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Հրատարակության է երաշխավորել Հյուսիսային համալսարանի  
գիտական խորհուրդը  

 

Խմբագրական խորհուրդ 

Գլխավոր խմբագիր` Արմեն Ճուղուրյան, տնտեսագիտության 

դոկտոր, պրոֆեսոր, տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի 

վարիչ, Հյուսիսային համալսարան 

 

Խմբագրական խորհրդի անդամներ 

Լուսինե Ֆլջյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրո-

ֆեսոր, ուսումնահետազոտական  և միջազգայնացման գծով պրոռեկ-

տոր, Հյուսիսային համալսարան 

Գայանե Հակոբյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Հյուսիսային համալսարանի լրատվության և հասարակայ-

նության հետ կապերի ուսումնապրակտիկ կենտրոնի ղեկավար 

Արթուր Ղամբարյան, իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ, 

Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան 

Վալերի Միրզոյան, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

Պիթեր Կոստա, բանասիրական գիտությունների դոկտոր. 

պրոֆեսոր, Սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ, Պոցդամի 

համալսարան, Գերմանիա 

Ռադովան Ստոյանովիչ, Էլեկտրական ճարտարագիտության և 

համակարգչային գիտությունների դոկտոր, էլեկտրական ճարտարա-

գիտության ֆակուլտետի պրոֆեսոր, Մոնտենեգրոյի համալսարան 

Վիտալիյ Կոպնով, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրո-

ֆեսոր, ռեկտորի խորհրդական, Ռուսական պետական մասնագի-

տական-մանկավարժական համալսարան, Ռուսաստանի Դաշնություն 

Գոհար Պետրոսյան, իրավագիտության դոկտոր, դոցենտ «Միջազ-

գային հանցագործություն և արդարադատություն» մագիստրոսական 

ծրագրի ղեկավար, Նյու-Յուրք Սիթի  համալսարան ԱՄՆ 

Սերգեյ Զմիյակ, տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ, 

«Միջազգային տնտեսություն և միջազգային տնտեսագիտական 



հարաբերություններ» ամբիոնի վարիչ, Դոնեցկի պետական տեխնի-

կական համալսարան, Դոնեցկի Ժողովրդական Հանրապետություն 

Նինո Ապցիաուրի, պատմագիտության դոկտոր, դոցենտ, Իվանե 

Ջավախիշվիլիի անվան Թբիլիսիի պետական համալսարան, խորհրդա-

կան, Արտաքին գործերի նախարարություն, Վրաստան 

Նինո Աբեզաձե, Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

Վիճակագրական տնտեսագիտության ամբիոն, Իվանե Ջավախիշվիլիի 

անվան Թբիլիսիի պետական համալսարան 

Իլուտա Արբիդանե, Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռեզեկնեի տեխնոլոգիա-

կան ակադեմիա, Լատվիա 
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ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

 

Արմեն Ճուղուրյան 

Հյուսիսային համալսարան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

Jarmen1@yandex.ru 

 

Ներածություն 
 Ներկայումս կազմակերպություններում կիրառվող ֆինանսական 

հաշվառումը, որն ի դեպ շուրջ երկու տասնամյակ իր հաշվետվական 

կարգավորումներն է ստանում միջազգային ստանդարտրով, չի կարող 

ամբողջությամբ բավարարել գործարարության թե արտաքին, և թե ներքին 

շահառուների տեղեկատվական պահանջմունքները, քանի որ այն հե-

տահայաց բնույթ ունի և արձանագրում է սոսկ ռետրոսպեկտիվ ար-

դյունքներ: Այսինքն, ֆինանսական հաշվառման համակարգը ընդհանուր 

առմամբ միտված է դեպի անցյալ ժամանակաշրջանի տնտեսական 

գործունեության դեպքերի և արդյունքների արձանագրմանը և տեսանելի 

ապագային առնչվող նպատականիշեր չի արձանագրում, որն էլ թու-

լացնում է ձեռնարկատերերի զգոնությունը մրցակցային պայքարում: 

Այսօր արդեն պահանջ է դրվում այնպիսի հաշվապահական տեղեկա-

տվության ձևավորման, որն հստակ ցույց է տալիս ոչ միայն ձեռնե-

րեցության հաջորդիվ նպատակակետերը, այլև գործարարության շահա-

ռուներին է  փոխանցում  սահմանված թիրախային նպատակադրումներին 

հասանելիության փաստացի աստիճանը: Այս դեպքում արդեն, ձեռնե-

րեցները կարողանում են արագորեն կողմնորոշվել մրցակցային շուկայում 

և ճկունություն ցուցաբերել սահմանված նպատակակետերին  հասանելի-

ության  բացթողումների վերացման հարցերում: Ուստի, գործարարության 

կառավարման տեղեկատվական ապահովման համակարգում նպատակա-

դրումների հաշվառումը գալիս է կատարելու առանցքային դերակատա-

րում` տեղին և արդյունավետ կառավարչական որոշումների կայացման 

համար, և թերևս կիրառվելու է ֆիանսական հաշվառմանը զուգահեռ: 

Ինչու՞ առաջավ ֆինանսական հաշվառման անհրաժեշտությունը 
Որպես գիտության, ֆինանսական հաշվառման ակունքները ձևա-

վորվել են Իտալիայում` Լուկա Պաչոլոյի կրնկնակի գրանցման եղանակի 

առաջարկով, որը ներկայացվեց 1494 թվականի “Տրակտատ հաշիվների և 

գրանցումների մասին” իր աշխատությունում: Առաջին անգամ կրկնակի 

գրանցման եղանակի հենքով հաշվապահական հաշվառումը համակար-

գային ձևաչափ ստացավ, նրանում շխթայապես փոխկապակցելով 

տնտեսական գործարքների արժեքային արդյունքների տեղեկատվական 

հոսքերը: Եվ մինչև այսօր, կրկնակի գրանցմամբ հաշվապահական 

հաշվառման սկզբունքները գրեթե չեն փոփոխվել և գործնականում կիրառ-
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վող հաշիվների “դեբետն ու կրեդիտը” կարծես ֆինանսական հաշվառման 

միջազգային լեզուն լինեն և կիրառվում են բոլոր երկրներում: 1 

Սակայն, միջնադարյան վաճառականները, երբ սկսեցին կրկնակի 

գրանցման հենքով կիրառել համակարգային ֆինանսական հաշվառում, 

սկզբնական շրջանոևմ ունեին մեկ նպատակ` արժեքային չափումներով 

վերահսկելի դարձնել իրենց ակտիվների ձևավորումն ու ստանձնած 

պարտավորությունների մարումը: Վարելով հաշվապահական հաշիվներ, 

նրանք կարողանում էին ժամանակին և ճշգրիտ ձևով չափելու կայացված 

տնտեսական գործարքների արդյունքները և այդ տեղեկատվությունը 

համակարգելու ֆինանսական հաշվառման հաշվետվություններում, 

ինչպիսիք էին հաշվապահական հաշվեկշիռը կամ շահույթի ու վնասի 

հաշվետվությունը: Հետագայում, ֆինանսական հաշվառումը հայրուրամ-

յակների ընթացի զարգացման ճանապարհին գրեթե չընդլայնեց իր առջև 

դրված խնդիրների շրջանակը, մինչև մեր օրերը հիմնականում ներկա-

յանալով որպես տեղեկատվական համակարգ, հաշվետու ժամանակա-

շրջանում կազմակերպությունների ակտիվների, պարտավորությունների, 

կապիտալի, մնացորդների փոփոխությունների, ինչպես նաև  եկամուտ-

ների ու ծախսերի ձևավորումների վերաբերյալ: Այդ ընթացքում ընդամենը 

ձևավորվեց որոշից պահանջ, որ ֆինանսական հաշվառման տեղեկա-

տվությունը հանրայնացվելու է, քանզի դրանով որոշումներ են կայացմելու 

ոչ միայն ձեռնարկատերերը, այլև դրանց արտաքին գործընկերները 

(մատակարարները, փոխատուները, ներդրողները, պետական լիազորված 

մարմինները և այլն): Այնուամենայնիվ, այդ որոշումների կայացումն մինչև 

այժմ իրականացվում է գործարարության հետահայց ընթացքի արդյունք-

ներով, քանի որ գործող ֆինանսական հաշվառումը ընդամենը արձա-

նագրում և խմբավորում է նախորդող ժամանակահատվածի տնտեսական 

իրադարձությունները, առանց մեկնաբանելու շահառուների ակնկալիքնե-

րը և տեղեկատվության օգտագործողների նպատականիշերը: 

Ի՞նչ նպատակներ են հետապնդում ֆինանսական հաշվետվություն-
ների ներկայացման գործող ստանդարտները 

Ֆինանսական հաշվետվությունները կազմակերպությունների 

պատրաստվում և ներկայացվում են արտաքին օգտագործողներին: 

Չնայած տարբեր երկրների այդպիսի ֆինանսական հաշվետվությունները 

կարող են իրար նման թվալ, սակայն առկա են տարբերություններ, որոնք, 

հավանաբար, արդյունք են տարաբնույթ հասարակական, տնտեսական և 

իրավական հանգամանքների, ինչպես նաև այն բանի, որ տարբեր 

երկրներում ազգային պահանջների առաջադրման ժամանակ նկատի են 

առնվում ֆինանսական հաշվետվությունների տարբեր օգտագործողների 

կարիքները: Նշված հանգամանքները հանգեցրել են ֆինանսական հաշվե-

 
1 Տե՛ս История возникновения бухгалтерского учета, 

https://econ.wikireading.ru/10409 
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տվությունների տարրերի տարբեր սահմանումների օգտագործմանը, 

օրինակ` ակտիվների, պարտավորությունների, սեփական կապիտալի, 

եկամուտների և ծախսերի: Դրանք հանգեցրել են նաև ֆինանսական 

հաշվետվությունների մեջ հոդվածների ճանաչման տարբեր չափանիշների 

օգտագործմանը և չափման տարբեր հիմունքների նախընտրությանը: 

Ֆինանսական հաշվետվությունների շրջանակները և նրանցում ներկա-

յացվող բացահայտումները նույնպես ենթարկվել են ազդեցության: 

Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհուրդը 

(ՀՀՄՍԽ) հանձն է առել նվազեցնել այս տարբերությունները` աշխատելով 

ներդաշնակեցնել ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստմանը և 

ներկայացմանը վերաբերող կարգավորումները, հաշվապահական հաշ-

վառման ստանդարտներն ու ընթացակարգերը: Խորհուրդը կարծում է, որ 

հետագա ներդաշնակության կարելի է լավագույնս հասնել` կենտրո-

նանալով ֆինանսական հաշվետվությունների վրա, որոնք պատրաստվում 

են տնտեսական որոշումներ կայացնելու համար օգտակար տեղեկատվու-

թյուն ապահովելու նպատակով:2 

Հանդես գալով  որպես տնտեսավարման տեղեկատվական ապա-

հովման կարևորագույն  օղակ, ֆինանսական հաշվառումը միջնորդավո-

րում է  կազմակերպությունների, դրանց գործող ու պոտենցիալ գործըն-

կերների, տնտեսական հարաբերությունների կարգավորումը, որը  

դրսևորվում և ամփոփվում  է  ֆինանսական   հաշվետվություններով: 

Սահմանված  միջազգային  ստանդարտներով ֆինանսական հաշ-

վետվությունների կազմման անհրաժեշտությունը մեր կողմից մեկնա-

բանվում է նաև հետևյալ  կարևոր  հանգամանքներով:3 

➢ Հաշվապահական  տեղեկատվության  համընդհանուր   ընկալում   

սպառողների    կողմից:  Տնտեսական  տեղեկատվության  սպառող-

ներին  առաջին  հերթին  հետաքրքրում  է ներկայացվող  հաշվե-

տվությունների ընթեռնելիության աստիճանը, որը  նշանակում  է ոչ 

միայն ֆինանսական հաշվետվոթյունների  տիպային  ձևերով  ներ-

կայացում,  այլև  մատուցվող  տեղեկատվության  տնտեսական  ար-

ժեքների  ճշգրիտ  ընկալման  հնարավորություն:   

➢ Ֆինանսական հաշվապահական    տեղեկատվության   համադրե-

լիության   ապահովում: Տնտեսականկան  որոշումներ  կայացնելիս  

ինչպես  կազմակերպության ներսում,  այնպես  էլ  նրա առկա  և  

պոտենցիալ  գործընկերների  շրջանակներում  հաճախակի պա-

հանջվում են միջձեռնարկատիրական համեմատություններ,  որն  

իրականացվում է հաշվապահական ստանդարտներով մշակված 

 
2 Տե՛ս Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման և ներկայացման 

հայեցակարգային հիմունքներ, //Նախաբան, 2010 թվ. 
3 Տե՛ս Ճուղուրյան Ա., Հաշվապահական հաշվառում, ուս. ձեռն, “Տնտեսագետ”,            

5-րդ հրատարակում, Եր., 2009, էջ 131 
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տեղեկատվության  ներկայացումով: Փաստորեն, ստանդարտներով 

հաշվապահության  վարումը  հնարավորություն է ստեղծում  հա-

մեմատման  միևնույն  դաշտում  ընդգրկելու  բազմաբնույթ  ձեռ-

նարկատիրական  սուբյեկտներին՝  միաժամանակ դրանց միջև 

համադրելիության  որակի  ապահովմամբ:    

➢ Ճկուն  հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության  իրա-

կանացման ապահովում: Ֆինանսական  հաշվառման ստանդարտ-

ների կիրառումը  հիմնականում  ծառայելով տնտեսական  տեղե-

կատվության  սպառողների  շահերին,  հաշվի  է  առնում  նաև  

կազմակերպությունների  պահանջները  հաշվառման  կարգի  վե-

րաբերյալ:  Հաշվապահական  ստանդարտների  կիրառումը  հաշ-

վային  մեթոդաբանության  ունիֆիկացմանը  զուգահեռ թույլ է  տա-

լիս սահմանված դեպքերում  ճկուն  հաշվապահական  քաղա-

քականության  վարում,  որը  նշանակում  է  հաշվառման  կազմա-

կերպման  ուղիների  ընտրման  հնարավորության  ընձեռում: Ուս-

տի, ցանկացած հաշվապահական ստանդարտի ներկայացում  

ավարտվում է   հարցերի լուծման այն բացահայտումների ցանկով, 

որի  անհրաժեշտությունը զգում է ֆինանսական հաշվետվություն 

կարդացողը: 

Հետևաբար, միջազգային չափանիշներով հաշվապահական  հաշա-

ռումն  առաջին  հերթին ենթադրում է ֆինանսական հաշվետվությունների 

կազմման միասնականություն և հաշվային  արդյունքների արժանահա-

վատության  սկզբունքի  պահպանում,  որն  էլ հիմնականում  ապահով-

վում է ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստման  համընդհա-

նուր  ստանդարտների   կիրառմամբ: Սակայն, բավարար է արդյո՞ք 

ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման հետահայց մոտեցումը, որը 

հիմնականում մեկնաբանություններ է տալիս անցյալ ժամանակաշրջանի 

դեպքերի առնչությամբ և չի դիտարկում տեսնանելի ապագան և տնտե-

սական գորխունեության առաջընթացը, գնահատականներ չտալով  կազ-

մակերպությունների ռազմավարական կառավարման տեղեկատվական 

շրջանակի ձևավորմանը: 

Թևակոխում է արդյո՞ք ներկայիս ֆինանսական հաշվառումը «ճգնա-
ժամային փուլ» 

Ստացվում է այնպես, որ կազմակերպությունների կողմից 

միջազգային ստանդարտների հենքով հրապարակվող հաշվապահական 

հաշվառման տեղեկատվությույնը ոչ միայն հետահայց բնույթ ունի, այլև 

հիմնականում տնտեսական գործունեության  ֆինանսական կողմն է 

արտացոլում: Սակայն, հաշվետվություններ օգտագործողները որոշումներ 

կայացնելիս պահանջ են զգում նաև ոչ ֆինանսական տեղեկատվության: 

Իհարկե, կազմակերպություների գործունեության ոչ ֆինանսական 

արդյունքների որոշակի շրջանակ միշտ էլ ենթարկվում է հաշվառման, այն 

էլ տարբեր հարթություններով: Այսպես, օպերատիվ հաշվառումը 
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ներկայացնում է աշխատակիցների աշխատաժամանակի օգտագործումը, 

կազմակերպության հումք և նյութերի ծախսը և ամենօրյա մնացորդները: 

Հաշվապահական անալիտիկ հաշվառումը նեկայացնում է պաշարների 

քանակային շարժը, հիմնական միջոցների տեղաբաշխումները, 

սարքավորումների ներկազմակերպական շարժունությունը, արագամաշ 

առարկաների քանակային փոփոխությունները, կադրերի հոսունությունը 

և այլն: Եվ թվում է, թե ոչ ֆինանսական տեղեկատվության տրամադրումը 

արդեն իսկ գործում է հաշվապահական հաշվառման համակարգում:  

Սակայն, որոշումների ընդունման տեսանկյունից տվյալ 

տեղեկատվությունը բավարար չէ, նամանավանդ, երբ խոսքը վերաբերում 

է հաշվետվությունների արտաքին օգտագործողների շահերին և կազմա-

կերպությունների գործարարության մրցունակության գնահատումներին: 

Որպես կանոն, հաշվապահական հաշվառման ոչ ֆինանսական ավան-

դական հաշվետվողականությունը նպատակաուղղվում է կազմակեր-

պության ներքին շահերի բավարարմանը, ակտիվների պաշտպա-

նությանը, արտադրական գործընթացի անխափանությանն ուղղված 

որոշումների կայացմանը:  

Այդ իսկ պատճառով, տեղեկատվության արտաքին օգտագոր-

ծողներին հասցեագրված տնտեսական գործունեության ոչ ֆինանսական 

արդյունքների հաշվետվողականությանը ներկայումս առանձնակի ուշադ-

րություն չի դարձվում, այնինչ դրա անհրաժեշտությունը զգացվում է 

կազմակերպությունների մրցակցային դիրքերի ապահովման որոշումների 

կայացման ոլորտում: Արդեն իսկ, կազմակերպությունների գործունեու-

թյան արտաքին շահակիցներին ներկայումս հետաքրքրում է ոչ միայն 

ֆինանսական հաշվետվությունների ցուցանիշների շրջանակը, այլև 

կայուն զարգացում և մրցակցային դիրքերի ամրապնդում հուսադրող ոչ 

ֆինանսական հաշվետվողականությունը՝ կապված գործարարությանը 

առնչվող ոչ միայն նեղ տնտեսական, այլև հանրային շահերի բավա-

րարման հետ, ինչպիսիք են բնապահպանական խնդիրները, սոցիալական 

ոլորտը, պետության նկատմամբ կազմակերպությունների ստանձնած 

հանրային պարտավորությունների կատարումը, համայնքային խնդիր-

ների լուծումները, գործընկերների նկատմամբ դրսևորվող գործարա-

րության վարքագիծը և այլն: Հենց այս շարժառիթներով ներկայումս խնդիր 

է դրվում կազմակերպելու ոչ ֆինանսական արդյունքների կառավար-

չական հաշվառում և դրանից բխող համապատասխան հաշվե-տվու-

թյունների ներկայացում:4 

Գործող միջազգային ստանդարտներով ֆինանսական հաշվետվու-

թյունների կազմման շրջանակում առանձնակի հստակ պահանջ չի դրվում 

ներկայացնելու կազմակերպությունների գործունեության ոչ ֆինանսական 

 
4Տե՛ս Գրիգորյան Լ., Ճուղուրյան Ա., Կառավարչական հաշվառում, “Տնտեսագետ”, 

Եր. 2022, 128-129 
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արդյունքների տեղեկատվություն: Սակայն, դրան զուգահեռ, տարեկան 

հաշվետվությունների փաթեթը կարող է ներկայացնել ոչ միայն կորպո-

րատիվ շահերին հասցեագրված ոչ ֆինանսական ոլորտից բացատրու-

թյուններ, այլև հանրային շահեր հետապնդող ոչ ֆինանսական ար-

դյունքներ, որոնք առնչվում են կազմակերպության գործունեությանը: 

Դրանք հիմնականում ղեկավարության մեկնաբանություններն են, որոնք 

նպատակ են հետապնդում ամրապնդելու կազմակերպության բարի համ-

բավը կազմակերպության ներքին և արտաքին շահակիցների շրջանում: 

Եվ, այդ իսկ պատճառով, նման ճանապարհով ներկայացվող ոչ ֆինան-

սական տեղեկատվությունը համակարգային բնույթ չի կրում և շատ 

հաճախ ներկայացվում է կազմակերպության գործունեության դրական 

կողմերով` շրջանցելով բացասական դրսևորումները:5  

Այս առումով, ֆինանսական հաշվառման ներկայիս գործող համա-

կարգը թևակոխում է ճգնաժամային փուլ, քանի որ թերևս լիովին չի 

բավարարում հաշվետվություններն ներքին և արտաքին օգտագործողների 

տեղեկատվական սպասումներին ինչպես ոչ ֆինանսական արդյունքների 

ձեռքբերման առումով, այնպես էլ ապագային միտված թիրախային սպա-

սումների կատարողականի գծով:6 

Ինչպե՞ս կազմակերպել ոչ ֆինանսական տեղեկատվության 
հաշվառում  

Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման միջազգային 

ստանդարտներով (IFRS) կարգավորվում են հրապարակվող հաշվա-

պահական հաշվետվությունների կազմման մոտեցումները: Սակայն, 

այստեղ շեշտադրում է կատարվում ֆինանսական տեղեկատվության 

ներկայացման սկզբունքներին, իսկ ոչ ֆինանսական տեղեկատվությունը, 

որպես կանոն, դուրս է մնում հաշվետվական համակարգից: Դա 

հիմնականում պայմանավորված  է ֆինանսական հաշվառման շրջանա-

կով, որտեղ ընդգրկվում են կազմակերպության ատիվները, պարտավո-

րությունները, կապիտալը, եկամուտներն ու ծախսերը: Իսկ այսօր, 

գործարար աշխարհին հետաքրքրում է նաև ոչ ֆինանսական տեղեկա-

տվությունը, որպեսզի գնահատականներ տրվեն ոչ միայն կազմակեր-

պության ֆինանսական դրության գծով, այլև մրցակցային դիրքերի 

ամրապնդման, կայուն զարգացման հնարավորությունների, կորպորատիվ 

շահերի, անվտանգային խնդիրների, բնապահպանական,  սոցիալական 

գործունեության ուղղություններով: 

 
5 Տե՛ս Exploring the term “non-financial information”: an academics’ view,  

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MEDAR-11-2019-

0602/full/html 
6 Տե՛ս Tshughuryan A., Conseptual issues of accounting development, //Finance and 

accounting scientific journal, 1(9) 2022, pp. 6-15 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MEDAR-11-2019-0602/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MEDAR-11-2019-0602/full/html
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Բնականաբար, նման տեղեկատվությունը չի կարող ներկայացվել 

ֆինանսական արժևորմամբ, որն էլ ներկայումս տեսաբանների շրջանակ-

ներում քննարկման հարց է դարձնում ոչ ֆինանսական տեղեկատվության 

ընդգրկման հնարավորությունները հաշվապահական հաշվառման համա-

կարգ: 

Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման պահան-

ջարկը արդեն ավանդական է դարձել այն ընկերությունների համար, որոն-

ցում ֆինանսական տեղեկատվությունը լրացվում է նաև գործունեության 

չափման այլ ցուցիչներով,  գնահատելով ընկերության գործունեության 

արդյունավետությունը կորպորատիվ և սոցիալական պատասխանատվու-

թյանն առընչվող տարբեր նպատակներին հասնելու կապակցությամբ: 

Ինտեգրացված հաշվետվությունը ցույց է տալիս, թե ինչպես են կազմա-

կերպության մարտավարական և ռազմավարական  նպատակադրումնե-

րը, և դրանց կատարողականը հանգեցնում  ոչ միայն ֆինանսական, այլև 

ոչ ֆինանսական արժեքների ստեղծմանը:7 Նման տեղեկատվության 

ստացմամբ շահագրգիռ են այնպիսի խմբեր, ինչպիսիք են՝ աշխատողները, 

սպառողները, մատակարարները, համայնքները, օրենսդրական մարմին-

ները,  և այլն: 

Իհարկե, ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների կիրառումը հաշ-

վապահական հաշվառման համակարգում կապված է մեթոդաբանական և 

գործնական մի շարք հիմնահարցերի հետ:  Անգամ կարծիք է հայտնվում, 

որ հետագայում միայն հնարավոր կլինի մշակել և ընդունել միջազգային 

ստանդարտներ, որոնք կկարգավորեն ինտերացված հաշվետվությունների 

պատրաստման և ներկայացման հետ կապված հարցերը, ինչը թույլ կտա 

ներկայացնել տարբեր երկրներում միասնական սկզբունքների հիման վրա 

հաշվետվություններ և միևնույն ոլորտի ընկերությունների հաշվետվու-

թյունների միջև համադրելիություն կապահովի:8 

Սակայն, մենք կարծում ենք, որ բիզնեսի ոչ ֆինանսական ար-

դյունքները այսօր էլ հնարավոր է ընդգրկել հաշվապահական հաշվառման 

ոլորտ, անգամ այն ինտեգրելով ֆնանսական  հաշվառման տեղեկա-

տվական համակարգի հետ: Այս նպատակով առաջարկում ենք 

իրականացնել հայեցակարգային հետևյալ մոտեցումները (տես գծա-

պատկեր 1): 

Առաջին. հստակեցնել կազմակերպությունների գործունեության 

ֆինանսական արդյուքների նպատակադրումները, դրանք փոխկապակ-

ցելով բիզնես գործունեության ոչ ֆինանսական հետևանքների հետ:  

Ավանդական հաշվապահական հաշվառումը, շեշտադրում կատա-

 
7 Տե՛ս Exploring the term “non-financial information”: an academics’ view, 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MEDAR-11-2019-0602/full/html 
8 Տե՛ս Karine Zurabyan,  Rafii Aeksanyan, Non financial reporting as a type of corporate 

reporting,  http://ysu.am/files/Pages-from-Issues_2016.pdf 



ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ   2022   2 (10)                                 «Կառավարում» 

 

 15 

րելով կազմակերպությունների բիզնեսի կազմակերպման  արդյունքներին, 

դիտարկում է տնտեսական գործունեության ֆինանսական կողմը: Սա-

կայն, երբ փոխկապակցվում են առևտրային գործունեության ֆինան-

սական արդյունքները և դրանից բխող նաև սոցիալական, բնապահ-

պանական, կորպորատիվ շահերի բավարարման հետևանքները, ապա  

հնարավորություն է ստեղծվում հաշվապահական հաշվառման համա-

կարգում ինտեգրելու ֆինանսական և ոչ ֆինանսական արդյուքնային տե-

ղեկատվական հոսքերը: 

 

                         Հաշվապահական հաշվառում 

 

 

 

   Ֆինանսական                                               Ոչ ֆինանսական 

    հաշվառում                                                     հաշվառում  

 

Միջազգային ստանդարտ-            Չկանոնակարգված 

ներով հրապարակվող                   տեղեկատվական  

ֆինանսական հաշվետու-             ծանուցումներ` տարբեր 

թյուններ                                            հաշվետվություններով      

 

Դրամային չափիչներով               Տարաբնույթ չափիչներով  

ֆինանսական հաշվառման         ոչ ֆինանսական տեղե-            

արդյունքների փոխակեր-            կատվության փոխակեր- 

պում`գործակիցների                    պում` գործակիցների 

 

 

 

Միասնական չափայնությամբ տեղեկատվական 

հոսքերի հաշվառում` կրկնակի գրանցման եղանակով 

 

 

Կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության 

հաշվետվական համակարգ 

 

 

Գծապատկեր 1 Հաշվապահական հաշվառման զարգացման  

                            հայեցակարգային մոտեցումները9 

 

 

 
9 Կազմել է հեղինակը: 
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Երկրորդ. հաշվապահական հաշվառման համակարգում կիրառել 

ֆինանսական և ոչ ֆինանսական արդյունքների միասնական չափայ-

նություն: Եթե ավանդաբար ֆինանսական հաշվառման համակարգում 

միասնական չափման միավորը ներկայացվում է դրամը, ապա ոչ ֆինան-

սական տեղեկատվական համակարգում այն բավարար չէ, քանի որ 

այստեղ դիտարկվում են բիզնես գործունեեության արդյունքները բնու-

թագրող  այնպիսի չափիչներ, ինչպիսիք են ժամը, աշխատատեղերի 

շրջանակը, տեխնոլոգիական վտանգավոր արտանետումների, վնասակար 

թափոնների քանակը և այլն: Հետևաբար, ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ 

ոչ ֆինանսական տեղեկատվությունը պետք է ներկայացնել միասեռ չա-

փայնության հարթությունում, որը մենք առաջարկում ենք ձևավորել 

գործակիցների կիրառմամբ:10 

Երրորդ, ինչպես ֆինանսական, այնպես էլ ոչ ֆինանսական տեղե-

կատվությունը հաշվապահական հաշվառման համակարգում արձա-

նագրել կրկնակի գրանցման եղանակով, դրանց համար բացելով 

համապատասխան հաշիվներ:  

Բնականաբար, առաջարկվող հաշիվները գործելու են ավանդական 

հաշվային համակարգից դուրս: Եվ որպեսզի տեղի ունենա ֆինանսական և 

ոչ ֆինանսական արդյունքային ցուցանիշների տեղեկատվական 

ինտեգրում, ապա միասեռ չափայնության հարթությունում գործակիցների 

վերածված տնտեսական գործունեության արդյուքները կրկնակի  գրաց-

ման եղանակով կգրանցվեն հաշիվներում: Դրանով իսկ, հնարավորություն 

կստեղծվի  համակագելու ֆինանսական և ոչ ֆինանսական  տեղեկա-

տվական հոսքերը և դրանք ներկայացնելու միասնական հաշվետվու-

թյամբ: 

Չորրորդ, մշակել կազմակերպությունների գործունեության արդյու-

նավետության հաշվետվական համակարգ, նրանում արտացոլելով ոչ 

միայն  ֆինանսական արդյունքները, այլև դրանցից բխող ոչ ֆինանսական 

հետևանքները (շրջակա միջավայրի պահպանում, աշխատողների բարե-

կեցության մակարդակի աճ, կորպորատիվ շահերի բավարարում, գոր-

ծընկերային հարաբերությունների ամրապնդում, սոցիալական ծրագրերի 

ընդլայնում, հանրային բնույթի նպատակադրումների իրագործում,  շու-

կայում մրցակցային դիրքերի ամրապնդում և այլն): Նման հաշվետվու-

թյունը տեղեկատվության օգտագործողներին թույլ կտա գնահատելու, թե 

որքանով են կազմակերպության ֆինանսական շահերը ծառայում ոչ 

ֆինանսական նպատակադրումներին, որոնք ոչ պակաս կարևոր են բիզ-

նես միջավայրում: 

 
10Տե՛ս Ճուղուրյան Ա, Գևորգյան Զ.,   Կազմակերպությունների մրցունակության 

ռազմավարական հաշվառման հիմնախնդիրները,  Բանբեր ՀՊՏՀ, #3,  2021, 

https://asue.am/upload/files/science/banber/2021-year-3/3.pdf  
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Ինչո՞վ է պայմանավորվում նպատակադրումների հաշվառման 
անհրաժեշտությունը 

Կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների մի-

ջազգային ստանդարտներով կարգավորումները միտված են տեղե-

կատվության արտաքին օգտագործողների պահանջմունքների սպա-

սարկմանը: Սակայն, ներկայումս ձեռնարկատիրության արտաքին շահա-

ռուները ձգտում են ստանալ նաև այնպիսի տեղեկատվություն, որոնք 

առնչվում են կազմակերպությունների սոցիալական, բնապահպանական,  

ինչպես նաև հանրային տարաբնույթ պարտավորությունների կատար-

մանը, որոնք գրեթե չեն արտացոլվում ֆինանսական հաշվետվություն-

ներում: Ավելին, հաշվապահական հաշվետվությունները տեղեկատվական 

աղբյուր են հանդիսանում նաև կազմակերպությունների մենեջմենթի 

համար, որոնք դրանով գնահատում են տնտեսական գործունեության ու-

ժեղ և թույլ կողմերը և որոշումներ են կայացնում ձեռներեցության մրցակ-

ցային դիրքերի ամրապնդման ուղղությամբ:  

Հետևաբար, միայն ֆինանսական հաշվետվություններով, որտեղ 

չկան հստակ նպատակադրումներ և դրանց փաստացի հասանելիության 

ցուցիչներ, թե ներքին, և թե արտաքին օգտագործողները «տեղեկատվա-

կան քաղց» են զգում, քանի որ միայն ռետրոսպեկտիվ արդյունքների 

արձանագրումները բավարար չեն դառնում ինչպես ռազմավարական, 

այնպես էլ մարտավարական բնույթի որոշումներ ընդունելիս: Եվ ուրեմն, 

ներկայումս խնդիր է դրվում կիրառելու այնպիսի հաշվապահական 

հաշվառում, որը հստակ տեղեկատվություն կտրամադրի ոչ միայն 

կազմակերպության  տնտեսական գործունեության անցյալի մասին, այլև 

կգնահատի ապագային միտված նպատակակետերին հասանելիության 

առաջնթացը: Այս առումով, առաջարկում ենք գործող ֆինանսական հաշ-

վառմանը զուգընթաց կազմակերպություններում կիրառել նաև նպատա-

կադրումների հաշվառում, որը կլրացնի ֆինանսական հաշվետվու-

թյունների «տեղեկատվական բացը»: Մյուս կողմից, եթե հաշվապահական 

հաշվառման համակարգ են ներառվում ոչ ֆինանսական արդյունքներ, 

ապա դրանք պետք է համադրելի լինեն միատեսակ չափիչներով, ունենան 

նույն չափայնությունը, որպեսզի հաշիվներում ենթարկվեն կրկնակի 

գրանցման: Իսկ հիմնականում, տնտեսական գործունեության ոչ 

ֆինանսական արդյունքները ներկայացվում են տարբեր չափիչներով (կգ, 

մ,  լիտր, մրադ/օր, ժամ և այլն), որը դժվարացնում է դրանց ներկայացումը 

համադրելի դաշտում, առավել ևս` համակարգային հաշվառումը: Հե-

տևաբար, նպատակադրումների հաշվառում կազմակերպելիս արմա-

տապես վերանայվում  է ավանդական հաշվառման գործող կառու-

ցակարգը և սկսում են գործել մեթոդաբանական այլ մոտեցումներ: 

Ինչպիսի՞ն է նպատակադրումների հաշվառման «փիլիսոփայու-
թյունը» 
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Թերևս ոչ մի կասկած չի հարուցում այն հանգամանքը, որ հինգ 

հարյուր  տարի առաջ ձևավորված ֆինանսական հաշվառման կառուցա-

կարգը մինչ այժմ փոփոխությունների չի ենթարկվել հենց կրկնակի 

գրանցման սկզբունքի կիրառման պատճառով, որի օգնությամբ հնարա-

վորություն է ստեղծվում համակարգելու արձանագրված ամբողջ 

տեղեկատվությունը և ներկայացնելու կանոնակարգված հաշվետվություն-

ներ: «Ակտիվներ = կապիտալ + պարտավորություններ» բանաձևը ընդու-

նելով որպես հիմնասյուն, տնտեսական գործառնությունների կրկնակի 

գրանցմամբ հնարավորություն է ստեղծվում համակարգային մոտեցմամբ 

հաշվեկշռելու կազմակերպությունների  տնտեսական գործունեության 

ֆինանսական տեղեկատվությունը: 

                              Ձեռնարկատիրական նպատակադրումներ 

 

                   Փաստացի,  շեղումներ                  Նպատականիշներ 

                                                     a1, ∆a1                     

                                                     b1, ∆b1           a0  b0   c0 

                                                     c1, ∆c1  

                   
 
 

 

 

 

 

 

            Նպատակադրում          Նպատակադրում                  Նպատակադրում 

           a-ից  շեղումներ               b-ից  շեղումներ                     c-ից շեղումներ 

 

 
 
 
 
 

 

a0 + b0 + c0 + n0       =  a1 + b1 + c1 + n1 +  ∆a +  ∆b  + ∆c + ∆n                                                       

 

Նպատակա-      =     Փաստացի          +      Նպատակադրումնե- 

դրումներ                 ձեռքբերումներ            ներից շեղումներ  

Գծապատկեր 1  Նպատակադրումների հաշվառման  

                             ընդհանրացված տեղեկատվական հոսքերը11  

 
11 Կազմել է հեղինակը։ 
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Այս առումով, նպատակադրումների հաշվառման համակարգը 

նույնպես առաջարկում ենք կառուցել հաշվեկշռման մոտեցմամբ, սակայն 

հաշվեկշռային փոխկապակցություն ստեղծլով արդեն կազմակերպու-

թյունների նպատականիշերի և դրանց  փաստացի հասանելիության միջև, 

կիրառելով հետևյալ բանաձևը. «Նպատակադրումներ = փաստացի ձեռք-

բերումներ + շեղումներ», որը նույնպես իր արժեքային փոփոխություններն 

է ստանում կրկնակի գրանցմամբ և դրանով իսկ ապահովում է հաշ-

վեկշռված ու համակարգված տեղեկատվական հոսքեր: 

Այս դեպքում, նույնպես կիրառվում են հաշվապահական հաշիվ-

ներ, որոնցում կրկնակի գրանցման սկզբունքով արձանագրվում են 

կազմակերպությունների գործունեության ինչպես ֆինանսական, այնպես 

ոչ ֆինանսական հաշվեկշռված ցուցիչներ, սակայն արդյունքում ներ-

կայացնելով այլընտրանքային հաշվապահական հաշվեկշիռ, հիմնված 

հաշիվների փոխկապակցման հետևյալ կառուցակարգի վրա: 

Հետևաբար, նպատակադրումների հաշվառման փիլիսոփայույունը 

չի սահմանափակվում սոսկ անցյալ դեպքերի արձանագրմամբ, այլ այն 

տեղեկատվական մեկնաբանություններ է հաղորդում կազմակերպության 

կողմից ֆինանսական և ոչ ֆինանսական ∑n նպատակադումների փաս-

տացի հասանելիության վերաբերյալ։ Հենց այս առումով նպատակա-

դրումների հաշվառումը առավել իսկ սերտ առնչության մեջ է գտնվում 

կառավարման համակարգի հետ, քանի որ n թիրախային ցուցիչները 

բխում են մրցակցային գործարարության  շահերից։ Այս առումով, ի 

տարբերություն ավանդական ֆինանսական հաշվառման, նպատակա-

դրումների հաշվառումը հայացքը ուղղում է դեպի ապագան և տեղա-

կտվություն է հաղորդում սահմանված առաջադրաների կատարողականի 

մասին, որն էլ օգտագործվում է ապագային միտված կառավարչական 

որոշումների կայացման համար։  Եվ որքան մեծանում է n թիրախային ցու-

ցիչների շրջանակը, այնքան հավակնոտ են դառնում նպատակադրու-

մների հաշվառման առջև դրված պահանջները։12  

Ինչպիսի՞ն է նպատակադրումներով հաշվառման կառուցակարգը 
Նպատակադրումների հաշվառում ներդնելիս անհարժեշտ է 

օգտվել ճանապարհային քարտեզից: Նախևառաջ, հաշվառման առջև 

խնդիր է դրվում պարզելու, թե ինչ ռազմավարական զարգացման ուղի է 

ընտրել կազմակերպությունը: Այն կարող է լինել նոր շուկաների նվաճում, 

 
12 Տե՛ս Ճուղուրյան Ա, Գևորգյան Զ.,   Կազմակերպությունների 

մրցունակության ռազմավարական հաշվառման հիմնախնդիրները,  

Բանբեր ՀՊՏՀ, #3,  2021, https://asue.am/upload/files/science/banber/2021-

year-3/3.pdf 
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մրցակցային դիրքերի ամրապնդում, սոցիալական գործարարության ընդ-

լայնում, բնապահպանության ակտիվացում և այլն: Զարգացման ուղիների 

նպատակադրումների շրջանակը հստակեցնելուց հետո հաշվապահական 

հաշվառումը սահմանում է նպատակդրումից բխող թիրախային ցուցիչ-

ներ, որոնց հասանելիությունը առանցքային է համարվում տեսանելի 

հեռանկարում կազմակերպության զարգացման համատեքստում: Հաջորդ 

քայլը, տարբեր չափիչներով ընտրված հաշվառման օբյեկտների փոխա-

կերպումն է միասնական չափայնության, որը մեր կողմից առաջարկվում է 

իրականացնել գործակիցների տեսքով: 

Աղյուսակ 1  

Նպատակադրումներից  գործակցային շեղումների հաշվարկը 

 

 

Նպատականիշեր 

Նշա-

նա-

կում 

Ֆինանսական և 

ոչ ֆինանսական 

ցուցանիշներ 

Հասա-

նելի-

ություն 

Շեղմ-

ան  

գործա-

կից Ակնկալ-

վող 

Փաստ

ացի 

Իրացման տարեկան 

ծավալի ապահովում 

a 250 մլն 

դրամ 

230 մլն 

դրամ 

0,92 0,08 

Ակտիվների միջին 

մնացորդ 

b 740 մլն 

դրամ 

725 մլն 

դրամ 

0,98 0,02 

Կապիտալի 

շահութաբերություն 

c 5% 4.5% 0.9 0.10 

Հարկային բեռ 

իրացման ծավալի 

նկատմամբ 

d 28% 37% 0,75 0,25 

Սոցիալապես խոցելի 

խմբերի ներգրավում 

բիզնեսում 

e 7% 2% 0,28 0,72 

Նոր աշխատատեղերի 

բացում 

f 36 տեղ 30 տեղ 0,83 0,17 

Մրցակցային որակի 

ապահովում 

g 100% 92% 0,92 0,08 

Բնապահպանական 

գործունեության 

ընդլայնում 

h 4% 4% 1,0 0 

 

Այսպես, աղյուսակ 1-ում ներկայացված են կազմակերպության այն 

նպատականիշերը, որոնք առանցքային են համարվում կազմակեր-

պության մրցունակության ապահովման համար և հետաքրքրություն են 

ներկայացնում հաշվապահական հաշվառման հաշվետվություններն 
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օգտագործողների կողմից: Ընդ որում, աղյուսակում ընդգրկված են ոչ 

միայն ակնկալվող նպատականիշերը իրենց չափման տարբեր 

միավորներով, այլև հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջում դրանց գծով 

փաստացի ձեռքբերումները: Որպեսզի հաշվառման ենթակա նշված 

ցուցանիշները ներկայացվեն համադրելիության դաշտում, դրանց գծով 

հաշվարկվում են հասանելիության գործակիցներ և շեղումներ (տես 

աղյուսակ 1): Ընդ որում, որքան շեղման գործակիցը փոքրանում է, այսինքն 

հասանելիությունը ձգտում է 1,0-ի, այնքան կոնյրետ նպատակադրման 

հասանելիության աստիճանը տեղեկատվությունն օգտագործողների 

կողմից բարձր են գնահատվում:  

Նպատակադրումների հաշվառման կառուցակարգի ձևավորման 

ճանապարհային քարտեզը ներառում է  նաև կրկնակի գրանցմամբ սահ-

մանված նպատականիշերից փաստացի ձեռքբերումների շեղումների 

գրանցում: Այս դեպքում, յուրաքանչյուր նպատականիշի գծով բացվում են 

հատուկ հաշիվներ, որոնք արձանագրում են յուրաքանչյուր նպատա-

կադրման գծով փաստացի ձեռքբերումների շեղումները, որոնք աղյուսակ 

1-ի տվյալներով ձևակերպվում են հետևյալ հաշվապահական թղթակ-

ցություններով. 

- ձևակերպվել է իրացման տարեկան ծավալի ապահովման նպա-

տականիշը. 

Դտ «Իրացման տարեկան ծավալի նպատականիշ»………….1,0 

     Կտ «Ձեռնարկատիրական նպատակադրումներ»…….1,0 

- ձևակերպվել է իրացման տարեկան ծավալի փաստացի հասա-

նելիությունը. 

 Դտ «Ձեռնարկատիրական նպատակադրումներ»………….0,92 

     Կտ «Իրացման տարեկան ծավալի նպատականիշ»……..0,92 

- ձևակերպվել է իրացման տարեկան ծավալի ապահովման նպա-

տականիշից շեղումը. 

Դտ «Ձեռնարկատիրական նպատակադրումներ»………….0,08 

     Կտ «Իրացման տարեկան ծավալի նպատականիշ»……..0,08 

- ձևակերպվել է ակտիվների  մնացորդի ապահովման նպա-

տականիշը. 

Դտ «Ակտիվների միջին մնացորդի նպատականիշ»……….1,0 

     Կտ «Ձեռնարկատիրական նպատակադրումներ»……….1,0 

- ձևակերպվել է ակտիվների միջին մնացորդին փաստացի 

հասանելիությունը. 

 Դտ «Ձեռնարկատիրական նպատակադրումներ»……….0,98 

     Կտ «Ակտիվների միջին մնացորդի նպատականիշ»…..0,98 

- ձևակերպվել է ակտիվների միջին մնացորդի ապահովման 

նպատականիշից շեղումը. 

Դտ «Ձեռնարկատիրական նպատակադրումներ»………….0,02 

     Կտ «Ակտիվների միջին մնացորդի նպատականիշ»…..0,02 
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Նույն սկզբունքով կրկնակի գրանցմամբ արձանագրելով մնացյալ 

նպատականիշերից գործակցային շեղումները, կստանանք կազմակեր-

պության ձեռնարկատիրական նպատակադրումների կատարողականի 

հաշվեկշռային փոխկապակվածությունը հետևյալ հաշվի օգնությամբ: 

                   Ձեռնարկատիրական նպատակադրումներ 

                                       (a1)    0,92       (a0)  1,00   

                                       (∆a)   0,08 

                                       (b1)    0,98       (b0)  1,00 

                                       (∆b)   0,02 

                                       (c1)     0,90       (c0)  1,00    

                                       (∆c)    0,10 

                                       (d1)     0,75       (d0)  1,00   

                                       (∆d)    0,25 

                                       (e1)     0,28        (e0)  1,00   

                                       (∆e)    0,72 

                                       (f1)      0,83        (f0)   1,00    

                                       (∆f)     0,17 

                                       (g1)     0,92        (g0)   1,00   

                                       (∆g)    0,08 

                                       (h1)     1,00       (h0)   1,00   

                                       (∆h)    1,00             

                                                  6,00                6,00 

                                   

Այսպիսով, առաջարկվող «Ձեռնարկատիրական նպատակադրում-

ներ» հաշիվը հաշվետու ժամանակաշրջանի վերջին փակվում է, դեբետում 

ամփոփելով սահմանված նպատականիշերի հասանելիության կատարո-

ղականը, իսկ կրեդիտում` հաշվառման համակարգում ընդգրկված նպա-

տակադրումների քանակը: 

Եզրակացություն 
Ունենալով կազմակերպության կողմից սահմանված նպատա-

կադրումներից գործակցային շեղումների հաշվապահական հաշվետվու-

թյուն, հնարավորություն է ստեղծվում. 

Առաջին, հաշվապահական հաշվառումը փոխադրել ապագային 

միտված նպատականիշերի հասանելիության գնահատման ոլորտ, և 

դրանով իսկ համակարգված տեղեկատվություն տրամադրել կառա-

վարիչներին կազմակերպությունների գործունեության առաջընթացի 

վերաբերյալ ըստ նախանշված թիրախային ուղղությունների: 

Երկրորդ, հաշվառման համակարգ միաժամանակ ներառել ֆինան-

սական և ոչ ֆինանսական տեղեկատվություն, դրանով իսկ հաշվետվո-

ղականություն ապահովելով բիզնես գործունեության ոչ միայն տնտե-

սական, այլև սոցիալական, բնապահպանական, և հանրային շահերի 
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բավարարման տարբեր բնագավառների վերաբերյալ, ներկայացնելով այդ 

ուղղություններով նպատականիշեր և փաստացի ձեռքբերումներ: 

Երրորդ, գնահատել կազմակերպությունների կողմից ստանձնած 

նպատակադրումների իրականացման աստիճանը և դրանով իսկ 

նպաստել կառավարչական աուդիտի արդյունավետության բարձրաց-

մանը, ներկայացնելով տեղեկատվություն ձեռնարկատիրության նպատա-

կադրումներից փաստացի ձեռքբերումների շեղումների վերաբերյալ: 

Այսպես, եթե վերոնշյալ իրավիճակում նպատակադրումների իրագործման 

առավելագույն 6 միավոր է սահմանվել, և դրանից բացասական ընդհա-

նուր շեղումը կազմել է  1,42, ապա կազմակերպությունը 23,7%-ով չի հա-

ջողվել ապահովել իր առջև դրված զարգացման առանցքային ցուցանիշ-

ների հասանելիություն: 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք հրապարակվում են 

կազմակերպությունների կողմից, ունեն ռետրոսպեկտիվ բնույթ և հիմ-

նականում արձանագարում են անցյալի տնտեսական իրողությունները։ 

Սակայն, կառավարչական որոշումների տեղեկատվական ապահովվածու-

թյունը ներկայումս պահանջում է ոչ միայն հաշվապահական հաշվառման 

հետահայաց արդյունքների վերլուծություն, այլև կազմակերպությունների 

նպատակադրումների հասանելիության աստիճանի գնահատում, որը 

դեռևս չի իրականացվում ֆինանսական հաշվառման կողմից։ Հոդվածում 

առաջարկվում է  գործարարության կառավարման տեղեկատվական ա-

պահովման համակարգում նպատակադրումների հաշվառման 

մեթոդաբանություն, որի արդյունքում կազմակերպություններում ձևավոր-

վում է արդյունավետ կառավարչական որոշումներին նպաստող ոչ ֆի-

նանսական ներքին  հաշվետվողական համակարգ։ 

 

Հիմնաբառեր. կառավարչական նպատակադրումներ, ֆինան-

սական և ոչ ֆինանսական հաշվետվություններ, կառավարչական նպա-

տակադրումներից շեղումներ, կառավարչական  որոշումներ։ 
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Финансовая отчетность, публикуемая организациями, носит 

ретроспективный характер и в основном отражает экономические 

реалии прошлого. Однако информационное обеспечение управленчес-

ких решений в настоящее время требует не только анализа ретроспек-

тивных результатов бухгалтерского учета, но и оценки степени 

достижения целей организации, что еще не реализовано бухгалтерским 

учетом. В статье предложена методика учета целей в информационной 

системе управления бизнесом, в результате чего в организациях фор-

мируется нефинансовая система внутренней отчетности, способст-

вующая принятию эффективных управленческих решений. 

Имея бухгалтерский отчет отклонений факторов от целей, 

поставленных организацией, можно: 

Во-первых, бухгалтерский учет перевести в область оценки 

достижения перспективных целей и тем самым обеспечить системную 

информацию руководителям о ходе деятельности организаций по за-

данным целевым направлениям. 

Во-вторых, одновременно включать в систему бухгалтерского 

учета финансовую и нефинансовую информацию, тем самым обеспе-

чивая отчетность не только за экономические, но и за удовлетворение 

социальных, экологических и общественных интересов в различных 

сферах хозяйственной деятельности, представляя цели и фактические 

достижения в этих направлениях. . 

В-третьих, оценивать степень реализации поставленных перед 

организациями целей и тем самым способствовать повышению эффек-

тивности управленческого аудита, представляя информацию об откло-

нениях фактических достижений от целей предприятия. 

https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MEDAR-11-2019-0602/full/html
https://www.emerald.com/insight/content/doi/10.1108/MEDAR-11-2019-0602/full/html
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Financial statements published by organizations are retrospective in 

nature and mainly record past economic realities. However, the information 

supplying  of managerial decisions currently requires not only the analysis of 

retrospective results of accounting, but also the assessment of the degree of 

achievement of the organization's objectives, which is not yet implemented 

by financial accounting. The article proposes a methodology for recording 

goals in the business management information system, as a result of which a 

non-financial internal reporting system contributing to effective management 

decisions is formed in organizations. 

Having an accounting report of factor deviations from the goals set by 

the organization, it is possible to: 

First, accounting should be transferred to the field of assessing the 

achievement of future-oriented goals, and thereby provide systematic 

information to the managers about the progress of the organizations' activities 

according to the specified target directions. 

Second, to simultaneously include financial and non-financial 

information in the accounting system, thus providing accountability not only 

for economic, but also for social, environmental, and public interest 

satisfaction in various areas of business activity, presenting goals and actual 

achievements in these directions. 

Thirdly, to assess the degree of realization of the objectives under-

taken by the organizations and thereby contribute to the improvement of the 

efficiency of the managerial audit, presenting information about the 

deviations of the actual achievements from the objectives of the enterprise.  

Keywords: managerial objectives, financial and non-financial reports, 

deviations from managerial objectives, managerial decisions. 
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 Abstract: Social media is currently used not only for entertainment or 

informational communication reasons, but also plays its decisive role in the 

management system of business activities of organizations. In particular, the 

functions of marketing activities, recruitment of employees, brand coverage 

of products released by organizations become prominent in the social media 

system. With these considerations, the article discusses the issues of using 

social media as a business management tool. In particular, it is suggested to 

use social media as a motivational tool along with sales promotion, as well as 

a method of behavioral study of the life of social classes, which will give an 

opportunity to be oriented in case of evaluating the satisfaction of the needs 

of the internal and external stakeholders of the business. The use of social 

media in the field of providing information feedback to managers and 

managed groups is also being discussed, and in this context, the use of the 

social trust indicator in the management system is proposed. 

Introduction 

Social media management is a technique that enables us, as active and 

dynamic audiences, to face the media messages and have the ability to 

discriminate. Social media management is a set of learnable skills which are 

related to the ability to access, analyze and produce different kinds of media 

messages and is essential in today’s world. 

To find our way in today’s complicated media environment, we should have 

a better understanding of media messages.  

Social media management, is like a diet regime that smartly monitors to 

see what is suitable for us and what is harmful; what should we consume and 

what we should not, and what is the base for the amount of consumption of 

each material. Since people have become more literate, they care for their 

diet and the amount of cholesterol, vitamins, and other material. Similarly, in 

the media environment too, one should be aware of the amount of visual, 

mailto:Rezabarati91@gmail.com
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audio, and text contents to consume and to know what should be taken from 

these contents. 

The goal of social media management is to enable people to control 

media programming. The media urges us to adjust our life program to their 

schedule. People who do not develop their media management skills will get 

caught in the vortex of media messages. Therefore, the goal of media 

management is to show people how to regain control of the media. The first 

step for this is to know how the media programs our minds. This 

programming is done by the media over and over again in a recursive 

manner. One step used in this programming is to restrict our choices and the 

next step is to reinforce and consolidate the experience. On the other hand, 

the line between our real world and the media world and the distinction 

between the two is becoming increasingly blurred. The media do not wait for 

us to enter their world, instead, they impose their messages on our world. 

Because much of our exposure to media messages is not planned by 

ourselves, we do not realize how much we are exposed to media messages. 

The goal of social media management is to be consciously exposed to the 

media. 

 
    Research results 

Social media management can be expanded and updated in various 

ways. As media tools and their functionality change, social media manage-

ment should also change and progress. But social media management, apart 

from its critical perspective towards the media, is defined and implemented 

specially and uniquely in each social context and society; just as not all 

societies are the same and the same pattern of behavior could not be 

suggested for all. 

Research can be considered a systematic science, as a result of which 

the answers to the questions raised on the subject of research can be found. 

Research has also been seen as a systematic process of finding an answer to a 

question or a solution to a problem. In this chapter, the research method, data 

gathering method, statistical population, measurement tools, validity and 

reliability of the questionnaire, sampling method and sample size 

determination and statistical methods used in this study are studied. 
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Figure.1 The social media and business composition performance13 

 

When choosing the type of research method, one must keep in mind 

who is involved in the decision-making research, and who the research uses 

for, and with what viewpoints, so that the research does not face inefficiency. 

The typology of the research provides the method for its methodology14. The 

features of this research are summarized as follows: Based on the nature and 

methodology, scientific research can be divided into five groups: descriptive, 

historical, solidarity, experimental and causal. In descriptive research the 

researcher looks at how the subject is and wants to know what the status quo 

is and tries to systematically describe the current situation, study its features 

and traits, and examine the relationship between variables. Descriptive 

 
13 Criatrd by author. 
14 Dehdashti shahrokh (2011); Impact of brand equity from a consumer perspective; Tehran; 

Conference article; pars institute publication volume 3; pp70-88 
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research can be divided into three survey groups. Divided into depth and 

content analysis. According to the above, the current research is classified in 

the applied research group in terms of purpose and in terms of type, the 

research is classified in descriptive-survey research. Since the current 

research uses data collection tools that are intended to describe the conditions 

or phenomena under study, this research is a descriptive research, and since 

the data collection in this research is supported by library and questionnaire 

studies. It can be placed in the field research group15. 

One of the most common topics in the management literature is the need 

to understand an industry in terms of structure, evolution, life cycle, change 

and its integrity to examine the extent to which the organization's strategy 

fits the competitive environment, both at the micro and macro levels. The 

present study explores the media management tools used by executives in 

Iranian social media to increase information available about the media 

industry16. 

The concept of strategic fit leads to the study of how an organization 

and its strategies can best be adapted to the strategic changes of the 

environment. Strategy design process means how a specific strategy is 

formulated or how the media company's strategy is developed over time 

through linear and pre-determined formal processes, logical planning, 

execution and control. As a result of trial, error and learning, issues related to 

the competitive environment are formed and emerge, and behavioral patterns 

in the field of successful work activities are combined. 

Kung (2008) argues that a clear example of a rational approach is that "a 

plan is formed through methodical and sequential analysis of the 

environment and the uncertainty and complexity of the strategic environment 

is reduced to a minimum through comprehensive analysis." In the literature 

on strategy management and in the design school, the planning school and 

the establishment school, in detail on the optional strategy design process. Is 

discussed. However, the existing literature on the strategy design process in 

unfamiliar and complex environments, which is the main feature of Iranian 

social media, is related to the field of "learning school" of strategy 

management17. This school of thought believes that strategy design is the 

process of the emergence of learning over time, during which strategists 

adapt these strategies to their previous critical business thinking and current 

events. Kang (2008) argues that this adaptive approach is "an evolutionary 

 
15 Mohamadi mohammadali (2016); Social capital and its measurement; Tehran; Ooloom 

behzisti publication num1; pp145-147 
16 Rezai fateme (2015); The Impact of Social Media Marketing on Purchasing; Qazvin; The 

Azad university of Qazvin publication; volume 6; pp205-209 
17 Soltanzade J.(2014); Investigating the characteristics of the Internet brand and websites 

and its impact on customer trust and loyalty; Shiraz; Fars Publication; Volume 2; pp 41-55 
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process in which changes occur gradually and by reorganizing strategies by 

the firm in response to an ever-changing environment." A large body of 

research literature supports this view and argue for complex competitive 

environments. And they are unpredictable, and so media organizations 

should only hope that they can learn important things from the ever-changing 

environmental environment and adapt their strategies accordingly. In fact, 

Kachaner and Dilmer (2008) believe that organizations should expand their 

strategic thinking by challenging general assumptions and planning routines 

and avoid using the same strategic planning tools every year, because the 

result of this process will create strategies. Was not able to take advantage of 

the opportunities and benefits of new markets18. 

Ultimately, this strategy design perspective believes that the company's 

strategy will be clear and definite when it is considered in the past, to keep in 

touch with the environment, because a series of minor corrections and 

changes, significant changes over time. And gives rise to the principle in the 

path of motion19. 

The most important feature of strategic activity is the creation of tools 

for the analysis of the world of action, in parallel with which development 

takes place in the world of science. 

It is common to use diagnostic tools to develop strategies, but Bowman, 

Singh, and Thomas (2007) state that these tools are widely used for: 

- Strategy guidance (insight, SWOT, industry forces, portfolio indicators 

- Creating a strategy (scenario planning, balanced scoring) 

- Strategy selection (risk analysis) 

In 1993, US management consultants Bain & Company conducted a 

similar study to examine and understand the changing nature of competitive 

environments, management activities, and tools. The study, which initially 

had only 30 subjects, increased the number of executives from around the 

world to 1,208 in 2013, during the fourteenth survey of management tools 

and trends. This survey has now become one of the leading tools in 

measuring the attitudes and behaviors of executives in the global business 

environment. 

At present, management tools in many companies, both executive and 

industrial, in addition to some corporate goals, seek to design competitive 

strategies to increase revenue, improve efficiency and plan for the future. 

The authors of the report Bain & Company, Rigby and Billodo (2007) 

believe that by following the tools used in certain conditions and the degree 

 
18 Estraki akbar (2011); Virtual social networks (concepts, principles and principles); 

Tehran; Shahid sayyade shirazi publication; second edition;  pp 69-78 
19 Farzanegan MohammadSajjad (2020); IMPACT OF SOCIAL MEDIA ON 

MARKETING; Armenia; European University; 11(01); pp 268-279 
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of satisfaction obtained from their use, managers can be helped to perform 

better in the process of selecting, implementing and integrating tools. Finally 

see their performance improve20. 

In their study, they found that satisfaction with management tools or 

techniques depends on several factors: 

- The fit of the tool for use 

- The amount of effort of the organization 

- The overall health of the business 

- Specific business needs 

- Impact of other tools and programs 

- Organizational readiness 

- Accuracy of expectations 

In line with the objectives of the present study, the authors sought to examine 

the performance of management tools in dynamic and changing 

environments, such as the conditions governing social media in Iran. Rigby 

and Bilodo (2007) examined the usefulness of each management tool in 

terms of application and satisfaction. They presented each instrument based 

on a 2 * 2 matrix and found that each instrument could be examined as 

follows: 

- Basic tools - These tools are among the less used and less satisfactory tools 

that are designed in organizations. Using and designing these tools for the 

specific needs of media organizations is very difficult or the topics that these 

tools address are not worth the investment. 

- Specialized tools - are very effective and efficient, but not very versatile, 

because they are only specific to certain issues. 

Explicit tools - have a high score in terms of application, but have a low 

score in terms of managers' satisfaction. These tools are used by executives 

to meet the broad needs of their organization to address a problem, but they 

are not very suitable tools for jobs. 

- Power tools - are among the most widely used and satisfactory management 

tools that managers use many times and achieve satisfactory results. 

In order to increase the validity of the present study, we have referred to 

a number of rugby and billiard studies and used their approach in the field of 

media industry in Iran. Thus, the main purpose is to examine the dynamic 

competitive environment and also to examine how executives in the media 

industry use management tools to understand and draw conclusions about 

their industry and to design the strategy and management of their media 

organization. 

