ հասկացության մասին: Գրա-
տախտակի մեջտե ղում գրվում է բառը կամ հասկացությունը, որի շուրջ գրառում 
ենք սովորղների ասած յու րա քանչյու միտք.այստեղ սխալ պատասխաններ 
չկան, պետք է թույլ տանք երե խա ներին մտածել, ստեղծագործել և տվյալ 
երևույթի շուրջ արտահայտել սեփական տե սակետը:

Կախարդական գավազան
Այս գործիքը օգնում է երևակայել և գտնել հետաքրքիր գաղափարներ: 

Դրա էու թյունը այն է, որ անհրաժեշտ է պատկերացնել, թե ինչպես ցանկացած 
առարկա կամ սկսում է ավելանալ, կամ ընդհակառակը՝ նվազել: երեխային 
ասում ենք. «Ես մատիտ ունեմ, եկեք պատկերացնենք, որ այն վերածվել է 
կախարդական գավազանի: Այժմ դու կարող ես մեծացնել կամ փոքրացնել այն 
ամենը, ինչ ցանկանում ես: Ի՞նչ կցանկա նայիր ավելացնել կամ պակասեցնել»: 

Պատասխանների օրինակներ.
-Ես ուզում եմ կրճատել ձմեռը և ավելացնել ամառը:
-Ես ուզում եմ ավելացնել հանգստյան օրերը:
Հետո կարող ենք բարդացնել այս խաղը լրացուցիչ հարցերով.-Ինչու՞ 

ավելացնել կամ պակասեցնել, մեծացնել կամ փոքրացնել: Այնուհետև քննար-
կել, թե ի՞նչն է լավ ու հարմար այս փոփոխություններում և ի՞նչը՝ վատ:

Լավ-վատ
Կարողանալ գտնել և բացահայտել հակասություններ, քանի որ դա կարևոր 
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կա րողություն է, որովհետև հակասությունների լուծմամբ է, որ սկսվում է նորի 
ստեղ ծումը: Դա անելու համար կարող ենք օգտագործել լավ-վատ խաղը: 
Առա ջին մասնա կիցը երևակայորեն զանգում է և խոսակցին պատմում ինչ-
որ  կամ երևույթի լավ լինելը, իսկ հաջորդը շարունակում է բացատրել, թե որ 
դեպքում դա կարող է վատը լինել, որից հետո նրանք սկսում են քննարկել 
այդ երևույթի լավ կողմերը: Օրինակ՝ ծնողը, երեխան կամ ուսուցիչը կարող են 
սկսել. «Դրսում զբոսնե լը լավ է, քանի որ կարող ենք գտնել որևէ հետաքրքիր 
բան»: Երեխան շարունակում է. «Հետաքրքիր մի բան գտնելը վատ է, քանի 
որ այն փողոցից տուն բերել չի կարելի», հաջորդն ասում է. Եթե ինչ-որ հետա-
քրքիր բան փողոցից տուն բերել հնարավոր չէ , դա լավ է, որովհետև այդ 
դեպքում դուք կարող եք գտնել որևէ հետաքրքիր բան տանը, և այլն:

Այո, ոչ
Այս խաղը նախատեսված է դասի խթանման և կշռադատնան փուլերում 

կիրա ռելու համար:Զարգացնում է տեղին հարցեր կազմելու և դրանք 
վերարտադրելու ունակու թյուններ:

Դասի սկզբում կարող ենք պահել գաղտնաբառը, որը երեխաները գու-
շակելու համար պետք է կազմեն հարցեր, որոնց պատասխաններն են՝ այո, 
կամ ոչ: Օրինակ՝ եթե պահում ենք գիրք բառը, երեխաները պետք է կազմեն 
հետևյալ հարցերը.

-ուելի՞ք է, այս սենյակու՞մ է, ձեռակե՞րտ է, մեզ պիտանի՞ է, կոտրվու՞մ է և այլն:

Կազմել հանելուկներ
Այս գործիքը ևս կարելի է կիրառել դասի խթանման փուլում: Այն օգնում 

է երե խաներին ստեղծագործական երևակայության և կապակցված խոսքի 
շնորհիվ կազմել սեփական հանելուկներ: Հանելուկը պետք է սկսել առարկայի 
3 հիմնական հանտկա նիշների նկարագրումից՝ համեմատման կամ բացառման 
սկզբունքով, օրինակ՝ արևի մասին հանելուկ կազմելու համար ընտրոմ ենք արևի 
ձևը, հետո գույնը, այնուհետև՝ կատարած գործողությունը կամ համը, հոտը. 

- կլոր է ՝ գնդակի նման, դեղին է՝ կրակի պես, այրում է վառարանի նման:

Նախ.., հետո՝ ինչ
Այս խաղը նախատեսված է կանխագուշակման և պատճառհետևանքային 

կապերի բացահայտման կարողությունների զարգացման համար: Կարող 
ենք կիրառել կշռա դատ ման փուլում՝ ընկալման ստուգման նպատակով: 
Խաղը կարող է բարդանալ՝ կախ ված երեխայի տարիքից: Նախ անվանում 
ենք նախնական երևույթը, իսկ հաջորդ խաղացողը պետք է շարունակի 
հաջորդականության շղթան ճիշտ հերթականությամբ, օրինակ՝ նախ աշունը, 
հետո ի՞նչը, -ձնեռը, հետո ի՞նչը, -գարունը, հետո ի՞նչը, - ամա ռը: Ըստ տարիքի 
և թեմայի՝ կարող ենք օգտագործել ավելի պարզ կամ բարդ հասկա ցություններ:

 Ստորև ներկայացնենք դասի պլան՝ ՍԽԼՏ տեխնոլոգիայի գործիքների 
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կիրառ մամբ, որն իրականցվել է մանկավարժական պրակտիկայի շրջանակ-
ներում:

Թեման՝ Գոհար Փիլոյան, Կաթիլը [7,3]
Ժամաքանակը՝ 2 դասաժամ
Նպատակը կամ ուսումնառության ակնկալվող արդյունքները՝
ա) Գիտելիքներ
Աշակերտը պետք է իմանա՝
• նոր բառեր և իմաստներ՝ կաշկանդեց, թոթովեց, փարվեց, քչքչաց,
• թռչկոտել, սառցակալել,ագռավ, սառույց,պատճառ, կենդանանալ, 

բարձրանալ բառերի ուղղագրությունը,
• առանձնացնել բարդ բառեր և արմատներով նոր բառեր կազմելը
• առանձնացնել պարզ, ածանցավոր և բարդ բառերը
• ջրի հատկությունները, բնության մեջ հանդիպող ձևերը:
բ) Կարողություններ և հմտություններ
Աշակերտը պետք է կարողանա՝
• հասկանալով ընթերցել բնագիրը,
• տրամաբանական հաջորդականությամբ վերարտադրել պատմվածքը,
• համեմատել կաթիլի վիճակները,
• ձևակերպել պատմվածքի հիմնական միտքը,
• քննարկել հարցադրման շուրջ,- Ի՞նչ ճամփորդություն կատարեց 

կաթիլը և ու՞ր վերադարձավ:
Դասի ընթացք՝ Խթանման փուլ.
Մտագրոհի միջոցով բացահայտել աշակերտների մտքում կաթիլ բառի 

առաջաց րած զուգորդումները: Գրատախտակի վրա պատկերել աշակերտների 
նշած հասկա ցու թյունները ներկայացնող գծապատկերը:

Մինչ բնագրի ընթերցումը առաջադրել ՍԽԼՏ հանելուկ՝ 
Հեղուկ է` հյութ չէ, թափանցիկ է` ապակի չէ, բուժում է՝ դեղ չէ (կարելի 

կազմել ցանկացած հանելուկ ջրի մասին):
Իմաստի ընկալման փուլ.
Պարզել, թե աշակերտներն ինչ գիտեին ջրի վիճակների մասին և նրանց 

նախա պատրաստել տեքստը ընթերցելուն:
Կաթիլի մասին բնագրի ընթերցում:
Բնագրային աշխատանք՝ բառային աշխատանք; բացատրել կաշկանդել, 

թոթովել, փարվել բառերի իմաստները:
Կշռադատման փուլում աշակերտները պետք է կարողանան
- ձևակերպել պատմվածքի հիմնական միտքը,
- համեմատել և կշռադատել կաթիլի փոփոխությունները,
- իրենց կարծիքը հայտնել այն մասին, թե կաթիլը որտեղից ու՞ր 

վերադարձավ:
Այս փուլի իրականացման համար կարելի է պատմվածքում նկարագրված 
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դեպ քերը ներկայացնել հաջորդական շղթայով՝ օգտվելով ՍԽԼՏ 
տեխնոլոգիայի «Նախ, իսկ հետո ինչ» խաղի կիրառումից, աշակերտների 
մեջ խոսք կառուցելու, զուգոր դում ներ ստեղծելու և նյութը ավելի հեշտ ու 
պատկերավոր ընկալելու համար: Նախ ջուրը, իսկ հետո ի՞նչը – կաթիլը, իսկ 
հետո ի՞նչը – սառույցը, իսկ հետո ի՞նչը – ամպը, իսկ հետո ի՞նչը – անձրևը , 
իսկ հետո ի՞նչը – կաթիլները:

Տանը հանձնարարել կատարել 2-րդ առաջադրանքը՝ առանձնացնելով 
պարզ, ածան ցավոր և բարդ բառերը և սովորել պատմել պատմվածքը: 
Պատմվածքը պատ մե լու համար կարելի է աշակերտներին հանձնարարել 
օգտվել «Կախարդական գավա զան»-ից և դրանով կախարդական գործողու-
թյուններ կատարել կաթիլի համար:

Այսպիսով, կրթական գործընթացում տարրական դասարանների աշա-
կերտ ների ստեղծագործական մտածողության զարգացմանը միտված աշխա-
տանքներն ավելի արդյունավետ կլինեն, եթե կիրառենք ժամանակակից 
ման  կավարժական մոտեցում ներ պարունակող մեթոդներ, միջոցներ և 
տեխ  նո լոգիաներ՝ նորագույն դասավանդ ման ձևեր, աշակերտների մեջ հե -
տաքրքրություն առաջացնող համագործակցային դասեր, մտածողու թյանը, 
երևակայությանը խթանող հարցադրումներ իրականաց նե լու միջո ցով, քանի 
որ ստեղծագործականությունը բնորոշ է յուրաքանչյուր անձի: Վերոգրյալի 
ապացույցն է կազմակերպած և իրականացրած դասը՝ ՍԽԼՏ տեխնո լոգիայի 
մեթոդնե րի կիրառմամբ, որի ընթացքում աշակերտներն ակտիվորեն մաս նակ-
ցում էին դասին, հայտնում էին սեփական տեսակետները, թեմայի վերաբերյալ 
հարցադրումների շուրջ քննարկումներ և կանխատեսումներ էին կատարում, 
ինչպես նաև ցուցաբերում էին բանավոր խոսքի զարգացման և հարուստ 
բառապաշարի բարձր ցուցանիշներ:
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The Development of Creative Thinking Primary in School by Means 
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Yerevan “Haybusak” University, Chair of Pedagogy and Psychology

The article presents the features of creative thinking in primary school age, as 
well as the descript tion of TRIZ technology, tools and several practical approaches 
to the development of pupils’ creative thinking.

Развитие творческого мышления в начальной  
школе средствами современных технологий

Хугеян А., Оганесян Г.
Ереванский университет «Айбусак», кафедра педагогики и психологии

В статье представлены особенности творческого мышления в младшем 
школьном возрасте, а также описаны инструменты технологии ТРИЗ 
и несколько практических подходов к развитию творческого мышления 
школьников.
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ԻՐԱՎԱԳԻՏՈւԹՅՈւՆ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲՆՈՒԹԱԳՐԱԿԱՆԸ

ՍԱՖԱՐՅԱՆ Գ.Հ.
Իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավագիտության ինստիտուտ 
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ

ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Լ.Ս.
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, իրավագիտության ասպիրանտ

Ամփոփում. Հանգամանորեն քննարկած են իրավունքի ձևերի (աղբյուրների) հաս-
կա ցությունը և ընդհանուր բնութագրական հատկանիշները, ինչպես նաև իրավունքի 
աղբյուր ների աստիճանակարգման հետ կապված հարցերը

Բանալի բառեր. Իրավունք, իրավունքի աղբյուրներ, իրավունքի ձևեր, իրավունքի 
աղբյուր ների աստիճանակարգ, իրավական նորմ, իրավագիտություն

«Իրավունքի աղբյուր» հասկացությունը իրավաբանական գրականության 
մեջ դիտ վում է երկու առումով. լայն իմաստով՝ որպես իրավագոյացման 
պատ ճառներ ու օրի նաչափություններ կամ իրավունքի գենեզիս (ծագումնա-
բանություն), և նեղ իմաս տով՝ որպես իրավունքի նորմերի ամրագրման և 
գոյության ձև կամ որպես այն աղբյուր, որտեղից իրավաբանը կամ իրավունքի 
ցանկացած այլ սուբյեկտը քաղում է իրավունքի նորմերը։ Գոյություն ունեն 
իրավունքի աղբյուրի լայն հասկացության երկու տարա տեսակ՝ նյութական 
և գաղափարական։ Այս երկրորդ առումը ընդունված է անվանել ձևական – 
իրավաբանական [1]։

Բացի «իրավունքի աղբյուր» հասկացությունից գիտնականները հաճա-
խակի օգ տագործում են «իրավունքի ձև» հասկացությունը։ Հեղինակներից 
ոմանք իրավա կան նորմատիվ ակտերը, սովորույթները, ավանդույթները 
և այլն, համարում են իրավունքի ձևեր, մյուսները՝ իրավունքի աղբյուրներ։ 
Միևնույն երևույթների տարբեր անվա նում ները վկայում են նրանց էու թյուն-
ների արտահայտման բազմազանության մասին։ Հարկ է համաձայնվել այն 
հեղինակների կարծիքի հետ, որոնք հնարավոր են գտնում և՛ այս, և՛ այն 
հասկացության օգտագործումը՝ նախօրոք պարզաբանելով դրան ցից յու րա-
քանչյուրի բովանդակությունը։ Նշված հասկացությունների կապակ ցությամբ 
տե սա կան բանավեճերը դեռևս շարունակվում են [2]։ 
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Իրավունքի աղբյուրների մասին, մեր կարծիքով, ավելի ճիշտ կլինի խոսել 
սոցիա լական գործոնների առումով, որոնք կանխորոշում են իրավունքի 
գոյացումը և գործո ղությունները։ Այդպիսիներից են հասարակության կյանքի 
նյութական, հոգևոր, հոգևոր - մշակութային պայմանները։ Իրավունքի աղբ-
յուրների մասին խոսում են նաև իրա վունքի ճանաչման առումով։ Այդպիսի 
աղբյուրներ են պատմական հուշարձան ները, ազգագրության, հնէաբանության 
տվյալները և այլն, ինչպես նաև գործող իրա վական ակտերը, դատական 
նախադեպը, իրավաբանական պրակտիկան, դատական պրակ տիկան, 
իրավաբանների գիտական աշխատությունները և այլն։

Ձևական - իրավաբանական իմաստով իրավունքի աղբյուրները՝ այն ավա-
զան ներն են, որտեղ պարունակված են իրավական նորմերը, որոնք օգտա-
գործվում են իրավա բանական գործերի լուծման համար։ Այդ պատճառով 
նրանց համար ավելի ճիշտ է օգտագործել «իրավունքի ձև» հասկացությունը։

Հատուկ հետաքրքրություն է ներկայացնում պատասխանը այն հարցերին, 
թե որտեղի՞ց է առաջանում իրավունքը և ինչու՞մ է արտահայտվում նրա սոցիա-
լական պայմանավորվածությունը, ինչու՞մ է իրավագիտակցության դերն այդ 
գործընթացում և ինչի՞ց են կախված կամ ինչո՞վ են բնորոշվում իրավունքի 
արտահայտման արտաքին ձևն ու բնույթը։

Իրավունքը, ինչպես և պետությունը, ծագում է կառավարման հասարա-
կու թյան ար   տադրության բարդացման և կատարելագործման հետ կապ-
ված սոցիալական գործ ընթացների կառավարման, միջանձնային հարա-
բերությունների կարգավորման ան հրա ժեշտությունից [3]։ Իրավունքը միշտ 
էլ սոցիալապես պայմանավորված է։ Ընդուն ված է տարբերակել այդպիսի 
պայմանավորվածության երեք հիմնական ձևեր.