Research variables 

 
20 Najafzade mohammadreza; The role of the social network in the performance of small and 

medium businesses; Tehran; Tehran university; pp 101- 114 
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The most important and most useful way to classify variables and the 

role that research plays is to divide them into two independent and dependent 

types, the independent variable being measured, manipulated or selected by 

the researcher to measure its impact or relationship with another (dependent) 

variable. Independent, dependent, mediating and intervening variables in the 

present study are: 

 

A. Independent variables of the study are: Reference effects that have 2 

components of reference  

Groups and positive reviews online. 

B. The dependent variable of the research is: Consumer behavior. 

C. The mediator of the research variable is: Brand equity, Brand awareness, 

Brand image, Relationship quality, Trust, Brand Attitude. 

D. The interventionist variable of research is: Social media marketing. 

- Social Media Marketing 

Companies often seek to use social media in various aspects of their 

interaction with their customers, such as seeking information, interacting, 

advertising, and promoting customer buying behavior21. Social media 

marketing is something different from traditional marketing methods. 

Therefore, special attention is needed to gain brand loyalty and image. 

Social media marketing is related to relational marketing, where companies 

need to change from "trying to sell" to "building relationships" with 

customers22. 

Kaplan and  Haenlein 23 (2010) define social media as "a suite of web-

based applications built on the technological and ideological foundations of 

the web that allow the production and exchange of user-generated content. 

According to the definitions of social media, some scholars have attempted 

to classify social media as examples of which, although maintaining the 

totality of the subject, their classification is slightly different. It can be stated 

that the types of social media intermediaries that exist are (Mohammedan & 

Mohammad Reza24,2012; Saravanakumar, Sugantha25, 2012): 

1. Social networks 

 
; 21 Zeng, B., Gerritsen, R. (2014); What do we know about social media in tourism A 

review; Tourism Management Perspectives, 10; pp 27-36. 
22 Aurier, P., Séré de Lanauze, G. (2012); Impacts of perceived brand relationship 

orientation on attitudinal loyalty: An application to strong brands in the packaged goods 

sector; European Journal of Marketing, 46(11/12) 
23 Kaplan, A. M., Haenlein, M. (2010); Users of the world, unite; The challenges and 
opportunities of Social Media; Business horizons, 53(1); pp  59-68.   
24 Mohammadian, M., Mohammadreza, M. (2012); Identify the success factors of social 
media (marketing perspective); International Business and Management, 4(2); pp 58-66 
25 Saravanakumar, M., Sugantha Lakshmi, T. (2012);  Social media marketing;  Life Science 
Journal, 9(4), 4444-4451 
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2. Blogs 

3. The wikis Podcasts 

4. Forums 

5. Content communities, media sharing sites, and sites that share  

    different types of content 

6. Microblogs 

7. The virtual world   

Digital marketing is a type of marketing that marketers use online and 

offline digital channels to engage with the customer, promote and promote 

the products and services of the companies. However, internet marketing is 

the achievement of marketing goals through the use of electronic 

communication technology26.Social media marketing can simply be used as a 

social media channel to advertise a company and its products. This form of 

marketing is a subset of online marketing activities that complement 

traditional web-based advertising strategies. 

Given the explanations and definitions provided, it can be understood 

that the difference between digital marketing and internet marketing is that 

the scope and scope of digital marketing is greater than internet marketing 

and digital marketing includes all digital channels and tools whether online 

or offline. But internet marketing only covers online and internet channels, 

so it can be considered a subset of digital marketing. Social media marketing 

is also a subset of internet marketing that is done using social media 

interactive channels. 

Russothesis, examined the effect of social media  , in his doctoral27 

marketing on physicians' behavior, the findings of this study suggest that the 

claims made by physicians in social media have an impact on people's 

performance rating No.In their article, Hudson et al28 also examined the 

effect of social media marketing on brand relationship quality, emotions, and 

word of mouth. The findings of this study indicate that social media 

interactions do not have a direct effect on brand relationship quality and 

emotional attachment plays a mediating role. 

 

Conclusion 

Moreover, organizations tend to pay due attention to the lifestyle 

studies of their potential buyers, which makes the buyers' preferences for the 

 
26 Khodadad Hosseini, H, Azizi, S, Mir Hosseini, H. (2014); Electronic Business 
(Managerial Approach); Tehran: Samt.publication; pp108-121 
27 Russo, J.V (2016); The Effects of Social Media Marketing on Help-Seeking Behavior. 
PhD thesis; University of Nevada, Reno  
28 Hudson, S., Roth, M. S., Madden, T. J., Hudson, R. (2015).; The effects of social media 
on emotions, brand relationship quality, and word of mouth: An empirical study of music 
festival attendees. Tourism Management; 47; pp 68-71 
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products or the services provided more visible. And the community that 

operates on social networks creates cultural capital, which in turn provides 

some opportunity to make judgments about societal lifestyles and business 

environment interactions. As a result, there is a need to manage the social 

media and public interaction to some extent, accordingly that the impact of 

the Internet on increasing business activity as effective as possible. 

 

       Keywords: social media, sales promotion, social trust, social capital, brend 

attitude, business managament 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ  ՄԵԴԻԱՅԻ  ԵՎ  ԲԻԶՆԵՍԻ  ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 

ԱՍՈՑԻԱՑՄԱՆ  ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Մուհամադ Ֆարզանեգան 

Եվրոպական համալսարանի ասպիրանտ 

 

Սոցիալական մեդիան ներկայումս օգտագործվում է ոչ միայն ժա-

մանցային կամ տեղեկատվական հաղորդակցման նկատառումներով, այլև 

իր որոշիչ դերն է կատարում կազմակերպույունների բիզնես գործունե-

ության կառավարման համակարգում: Հատկապես, ակնառու են դառնում 

սոցիալական մեդիայի համակարգում մարքեթինգային գործունեության, 

աշխատակիցների հավաքագրման, կազմակերպությունների կողմից թո-

ղարկված արտադրատեսակների բրենդային լուսաբանման գործառույթ-

ները: Այս նկատառումներով, հոդվածում քննարկման են արժանանում 

սոցիալական մեդիայի, որպես բիզնեսի կառավարման գործիքի կիրառման 

հարցերը: Մասնավորապես, առաջարկվում է վաճառքի խրախուսմանը 

զուգահեռ, սոցիալական մեդիան օգտագործել նաև որպես մոտիվացիոն 

գործիք, ինչպես նաև սոցիալական խավերի կյանքի վարքագծային ուսում-

նասիրման եղանակ, որը հնարավորություն կտա կողմնորոշվելու բիզնեսի 

ներքին և արտաքին շահառուների պահանջմունքների բավարարումը 

գնահատելիս: Կարևորվում է նաև սոցիալական մեդիայի օգտագործումը 

կառավարիչների և կառավարվող խմբերի տեղեկատվական հետադարձ 

կապի ապահովման ոլորտում, և այս պատակով առաջարկվում է կառա-

վարման համակարգում սոցիալական վստահության ցուցիչի կիրառումը: 

 

Հիմնաբառեր. սոցիալական մեդիա, վաճառքի խրախուսում, սո-

ցիալական վստահություն, սոցիալական կապիտալ, վերաբերմունք ապ-

րանքանիշին, գործարարության կառավարում  
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АНАЛИЗ АССОЦИРОВАИЯ СОЦИАЛЬНОЙ МЕДИИ И                       

БИЗНЕС-МЕНЕДЖМЕНТА 

Мухаммад Фарзанеган 

аспирант Европейского университета 

Социальные сети в настоящее время используются не только в 

целях развлечения или информационного общения, но и играют 

решающую роль в системе управления деловой деятельностью 

организаций. В частности, в системе социальных медиа становятся 

заметными функции маркетинговой деятельности, найма сотрудников, 

освещения бренда продукции, выпускаемой организациями. С учетом 

этих соображений в статье рассматриваются вопросы использования 

социальных медиа как инструмента управления бизнесом. В частности, 

предлагается использовать социальные медиа как мотивационный 

инструмент наряду со стимулированием сбыта, а также метод 

поведенческого изучения жизни социальных слоев, что даст 

возможность ориентироваться при оценке удовлетворения потребностей 

внутренние и внешние заинтересованные стороны бизнеса. Также 

обсуждается использование социальных медиа в сфере обеспечения 

информационной обратной связи с руководителями и управляемыми 

группами, и в этом контексте предлагается использование показателя 

социального доверия в системе управления. 

 

Ключевые слова: социальная медиа, стимулирование сбыта, со-

циальное доверие, социальный капитал, отношение к бренду, управ-

ление бизнесом 

 

Ներկայացվել է` 04.09.2022 թ. 
Ընդունվել է` 18.10.2022 թ. 
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Գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամին հաջորդած վերջին 

տասնամյակում միջազգային արժութային հարաբերություններում ստեղծ-

ված միջավայրն ավելի շատ մտահոգություններ է առաջացնում, քան 

լավատեսություն՝ ինչպես առանձին երկրների ազգային տնտեսություննե-

րի ֆինանսական համակարգերի, այնպես էլ համաշխարհային տնտե-

սության հետագա ընթացքի առումներով։  Քիչ չեն նաև այն երկրները, 

որոնք անգամ չեն հաղթահարել գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 

երկրորդ՝ արտաքին պարտքային ճգնաժամի ալիքը /Հունաստան, Իսպա-

նիա, Պորտուգալիա, Հոլանդիա և այլն/։ Իսկ ավելի լայն առումով՝ ինչպես 

տնտեսությունում, այնպես էլ ֆինանսական համակարգում գնալով աճում 

է համընդհանուր անորոշությունը։ Մեզ՝ հայերիս հիշյալ խնդիրները հատ-

կապես հետաքրքրում են առնվազն երեք պատճառով։  

Անկախության տարիներին հետխորհրդային տարածքում կայա-

ցած, անգամ մրցունակ և կայուն ֆինանսական համակարգը որոշակի 

ռիսկեր է դիմագրավում։ Նույնիսկ այն տարիներին, երբ հարևան երկրների 

ազգային արժույթները՝ թուրքական լիրան, ադրբեջանական մանաթը, 

իրանական երկու արժույթները, վրացական լարին գերարժզրկվում էին, 

հայկական դրամը շահեկանորեն առանձնանում էր կայուն հետագծով, իսկ 

որ ավելի կարևոր է տնտեսության համար՝ որոշակի կանխատեսելիու-

թյամբ։ 2022 թվականը նոր մարտահրավերներ բերեց ազգային արժույթին, 

որը կարող է շարունակվել նաև 2023 թվականին։ 

Ինչպես կարելի է ապահովել երկրի ֆինանսական անվտանգու-

թյունը՝ առևտրատնտեսական գործընկերների արժույթների շարունակա-

կան տուրբուլենտության, գլոբալ անորոշության և էլեկտրոնային արժույթ-

ների ու ազգային արժույթների աներևույթ սուր մրցակցության պայման-

ներում։ 

Որքանով կարելի է ապահովագրել ազգային տնտեսությունը 2025 

թվականին ԵԱՏՄ շրջանակներում ծրագրվող միասնական ֆինանսական 

շուկայի ձևավորման գործընթացում, դրա արդյունքում և հաջորդող տա-

րիներին։ 

Իհարկե, ձևակերպված խնդիրներին սպառիչ պատասխաններ այ-

սօր դժվար է գտնել, սակայն կարևոր է հրահրել, սադրել գիտական հան-

րության մասնակցությամբ քննարկումներ, որոնք կօգնեն մշակել իրատե-
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սական սցենարներ՝ ազգային տնտեսության և դրա ֆինանսական բաղադ-

րիչի կայուն զարգացումն ապահաովելու համար։ 

Ակնհայտ է, որ թեև կանխիկ դրամը արագ և արդյունավետ վճար-

ման եղանակ է, սակայն դրա օգտագործման թերությունները շատ են 1 : 

Դրամական միջոցների պահպանումն իրականացվում է բազմաթիվ ծախ-

սերով, ներառյալ խարդախության, դրամական կորուստների, ավանդների, 

ինչպես նաև ֆինանսական հաստատություններում գումարների կառա-

վարման հետ կապված ծախսերը: Էլեկտրոնային փողի նպատակը փոքր 

կանխիկ դրամական միջոցների փոխարինումն է փոքր արժեքային գոր-

ծարքներով, այդպիսով խուսափելով բացթողումներից, օրինակ՝ Ֆրանսի-

այի փորձը Moneo-ի հետ 2 : Moneo- ն նախագծված է նվազեցնելու գնո-

ղունակության ծախսերը` դրամական միջոցները ժամանակավորապես 

ավելի արդյունավետ կերպով փոխանցելու համար: Այս կառուցվածքը 

պետք է կիրառվի ավելի փոքր արժեքի տարբեր մանրածախ գործարքների 

համար, որպեսզի ի վերջո դառնա ավելի արդյունավետ: Moneo-ն մեծ 

առավելություններ է առաջարկում սպառողների և մանրածախ առեւտրի 

համար: Սպառողների շահերը հետեւյալն են` գործարքի ավելի մեծ 

արագություն և հնարավոր օգուտ ապագա գնումների համար զեղչի 

տեսքով: Moneo քարտի սեփականատերերը պետք է ավելի քիչ բանկային 

քարտեր ունենան, հատկապես, եթե հաշվի են առնվում դեբիտորական եւ 

կրեդիտային քարտերի առանձնահատկությունները եւ դրանով նրանք 

ավելի ապահով կզգան: Առևտրականները դրամական միջոցներ կստա-

նան նախքան նյութական ապրանքներ կամ ծառայություններ ուղարկելը, 

հաճախորդների հավատարմությունը կավելանա, գնման վայրում վճար-

ման գործընթացը արագ կդառնա, դրանով նվազեցնելով գործարքի ինք-

նարժեքը:  

Ընդհանուր առմամբ, էլեկտրոնային արժույթի  ապագայի վերաբեր-

յալ մինչ օրս տարբեր և հակասական կարծիքներ կան: Կրիպտոարժույթի 

օգտագործման լավատեսական մոտեցումը  աջակցում է այն փաստին, որ 

գործարքները հեշտությամբ են կատարվում երկու կողմերի միջև: Այս 

դրամական փոխանցումները կատարվում են նվազագույն ծախսերով, ինչը 

թույլ է տալիս օգտագործողներին խուսափել խոշոր վճարներից, որոնք 

գանձվում են բանկերի կողմից: Բացի այդ, շատ երկրներ սկսել են Bitcoin-ը  

որպես արժույթ ընդունել: Մասնավորապես, այն երկրները, որոնք նպա-

տակ ունեն ազատվել կանխիկ գումարից, շատ բարենպաստ մոտեցում 

 

1 Տե՛ս Cryptocurrency Accepted: Venezuela Will Sell Oil for Petro, Maduro Says 

https://www.ccn.com/cryptocurrency-accepted-venezuela-will-sell-oil-for-petro-maduro-

says/ 
2
 Տե՛ս Advances in Banking Technology and Management: Impacts of ICT and CRM, 

https://books.google.am/books? 

https://www.ccn.com/cryptocurrency-accepted-venezuela-will-sell-oil-for-petro-maduro-says/
https://www.ccn.com/cryptocurrency-accepted-venezuela-will-sell-oil-for-petro-maduro-says/
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ունեն կոդավորմանը: Այն փաստարկը, որ մեծամասնությունը օգտագոր-

ծում են Bitcoin-ը, գաղտնի արժեթղթերի շուկայական կապիտալիզացիա է, 

որը գաղտնի արտարժույթի շուկան դարձնում  է շատ մեծ և հզոր, և ար-

գելքը յուրաքանչյուր երկրի համար թանկ կլինի: Այսօր բոլոր ծածկագրերի 

ընդհանուր արժեքը հասել է  մի քանի հարյուր միլիարդ դոլարի:  

Գնաճի բացակայություն, արժույթի առավելագույն քանակը խիստ 

սահմանափակ է (օրինակ, Bitcoin՝ 21 մլն3): Քանի որ չկան ոչ՛ քաղաքական 

ուժեր, ոչ՛ էլ կորպորացիաներ, որոնք կարող են փոխել այդ կարգը, համա-

կարգում գնաճի զարգացման հնարավորություն չկա: Ցանցերում չկա որևէ 

սերվեր, որը պատասխանատու է բոլոր գործողությունների համար: 

Տեղեկատվության փոխանակումը (այս դեպքում `փողի) իրականանում 2-

ից 3 և ավելի ծրագրային ապահովման հաճախորդների միջոցով: Բոլորը 

տեղադրված են ծրագրավորողների կողմից, ովքեր ցանցի մի մասն են 

կազմում: Գործարքները կատարվում են հարյուրավոր բաժանված սեր-

վերներից: Ոչ՛ բանկերը, ոչ՛ կառավարությունները չեն կարող վերահսկել 

փողի փոխանակումը: Գործարքի անսահմանափակ հնարավորություններ 

յուրաքանչյուր անձի համար, որը կարող է վճարել բոլորին, ցանկացած 

վայրում: Գործարքը հնարավոր չէ վերահսկել կամ կանխել, այնպես որ  

փոխանցումներ կատարվեն ցանկացած վայրում, որտեղ որ գտնվում է  

օգտագործողը իր դրամապանակով: 

Այս համակարգում սահմաններ հայտարարելու համար ոչ մի վճա-

րում չի կատարվում: Արժույթը չի կարող կեղծվել, պատճենվել կամ ծախ-

սվել երկու անգամ: Այս հնարավորությունները երաշխավորում են դաշ-

տային համակարգի ամբողջականությունը: Ապակենտրոնացում` ցանցում 

կենտրոնական վերահսկող մարմին չկա, ցանցը վերաբերում է բոլոր 

մասնակիցներին, յուրաքանչյուր համակարգչի գաղտնի արժույթ ունեցող 

անդամը հանդիսանում է այս համակարգի անդամ: Սա նշանակում է, որ 

կենտրոնական կառավարությունը չունի ուժեր` ազդելու սեփականա-

տերերի վրա: Եվ նույնիսկ եթե ցանցի որոշ հատվածը անցանց է, վճարային 

համակարգը կշարունակի գործել: Անանունությունը. միևնույն ժամանակ 

ամբողջովին թափանցիկ է: Յուրաքանչյուր ընկերություն կարող է ստեղծել 

անսահման քանակի գաղտնի հասցեներ, անկախ անունից, վայրից կամ 

որևէ այլ տեղեկատվությունից: 

Թափանցիկությունը պահպանում է տեղի ունեցած գործարքների 

պատմությունը: Այն կոչվում է բլոկ: Բլոկը ամեն ինչի մասին տեղեկացնում 

է: Այսպիսով, եթե ընկերությունը հրապարակայնորեն օգտագործում է 

Bitcoin- ի հասցեն, ապա բոլորը կարող են տեսնել, թե որքան Bitcoin-ն է 

 

3 Տե՛ս David Khalif, What Happens When All 21 Million Bitcoin are Mined? JUN 8, 

2022  

 https://www.nasdaq.com/articles/what-happens-when-all-21-million-bitcoin-are-mined 

https://www.nasdaq.com/authors/david-khalif
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պատկանում նրան: Եթե ընկերության հասցեն չի հրապարակվում, ապա 

ոչ ոք չի իմանա, որ այն պատկանում է այս ընկերությանը: Լրիվ անանու-

նության համար ընկերությունները օգտագործում են յուրահատուկ Bitcoin 

հասցե յուրաքանչյուր գործարքի համար: BTC- ի ցանցում գործարքի 

վերաբերյալ բոլոր տեղեկությունները կիսվում են, սակայն ստացողի կամ 

ուղարկողի համար տվյալներ չկան (սեփականատիրոջ անձնական 

տվյալները չկան): Գործարքի արագությունը` ամենուրեք գումար փոխան-

ցելու ունակությունը և այլն: 

Կրիպտոարժույթի հակառակորդները պնդում են, որ գաղտնի գու-

մարները շատ անկայուն են, կարող են օգտագործվել փողերի լվացման 

կամ անօրինական գործունեության համար: Այս առումով, օրինակ, 

Humphrey-ը պատճառներ է բերում, թե ինչու  գաղտնի արտարժույթը կեն-

սունակ էլեկտրոնային արժույթ չէ4: Նա նշում է, որ Bitcoin-ը չնչին է և ցույց 

է տալիս գների անկայունությունը և Bitcoin-ի զեղչված դրամական արժեքը 

զրո է: Բացի այդ, նա նշում է, որ արժույթը չունի կենտրոնական թողարկող, 

և դրա ստեղծման համար ֆինանսական կամ տնտեսական հիմք չկա: Թե-

րություններից են՝ ուժեղ անկայունություն, այս անկայունությունը խնդիր է 

առաջացնում է կարճ ժամկետում:  

Մարդիկ չեն դադարում ներդրումներ կատարելու առանց պատշաճ 
գիտելիքների և կորցնում են գումար5:  

Գիտելիքների բացակայության պատճառով, մարդիկ չգիտեն, թե 

ինչպես պաշտպանվել կիբերհարձակումից և, հետեւաբար, ենթարկվում են 

հաքերների կամքին: Վճարումը չեղյալ հայտարարելու միջոց չկա, եթե 

սխալմամբ փոխանցումը կատարվում է այլ անձի, ապա վճարման գու-

մարի վերադարձման որևէ ձև չկա:  Միայն հնարավոր է  խնդրելով անձին 

վերադարձնել գումարը և եթե խնդրանքը  մերժվի, ապա պարզապես պետք 

է մոռանալ գումարի մասին: 

Կորպորատիվ արժույթների ներդրման հիմնական ռիսկերը, որոնք 
պետք է դիտարկվեն միջին և երկարաժամկետ հեռանկարում: 

Շատ փորձագետներ կարծում են, որ կրիպտոարժութների  թերու-

թյունների ցանկը շատ ավելի երկար է և կապված է փողերի լվացման, 

ահաբեկչության ֆինանսավորման և այլ անօրինական գործունեության 

հետ6: Բազմաթիվ գիտնականներ և մասնագետներ պնդում են, որ կրիպ-

տոարժույթի ապագան պայծառ է, քանի որ այն կվերացնի առևտրի խո-

 

4 Տե՛ս Our corporate, regulatory, tax, IT and data lawyers advise businesses built on a 

blockchain and on transactions involving crypto-currency, 

https://humphreys.law/capabilities/blockchain-crypto/ 
5 Տե՛ս Bitcoin Price Will Hit New All-Time Highs: Quoine CEO, 

https://www.ccn.com/bitcoin-price-will-hit-new-all-time-highs-in-2019-quoine-ceo 

6 Տե՛ս The Pros and Cons of Cryptocurrency, LAW’s John Beccia: what you need to know 

https://www.bu.edu/articles/2022/pros-and-cons-of-cryptocurrency/ 

https://www.ccn.com/bitcoin-price-will-hit-new-all-time-highs-in-2019-quoine-ceo/
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չընդոտները և միջնորդներին՝ նվազեցնելով գործարքի ծախսերը, դրանով 

իսկ խթանելով առևտուրը եւ տնտեսությունը7: 

Bitcoin-ը կարող է թաքցնել հանցագործների:  

Bitcoin-ը ցույց տվեց իր անանուն լինելու հնարավորությունը: Բայց 

դա փոխվում է, սկսած ԱՄՆ Դաշնային հետաքննության բյուրոյի (FBI) և 

այլ իրավապահների կողմից: Bitcoin-ի օգտվողների մեծ մասը օրենքի 

ոլորտում աշխատող մարդիկ են, որոնք գաղտնիության մտահոգություն-

ներ են առաջացրել: Նաև կան մարդիկ, որոնք անանունությունը տեսնում 

են որպես ֆինանսական հանցագործության գործիք: Սա վիրտուալ արժույ-

թային կարգավորման համար փորձ էր ցույց տալիս: Հայտնի է, որ կառա-

վարությունները հետաքրքրված են վիրտուալ արժույթներով, քանի որ 

շարունակում են ճանաչելի դառնալ: Այսպիսով, 2013 թվականին ԱՄՆ 

Գանձապետարանը հրահանգ է ուղղել, թե ինչպես օգտագործել թվային 

արժույթը և դրամական փոխանցումները8: Այդ ժամանակ որոշակի քայլեր 

ձեռնարկվեցին Bitcoin- ի կարգավորման համար, ինչը նշանակում է, որ 

գաղտնի արժույթը պետք է ճանաչել որպես հարկվող գույք: Թվային 

արժույթներով գործարքներ իրականացնելը դարձավ որպես նախընտրելի 

վճարման եղանակներից մեկը, քանի որ այն ապահովում է անանու-

նություն և գաղտնիություն:  

Թվային արժույթների համար կարգավորող դաշտը ավելի մեծ է, 

քան հասարակական պաշտպանության և քրեական գործունեության դեմ 

պայքարելը: Այնուամենայնիվ, պետք է զգուշություն դրսևորել, որպեսզի 

խուսափել նորարարական տեխնոլոգիաների զարգացումից 9 : Թվային 

արժույթների կարգավորումը պետք է բավարար չափով հավասա-

րակշռված լինի գաղտնիության, բիզնեսի զարգացման եւ նորարարական 

տեխնոլոգիաներով: 

Կրիպտոարժույթի կիրառումը Եվրասիական Տնտեսական 
Միությունում 

Բիթքոինը, և առհասարակ բլոկչեյն տեխնոլոգիաները լայն տարա-

ծում են սկսում գտնել ԵԱՏՄ անդամ երկրներում ևս։ Ինչպես ամբողջ 

աշխարհում, ԵԱՏՄ երկրներում ևս կրիպտոարժույթն ունի հետևյալ ա-

ռանձնահատկությունները.  

 

7 Տե՛ս Advantages and disadvantages of using cryptocurrency, 

https://www.nibusinessinfo.co.uk/content/advantages-and-disadvantages-using-

cryptocurrency 

8 Տե՛ս Central Bank Digital Currency (CBDC) https://www.federalreserve.gov/central-bank-

digital-currency.htm 
9 Տե՛ս https://www.ccn.com/eos-bitcoin-cash-drop-biggest-as-top-cryptocurrencies-correct-

lower/ 

https://www.ccn.com/eos-bitcoin-cash-drop-biggest-as-top-cryptocurrencies-correct-lower/
https://www.ccn.com/eos-bitcoin-cash-drop-biggest-as-top-cryptocurrencies-correct-lower/
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Ապակենտրոնացում, ազատություն և վստահություն: Համակարգը 

չի պահանջում կենտրոնական իշխանություն. այն պահպանվում է 

բաշխված կոնսենսուսի միջոցով: 

Համընդհանուր օգտագործման և ինտեգրման հնարավորություն-

ները: Կրիպտոարժույթը կարող է օգտագործվել ամբողջ աշխարհում, քանի 

որ այն չի վերաբերում ազգային արժույթներին: Սա շատ կարևոր է տնտե-

սական, քաղաքական և իրավական ինտեգրման համատեքստում:  

Եկամտի հնարավորությունները:  
Ներդրողների հետաքրքրությունը կրիպտոարժույթով բացատրվում 

է բարձր եկամտի (եկամուտների) հնարավորությունից՝ առանց հարկերի և 

վերահսկողության: 

Պետական-իրավական դիրքից, կրիպտոարժույթը նույնպես մեծ 

ներուժ ունի: Ռուսաստանում երկրի համախառն ներքին արդյունքի 70 

տոկոսը գալիս է հանքային ռեսուրսների վաճառքից, ինչպիսիք են նավթը, 

գազը և ածուխը: Թվային տեխնոլոգիաների զարգացումը կարող է օգնել 

նվազեցնել երկրի կախվածությունը բնական ռեսուրսներից: 

 Ծախսերի նվազում:  
Ի տարբերություն ավանդական փողի, գաղտնի արժույթը չի տրվում 

մետաղադրամների կամ թղթադրամների տեսքով: Դրա շնորհիվ արտադ-

րության ծախսերը և կեղծիքից եկող վտանգը նվազում են: Թվային տեխնո-

լոգիաների օգտագործումը կարող է զգալիորեն նվազեցնել դրամական 

շրջանառության կազմակերպման ծախսերը: 

Եվրասիական տնտեսական միությունում կրիպտոարժույթիի իրա-

վական կարգավորումը պայմանավորված է Միության անդամ հինգ 

տարբեր երկրների տնտեսական զարգացման և օրենսդրա-իրավական 

կարգավորման յուրահատկություններով: Ռուսաստանի Դաշնության հա-

մար, օրինակ, կարևոր նշանակություն ունի Եվրամիության մոտակա 

հարևան երկրների և գործընկերների կողմից արժույթի կարգավորման 

փորձը: Մեր ռազմավարական դաշնակից Ռուսաստանի Դաշնությունում 

իրավական որևէ կարգավորման չեն ենթարկվում կրիպտոարժույթները։ 

Իսկ պետական կառավարման համակարգում ներգրավված պաշտոն-

յաները, ինրպես նաև բանկային ոլորտի ամենաազդեցիկ ու նշանավոր 

մասնագետները այստեղ պարբերաբար դեմ են արտահայտվում դրանց 

կիրառմանը, և առավել ևս օրինականացմանը։ Հատկանշական է սակայն, 

որ 2017թ․ հոկտեմբերին Պուտինը հայտարարել էր ուրույն կրիպտոար-

ժույթի՝ կրիպտոռուբլի ստեղծման հավանականության մասին10, ինչը մինչ 

օրս դեռ չի արվել։ Սակայն սա չի կարելի նույնացնել դասական կրիպտո-

արժույթների հետ, քանի որ չէր նախատեսվում մայնինգի, ինչպես նաև 

 

10
 Տե՛ս Putin considers ‘cryptorouble’ as Moscow seeks to evade sanctions, Financial 

Times, https://www.ft.com/content/54d026d8-e4cc-11e7-97e2-916d4fbac0da 
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լինելու էր օգտատերերի իդենտիֆիկացիա, որպեսզի նաև դրանց միջոցով 

իրականացվի հարկերի գանձում։ Իսկ այս ամենը արդեն իսկ բացառում է 

ապակենտրոնացվածության առաջնային սկզբունքը։ 

Կրիպտոարժույթի շրջանառության առավել հետևողական կարգա-

վորումը կատարվում է Բելառուսի Հանրապետությունում: Պետական 

ոլորտում նորարարության զարգացման և ժամանակակից թվային տնտե-

սության զարգացման համար Բելառուսի Հանրապետության Նախագահը 

2017 թվականի դեկտեմբերի 21-ին ստորագրել է «Թվային տնտեսության 

զարգացման մասին» թիվ 8 հրամանագիրը: Առաջին հերթին պետք է նշել, 

որ փաստաթղթի մշակման ընթացքում փորձագետների եզրակացություն-

ները հավաքվել և վերլուծվել են ոչ միայն Բելառուսի բարձր տեխնոլո-

գիական պարկի, այլեւ ԲՏ-ի ամենամեծ ընկերությունների վերաբերյալ: 

Բացի այդ, խորհրդատվական ընկերություններն ու իրավաբանական 

խորհրդատվությունները նպաստեցին հրամանին: Որոշումը աջակցում է 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների համայնքի գաղափարներին և նախա-

ձեռնություններին և, ինչպես նշում է բելառուսական ԶԼՄ-ները, կարող է 

իրավամբ կոչվել հեղափոխական: 

Այս նորմատիվ ակտը նախատեսված է Բելառուսի Հանրապետու-

թյան տնտեսության մեջ ներդնել գործարքների գրանցման և այլ տեխնո-

լոգիաների կիրառման համար blockchain տեխնոլոգիայի ներդրման պայ-

մանները, որոնք հիմնված են դրանց օգտագործման հետ կատարված 

գործողությունների բաշխման, ապակենտրոնացման և  անվտանգության 

սկզբունքների վրա: Պետք է նշել, որ հրամանագրի ընդունումից առաջ 

թվային ակտիվների շրջանառությունը չի կարգավորվել Բելառուսի Հան-

րապետության օրենսդրությամբ, և նրանք չեն հանդիսանում իրավական 

հարաբերությունների օբյեկտ: Այսօր հրամանագրի հիմնական հայտա-

րարությունները սահմանում են, որ իրավաբանական անձինք (հիմնա-

կանում Բելառուսի բարձր տեխնոլոգիական պարկի բնակիչները) եւ 

ֆիզիկական անձինք իրավունք ունեն սեփական տոկեններ  ունենալու եւ 

իրականացնելու հետևյալ գործողությունները ` դրանց ձեռք բերում, վիր-

տուալ դրամապանակներում տոկենների պահպանում, այլ արժույթների  

փոխանակում, դրանց ձեռքբերում, բելառուսական ռուբլու օտարում ար-

տարժույթով, էլեկտրոնային փողերով և այլն11: 

Բացի այդ, հրամանագրի համաձայն, ժամանակակից տեխնոլո-

գիաների օգտագործման մեջ ներգրավված մասնակիցներին տրվում են 

արտոնություններ և նախապատվություններ: Այսպիսով, մինչեւ 2023 թ. 

 

11 Տե՛ս Eliza Gkritsi, Will  Belarus Lure Crypto Miners Amid Sanctions,  

Russia-Ukraine War? March 21,  2022, 

https://www.coindesk.com/layer2/miningweek/2022/03/21/will-belarus-lure-crypto-miners-

amid-sanctions-russia-ukraine-war/ 
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Հունվարի 1-ը այդ մասնակիցները չեն ճանաչվում որպես հարկման 

օբյեկտ: 

Ղազախստանում իրականացվում է ծրագիր՝ ԱԱՀ հաշվանցում-

ների իրականացում բլոկչեյնի վրա հիմնված պլատֆորմի միջոցով: Ղա-

զախստանի Հանրապետության «Արժույթային կարգավորման և ար-

ժույթային վերահսկողության մասին» օրենքում առկա է արժույթի սահ-

մանում, որը հետեւյալն է. Արժույթը դրամական միավոր է, որը ընդունված 

է պետությունների կողմից, որպես իրավական վճարման միջոց կամ 

ստանդարտ՝ թղթադրամների, մետաղադրամների տեսքով, այդ թը-

վում`թանկարժեք մետաղներից, ինչպես նաև  դրամական միջոցների հա-

շիվներ, ներառյալ միջազգային դրամական հաշիվները: 

Այսպիսով, Ղազախստանի օրենսդրությունը սահմանում է ֆինան-

սական միջոցների սպառիչ ցանկ, որը կարող են վերագրել արժույթին: 

Ղազախստանում արժույթի հայեցակարգի մեջ ընկած այս կանոնը հիմ-

նարար է և դրա համար թվային տեխնոլոգիաների կանխումը որպես 

վճարման միջոց (արժույթ) հնարավորություն է տալիս դասակարգել 

գաղտնի արժույթը որպես սեփականություն:  

Ղազախստանի Հանրապետության Ազգային բանկը 2017 թվականի 

հունվարի 16-ին իր տեղեկատվական ուղերձում նշեց հետևյալը. 

Ղազախստանում գործում են բնակչության համար ներդրումային 

ծառայություններ մատուցող գաղտնի ծածկույթներ օգտագործող կազմա-

կերպություններ: Այս կազմակերպություններում  ներդրում ունեցած մաս-

նակիցները չունեն իրավական երաշխիքներ ներդրված գումարների վերա-

դարձի համար, քանի որ Ղազախստանի Հանրապետության քաղաքա-

ցիական օրենսդրության համաձայն՝ այդ կազմակերպություն մուտք գոր-

ծելը և անհատների դրամական փոխանցումը տեղի է ունենում կամավոր 

հիմունքներով և առանց ամրագրման փաստաթղթային ընթացակարգերի: 

Ղազախստանի Ազգային բանկի դիրքորոշումը մեծապես բնորոշ-

վում է ֆինանսական բուրգերի սխեմաների դեմ ընդունված պայքարի ծրա-

գրով:  

2018 թ. մայիսին Ղազախստանի նախագահը կոչ արեց այլ երկրնե-

րի հետ համատեղ ուսումնասիրել թվային արժույթները ֆինանսական հա-

մակարգին հարմարեցնելը և ծածկագրման կանոնների մշակման ընդ-

հանուր դրույթները: Կարելի է ենթադրել, որ Ղազախստանի տնտեսության 

զարգացման այս փուլում օրենսդրական մակարդակում գաղտնիության 

կարգավորումը դրական ազդեցություն կունենա ոչ միայն ձեռնարկա-

տիրության ոլորտում, այլ նաև հասարակության այլ բնագավառներում12: 

 

12 Տե՛ս Kazakh Crypto Mining Tax Hike Signed Into Law by President 

Tokayev,  July 13, 2022, https://www.coindesk.com/policy/2022/07/13/kazakh-crypto-

mining-tax-hike-signed-into-law-by-president-tokayev/ 



ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ   2022   2 (10)                                 «Տնտեսագիտություն» 

 

 45 

Ղրղզստանում կրիպտորաժույթների օգտագործումը առայժմ հա-

մարվում է անօրինական։ 
Կրիպտոարժույթի կիրառման հեռանկարները Հայաստանի Հան-

րապետությունում 
Ինչպես հայտնի է, բիթքոինը ստեղծված է ՏՏ հզորությունների կի-

րառմամբ  խոշոր համակարգչային ցանցի վրա ձևավորվող բլոկերի հա-

ջորդականությամբ: Նոր բիթքոինները թողարկվում և բաշխվում են մաս-

նակիցների միջև, որոնք օգտագործում են սեփական համակարգչի հզո-

րությունները տվյալ «հաշվարկային միավորի» պաշտպանման նպատա-

կով: Նման սպասարկման համար մասնակիցներին տրամադրվում է պար-

գևատրում բիթքոինների և համապատասխան միջնորդավճարների տես-

քով։ ՀՀ-ում գրանցված բիթքոինների սեփականատերերի քանակը շատ 

փոքր է: 

Հայաստանում աստիճանաբար ձևավորվում է համայնք, որը հե-

տաքրքրվում է բիթքոյնով և այլ թվային արժույթներով՝ շատերը «մայնինգ» 

են անում, վաճառում են և այլն։ Սակայն ընդհանուր առմամբ թվային 

արժույթով զբաղվողների  քանակն իրականում մեծ չէ, հիմնականում մար-

դիկ են, ովքեր ներգրավված են ՏՏ ոլորտում։ Շատերը անգամ տեխնի-

կապես պատրաստված չլինելով հանդերձ սկսում են զբաղվել թվային 

արժույթներով, քանի որ հեշտ  գումար աշխատելու ձև է։ Սակայն տեխն-

ոլոգիական համայնքը շատ փոքր է, խոսքը թվային արժույթների տեխնոլո-

գիան հասկացողների մասին է, այս կամ այն գործիքի կիրառությունն ու 

նշանակությունը ուսումնասիրողների։ 

Շատ բարդ է կանխատեսումներ անել թվային արժույթների վերա-

բերյալ, այն դեռևս միայն խուճապի է առաջացնում։ Թվային արժույթների 

գինը շատ արագ աճում է13, իսկ որոշ մարդիկ ագահաբար ենթադրում են, 

թե հեշտ փող աշխատելու ձև է։ Երբ շատ մարդիկ սահմանափակ քանա-

կությամբ բիթքոին են ուզում գնել, բնականաբանար գինը բարձրանում է։ 

Տեղեկացվածության և ներգրավվածության նման պայմաններում 

մեր հանրապետությունում բացվեց աշխարհի ամենամեծ մայնինգի ֆեր-

մաներից մեկը, ահա թե ինչպես է լրագրողների հարցերին պատասխանել 

ՀՀ վարչապետը․ «Անկեղծ ասած դեռ կարիք ունեմ հասկանալու, թե ինչ է 

իրենից ներկայացնում բիթքոինը»14։ Անդրադառնալով մեր հանրապետու-

թյան համար այդ աննախադեպ իրադարձությանը պետք է ասել, որ այն 

պայմանավորված է մեր երկրում սահմանված էլեկտրաէներգիայի համե-

մատաբար ցածր գներով։ «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնը և շվեդական «Օմնիա 

Թեք» ընկերության համագործակցության շրջանակում հիմնված այս ֆիր-

ման կարող է դառնալ ՀՀ-ում կրիպտոարժույթների և բլոկչեյն տեխնո-

 

13 Տե՛ս https://zarabotat-na-sajte.ru/bitcoin/prognozi-i-perspektivi-bitcoinov.html 
14 Տե՛ս https://news.am/arm/news/63850//2018/10/18/ 

http://www.hexdivision.com/
https://zarabotat-na-sajte.ru/bitcoin/prognozi-i-perspektivi-bitcoinov.html
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լոգիաների զարգացման, ինչպես նաև նոր խոշոր ներդրումների հոսքի 

լավագույն խթան։ Սակայն առհասարակ մեր հանրապետությանը անհրա-

ժեշտ է համապատասխան ռազմավարություն որդեգրել՝ նորաստեղծ, և 

համաշխարհային դառնալու միտումներ ունեցող այս շուկայում։ 

Ինչ վերաբերում է իրավական մասին, ապա օրենսդրական նախա-

ձեռնությամբ դեռևս 2018թ․ հունվարին հանդես էր եկել 6-րդ գումարման 

Ազգային ժողովը։ «Թվային տեխնոլոգիաների զարգացման մասին» նա-

խագծով սահմանվում է, որ ՀՀ-ում մայինգով կարող է զբաղվել 18 տարին 

լրացած ցանկացած ֆիզիկական անձ, ինչպես նաև իրավաբանական ան-

ձինք՝ առանց որևէ թույլտվության և լիցենզիայի, և մինչև 2023թ․ նմանա-

տիպ գործունեությունը չի հարկվում15։  

Վերջին տարիներին Հայաստանում կրիպտոարժույթի շրջանառու-

թյան օրենսդրական հիմքը դեռևս չի ստեղծվել: 2015 թ.-ին Հայաստանի 

Կենտրոնական բանկը, ԵԱՏՄ-ի երկրների փորձից հետո, զգուշացրեց քա-

ղաքացիներին էլեկտրոնային արժույթներում ներդրման ռիսկերի մասին: 

2015 թվականից ի վեր էլեկտրոնային արժույթների  վերաբերյալ իրավի-

ճակը և կարծիքները փոխվել են: Բելառուսի Հանրապետության փորձի 

վերլուծությունը դրական ազդեցություն ունեցավ Հայաստանի օրենս-

դիրների վրա, որի արդյունքում Հայաստանի Ազգային ժողովին ներկա-

յացվեց մի օրինագիծ, որի նպատակն էր ազատել գաղտնի արտարժույթի 

շրջանառությունը հարկերից: 

Թվային տեխնոլոգիաների մասին» օրինագծի նոր առաջարկված 

նախագիծը հիմք է ծառայում երկրում գաղտնի արտոնագրման և կրիպտո-

արժույթի ստեղծման համար: Այս նախագիծը հարկային արտոնու-

թյուններից է և թույլ է տալիս կրիպտոարժույթի ստեղծումը առանց լի-

ցենզավորման: Կրիպտոարժույթի ստեղծման համար նախատեսված ըն-

կերությունները կարող են ստանալ այլ արտոնության եղանակներ, ինչ-

պիսիք են արտոնյալ մաքսային հնարավորությունները: Օրինագծի ընդու-

նումը թույլ կտա Հայաստանին հետևել Բելառուսին16: 

Blockchain տեխնոլոգիաների կիրառումը մի քանի տարիների ըն-

թացքում ընդլայնվել է ինչպես մասնավոր, այնպես էլ պետական հատ-

վածներում: Վրաստանում ստեղծվել է Հարավային Կովկասի «Bitcoin» 

հանքարդյունաբերական ֆաբրիկան, իսկ 2016 թվականից Վրաստանի 

տարածքային ռեգիստրը պահպանվել է blockchain տեխնոլոգիայով: Հա-

յաստանի իշխանությունները հայտարարեցին նաև ազատ տնտեսական 

գոտի ստեղծելու ծրագրերի մասին17: 

 

15 Տե՛ս «Թվային տեխնոլոգիաների զարգացման մասին», www.parliament.am 
16 Տե՛ս  
Draft 253: National Assembly of RA - parliament.am, http://www.parliament.am 
17 Տե՛ս Georgia develops blockchain land registry platform https://agenda.ge/en/news/2016/1002 

Draft%20253:%20National%20Assembly%20of%20RA%20-%20parliament.am,%20http:/www.parliament.am
Draft%20253:%20National%20Assembly%20of%20RA%20-%20parliament.am,%20http:/www.parliament.am
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Բիթքոինը բազմիցս է պիտակավորվել որպես «տնտեսական փու-

չիկ» լրագրողների և մի շարք հանրային դեմքերի կողմից18։ Դեռևս 2014թ 

ամերիկացի հայտնի բիզնես-մագնատ Ուորեն Բաֆետը ասել է «Հեռու 

մնացե՛ք դրանից։ Այն իրական ցնորք է» 19 ։ Թեպետ և համակարգի 

նախագծողը արժույթի գաղափարը ներկայացնելիս նշում էր, որ ժա-

մանակի ընթացքում ակնկալում է ավելի կատարյալ արժեձևերի ստեղ-

ծում, Բիթքոինի համակարգի քննադատության առավել սուր պատ-

ճառներն կան 

• Դեֆլյացիոն բնույթը․ արժույթի առավելագույն քանակությունը 

կարծրորեն սահմանված է օգտագործվող ծրագրային ապահովմամբ, որի 

արդյունքում նոր ստեղծվող արժույթի քանակությունը աստիճանաբար 

նվազելու է, իսկ 2030թ․ շրջաններում վերջնականապես դադարելու է փոխ-

վել։ Իր կենսունակության պահպանման դեպքում նման իրավիճակը հան-

գեցնելու է արժույթի աստիճանաբար իրականացվող դեֆլյացիայի։ Արդեն 

այսօր նկատվում է իրավիճակ, երբ դեռ համակարգի իրացման սկզբնա-

շրջանում ներգրավված մարդիկ ուժեղ համեմատական առավելություններ 

են ունենում շուկա նոր մտնողների հանդեպ։  

• Գնային տատանումները։  Զուտ սպառողական վստահությամբ 

պաշտպանված լինելով բիթքոինը կարող է շատ կտրուկ տատանումներ 

դրսևորել, որը նպատակահարմար չէ առօրյա օգտագործման համար 

նախատեսվող արժույթի դեպքում։ Նման կտրուկ տատանումներ էին 

նկատվել, օրինակ, 2011թ․ հունիսին, երբ շուկայի անհայտ մասնակիցների 

կողմից մեծ քանակությամբ արժույթ շուկա բաց թողնելու արդյունքում 

արժեքը հասել էր $17.50-ից մինչև $0.01-ի։ 

• Թերի գաղտնիությունը։  Զուտ կառուցվածքային տեսանկյունից հա-

մակարգում անհնար է քողարկել իրականացվող գործարքների մասին 

տեղեկությունները։ Նման պայմաններում մեծ մասշտաբների գործարք-

ները արդեն համեմատաբար հեշտ է դառնում կապել դրանք իրականաց-

նող մարդու, կամ, կազմակերպության գործունեության հետ։ Դրանից 

բացի, գաղտնիությունը հեշտորեն կարող է տուժել նաև, եթե գործարքային 

հանդիպակաց կողմը հետաքրքրված լինի անձնական բնույթի հավաքա-

գրված տվյալների տարածմամբ։ 

• Օժանդակումը անօրինական գործունեությանն ու սև շուկաներին։  
Քանի որ համակարգն ի սկզբանե նախատեսված է որպես դասական 

դրամական համակարգերի հետ մրցող և վերահսկումից ու կենտրոնական 

 

18 Տե՛ս https://forklog.com/issledovanie-sloveniya-lidiruet-po-kontsentratsii-kompanij-

prinimayushhih-bitkoin/ 
19

 Տե՛ս Warren Buffett Urges Investors to 'Stay Away' from Bitcoin, 

https://www.coindesk.com/markets/2014/03/14/warren-buffett-urges-investors-to-

stay-away-from-bitcoin/ 

https://forklog.com/issledovanie-sloveniya-lidiruet-po-kontsentratsii-kompanij-prinimayushhih-bitkoin/
https://forklog.com/issledovanie-sloveniya-lidiruet-po-kontsentratsii-kompanij-prinimayushhih-bitkoin/
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կառավարումից զուրկ արժութային այլընտրանք, ապա «օրինապահ քա-

ղաքացիներից» բացի, որոնք պարզապես ձգտում են իշխանություն հաս-

տատել սեփական դրամական միջոցների և դրանց կառավարման հան-

դեպ, համակարգը նաև հարմար է դառնում շահագործել սև շուկաների 

մասնակիցների համար։ Մասնավորապես, տեղեկություն կա, որ TOR հա-

մացանցում գործող «Մետաքսյա Ուղին» (Silk Road), որն իրենից eBay-ի 

այլընտրանք է ներկայացնում, որպես սև շուկա, վճարումներ է ընդունում 

բիթքոիններով վաճառվող թմրանյութերի դիմաց։ 

• Ռեսուրսների ծախսը։ Շատերը անարդարացված են համա-

րում համակարգում իրականացված մոտեցումը, որը ստիպում է անի-

մաստ հոսանք և դրամական միջոցներ վատնել նոր բլոկերի գեներացիայի 

վրա։ 

            Շատ երկրներում ինչպիսիք են օրինակ ՝ Ռումինիան, Ղրղզստան և 

այլն, բիթքոինի օգտագործումը անօրինական է համարվում: Քննադատու-

թյունների և նույնիսկ մեղադրանքների այս շարքը բիթքոինի արժեքի 

բարձրացմանը զուգահեռ տարեցտարի միայն մեծանում է կակաչամա-

նիայից մինչև «Պոնզիի սխեմա», տնտեսական բուրգից մինչև «մահացած 

գայլ»։ Սակայն ինչպես էլ պիտակավորեն այս ֆենոմենը, միևնույն է փաս-

տը, որ այն աննկարագրելի տեմպերով շարունակում է ներգրավել և 

միավորել ավելի ու ավելի մեծ թվով մարդկանց և ընկերությունների, 

անհերքելի է։  

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Բիթքոինը իր այսօրվա կարգավիճակում չի կարող դառնալ 

ավանդական դրամի լիարժեք ու բացարձակ փոխարինող և հավակնել 

համաշխարհային տնտեսությունում հիմնական դրամական միավորի 

դերին։ Սակայն եթե անգամ պետությունների և գլոբալ կենտրոնների 

կողմից լինի նման նախաձեռնություն, այն միևնույն է պետք է ենթարկվի 

որոշակի փոփոխությունների և կարգավորումների, որպեսզի սահուն 

կերպով գրավի ավանդական արժույթների տեղը։ 

Առավել կարևորություն տալով բիթքոինի գաղափարին և բլոկչեյն 

տեխնոլոգիաների որպես այդպիսիններ, կարծում ենք, որ առաջնային է 

կրիպտոարժույթների կիրառման և դրանց մայնինգի գործընթացի օրենս-

դրական կարգավորումների սահմանումը և պետական ու մասնավոր դաշ-

տերում բլոկչեյն տեխնոլոգիաների ներդրումը խթանելը։ Վերջիններս իրա-

պես կարող են կոռուպցիայի դեմ պայքարում մեծ գործիք դառնալ և 

ներդրվել պետական կառավարման համակարգի այլ ճյուղերում։ Գնալով 

ավելի մեծ տարածում է գտնում այն մոտեցումը, որ կարելի է ցանկացած 

պետական նախաձեռնության ֆինանսավորման նպատակով ստեղծել նոր, 

ուրույն կրիպտոարժույթ, որը հիմնված կլինի փակ համակարգի վրա և 

առհասարակ բացառված կլինի դրանց օգտագործումը այլ ուղղությամբ։  

 

https://en.wikipedia.org/wiki/Silk_Road_(anonymous_marketplace)
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Հիմնաբառեր. ֆինանսական անվտանգություն, ազգային արժույթ, 

էլեկտրոնային արժույթ, ԵԱՏՄ, ֆինանսական ռիսկեր 
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https://www.nasdaq.com/articles/what-happens-when-all-21-million-bitcoin-are-mined
https://www.ccn.com/bitcoin-price-will-hit-new-all-time-highs-in-2019-quoine-ceo/
https://www.ccn.com/eos-bitcoin-cash-drop-biggest-as-top-cryptocurrencies-correct-lower/
https://www.ccn.com/eos-bitcoin-cash-drop-biggest-as-top-cryptocurrencies-correct-lower/
https://zarabotat-na-sajte.ru/bitcoin/prognozi-i-perspektivi-bitcoinov.html
Draft%20253:%20National%20Assembly%20of%20RA%20-%20parliament.am,%20http:/www.parliament.am
Draft%20253:%20National%20Assembly%20of%20RA%20-%20parliament.am,%20http:/www.parliament.am
https://forklog.com/issledovanie-sloveniya-lidiruet-po-kontsentratsii-kompanij-prinimayushhih-bitkoin/
https://forklog.com/issledovanie-sloveniya-lidiruet-po-kontsentratsii-kompanij-prinimayushhih-bitkoin/
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Татул Манасерян 

 
ОБЕСПЕЧЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ БЕЗАПАСНОСТИ В УСЛОВИЯХ 

КОНКУРЕНЦИИ МЕЖДУ НАЦИОНАЛЬНЫМИ И ЭЛЕКТРОННЫМИ 

ВАЛЮТАМИ 

 

Обстановка, сложившаяся в международных валютных отноше-

ниях в последнее десятилетие после мирового финансово-экономи-

ческого кризиса, вызывает больше опасений, чем оптимизма, как с 

точки зрения финансовых систем национальных экономик отдельных 

стран, так и будущего курса мировой экономики. Есть также немало 

стран, которые еще не преодолели вторую волну мирового финансово-

экономического кризиса, кризиса внешнего долга (Греция, Испания, 

Португалия, Голландия и др.). А в более широком смысле, как в 

экономике, так и в финансовой системе нарастает общая неопределен-

ность. Нас, армян, особенно интересуют следующие вопросы по 

крайней мере по трем причинам. 

- В годы независимости сложившаяся, даже конкурентоспособная 

и стабильная финансовая система на постсоветском пространстве 

сталкивается с определенными рисками. Даже в годы, когда 

национальные валюты соседних стран - турецкая лира, азербайджанский 

манат, две иранские валюты, грузинский лари - были переоценены, 

армянский драм выгодно отличался стабильной траекторией, и что 

более важно для экономики, благодаря определенной предсказуемости. 

2022 год принес национальной валюте новые вызовы, которые могут 

продолжиться и в 2023 году. 

- Как обеспечить финансовую безопасность страны в условиях 

постоянной турбулентности валют торгово-экономических партнеров, 

глобальной неопределенности и беспрецедентно жесткой конкуренции 

между электронными валютами и национальными валютами. 

- Насколько возможно застраховать национальную экономику в 

процессе формирования единого финансового рынка, планируемого в 

рамках ЕАЭС в 2025 году, в результате этого и в последующие годы. 

 

Ключевые слова. финансовая безопасность, национальная 

валюта, электронная валюта, ЕАЭС, финансовые риски 
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Tatul Manaseryan 

 

ENSURING FINANCIAL SECURITY IN THE FACE OF COMPETITION 

BETWEEN NATIONAL AND ELECTRONIC CURRENCIES 

 

 

The environment created in international monetary relations in the last 

decade following the global financial and economic crisis causes more 

concerns than optimism, both in terms of the financial systems of the national 

economies of individual countries, as well as the future course of the world 

economy. There are also many countries that have not even overcome the 

second wave of the global financial and economic crisis, the external debt 

crisis (Greece, Spain, Portugal, Holland, etc.). And in a broader sense, both in 

the economy and in the financial system, the general uncertainty is 

increasing. We, the Armenians, are particularly interested in the following 

issues for at least three reasons. 

- In the years of independence, the established, even competitive and 

stable financial system in the post-Soviet territory faces certain risks. Even in 

the years when the national currencies of the neighboring countries - the 

Turkish lira, the Azerbaijani manat, the two Iranian currencies, the Georgian 

lari - were overvalued, the Armenian dram was advantageously distinguished 

by a stable trajectory, and what is more important for the economy, by a 

certain predictability. The year 2022 brought new challenges to the national 

currency, which may continue in 2023 as well. 

- How to ensure the financial security of the country in the conditions 

of continuous turbulence of the currencies of trade and economic partners, 

global uncertainty and unprecedented fierce competition between electronic 

currencies and national currencies. 

- To what extent it is possible to insure the national economy in the 

process of formation of the unified financial market planned within EAEU in 

2025, as a result of it and in the following years. 

 

Key words: financial security, national currency, electronic currency, 

EAEU, financial risks 

 

 
Ներկայացվել է` 29.09.2022 թ. 
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Արինե Ստեփանյան 

 

Եվրոպական համալսարանի ասպիրանտ 

arin-step88@mail.eu 

 

ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ 

ՍՊԱՍՈՒՄՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄ 

 

 Պետության կողմից վարվող ազգաբանակչության զբաղվածության 

քաղաքականության նպատակը կայուն աշխատաշուկային միտված 

պայմանների ստեղծումն է, որն իրականացվում է տնտեսության պետա-

կան կարգավորման և բնակչության սոցիալական պաշտպանության ճա-

նապարհով: ՀՀ-ում գործող «Զբաղվածության մասին» օրենքում հստակ 

արձանագրվում է, որ «Զբաղվածության պետական քաղաքականության 

նպատակը, որպես տնտեսական քաղաքականության բաղադրիչի, 

անհրաժեշտ քանակով և որակով աշխատուժի պահանջարկի բավարար-

ման և առկա աշխատուժի առաջարկի արդյունավետ իրացման ապահո-

վումն է, որը պետք է դիտվի տնտեսական կայուն զարգացման հիմնական 

պայմաններից մեկը»20: 

Սակայն պետք է նաև արձանագրել, որ պետական շահերի տեսան-

կյունից ազգաբնակչության զբաղվածությունը լուծում է նաև սոցիալական 

խնդիր: Ուստի, զբաղվածության պետական քաղաքականության նպա-

տակը, որպես սոցիալական պաշտպանության քաղաքականության բա-

ղադրիչի, արժանապատիվ աշխատանքի միջազգայնորեն ընդունված չա-

փանիշների երաշխավորումն ու պայմանների հետևողական ապահովումն 

է, որը պետք է դիտարկվի որպես երկրում սոցիալական լարվածության 

թուլացման հիմնական պայմաններից մեկը21: 

Հետևաբար, պետությունը կարգավորելով աշխատուժի զբաղվա-

ծությունը, նպատակ է հետապնդում ապահովելու սոցիալական համերաշ-

խությունը, ձգտելով ստեղծել նոր աշխատատեղեր, համալրել թափուր 

մնացած աշխատատեղերը, բարելավելով աշխատանքի վարձատրության 

գործող համակարգերը: 

Մյուս կողմից, զբաղվածության քաղաքականություն վարելիս, պե-

տությունը գործընկերային հարաբերություննների մեջ է մտնում տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների, սոցիալական գործընկերների, գործա-

տուների, աշխատանքի տեղավորման ոչ պետական կազմակերպու-

 

Տե՛ս Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ «Զբաղվածության 

մասին» ՀՀ օրենքը, հոդված 7, Եր. 2013: 
21 Նույն տեղը: 

mailto:arin-step88@mail.eu
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թյունների, ինչպես նաև շահագրգիռ այլ կազմակերպությունների հետ 22: 

Այս նպատակով, յուրաքանչյուր տարի ներկայացվում է զբաղվածության 

կարգավորման պետական ծրագիր, որի նպատակը բնակչության կայուն և 

արդյունավետ զբաղվածության ապահովման համար պայմանների 

ստեղծումն է: Այն ուղղված է կայուն զբաղվածության ապահովմանը և ինք-

նազբաղվածության խթանմանը, աշխատանք փնտրողների, հատկապես` 

հաշմանդամություն ունեցող անձանց, երիտասարդների զբաղվածության 

մակարդակի բարձրացմանը, կայուն զբաղվածություն ապահովող պետա-

կան ծրագրերին գործատուների շահագրգիռ ներգրավվածությունը խթա-

նելուն, «կրթություն-աշխատաշուկա» փոխառնչությունների խթանմանը, 

գործատուների կողմից ներկայացված թափուր աշխատատեղերը որակյալ 

մասնագետներով համալրելուն, ինտեգրված սոցիալական ծառայություն-

ների տրամադրման շրջանակներում՝ անմրցունակ խմբերի արդյունավետ 

և կայուն զբաղվածության ապահովմանը23: 

Այս ամենի հիմքում ընկած է աշխատուժի առաջարկի և պահանջար-

կի հավասարակշռության և կառուցվածքային համապատասխանության 

կարգավորումը, որն իրականացվում է աշխատավարձի, ձեռնարկատիրա-

կան, ֆինանսավարկային, ներդրումային, հարկային, տարածքային զար-

գացման, կրթական, ժողովրդագրական և աշխատուժի տեղաշարժի քաղա-

քականությունների միջոցով:24 

Աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի հավասարակշռության 

կարգավորման համընդհանուր մոտեցումները մեր կողմից ներկայացվում 

են գրաֆիկական վերլուծության ճանապարհով, գնահատելով ակտիվ 

բնակչության գործազրկության մակարդակը՝ U, և սոցիալ-տնտեսական 

լարվածության փոփոխությունները (UNR- unrest), որպես լարվածություն: 

Երբ աշխատաշուկայում աշխատուժի առաջարկը (S) աճում է և այն չի 

բավարարվում, ապա ձևավորվում է ինչպես գործազրկության մակար-

դակի աճ, այնպես էլ ազգբանակչության շրջանում սոցիալ-տնտեսական 

լրացուցիչ լարվածություն (տե՛ս գծապատկեր 1.):  

 

Նույն տեղը: 
23 Տե՛ս «Զբաղվածության կարգավորման 2022 թվ. պետական ծրագիր», ՀՀ 

կառավարության 2021 թվ. թիվ 1589-Լ որոշում: 
24 Տե՛ս Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ «Զբաղվածության 

մասին» ՀՀ օրենքը, հոդված. 10, Եր. 201:
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Գծապատկեր 1. Աշխատուժի առաջարկի ավելացմամբ պայմա-

նավորված գործազրկության մակարդակի աճի ու սոցիալ-տնտեսական 

լարվածության ուժգնացումը:25 

 

Սակայն, նման իրավիճակը չի կարող երկարաժամկետ բնույթ կրել, 

քանի որ ի վերջո կհանգեցնի սոցիալական դժգոհությունների և անգամ 

ընդվզումների, ուստի պետությունը ձգտում է միջոցներ ձեռնարկել ավե-

լացնելու զբաղվածության կարգավորման ուղղությամբ` փորձելով ավե-

լացնել աշխատուժի պահանջարկը և դրանով մեղմել գործազրկության 

մակարդակը, լրացնել թափուր աշխատատեղերը, աջակցել անմրցունակ 

աշխատանքայի խմբերին աշխատանքի տեղավորումը: Հետևաբար, երբ 

ազգբնակաչության շրջանում արձանագրվում է աշխատուժի պահան-

ջարկի (D) անկում (տե՛ս գծապատկեր 2.), ապա այն հանգեցնում է ինչպես 

գործազրկության մակարդակի իջեցմանը, այնպես էլ ազգաբնակչության 

սոցիալ-տնտեսական լարվածության թուլացմանը: Սակայն այս իրա-

վիճակը նույնպես կարող է երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման գոր-