- իրավաբանական ձևը հաղորդվում է արդեն կայացած հասարակական 
հարա բե րություններին, որոնց բոնվանդակությունը կազմում են կողմերի 
փոխադարձ իրա վունք ներն ու պարտականությունները, այսինքն 
իրականորեն ծագած իրավահարաբե րու թյունները, ինչը տեղի է ունենում 
առաջին հերթին տնտեսական ոլորտում.

- հասարակական զարգացման առաջադիմական միտումների հիման 
վրա պե տու թյունը կարող է ճանաչել կամ իրավունքի աղբյուրների մեջ 
ամրագրել դեռ ամբող ջովին չձևավորված հարաբերություններ, դրանով 
իսկ ակտիվորեն նպաստելով նրանց կայացմանը և հասարակական 
կյանքում հաստատմանը.

- իրավունքի առաջացման անմիջական հիմք է հանդիսանում նաև 
իրավաբա նական պրակտիկան։

Այսպիսով, որպես աղբյուր (բառիս լայն իմաստով) իրավունքն ունի հա-
սարա կա կան հարաբերություններ, որոնց կարգավորման օբյեկտիվ պահանջ-
մունքը ծագում է հասարակական կյանքում և պետք է գիտակցված լինի 
օրենսդրի կողմից, այսինքն անցնի նրա իրավագիտակցության միջով։ Դա 
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նշանակում է, որ օրենսդրի մոտ առա ջա նում են գաղափարներ, հայացքներ, 
պատկերացումներ, կարծիք է ձևավորվում առ այն, որ սոցիալական կա պե-
րի որոշակի համամասնության, հասարակական հարաբե րությունների մաս-
նակիցների վարքի որոշակի տարբերակ պետք է դառնա պարտադիր կանոն, 
ընդունի համընդհանուր ձև, այսինքն օրենք կամ իրավունքի այլ աղբյուր։

Ըմբռնելով այս պահանջմունքը, օրենսդիրը պետության անունից անմի-
ջա կանորեն ձևավորում է սահմանվող իրավական նորմը կամ էլ ճանա-
չում է գոյություն ունեցող նորմատիվները, դրանով իսկ տալով դրանց 
իրավաբանական նորմի որակ։

Օրենսդրի տեսակետը՝ անհրաժեշտության տեսակետն է։ Բնորոշելով 
իրավական նորմի մեջ մարմնավորված անհրաժեշտությունը, հարկ է շեշտել, 
որ այն կապված է ոչ միայն օբյեկտիվ, այլև սուբյեկտիվ գործոնների հետ։ Դրա 
արտահայտումը պայմանա վորված է օրենսդրի համապատասխան կամային 
ակտերով, նրա գիտելիքներով, վե րա բերմունքով, փորձով, հետևաբար նաև 
իրավագիտակցության՝ որպես իրավական մշակույթի մակարդակով։ Համա-
պատասխանաբար իրավունքը դառնում է հասարա կա  կան գիտակցության 
օբյեկտիվացված (արտաքնապես արտահայտված) ձև՝ ընդհա նրապես և 
իրավագիտակցության՝ մասնավորապես, և իրենից ներկայացնում է ռեալ 
իրականության գործնական գիտակցում, հասարակական կեցության հոգևոր 
յուրա ցում։ Այսպիսի գնահատականը պետք է ծառայի ընդունման ենթակա 
իրավական նոր մերի կարգավորիչ դերի բացահայտմանը և կանխատեսմանը 
[4]։ Իրավունքը արտա հայ տում է կոնկրետ մարդկանց, օրինակ պատ գա մա-
վորների, օրենսդրական կամքը (նրա ուժեղ և թույլ կողմերով), որոնք մշակում 
են օրենքների նախագծերը, քննարկում և ընդունում են դրանք և իրավունքի այլ 
աղբյուրները։ Իրավունքի աղբյուրների գործո ղությունը նույնպես պահանջում 
է հասցեատերերի (իրավունքի սուբյեկտների) կամա յին վարքաձև, նրանց 
մտավոր և զգայական–կամային հարաբերությունների ենթար կում իրավական 
հրահանգավորումներին՝ վարքագծի (գործունեության) մեջ իրագործ ման 
ճանապարհով։

Իրավունքը ենթադրում է ոչ միայն օրենսդրության և իրավունքի այլ աղբ-
յուրների մեջ պարունակվող իրավաբանական նորմեր, այլև ֆիզիկական և 
իրավաբանական անձանց անհատական (սուբյեկտիվ) իրավունքներ, նրանց 
իրավասություններ։ Առա ջին դեպքում խոսքը գնում է օբյեկտիվ իմաստով 
իրավունքի (օբյեկտիվ իրավունքի) մասին, երկրորդ դեպքում՝ սուբյեկտիվ 
իմաստով իրավունքի (սուբյեկտիվ, անձնական, մասնավոր իրավունքի) 
մասին։ Այս հասկացությունները ընդունված են իրավաբանա կան գիտության 
մեջ։ Կյանքում ձևավորված և մարդկանց կողմից գիտակցված վարքի կա-
նոնները իրավական նորմերի տեսքով օբյեկտիվանում (մարմնավորվում) են 
օրենս դրության կամ իրավունքի այլ աղբյուրներում, ինչպես նաև դատական 
պրակտի կայում և անկախություն են ստանում ցանկացած սուբյեկտից՝ 
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նույնիսկ իշխող խավե րից (կլանին, վերնախավին) պատկանող անձանցից, 
խորհրդարանականներից և այլն։

Հասարակական հարաբերությունների մասնակիցների առկա կամ 
ռեալ իրա վունք ները անմիջականորեն պատկանում են յուրաքանչյուր սուբ-
յեկտին (անձին) կամ յու րաքանչյուր կազմակերպությանը, հիմնարկին, ձեռ-
նարկությանը։ Նրանք նույնպես հանդիսանում են օրենքի մակարդակի վեր-
հանված պետական կամքի արտահայտու թյուն և իրավունքի նորմերից շատ 
ավելի ուղիղ կերպով են արտացոլում իրավունքի բնույթը, քանի որ ծառայում 
են որպես ազատության և, արդարության չափ ու մասշ տաբ, այսինքն՝ պե տու-
թյան կողմից ճանաչված և պաշտպանվող հնարավոր վարքաձևի չա փանիշներ։ 
Դրան համապատասխան սուբյեկտիվ իրավունքի տակ պետք է հաս կանալ.

- իրավունքի սուբյեկտների առկա իրավունքների միասնականությունը, 
- նրանց հնարավոր վարքի չափը կամ ազատության մասշտաբը, որը 
նրանց հնարավորություն է տալիս գործելու իրենց շահերից ելնելով՝ 
սեփական պահանջմունքները բավա րա րելու համար,

- այն իրավունքներն ու ազատությունները, որոնք պաշտոնապես ճանաչ-
ված են, պահպանվում և պաշտպանվում են պետության կողմից [5]։

Իրավունքի տարաբաժանումը օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ իրավունքների 
պայմանա վորված է բուն կյանքով։ Միշտ պետք է իմանալ, որ իրավունքի 
մասին է գնում խոսքը՝ որոշակի աղբյուրներում ձևական-իրավաբանական 
հասկացությամբ պարունակվող իրավական նորմերի, թե՝ հասարակական 
հարաբերությունների մասնակիցների առ կա իրավունքների իմաստով։ Այն 
դեպքում, երբ գործի կամ իրավական տեքստի հան գամանքներից բա վա-
կանաչափ պարզ է, իրավունքի որ կողմի մասին է խոսքը, «իրա վունք» եզրույթը 
օգտագրոծվում է առանց «օբյեկտիվ» կամ «սուբյեկտիվ» բա ռերի։ Այլ դեպքերում 
անհրաժեշտություն է ծագում հստակեցնել, թե որ՝ «օբ յեկտիվ», թե «սուբ յեկ-
տիվ» իրավունքի հետ գործ ունենք։ Օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ իրավունքի տար-
ան ջատումը ունի ճանաչողական և գործնական նշանակություն։ Մի կողմից 
բացա հայտ վում է օբյեկտիվ իրավունքի հարա բերական անկախությունը 
մար  դուց, քանի որ մարդիկ ուղղակիորեն կամ անուղղակի մասնակցում են 
օրինա ստեղծության գործին, մյուս կողմից սուբ յեկտիվ իրավունքի հարա-
բերական անկախությունը նրանից, ում այն պատկանում է, քանի որ ցանկացած 
պետության մեջ իրենց իրավունքներով կարելի է օգտվել ոչ անսահմանափակ 
ձևով, այլ այնպես, որ դա չվնասի մարդկանց, հասա րա կությանը և պետությանը։ 
Չի կարելի հաշվի չառնել և այն, որ օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ իրավունքի միջև 
գոյություն ունեն սերտ կապ, օրգանական կախվածություն և փոխ գործություն։ 
Այդ իսկ պատճառով անհրաժեշտ է խոսել միասնական իրավունքի երկու՝ 
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմերի մասին, որոնց փոխգործությունից դուրս չի 
կարող գոյություն ունենալ և կենսագործվել օրենսդրական կամքը։

Վերը տրված է իրավագոյացման գործընթացի ընդհանուր բնութագրումը։ 
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Դրա հի ման վրա ամեն մի իրավական ընտանիքում և մանավանդ իրա-
վա կան համակար գում արտահայտվում են այս գործընթացի բազմաթիվ 
առանձնահատկությունները, որոնք վերջնական հաշվով որոշում են ինչպես 
իրա վաստեղծման սուբյեկտների առանձնա հատ կությունները, այնպես էլ, 
առավել չափով, իրավունքի նորմերի ամրագրման և գոյության եղանակները։

Ելնելով իրավունքի նորմերի ամրագրման և գոյության եղանակներից, 
առանձ նաց վում են իրավունքների աղբյուրների հետևյալ տեսակներ.

• իրավական սովորույթ,
• դատական նախադեպ,
• նորմատիվ - իրավական ակտ,
• նորմատիվ պայմանագիր,
• իրավունքի ընդհանուր սկզբունքներ,
• իրավական դոկտրին,
• կրոնական աղբյուրներ (Աստվածաշունչ, Ղուրան և այլն)։
Վերջապես, նշենք, որ իրավունքի աղբյուրները իրավունքի համակարգի 

անբաժան և կարևորագույն բաղադրիչներն են։
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ԱՐԵՎՄՏԱՀԱՅԵՐԻ 1863 ԹՎԱԿԱՆԻ ԱԶԳԱՅԻՆ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ 

ԳԱՂԱՓԱՐՆԵՐԸ 

ՍԱՖԱՐՅԱՆ Գ.Հ.
Իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր

ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավագիտության ինստիտուտ
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ա.Դ.
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, իրավագիտության ասպիրանտ

Ամփոփում Քննարկված են Արևմտահայերի 1863 թվականի Ազգային Սահ մանա-
դրու թյան իրավաքաղաքական գաղափարների համահունչ լինելը XIX դարի առաջադեմ 
մտա ծող ների գաղա փարներին։ Ցույց է տրված Ազգային Սահ մանադրության հայե-
ցակարգի հիմքում ընկած ժողո վրդա վա րության, սու վե րենության, ազգի ինքն որոշ -
ման, մարդու իրա վունք ների, այդ համա տեքս տում կանանց իրավունքների գա ղա-
փարները։ Բացահայտված է Սահմանա դրու թյան բովանդա կու թյունը որպես կարևոր 
իրավաբանական փաստաթուղթ արևմտահայե րի կյանքը կարգավորելու գործում։

Առանցքային բառեր Ազգային Սահմանադրություն, բնական և պոզիտիվ իրա-
վունք, ժողովրդավարություն, ազգ, սուվերենություն, ինքնորոշում։

 
Արևմտահայերի 1863 թվականի Ազգային Սահմանադրությունը նշանա-

կալի դեր ունի հայ սահմանադրագիտության զարգացման գործում, ուստի 
արդիական է ցան կացած քննար կում այդ կարևոր իրավական և քաղաքական 
փաստաթղթի շուրջ, հատկապես, գաղափարական հենքի առումով։

Արևմտահայերի 1863 թվականի Ազգային Սահմանադրության հեղի նակ-
ների իրա վա քա ղաքական հայացքները ձևավորվել էին XIX դարի առաջա-
դիմական գաղա փար ների հիման վրա:  Նրանց հայացքների հիմքում ըն-
կած էր բնական իրավունքի տեսու թյու նը: Աշխարհայացքային այդպիսի 
հիմ քի ընտրությունը պատահական չէր և չի կարող բացա տրվել սոսկ մոդա-
յիկ ուսմունքին հետևելու ցանկությամբ: Բնական իրա վունքի տեսու թյունը 
քաղաքական մտքի ծագման հենց սկզբից անցնում է մարդկության և հատ-
կապես Եվրոպայի մտավոր զարգացման միջով: Առանձնապես այն տարած-
ված էր XVII-XVIII դարերում, որն էլ իրավացիորեն անվանում են բնական 
իրավունքի դարաշրջան [1]:

Բնական իրավունքի գաղափարն ի սկզբանե առաջ է քաշվել որպես 
պետության կող մից ստեղծած դրական /պոզիտիվ/ իրավունքի հակոտնյան, 
ընդ որում՝ բնական իրավունքը ինքնիստինքյան չի կարող կատարել այն 
գործառույթները, որոնք բնորոշ են դրական իրա վունքին՝ կարգավորել հա-
սարակական հարաբերությունները և հան դես գալ իբրև մարդ կանց վարքագծի 
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իրավաբանական իրավաչափության կամ անի րա վաչափության գնա հատ ման 
անմիջական չափանիշ: 

Համաձայն այս տեսության, դրական իրավունքը լինելով իշխողների 
կամքի ար տա  հայ տություն, երկրորդական, ածանցյալ, արհեստական և իր 
որակներով բացա սա կան բնույթ ունի: Այն միշտ առավելապես արտահայտում 
է հասարակության առան ձին մասերի շահերը և հաճախ շեղվում է հա-
սարակության անդամների պատ շաճ վարքա գծի վերա բերյալ իդեալական 
պատկերացումներից, հակադրվում է դրանց, խոչընդո տում է հասա րա կության 
առաջադիմական զարգացմանը: Սակայն այդպիսի քննադա տությունը չի կա-
րող հանգեցնել դրական իրավունքի կործանմանը և դրա փոխարի նումը մեկ 
այլ բանով: Հասարակությունն ավելի կատարյալ կար գա վորիչ չի կարո ղա ցել 
ստեղծել, քան դրական իրավունքն է: Նրա փոխարինման ան հնա րինությունն 
էլ պայ  մանավորում է դրական իրա վունքի կողքին նաև բնական իրա վունքի 
վերաբերյալ հայացքների ձևավորումը: Համա ձայն որի բնական իրա վունքը 
իրենից ներկայացնում է սկզբունքների համակցություն, որը ստեղծվել է 
անմիջականորեն բնության կողմից, առանց մարդկանց մասնակցության, 
պայ մանա վորված է հասարակության կենսագոր ծունեության օբյեկտիվ պայ-
մաններով, իրերի բնական ընթացքով և այլն: Մարդիկ, հասարակությունը 
ապրում են բնության մեջ, բնա կան պայմաններում, որոնք կախված չլինենով 
մարդկանց կամքից, ընդհա կա ռակը, իրենք են մարդկանց վարքագծին օբյեկ-
տիվ օրինաչափություններ պարտա դրում, որոշում են նրանց միջև ձևավորված 
հարա բերությունների հիմքերը, դրանց մեջ առանձնացնելով կարևորա գույն 
նշանա կություն ունեցող այնպիսի հարցեր, ինչպես մարդկանց ազատության 
չափը, արդա րությունը, սեփականությունը, իր ճակատագիրը որոշելու 
ժողովրդի իրավունքը և այլն: 

Բնական իրավունքը փիլիսոփայական և քաղաքական մտքի պատմության 
մեջ ձևա վորել է մի գաղափար, ըստ որի, անհրաժեշտ է հասարակությունը 
կազմակերպել առողջ բանականության և գիտության պահանջներին համա-
պատասխան, կապելով դրական իրա վունքը մարդկային կեցության բնական 
հիմքերի հետ: Բնական իրա վունքը մի կողմից քննադատում է դրական 
իրավունքին, մյուս կողմից՝ ձևավորում է որոշակի իդեալական սկզբունքներ 
և պատկերացումներ, համամարդկային արժեք ներ, որոնք ձգտում է մարմնա-
վորել դրական իրավունքի /օրենսդրության/ մեջ: Այդ պես եղավ բուրժուական 
հեղափոխու թյունների ժամանակաշրջանում, այդպես է նաև մեր օրերում, 
երբ  ետխորհրդային հասա րա կություններն ու պետությունները փորձ են 
անում ձևավորվել բնաիրավական տեսո ւթյունների հիման վրա: Սրանումն է 
բնական իրավունքի կարևոր մեթոդաբանական դերը:

Արևմտահայերի 1863 թվականի Ազգային Սահմանադրության հեղինակ-
ները ձգտում էին օգտագործել բնաիրավական գաղափարները ավանդական 
հասարակու թյունից լիբե րալ քաղաքակրթության անցնելու համար: Ընդ 
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որում, հասարակության ժողովրդավա րա կան վերափոխման գործում նրանք 
ելնում էին ոչ միայն լուսա վորու թյան դարաշրջանում արտահայտված գա ղա -
փարներից, այլև այն բանից, թե ինչպես էին դրանք մարմնավորվել առա -
ջավոր երկրների պետական շինարարության մեջ: Նրանց համար ան  մի-
ջական ուսում նասիրման օբյեկտներ էին ամերիկյան ժողովրդա վարա  կան 
պետականության կազ մավորումը և հատկապես Ֆրանսիական հեղա  փո-
խու թյան հետևանքով ձևավորված սահ մանադրական իրավական սկզբունք-
ները: Այդ գաղափարներով են տոգորված Սահմա նադրության բոլոր գլուխ-
ները, սակայն իրենց խտացված արտահայտությունը դրանք գտել են Սահ-
մանադրության «Հիմնական սկզբունքներում»:

Եվրոպայում ձևավորված քաղաքական ռեժիմները հիմնվում էին ժո-
ղովրդի սու վե րե նության հայեցակարգի վրա: Ժողովրդի սուվերենությունը 
նշա նակում է ժողո վրդի իշխա նություն, որի ժամանակ իշխանության աղբյու-
րը և կրողը հանդիսանում է ժո ղովուրդը, որը մասնակցում է պետական իշ-
խանության իրականացմանը: Պետու թյան և ժողովրդի սուվե րենության հա-
րա բերակցության մեջ ժողովրդի սուվերենու թյունը առաջնային է: Ժողովր դի 
սուվերեն կամքը պարտադիր է բոլոր պետական մարմին նե րի,  պաշտոնատար 
անձանց, տեղական ինքնակառավարման մարմինների և հասա րակական 
կազմակերպությունների համար:

Ազգային Սահմանադրության հայեցակարգի հիմքում նույնպես ընկած 
է ժողո վր դա վա րության գաղափարը: Այդ փաստաթղթի հեղինակները հե-
տևում էին ժողովրդա վա րության վերաբերյալ Եվրոպայում ձևավորված դա-
սա կան պատկերացումներին: Այս հար ցում մեծ էր նրանց վրա Ժան Ժակ 
Ռու սոյի տեսության ազդեցությունը, որը բնական իրա վունքի նշանավոր տե-
սաբաններից է: Ռուսոն պնդում էր. քանի որ մար դիկ ծնվում են ազատ և 
որևէ մեկը իշխանություն չունի մյուսի վրա, ապա օրի նա կան իշխանության 
հաս  տատման համար մի միջոց գոյություն ունի՝ հասարա կա կան պայ-
մա նագիրը: Պայմանա գրի հետևանքով յուրաքանչյուրը մյուսների հետ 
հա մա  տեղ են թարկում է իր անձը ընդհանուր կամքի ղեկավարությանը, 
մնալով ամբողջի անբա ժանելի մասը: Պայմանագիր կնքած այդ անձանց 
համակցությունը կազմում է ժողո վուրդը: Օտարելով իր իրավունքները 
հօգուտ պետության, մարդը բնական ազատու թյան փոխարեն ստանում է 
քաղաքական ազատություն, որը նշանակում է, որ բոլորը հավասարություն են 
ձեռք բերում օրենքի առջև: Ժողովուրդը հանդես է գալիս իբրև սուվերենության 
կրող: Ժ.Ժ.Ռուսոյի կարծիքով, սուվերենությունը դա բացարձակ, անկախ և 
անօտարելի իշխանությունն է, որին ուղղու թյուն է տրվում ընդհանուր կամ-
քի միջոցով: Սուվերենը ժողովուրդն է, ուստի պետության համար միակ 
ընդունելի ձևը դեմոկրատիան է: Ռուսոյի տեսությունը ներթափանց ված է 
հեղափոխական ոգով: Քանի որ պետությունը ծագում է պայմանագրի ու-
ժով, ապա կառավարության կողմից իշխանության բռնազավթման դեպ-
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քում մարդիկ իրավունք ունեն խզել պայմանագիրը և ստեղծել այնպիսի ժո-
ղովր դավարական կարգ, որը կհամապա տաս խանի հասա րակական պայ-
մա  նագրի պահանջներին և որի ժամանակ մարդիկ կպահպա նեն իրենց 
ազատությունները:

Հասարակական պայմանագրի վերաբերյալ այս գաղափարներն իրենց 
մարմ նավո րումն են գտել Արևմտահայերի 1863 թվականի Ազգային Սահ-
մանադրության Հիմ նա կան սկզբունքների «Ա» կետում. «Ազգին ամէն մէկ 
անհատը առ Ազգը պար տաւո րու թիւններ ունի, Ազգն ալ իր կողմէն առ ազ-
գային ամէն մէկ անհատ պարտա ւորու թիւն ներ ունի, դար ձեալ ամէն մէկ 
անհատ իրաւունքներ ունի ազգէն եւ ազգն անհատ նէր էն: Ուստի Ազգն ու 
ազգայինք փոխադարձ պարտէօք կապուած են իրա րու հետ, անանկ որ մէկին 
պար  տա ւորութիւնքը միւսին իրաւունքն են» [2]:

Սահմանադրության հեղինակները «ժողովուրդ» տերմինի փոխարեն օգտա-
գոր ծում են «ազգ» տերմինը: Այն համարժեք է «ժողովուրդ» հասկացությանը, 
միաժա մա նակ օժտ ված է իմաստային ավելի մեծ ծանրաբեռնվածությամբ, 
նկատի ունենալով հայ էթնիկական տարրի ամբողջությունը:    

Բնաիրավական տեսությունից բխում է, որ սուվերեն իրավունքները ար-
մա տ ա վոր ված են ազգի բուն էության մեջ, բնորոշ են նրան, սակայն բացա-
հայտվում և իրակա նաց վում են միայն որոշակի սոցիալական պայմաններում: 
Սուվերենությունը բնորոշ է ազգե րին՝ ինչպես ազատ և լիիշխան, այնպես էլ՝ 
ճնշված: Ինքնստինքյան վերցրած ժո ղովրդի ճնշված լինելու հանգամանքը 
չի վկայում նրա մոտ ազգային սուվերե նու թյան բա ցակա յության մասին: Մի 
ազգը կարող է ճնշել մյուսներին, սա կայն չի կարող նրան զրկել ազգա յին 
սուվերենությունից, որը հանդիսանում է նրա քաղաքական, մշակու թային, 
լեզվային և այլ ինքնուրույնության պոտենցիալ հնարա վորություն: Եթե 
ազգը գոյություն ունի իբր իրողություն, ապա նա չի կարող օժտված չլինել 
դրանք կեն սա գործելու որոշակի իրա վունքներով ու ձգտումներով: Ազգա-
յին սուվերենությունը ազ գի արտաքին, ձեռքբերովի հատկանիշը չէ, այլ 
ներքնապես նրան բնորոշ հատ կու թյուն:

Եվրոպական պետություններում ազգային սուվերենությունն արտահայտ-
վեց սու վերեն պետությունների ձևավորմամբ: Իսկ Արևմտյան Հայաստանում 
դրա իրակա նացման միակ հնարավոր ձևը ազգային - մշակութային ինքնա-
վարությունն էր:

Միաժամանակ ազգը դիտվում է իբրև իրավաբանական անձ, որը տար-
բերվում է այն կազմող անհատներից: Այստեղից բխում է, որ ազգի սուվերեն 
կամքը չի կարող ի հայտ բերվել որպես անհատական կամքերի պարզ 
գումար, իբրև ողջ ազգի ընդհա նուր կամք: Այդ տեսության համաձայն ազգն 
արտահայտում է իր կամքը ներկայա ցու ցիչ ների միջոցով, ընդ որում, այդ 
ներկայացուցիչներին ընտրելը քաղաքացիների իրա վունքը չէ, այլ ամբող-
ջության մեջ վերցրած ազգի իրավունքն  է: Ոչ ոք չի կարող ձայնի իրավունք 



ԵՀՀ ԳԻՏԱԿԱՆ ԵՎ ԳԻՏԱՄԵԹՈԴԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 2020

100

պահանջել այն բանի ուժով, որ ինքը ժողովրդի մասն է, միայն ազգը կարող 
է որոշել, թե իր քաղաքա ցի ներից ով է ավելի արժանի և պիտանի իր ներ-
կայացուցիչ նե րին ընտրելու համար: Այդպիսի իրավաբանական կառուցվածքը 
հնա րավորություն էր տալիս սահմանափակելու բնակչու թյան  ընտրական 
իրավուն քը  տարբեր ցենզերի միջոցով:

XVII-XIX դարերում ձևավորված պետություններում ժողովրդավարությունը 
մեկ նա բան վում էր իբրև մեծամասնության կամքով որոշումների ընդունում: 
Քաղա քա ցիների ձայները դիտվում էին իբրև հավասար: Որոշումներ ըն-
դունելու ժամանակ կա րևոր նշա նակություն ուներ նրանց ձայների քա-
նա կը: Այդ գաղափարն ամրա պնդված է Սահմանա դրության հիմնական 
սկզբունք ների «Զ» կետում. «Երեսփոխա նական Վար չութեան … ոյժը ձայնից 
բազմութեան մէջ կը կայանայ»։ 

Ժ.Ժ. Ռուսոն կողմ էր անմիջական ժողովրդի իշխանությանը, և գտնում 
էր, որ սու  վերենությունը չի կարող փոխանցվել մասնավոր անձի: Այն 
միշտ պատկանում է ժողո վրդին և չի կարող ներկայացվել այլ պետական 
մարմ նի կողմից: Չնայած անմիջական ժողովրդավարության վերաբերյալ 
այս հայացքների արտաքին գրավչությանը, պրակ տիկայում այն կիրառել 
անհնարին էր ինչպես Ռուսոյի ժամանակ, այնպես էլ այժմ:

Պետության պրակտիկ շինարարության տեսանկյունից ավելի իրա տե-
սական էին Շ. Լ. Մոնտեսքյոի հայացքները: Նա առաջ էր քաշել ներկայա-
ցուցչական կառավա րման գաղա փարը և  գտնում էր, որ օրենսդիր իշխա-
նությունը ազատ պետության մեջ պետք է պատ կանի ամբողջ ժողովրդին, 
քանի որ իրեն ազատ համարող ամեն մարդ պետք է ինքը կառա վարի իրեն: 
Բայց, քանի որ մեծ պետություններում դա անհնար է, իսկ փոքր պետու-
թյուններում կապված է մեծ անհարմարությունների հետ, ապա ժողո վուրդն իր 
ներկա յացուցիչների միջոցով պետք է անի այն, ինչը չի կարող ան ձամբ անել:

Այսպիսով, ազգային սուվերենության գաղափարի հետ կապվում է ներ-
կայացուց չու թյան գաղափարը: Սահմանադրության միջոցով ազգը որպես 
իշխանության սկզբ նական և միակ աղբյուր հանձնում է այդ իշխանության 
իրականացումը տարբեր ան հատների կամ հիմնարկների, որոնք այնուհետև 
դառնում են ազգի անունից իշխա նություն կրողներ և իրականացնողներ: 
Սակայն սուվերենությունը որպես ազգին ներ հատուկ հատկություն չի փոխանց-
վում իր կողմից ձևավորված ազգային ինքնա վա րության մարմիններին:

Ներկայացուցչական կառավարման գաղափարն ամրապնդված է Սահ-
մանա դրու թյան Հիմնական սկզբունքների «Գ» կետում. «Զազգը փոխա նոր-
դաբար ներկայացնող, եւ այս փոխադարձ պարտեաց կանոնաւոր կատարմանը 
տեսուչ ու մատակարար կարգեալ իշխանութիւնը ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉՈՒԹԻՒՆ 
կը կոչուի, որում յանձնուծ է Հայոց ներքին գործերու տնօրէնութիւնը» [3]:

Բնաիրավական տեսության կարևոր բաղկացուցիչներից է մարդու իրա-
վունքների հայե ցակարգը: Մարդու բնական և անօտարելի իրավունքների 
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վերա բերյալ հայացք ները զարգացվել են Հուգո Գրոցիուսի, Ժ.Ժ.Ռուսոյի, 
Ջ.Լոկի, Շ.Լ.Մոնտեսքյոի աշխա տություն ներում, որոնք իրենց պրակտիկ 
մարմ նավորումը ստացան բուրժուա-դեմո կրատական հեղափոխությունների 
ժամա նակ: Դրանք ամրապնդվեցին Եվրոպական երկրների օրենս դրու թյան 
մեջ և հատկապես Ֆրանսիական 1789 թվականի «Մարդու և Քաղա քացու 
իրա վունքների հռչակագրում»: Վերջինս ամրապնդում էր, որ բոլոր մար դիկ 
ծնվում են ազատ և իրավունքներով հավասար: Ցանկացած քաղա քական 
միության նպատակն է ապահովել մարդու բնական և անօտարելի իրա-
վունքները՝ ազա տությու նը, սեփականությունը, ան վտան գությունը, ճնշմանը 
դիմադրություն ցույց տալը: Հռչա կագիրն ամրապնդում է անմե ղության կան-
խավարկածը, խղճի ազա տությունը, կար ծիքների ազատ արտահայտումը, 
մամուլի ազատությունը, քաղաքա ցիների անձնա կան և այլ իրավունքների 
երաշխիքները: Այդ ժամանակվանից սկսած մարդու իրա վունք ները դարձան 
հասարակության զարգաց ման գլխավոր կողմնորո շիչ ներից մեկը:

Մարդու բնական իրավունքները հանդիսանում էին իբրև պետության 
իշխա նու թյան սահմանափակիչներ և հիմք էին հանդիսանում պետության և 
անձի միջև փոխ հա րա բերությունների հաստատմանը: Մարդու իրավունքների 
հարցում դասական լի բերալիզմին բնորոշ է անհատապաշտական մոտե ցու մը, 
որի համաձայն՝ անձը առաջ նայնություն ունի պետության և հասա րա կության 
նկատմամբ:  Հա սարա կու թյունն իր բնույթով ատոմիս տա կան է, այն կազմող 
յուրաքանչյուր անձ անկախ և ինքնուրույն է ուրիշներից, իրա  վա բա նորեն 
հավասար է այլ անձանց: Ահա այդպիսի ինքնավար ան հատը հակադրվում է 
հասա րակությանը, պետությանը և ցանկացած այլ անձի: Անձը հասա րա կու-
թյան մեջ ազատ ընտրության հնարավորություն ունի և իրակա նացնում է իր 
ձգտումներն ու շահերը հա սարակությունից ու պետու  թյունից անկախ և 
հակառակ այլ անձանց շահերի: Հասա րա կությունը պարտավոր է պետու թյան 
և այլ սոցիալական ինստիտուտների միջոցով բարե նպաստ պայմաններ ստեղ-
ծել առանձին մարդու ազա տության համար, սակայն իրավունք չունի խախ-
տելու նրա ինքնու րույ նության սահ ման ները: Այդ անհատապաշտության հե-
տևանքը հասարա կության ծայրահեղ բևեռա ցումն է և հավասարության 
սկզբունքի խախ տումը: Այդ սկզբունքից բխում է, որ մարդը հասարակության 
առջև ոչ մի պարտա կա նություն չունի, քանի որ դա ոտնձգում է նրա ինք-
նավարության դեմ:

Սահմանադրության հեղինակները ելել են նույն անհատապաշտական 
մոդելից: Սահ մանադրության «Հիմնական սկզբունքներում» խոսելով ազգի 
և անհատի փոխ հա րաբե րու թյունների մասին, նրանք անհատ ասելով նկատի 
ունեին նույն ինք նա վար, եսասեր սուբ յեկտին, որոնց համակցությունը կազմում 
է ազգը: Անհատներն իրար հետ իրավահավա սար են, չնայած «Հիմնական 
սկզբունքներում» չի օգտագործ ված հավա սարություն բառը: Սակայն ազգա-
յին պետության բացակայության պայ մաններում այդ պիսի ծայրահեղ ան-
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հա տապաշտության հռչակումը կպայթեցներ ազ գային ինքնավա րության 
կառույցը: Անհասկանալի էր, թե ինչը պետք է ստիպեր ան ձին ենթարկվել ազ-
գային ինքնավարության մարմիններին: Այդ պատճառով էլ Սահ մանադրության 
հեղի նակները հրաժարվել են ծայ րահեղ անհատապաշ տությու նից, փորձել 
են կոմպրոմիս գտնել ազգի և անհատի փոխհա րա բերություններում: Այդ 
կոմ պրոմիսն արտահայտ ված է «Հիմնական սկզբունքների» «Ա» կետի այն 
դրույթում, որ ազգը և ազգի անդամ նե րը փոխադարձ պարտականություններով 
կապված են իրար հետ:

Սահմանադրության «Հիմնական սկզբունքների» «Բ» կետում ավելի հստա-
կեց վում է ազգի առջև անհատի պարտականությունը. «Ազգայնոց պար-
տականութիւնն է՝ ազգին պի տո յիցը պահանջած ծախքերուն մասնակից ըլլալ 
իւրաքանչիւր իր կարո ղու թեան չափովը, ազգին խնդրած ծառայութեանցը 
յօժա րակամ յանձնառու ըլլալ, եւ անոր ըրած տնօրէ նու թեանցը սիրով հնա-
զանդիլ: Ազգայնոց այս պարտաւորութիւնքը ազգին իրա ւունքն էն»:

Սահմանադրությունը չի հռչակում ներկայիս ըմբռնմամբ մարդու հիմ նա-
կան իրա վունքների դասական ցանկը: Նրանում բացակայում են մարդու 
անձնական իրա վունք ները, քաղաքական իրավունքներից նշված է միայն ընտ-
րելու և ընտրվելու իրա վունքը: Սահմանադրության հեղինակները նկա տի են 
ունեցել այն հանգամանքը, որ այդ իրա վունքները այս կամ այն չափով կար-
գավորված էին այլ փաստաթղթերում: Այդ պատ ճառով էլ նրանց հիմնական 
ուշադրությունը կենտրոնացված է սոցիալ-մշակութային իրավունք ների վրա: 
Բացի այդ, կանոնադրության հիմքում ընկած է մար դու իրա վուն քների այն-
պիսի հայեցակարգ, ըստ որի, առաջնայինն ազգի իրա վունքն է, որը հանդի-
սանում է որպես հա վաքական իրավունք, իսկ մարդու իրավուն քը ածանցյալ 
է, կեն սա կանը ազգի իրավունքն էր: Այդ է պատճառը, որ սահմանադրա կան 
ամբողջ կա ռույցը հիմնվում է «ազգ» կատե գո րիայի վրա: Այսպես. Ազգային 
սահ մա նադրության Հիմնա կան սկզբունքների «Գ» կետում ասված է. «Ազգին 
պարտա կանու թիւնն է՝ ազ գայ նոց բա  րո յական, մտաւորական եւ նիւթա կան 
պիտոյիցը հոգ տանիլ, Հայաս տա նեայց Եկե ղեցւոյ դաւանութիւնն ու աւան-
դութիւնքը անարատ պահել, մարդկու թեան հար կաւոր եղած անհրաժեշտ 
գիտլեաց ուսումը՝ ամէն աստի ճանի թէ մանչ եւ թէ՝ աղջիկ տղայոց հաւա սա-
րապէս ծաւալել, ազգային հաստա տու թիւնքը պայծառ պահել, հա սույթ ներն 
օրինաւոր կերպով աւելցնել, եւ ծախքերն իմաս տու թեամբ տնտեսել, ազգին 
ծառա յութեանը մշտնջենապէս նուիրեալ անձանց կացութիւնը բարւոքել եւ 
ապագան ան դորրել, կարօտելոց խնամք տանիլ հայրաբար, ազգայնոց մէջ 
ծագած վէճերն արդա րասիրութեամբ խաղաղել, եւ վերջապէս ազգային 
յառաջդի մութեան անձնանուէր աշխատիլ:

Ազգին այս պարտաւորութիւնքը ազգայնոց իրաւունքն էն» [4]:
Սահմանադրության հիմնադիրների կարծիքով Ազգային վարչությունը, 

եթե հա սարա կության անդամների շահերն է արտահայտում, ապա հա-
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սա րակության հան դեպ պետք է ունենա պարտավորություններ: Այդ միտ-
քը «Հիմնական սկզբունք նե րում» ձևա  կերպված է հետևյալ կերպ. «Երես-
փոխանական Վարչութեան հիմը՝ Իրա ւանց ու Պար տեաց սկզբունքն է, որ 
արդարութեան սկզբունք է»:

Սահմանադրության հեղինակները [3]  ուշադրություն են դարձրել նաև  
կնոջ ազա տու  թյան ու հասարակական կյանքում նրա տեղի և դերի ըմբռնման 
խնդրին4: Լուսա վո րա կանության հիմքի վրա նրանք առաջ էին քաշում կնոջ 
ազատությունները ընդ լայ նելու, կրթելու ու դաստիարակելու պահանջներ:

Դրա վկայությունն է Սահմանադրության «Հիմնական սկզբունքներում» 
ամրա գրված կնոջ կրթության իրավունքը [5]: 
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Правовые и политические идеи национальной  
конституции западных армян 1863 года

Сафарян Г., Григорян А. Д.
Ереванский Университет “Айбусак”, юридический факультет

Правовые идеи армянской общины Конституции 1863 года соответству-
ют политико-правовым идеям прогрессивных мыслителей XIX века. Показаны 
идеи демократии, суверенитета, национального самоопределения, прав чело-
века и в этом контексте прав женщин, которые лежат в основе концепции 
Национальной конституции. Содержание Конституции было раскрыто как 
возможный правовой документ, регулирующий жизнь западных армян  
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The Legal-Political Ideas of the National Constitution of the
Western Armenians of 1863
Safaryan G., Grigoryan A. D.

Yerevan “Haybusak” University, Faculty of Law

The legal ideas of the Western-Armenians of the National Constitution of 1863, 
which are in line with the legal-political ideas of the progressive thinkers of the 
XIX century, were discussed. The ideas of democracy, sovereignty, national self-
determination, human rights, and in that con text women’s rights, which are the basis 
of the concept of the National Constitution, are shown. The content of the Constitution 
as a possible legal document in regulating the life of Western Arme nians.

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ՍԱՍՈւՆ Ս.
Քաղաքագիտության թեկնածու, դոցենտ

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ

Ամփոփում Քննարկված են վարչական իրավունքի՝ որպես իրավունքի ճյուղի կարգա-
վորման առարկա հանդիսացող պետական կառավարման, գործադիր իշխանության 
կազմա կերպման և գործունեության ոլորտում ծագող հարաբերու թյունները: Ցույց է 
տրված վար չական իրավունքի կողմից կարգավորվող բնագա վառի էության ըմբռնման 
համար սահմա նադրությամբ ամրապնդված պետական կառավարում և գործադիր 
իշխանություն եզրույթների հարաբերակ ցության հարցի կարևորությունը:

Առանցքային բառեր վարչական իրավունք; գործադիր, օրենսդիր, դատական 
իշխանու թյուն, ՀՀ Սահմանադրություն։

 
Պետական կառավարում եզրույթն օգտագործվում է երկու իմաստով`լայն 

և նեղ: Լայն իմաստով պետական կառավարումը պետական ողջ ապարատի 
կազմա կեր պական ներգոր ծությունն է հասարակական հարաբերություների 
վրա: Լայն առումով պետական կառավար մանը մասնակցում են իշխանության 
երեք ճյուղերն էլ` օրենսդիր գործադիր և դատական:

Նեղ իմաստով պետական կառավարումը պետական գործունեության 
տեսակ է: Պետական կառավարում ասելով հասկանում ենք իշխանությունների 
բաժանման հիման վրա պետության կառուցակարգում առանձնացված հատուկ 
համակարգի` գոր ծադիր իշխա նության համա կար  գի նպատակաուղղված ազ դե-
ցությունը հասարակու թյան, նրա կառուց վածքների ու մարդկանց նկատ  մամբ, 
նրանց գործունեությունը կարգաբերելու նպատակով: Գործադիր իշ խանությունը 
կառավարչական ներգոր ծու թյուն է իրականաց նում երեք խոշոր ոլորտ նե րում` 
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տնտեսական (արդյունաբե րու թյուն, գյուղատնտեսու թյուն, տրանս պորտ և կապ 
և այլն), սոցիալ մշակութա յին (կրթու թյուն գիտություն, մշա կույթ, սոցիալական 
հարցեր) և վարչաքա ղա քական (պաշտ պանու թյուն, անվտանգու թյուն, հասարա-
կական կարգի պաշտպանություն, ար տաքին գոր ծեր): Վարչական իրա վունքի 
առարկայի մասին մենք խոսում ենք պետա կան կառա վարման հենց այս նեղ 
իմաստով: 

Պետական կառավարման տեղը և դերը պայմանավորված են հետևյալ 
հատկանիշ ներով:

1. Պետական կառավարումը միասնական պետական իշխանության մյուս 
ճյուղե րից իր գործառույթներով, իրավասությամբ, իրականացման ձևերով և 
մեթոդներով տարբերվող իշխանության գործադիր ճյուղի գործունեության 
կոնկրետ տեսակ է:

2. Պետական կառավարումը իբրև նպատակաուղղված կառավարչական 
ազդեցու թյուն դրսևորվում է իբրև գործադիր կարգադրիչ գործունեություն: 
Պետական կառա վար ման մարմինների իրավակիրառ գործունեությունը ներա-
ռում է ինչպես գործադիր այն պես էլ կարգադրիչ գործունեությունը: Նրանց 
գոր ծունեության գործադիր բնույթն արտա հայտվում է նրանում, որ գործադիր 
մարմինները պարտավոր են կատարել օրենք ները և այլ նորմատիվ ակտերը և 
դրանով իսկ ապահովել ՀՀ քաղաքացիների սահմանադրական իրավունքների 
իրականացումը: Օրենքների գործադրման ժամա նակ պետական կառա վարման 
մարմինները իրավունք ունեն ընդունել օրենքների գործադրման տրամաբանու-
թյունից բխող հրամաններ, որոշումներ,որոնք անհրաժեշտ են արդյունավետ 
կառա վարման համար: Այդ գործունե ու թյունը, որ նրանք իրակա նացնում են 
իրենց անունից, իրենց վերապահված լիազորությունների շրջանակներում 
անվանում են կարգադրիչ գործունեություն: Օրինակ, անհատ ձեռնարկա տի-
րոջը լի ցենզիա տալու, քաղաքացուն գրանցելու, հարկային, մաքսային և այլ 
մար մինների կող մից հայտնաբերված խախտում ները վերաց նելու վերաբերյալ 
և այլն:

3. Պետական կառավարումը միաժամանակ իրավաստեղծ գործունեություն 
է: Իրա վաստեղծ գործունեությունը կայանում է նրանում, որ պետական կա-
ռավարման մար մին ներն իրենց իրավասության շրջանակներում ինքնու րույ-
նաբար մշակում և ընդու նում են իրավունքի մյուս սուբյեկտների (կառավարման 
օբյեկտների) համար պարտա դիր վարքագծի կանոններ, վերահսկում են այդ 
կանոնների պահպանումը և ինքնու րույ նաբար իրականացնում են վարչական 
իրավապաշտպան գործունեու թյուն:

4. Պետական կառավարումն իրականացվում է գործադիր իշխանու-
թյան հատուկ մարմինների կողմից որոնք կազմում են պետական կառա-
վար ման մարմինների հա մա  կար գը: Գործելով պետության անունից և նրա 
հանձնարարությամբ և իրակա նաց նելով պետական կառավարման գործա-
ռույթներ այդ մարմինները օժտվում են պետա կան իշխանական բնույթի 
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լիա զորություններով և գործում են նրանց համար նորմա տիվ իրա վական 
ակտերով սահմանված իրավասության շրջանակներում:

5. Պետական կառավարումը հիմնվում է կազմակերվածության սկզբուն-
քի վրա,այլ կերպ ասած նրան բնորոշ է կազմակերպական ձևերի բազմա-
զանությունը, որոնց հա մա կցու թյունը ապահովում է կառավարման ողջ մե-
խանիզմի նպատակաուղղված և կայուն գոր ծառությունը: Պետական կառա-
վարման մարմինների կազմակերպական գործունեությունը ներառում է ինչպես 
ներքին, այնպես էլ արտաքին գործառույթների իրականացում: Գործադիր 
իշխա նության մարմինները համակցում են ներքին կառա վարումը, այսինքն, 
ինքնակազմա կեր պումը (կառավարման մարմնի կառուցվածքի ստեղ  ծում, 
որակյալ ծառա յողների նախապատ րաստում և այլն), արտաքին կառա վարման, 
այսինքն, կառավարման համապատասխան սուբյեկտների կողմից կառա վար -
ման արտաքին գործառույթների իրա կանացման կառավար ման օբյեկտների 
վրա ազդեցության հետ: Պետական կառավարման կազմակերպական էու-
թյունը, հետևա բար, կայանում է նրանում, որ նրա միջոցով համա կարգվում է 
մարդկանց համատեղ գործունեությունը, ապահովվում է առաջադրված նպա-
տակների իրականացումը, կա նո նակարգվում են պետական կառավարման 
սուբյեկտների և օբյեկտների միջև կա պերը: Այսպես, օրենքները գործա դրե-
լով պետական կառավարման մարմինները կազ մա կերպում են ճանա պար-
հային երթևեկությունը, բնակչությանը ապա հովում են մթերք ներով, բժշկա-
կան օգնությամբ, կազմակերպում են զանգվածային միջո ցառում ներ, նախա-
պատրաստում են երիտասարդներին զինվորական ծառայության և այլն:

6. Պետական կառավարումը ենթաօրենսդրական գործունեություն է, 
որն իրակա նացվում է «օրենքների հիման վրա և ի կատարումն օրենքի»: 
ՀՀ Սահմանադրության 5 հոդ վածի համա ձայն «պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններն ու պաշտո նատար անձիք իրավասու են 
կատարելու միայն այնպիսի գործողություններ, որոնց հա մար լիազորված 
են Սահմանադրությամբ և օրենքներով»: Այդ գործու նե ու թյունը չպետք է 
հակասի նաև իրենց` գործադիր մարմինների կողմից ընդունված ակ տերին: 
Այլ կերպ ասած այդ գործունեությունն իրականացվում է այդ մարմինների 
իրավասության շրջանակներում: 

7. Պետական կառավարումը որպես նպատակաուղղված կառավարչական 
ներ գործու թյուն օբյեկտիվորեն ենթադրում է որոշակի գործառույթների 
իրականացում:

Պետական կառավարման գործառույթները պայմանավորված են պետու-
թյան նպա  տակ ներով և գործառույթներով: Քանի որ պետական կառավարման 
կազ մակեր պա կան հիմքը գործադիր իշխանության մարմիններն են, հետևա-
բար, գործադիր իշ խա նության գործա ռույթ ները պայմանավորված են պե-
տա կան կառավարման գործա ռույթ ներով: Գրականու թյան մեջ նշվում են 
գործադիր իշխանության հետևյալ հատկա նիշ ները. 
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1. Գործադիր իշխանությունը իշխանությունների բաժանման սկզբունքի 
հիման վրա կառուցված պետական իշխանական մեխանիզմի անօտարելի 
բաղադրամասն է.