ծընթացի խոչընդոտներ ստեղծել, քանի որ աշխատուժի պահանջարկի 

նվազումը շուկայում կարող է վկայել տնտեսության պասիվության, և 

կայուն զարգացման անկումային ազդակների մասին:  

 

Գծապատկերներ 1-4-ը կազմել է հեղինակը:

S0 

 

UNR 

 

U 
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Գծապատկեր 2. Աշխատուժի պահանջարկի կրճատմամբ պայ-

մանավորված գործազրկության մակարդակի ու սոցիալ-տնտեսական 

լարվածության նվազումը: 

 

Հետևաբար, զբաղվածության կարգավորման ոլորտում պետությունը 

կարևորում է աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի հավասարա-

կշռության կարգավորումը, որը գործազրկության մակարդակի և ազգա-

բնակչության սոցիալ-տնտեսական բավարարվածության համատեքստում 

առաջարկում ենք ներկայացնել գծապատկեր 3-ով: 

Գծապատկեր 3-ը ցույց է տալիս, որ զբաղվածության պետական 

կարգավորման ճանապարհով հավասարակշռելով աշխատուժի առա-

ջարկն ու պահանջարկը, երկրում ստեղծվում է մի իրավիճակ, երբ գոր-

ծազրկության մակարդակն (U0) ու ազգաբնակչության սոցիալ-տնտե-

սական լարվածության աստիճանը (URN0) համարվում են չափավոր և 

գտնվում են ողջամիտ սահմաններում:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 

D0 

 

UNR 

U 
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          Գծապատկեր 3. Աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի հավասա-

րակշիռ վիճակը` գործազրկության մակարդակի ու սոցիալ-տնտեսական 

լարվածության փոխառնչության համատեքստում: 

 

Սակայն, զբաղվածության կարգավորման հարցում պետության դե-

րակատարումը միայն աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի հավա-

սարակշռության սահմանումը չէ, այլև ձգտելը ապահովելու սոցիալական 

պաշտպանվածություն, աշխատուժի առաջարկի արդյունավետ իրացում, 

դրանով իսկ նպաստելով գործազրկության կրճատմանը (-∆U) և 

ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական վիճակի բարելավմանը (-∆UNR): 

Ուստի, զբաղվածության կարգավորման ուղղությամբ պետության կողմից 

միջոցներ են ձեռնարկվում մեղմելու աշխատուժի շուկայական աճող 

առաջարկը նոր պահանջարկի կառուցվածքային վերափոխումների 

արդյունքում, որն էլ իր հերթին հանգեցնում է մի նոր` վերանայված կե-

տում աշխատուժի առաջարկի ու պահանջարկի հավասարակշռմանը 

(տե՛ս գծապատկեր 4.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

D0 

U 
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Գծապատկեր 4. Աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի վերա-

փոխված հավասարակշիռ վիճակը` պետության կողմից կարգավորիչ 

գործառույթներ իրականացնելիս: 

 

Գծապատկեր 4-ը ցույց է տալիս, որ զբաղվածության կարգավորման 

ուղղությամբ պետության գործառույթները արդարացված են համարվում, 

քանի որ աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի հավասարկշռումը 

հանգեցնում է ինչպես գործազրկության մակարդակի նվազմանը (U0 

կետից U1 կետ), այնպես էլ ազգաբնակչության սոցիալ տնտեսական լար-

վածության թուլացմանը (UNR0 կետից UNR1 կետ): 

Հետևաբար, ՀՀ օրենսդրությամբ ամրագրված զբաղվածության գծով 

պետական քաղաքականությամբ աշխատուժի առաջարկի իրացման ապա-

հովումն ու սոցիալական լարվածության թուլացումը պետք է գնահատվեն 

արդյունավետության տեսանկյունից, որը մեր կողմից առաջարկվում է 

իրականացնել ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական լարվածության 

թուլացման և գործազրկության մակարդակի նվազման համադրելիության 

հենքով: Մեր կարծիքով, աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի 

հավասրակշռությունն ապահովելիս, երբ պետությանը հաջողվում է 

զուգահեռաբար ապահովել սոցիալ-տնտեսական լարվածության անկման 

առաջանցիկություն` գործազրկության մակարդակի նվազման համեմատ 

(∆UNR/∆U>1), ապա արձանագրվում է զբաղվածության պետական 

քաղաքականության իրականացման արդյունավետություն: Իր հերթին, 
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∆UNR-ուն առաջարկում ենք ներկայացնել ցուցանիշների համախմբով, 

որոնք են. 

▪ վճարվող իրական աշխատավարձի աճը (∆UNR 1), 

▪ աշխատանքային պայմանների բարելավումը (∆UNR 2),  

▪ հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի ընդունման 

հնարավորության դրական փոփոխությունը (∆UNR 3), 

▪ երիտասարդ շրջանավարտների մասնագիտական աշխատանքի 

անցման արագությունը (∆UNR 4), 

▪ գործատուի կողմից աշխատողի կարերիայի աճին աջակցման 

ընդլայնումը (∆UNR 5), 

▪ քաղաքային և մարզային աշխատողների անվանական միջին 

աշխատավարձերի համահարթեցման դրական միտումը (∆UNR 6), 

▪ աշխատաշուկայում անմրցունակ անձանց ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու համար աջակցության տրամադրման 

աճը (∆UNR 7). 

▪ սեզոնային զբաղվածության խթանման միջոցով գյուղացիական 

տնտեսությանն աջակցության տրամադրման ընդլայնումը (∆UNR 

8), 

▪ երեխայի խնամքն աշխատանքին զուգահեռ կազմակերպելու հա-

մար աջակցության տրամադման ընդլայնումը (∆UNR 9), 

▪ թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ տեղեկատվության ստա-

ցում և հավաքագրման գործընթացի ակտիվացումը (∆UNR 10)։ 

Ընդ որում, զբաղվածության կարգավորման գործիքակազմի կիրառ-

ման ճանապարհով ազգաբնակչության սոցիալական լարվածության թու-

լացման ուղղությունները, ելնելով երկրի տնտեսական զարգացման կոն-

կրետ իրավիճակից, կարող են փոփոխվել և ներկայացվել n թվաքանակով: 

Այս առումով, զբաղվածության պետական կարգավորման արդյունավե-

տությունը առաջարկում ենք գնահատել հետևյալ ցուցանիշով` W = ∆U/(∑∆ 

UNRn), որը հնարավորություն է տալիս․ 

Առաջին, գնահատելու ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական լար-

վածության մեղմացումը զբաղվածության կարգավորման առանձին ուղ-

ղությունների և գործիքների կիրառման ներազդեցության շնորհիվ։ 

Երկրորդ, աշխատուժի պահանջարկի բավարարման և առաջարկի 

հավասարակշռման համատեքստում արձանագրելու գործազրկության և 

ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական սպասումների փոխառնչության 

շրջանակը։ 

Երրորդ, պետական շահերի տեսանկյունից վերհանելու սոցիալա-

կան համերաշխության խաթարման ռիսկերը, որոնք ձևավորվում են 
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պետության կողմից զբաղվածության անարդյունավետ կարգավորման 

արդյունքում26։ 

Զբաղվածության կարգավորման ուղղությունները ներկայացվում են 

նաև Համաշխարհային բանկի կողմից հրապարակվող ամենամյա Գլոբալ 

մրցունակության ինդեքսում, որտեղ սկսած 2019 թվականից՝ 100 բալային 

համակարգով 138 երկրների համար իրականացվում է վարկանիշավորում: 

Այդ համաթվի բաղկացուցիչ խմբերն են․ 

Առաջին խումբ.․ աշխատանքի շուկայի ճկունությունը, 

Երկրորդ խումբ. տաղանդների/ուղեղների օգտագործման արդյունա-

վետությունը։ 

Ընդ որում, աշխատաշուկայի ճկունությունն արտահայտող ցուցա-

նիշներն են․ 

▪ աշխատանքային հարաբերությունների ոլորտում գործատուի հետ 

համագործակցությունը, 

▪ աշխատավարձի ամրագրման ճկունությունը, 

▪ ընդունման և ազատման փորձը, 

▪ հարկման ազդեցությունը աշխատանքի խթանման վրա։ 

Իսկ տաղանդների/ուղեղների օգտագործման արդյունավետությունն 

արտահայտող ցուցանիշների խումբն է․ 

▪ աշխատավարձը և արտադրողականությունը, 

▪ պրոֆեսիոնալ կառավարման հենքը, 

▪ երկրի ուղեղներ ներգրավելու կարողությունը,  

▪ կանանց մասնակցության աստիճանը աշխատանքի շուկայում27: 

Քանի որ ներկայացվող ինդեքսի առավելագույն արժեքը սկսած 2019 

թվականից գնահատվում է 100 միավոր, ապա համաձայն Համաշխար-

հային բանկի զեկույցի, ՀՀ աշխատաշուկայի արդյունավետությունը կազ-

մում է 66%: ՀՀ աշխատաշուկայի արդյունավետության 2019 թ․ ինդեքսի 

վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ գրանցված բացասական արդյունքները 

փոխկապակցված են երկրորդ խմբի ցուցանիշների հետ (տե՛ս աղյուսակ 1)։ 

Հետևաբար, ՀՀ-ում զբաղվածության կարգավորման առաջնահերթություն-

ներից է համարվում աշխատաշուկայում հարկման ազդեցությունը աշխա-

տանքի խթանման վրա, գործատուների հետ հարաբերությունների թույլ 

կապի սերտությունը, աշխատանքի ընդունման և ազատման սուբյեկ-

տիվիզմը։ 

 

26  Տե՛ս Ստեփանյան Ա., «Զբաղվածության պետական կարգավորման արդյունք-

ների գնահատման հիմնախնդիրները» Ֆինանսներ և հաշվապահական 

հաշվառում, Երևան 2022, http://www.iatc.am/pub/Journal_1(9)_2022.pdf:  
27 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայի վերլուծություն և 

զբաղվածության պետական կարգավորման ծրագրային լուծումներ, «Տնտեսագետ» 

հրատարակչություն, Եր․ 2021, էջ 33, 244 էջ:

http://www.iatc.am/pub/Journal_1(9)_2022.pdf
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Աղյուսակ 1. 

ՀՀ աշխատաշուկայի արդյունավետության համաթվի բաղադրիչները 2020 

թվականին28 

Ցուցանիշ 
Միա-

վոր 

Դիրքը 138 

երկրների 

շարքում 

Ճկունություն 75 25 

Աշխատանքային հարաբերությունների 

ոլորտում գործատուի հետ 

համագործակցություն 

47 40 

Աշխատավարձի ամրագրման ճկունություն  52 

Ընդունման և ազատման փորձ 36 26 

Հարկման ազդեցությունը աշխատանքի 

խթանման վրա 
27 56 

Ուղեղների օգտագործման արդյունավետություն 71 79 

Աշխատավարձ և արտադրողականություն 58 62 

Պրոֆեսիոնալ կառավարման հենք 65 71 

Երկրի՝ ուղեղներ ներգրավելու ունակություն 84 92 

Կանանց մասնակցությունը աշխատաշուկայում 77 91 

 

Զբաղվածության արդյունավետ կարգավորումը չի կարող տեղի 

ունենալ միայն պետության կողմից կիրառվող գործիքների միջոցով, այլ 

պահանջում է այդ գործընթացին առնչվող բոլոր շահառուների համատեղ 

աջակցություն: Եթե պետական գերատեսչական մարմինները կարողանում 

են զբաղվածության կարգավորման վրա ներազդել ուղղակի կամ անուղ-

ղակի ճանապարհով, ապա ոչ պետական կառույցներն ու կազմակեր-

պությունները հիմնականում ուղղակիորեն են ներազդում զբաղվածության 

կարգավորման վրա։  

Այսպես, Աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարությունը 

մշակում և կյանքի է կոչում զբաղվածության կարգավորման ամենամյա 

ծրագիր, որն ուղղակի ներազդեցություն ունի ոլորտի վրա։ Էկոնոմիկայի 

նախարարությունը իրագործում է ներդրումային ծրագրեր, դրանով 

ստեղծելով նոր աշխատատեղեր։ ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեն, 

ձեռնարկատիրական ոլորտին տրամադրելով հարկային արտոնություն-

ներ և արձակուրդներ, անուղղակիորեն օժանդակում է զբաղվածության 

կարգավորմանը։  

 

Տե՛ս 

https://tradingeconomics.com/armenia/competitiveness-index
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Դրան զուգահեռ, ոչ պետական կառույցները հիմնականում ուղ-

ղակիորեն են ազդում այդ գործընթացի վրա։ Այսպես, մասնավոր ոլորտում 

գործատուները ձգտում են աշխատուժի վերապատրաստմանն այնպես, որ 

անձնակազմը յուրացնի մասնագիտական ոլորտում տեղի ունեցող դի-

նամիկ փոփոխությունները, հակառակ դեպքում, կորցնելով մրցունակ աշ-

խատանքային կարողությունները, այն կդառնա գործազուրկ: Զբաղվա-

ծության կարգավորմանը գործատուները աջակցում են նաև ներդրումային 

ճանապարհով նոր աշխատատեղերի բացման պարագայում: Կարևորվում 

է նաև պետական-մասնավոր հատվածների գործընկերային և փոխշա-

հավետ համագործակցության ընդլայնումը, երբ հաշմանդամներին աշխա-

տանքի ընդունելիս կազմակերպություններին տրամադրվում են հարկային 

զիջումներ, բուհի շրջանավարտներին համարելով որպես առաջին անգամ 

աշխատաշուկա մուտք գործող մարդիկ, տրվում են սոցիալական 

արտոնություններ և այլն: 

Զբաղվածության կարգավորմանը աջակցում են նաև ինքնակա-

ռավարման մարմինները, որոնց դերակատարումն էականորեն բարձրա-

նում է արդի ժամանակահատվածում: Այսպես, ելնելով ՀՀ-ում զբաղվա-

ծության իրավիճակային վերլուծության ամփոփ արդյունքներից՝ 2022 

թվականի համար առանձնացվում են հետևյալ հիմնախնդիրները. 

▪ Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայում առաջարկի 

և պահանջարկի քրոնիկ անհամապատասխանությունը, գործա-

զրկության բարձր մակարդակը, 

▪ աշխատաշուկայի տարածքային անհամամասնություններով 

պայմանավորված առանձին տարածաշրջաններում գործազրկու-

թյան և զբաղվածության մակարդակների էական տարբերություն-

ների առկայությունը, 

▪ գյուղական և քաղաքային համայնքների զարգացման տարբերու-

թյունների և միգրացիայի բարձր տեմպերի՝ աշխատաշուկայի և 

զբաղվածության վրա բացասական ազդեցության մեղմումը29: 

Հետևաբար, տեղական ինքնակառավարման մարմինները ձգտում են 

աջակցել մարզերում նոր աշխատատեղերի ձևավորմանը, պայմաններ 

ստեղծել գյուղական վայրերում աշխատատեղերի պահպանմանը, միջոց-

ներ ձեռնարկել մասնագետների արտահոսքի կանխարգելման, մարզերում 

ազգաբնակչության սոցիալ-տնտեսական մակարդակի համահարթեցման 

ուղղություններով: 

Այսպիսով, զբաղվածության կարգավորման շահառուների շրջա-

նակը ընդարձակ է․ որոնք ունեն իրենց առանցքային գործառույթները 

(տե՛ս գծապատկեր 1):  

 

29 Տե՛ս Զբաղվածության կարգավորման 2022 թվ. պետական ծրագիր, ՀՀ կառա-

վարության 2021 թվ. թիվ 1589-Լ որոշում, կետ 27: 
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Այս առումով հիմնախնդիր է առաջանում գնահատելու զբաղվածու-

թյան կարգավորման արդյունավետությունը` հենց շահառուների տեսան-

կյունից: Այս գործընթացը որոշակիորեն բարդանում է նրանով, որ տարբեր 

շահառուներ տարբեր չափման միավորներով են արձանագրում զբաղվա-

ծության կարգավորման արդյունքները և այդ առումով դժվարություններ 

են ստեղծվում մեկ ինտեգրալային ցուցանիշով գնահատելու զբաղվածու-

թյան կարգավորման արդյունավետությունը: Այսպես, պետական գերա-

տեսչական մարմինները գործազրկության մակարդակը ներկայացնում են 

%-րով, տեղական ինքնակառավարման մարմինները նոր աշխատա-

տեղերի ստեղծումը ներկայացնում են մարդ/աշխատատեղ ցուցանիշով, 

սոցիալական աջակցություն ցուցաբերող կազմակերպությունները սոցիա-

լապես խոցելի խմբերին աշխատանքի տեղավորելիս կիրառում են աշ-

խատանքի տեղավորվածների թվաքանակ կամ վերապատրաստվողների 

համակազմ ցուցանիշները, իսկ գործատուները ներդրումների ճանա-

պարհով ձեռնարկատիրության շրջանակն ընդլայնելիս ու նոր աշխատա-

տեղեր բացելիս օգտագործում են դրամական չափիչներ: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 1. Զբաղվածության կարգավորման շահառուների շրջանակը 

և հիմնական գործառույթները30 

 

 

30 Կազմել է հեղինակը: 
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Տարբեր չափիչներով զբաղվածության կարգավորման արդյունքների 

գնահատումները հնարավոր է ներկայացնել չափայնության մեկ հարթու-

թյունում և դրանք դարձնել համադրելի, եթե կիրառվեն հարաբերական 

մեծություններ: Դիցուք, առաջարկում ենք զբաղվածության կարգավորման 

արդյունքները ներկայացնել գործակիցներով, որոնք ներառվում են կար-

գավորման արդյունավետությունը բնութագրող մեկ ինտեգրալային 

ցուցանիշում և ներկայացնում են շահառուների սպասումների իրագործ-

ման աստիճանը: Այս նպատակով առաջարկում ենք իրականացնել հե-

տևյալ քայլերը (տե՛ս գծապատկեր 2): 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Գծապատկեր 2. Զբաղվածության կարգավորման արդյունավետության 

ինտեգրալային ցուցանիշի հաշվարկման քայլերը31 

 

Առաջին քայլով հստակեցվում է զբաղվածության կարգավորման շա-

հառուների շրջանակը և նրանց սպասումային ուղղությունները այդ 

գործընթացից:  

Երկրորդ քայլով ներկայացվում են յուրաքանչյուր շահառուի սպա-

սումներն արձանագրող ցուցիչները, որոնք կարող են ունենալ չափման 

տարբեր միավորներ (տե՛ս աղյուսակ 1): Այնուհետև այդ ցուցիչները բեր-

վում են գործակցային տեսքի, դրանով իսկ ապահովելով համադրելի-

ության դաշտ: Ընդ որում, գործակիցների հաշվարկային արդյունքները 

գտնվում են 0-ից մինչև 1.0 ինտերվալում, և որքան մեծանում է գործակ-

 

31 Կազմել է հեղինակը: 
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ցային շեղումը 1.0-ից, այնքան ցածր է գնահատվում շահառուների սպա-

սումների փաստացի իրագործման աստիճանը` և հակառակը: 

Երրորդ քայլով, յուրաքանչյուր շահառուի սպասելիքների իրագործ-

ման փաստացի աստիճանի շեղումները համախմբվում են մեկ ին-

տեգրալային ցուցանիշում և դրանով իսկ գնահատվում է զբաղվածության 

կարգավորման համապարփակ արդյունավետության ցուցանիշը` շահա-

ռուների սպասումների տեսանկյունից:  

Աղյուսակ 2. 

Զբաղվածության կարգավորման արդյունավետության ցուցանիշ32 

 

n 
Շահա-

ռուներ 
Սպասումներ 

Սպա-

սում-

ների 

ցուցիչ 

Ձեռք-

բե-

րում-

ներ 

Անբարե-

նպաստ 

շեղումներ 

(∆D) 

1. 

 

 

Պետու-

թյուն 

գործազրկության 

մակարդակ 
8% 7% 0,875 

2. 
սոցիալական 

լարվածության մակարդակ  
15% 19% 0,789 

3. 

սոցիալական 

համերաշխության 

խաթարման ռիսկ 

22% 25% 0,880 

4. 

աշխատավարձի հարկման 

արտոնություններով խթա-

նում 

9% 6% 0,667 

5. 

Մաս-

նավոր 

ոլորտ 

նոր աշխատատեղերի 

ստեղծում  

25 000 

տեղ 

23 000 

տեղ 
0,920 

6. 

որակավորման 

դասընթացների 

ունկընդիրներ  

34 000 

մարդ 

31 000 

մարդ 
0,912 

7. 

աշխատատեղերի 

ընդլայնմանը ուղղված 

բիզնես ներդրումներ 

850 

մլրդ 

դրամ 

640 

մլրդ 

դրամ 

0,753 

8. 
Ինքնա-

կառա-

վա-

րման 

մարմին

ներ 

սեզոնային զբաղվածության 

համահարթեցում 
42% 30% 0,714 

9. 
աշխատուժի արտահոսքի 

կանխարգելում 
90% 70% 0,778 

10. 
մարզերում նոր 

աշխատատեղերի բացման 
55% 35% 0,636 

 

Կազմել է հեղինակը:
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ծրագրերի ներդնում 

11. 
Սոցիալ

ական 

աջակց-

ման 

կառույց

ներ 

սոցիալական խոցելի 

խմբերի վերաորակավորում 
70% 65% 0,920 

12. 

սոցիալական խոցելի 

խմբերի աշխատանքի 

տեղավորում 

95% 60% 0,631 

Ընդամենը Σ∆D 9,475 

Զբաղվածության կարգավորման արդյունավետություն 

(Σ∆D)/n 

9,475/12 = 

0,789 

Հետևաբար, առաջարկվող զբաղվածության կարգավորման արդյու-

նավետության ինտեգրալային ցուցանիշը հաշվարկվում է հետևյալ 

բանաձևով. 

F = (Σ∆D)/n 

որտեղ` 

F – զբաղվածության կարգավորման արդյունավետության մա-

կարդակ` շահառուների նպատակադրումների իրագործման տեսանկյու-

նից, 

∆D – զբաղվածության կարգավորման շահառուների սպասում-

ներից փաստացի ձեռքբերումների գործակցային շեղումները,  

n – սպասումները չափող ցուցիչների քանակը:  

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Շահառուների սպասումների տեսանկյունից զբաղվածության կար-

գավորման արդյունավետության ցուցանիշի հաշվարկը հնարավորություն 

է տալիս. 

Առաջին, համապարփակ ներկայացնելու զբաղվածության կարգա-

վորման շահառուների սպասումների իրագործման փաստացի աստիճանը 

և գնահատելու կարգավորիչ գործիքների կիրառումից ստացվող ձեռք-

բերումները։ 

Երկրորդ, իրականացնելու զբաղվածության վարքագծային գործո-

նային վերլուծություն, պարզելով կարգավորման յուրաքանչյուր ուղղու-

թյան ազդեցությունը զբաղվածության մակարդակի փոփոխությունների 

վրա։ 

Երրորդ, ապահովելու զբաղվածության կարգավորման տարա-

բնույթ արդյունքների միասնական չափայնություն, որը հնարավորություն 

է ընձեռնում համադրելի դարձնելու պետություն-մասնավոր ոլորտ փոխ-

համագործակցված կարգավորիչ գործառույթների արդյունքները և դրանով 

իսկ վերհանելու զբաղվածության կարգավորման ուժեղ և թույլ կողմերը։ 
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Հիմնաբառեր․ զբաղվածության պետական կարգավորում, զբաղվա-

ծության կարգավորման արդյունավետություն, զբաղվածության կարգա-

վորման շահառուներ, շահառուների սպասումներ 

 

Օգտագործված գրականություն 
1. Հայաստանի իրավական տեղեկատվական համակարգ «Զբաղվածության 

մասին» ՀՀ օրենքը, Եր. 2013: 

2. Զբաղվածության կարգավորման 2022 թվ. պետական ծրագիր», ՀՀ 

կառավարության 2021 թվ. թիվ 1589-Լ որոշում: 

3. Ստեփանյան Ա. «Զբաղվածության պետական կարգավորման 

արդյունքների գնահատման հիմնախնդիրները» Ֆինանսներ և 

հաշվապահական հաշվառում, Երևան 2022, 

http://www.iatc.am/pub/Journal_1(9)_2022.pdf:  

4. Հայաստանի Հանրապետության աշխատաշուկայի վերլուծություն և 

զբաղվածության պետական կարգավորման ծրագրային լուծումներ, 

«Տնտեսագետ» հրատարակչություն, Եր․ 2021, էջ 33, 244 էջ:  
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ПРОБЛЕМЫ ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕГУЛИРОВАНИЯ 

ЗАНЯТОСТИ В РАМКАХ ОЖИДАНИЙ БЕНЕФИЦИАРОВ 

 

Целью проводимой государством политики занятости насиления 

является создание устойчивых условий, ориентированных на рынок 

труда, что реализуется посредством государственного регулирования 

экономики и социальной защиты людей. В действующем в РА Законе 

«О занятости» четко указано, что «Целью государственной политики 

занятости, как составной части экономической политики, является 

обеспечение удовлетворения спроса на рабочую силу в необходимом ко-

личестве и качестве и эффективное осуществление доступное пред-

ложение рабочей силы, которое следует считать экономическим одним 

из основных условий устойчивого развития. 

В статье предлагается методика оценки эффективности регули-

рования занятостис точки зрения ожиданий бенефициаров, что дает 

возможность. Во-первых, всесторонне представить фактическую сте-

пень выполнения ожиданий бенефициаров регулирования занятости и 

оценить достижения, полученные в результате применения инструмен-

тов регулирования. 

http://www.iatc.am/pub/Journal_1(9)_2022.pdf
https://tradingeconomics.com/armenia/competitiveness-index
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Во-вторых, провести поведенческий функциональный анализ зан-

ятости, выявив влияние каждого направления регулирования на изме-

нение уровня занятости. В-третьих, обеспечить унифицированное 

измерение различных результатов регулирования занятости, что дает 

возможность сравнивать результаты межкооперативных регулирующих 

функций государства и частного сектора и тем самым выделять сильные 

и слабые стороны регулирования занятости. 

 

Ключевые слова: государственное регулирование занятости, эф-

фективность регулирования занятости, бенефициары регулирования зан-

ятости, ожидания бенефициаров 
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EFFECTIVENESS OF EMPLOYMENT REGULATION 

ASSESSMENT ISSUES WITHIN BENEFICIARY EXPECTATIONS 

 

The purpose of the state employment policy is to create stable conditions, 

focused on the labor market, which is implemented through state regulation of 

the economy and social protection of people. The Law “On Employment” in force 

in the Republic of Armenia clearly states that “The goal of the state employment 

policy, as an integral part of economic policy, is to ensure that the demand for 

labor force is met in the required quantity and quality and the effective 

implementation of the available supply of labor force, which should be 

considered an economic one. of the basic conditions for sustainable development. 

The article proposes a methodology for assessing the effectiveness of 

employment regulation in terms of the expectations of beneficiaries, which 

makes it possible. First, to comprehensively present the actual degree of ful-

fillment of the expectations of the beneficiaries of employment regulation and 

evaluate the achievements obtained as a result of the application of regulation 

instruments. Secondly, to conduct a behavioral functional analysis of employ-

ment, identifying the impact of each direction of regulation on changing the 

level of employment. Third, to provide a unified measurement of the various 

results of employment regulation, which makes it possible to compare the results 

of inter-cooperative regulatory functions of the state and the private sector, and 

thereby highlight the strengths and weaknesses of employment regulation. 

Keywords: state regulation of employment, efficiency of employment 

regulation, beneficiaries of employment regulation, expectations of beneficiaries 
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Հրաչյա Դանիելյան 

 

Հյուսիսային համալսարան, տնտեսագիտության թեկնածու 

hro@rambler.ru 

 

ՌԻՍԿԵՐԻ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ 

ՎՃԱՐԱՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ 

 

Ռիսկերի ձևավորումը էլեկտրոնային վճարահաշվարկային համա-

կարգերի գործունեության անբաժանելի մասն են կազմում: Ընդ որում, 

դրանց առաջացումը ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ պատճառներ: Օբյեկտիվ 

պատճառներ թվին են դասվում օրենսդրական բացթողումները, կիբեռան-

վտանգության ապահովման ոչ պատշաճ մակարդակը, միջազգային գոր-

ծընկերների պարտավորությունների կատարման թերացումները: Էլեկ-

տրոնային վճարային համակարգերոմ ռիսկեր կարող են ձևավորվել այն-

պիսի սուբյեկտիվ պատճառներով, ինչպիսիք են վճարային գործիքների 

անարդյունավետ կիրառումը, գործարքներ իրականացնող  կազմակեր-

պությունների իրացվելիության կտրուկ  անկումները, վճարային գործարք-

ների մենեջմենթի թերացումները և այլն:33 

Չնայած այն հանգամանքի, որ մասնագիտական գրականության 

մեջ էլեկտրոնային վճարային գործարքների և էլեկտրոնային փողերի կի-

րառման ռիսկերը ներկայացվում են իրենց բազմազանությամբ, այնուա-

մենայնիվ դրանք կարելի է խմբավորել: Ընդհանուր առմամբ, էլեկտրո-

նային վճարահաշվարկային գործարքների ռիսկերը կարելի է խմբավորել 

չորս ուղղություններով, ինչպիսիք են ֆինանսականը, գործառնականը, 

կիբեռանվտանգությունը և համակարգայինը, որոնք  շխթայապես փոխկա-

պակցված են և ներազդում են միմյանց վրա (տե՛ս գծապատկեր 1․):  

Քննարկման առիթ են հանդիսանում նաև վճարահաշվարկային 

համակարգերի կառավարման գործառույթների իրականացնողների իրա-

վասությունները և դրանց գործունեության առաջնայնությունները: Հար-

ցադրումներ են կատարվում, թե ինչպես պետք է բաշխվեն ռիսկերի կա-

ռավարման ոլորտները կենտրոնական բանկի, առևտրային բանկերի և 

վճարահաշվարկային կազմակերպությունների միջև:34 

 

 

 

 
 

33 Տե՛ս Ковалева Ю.В., Проблемы рисков электронных денег, Вестник ЮУрГУ, #10, 

2007, стр. 33-37 
34 Տե՛ս Солунаянов А.А., Управление рисками платежных систем и их минимизация, 

//Вестник финансовой академии, #1, 2008, стр. 140-149 
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Գծապատկեր 1․ Էլեկտրոնային վճարահաշվարկային համա-

կարգերի գործունեության ռիսկերի դասակարգումը35  

 

Վճարային համակարգերը կարող են հանդիսանալ համակարգային 

ռիսկերի առաջացման և տարածման միջվայր: Համակարգային ռիսկեր 

կարող են առաջանալ, երբ տեխնիկական վթարի հետևանքով խափանվում 

է համակարգի սահուն գործունեությունը, կամ, երբ համակարգի մասնա-

կիցներից մեկը անկարող է կատարել իր ֆինանսական պարտավորու-

թյունները, և համակարգում բացակայում են հատուկ մեխանիզմներ, որոնք 

կարող են սահմանափակել տեխնիկական վթարի կամ ֆինանսական 

խնդիրների բացասական հետևանքների շղթայական տարածումը այլ մաս-

նակիցների վրա: Վճարահաշվարկային համակարգերի կայունությունը ա-

պահովելու համար անհրաժեշտ է, որ ՀՀ ԿԲ-ն ապահովի, որ համակար-

գերի կազմակերպման և գործունեության կանոնները չնպաստեն ֆինան-

սական և գործառնական ռիսկերի գոյացմանը կամ տարածմանը, համա-

կարգում սահմանված լինեն ռիսկերի կառավարման մեխանիզմներ և 

վճարային համակարգի մասնակիցները ունենան հնարավորություններ և 

խթաններ զսպելու հնարավոր ռիսկերը:36  

 

35 Կազմել է հեղինակը: 
36 Տե՛ս ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայք, www.cba. am, //Վճարահաշվարկային 

_համակարգերի հսկողությունը (oversight)` որպես  ՀՀ կենտրոնական բանկերի 

նորագույն ֆունկցիա  

http://www.cba/
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Ռիսկերի վերահսկողության տեսանկյունից վճարային համակար-

գերը տարանջատվում են երկու հիմնական տեսակների՝ համակարգային 

և հանրային նշանակություն ունեցող համակարգեր՝ կախված երկրի 

ֆինանսական համակարգի կայունության վրա դրանց ունեցած ազդե-

ցության չափից: Փորձը ցույց է տալիս, որ երկրների մի մասը հսկողության 

շրջանակում ներառում են միայն համակարգային նշանակություն վճա-

րահաշվարկային միջավայրը: Իսկ, օրինակ Եվրամիությունը ներառում է 

ոչ միայն համակարգային նշանակություն ունեցող համակարգերը, այլ 

նաև հանրային նշանակություն ունեցող մանրածախ վճարային համա-

կարգերը:  

ՀՀ Կենտրոնական բանկի կողմից համակարգային նշանակություն 

վճարահաշվարկային ոլորտի համար սահմանվում են հետևյալ չափա-

նիշները. 

ա) տվյալ համակարգով է իրականացվում ներհանրապետական 

վճարումների համախառն ծավալի 75%-ը և ավելին,  

բ) համակարգով իրականացվում են հիմնականում խոշորածավալ 

վճարումներ,  

գ) տվյալ համակարգը կիրառվում է որպես ֆինանսական շուկայում 

գործառնությունների վերջնահաշվարկի իրականացման համակարգ: 

Իսկ համակարգային նշանակություն չունեցող վճարահաշվար-

կային համակարգերը բավարարում են հետևյալ չափանիշներին. 

- տվյալ համակարգը երկրի միակ մանրածախ վճարումների 

համակարգն է, 

- համակարգով իրականացվում է ներհանրապետական վճարում-

ների համախառն ծավալի 25%-ից ավելին 

- համակարգով իրականացվում է տվյալ տեսակի (օրինակ՝ վճարա-

յին քարտերով ներհանրապետական վճարումներ, վճարային քարտերով 

միջազգային վճարումներ, առանց հաշվի բացման միջազգային վճարում-

ներ, այլ) վճարումների ծավալի 30%-ը և ավելին: Հաշվի առնելով մասնա-

վոր տրանսֆերտների զգալի մասնաբաժինը երկրի ՀՆԱ-ում՝ առանց 

հաշվի բացման միջազգային դրամական փոխանցումների դեպքում նշված 

շեմը սահմանվում է 10% և ավելին:37 

     ՀՀ կենտրոնական բանկի էլեկտրոնային վճարումների համակարգով 

միայն 2019 թվականին կատարվել է 20007,7 մլրդ դրամի վճարում, և քա-

նակով 3,7 մլն գործարք (վճարային հաղորդագրություն), ապահովելով 

համապատասխանաբար 30,3% և 6,8% աճ` նախորդ տարվա համեմատ:38 

 

37 Տե՛ս ՀՀ կենտոնական բանկի պաշտոնական կայք, //Վճարահաշվարկային 

համակարգեր, www.cba.am 
38 Տե՛ս Ֆինանսսական կայունության հաշվետվություն, 2020, //ՀՀ կենտրոնական 

բանկ, Էջ 39 
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Այս առումով կարևորվում է վճարահաշվարկային գործառնական ակտի-

վությունը բնութագրող ցուցիչների վերլուծությունը: Վճարումների ժամա-

յին բաշխվածության ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ վճա-

րահաշվարկային համակարգում որ 2019 թվականին օրական կտրվածքով 

վճարումների քանակի պիկ է հանդիսանում 10:30-11:00 ժամային միջա-

կայքը, որի ընթացքում կատարվել են վճարումների քանակի 19,7%-ը: 

Վճարումների ծավալային պիկը նույնպես գրանցվել է  10:30-11:00 ժամա-

յին միջակայքում, կազմելով օրվա ընթացքում վճարումների ընդհանուր 

ծավալի 23,9%-ը: Քանի որ պիկային միջակայքը բաժին է ընկնում օրվա 

առաջին կեսին, ապա որոշակիորեն մեղմվում են կենտրոնացման հետ 

կապված ռիսկերը, քանի որ խնդիրների առաջացման դեպքում մասնա-

կիցները տվյալ օրում վճարումներ կատարելիս անհրաժեշտ միջոցներ 

ձեռնարկելու ժամանակ են ունենում:39 

      ՀՀ ում գործող վճարահաշվարկային համակարգի թողունակության 

ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ մեկ ժամվա ընթացքում կա-

տարած վճարումների քանակի առավելագույն ցուցանիշները 2019 թվա-

կանին 2018-ի նկատմամբ նվազել են: Առավելագույն ժամային ցուցանիշը 

2019 թվականի ընթացքում կազմել է 4996 վճարում ժամում (2018 թ` 5990): 

Պիկ ժամը գրանցվել է 11:00- 12:00-ի միջակայքում` կազմելով այդ օրվա 

վճարումներքի քանակի 23,1%-ը, ծավալի` 7,9%-ը:  

   Չնայած էլեկտրոնային վճարումների ընդհանուր քանակի աճի, 2019 

թվականին ժամում վճարումների քանակը բնութագրող որոշակի խոշոր 

սահմանաչափերի, ինչպես նաև ժամում վճարումների հոսքի մեծությունը 

բնութագրող ցուցանիշների նվազում է նկատվում: Մասնավորապես, 

դիտարկման արդյունքում գրանցվել է ժամում 4300 և ավել վճարումների 

ցուցանիշ` 1,8%, 3500-4300 վճարում/ժամ` 5,6%, 2500-3500`15,6% ընդհա-

նուր գործառնական ժամերում: 2019 թվականին նախորդ տարվա համե-

մատ վճարումների օրական առավելագույն ցուցանիշը ՀՀ վճարահաշ-

վարկային համակարգում նվազել է` կազմելով 23187 վճարում/օր, երբ 2018 

թվականին պիկը կազմել է 28549:40 Ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի տվյալ-

ների, ժամում 3500 և ավելի վճարումների մասնաբաժինը 2019 թվականի 

կտրվածքով տարեկան կազմել է 7,4% (տե՛ս գծապատկեր 2): 

    Ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի մշտադիտարկման արդյունքների, 2019 

թվականին էլեկտրոնային վճարումների համակարգի հասանելիության 

վրա ազդեցություն ունեցող էական (1 ժամ և ավելի տևողությամբ) միայն 

մեկ միջադեպ է գրանցվել` 1 ժամ 15 րոպե տևողությամբ, որի արյունքում 

 

39Տե՛ս Ֆինանսսական կայունության հաշվետվություն, 2020, //ՀՀ կենտրոնական 

բանկ, Էջ 40 
40 Տե՛ս Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2020, //ՀՀ կենտրոնական 

բանկ, Էջ 40 



ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ   2022   2 (10)                                 «Տնտեսագիտություն» 

 

 72 

ԷՎՀ գործառնական հասանելիությունը տարվա համար կազմել է 99,9%: 

Միջադեպի արդյունքում թողունակության վրա ազդող վճարային հաղոր-

դագրությունների կուտակումներ չեն եղել և համակարգի գործառնական 

օրը փակվել է սահմանված ժամին:41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Գծապատկեր 2    ՀՀ վճարահաշվարկային համակարգում 

վճարում/ժամ առավելագույն քանակն ըստ 2019 թ. ամիսների:42 

                     

Կարևորվում է նաև ոչ միայն ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից վճարա-

հաշվարկային ռիսկերի համակարգային կառավարումը, այլև վճարահաշ-

վարկային կազմաերպությունների կողմից ռիսկերի ճանաչման և զսպման 

մեխանիզմների կիրառումը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ 

վճարահաշվարկային կազմակերպությունների ակտիվներում գերակշռում 

են դրամական միջոցները (տե՛ս աղյուսակ 1), որոնց շարժի գծով ռիսկերը 

առնչվում են օրական վճարումների և դրամական միջոցների սկզբնական 

մնացորդի հարաբերակցությանը, ինչպես նաև վճարահաշվարկային հա-

մակարգում սեփական ռեսուրսներով վճարումների ապահովվածությանը: 

 

 

 

 

 

 

41 Տե՛ս Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2020, //ՀՀ կենտրոնական 

բանկ, Էջ 41 
42 Տե՛ս Ֆինանսական կայունության հաշվետվություն, 2020, //ՀՀ կենտրոնական 

բանկ, Էջ 40 
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Աղյուսակ 31 

ՀՀ-ում գործող վճարահաշվարկային կազմակերպությունների 

ակտիվների կառուցվածքը (%)43 

 

 

Ակտիվներ 

Արմե-

նիան 

Քարդ  

ՓԲԸ 

Թել 

Սել 

 ԲԸ 

 

Իզի 

Փեյ 

 ՍՊԸ 

Մոբի 

Դրամ 

ՓԲԸ 

Իդրա

մ ՍՊԸ 

Ստակ 

Փրոցե-

սինգ 

ՓԲԸ 

Ոչ ընթացիկ 
ակտիվներ 

      

Հիմնական 

միջոցներ 

21,1 7,9 12,6 8,1 5,6 14,1 

Ոչ նյութական 

ակտիվներ 

17,3 22,8 19,2 23,4 7,1 9,3 

Տված փոխառու-

թյուններ 

7,2 4,7 5,8 3,9 7,9 2,2 

Հետաձգված 

հարկային 

ակտիվներ 

0,3 1,1 2,3 0,8 0.2 3,4 

Ընթացիկ 
ակտիվներ 

      

Չավարտված 

գործարքներ 

4,5 3,9 3,2 8,7 19,2 6,7 

Առևտրային 

դեբիտորներ 

2,9 1,8 4,2 4,8 3,3 1,8 

Պաշարներ 3,2 4,1 2,8 2,6 2,5 4,1 

Դրամական 

միջոցներ 

43,5 53,7 49,9 47,7 55,2 58,4 

 

ՀՀ կենտրոնակն բանկի կողմից ռիսկերի կառավարումը նպատակ է 

հետապնդում, որ վճարային համակարգի ենթակառուցվածքները.  

ա/ աշխատեն անխափան, արդյունավետ և ապահովեն կայուն գոր-

ծունեություն, 

բ/ նվազեցնեն և վերահսկեն այն ռիսկերը, որոնք առաջանում են 

վճարային համակարգի առանձին մասնակցի կողմից իր պարտավորու-

թյունների վերջնահաշվարկը ապահովելու անկարողության հետևանքով և 

 

43 Կազմված է կազմակերպությունների կողմից հրապարակված 

հաշվետվությունների հիման վրա: 
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որոնք կարող են տնտեսությունում ցնցումների տարածման պատճառ 

հանդիսանալ;  

գ/ ապահովեն տեխնոլոգիական և ինստիտուցիոնալ զարգացման 

այնպիսի մակարդակ, որը կարող է բավարարել զարգացող տնտեսության 

կարիքները վճարահաշվարկային բնագավառում:44 

Բացի վերոնշյալ հիմնական նպատակներից, ՀՀ ԿԲ-ն կարևորում է 

նաև հանրության վստահության ամրապնդումը անկանխիկ վճարումների 

նկատմամբ՝ սահմանելով այն որպես հսկողության օժանդակ նպատակ: 

Տվյալ նպատակը կապված է ՀՀ-ում բնակչության լայն խավերի կողմից 

անկանխիկ վճարային գործիքների և ծառայությունների կիրառման ավան-

դույթներ ստեղծելու և ազգային արժույթի նկատմամբ վստահությունն 

ամրապնդելու ՀՀ ԿԲ գլոբալ քաղաքականության հետ:45 

Հաշվի առնելով էլեկտրոնային վճարահաշվարկային համակարգերի 

գործունեությանը առնչվող վերը շարադարված ռիսկերը, մեր կողմից առա-

ջարկվում է ռիսկերի բազմագործոնային գնահատման մոտեցում, հիմնված 

նպատակադրումների և դրանցից բխող բացասական շեղումների վրա: Այս 

դեպքում իրականացվում են հետևյալ քայլերը. 

➢ ներկայացվում են վճարահաշվարկային գործունեության կայու-

նությունը ապահովող նպատակադրումներ, յուրաքանչյուրի գծով 

սահմանելով չափայնության թույլատրելի շեմ, 

➢ գործունեության փաստացի արդյունքները համադրվում են 

դրանց գծով սահմանված նպատակադրումների հետ, և ստացված 

շեղումները արտահայտվում են հարաբերական մեծություննե-

րով` գործակիցներով, 

➢ ռիսկի աստիճանի համալիր մոտեցմամբ գնահատման նկատա-

ռումով հաշվարկվում է բոլոր գործոնների գծով գործակցային հա-

մախմբված շեղումը,  

➢ որքան ստացված գործակիցները հեռանում են 1,0-ից, այնքան 

դրանց գծով ներկայացվող վճարահաշվարկային գործառույթները 

համարվում են ռիսկային: 

Այսպես, աղյուսակ 2-ում ներկայացված են էլեկտրոնային վճարա-

հաշվարկային գործառույթներին առընչվող նպատակադրումները և դրան-

ցից գործակցային շեղումները: Ընդ որում, հաշվի առնելով ռիսկային բոլոր 

գործոնները, համալիր գնահատումերի սկզբունքով ստացվել է համա-

 

44  Տե՛ս ՀՀ ԿԲ պաշտոնական կայք, www.cba. am, //Վճարահաշվարկային 

_համակարգերի հսկողությունը (oversight)` որպես ՀՀ կենտրոնական բանկերի 

նորագույն ֆունկցիա 
45  Տե՛ս ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից վճարահաշվարկային և արժեթղթերի 

հաշվարկային համակարգերի հսկողության իրականացման հայեցակարգ, Եր. 

2018 թ,, էջ 8 

http://www.cba/
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խմբված բացասական շեղման 0,1611 գործակից, կամ վճարահաշվար-

կային գործունեության ռիսկի աստիճանի 16,11%, որը կարելի է համադրել 

նախորդ տարիների հետ, նպատակ ունենալով պարզելու ռիսկայնության 

փոփոխման աստիճանը:  

Սակայն, երբ դիտարկվում են համախմբված  ռիսկը ձևավորող ա-

ռանձին գործոնները, ապա պարզ է դառնում, որ  առավելագույն բացասա-

կան շեղումներ է արձանագրվել կրիպտոլիզացիայի և օրական էլեկտրո-

նային վճարումներ/դրամական միջոցների սկզբնական մնացորդ հարաբե-

րակցություն գծով, որոնք առավել շեղումներն են ունեցել 1,0-ից` հա-

մապատասխանաբար կազմելով 0,67 և 0,33 (տե՛ս աղյուսակ 2): Ուստի, 

վերլուծվող ժամանակահատվածում վճարահաշվարկային համակարգի 

գործունեության հենց այս ոլորտներն են համարվում առավել ռիսկային, 

որը և մենեջմենթին ազդակ է հաղորդում կոնկրետ ոլորտային ռիսկերի 

մեղմանն ուղղված կառավարչական որոշումներ կայացնելիս: 

Աղյուսակ 2․ 

Էլեկտրոնային վճարահահավարկային գործունեության ռիսկերի 

բազմագործոնային գնահատմը46 

 

Գործոններ Նշա-

նա-

կում 

Նպատա- 

կադրում 

Փաս-

տա- 

ցի 

 Շեղման 

գործակից 

 

Քարտային սպասարկման 

ծառայությունների ծածկույթ 

R1 80% 65% 0,19 

Կրիպտոլիզացիա R2 3% 5% 0,67 

Կիբեռանվտանգություն R3 98% 91% 0,07 

Վճարումների ժամային միջին 

բաշխվածություն 

R4 3200 3400 0,06 

Վճարային համակարգի 

թողունակություն 

R5 4300 4100 0,05 

Վճարային գործարքների 

հասանելիություն 

R6 100% 99% 0,01 

Վճարումների և դրամական 

միջոցների սկզբնական 

մնացորդի հարաբերակցություն 

R7 0,3 0,4 0,33 

Սեփական ռեսուրսներով վճա-

րումների ապահովվածություն 

R8 85% 82% 

 

0,03 

Կազմակերպությունների 

իրացվելիության մակարդակ 

R9 110% 105% 0,04 

Համախմբված շեղում ΣR/n x x 0,1611 

 

46 Կազմված է հեղինակի կողմից: 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Էլեկտրոնային վճարահաշվարկային գործունեությունում առաջարկ-

վող ռիսկերի գնահատման մոեցումները հնարավորություն են տալիս. 

Առաջին, իրականացնելու վճարահաշվարկային գործունեության 

ռիսկայնության բազմագործոնային վերլուծություն, հաշվի առնելով ոչ մի-

այն ոլորտի ֆինանսատնտեսական, գործառնական, այլև կիբեռանվտան-

գային ու համակարգային ռիսկերը: 

Երկրորդ, կիրառել ռիսկերի գնահատման ինչպես սինթեթիկ, այնպես 

էլ ըստ առանձին գործոնային անալիտիկ մոտեցումներ, որի դեպքում բա-

ցահայտվում են էլեկտրոնային վճարահաշվարկային գործունեության վրա 

բացասաբար ազդող առավել ռիսկային գործառույթները: 

Երրորդ, ներդնել ռիսկերի չափայնության միասնական համակարգ, 

բոլոր գործոնների գծով կիրառելով շեղումների գործակիցներ, որով հնա-

րավորություն է ընձեռնվում գնահատումների դեպքում համադրելի դար-

ձնելու չափման տարբեր միավորներով հանդես եկող ռիսկային գործոն-

ները և կատարելու համեմատական վերլուծություններ ինչպես ժամա-

նակային, այնպես էլ էլեկտրոնային վճարահաշվարկային գործունեության 

ներոլորտային կտրվածքով: 

 

Հիմնաբառեր․ կրիպտոակտիվ, էլեկտրոնային փող, վճարահաշվարկային 

ռիսկեր, կիբեռանվտանգություն, վճարումների արագություն, վճարումների 

ապահովվածություն 
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ВОПРОСЫ ОЦЕНКИ РИСКА В ЭЛЕКТРОННО ПЛАТЕЖНЫХ 

СИСТЕМАХ 

Грачья Даниелян 

Северный университет, кандидат экономических наук 

 

Формирование риска является неотъемлемой частью работы 

электронных платежных систем. При этом их возникновение имеет 

объективные и субъективные причины. К объективным причинам 

относятся пробелы в законодательстве, недостаточный уровень защиты 

от киберрисков, невыполнение обязательств международных партнеров. 

Риски в электронных платежных системах могут формироваться по 

таким субъективным причинам, как неэффективное использование 

платежных инструментов, резкие падения ликвидности транзакционных 

организаций, недостатки в управлении платежными операциями и др. 

В статье предложены методы оценки рисков при учете элек-

тронных платежей, которые позволяют: 

Во-первых, провести многофакторный анализ рискованности рас-

четно-платежной деятельности с учетом финансовых, экономических, 

операционных, а также кибербезопасности и системных рисков любого 

сектора. 

Во-вторых, применять как синтетический, так и аналитический 

подходы оценки рисков по отдельным факторам, при этом выявляются 

наиболее рискованные функции, негативно влияющие на деятельность 

по учету электронных платежей. 

В-третьих, внедрить единую систему измерения рисков, при-

меняя коэффициенты отклонений для всех факторов, что дает 

возможность сравнивать факторы риска с разными единицами изме-

рения в случае оценок и проводить сравнительный анализ как 

почасовой, так и электронной тарификации деятельности. Внутри-

секторный разрез. 

 

    Ключевые слова: криптоактив, электронные деньги, расчетные 

риски, кибербезопасность, скорость оплаты, безопасность платежей 
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ISSUES OF RISK ASSESSMENT IN THE ELECTRONIC 

ACCOUNTING SYSTEMS 

 

Hrachya Danielyan 

Northern University, PhD in Economics 

 

Risk formation is an integral part of the operation of electronic 

payment systems. Moreover, their occurrence has objective and subjective 

reasons. Objective reasons include legislative gaps, inadequate level of cyber 

risk protection, and failure to fulfill the obligations of international partners. 

Risks in electronic payment systems can be formed due to such subjective 

reasons as inefficient use of payment instruments, sharp drops in the liquidity 

of transaction organizations, shortcomings in the management of payment 

transactions, etc. 

The article proposes methods of risk assessment in electronic payment 

accounting activities, which enable: 

First, to carry out a multi-factor analysis of the riskiness of payment 

accounting activities, taking into account the financial, economic, operational, 

as well as cyber security and systemic risks of any sector. 

Secondly, to apply both synthetic and analytical approaches of risk 

assessment according to individual factors, in which case the most risky 

functions that negatively affect the electronic payment accounting activity are 

revealed. 

Thirdly, to introduce a unified risk measurement system, applying 

coefficients of deviations for all factors, which provides an opportunity to 

compare the risk factors with different units of measurement in the case of 

assessments and to perform comparative analyzes of both hourly and 

electronic billing activities. intra-sector cut. 

 

    Keywords: crypto asset, electronic money, settlement risks, cyber security,     

                      payment speed, payment security 

 

Ներկայացվել է` 02.09.2022 թ. 
Ընդունվել է` 28.10.2022 թ. 
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Միջազգային հանրությունը բազմիցս  է բախվում ժողովուրդների 

իրավունքների կոպիտ ոտնահարումների՝ զանգվածային վայրագություն-

ների, բռնությունների, էթնիկ զտումների, ցեղասպանության դեպքերի: 

Նման ոտնահարումներից և միջազգային անվտանգությանը սպառնացող 

մարտահրավերներից խուսափելու համար մարդասիրական միջամտու-

թյան կիրառման բազմաթիվ դեպքերը հաճախ միանշանակ չեն ընդունվել 

միջազգային հանրության կողմից:  

«Մարդասիրական միջամտություն» հասկացության իրավական հի-

մքերի շուրջ քննարկումներն ու բանավեճերը հատկապես ակտիվացան 

Կոսովոյում ՆԱՏՕ-ի իրականացրած գործողություններից և հատկապես 

Ռուսաստանի Դաշնության կողմից Ուկրաինայում իրականացված գործո-

ղություններից հետո, ինչը առաջինի կողմից որակվեց որպես «մարդասի-

րական միջամտություն»: 

  «Մարդասիրական միջամտություն» միջազգային իրավական եզ-

րույթի ավանդական իմաստը միջազգային իրավունքում ընկալվել է որ-

պես մարդասիրական նպատակով հարկադիր ռազմական միջամտություն: 

Սեփական բնակչության պաշտպանությունն առաջին հերթին պետության 

պատասխանատվությունն է, իսկ միջազգային հանրության կողմից պաշտ-

պանելու պատասխանատվության իրականացումը թույլատրելի է միայն 

այն դեպքում, երբ թիրախային պետությունը ի վիճակի չէ կամ չի ցանկա-

նում պաշտպանել իր բնակչությանը:  

Իրավական բաղադրիչի տեսանկյունից գուցե թվա, թե ամբողջ գոր-

ծընթացը միջազգային իրավունքում հստակեցված է. վաղ նախազգուշաց-

մամբ հնարավոր է կանխել մարդկությանը սպառնացող մի շարք մարտա-

հրավերներ, մինչդեռ, մեր կարծիքով,կոնկրետ տարածաշրջանում որոշ 

դերակատարների շահերի, հետաքրքրությունների առկայությունը կամ 

բացակայությունը կարող են առավել որոշիչ դեր խաղալ և ձախողել վաղ 

նախազգուշացման արդյունավետությունը:  

Վաղ նախազգուշացման հաջողելու դեպքում հաջորդ առանցքային 

նշանակություն ունեցող քայլը ստեղծված իրավիճակում կանխարգելող 

mailto:a.khechoyan@rambler.ru
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միջոցների ճիշտ ընտրությունն է: Երբ վաղ նախազգուշացման փուլում 

համակարգված ինֆորմացիայի հիման վրա իրավասու կողմերը որոշեն 

գործել՝ դա դեռ չի ենթադրում խնդրի կարգավորում: Առանձնակի նշանա-

կություն ունի ճիշտ գործիքակազմի ընտրությունը, քանի որ, հակառակ 

դեպքում, հնարավոր են զարգացման անկանխատեսելի սցենարներ՝ բա-

ցասական հանգուցալուծմամբ: Ռազմավարական մակարդակում դա նշա-

նակում է. 

         1. իմանալ, թե երբ և որտեղ ներդնել հակամարտությունների կան-

խարգելման սահմանափակ ռեսուրսներ` հիմնված ռիսկերի և դրական 

ազդեցության ներուժի գնահատման վրա, 

         2. ունենալ գիտելիքներ այն մասին, թե հակամարտությունների կան-

խարգելման գործիքակազմում որ գործիքներն օգտագործվեն տարբեր ի-

րավիճակներում և փուլերում, և ինչ համադրությամբ, 

         3. իմանալ, թե գործառնական մակարդակում ինչպես օգտագործել 

հակամարտությունների կանխարգելման տարբեր գործիքներ՝ առավելա-

գույն արդյունքի հասնելու համար: Հետևաբար, եթե անգամ վաղ նախա-

զգուշացումը լիարժեքորեն կազմակերպված է, ինչպես նաև հաղթահար-

ված է քաղաքական կամքի բացակայության մարտահրավերը՝ սա դեռ չի 

նշանակում, որ կանխարգելմանն ուղղված քայլերն արդյունավետ կլինեն: 

Միջոցների վերաբերյալ փոխըմբռնման ձևավորումը ևս կարող է 

խոչընդոտներ առաջացնել, իսկ մշտապես նույն գործիքակազմի ընտրու-

թյունը տարբեր իրավիճակների համար չի երաշխավորում նույն ար-

դյունքը: Հաշվի առնելով, որ գոյություն չունեն զարգացող հակամարտու-

թյունների համընդհանուր լուծումներ, հակամարտության կանխարգելման 

արդյունավետ ռազմավարության ձևավորումը պահանջում է հիմնական 

դերակատարների, հակամարտությունների շարժիչ ուժերի և հնարավոր 

մեղմացնող գործոնների, ինչպես նաև սրացման հնարավոր ազդակների 

կամ հնարավոր պահերի ավելի խորը վերլուծություն:  

Հետևաբար յուրաքանչյուր դեպք ենթադրում է մի շարք գործոնների, 

հանգամանքների ուսումնասիրություն, վերլուծություն, ապա դրա հիման 

վրա առավել նպատակահարմար գործիքակազմի ընտրություն: Գործիքա-

կազմի ընտրությունն ուսումնասիրելիս ակնհայտ է դառնում, որ կանխար-

գելման պատասխանատվության հաջողելու համար այս գործընթացում 

անհրաժեշտ է մի շարք հանգամանքների ուսումնասիրություն, ճիշտ ռազ-

մավարության մշակում ու իրականացում: Կանխարգելման պատասխա-

նատվության արդյունավետությունը, ըստ էության, պայմանավորված է 

սպառնալիքների կանխարգելման համար անհրաժեշտ ործողությունների 

իրականացման պատրաստակամությամբ, դրանք իրականացնելու քաղա-

քական կամքով: 

 Բոլոր պետությունները, ստորագրելով ՄԱԿ կանոնադրությունը, 

պարտավորվել են հարգել մարդու իրավունքներն ու ազատությունները, 

ուստի յուրաքանչյուրի գործունեության հիմքում նախ պետք է ընկած լինեն 
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համամարդկային արժեքները: Ցանկացած միջամտության իրականացման 

դեպքում նախ և առաջ կարևոր է գնահատել դրա արդյունքը մարդու 

իրավունքների պաշտպանության տեսանկյունից:  

Միջազգային հանցագործությունների շարքում առավել ծանր հան-

ցագործություն է համարվում ցեղասպանությունը, հետևաբար միջազգա-

յին իրավունքի տեսանկյունից առավել կարևոր ենք համարում ցեղասպա-

նություն հանցագործության վերաբերյալ միջազգային փաստաթղթերի և 

դրանց կիրառման պրակտիկայի ուսումնասիրությունը: 

1944թ. «Առանցքի երկրների տիրապետությունը բռնազավթված 

Եվրոպայում» գրքում Ռաֆայել Լեմկինի առաջին անգամ կիրառած «ցեղա-

սպանություն» եզրույթի և այն որպես հանցագործություն որակող նրա մի 

շարք գաղափարների հիման վրա ձևավորվեց ու ՄԱԿ-ի Գլխավոր ասամ-

բլեայում 1948թ. դեկտեմբերի 9-ին միաձայն ընդունվեց «Ցեղասպանության 

հանցագործության կանխարգելման և դրա համար պատժի մասին» կոն-

վենցիան: Կոնվենցիայի ընդունումից հետո այդ եզրույթը շատ արագ մտավ 

քաղաքական և առօրյա բառապաշար, սակայն անգամ միջազգային 

հանրությունը՝ միջազգային հարաբերություններում առանցքային դերա-

կատարություն ունեցող կազմակերպության՝ ՄԱԿ-ի գլխավորությամբ, 

ձախողել է մարդկության դեմ կատարվող ամենավտանգավոր հանցա-

գործության դեմ պայքարն ու հաճախ լիարժեքորեն չի կատարում դրան 

առնչվող գործառույթները:  Հետևաբար խիստ արդիական է այն հարցը, թե 

ինչո՞ւ նման կարևորություն ունեցող կոնվենցիայի կիրառումը բախվում է 

լուրջ, հաճախ՝ անհաղթահարելի խոչընդոտների: Պատճառը նույնն է, ինչ 

միջազգային հարաբերություններում դժվար կարգավորվող այլ երևույթ-

ների, մասնավորապես, հակամարտությունների կարգավորման գործըն-

թացների դեպքում է1:  

Ինչպես հայտնի է, միջազգային հարաբերություններում մի շարք 

հարցերի կարգավորման գործընթացների հանգուցալուծումները շատ հա-

ճախ ձգձգվում են առանձին, հատկապես՝ քաղաքական և իրավական բա-

ղադրիչների համադրման բարդությունների պատճառով:  

Քանի որ Կոնվենցիայի ընդունման ժամանակահատվածում նմա-

նատիպ այլ՝ մարդկության դեմ ուղղված հանցագործությունները և պա-

տերազմական հանցագործությունները ուղղակիորեն կապվում էին պա-

տերազմի ժամանակահատվածի հետ /միայն 2002թ. Միջազգային քրե-

ական դատարանի ստեղծման կապակցությամբ այս սահմանափակումը 

հաղթահարվեց և մարդկության դեմ կատարված հանցագործությունների 

դեպքում հանվեց պատերազմական ժամանակահատվածով պայմանա-

 