Գործադիր իշխանությունը իրենից ներկայացնում է միասնական պետական 
իշխա նության հարաբերականորեն ինքնուրույն ճյուղ, որը սերտորեն համա-
գործակցում է օրենս դիր և դատական ճյուղերի հետ: Գործադիր իշխանության 
ինքնուրույնությունն արտա հայտ վում է միայն գործառութային իրավասության 
իմաստով: Հետևաբար, գոր ծադիր իշխանությունը կարելի է բնութագրել որպես 
ենթահամակարգ միասնական պետական իշխանության շրջա նակներում: 

2. Գործադիր իշխանությունը, որպես իշխանական լիազորությունների 
ցանկացած դրսևո րում վարքագծի, գործունեության վրա ազդելու, ուրիշներին 
իրեն ենթարկելու իրա վունք և հնարավորություն է: Գործադիր իշխանությունը 
ինչպես և իշխանական լիազորու թյունների ցանկացած դրսևորում կարող է 
ա) որոշակի ազդեցություն գործել մարդկանց, մարմինների, հիմնարկների 
վրա, բ) ուրիշների ենթարկել իր կամքին: Գործադիր իշխա նության տար-
բերիչ առանձնահատկությունն է հանդիսանում այն, որ իշխանությունն իրա-
կանացվում է պետա կանորեն կազմավորված հասարակության մեջ տարբեր 
(կոլեկտիվ և անհատական) օբյեկտ ների նկատմամբ, որպես իրավակի-
րառական բնույթի պետական գործառույթ:

Միասնական պետական իշխանության ճյուղ հանդիսանալով գործադիր 
իշխանու թյունը չի կարող նույնացվել պետական գործունեության տեսակի 
հետ: Այդպիսի գործունեու թյունը ոչ թե իշխանություն է այլ միայն նրա պրակ-
տիկ իրակա նաց ման ձևը:

3. Գործադիր իշխանությունը կազմակերպված ինստիտուտ է: Քանի որ 
գործադիր իշխանությունն է պրակտիկորեն կազմակերպում օրենքների 
գործադրումը, անհրա ժեշտ է, որ այդ մեխանիզմն ինքը պատշաճ կազմա-
կերպված լինի: Գործադիր իշխա նությանը բնո րոշ հատկանիշները պայմա-
նա վորում են նրա կազմակերպական ձևը: Այն իրենից ներ կայացնում է 
միասնական աստիճանակարգված պետական հա մա կարգ: Գործադիր իշխա-
նության բազմամակարդակ մեխանիզմի միասնականու թյունը պետության 
միաս նու թյան կարևոր հիմքն է: Ի տարբերություն իշխանության մյուս ճյու ղերի 
գործադիր իշխանու թյունը բնութա գրվում է կազմակերպական միաս նու թյամբ, 
նրա ստորադաս օղակները ենթարկվում են վերադասին, այն բաժանվում է 
աս տիճանակարգված մակար դակների: Գործադիր իշխանու թյան համակարգը 
կա ռուց վում է ուղղահայաց (ենթա կարգության) և հորիզոնական հարաբե-
րու թյունների հիմքի վրա, որտեղ գերակշռող դեր են խաղում ուղղահայաց 
հարաբերություն ները, այսինքն կառավարման սուբյեկտների վարչական և 
կարգապահական իշխանությանը խիստ ենթակայության հարաբերու թյունները: 

4. Գործադիր իշխանությունն ունի որոշակի սուբյեկտային արտահայտու-
թյուն, այսինքն մարմնավորվում է գործադիր իրավասությամբ օժտված հատուկ 
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սուբյեկտ ների մար մինների գործունեության մեջ: Այդպիսի մարմիններ են` ՀՀ 
նախագահը, կառա վարությունը, նախարա րությունները, կառավարությանն 
առընթեր մարմինները, տա րած քային կառավարման մարմինները և այլն: 
Այդպիսին է իշխանությունների բա ժան ման պարտադիր պահանջներից 
մեկը: Դրան համապատասխան պետական իշ խանա կան կառուցակարգում 
գործադիր իշխանությունը հանդես է գալիս գործադիր մարմին ների միջոցով:

Գործադիր իշխանությունը որպես պետական իշխանության ճյուղ, ամեն օր 
և անմիջականօրեն, ըստ տնօրինման առարկաների և ըստ լիազորությունների 
ծավալի, իրականացնում է պետական կառավարման խնդիրների և գործա-
ռույթների մեծ մասը:

5. Գործադիր իշխանությունը բնութագրվում է նրանով, որ անմիջականորեն 
նրա տնօ րին ման տակ են գտնվում պետական իշխանության առավել էա կան 
ատրիբուտ ները` ֆինանս ները, հաղորդակցության կարևորագույն մի ջոց-
ները: տեղեկատվական- տեխնի կա կան և կազմակերպական-տնօրին չա կան 
մե թոդները, իրավական, գաղափա րա խոսական միջոց ները: Բացի դրանից, 
գոր ծադիր իշխանության անմիջական տնօրի նու թյան տակ են գտնվում զին-
ված ուժերը, մասնավորապես, բանակը, ոստի կանու թյունը, անվտան գու թյան 
մարմին ները, մասնագիտացված հարկադրանքի մար միննե րը: Գոր ծա   դիր 
իշխանության սուբ յեկտն երը օգտագործում են իրենց փաստական և իրա վա-
կան հնարավորությունները արտա դա տական, վարչական հարկա դրանք իրա -
կանացնելու համար: Հարկադրական ուժի վրա հիմնվելը, վար չական կար-
գով ֆիզի կական, կազմա կերպական և հարկադրանքի այլ տեսակ ների իրա-
կանացման հնա րավորությունը գոր ծադիր իշխանության կարևոր հատկա նիշ է:

6. Գործադիր իշխանությունը զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմի 
համա ձայն վերահսկվում է օրենքով սահմանված կարգով: Իր գործառույթներն 
իրակա նացնելիս այն ինքնուրույն է, չի ենթարկվում մյուս իշխանություններին, 
սակայն վեր ջի ններս կարող են նրան վերահսկել: Գործադիր իշխանությանը 
կարող են վերահսկել օրենսդիր մարմինը, դատական մարմինները, վերահսկիչ 
պալատը և այլն: Կարևոր վերահսկողական լիազորություններ է պատկանում 
նաև ՀՀ նախագահին:

7. Պետական գործունեության հատուկ տեսակի մեջ արտահայտվող գործա-
դիր իշ խա նությունը իր էությամբ իրավակիրառական, իրավակատարողական 
է: Դա նրա սկզբուն քային հատկությունն ու նշանակությունն է: Գործադիր 
իշխանության կողմից իրավակիրառումը տեղի է ունենում երկու ասպեկտ-
ներով. ա) այն ունի դրական բնույթ, այսինքն, ուղղված է օրենքների կատար-
մանը, իր ազդեցության տակ գտնվող տնտե սա կան, մշակութային և այլ 
օբյեկտ ների բնականոն և արդյունավետ աշխատան քի ապահով ման համար. 
բ) ազդեցությունն ունի բացասական բնույթ, երբ գործադիր իշխանության 
մարմինները հարկադրանք են կիրառում օրենսդրությունը խախտող ների 
նկատմամբ: 
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Շարադրված դրույթներն անհրաժեշտ հիմք են հանդիսանում պետական 
կառա վարման և գործադիր իշխանության հարաբերակցության հարցը լու-
ծե լու համար: Ընդ որում պետք է նկատի ունենալ, որ գործադիր իշխա նու -
թյունը քաղաքական իրավական կատեգորիա է, իսկ պետական կառա-
վարումը կազմակերպաիրավական: Կյանքի իրավունք ունեն այդ երկու 
պետաիրավական կատեգորիաներն էլ: 

Պետական կառավարում տերմինը պրակտիկ կազմակերպական իրավա-
կան իմաստ ունի: Պետական կառավարումը գործադիր իշխանության իրա-
կանացման ձև է, այսինքն գործադիր իշխանության իրականացմանն ուղղ-
ված գործունեություն է: Այն երբեմն անվա նում են նաև գործադիր կար-
գադրիչ գործունեություն: Գործադիր իշխա նություն տերմինը ավելի նեղ է, 
քան պետական կառավարում տերմինը, քանի որ այն ածանցյալ է պե տա կան 
կառավարում տերմինից: Նրա գործառության արդյու նավե տու թյունն ուղղակի-
որեն կախված է պետական կառավարման համակարգի կազմա կերպ ման 
մակարդակից: Դրա հետ մեկտեղ գործադիր իշխանությունը պայ մանավորում 
է պետական կառավար ման և տեղական ինքնակառա վար ման ընթաց-
քում իրականաց վող իշխանական լիազորություն ների ծավալն ու բնույթը: 
Գործադիր իշխանության մարմինները կազմում են պետական կառավարման 
կազմակեր պական կառուցվածքի հիմքը և անմիջական կառավարչական 
ներգործու թյուն են իրականաց նում տարբեր հասարակական գործ ընթացների, 
մարդկանց վարքագծի և գործունեու թյան վրա: Գոր ծադիր իշխանությունն 
իրականացվում է կառա վարման և կառավար չական ընթա ցա կար գերի 
միջոցով: Հետևա բար պետական կառավարումն պրակտիկո րեն իրակա նաց-
վում է նա իշխա նությունների բաժանման սկզբունքի վրա հիմնված պետական 
իշխա նության համա կարգի շրջանակ ներում: Որպես միասնական պետա կան 
իշխա նու թյան դրսևորում իրական բնույթ է ստանում պետական ապարատի 
հատուկ օղակներում, որն այժմ անվանում են գործադիր մար մին ներ, իսկ ըստ 
էության պետա կան կառա վարման մարմիններ են: Այդ պատ ճառով էլ իբրև 
գործադիր կար գադրիչ գործու նեություն ըմբռնվող պետական կառա վարումը 
չի հակադրվում գոր ծադիր իշխանու թյան իրականացմանը, որն ըմբռնվում է 
որպես իշխանության այդ ճյուղի սուբյեկտ ների գործունեություն:
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On Some Issues of State Governance
Grigoryan S.S.

Yerevan “Haybusak” University, Faculty of Law

The relationships in public administration, organization and activities of 
executive power are regula ted by the norms of administrative law. As a result, 
it’s very important to clarify the relationship between terms of executive power 
and public administration determined by RA Constitution. 

О некоторых вопросах государственного управления
Григорян С.С.

Ереванский Университет “Айбусак”, юридический факультет

Предметом (объектом) регулирования норм административного права 
являются отно шения в сфере государственного управления, организации 
и деятельности исполни тельной власти. В этой связи важное значение 
имeет выяснение соотнашения понятий «исполнительная власть» и «госу-
дарственное управление», закрепленное Конституцией РА.

«ԳՈՒՅՔ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ ԳԵՂԵՑԻԿ Մ.
Իրավագիտության թեկնածու, դոցենտ

Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ

Ամփոփում. Քննարկված են գույք հասկացության հետ կապված որոշ հար ցեր: 
Գույքը, մաս նավորապես, մեզ շրջապատող առարկաներն են, մարդ կային գործունեու-
թյամբ ստեղծված իրերը, որոնք օժտված են որոշակի հատկություններով և կարող 
են բավարարել մարդկանց ինչ-ինչ պահանջ մունքներ: Համաձայն քաղաքա ցիական 
իրավունքի՝ գույքը այն նյութական և հոգևոր օբյեկտն է, որի շուրջ ձևավորվում են 
քաղաքացիական իրավահարաբերությունները: Վերլուծված է գույքը որպես քաղաքա-
ցիական իրավունքի օբյեկտ: 

Առանցքային բառեր. ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, օբյեկտ, գույք, օրենք, 
իրավունք, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք։

Ներկա շուկայական հարաբերությունների պայմաններում անհրաժեշտու-
թյուն է առաջացել նորովի մեկնաբանել “գույք” հասկացությունը և նրա հետ 
կապված քաղա քացիական  հարաբերությունները իրավական հարթության մեջ: 
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ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրքը “գույք” եզրույթը մեկնաբանում է տարբեր 
ի մաստ  ներով: Առավել հաճախ՝ դրանք մեզ շրջապատող առարկաներն են` 
իրերը, որոնք կարող են բավարարել մարդկանց որոշակի պահանջմունքներ: 
Գույքը ոչ միայն անշունչ առար կաներն են, այլև շրջանառությանը ենթակա 
կենդանիներ: Գույք են համարվում նաև էներգիայի առանձին տեսակները 
(էլեկտրական, ջերմային և այլն): 

Գույքը ենթակա է դասակարգման, որի արդյունքում առանձնացվում են նրա 
առան ձին տեսակները: Այդ դասակարգումը կարևոր իրավա կան նշանակություն 
ունի: Ելնելով շրջանառությունից, գույքը բաժանվում է երեք խմբի.

• անսահմանափակ շրջանառությամբ, 
• սահմանափակ շրջանառությամբ,
• շրջանառությունից հանված: 
Ընդ որում, շրջանառություն ասելով հասկանում ենք այն գործարքները 

և իրա վա բանական փաստերը, որոնք հանգեցնում են գույքի նկատմամբ 
սեփականության իրա վունքի փոխանցմանը: Ընդհանուր կանոնի համաձայն, 
գույքը համարվում է ան սահ մա նափակ շրջանառությամբ, եթե այլ բան 
սահմանված չէ օրենսդրությամբ: Այն կարող է ազատորեն օտարվել կամ 
անցնել մեկ անձից մյուսին համապարփակ իրա վահաջորդու թյան կարգով 
(ժառանգում, իրավաբանական անձի վերակազմա կերպում) կամ այլ եղա նա-
կով /ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդված 133, կետ 1/: Սահման ափակ 
շրջա նառությամբ է համարվում այն գույքը, որը կարող է պատկանել շրջանա-
ռության սոսկ որոշ մասնակիցների կամ կարող է շրջանառության մեջ գտնվել 
հատուկ թույլ տվու թյամբ: Այդպիսի գույք է զենքը, զինամթերքը, պայթուցիկ 
նյութերը, թունավոր նյութերը և այլն: Օրինակ, հրազենը կարող է վաճառվել 
միայն հատուկ թույլտվու թյուն ունեցող անձանց կողմից: 

Շրջանառությունից հանված է համարվում այն գույքը, որի շրջանառության 
մեջ գտնվելը արգելված է օրենքով: Այդ գույքի նկատմամբ սեփականության 
իրավունքը գործարքներով կամ այլ եղանակով չի կարող փոխանցվել 
մեկ սուբյեկտից մյուսին: Օրինակ, ընդերքը, պետական արգելանոցները, 
արգելավայրերը և այլն:

Անշարժ և շարժական գույք
Այդպիսի բաժանումը պայմանա վորված է գույքի օբյեկտիվ հատկանիշ-

ներով: Որպես կանոն, անշարժ գույքը գտնվում է միևնույն տեղում, օժտված 
է անհատական հատկա նիշներով և անփոխարինելի է: ՀՀ Քաղաքացիական 
օրենսգրքի համաձայն ան շարժ գույք են համարվում հողամասերը, ընդերքի 
մասերը, մեկուսի ջրային օբյեկտ ները, անտառ ները, բազմամյա տնկիները, 
ստորգետնյա և վերգետնյա շինությունները և հողին ամրա կցված այլ գույքը, 
այսինքն այն օբյեկտները, որոնք անհնար է հողից ան ջատել`առանց այդ գույքին 
վնաս պատճառելու, կամ դրանց նշանակության փո փոխ ման, դադարման կամ 
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նպատակա յին նշանակությամբ հետագա օգտագործման ան հնա րինության:
Անշարժ չհամարվող գույքը կոչվում է շարժական գույք:
Նշված դասակարգման իրավաբանական նշանակությունը կայանում է 

նրանում, որ անշարժ գույքի նկատմամբ իրավունքները ծագում, փոփոխվում 
և դադարում են հա տուկ կարգով, որը սովորաբար պահանջում է գրավոր ձև, 
նոտարական վավե րացում և գրանցում պետական կադաստրում: Գրանց -
ման ենթակա են անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության իրա վունքը, 
օգտագործման իրավունքը հիպոթեքը, սեր վիտուտները և օրենքով նախա-
տեսված դեպքերում այլ իրավունքները: Շարժական գույքի նկատմամբ իրա-
վունքները ենթակա են գրանցման միայն օրենքով նախա տեսված դեպքերում:

Բաժանելի և անբաժանելի գույք
Բաժանելի է համարվում այն գույքը, որը հնարավոր է մասերի բաժանել 

առանց գույքի նշանակությանը վնասելու: Մասերից յուրաքանչյուրն իրակա-
նաց նում է նույն գործառույթները ինչ որ ամբողջը: (օրինակ, սննդամթերքը, 
վառելանյութը): Անբա ժանելի է համարվում այն գույքը, որը չի կարող բաժանվել 
առանց դրա նշանակության փոփոխ ման կամ ենթակա չէ բաժանման օրենքի 
ուժով (օրինակ ավտոմեքենան, անա սունը): Այս դասակարգումը կարևոր 
նշանակու թյուն ունի ընդհանուր սեփակա նու թյան ներքո գտնվող գույքի 
բաժանման ժամանակ: Մասնավորապես, եթե ընդհա նուր սեփականու թյան 
ներքո գտնվող գույքն անբաժանելի է, ապա այն կտրվի սեփա կանա տերերից 
մեկին իսկ մյուսին կհատուցվի նրա բաժնի արժեքը /ՀՀ Քաղա քացիա կան 
օրենսգիրք, հոդված 197/: Բացի այդ, եթե պարտավորու թյան առարկան ան-
բաժա նելի է, ապա պարտավորու թյունը համարվում է համապարտ և առա-
ջանում է համա պարտ պատասխանա տվու թյուն /ՀՀ Քաղաքացիա կան օրենս-
գիրք, հոդված 361/:

Անհատապես և տեսակային հատկանիշներով որոշվող գույք
Անհատապես որոշվող գույք է համարվում այլ գույքից իրեն ներհատուկ 

հատ կա նիշներով առանձնացված գույքը: Այդ ասելով հասկանում ենք 
կոնկրետ իրը, որը բնու թագրվում է միայն իրեն ներհատուկ անհատական 
հատ կա նիշնե րով, ձևով, գույնով, գտնվելու վայրով, համարով և այլն, որը 
հնարավորություն է տալիս գույքն առանձ նաց նել նմանատիպ այլ գույքից: 
Անհատապես որոշակի գույքի մեջ հնարա վոր է առանձ նացնել եզակի գույքը, 
որը գոյություն ունի մեկ օրինակով (նկարչի կոնկրետ նկարի բնօրինակը): 
Տեսակային հատկանիշներով որոշվող գույք է համարվում նույն տեսակի 
այլ գույքին ներհատուկ հատկանիշներով օժտված և թվով, քաշով ու չափով 
որոշվող գույքը (օրինակ մեկ պարկ կարտոֆիլ, 10 ավտոմեքենա և այլն):

Այդ դասակարգման իրավաբանական նշանակությունը դրսևորվում է. 
1) քաղաքացիաիրավական մի շարք պարտավորությունների սահմանա-
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զատման համար (օրինակ վարձակալության, պահատվության պայ-
մանագրերի առարկա կարող է լինել միայն անհատապես որոշվող 
գույքը, իսկ փոխառության պայմանագրի առար կան միայն տեսակային 
հատկանիշներով որոշվող գույքը). 

2) պարտավորությունների կատարման համար: Անհատապես որոշված 
գույքը կա րող է հարկադրական կարգով պահանջվել (քաղ.օր. 414 
հոդված): Այն համարվում է իրավաբանորեն անփոխարինելի`դրանց 
ոչնչացման կամ կորստի դեպքում չի թույ լատրվում պարտավոր անձից 
պահանջել տրամադրելու նույն տեսակի մեկ այլ գույք: Տեսակային 
հատկանիշներով որոշվող գույքը փոխարինելի է: Այդ պատճառով 
դրանց ոչնչացումը պարտավոր անձին չի ազատում պարտավորության 
կատարումից` նույն տեսակի այլ գույք տրամադրելուց:

Սպառվող և չսպառվող գույք
Սպառվող է համարվում այն գույքը, որը մեկ անգամյա օգտագործումից 

դադարում է գոյություն ունենալ կամ կրում է էական փոփոխություններ 
(օրինակ հումքը, վառելա նյութը, սննդամթերքը, կիսաֆաբրիկատ ները և այլն): 
Չսպառվող է համարվում այն գույքը, որն օգտագործման ընթացքում չնա յած 
մաշվում է, սակայն իր հատկություն ները պահպանում է երկար ժամանակ 
(օրինակ բնակելի շենքերը, մեքենաները, հաս տոցները կահույքը և այլն): 
Գույքի նման բաժանման իրավական նշանակությունը կա յանում է նրանում, 
որ պայմանագրի առանձին տեսակների առարկա կարող են լինել միայն 
չսպառվող գույքը:

Օրինակ` վարձակալության, գույքի անհատույց օգտագործման պայմանա-
գրերը, քանի որ վարձակալը պարտավոր է վերադարձնել նույն գույքը և ոչ թե 
մեկ ուրիշը: Ընդհա կառակը, փոխառության պայմանագրով չի կարելի հանձնել 
չսպառվող իր:

Գլխավոր գույք և պատկանելիք
Այս բաժանման իմաստը կայանում է նրանում, որ երկու և ավելի իրերի 

ընդհանուր տնտեսական նշանակու թյունը նրանց կարող է կապել այն-
պես, որ դրանցից մեկը կախ  ված լինի մյուսից և չկարողանա գոյություն 
ունե նալ ինքնուրույն, այն դեպքում երբ մյուսն ինքնուրույն նշանակություն 
ունենա: Այդպիսի կապի մեջ գտնվող իրերը մի մյանց հարաբերում են իբրև 
գլխավոր գույք և պատկանելիք: Պատկանելիք համար վում գլխա վոր գույքի 
սպասարկման համար նախատեսված և դրա հետ ընդհանուր նշա նա կու թյամբ 
կապված գույքը (օրինակ գլխավոր գույք է նկարը, պատկանելիք շրջանակը 
և այլն):

Նշված դասակարգման իրավական նշանակությունը կայանում է նրանում, 
որ պատկանելիքը հետևում է գլխավոր գույքի ճակատագրին, եթե այլ բան 
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նախատեսված չէ պայմանագրով: Օրինակ, ջութակը վաճառելիս նրա հետ 
պետք է տրվի պատյանը, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով: 

Բաղադրատարր գույք
Սա գույքի առանձին տեսակ է, որը բաղկացած է տարասեռ տարրերից, 

բայց կազ մում է միասնական ամբողջություն և օգտագործվում է միասնական 
նշանակությամբ (օրինակ, կահույքը, գրադարանը կամ հավաքածուն): 
Այդպիսի գույքը հանդես է գալիս իբրև որոշակի պարտավորության (օրինակ 
առուվաճառքի) միասնական օբյեկտ, սակայն բաղկացուցիչ տարրերը կարող 
են օտարվել նաև առանձին-առանձին: Բաղա դրատարր գույքի առնչությամբ 
կնքված գործարքի գործողությունը տարածվում է դրա բոլոր բաղադրիչների 
վրա, եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով: 

Օրենսդրությունը հատուկ առանձնացնում է նաև գույքի այնպիսի 
տեսակներ, ինչ պես պտուղները, արտադրանքը և եկամուտները: Պտուղներ 
ասելով սովորաբար հաս կանում ենք գույքից առանձնացած նրա օրգանական 
զարգացման արդյունքները, օրինակ, կովի կաթը, ոչխարի բուրդը, հավի ձուն, 
պտղատու ծառերի բերքը և այլն:

Արտադրանքն այն ամենն է, որը ստացվել է գույքի արտադրական 
օգտագործման արդյունքում (պատրաստի արտադրանք, կիսաֆաբրիկատ, 
հետագա մշակման համար նախատեսված նյութ):

«Եկամուտ» եզրույթը երկու նշանակություն ունի: Լայն առումով եկամուտ 
ասելով հասկանում ենք ամբողջ հասույթը` ներառյալ պտուղներն ու գույքն 
ապօրինի օգտա գոր ծողից ստացած դրամական միջոցները: Նեղ իմաստով՝ 
եկամուտն այն դրամը կամ այլ նյութական արժեքներն են, որոնց ստացումը 
պայմանավորված է պարտա վորա կան իրավահարաբերությունների առկա-
յությամբ: Մասնավորապես, եկամուտ հա մար վում գույքը վարձակալության 
հանձնելու դիմաց ստացված վարձավճարը, ավան դի համար վճարվող 
տոկոսները և այլն: ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 144 հոդ վածի համաձայն, 
գույքի օգտագործման արդյունքում ստացվածը (պտուղները, արտա դրանքը 
եկամուտ ները) պատկանում է այդ գույքն օրինական հիմքերով օգտագործող 
անձին, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով, այլ իրավական ակտերով 
կամ այդ գույքի օգտագործման մասին պայմանագրով:
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О некоторых вопросах понятия имущества
Григорян Г.М.

Ереванский Университет “Айбусак»”, юридический факультет

Обсуждаются некоторые вопросы, связанные с понятием «имущество», 
в част ности, объек ты вокруг нас или объекты, созданные в результате 
человеческой деятель ности, которые наде лены определенными свойствами 
и удовлет воряют потребности людей. Имущество анализиру ется как один 
из объектов гражданского права. Согласно граж данскому праву, объектом 
явля ется материальная и духовная ценность, вокруг которой формируются 
гражданские право от но шения.

Regarding Property on Some Questions
Grigoryan G.M.

Yerevan “Haybusak” University, Faculty of Law

Some issues related to the concept of property are discussed, in particular, 
the objects around us, or objects created by human activity, which are endowed 
with certain properties that can satisfy some of the needs of people. Property as 
an object of civil law is analyzed. According to civil law, the object is the material 
good care around which civil legal relations are formed.

ՎԱՐՁԱԿԱԼԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՐԻ ԿԱԶՄՄԱՆ 
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Գ., ՍԱՀԱԿՅԱՆ Ս.
Երևանի «Հայբուսակ» համալսարան, իրավաբանական ֆակուլտետ

Ամփոփում. Քննարկված են վարձակալության պայմանագրի կնքման արդյունքում 
ծագող պարտավորությունները։ Վերլուծված են քաղաքացիական իրավունքում 
գույքի օտարմամբ ծագող պարտավորությունների հետ գոյու թյուն ունեցող գույքի 
ժամանակավոր օգտագործման հանձնելիս ծագող պարտա վորությունները: Դրանք 
իրավաբանորեն ձևակերպում են ապրան քափոխա նակության տնտեսական հարաբե-
րությունների առանձին խումբ, որի շրջանակ ներում մասնակիցների տնտեսական 
և այլ պահանջմունքները բավարարվում են նյու թա կան բարիքների ժամանակավոր 
փոխանցման շնորհիվ:

Առանցքային բառեր՝ վարձակալության պայմանագիր, քաղաքացիական 
օրենսգիրք, պարտականություններ, պատասխանատվություն։
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Վարձակալության պայմանագրով գույքի սեփականատերերը թույլատրում 
են այլ անձանց որոշակի պայմաններով շահագործել իրենց պատկանող գույքը, 
պահ պա նելով միաժամանակ գույքի նկատմամբ սեփականության կամ այլ 
իրային իրա վունքը: Սեփականատիրոջ կողմից գույքը ուրիշի օգտագործմանը 
հանձնելն իրա կանացվում է պայմանագրի հիման վրա: Վարձակալության 
պայմանագրին է նվիրված ՀՀ քաղա քա ցիական օրենսգրքի 35-րդ գլուխը: 

Վարձակալության պայմանագրով վարձատուն պարտավորվում է վճարի 
դիմաց վարձակալի ժամանակավոր տիրապետմանը և (կամ) օգտագործմանը 
հանձնել գույք: Ընդ որում, վարձակալած գույքի օգտագործման արդյունքում 
վարձակալի ստացած պտուղները, արտադրանքը և եկամուտները նրա 
սեփա կանությունն են, եթե այլ բան նա խատեսված չէ պայմանագրով: Պայ-
մանագիրը կոնսենսուալ է, հատուցելի, երկ կողմանի:

Վարձակալության պայմանագրով վարձակալին կարող է տրվել կամ միայն 
օգ տա գործման իրավունքը (օրինակ, որոշակի ժամանակով մարզադահլիճն 
օգտա գոր ծելու իրավունքը) կամ տիրապետելու և օգտագործելու իրավունքը 
(երբ իրը հան ձնվում է վարձակալի տիրապետմանը): Վերջին դեպքում 
վարձակալը համարվում է տիտղո սային տիրապետող։

Պայմանագրի տարրերը 
Վարձակալության պայմանագրի կողմերն են` վարձատուն և վարձակալը: 

Վար ձատու կարող են լինել գույքի սեփականատերը, ինչպես նաև գույքը 
վարձակալության հանձնելու համար օրենքով կամ սեփականատիրոջ կողմից 
լիազորված անձինք: Որ պես այդպիսիք, իրենց իրավասուբյեկտության շրջա նակ-
ներում, կարող են հանդես գալ քաղաքացիական իրավունքի բոլոր սուբ յեկտները` 
քաղաքացիները, իրավաբա նական անձիք, պետությունը և համայնքները:

Պայմանագրի առարկան են շարժական և անշարժ, անհատապես որոշակի 
և չսպառ վող իրերը: Վարձակալության կարող են հանձնվել հողամասեր և 
մե կուսի բնա կան այլ օբյեկտներ, շենքեր, շինություններ, սարքավորումներ, 
տրանսպորտային մի ջոց ներ և այլ գույք, որոնք օգտագործման ընթացքում 
չեն կորցնում իրենց բնական հատկությունները: Պայմանագրի առարկա 
չեն կարող լինել շրջանառությունից հան ված իրերը, իսկ սահմանափակ 
շրջանառությամբ գույքը կարող է լինել վարձա կա լության առարկա միայն 
օրենքի, այլ իրավական ակտերի պահպանմամբ: 

Վարձակալության պայմանագրում պետք է նշվեն տվյալներ, որոնք թույլ 
են տալիս որոշակիորեն սահմանել այն գույքը, որը որպես վարձակալության 
օբյեկտ հանձնվում է վարձակալին: Սա նշանակում է, որ պայմանագրի 
առարկա կարող է լինել միայն անհատապես որոշակի գույքը, որը իրավա-
բանորեն անփոխարինելի է: Պայմանագրի դադարման դեպքում վարձատուին 
պետք է վերադարձվի նույն գույքը բնական մաշ վածության հաշվառմամբ:

Պայմանագրի առարկան պայմանագրի էական պայմանն է: Պայմա-
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նա գրում պետք է նշվի, թե ինչ գույք է տրվում վարձակալության (անվա-
նումը, բնութագիրը, իսկ ան շարժ գույքի դեպքում` նաև գտնվելու վայրը): 
Վարձակալության հանձնած օբյեկտի մասին հստակ տվյալների բացակա-
յության դեպքում վարձակալության առարկայի մասին պայմանը համարվում 
է չհամաձայնեցված, իսկ համապատասխան պայմանա գիրը` չկնքված: 
Վար ձակալության պայմանագիրը կնքվում է գրավոր: Վարձակա լու թյան 
պայ մանագիրը կարող է կնքվել ինչպես որոշակի, այնպես էլ անորոշ ժամ-
կետով: Եթե վարձակալության ժամկետը պայմանագրում որոշված չէ, ապա 
վարձակալության պայմանագիրը կնքված է համարվում անորոշ ժամ-
կետով: Այդ դեպքում կողմերից յու րաքանչյուրն իրավունք ունի ցանկացած 
ժամանակ հրաժարվելու վարձակալու թյան պայմանագրից, այդ մասին մյուս 
կողմին մեկ ամիս առաջ, իսկ անշարժ գույքի վար ձակալության դեպքում՝ 
երեք ամիս առաջ տեղեկացնելով: Oրենքով սահմանված առա վելագույն 
ժամկետը գերազանցող ժամկետով կնքված վարձակալության պայմա նա-
գիրը համարվում է առավելագույն ժամկետին հավասար ժամկետով կնքված: 
Պայ մանագրի կարևոր պայման է վարձավճարը, սակայն, ՀՀ քաղ. օր. այդ 
պայմանը էա կանների թվին չի դասում: Միակ բացառությունը շենքի կամ 
շինության վարձա կա լության պայմանագիրն է, որը պետք է նախատեսի 
վարձավճարի չափ (ՀՀ քաղ.օր 658 հոդվ.): Վարձավճար մուծելու կարգը, 
պայմանները և ժամկետները որոշվում են վար ձակալության պայմանագրով: 
Եթե պայմանագրով դրանք որոշված չեն, ապա կի րառվում են նույնանման 
գույքի վարձակալության ժամանակ համեմատելի հան գա մանքներում 
սովորաբար գործող կարգը, պայմանները և ժամկետները: Վար ձա վճարը 
սահմանվում է վարձակալության հանձնված ամբողջ գույքի կամ դրա յուրա-
քանչյուր բաղկացուցիչ մասի վերաբերյալ` 