1 Տե՛ս Մանուկյան Ս., «Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և 

պատժելու մասին կոնվենցիայի կիրառման հնարավորություններն ու 

դժվարությունները,ՀայկականՔաղաքագիտականՀանդես 1(15) 2021,՝էջ 28: 
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վորված սահմանափակումը/, վտանգ կար, որ նույնը կարվի նաև ցեղաս-

պանության դեպքում: Սակայն Կոնվենցիայի առաջին հոդվածը սահմա-

նեց, որ «ցեղասպանությունը, անկախ նրանից` կատարվում է խաղաղ, թե 

պատերազմական պայմաններում, ըստ միջազգային իրավունքի հան-

ցագործություն է, որը նրանք /պայմանավորվող կողմերը/ պարտավորվում 

են կանխարգելել և պատժել»2։ Դա փաստում է, որ այն կարող է իրակա-

նացվել ցանկանած իրավիճակում՝ խաղաղության, ներքին խռովության, 

քաղաքացիական պատերազմի, միջազգային զինված հակամարտության 

կամ այլ պայմաններում: Թերևս ամենաազդեցիկ նշանակությունն ունեցավ 

այն հանգամանքը, որ այդ շրջանում դեռևս թարմ էին տպավորությունները 

հրեաների նկատմամբ իրագործված բռնություններից, որոնք տեղի էին ու-

նեցել ոչ միայն պատերազմի ընթացքում, այլ նաև դրանից առաջ: Այս երկու 

հասկացություններն էլ կիրառություն գտան Երկրորդ աշխարհամարտից 

հետո նացիստական հանցագործների նկատմամբ Նյուրնբերգում կազմա-

կերպված միջազգային դատավարությունների ժամանակ: Նացիստական 

կուսակցության պարագլուխները դատապարտվեցին հենց պատերազ-

մական հանցագործությունների և խաղաղության դեմ հանցագործություն-

ների մեղադրանքով, սակայն քանի որ դրանք ամբողջովին չէին նկարագ-

րում նացիստների կողմից իրականացված հանցանքը, ներմուծվեց ևս մեկ 

հանցագործության տեսակ՝ մարդկության դեմ կատարված հանցագործու-

թյուն:  

Յուրաքանչյուր պետություն պարտավոր է ազգային օրենսդրությու-

նում ներդնել մեխանիզմներ, որոնք նպաստելու են իր տարածքում կա-

տարված ցեղասպանության մեղավորներին պատժելուն և ունի սեփական 

տարածքում ցեղասպանական գործողություններ թույլ չտալու պարտավո-

րություն: Եթե որևէ պետության տարածքում տեղի է ունենում ցեղաս-

պանություն, ապա անկախ պետական իշխանությունների ներգրավվածու-

թյան աստիճանի, նրանց կարող է մեղադրանք առաջադրվել հանցագոր-

ծությունը չկանխելու համար: 

Ակնհայտ է, որ «ցեղասպանություն» երևույթի սահմանումը պետք է 

ունենա այլ հանցագործություններից դրա տարանջատման հատկանիշ: 

Դա մարդկային այս կամ այն խումբը մասնակիորեն կամ լիովին ոչնչաց-

նելու մտադրությունն է: Ակնհայտ է, որ տարանջատող հատկանիշի առ-

կայությունը պարտադիր է հանցագործության որևէ տեսակ առանձնաց-

նելու համար: Սակայն պարզ է նաև, որ օգտագործված հատկանիշը ան-

հրաժեշտ է դարձնում ցեղասպանության մտադրությունը փաստարկված և 

հանգամանորեն հիմնավորող ապացույցների ներկայացում: Բնական է, որ 

յուրաքանչյուր հանցագործ փորձում է քողարկել արարքը, և  այդ պայման-

 

2 Տե՛ս Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժի մասին 

կոնվենցիա, ընդ.09.12.1948. www.arlis.am/Վերջինայցելությունը՝15.04.2022 

http://www.arlis.am/Վերջին
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ներում, հանցագործության մտադրությունն ապացուցելը չափազանց 

դժվար գործ է դառնում: Իհարկե, երբեմն ցեղասպանություն նախաձեռնող-

ները պարզորոշ հայտարարում են թիրախային խմբի ոչնչացման նպատա-

կադրումը: Օրինակ, 1904թ. հարավային Աֆրիկայում բնակվող հերերո-

ների ոչնչացումը միանշանակ ձևով հռչակվեց գերմանական գաղութային 

զորքերի հրամանատար գեներալ Ֆոն Թրոպայի հայտարարության մեջ: 

Ռուանդայում 1994թ. իրականացված ցեղասպանության ժամանակ հութու 

զինյալները ռադիոյով հաղորդում էին զոհերի գտնվելու վայրերը և կոչ 

անում նրանց հայտնաբերել և ոչնչացնել, քանի որ նրանք պատկանում էին 

թութսի ցեղին3:Այնուամենայնիվ, այդ հանցագործությունը կատարողները 

փորձում են խուսափել հանցավոր ապացույցներ թողնելուց: 

Թուրքական կառավարությունը տասնյակ տարիներ պնդում է, որ 

1915թ. մեկ ու կես միլիոն հայերի բնաջնջումը ցեղասպանություն չէր, այլ 

Առաջին համաշխարհային պատերազմի արդյունք է, որի ընթացքում տեղի 

են ունեցել խռովություններ, անկարգություններ և միգուցե քաղաքացիա-

կան պատերազմ և հայերի զոհերը հենց տեղի ունեցածի հետևանք են4: 

Նրանք շեշտադրում են գրավոր և տարընթերցումներից զուրկ փաստա-

թղթի բացակայությունը՝ հրաժարվելով ընդունել մտադրության առկայու-

թյունը: Մեկ միանշանակ փաստաթղթի բացակայությունն են շեշտադրում 

նաև Հոլոքոստը ժխտողները: Ահա թե ինչու վերջին շրջանում մտադ-

րության առկայությունը փորձ է արվում հիմնավորել ոչ թե փաստա-

թղթային հիմքով, այլ տեղի ունեցածի հետևանքների վերլուծությամբ: Կոն-

վենցիայի կիրառման մեկ այլ դժվարություն է զոհերի թվի խնդիրը, որը 

բխում է «մասամբ ոչնչացնելու մտադրություն» ձևակերպումից:  

Մարդկության պատմության ընթացքում եզակի դեպքեր կարելի է 

նշել, երբ ցեղասպանությունների հետևանքով խմբերն ոչնչացել են 

ամբողջությամբ: Հետևաբար միանգամայն տրամաբանական էր Կոնվեն-

ցիայի քննարկման ժամանակ Նորվեգիայի պատվիրակի առաջարկը, ով 

շեշտեց, որ «ցեղասպանություն կատարելու համար չկա անհրաժեշ-

տություն սպանել խմբի բոլոր անդամներին»: Հարավսլավիայի պատվիրա-

կությունը երկրորդեց այդ առաջարկը, նշելով, որ «ցեղասպանության 

հիմնական բնութագիրն ընկած է խմբի վրա հարձակում գործելու մտադ-

րության մեջ»: Դա կարևոր նկատառում էր, հակառակ պարագայում Կոն-

վենցիան ուղղակի անհնար կլիներ գործարկել, քանի որ ցանկացած ցե-

ղասպանությունից հետո էլ աշխարհի ինչ որ մասում կպահպանվեին զոհ 

 

3 Տե՛ս Պետրոսյան Գ. Միջազգային քրեական իրավունք, ԵՊՀ հրատարակչություն, 

2021, էջ144: 
4 Տե՛ս Մանուկյան Ս., «Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու 

ևպատժելու մասին  կոնվենցիայի կիրառման հնարավորություններն ու 

դժվարությունները,Հայկական Քաղաքագիտական Հանդես 1(15) 2021,էջ 32: 
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ազգի որոշ թվով ներկայացուցիչներ, ինչը կհերքեր «ամբողջական» 

ոչնչացման փաստը: Մինչդեռ, ոճրագործները, ծրագրելով ցեղասպանու-

թյունը, հնարավորություն են ունենում բնաջնջել միայն թիրախային խմբի 

իրենց համար հասանելի հատվածը: Նույնիսկ մեկ մարդու սպանությունը՝ 

խումբը ոչնչացնելու մտադրությամբ, կարող է բնորոշվել ցեղասպանու-

թյուն, քանի որ այդ անհատը խմբի մաս է կազմում: 

Հարկ է նաև արձանագրել, որ խմբի մասնակի կամ ամբողջական 

ոչնչացման խնդիրը վերաբերում է ոչնչացման մտադրությանը, այլ ոչ՝ 

կատարված արարքին 5 : Հետևաբար Կոնվենցիան կարող է գործադրվել 

ցեղասպանության իրականացման փորձի մեղադրանքով, եթե առկա է 

մտադրությունը: Իհարկե, զոհերի թիվը կարող է լինել այդ մտադրության 

ապացույց, բայց այն բոլորովին էլ անհրաժեշտ նախապայման չէ: 1946թ. 

ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի ընդունած բանաձևը նշում է. «Ցեղասպա-

նությունը ամբողջական մարդկային խմբերի գոյության իրավունքի ժխտու-

մն է, այն դեպքում, երբ սպանությունը դա անհատ մարդկային էակների 

կյանքի իրավունքի ժխտումն է»: Ցեղասպանության զոհերը թիրախավոր-

վում են ոչ թե այն պատճառով, որ պատկանում են ինչ որ խմբի, այլ այն 

պատճառով, որ որևէ ազգային, էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական խմբի 

ներկայացուցիչներ են ի ծնե: 

             Կոնվենցիան ունի շատ կարևոր ևս մեկ առանձնահատկություն: 3-

րդ հոդվածը սահմանում է, որ պետք է պատժվեն ոչ միայն նրանք, ովքեր 

ցեղասպանություն են կատարել, այլև ովքեր,  

«ա) մասնակցել են ցեղասպանություն կատարելու նպատակով դավադրու-

թյան, 

 բ) ուղղակի և հրապարակայնորեն հրահրել են ցեղասպանություն, 

 գ) արել են ցեղասպանություն կատարելու փորձը, և 

 դ) հանցակցություն ունեն ցեղասպանության կատարման մեջ»: 

Ակնհայտ է, որ Կոնվենցիայում հստակորեն ձևակերպված է ամեն 

ինչ՝ ցեղասպանության սահմանումից մինչև պատժելի արարքները։  Կոն-

վենցիայում սահմանված նպատակների իրագործման գլխավոր պայման-

ներից մեկը մեղավոր անձանց պատժելու գործուն մեխանիզմների գոյու-

թյունն է:  

              Թեև Կոնվենցիան ուժի մեջ է մտել 1951թ. հունվարի 12- ին, երբ 

նվազագույն անհրաժեշտ թվով՝ 20 երկրներ վավերացրեցին, սակայն ՄԱԿ-

ի Անվտանգության խորհրդի հինգ մշտական անդամներից միայն երկուսը՝ 

Ֆրանսիան և Չինաստանը, դարձան պայմանագրի կողմ: Խորհրդային Մի-

ությունը վավերացրեց այն միայն 1954թ., Միացյալ Թագավորությունը՝ 

1970թ., Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետությունը՝ 1983թ., իսկ 

 

5 Տե՛ս Պետրոսյան Գ., Միջազգային քրեական իրավունք, Ե. ԵՊՀ 

հրատարակչություն, 2021, էջ 148: 
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ԱՄՆ-ն՝ միայն 1988թ.: Կոնվենցիայի վավերացման ձգձգումը հանգեցրեց 

նրան, որ տևական ժամանակ այն չէր գործում և միայն 1990-ականներին 

սկսեց ավելի լայն կիրառություն ստանալ միջազգային իրավունքում: Ի 

պատասխան 1993թ. Խորվաթիայում և Բոսնիա և Հերցեգովինայում տեղի 

ունեցած զանգվածային վայրագությունների, ՄԱԿ-ի Անվտանգության 

խորհուրդը ստեղծեց նախկին Հարավսլավիայի հարցով միջազգային քրե-

ական դատարանը (ICTY): Դա առաջին միջազգային քրեական տրիբու-

նալն էր Նյուրնբերգից հետո և առաջինն էր ընդհանրապես, որի պարտա-

վորությունների մեջ էր մտնում քննել ցեղասպանության դեպքերը: Հաջորդ 

քայլը 1998թ. Միջազգային քրեական դատարանի ստեղծումն էր Հռոմի 

ստատուտով: Որոշվեց հիմնել առաջին մշտական գործող միջազգային 

քրեական դատարանը: Հռոմի ստատուտի մշակման գործընթացը և Սու-

դանի նախագահի Օմար ալ-Բաշիրի՝ Դարֆուրում իրականացված ցեղաս-

պանության համար պատասխանատվության վերաբերյալ Միջազգային 

քրեական դատարանի կողմից քննվող գործը լրացուցիչ պարզաբանումներ 

մտցրեցին միջազգային իրավունքում ցեղասպանության հանցագործու-

թյան վերաբերյալ:  

Կարծում ենք, 2020թ. Ադրբեջանի սանձազերծած պատերազմը մի-

ջազգային իրավունքի նորմերին համապատասխան իր ինքնորոշման իրա-

վունքն իրացրած, սակայն միջազգային ճանաչում չունեցող Արցախի ժո-

ղովրդի նկատմամբ իրականացրած զանգվածային ոճրագործության օրի-

նակ է: Զանգվածային ոճրագործությունների կանխարգելումն ունի ա-

ռանցքային նշանակություն ոչ միայն պետական, այլև տարածաշրջանային 

անվտանգության և կայունության պահպանման տեսանկյունից: Կանխար-

գելումն առաջ է բերում ավելի քիչ մարտահրավերներ ու ռիսկեր, քան 

կոնկրետ դեպքին անմիջական արձագանքումը: Այն կարող է վերացնել 

կամ նվազեցնել ցեղասպանության կամ զանգվածային ոճրագործության 

այլ տեսակների պատճառները: Այդ տեսանկյունից Ցեղասպանության 

կանխարգելման հարցերով ՄԱԿ-ի գրասենյակի և «Պաշտպանելու պա-

տասխանատվության» սկզբունքի հարցերով հանձնաժողովի համատեղ 

մշակած Շրջանակը կարող է ծառայել որպես արդյունավետ գործիք՝ զան-

գվածային ոճրագործությունների ռիսկերի գնահատման համար:  

Ընդհանրապես, պետք է նշել, որ «Զանգվածային ոճրագործություն-

ներ» եզրույթը վերաբերում է միջազգայնորեն սահմանված երեք հանցա-

գործությունների՝ ցեղասպանություն, մարդկության դեմ ուղղված հան-

ցագործություններ և պատերազմական հանցագործություններ: Դրանք 

համարվում են մարդկության դեմ ուղղված առավել լուրջ հանցագործու-

թյունները, որոնք ունեն միջազգային հանցագործությունների կարգավ-

իճակ: Միջազգային իրավունքի համաձայն, ցեղասպանությունը հանցա-

գործություն է ազգային, էթնիկ, ռասայական կամ կրոնական խմբի ան-

դամների նկատմամբ: Թեև այդ հանցագործության զոհերն անհատներ են, 

սակայն նրանք թիրախավորվում են այդ խմբերից որևէ մեկին պատ-
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կանելու պատճառով: Մարդկության դեմ հանցագործությունները վերա-

բերում են այն գործողություններին, որոնք քաղաքացիական բնակչության 

դեմ ուղղված լայնածավալ կամ համակարգային հարձակումների մաս են 

կազմում: Ոչ քաղաքացիական անձինք ևս կարող են դառնալ այդ հար-

ձակումների զոհ, սակայն որպեսզի տվյալ գործողությունը համարվի 

մարդկության դեմ ուղղված հանցագործություն, հարձակումների հիմնա-

կան թիրախը պետք է լինի քաղաքացիական բնակչությունը: Զանգվածա-

յին ոճրագործությունների կանխարգելումը կարևոր է ոչ միայն պետական 

անվտանգության, այլև տարածաշրջանային և միջազգային կայունության 

ու անվտանգության պահպանման տեսանկյունից: Այդ հանցագործու-

թյունները կարող են չսահմանափակվել ազգային սահմաններով և 

ներթափանցել հարևան երկրներ, օրինակ, ստեղծելով կամ մեծացնելով 

լարվածությունը կրոնական կամ էթնիկ բաժանարար գծերով:  

Ի տարբերություն սառըպատերազմյան և վաղ հետսառըպատե-

րազմյան շրջանների, ներկայումս ձևավորված են ավելի հստակ ռազմա-

վարական շրջանակներ, մեխանիզմներ ու ինստիտուտներ (ՄԱԿ-ի գրա-

սենյակները, Միջազգային քրեական դատարանը, զանգվածային ոճրագոր-

ծությունների հարցերով զբաղվող ոչ կառավարական կազմակերպություն-

ները և այլն)՝ զանգվածային ոճրագործությունները կանխարգելելու կամ 

դրանց համարժեք արձագանքելու նպատակով: Միաժամանակ, արդյու-

նավետ կանխարգելումը կամ դեպքին անմիջական արձագանքումը, բացի 

քաղաքական կամքից, պահանջում են հակամարտության միջավայրի, 

դրա պատմության, ինչպես նաև այն գործոնների մանրակրկիտ ուսում-

նասիրություն, որոնք կարող են հրահրել զանգվածային ոճրագործու-

թյուններ։ 

Ինչ վերաբերում է միջազգային հանցագործություն հանդիսացող 

ագրեսիային, ապա ՄԱԿ-ի Գլխավոր  Ասամբլեայի 1974 թվականի դեկ-

տեմբերի  14-ի ագրեսիայի N3314 բանաձևը  սահմանում է, որ «Ագրեսիան 

պետության  կողմից  առաջինը զինված  ուժի  կիրառումն է, որն  ուղղված է  

այլ  պետության ինքնիշխանության, տարածքային ամբողջականության 

կամ քաղաքական անկախության դեմ, որն անհամատեղելի  է ՄԱԿ-ի 

կանոնադրության հետ» 6 ։ Չնայած  այս  բանաձևի  ընդունմամբ առա-

ջընթաց  քայլ  կատարվեց  միջազգային  խաղաղության  և անվտանգու-

թյան  պաշտպանության  գործում, սակայն այն իր  հերթին ունի  թերի  և  

բաց  կողմեր։ Կարծում  ենք,  որ  ավելի  նպատակահարմար  կլիներ , եթե 

1974 թ. դեկտեմբերի  14-ին ՄԱԿ-ի  Գլխավոր Ասամբլեայի կողմից  ընդուն-

ված  ագրեսիայի N3314 բանաձևում  նշվեր՝ «Ագրեսիան պետության  կող-

մից  առաջինը զինված ուժի  կիրառումն  է, որն  ուղղված է  այլ  պետու-

 

6 Տե՛ս Պետրոսյան Գ., Միջազգային քրեական իրավունք, Ե. ԵՊՀ 

հրատարակչություն, 2021, էջ214: 
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թյան  ինքնիշխանության, տարածքային  ամբողջականության  կամ  քաղա-

քական  անկախության  դեմ, որն  անհամատեղելի  է  ՄԱԿ-ի կանոնադ-

րության նպատակների  և  սկզբունքների  հետ»։  

Միջազգային իրավունքի գիտության մեջ ագրեսիայի  ակտի  առկա-

յության  համար էական  է  համարվում ոչ  միայն  պետության  կողմից ա-
ռաջինը զինված  ուժի  կիրառման  հանգամանքը, այլ  նաև  պարտադիր  

պայման՝    պետության  կողմից  առաջինը զինված  ուժի  կիրառումը՝  ուղ-

ղված  մեկ  այլ  պետության ինքնիշխանության, տարածքային  ամբողջա-

կանության կամ քաղաքական  անկախության  դեմ։ Այսինքն  պարտադիր  

է  համարում  նաև ագրեսիվ մտադրության չափանիշի՝ animus aggressionis  

առկայությունը7։  

ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի 1974 թ-ի դեկտեմբերի 14-ի 

ագրեսիայի  N3314 բանաձևի ագրեսիայի հասկացությունը կոնկրետաց-

վում է որպես ագրեսիա որակվող արարքների մոտավոր թվարկմամբ՝ 

անկախ նրանից տեղի է ունեցել պատերազմի հայտարարում, թե՝ոչ։ Սա ևս  

էական պայման է, քանի  որ  ագրեսիա  հանցագործության որակման 

համար պարտադիր չէ պատերազմ հայտարարելու կամ չհայտարարելու  

հանգամանքը։ 

Սահմանման 3-րդ հոդվածը  նման գործողությունների թվին է 

դասում՝  

    ա ) պետության զինված ուժերի ներխուժումը կամ ներթափանցումը այլ 

պետության տարածք կամ  ցանկացած այլ ռազմական  օկուպացիա՝ ան-

կախ դրա  ժամկետային  բնույթից, որը  հանդիսանում է այդպիսի  ներուժ-

ման կամ հարձակման արդյունք կամ  այլ պետության  տարածքի կամ  

դրա  որևէ հատվածի  անեքսիան, որը կատարվում է  ուժի  կիրառմամբ։  

    բ)  մեկ պետության զինված  ուժերի  կողմից մեկ  այլ պետության  տա-

րածքի ռմբակոծումը  կամ  մեկ  պետության կողմից  ցանկացած տեսակի  

զենքի կիրառումը այլ պետության  տարածքի նկատմամբ։  

    գ) մեկ պետության զինված  ուժերի  կողմից մեկ  այլ  պետության  նավա-

հանգիստների կամ ափերի շրջափակումը՝ բլոկադան։  

    դ)  զինված ուժերի հարձակումը  այլ  պետության ցամաքային, ծովային, 

օդային ուժերի  վրա։  

    ե)  այլ պետության հետ  կայացրած համաձայնությանը համապատաս-

խան այդ պետության տարածքում գտնվող  զինված ուժերի օգտագործու-

մը, որը  կատարվում  է համաձայնության  պայմանների խախտմամբ կամ 

ընդունող պետության  տարածքում նման  զորքերի  պահումը, երբ  համա-

ձայնությունը դադարել է  գործել։   

 

7 Տե՛ս ԽլղաթյանԱ. Ագրեսիայի հասկացությունը ժամանակակից միջազգային 

իրավունքում.Միջազգային գիտաժողովի հոդվածների ժողովածու, Ե., 2013, էջ 31: 
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     զ)  պետության  գործողությունը, որը  թույլ է  տալիս, որ  իր  տարածքը, 

որը  նա  տրամադրել է  այլ  պետության, օգտագործվի երրորդ  պետության 

նկատմամբ ագրեսիայի ակտիվ կատարման  համար։  

    է)  պետության  կողմից  կամ  նրա  անունից զինված  խմբերի, խմբավո-

րումների, անկանոն ուժերի կամ վարձկանների ուղղումը այլ պետության 

տարածք, որոնք  այնտեղ իրականացնում  են զինված  ուժի  կիրառման 

ակտեր  այդ պետության  դեմ, որոնք այնքան  լուրջ բնույթ  են  կրում, որ 

հավասարարժեք են վերը թվարկած  ագրեսիայի ակտերին կամ դրանցում 

մասնակցությանը։ Բացի  այդ, հարկ է  նշել նաև, որ  պետության կողմից 

զինված ուժի կիրառումը  որակվում  է  որպես  ագրեսիայի ակտ  միայն այն  

դեպքում, երբ  այն՝ տեղի է  ունենում  միջազգային  համակարտության  

ժամանակ,  այսինքն  կատարվում  է մի  պետության   կողմից  ընդդեմ  

մյուս  պետության,  անհամատեղելի  է ՄԱԿ-ի  Կանոնադրության  հետ, 

այսինքն  կատարվել  է դրա  նպատակների, սկզբունքների  խախտմամբ։ 

1974թ դեկտեմբերի 14- ի ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի  կողմից 

ընդունված  ագրեսիայի N3314 բանաձևի նախաբանում   նշվում   է ՄԱԿ-ի 

Անվտանգության Խորհրդի  բացարձակ իրավասությունը  որոշելու  ագրե-

սիայի  ակտի  առկայությունը։ ՄԱԿ-ի Կանոնադրության 39 հոդվածի  հա-

մաձայն՝ Անվտանգության  Խորհուրդն  է որոշում  խաղաղությանը  սպառ-

նացող  ցանկացած  վտանգի առկայությունը  և  որոշում է  կայացնում այն 

մասին, թե ինչպիսի  միջոցներ  պետք է ձեռնարկվեն 41 և 42 հոդվածներին  

համապատասխան  միջազգային  խաղաղության և անվտանգության  

պահպանման  կամ  վերականգնման  համար։  

Ամփոփելով ասվածը, հարկ ենք համարում ընդգծել, որ ժամանա-

կակից միջազգային  իրավունքը, ճանաչելով միջազգային  խաղաղությունն 

ու  անվտանգությունը՝ որպես մեծագույն  արժեք և իրավական  կարգա-

վորման վերջնական  նպատակ, բոլոր  պետություններին  պարտավո-

րեցնում է միջոցներ  ձեռնարկել  այդ արժեքները պաշտպանելու  և  դրանք 

վտանգող  արարքների  դեմ պայքարելու  համար։ Այս պարագայում  ագ-

րեսիայի  դեմ  պայքարում առավել  արդյունավետ  միջոցներից մեկը, կար-

ծում ենք, հանդիսանում  է կոլեկտիվ անվտանգության  մասին բազմակողմ 

պայմանագրերի  կնքումը, որոնց համաձայն նման պայմանագրի  կողմ 

հանդիսացող  ցանկացած պետության վրա  հարձակումը դիտվում է նաև 

մնացած պետությունների  վրա  հարձակում և պարտավորեցնում է  նրանց 

օգտագործել զինված ուժերը՝ հավաքական  ինքնապաշտպանության  կար-

գով։  

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Միջազգային հանրությունը բազմիցս  է բախվում ժողովուրդների 

իրավունքների կոպիտ ոտնահարումների՝ զանգվածային վայրագություն-

ների, բռնությունների, էթնիկ զտումների, ցեղասպանության դեպքերի: Այ-

դուհանդերձ, նման ոտնահարումներից և միջազգային անվտանգությանը 

սպառնացող մարտահրավերներից խուսափելու համար մարդասիրական 



ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ   2022   2 (10)                                         «Իրավագիտություն» 

 

 89 

միջամտության կիրառման բազմաթիվ դեպքերը ևս միանշանակ չեն ըն-

դունվել միջազգային հանրության կողմից: Որպես դրա վառ օրինակ 

կարելի է վկայակոչել Ռուսաստանի Դաշնության, այսպես կոչված, մար-

դասիրական միջամտության գործողությունները Ուկրաինայում: Նաև այս 

հանգամանքով պայմանավորված՝ կարծում ենք հատկապես արդիական է 

միջազգային հանցագործությունների պատժի և կանխարգելման վերաբեր-

յալ նորմերի և դրանց կիրառման պրակտիկայի միջազգային իրավական 

ուսումնասիրությունը: 

 

Հիմնաբառեր. միջազգային հանցագործություններ, մարդասիրա-

կան միջամտություն, ագրեսիա, ցեղասպանություն, մարդկության դեմ 

հանցագործություններ, պատերազմական հանցագործություններ, միջազ-

գային քրեական դատարան 

 

Օգտագործված գրականություն 
 

1. Մանուկյան Ս., «Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և 

պատժելու մասին կոնվենցիայի կիրառման հնարավորություններն ու 

դժվարությունները,ՀայկականՔաղաքագիտականՀանդես 1(15) 2021,՝էջ 28: 

2. Ցեղասպանության հանցագործությունը կանխարգելելու և պատժի մասին 
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Статья посвящена международно-правовому анализу практики 

многочисленных нарушений прав народов, которые выражаются ввиде 

массовых истреблений, этнических чисток, случаев геноцидов. Попытки 
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неоднозначно были приняты со стороны международного сообщества: 

наглядным примером явялются действия России на Украине под видом 

гуманитарной интервенции. Последние события делают особо 

актуальным изучение международно-правовой базы и практики 

применения конвенционных норм в сфере предупреждения 

международных преступлений со стороны государств и физических лиц. 

 

Ключевые слова: международные преступления, гуманитарная 

интервенция, агрессиая, геноцид, преступления против человечества, 

военные преступления, международный уголовный суд 
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Ukraine. The latest  events in Ukraine make the study of the conventional 

basis and the practice of implementing of the norms concerning the 

prevention and punishment of international crimes more actual. 
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ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 

ԿՈՂՄԻՑ ՊԱՏՎԻՐԱԿՎԱԾ  ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  ԵՎ  ԴՐԱՆՑ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀՀ-ում 

 

Վահագն Պետրոսյան 

Հյուսիսային համալսարանի դասախոս 

v_petrosyan@gmail.com 

 

 Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները 

լինում են սեփական՝ համայնքի պարտադիր և կամավոր խնդիրների 

լուծման նպատակով, ինչպես նաև պետության կողմից պատվիրակված։ 

Նշված սահմանադրական կարգավորման համատեքստում, ՀՀ Սահմա-

նադրությամբ ամրագրված մեկ այլ կարգավորմամբ նախատեսվում է, որ 

պետական մարմինների լիազորությունների առավել արդյունավետ իրա-

կանացման նպատակով դրանք օրենքով կարող են պատվիրակվել տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմիններին8։ 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 

186-րդ հոդվածի 2-րդ մասի, համայնքներին պետության կողմից պատ-

վիրակված լիազորությունները ենթակա  են պետական բյուջեից պար-

տադիր ֆինանսավորման: Սահմանադրական նշված նորմի հիման վրա, 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքի 10-րդ հոդվածի 8-րդ մասը սահմանում է, որ պետության պատ-

վիրակած լիազորությունները ենթակա են պետական բյուջեից պարտադիր 

ֆինանսավորման՝ պետության պատվիրակած լիազորությունների ֆինան-

սավորման նպատակով նախատեսված հատկացումների հաշվին: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված է հետևյալը. 

«Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները լինում 

են սեփական՝ համայնքի պարտադիր և կամավոր խնդիրների լուծման 

նպատակով, ինչպես նաև պետության կողմից օրենքով պատվիրակված՝ 

պետական մարմինների լիազորությունների առավել արդյունավետ իրա-

կանացման նպատակով։»: 

Համաձայն «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի 

Հանրապետության օրենքի 10-րդ հոդվածի 7-րդ մասի.«Պետության պատ-

վիրակած լիազորություններն իրականացվում են Հայաստանի Հանրապե-

տության կառավարության սահմանած կարգով:»:  

Մինչ օրս, Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կող-

մից պատվիրակած լիազորությունների իրականացման որևէ կարգ սահ-

 

8Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 182, 2-րդ մաս: 
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մանված չէ, սահմանվել են միայն նորմատիվներ, այն էլ ընդամենը հե-

տևյալ երկու պատվիրակած լիազորությունների իրականացման մասով. 

 Քաղաքացիական կացության ակտերի գրանցման ծառայության 

գործունեության կազմակերպման բնագավառում պետության 

կողմից  համայնքի ղեկավարին պատվիրակած լիազորություն-

ների իրականացման. 