1) պարբերաբար կամ միաժամանակ վճար  վող որոշակի կայուն գումարով, 
2) վարձակալված գույքն օգտագործելու արդ յունքում ստացված արտա-

դրան քի, պտուղների կամ եկամուտների համար սահ մանված բաժնով, 
3) վարձակալի կողմից որոշակի ծառայություններ մատուցելով, 
4) վարձակալի կողմից պայմանագրով պայմանավորված գույքը վար-

ձատուի սեփակա նությանը կամ վարձակալությանը հանձնելով, 
5) վարձակալված գույքը բարելավելու համար պայմանագրով նախա-

տեսված ծախսերը վարձակալի վրա դնելով: Կողմերը վարձակալության 
պայմանագրով կարող են նախատեսել վարձավճարի մատնանշված 
ձևերի համակցություն կամ դրա այլ ձևեր (քաղ.օր. 616 հոդվ.):

Օրենքով կարող են նախատեսվել վարձակալության առանձին տեսակ-
ների, ինչ պես նաև գույքի առանձին տեսակների վարձակալության համար 
վարձավճարի չափի վերանայման նվազագույն ժամկետներ:
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Կողմերի իրավունքներն ու պարտականությունները 
Վարձատուն պայմանագրի համաձայն կրում է հետևյալ պարտականություն-

ները, որոնց համապատասխանում են վարձակալի իրավունքները:
1.Վարձատուի հիմնական պարտականությունն է` պայմանագրով նախա-

տեսված գույքը հանձնել վարձակալի տիրապետմանն ու օգտագործմանը կամ 
միայն օգտա գործմանը: Նա պարտավոր է գույքը վարձակալին տրամադրել 
վարձակալության պայ     մանագրի պայմաններին և գույքի նշանակությանը 
համապատասխանող վիճա կում: Այլ կերպ ասած, գույքը պետք է լինի սարքին 
վիճակում և պիտանի լինի պայ մա նագրով նախատեսված վարձակալության 
նպատակով օգտագործման համար: Վար ձա տուն պատասխանատվություն 
է կրում վարձակալության հանձնված գույքի օգտա գործմանը լրիվ կամ 
մասնակիորեն խոչընդոտող թերությունների համար, եթե նույնիսկ վար-
ձակալության պայմանագիրը կնքելիս նա չի իմացել այդ թերությունների 
մասին: Այդ պիսի թերություններ հայտնաբերելիս վարձակալը իր ընտրությամբ 
իրավունք ունի` 

1)  վարձատուից պահանջել անհատույց վերացնելու գույքի թերությունները 
կամ համաչափորեն իջեցնելու վարձավճարը, կամ հատուցելու գույքի 
թերությունները վերացնելու համար իր կատարած ծախսերը, 

2)  վարձատուին նախապես տեղեկ աց նե լով` վարձավճարից պահել տվյալ 
թերու թյունները վերացնելու համար իր կատարած ծախսերի գումարը, 

3)  պահանջել վաղաժամկետ լուծելու պայմանագիրը:
Վարձատուն պատասխանատվություն չի կրում վարձակալության հանձ-

նված գույքի այն թերությունների համար, որոնք նա նշել է պայմանագիրը 
կնքելիս, կամ նա խապես հայտնի են եղել վարձակալին, կա’մ պետք է 
վարձակալի կողմից հայտնա բերվեին գույքը զննելիս կա’մ պայմանագիր 
կնքելիս, կա’մ գույքը վարձակալության հանձնելիս դրա սարքինությունն 
ստուգելիս:

Գույքը վարձակալության է հանձնվում դրա բոլոր պատկանելիքներով 
ու դրան վերաբերող փաստաթղթերով (տեխնիկական անձնագիր, որակի 
հա վաստագիր և այլն), եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով: Եթե 
այդպիսի պատկանելիքները և փաստաթղթերը չեն հանձնվել, իսկ վար-
ձակալը առանց դրանց չի կարող գույքն օգտագործել իր նշանակությանը 
համապատասխան կամ զգալի չափով զրկվում է այն բանից, ինչը կարող 
էր ակնկալել պայմանագիրը կնքելիս, նա կարող է վարձատուից պահանջել 
իրեն տրամադրելու պատկանելիքներն ու փաստաթղթերը կամ լուծելու 
պայմանագիրը և հատուցելու իր կրած վնասները: Եթե վարձատուն 
վարձակալության պայմանագրում նշված ժամկետում, իսկ եթե պայմանագրում 
այդպիսի ժամկետ սահ ման ված չէ` ողջամիտ ժամկետում, վարձակալին չի 
տրամադրել վարձակա լության հանձնված գույքը, վարձակալն իրավունք 
ունի նրանից պահանջել տրամա դրելու այդ գույքը և հատուցելու կատարման 
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ձգձգման հետևանքով իրեն պատճառված վնաս ները, կամ պահանջել լուծելու 
պայմանագիրը և հատուցելու պայմանագիրը չկատա րելու հետևանքով իրեն 
պատճառված վնասները: 

2.Վարձակալության պայմանագիրը կնքելիս վարձատուն պարտավոր 
է վար ձա կալին նախազգուշացնել վարձակալության հանձնվող գույքի 
նկատմամբ երրորդ ան-ձանց բոլոր իրավունքների (գրավի իրավունք, 
սերվիտուտ և այլն) մասին: Վար ձատուի կողմից այդ պարտականությունը 
չկա տարելը, վարձակալին իրավունք է տալիս պահանջել նվազեցնելու վար-
ձավճարը կամ լուծելու պայմանագիրը և հա տուցելու վնասները: 

3.Վարձատուն պարտավոր է իր հաշվին կատարել վարձակալության 
հանձնված գույքի հիմնական վերանորոգումը, եթե այլ բան նախատեսված 
չէ օրենքով, այլ իրա վական ակտերով կամ վարձակալության պայմանա-
գրով: Հիմնական կապիտալ վերա նո րոգման տակ օրենքն ի նկատի 
ունի վարձակալված գույքի բաղկացուցիչ հիմնական մասերի այնպիսի 
վերականգնումը, առանց որի գույքն անհնար է օգտագործել իր նշանակությանը 
համապատասխան: Հիմնական վերանորոգումը կատարվում է պայ մանագրով 
որոշված ժամկետում, իսկ եթե պայմանագրով այն որոշված չէ կամ առա ջացել 
է անհետաձգելի անհրաժեշտությամբ, ապա` ողջամիտ ժամկետում: Վարձա-
տուի կողմից հիմնական վերանորոգում կատարելու պարտականության 
խախտումը վարձակալին իրավունք է տալիս իր ընտրությամբ` 

1) կատարել պայմանագրով նա խա տեսված կամ անհետաձգելի անհրա-
ժեշտու թյամբ ծագած հիմնական վերանո րոգում և վարձակալից պահանջել 
վերանորոգման արժեքը կամ դա հաշվարկել վար ձավճարի հաշվին, 

2) պահանջել համապատասխան չափով նվազեցնելու վարձա վճարը, 
3) պահանջել լուծելու պայմանագիրը և հատուցելու վնասները: Վարձակալի 

վրա դրված են մի շարք պարտականություններ, որոնք համապատասխանում 
են վարձա տուի իրավունքներին.

1.Վարձակալը պարտավոր է ժամանակին մուծել գույքն օգտագործելու 
համար վճարը (վարձավճարը), որը կարող է սահմանվել վարձակալության 
հանձնված ամ բողջ գույքի կամ դրա յուրաքանչյուր բաղկացուցիչ մասի 
վերաբերյալ: Վարձավճարը կարող է վճարվել`

1) պարբերաբար կամ միաժամանակ վճարվող որոշակի կայուն գումարով, 
2) վարձակալված գույքն օգտագործելու արդյունքում ստացված ար-

տադրանքի, պտուղների կամ եկամուտների համար սահմանված բաժնով, 
3) վարձակալի կողմից որոշակի ծառայություններ մատուցելով, 
4) վարձակալի կողմից պայմանագրով պայմանավորված գույքը վար ձա-

տուի սեփականությանը կամ վարձակալությանը հանձնելով, 
5) վարձակալված գույքը բարելավելու համար պայմանագրով նախա-

տեսված ծախսերը վարձակալի վրա դնելով: 
Կողմերը վարձակալության պայմանագրով կարող են նախատեսել 
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վար ձավճարի մատնանշված ձևերի համակցություն կամ դրա այլ ձևեր: 
Վարձավճարի չափը կարող է փոփոխվել կողմերի համաձայնությամբ պայ-
մա նագրով նախատեսված ժամկետ ներում, եթե այլ բան նախատեսված չէ 
պայմանագրով: Վարձակալն իրավունք ունի պահանջել նվազեցնելու վար -
ձա վճարի չափը, եթե հանգամանքների ուժով, որոնց հա մար ինքը պա տաս -
խանատվություն չի կրում (օրինակ, տարերային աղետի դեպ քում), վար ձա-
կալության պայմանագրով նախատեսված օգտագործման պայմանները 
կամ գույքի վիճակը վատթարացել են: Եթե գույքի վիճակը վատթարացել է 
վար  ձա կալի մեղքով, նա այդպիսի պահանջ ներկայացնելու իրավունք չունի: 
Վարձակալի կողմից վարձը վճարելու ժամկետների էական խախտման 
դեպքում վարձատուն իրա վունք ունի նրանից պահանջել վաղաժամկետ մուծելու 
վարձավճարը, եթե այլ բան նախատեսված չէ վարձակալության պայմանագրով: 

Վարձակալը պարտավոր է վարձակալված գույքն օգտագործել վարձակա-
լության պայմանագրի պայմաններին համապատասխան, իսկ եթե այդ 
պայմանները որոշված չեն, ապա` գույքի նշանակությանը համապատասխան: 
Եթե վարձակալը գույքից օգտվում է վարձակալության պայմանագրի պայ-
մաններին կամ գույքի նշանակու թյանն անհամապատասխան (օրինակ, 
գրա  սենյակի համար նախատեսված տարածքն օգտագործում է որպես 
պահեստ), վարձատուն իրավունք ունի պահանջել լուծելու պայմանագիրը 
և հատուցելու վնասները: Վարձակալը պարտավոր է գույքը պահ պա նել 
պատշաճ վիճակում, իր հաշվին կատարել դրա ընթացիկ վերանորոգումը 
և կրել գույքը պահպանելու ծախսերը, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրեն-
քով կամ վարձա կալության պայմանագրով: Ընթացիկ վերանորոգում 
կատարելու պարտակա նությունը օրենքով կամ պայմանագրով կարող է 
դրվել վարձատուի վրա (օրինակ, վարձույթի պայմանագրով): Բացի դրանից, 
օրենքով կամ պայմանագրով նախա տեսված դեպքում վարձակալը պետք է 
կատարի վարձակալած գույքի հիմնական վերանորոգումը (օրի նակ, առանց 
անձնակազմի տրանսպորտային միջոցների վար ձակալության պայմա նա-
գրով): Վարձակալության պայմանագիրը դադարելու դեպ քում վարձակալը 
պար տավոր է վարձատուին վերադարձնել գույքն իր կողմից ստացված 
վիճակում` բնա կանոն մաշվածության հաշվառմամբ կամ պայմանագրով 
նախա տես ված վիճակում: Եթե վարձակալը չի վերադարձրել վարձակալած 
գույքը կամ այն վերադարձրել է ժամկետի խախտմամբ, վարձատուն իրավունք 
ունի վարձավճար պահանջել կետ անցի ամբողջ ժամկետի համար: Եթե 
նման վճարը լիովին չի մարում վարձատուին պատ ճառված վնասները, նա 
կարող է պահանջել հատուցելու դրանց մնացած մասը: Եթե վարձակալած 
գույքը ժամանակին չվերադարձնելու համար պայ մա նա գրով նա խա տեսված է 
տուժանք, վնասները կարող են գանձվել տուժանքից զատ ամբողջ ար ժեքով, 
եթե այլ բան նախատեսված չէ պայմանագրով: Վարձակալած գույքն օգտա-
գոր ծելով վարձակալը յուրացնում է այդպիսի օգտագործման արդյունքները: 
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Վար ձակա լած գույ քի օգտագործման արդյունքում վարձակալի ստացած 
պտուղները, արտա դրան քը և եկամուտները նրա սեփականությունն են, 
եթե այլ բան նախա տես ված չէ պայմանա գրով: Վարձակալն իրավունք ունի 
վարձակալած գույքը հանձնել ենթա վար ձակա լու թյան, վարձակալության 
պայմանագրով իր իրավունքներն ու պար տակա նու թյունները փոխանցել 
այլ անձի, վարձակալած գույքը հանձնել անհա տույց օգտագործ ման, վար-
ձակալության իրավունքը գրավ դնել կամ որպես ավանդ ներդնել տնտե սական 
ընկե րակցությունների և ընկերությունների կանոնադրական (բաժնեհա վաք) 
կապիտալում միայն վարձատուի համաձայնությամբ: Նշված դեպքե րում, 
բացառու թյամբ ենթավար ձա կալության, վարձատուի առջև պայմանագրով 
պատաս խանա տվու թյուն է կրում վարձակալը:

Վարձակալության ընթացքում հաճախ գույքը բարելավվում է, փոփոխվում 
է հին սարքավորումը, նոր արտադրություն է ստեղծվում և այլն: Վարձակալած 
գույքից վար ձակալի կատարած բաժանելի բարելավումները համարվում են 
նրա սեփականու թյունը, եթե այլ բան նախատեսված չէ վարձակալության 
պայմանագրով: Եթե վար ձա կալն իր միջոցների հաշվին և վարձատուի հա-
մաձայնությամբ կատարել է վարձա կա լած գույքից անբաժանելի բարե-
լավումներ` առանց դրան վնաս պատճառելու, պայմա նագիրը դադարելուց 
հետո վարձակալն իրավունք ունի հատուցում ստանալ այդ բա րե լավումների 
արժեքի չափով, եթե այլ բան նախատեսված չէ վարձա կալու թյան պայ մա  -
նագրով: Վարձակալի կողմից առանց վարձատուի համաձայնության վար-
ձակալած գույքից կատարած անբաժանելի բարելավումների արժեքը չի 
հատուց վում, եթե այլ բան նախատեսված չէ օրենքով: Վարձակալած գույքի 
ամորտիզացիոն միջոցների հաշ վին կատարված ինչպես բաժանելի, այնպես 
էլ անբաժանելի բարե լավումները համար վում են վարձատուի սեփականությունը: 
Ենթավարձակալության պայմանա գիրն ածան ցվում է վարձակալության պայ-
մանագրից և նրա նկատմամբ կիրառվում են վար ձակալության պայմա նագրի 
մասին կանոնները: Ենթավարձա կալության պայմա նա գիրը չի կարող կնքվել 
վարձակալության պայմանագրի ժամ կետը գերազանցող ժամ կետով, ենթա-
վարձակալին տրվող իրավունքների ծավալը չպետք է գերազանցի վար ձակալին 
տրված լիազորությունների ծավալը, վարձակալու թյան պայմանագրի վաղա-
ժամկետ դադարման հետ մեկտեղ դադարում է ենթա վարձակալության պայմա-
նա գիրը, եթե վարձակալության պայմանագիրը համարվում է առոչինչ, ապա 
առոչինչ է համարվում նաև դրան համապատասխան կնքված ենթա վար-
ձակալության պայ մա նագիրը: Գույքը ժամանակավորապես ենթավարձակալու-
թյան հանձնելիս վարձա կալը հանդես է գալիս որպես վարձատու, իսկ ենթա-
վար ձակալը որպես վարձակալ:

Վարձակալության պայմանագրի ժամկետն ավարտվելուց հետո կողմերը 
կարող են կնքել նոր պայմանագիր: Նոր ժամկետով վարձակալության պայ-
մանագիր կնքելիս դրա պայմանները կողմերի համաձայնությամբ կարող 
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են փոփոխվել: Եթե պայմա նագրի ժամկետի ավարտից հետո վարձակալը, 
վարձատուի առարկութ յուն ների բա ցա կայությամբ, շարունակում է օգտվել 
գույքից, պայմանագիրը ճանաչվում է վեր սկսված` նույն պայմաններով անորոշ 
ժամկետով: Եթե պայմանագրով նախա տեսված է վարձակալած գույքը գնելու 
վարձակալի իրավունքը, նա իրավունք ունի գնելու այն` պայմանագրով 
նախա տեսված գումարը վճարելու պայմանով: Ընդ որում, կողմերն իրավունք 
ունեն պայմանագիր կնքելիս պայմանավորվել նախապես մուծված վար-
ձավճարները գնի մեջ հաշվարկելու մասին: Օրենքով կարող են սահմանվել 
վարձա կալած գույքը գնելու արգելքներ: Վարձակալության հանձնված գույքի 
նկատ մամբ սե փականության իրավունքի փոխանցումն այլ անձի, հիմք չէ 
վարձակալության պայ մանագիրը լուծելու կամ փոփոխելու համար, եթե այլ 
բան նախատեսված չէ օրենքով: Անշարժ գույք վարձակալած քաղաքացու 
մահվան դեպքում վարձակա լու թյան պայ մանագրով նրա իրավունքները 
և պարտականությունները փոխանցվում են ժառան գին, եթե այլ բան նա-
խատեսված չէ oրենքով կամ պայմանագրով: Վարձատուն իրա վունք չունի մեր-
ժելու այդպիսի ժառանգին պայմանագրի կողմ դառնալու մնացած ժամ կետում, 
բացառությամբ, եթե պայմանագիր կնքելը պայմանավորված է եղել վար-
ձակալի անհատական հատկանիշներով: Վարձակալության պայմանագիրը 
դա դա րում է քաղ.օր. 27 և 30 գլուխներով նախատեսված ընդհանուր հիմ-
քերով: Միա ժա մանակ, քաղ.օր. 622, 623 հոդվածներում նախատեսված են 
պայմանագրի դադարման հատուկ կանոններ: Վարձատուի պահանջով վար-
ձա կալության պայմանագիրը կարող է դա տա րանով վաղաժամկետ լուծվել, 
օրենքով սահմանված դեպքերում։ 
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Понятие и օсобенности арендного соглашения
Григорян Г., Саакян С.

Ереванский Университет “Айбусак”, юридический факультет

В результате заключения договора аренды возникают обязательства 
в связи с передачей иму щества в пользование. В гражданском праве, 
помимо обязательств, воз никающих в связи с отчуж де нием имущества, 
существуют также обязательства, возникающие в связи с временной 
пере дачей имущества. Они юридически образуют отдельную группу эконо-
мических отношений товар ной биржи, в рамках которой экономические и 
другие потребности их участников удовлет во ряются за счет временного 
перемещения материальных благ.

Understanding and Features of the Rental Agreement
Grigoryan G., Sahakyan S.

Yerevan “Haybusak” University, Faculty of Law

Because of concluding a lease agreement, obligations arise in connection with 
the transfer of the property for use. In civil law, in addition to liabilities arising 
from the alienation of property, there are liabilities arising from the temporary 
transfer of property. They legally form a separate group of economic relations 
of trade, in the framework of which the economic and other needs of their 
participants are met due to the temporary transfer of material goods.

ՓԱԽՍՏԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ 
ԱԶԳԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ

ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ Ս.
Քաղաքագիտության թեկնածու, դոցենտ

Երևանի Հայբուսակ համալսարան, Իրավաբանական ֆակուլտետ
ՏԵՐՈՅԱՆ Ս.

ԵՀՀ Իրավաբանական ֆակուլտետ, ասպիրանտ

Ամփոփում. Քննարկված են փախստական հասկացության կարգավորումները 
ազգա յին և միջազգային օրենսդրությամբ։ Վերլուծված են փախստական, քաղա քացի, 
օտարեր կրացի, քա ղաքացիություն չունեցող անձ, ապաստան, ապաստանի իրավունք 
հասկացու թյունները, փա խստականների իրավունքները կարգավորող փաստաթղթերի 
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ամբողջու թյունը, միգրա ցիայի հետ կապված ներկայիս զարգա ցումները և հիմնա-
խնդիր ները։ 

Առանցքային բառեր. փախստական, միջազգային իրավական ակտեր, միգրացիա, 
քաղա քացիություն չունեցքղ անձ, պարտականություն, ապաստանի իրավունք։

Ըստ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի «Համաշխարհային միտումներ» տարեկան զեկույցի, որը 
հե տևում է բռնի տեղահանմանը ամբողջ աշխարհում կառավարությունների 
տրամա դրած տվյալների հիման վրա, «Ներքին տեղահանման մոնիտորին-
գի կենտրոնի» գործ ընկերների և կազմակերպության սեփական հաշվետ-
վությունների 2016թ. տա րե վերջի դրությամբ 65.6 միլիոն անձ է տեղահանվել՝ 
համեմատած դեռ տասն երկու ամիս առաջ արձանագրված 65.3 միլիոնի: 
Արդեն երկրորդ տարին է, որ այս թիվը հատում է 60 միլիոնի շեմը: Ընդհանուր 
65.6 միլիոնից 2.8 միլիոնը զարգացած արդյունաբերական երկրներից են, 
այդ մարդիկ 2016թ. տարեվերջյան տվյալներով սպասում էին ապաս տան 
ստանալու որոշմանը, 22.5 միլիոնը փախս տականներ են ամբողջ աշխարհում 
և 40.3 մլն. այն անձինք են, ովքեր ստիպված են եղել լքել իրենց տները, 
սակայն մնացել են իրենց երկրի սահմաններում: «Համաշխարհային մի-
տումներ» զեկույցում տեղ գտած երկրներից մի քանիսը առանձնանում են. 
Սիրիան 4.9 միլիոնով, Աֆղանստանը՝ 2.7 , Սոմալին՝ 1.1, և կազմում են 
ամբողջ աշխարհում ՄԱԿ ՓԳՀ ման դատի տակ գտնվող փախստա կանների 
կեսը: Մինչդեռ Կոլումբիան՝ 6.9, Սիրիան՝ 6.6, Իրաքը 4.4 միլիոնով ունեն 
ամենաբարձր ցուցանիշը ներքին տեղահանության ենթարկված մարդկանց 
շրջա նում: Եմենը 2015թ.-ին ամենամեծ ներքին տեղա հանություն առաջացրած 
երկիրն է` 2.5 միլիոն մարդ կամ բնակչության 9 տոկոսը: Եվ հատկապես 
նրանց մոտ 80%-ը կազ մում են կանայք և երեխաներ, որոնք կարիք ունեն 
իրենց հիմնական իրա վունք ների պաշտպանության, հատկապես մարդու 
արժանապատիվ գոյության իրավունքի: Այստեղից էլ երևում է Հռոմի Պապ 
Հովհաննես Պողոս II-ի խոսքերի արդարացիու թյունը, որը փախստականների 
խնդիրը անվանեց «մեր ժամանակի ամոթալի վերքը» ։

Հայաստանի Հանրապետությունում գտնվող փախստականների, ապաս-
տան հայ ցողների հիմնական մասը Սիրիայից, Իրաքից, Իրանից, Աֆրիկյան 
պետություն նե րից  (Կոտդ’Իվուար, Մալի, Կոնգո), Ուկրաինայից են։ Արցախում 
տեղի ունեցած ապ րիլ յան պատերազմից հետո մեծ էր նաև Լեռնային Ղարա-
բաղի Հանրապետու թյունից տեղահանված մեր հայրենակիցների քանակը 
(2000-ից ավելի անձ)։

Ըստ ՄԱԿ ՓԳՀ-ի Հայաստան ներկայացուցչության 2017թ տվյալների՝ 
Հայաստա նում կա մտահոգության առարկա հանդիսացող 18606 անձ, 
որոն ցից 3349-ը՝ փախս տա կաններ, 71-ը՝ ապաստան հայցողներ, 14573-ը՝ 
փախս  տա կանի նման իրավիճա կում հայտնված անձինք (Սիրիայի Արաբական 
Հանրա պե տու թյունից տեղահանված ան ձինք՝ 14.000, Լեռնային Ղարաբաղից 
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Հայաստան տեղա հանված անձինք՝ 573), 613-ն էլ՝ քաղաքացիություն չունեցող 
անձինք։

Փախստականները և ապաստան հայցողները համարվում են առավել 
խոցելի և իրենց իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից առավել 
ուշադրություն պա հանջող, քանի որ, որպես կանոն, նրանք համապարփակ 
տեղեկացված չեն իրենց կար գավիճակից բխող իրավունքների մասին։ Մեկ 
այլ խնդիր է նրանց ինտեգրումը տվյալ երկրի հասարակությանը, որտեղ 
նրանք հարկադրաբար տեղափոխվել են։ Դեպքեր են լինում, երբ նրանք, 
թողնելով ամբողջ ունեցվածքն իրենց հայրենի եր կրում, սոցիալա կան ծանր 
իրավիճակում են հայտնվում հյուր ընկալող երկրում։

Միջազգային հանրությունը մեծ ջանքեր է գործադրում ինչպես փախստա-
կանների կարգավիճակի խնդիրները լուծելու ուղղությամբ՝ միջազգային 
և տարա ծա շրջանային համաձայնագրեր մշակելով, փախստականների 
պաշտ պանության մեխանիզմների ստեղծմամբ, ազգային օրենսդրության 
կատարելագործմամբ և այլն, այնպես էլ փախս տա կանների թիվը պակա սեց-
նելու ուղղությամբ: Չնայած գործա դրվելիք միջոցներին` փախստականների 
թիվը գնալով աճում է: Այս փաստն առաջացնում է նոր խնդիրներ, որոնք 
ենթադրում են ինչպես այդ խնդիրների տեսա կան, գիտական ուսում նասի-
րու թյուն, այնպես էլ օրենսդրական փոփոխությունների անհրաժեշտություն:

Այդ հանգամանքներով է պայմանավորված տարբեր պետությունների և 
միջազ գային կառույցների կողմից փախստականների, ապաստան հայցողների 
և հար կադրա բար տեղահանված այլ անձանց իրավունքների արդյունավետ 
պաշտպա նու թյունը երաշխավորող իրավական ակտերի ընդունումը։

Միավորված ազգերի կազմակերպության 1951 թվականի Փախստա-
կան ների կար գա վիճակի վերաբերյալ կոնվենցիան և նրա 1967 թվականի 
արձա նագրու թյունը հա մար վում են փախստականների իրավունքների 
պաշտ  պանության հիմնական միջ ազգային փաստաթուղթերը։ Կոնվենցիան 
Հայաստանի Հանրապե տու թյան կող մից վա վերացվել, այնուհետև ուժի մեջ 
է մտել 1993 թվականի հոկտեմբերի 4-ից։

 ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված անձի հիմնական իրավունքների և 
ազա տու թյունների պաշտպանությունն առնչվում է ոչ միայն ՀՀ քաղաքացի նե-
րին, այլ յու րա քանչյուր անձի, այդ թվում` փախստականներին և ապաստան 
հայցող ներին։ Այդ պիսի իրավունքներից են կյանքի, անձնական ազատության, 
մտքի, խղճի, կարծիք ար տա հայտելու և այլ հիմնարար իրավունք ներ։ 
Հայաստանի Հանրա պե տությու նում ոլոր տը կարգավորող հիմնական իրա-
վական ակտը «Փախստական ների և ապաս տանի մա սին» ՀՀ օրենքն է, 
որն ընդունվել է 2008 թվականի նոյեմբերի 27-ին։ Այս օրենքով սահ մանվում 
են փախստականի ճանաչ ման, ապաստանի տրամա դրման հետ կապ ված 
հարաբերությունները, ինչպես նաև այդ անձանց իրավունքներն ու պարտակա-
նու թյունները։
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«Փախստականների և ապաստանի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի 1 կե տի համաձայն՝ փախստական է համարվում օտարերկրացին, ով 
ռասա յական, կրո նական, ազգային, սոցիալական որոշակի խմբի պատկանե-
լության կամ քաղա քական հայացքների համար հետապնդման ենթարկվելու 
հիմնավոր երկյուղի հետև անքով գտնվում է իր քաղաքացիության երկրից 
դուրս և չի կարող կամ նույն երկյուղի պատճառով չի ցանկանում օգտվել 
իր քաղա քացիության երկրի պաշտպանությունից, կամ նա, ով, չունենալով 
քաղաքացիու թյուն և գտնվելով իր նախկին մշտական բնա կության երկրից 
դուրս, չի կարող կամ այդ նույն երկյուղի պատճառով չի ցանկանում վերա-
դառ նալ այնտեղ: Նույն մասի 2-րդ կետի համաձայն՝ փախստական է համար -
վում նաև այն օտարերկրյա քաղաքացին, ով ստիպված է լքել իր քաղա-
քացիության երկիրը, իսկ քաղաքա ցի ու թյուն չունեցող անձը՝ իր նախկին 
մշտական բնակության երկիրը` համատարած բռնության, արտաքին հար-
ձակ ման, ներքին հակամարտու թյուն ների, մարդու իրավունքների զանգվա-
ծային խախտումների կամ հասարակական կարգը խախտող այլ լուրջ 
իրադարձությունների պատճառով:

Համաձայն Սահմանադրության 52-րդ հոդվածի՝ «Յուրաքանչյուր ոք 
ունի պե տա   կան և տեղական ինքնակառավարման մարմինների ու պաշ-
տո  նատար անձանց, իսկ Մարդու իրավունքների պաշտպանի մասին օրեն -
քով սահմանված դեպքերում` նաև կազմակերպությունների կողմից Սահ -
մանադրությամբ և օրենք ներով ամրա գրված իր իրավունքների և ազա տու-
թյունների խախտման դեպքում Մարդու իրա վունքների պաշտ պանի աջակ-
ցությունը ստանալու իրավունք»: Այս սահմա նա դրա կան դրույթից բխում 
է, որ յուրաքանչյուր ոք, անկախ նրանից՝ ՀՀ քաղա քա ցի է, թե այլ երկրի 
քա  ղա քացի կամ, առհասարակ քաղաքացիու թյուն չունեցող անձ, իրավունք 
ունի դի մել ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանին` իր իրավունք ների և 
ազատությունների խախտ ման դեպքում աջակցություն ստանալու նպատա կով։ 
Այս անձանց շրջանակի մեջ են մտնում նաև փախստա կանները, ապաստան 
հայցող անձինք և իրենց հայրե նիքից հար կադրաբար տեղափոխված անձինք։

ՄԱԿ-ը, մյուս միջազգային կազմակերպությունները և պետությունները, 
որոնք զբաղվում են փախստականների հարցերով, մեծ ջանքեր են գոր ծա-
դրում բարելավելու փախստականների պաշտպանության ուղղված իրա-
վական ակտերը, ինչպես նաև հետևում են, որ փախստականները կարո-
ղանան տեղավորվել և պաշտպանություն ստանան այն երկրի կողմից, որից 
ապաստան են խնդրում։ Հաշվի առնելով ներկայիս պատերազմական իրա-
վիճակը Մերձավոր Արևելքում՝ փախստականների հոսքերը գնալով ավելի են 
շատանում, և այդ իսկ պատճառով նոր իրավական ակտեր ընդու նելու և նոր 
ծրագրեր մշակելու պահանջարկը ավելի է մեծանում։
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Регулирование проблем беженцев в национальном и 
международном законодательстве

Григорян С., Тероян С.
ЕУА, юридический факультет

Право беженцев явля ет ся институтом права человека — самостоятель-
ной отраслью между народного права, хотя кодификационный процесс в 
области прав беженцев начался ранее, чем регламентация прав человека 
на международном уровне. 

Международно-правовой механизм защиты прав беженцев является 
частью механизма меж ду народной защиты прав человека и функционирует 
в двух направлениях: разработка конвенций и деклараций, закрепляющих 
международные обязательства в области прав беженцев, и конт роль ная 
деятельность международных органов за соблюдением государствами 
между народных обяза тельств по правам человека.

The Refugee Concept Regulations under National and  
International Law

Grigoryan S., Teroyan S.
Yerevan “Haybusak” University, Faculty of Law

The right of refugees is an institution of human rights law – an independent 
branch of interna tional law, although the codification process in the field of refugee 
rights began earlier than the regulation of human rights at the international level. 

The international legal mechanism for the protection of therights of refugees 
is part of the mecha nism for the international protection of human rights and 
operates in two ways: the development of conven tions and declarations securing 
international obligations in the field of refugee rights and the monitoring activities 
of international bodies in respect of States’ compliance with international human 
rights obligations.
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