 Հայաստանի Հանրապետության պետական բյուջեի միջոցների 

շրջանակներում պետության կողմից Երևանի քաղաքապետին, 

Գյումրու, Վանաձորի, Արարատի և Ջերմուկի համայնքների ղե-

կավարներին պատվիրակած լիազորությունների իրականացման 

նպատակով սոցիալական աջակցության տարածքային բաժին-

ների գործունեության կազմակերպման9: 

Հարկ է արձանագրել, որ վերը նշված երկու բնագավառներում՝ 

համայնքների ղեկավարներին պատվիրակած լիազորությունների իրակա-

նացման մասով ընդունվել են ոչ թե պատվիրակած լիազորության կարգը 

սահմանող որոշումներ, այլև ծախսերի տարեկան նորմատիվները սահ-

մանող որոշումներ: 

Պատվիրակված լիազորությունները կարելի է բնորոշել որպես տե-

ղական ինքնակառավարման մարմինների երկրորդ խմբին պատկանող 

լիազորություններ: Դրանք առավել քան բնորոշ են պետական մարմին-

ներին, որոնք ենթակա են փոխանցման, կամ որ նույնն է, պատվիրակման, 

այդ լիազորությունների արդյունավետությունը բարձրացնելու նպատա-

կով: Մեջբերվածի համատեքստում, արժանահավատ է դիտարկել այն 

հանգամանքը, որ ո՛չ ՀՀ Սահմանադրությունը և ո՛չ էլ «Տեղական ինքնա-

կառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը,  չեն սահ-

մանում այն հիմնական չափորոշիչները, որոնք հնարավորություն կտան 

որոշելու կամ գնահատելու պատվիրակված լիազորության իրականաց-

ման արդյունավետությունը: Այնուհանդերձ, ենթադրվում է, որ լիազորու-

թյունների պատվիրակման հարցը լուծելիս, պետությունը պետք է հաշվի 

առնի մի շարք հանգամանքներ, մասնավորապես՝ 

▪ Պատվիրակված լիազորությունից բխող ծառայությունների ծա-

վալը և բնույթը. 

▪ Համայնքի մակարդակով դրանց լուծման օպերատիվությունն ու 

արդյունավետությունը. 

▪ Հասցեականությունը. 

▪ Ծախսարդյունավետությունը, ծախսերի կրճատումը և այլն: 

 

9 Ծանոթություն: Սոցիալական համալիր ծառայությունների գծով պատվիրակված 

լիազորությունը օրենքով ճանաչվել է ուժը կորցրած, սակայն նորմատիվները 

սահմանող համապատասխան ենթաօրենսդրական ակտը դեռևս ուժի մեջ է: 
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Փաստորեն, համայնքների տեղական ինքնակառավարման մար-

միններին օրենքով վերապահվում են պատվիրակած լիազորություններ 

այն նպատակով, որպեսզի պետական մարմինների լիազորություները 

իրականացվեն առավել արդյունավետ: Իրավաիրացնող և իրավակիրառ 

պրակտիկայի վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնելու, որ օրենքով 

համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պետության 

կողմից պատվիրակած լիազորությունները փոխանցվում են  ոչ այդ 

նպատակով, այլ կարծես թե, պետական մարմինների լիազորությունները 

առավել «անարդյունավետ» իրականացնելու համար: Քանի որ, անիմաստ 

է խոսել կամ փաստել որևէ լիազորության իրականացման արդյունա-

վետության մասին, երբ այդ լիազորությունը՝ պետության կողմից համա-

պատասխան ֆինանսավորման բացակայության պայմաններում ընդհան-

րապես չի իրականացվում: 

Տեղական ինքնակառավարման սկզբունքներից մեկն է՝ պետական 

մարմինների լիազորությունների փոխանցումը տեղական ինքնակառա-

վարման մարմիններին, եթե այդ լիազորություններն առավել արդյունա-

վետ կարող են իրականացվել համայնքներում 10 :Նշված սկզբունքը, ըստ 

էության,  ՀՀ ներպետական օրենսդրությամբ սահմանվել է հետևյալ պատ-

ճառաբանությամբ, որպեսզի կառավարության կամ որ նույնն է, պե-

տության համար սահմանված լիազորության պատվիրակման նպատակը, 

իր տեղը ունենա տեղական ինքնակառավարման իրավունքի իրացման 

համատեքստում, տվյալ պարագայում, հանդես գալով որպես տեղական 

ինքնակառավարման սկզբունք: 

Ստացվում է այնպես, որ սահմանադրական և օրենսդրական կար-

գավորումների համատեքստում, ամրագրված է պետության կողմից լիա-

զորությունների պատվիրակման՝ պետական բյուջեից պարտադիր ֆինան-

սավորման իմպերատիվ պահանջ, ինչն ենթադրում է, կամ հենց այդպես էլ 

կա, որ համայնքների բյուջեների ձևավորման օրենքով ամրագրված աղ-

բյուրների շարքում առանձնացված է պետության կողմից տեղական ինք-

նակառավարման մարմիններին պատվիրակված լիազորությունների իրա-

կանացման ծախսերի ֆինանսավորման նպատակով պետական բյուջեից 

տրամադրվող հատկացումները: 

Վերը նկարագրվածի շրջանակում, ուշադրության է արժանի այն 

հանգամանքը, որ համայնքների բյուջեների նախագծերը կազմելիս Կառա-

վարության կամ ֆինանսների նախարարության կողմից բյուջետային 

ծախսերի հաշվարկման համար սահմանված նորմերը և նորմատիվները 

համայնքների բյուջեներով նախատեսվող ծախսերի հաշվարկման ժամա-

նակ կրում են խորհրդատվական բնույթ: Բացառություն են կազմում 

 

10 Տե՛ս «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդվածի 1-ին 

մասի 3-րդ կետ: 
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տեղական ինքնակառավարման մարմինների՝ պատվիրակված լիազորու-

թյունների իրականացման ծախսերի և պետական բյուջեից համայնքների 

բյուջեներին տրամադրվող այլ նպատակային ծախսերի ֆինանսավորման 

դեպքերը11: 

 Թե՛ «Տեղական ինքնակառավարման մասին», և թե՛ այլ օրենսդրա-

կան ակտերով, համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմին-

ների համար սահմանված են բազմաթիվ պատվիրակած լիազորությու-

ններ, որոնց կազմակերպման և իրականացման նպատակով պետության 

կողմից չեն տրամադրվում համապատասխան ֆինանսական միջոցները: 

Տեղական ինքնակառավարման ոլորտը կարգավորող Հայաստանի Հան-

րապետության օրենսդրության, ինչպես նաև իրավակիրառ պրակտիկայի 

ուսումնասիրությունները թույլ են տալիս արձանագրելու, որ համապա-

տասխան ֆինանսավորման բացակայության պայմաններում համայնք-

ների ՏԻՄ-երը ուղղակիորեն չեն իրականացնում այդ լիազորությունները: 

 Սակայն կան պատվիրակած մի շարք լիազորություններ, որոնց 

մասով ֆինանսավորում համայնքներին չի տրամադրվում, բայց փաստացի 

համայնքների ՏԻՄ-երը իրականացնում են այդ լիազորությունները: Մաս-

նավորապես՝ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքի 36-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 2-րդ կետով, համայնքի 

ղեկավարի համար քաղաքացիների և տնտեսավարող սուբյեկտների իրա-

վունքների բնագավառում սահմանված է հետևյալ պատվիրակած լիազո-

րությունը.«սահմանում է խնամակալություն, հոգաբարձություն, իրակա-

նացնում է խնամակալության և հոգաբարձության մարմիններին օրենքով 

վերապահված այլ լիազորություններ.»: Նշված պատվիրակած լիազորու-

թյան իրականացման  մասով պետությունը համայնքներին որևէ ֆինան-

սավորում չի հատկացնում, սակայն Հայաստանի Հանրապետության բոլոր 

համայնքները անխտիր իրականացնում են այս լիազորությունը՝ համայնք-

երում ձևավորված հոգաբարձության և խնամակալության հանձնաժողով-

ների միջոցով:  

Նույնը վերաբերում է «Տեղական ինքնակառավարման մասին» 

Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 43-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 1-ին 

կետին, որով համայնքի ղեկավարի համար  հողօգտագործման բնագա-

վառում սահմանված է հետևյալ պատվիրակած լիազորությունը.«օրենքով 

և նորմատիվ իրավական ակտերով սահմանված կարգով իրականացնում է 

համայնքի վարչական սահմաններում գտնվող հողամասերի ընթացիկ 

հաշվառումը և կազմում է համայնքի հողային հաշվեկշիռը.»: Իրավա-

կիրառ պրակտիկայում, համայնքների գերակշիռ մասը իրականացնում է 

 

11 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ 

օրենքի 31-րդ հոդվածի 3-րդ մաս: 
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այս լիազորությունը, սակայն իրենց սեփական միջոցների հաշվին, առանց 

պետական բյուջեից համապատասխան հատկացումների տրամադրման:  

Վերը բերված վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ Հայաստանի Հան-

րապետության համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմիննե-

րին օրենքով վերապահված պատվիրակած լիազորությունների իրակա-

նացման հետ կապված առկա են մի շարք իրավաիրացնող խնդիրներ: 

Առաջին հերթին, այն պայմանավորված է պատվիրակած լիազորության 

իրականացման նպատակով պետության կողմից համապատասխան ֆի-

նանսավորման բացակայությամբ: Հարց է առաջանում, եթե պետությունը՝ 

ի դեմս օրենսդրի, օրենքով համայնքի ՏԻՄ-երի համար պետք է սահմանի 

պատվիրակած լիազորություն, ու նույն պետությունը՝ ի դեմս կառա-

վարության, չի իրականացնում այդ լիազորության իրականացման համար 

անհրաժեշտ ֆինանսավորման տրամադրումը, ապա ինչումն է կայանում 

այդ մարմիններին օրենքով այդպիսի լիազորություններով օժտելու 

իմաստն ու տրամաբանությունը: Նմանատիպ օրենսդրական պրակտիկան 

Հայաստանի Հանրապետությունում իրացվում է տեղական ինքնա-

կառավարման համակարգի ներդրումից ի վեր:  

Գտնում ենք, որ նման իրավակիրառական պրակտիկան,  լի է 

բազմաթիվ բացասական իրավական հետևանքներով, քանի որ օրենքով 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին լիազորություններով ծան-

րաբեռնելը և դրանց ֆինանսավորումը չապահովվելը, կարող է հանգեցնել 

իրավական անհավասարակշռության: Անկախ նրանից, այդ լիազորության 

համար պետությունը տրամադրել է կամ չի տրամադրել համապատաս-

խան ֆինանսավորում, միևնույն է օրենքով նման լիազորության սահմա-

նում ինչ որ տեղ «պարտավորեցնող» շարժառիթ է հանդիսանում համայնք-

ների տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար, մասնավո-

րապես՝ համայնքի ղեկավարի համար:  

Թերևս վերը նշվածը փաստվում է այն հանգամանքով, որ մի շարք 

պատվիրակած լիազորություններ, համայնքների ղեկավարների կողմից 

իրականացվում են պետական ֆինանսավորման բացակայության պայ-

մաններում: Նման օրենսդրական և իրավակիրառ պրակտիկայից խուսա-

փելու համար, անհրաժեշտ է կոնկրետ հայեցակարգային իրավական 

մոտեցում ցուցաբերել պատվիրակած լիազորությունների սահմանման և 

իրականացման նկատմամբ: Մասնավորապես՝ անհրաժեշտ է առաջնորդ-

վել այն սկզբունքով, որ «եթե լիազորությունը պետք է սահմանվի օրենքով և 

դրանից բխող ֆինանսավորման բացակայության պայմաններում այդ նույն 

լիազորությունը չպետք է իրականացվի, ուրեմն անիմաստ է և ոչ իրավա-

չափ նման լիազորության սահմանումըևվերապահումը»: 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապե-

տության օրենքի 10-րդ հոդվածի 5-րդ մասով սահմանված է հետևյալը. 

«Տեղական ինքնակառավարման մարմինների լիազորությունները լինում 

են սեփական՝ համայնքի պարտադիր և կամավոր խնդիրների լուծման 
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նպատակով, ինչպես նաև պետության կողմից օրենքով պատվիրակված՝ 

պետական մարմինների լիազորությունների առավել արդյունավետ իրա-

կանացման նպատակով։»: 

Ընդհանուր առմամբ, միայն «Տեղական ինքնակառավարման մա-

սին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով համայնքների ՏԻՄ-երի հա-

մար սահմանված են թվով «33» պատվիրակած լիազորություններ: Հա-

մայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար, բացի 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքից,  պատվիրակած լիազորություններ են սահմանված նաև ՀՀ քա-

ղաքացիական օրենսգրքով, ՀՀ ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական 

օրենքով, ՀՀ հողային օրենսգրքով, ջրային և բնապահպանական ոլորտը 

կարգավորող օրենսդրությամբ, գյուղատնտեսության, քաղաքաշինության 

և այլ ոլորտները կարգավորող տասնյակ օրենքներով: Փաստորեն, տեղա-

կան ինքնակառավարման ոլորտը կարգավորող օրենսդրության վերլու-

ծությունից ակնհայտ է դառնում, որ օրենքով համայնքների ՏԻՄ-երին վե-

րապահված պատվիրակած լիազորությունների մեծ մասը չի իրականաց-

վում, քանի որ դրա իրականացման նպատակով պետությունը չի հատկաց-

նում համապատասխան ֆինանսական միջոցներ և դրանց մասով կառա-

վարության կողմից չեն սահմանվել լիազորությունների իրականացման 

կարգերը: 

Գտնում ենք, որ օրենքով ՏԻՄ-երին պատվիրակած լիազորություն-

ներով օժտելը և դրանց իրականացման համար նախատեսվող 

ֆինանսական միջոցները չտրամադրելը, հանգեցնում է սահմանադրական 

սկզբունքի խախտման: Մասնավորապես՝ Հայաստանի Հանրապետության 

Սահմանադրության 182-րդ հոդվածի 2-րդ մասով սահմանված է, որ 

«պետական մարմինների լիազորությունների առավել արդյունավետ 

իրականացման նպատակով դրանք օրենքով կարող են պատվիրակվել 

տեղական ինքնակառավարման մարմիններին»:  

Սահմանադրական այս կարգավորման հիման վրա, «Տեղական 

ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը 

ամրագրել է այդ հիմնարար սկզբունքը և դրա հիման վրա համայնքի ղե-

կավարի համար սահմանել է տասնյակ պատվիրակած լիազորություններ: 

Սակայն, գործադիրը իշխանությունը՝ ի դեմս Հայաստանի Հանրապետու-

թյան կառավարության, չի իրականացնում թե՛ Սահմանադրությամբ, և թե՛ 

«Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության 

օրենքով իրեն վերապահված պարտավորությունները, այն է՝ պետական 

բյուջեից պատվիրակած լիազորության իրականացման նպատակով պար-

տադիր ֆինանսավորման հատկացումները և պատվիրակած լիազորու-

թյան իրականացման կարգերի սահմանումը: 

 Հեղինակի կողմից կատարված ոսումնասիրություններից պարզ է 

դառնում, որ «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հան-

րապետության օրենքով համայնքի ղեկավարի համար սահմանված 
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պետության պատվիրակած լիազորությունների գերակշիռ մասի իրա-

կանացման համար պետական բյուջեից համապատասխան ֆինանսական 

հատկացումներ չեն կատարվում: Համապատասխան ֆինանսավորման 

բացակայությունը հիմք է հանդիսանում համայնքի ղեկավարի համար, 

օրենքով իրեն վերապահված պետության պատվիրակած լիազորությունը 

չկատարելու մասով: Օրենքով վերապահված պատվիրակած լիազորու-

թյունները և դրանց համապատասխան ֆինանսավորումը գտնվում են 

անհավասարակշիռ վիճակում: Նշված լիազորությունների իրականացման 

նպատակով համապատասխան ֆինանսավորման բացակայությունը և այդ 

պատճառով համայնքների ՏԻՄ-երի կողմից իրենց վերապահված լիազո-

րությունների չկատարումը, հանգեցնում է մի իրավիճակի, երբ այդ լիա-

զորությունների մեծ մասը այդպես էլ մնում են չիրականացված, ո՛չ հան-

րապետական գործադիր, ո՛չ տարածքային կառավարման և ո՛չ էլ տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմինների կողմից: 

Հաշվի առնելով «Տեղական ինքնակառավարման մասին» Հայաս-

տանի Հանրապետության օրենքով ՏԻՄ-երին վերապահված պետության 

պատվիրակած լիազորությունների կարևորությունը, դրանց մեծ մասի 

հանրային ծառայության բնույթ կրելու հանգամանքը, ինչպես նաև ղեկա-

վարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 186-րդ 

հոդվածի 2-րդ մասի դրույթներով առաջարկվում է, կազմել և մշակել, ինչ-

պես նաև Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից ըն-

դունել «Պետության պատվիրակած լիազորությունների իրականացման 

կարգը սահմանելու մասին» համապատասխան որոշում, որը կկրի շրջա-

նակային բնույթ և ընդհանուր ընթացակարգային դրույթներ կսահմանի 

պատվիրակած լիազորությունների իրականացման վերաբերյալ: 

Միաժամանակ, վերը նշված շրջանակային բնույթ կրող կառավա-

րության որոշման տրամաբանությամբ՝ օրենքով համայնքի ՏԻՄ-երին 

վերապահված յուրաքանչյուր պատվիրակած լիազորության մասով կազ-

մել, մշակել և Հայաստանի Հանրապետության կառավարության կողմից 

ընդունել համապատասխան պատվիրակած լիազորության իրականաց-

ման կարգը սահմանելու մասին որոշում: Յուրաքանչյուր պատվիրակած 

լիազորության մասով ընդունված որոշմամբ առաջարկվում է սահմանել ոչ 

միայն իրականացման կարգը, կողմերի իրավունքներն ու պարտակա-

նությունները, այլև ֆինանսավորման նորմատիվները, ֆինանսավորման 

չափը և ժամկետները: 

Վերը մեջբերված ենթաօրենսդրական նորմատիվ իրավական ակ-

տերի միջոցով համապատասխան կառուցակարգերը չսահմանելու պա-

րագայում, միանգամայն արժանահավատ է ուժը կորցրած ճանաչել «Տեղա-

կան ինքնակառավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրեն-

քով համայնքների տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար 

սահմանված պետության պատվիրակած լիազորությունները սահմանող 

այն դրույթները, որոնց մասով իրավակիրառ պրակտիկայում պետական 
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բյուջեի միջոցների հաշվից ֆինանսական համապատասխան միջոցներ չեն 

հատկացվում: 

ՀՀ տեղական ինքնակառավարման ոլորտը կարգավորող ներպե-

տական օրենսդրության համալիր ուսումնասիրությունները ցույց են տա-

լիս, որ, պատվիրակված լիազորությունները վերապահվում են ոչ թե տե-

ղական ինքնակառավարման մարմիններին միասին վերցրած, այլև հա-

մայնքի ղեկավարին: Նման իրավաիրացնող պրակտիկան ունի իր օբ-

յեկտիվ պատճառները, սակայն հարկ է արձանագրել, որ ոչ բոլոր դեպքե-

րում է, որ այդ պատճառները արդարացված են: 

Այսպես՝ համայնքի ավագանին, լինելով ներկայացուցչական մար-

մին, համայնքային մակարդակում իրականացնում է տեղական օրենսդիր 

մարմնին բնորոշ լիազորություններ և գործառույթներ: Որպես կանոն, 

համայնքի ավագանին է սահմանում լիազորությունների իրականացման 

կարգերը և ընթացակարգերը, այդ մասին է վկայում Տեղական ինքնակա-

ռավարման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով ավագանուն 

վերապահված գրեթե բոլոր լիազորությունները, ինչպես նաև Սահմա-

նադրությամբ ամրագրված հետևյալ կարգավորումը, համաձայն որի, «Հա-

մայնքի ղեկավարը կատարում է համայնքի ավագանու որոշումները։ 

Համայնքի ղեկավարը պատասխանատու է համայնքի ավագանու առջև12:»: 

Արժանահավատ է դիտարկել այն հանգամանքը, որ սահմանադրա-

կան մեջբերված կարգավորումները լիովին կարող են տեղայնացվել տեղա-

կան ինքնակառավարման մարմինների սեփական լիազորությունների 

իրականացման համատեքստում, սակայն պետության կողմից պատվի-

րակված լիազորությունների իրականացման դեպքերում, առկա են մի 

շարք առանձնահատկություններ: 

Պատվիրակված լիազորությունը, ինքնին պետության կողմից հա-

մայնքի տեղական ինքնակառավարման մարմիններին «պատվերի» 

տեսքով փոխանցված լիազորությունն է, որի պարագայում, պետությունը ի 

դեմս փոխանցվող կամ պատվիրակվող լիազորության գծով լիազոր պե-

տական կառավարման մարմնի՝ սահմանում է «այն հիմնական խաղի 

կանոնները» (չափորոշինչերը կամ նորմատիվները), որոնց կիրառման 

պարագայում հնարավոր է լինելու կազմակերպել և իրականացնել համա-

պատասխան լիազորությունը (եզրահանգումը մերն է - Վ. Պետրոսյան): 

Օրենսդրության կարգավորման տեսանկյունից եթե դիտարկենք, ապա 

ակնհայտ է դառնում, պատվիրակված լիազորությունների իրականացման 

գործընթացներից համայնքի ավագանու դուրս մնալու իրավական 

հետևանքը: 

Նման իրավական հետևանքի հանգեցումը լուրջ և էական վտանգ է 

ներկայացնում տեղական ինքնակառավարման իրավունքի պատշաճ իրա-

 

12 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն 182-րդ հոդվածի 4-րդ մաս: 
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կանացման համար, մասնավորապես, ժողովրդավարական այս ինստի-

տուտի գլխավոր կառավարման մարմինը համարվում է համայնքի 

ընտրողների ուղիղ մանդատը ստացած՝ համայնքի ներկայացուցչական 

մարմինը, որն ի սկբանե, ի հեճուկս բոլոր տեսակի գործողությունների, 

գործունեության ոլորտների, լիազորությունների տեսակների և այլնի, ոչ 

միայն պետք է տեղյակ լինի այդ գործընթացների իրականացումից, այլև իր 

անմիջական և որոշիչ դերակատարումն պետք է ունենա այդ գործըն-

թացների կազմակերպման և իրականացման հարցերում, հարաբերու-

թյուններում: Կենտրոնական կամ տարածաշրջանային մարմինների կող-

մից տեղական ինքնակառավարման մարմիններին լիազորությունների 

պատվիրակման դեպքում նրանք պետք է, հնարավորության սահման-

ներում, ազատություն ունենան դրանց իրականացումը հարմարեցնելու 

տեղական պայմաններին13: 

Միջազգային իրավունքի վերը մեջբերված իրավանորմի վերլուծու-

թյունը ցույց է տալիս, որ համայնքի տեղական ինքնակառավարման մար-

միններին ազգային օրենսդրությամբ պետք է տրվեն համապատասխան 

երաշխիքներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն վերջիններիս, տվյալ 

համայնքի առանձնահատկություններից ելնելով, կոնկրետ լիազորություն-

ների գծով, այդ թվում՝ պետության կողմից պատվիրակված լիազորու-

թյունների մասով ունենալ ազատություն, ինչը ենթադրում է, համայնքային 

մակարդակում մշակել տվյալ լիազորության իրականացմանը միտված 

տեղական քաղաքականություն: Այս իմաստով, հարկ է նկատել, որ 

տեղական քաղաքականությունը համայնքներում մշակվում է համայնքի 

ղեկավարի կողմից և հաստատվում համայնքի ավագանու կողմից: Վերջին 

հաշվով, համայնքի կառավարման երկու մարմիններն էլ, ունեն հավասար 

դերակատարում համայնքի տեղական քաղաքականության թե՛ մշակման, 

և թե՛ իրագործման համատեքստում: 

Հիմք ընդունելով Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական 

խարտիայի 4-րդ հոդվածի 5-րդ մասի դրույթները, հաշվի առնելով ՀՀ Սահ-

մանադրության182-րդ հոդվածի 4-րդ մասի կարգավորումները, առաջարկ-

վում է ՀՀ տարածքային կառավարման և ենթակառուցվածքների նախարա-

րությանը, մշակել «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքում 

փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» օրենքի նախագիծ, 

որով բոլոր պատվիրակված լիազորությունները վերաշարադրել տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների կողմից այդ լիազորությունները համա-

հավասար իրականացնելու համատեքստում, մասնավորապես՝ պատվի-

րակված լիազորությունները վերապահելով ինչպես համայնքի ղեկավա-

րին, այնպես էլ՝ համայնքի ավագանուն: Նշված առաջարկությունը առա-

ջարկվում է ընդունել ի ղեկավարումն հետագայում լիազորությունների ա-

 

13 Տե՛ս Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա, հոդված 4, մաս 5: 
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պակենտրոնացման գործընթացը ինստիտուցիոնալ մակարդակում իրա-

կանացնելիս: 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հոդվածը նվիրված է համայնքների՝ տեղական ինքնակառավարման 

մարմիններին ներպետական օրենսդրությամբ վերապահված՝ պետության 

կողմից պատվիրակված լիազորություններին, գործնականում դրանց իրա-

կանացման հետ կապված հիմնախնդիրներին, տեղական ինքնակառա-

վարման մարմինների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանու-

թյանը:  

Հոդվածի նպատակն է նաև ուսումնասիրել տեղական ինքնակառա-

վարման ոլորտը կարգավորող ներպետական օրենսդրության` տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններին վերապահված պատվիրակված լիա-

զորությունների շրջանակը, դրանց իրականացման օրենսդրական կառու-

ցակարգերը և իրավակիրառական պրակտիկան:   

 

Հիմնաբառեր. տեղական ինքնակառավարման մարմին, համայնք, 

պատվիրակված լիազորություն, իրավունք, օրինական շահ, դատական 

պաշտպանություն, իրավակիրառ պրակտիկա, իրավաբանական տեխնի-

կա, իրավակարգավորում: 

 

          Օգտագործված գրականություն 

1. ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 182, 2-րդ մաս: 

2. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 8-րդ հոդված: 

3. «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ 

օրենքի 31-րդ հոդված: 

4. Տեղական ինքնակառավարման եվրոպական խարտիա, հոդված 4, 

մաս 5: 

 

ПРЕДОСТАВЛЕННЫЕ ПОЛНОМОЧИЯ ГОСУДАРСТВОМ 

ОРГАНАМ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  И ПРОБЛЕМЫ 

ИХ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ В РА 

 

Ваагн Петросян 

 

Настоящая статья посвящена делегированным государством пол-

номочиям местных органов самоуправления, проблем, связанных с их 

реализацией, форм судебной защиты прав и законных интересов общин 

и их органов местного самоуправления.  

Автор одновременно исследовал законодательство относительно 

рамок полномочий, делегированных государством местным органам 

самоуправления,  разработал и представил обоснованные предложения 
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по совершенствованию действующего законодательства, направленного 

на защиту прав и законных интересов общин. 

 

Ключевые слпва: орган местного самоуправления, община, право, 

законный интерес, судебная защита, суд, конституционный суд, 

юридическая техника, праворегулирование 

 

 

 

AUTHORITIES GRANTED BY THE TO LOCAL SELF-

GOVERNMENT BODIES OF AND THE BASIC ISSUES OF THEIR 

IMPLEMENTATION IN RA 

 

Vahagn Petrosyan 

 

This article is devoted to  the state-delegated rights of communities and 

their local self-governing bodies, the problems that arrise during their 

realization, the judicial protection of the rights and legitimate interests of 

communities and their local self-governing bodies.  

The author simultaneously developed and submitted to the reader 

substantiated proposals for the improvement of existing legislation to protect 

the rights and legitimate interests of communities. 

                                                          

Keywords: LSG, community, right, lawful interests, judicial protection, court, 

constitutional court, legal technique, legal regulation 
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lusinearustamyan758@gmail.com 

 

 Համալսարանական կրթությունը կարևոր դեր և նշանակություն ունի 

յուրաքանչյուր ուսանողի կյանքում: Առավել կարևոր է ճշգրիտ և պիտանի 

կրթության առկայությունը, որի հիմքն է հանդիսանում  կրթական 

ծրագիրը։ Կրթական ծրագրի մշակումը պետք է իրականացվի տարբեր 

մասնագետների կողմից, թե´ տվյալ ոլորտի, թե´ հարակից որլորտների: 

Այդ ծրագիրը որոշում է ուսանողների հետագա աշխատանքային 

հետագիծը և ոչ հասցեականության դեպքում կարող է  թողնել 

բացասական սոցիալ-տնտեսական հետևանքներ: Եվ պատահական չէ, որ 

միջազգային պրակտիկայում ընդունված է բուհերի վարկանիշավորման 

սանդղակի հրապարակումը, որի առաջնագծում են գտնվում հետյալ 

համալսարանները․1  

• Harvard University. 

• University of California--Los Angeles. 

• New York University (Steinhardt) 

• University of Wisconsin--Madison. 

• Vanderbilt University (Peabody) 

• Teachers College, Columbia University. 

• University of Michigan--Ann Arbor. 

• Stanford University. 

 Գիտելիքի տնտեսության տեսական հիմքերը դրել են ավստրիական 

տնտեսագիտական դպրոցի ներկայացուցիչներ Յոզեֆ Շումփեթերը, Ֆրի-

դրիխ Հայեկը և Ֆրից Մեչլուփը: 2 Գիտելիքն առաջին անգամ աչքի ընկնող 

դիրք գրավեց տնտեսագիտությունում Ֆրիդրիխ Հայեկի` 1945թ. «Գիտելիքի 

 
1 Տե՛ս   https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022 
2Տե՛ս   Տնտեսական պատմություն, Լ. Անանյան, Լ. Պետրոսյան, Երևան 2008թ., էջ 
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օգտագործումը հասարակությունում» հրապարակմամբ, որում գիտելի-

քի՝որպես ապրանք դիտարկելու երկչոտ փորձ արվեց: 3 

Որպեսզի ներկայացվի կրթության բարելավման ծրագրերը, ան-

հրաժեշտ է հասկանալ ծրագրերի առաջացմանը խթանող թերությունները 

և խնդիրները: Կրթական ծրագրերի  բարելավման հինգ ուղղություններ 

կօգնեն նվազագույնի հասցնել բացասական արդյունքի ռիսկերը։ 

Ուղղություն 1․ Կրթական ծրագրում ընդգրկված առարկաների վերա-

նայում և փոփոխություն։ 

 Ուսանողը հիմնական դպրոցի հանրակրթական ծրագրով սովորում է 

դպրոցում 9 տարի, որտեղ անցնում է տարբեր առարկաներ` հայոց լեզու և 

գրականություն, բնագիտական առարկաներ, մաթեմատիկա, հանրա-

հաշիվ, երկրաչափություն, հայոց պատմություն և այլ: Հաջորդիվ,   ընդուն-

վում է ավագ դպրոց, կամ քոլեջ, որտեղ կրկին սկսում է անցնել գրեթե 

նույն առարկաները:  Հանձնելով համալսարան ընդունելության քննու-

թյուններ նշանակում է, որ տվյալ անձը բավարար չափով տիրապետում է 

այդ առարկաներին, ընդունվում է բուհ, որտեղ կրկին սկսում է անցնել այդ 

նույն առարկաները: 

 Եթե ուսանողը երկար տարիներ այդ առարկաները սովորելով 

դրական արդյունքի չի հասել, ապա համալսարանում ևս մեկ տարի 

սովորելը ոչ մի փոփոխություն չի ստեղծելու, փոխարենը ժամանակի 

կորուստ է լինելու, որը հնարավոր կլիներ ավելի նպաստավոր ձևով և 

առարկաներով հագեցնել։ Ուստի կրթական ծրագրերի բարեփոխումների 

շրջանակում անհրաժեշտ է․ 

➢ փոփոխել կրթական ծրագրում առկա այն առարկաները, 

որոնք որոնք չեն առընչվում նրա մասնագիտությանը և ուսանողը 

արդեն անցել է դպրոցում և քոլեջում (ավագ դպրոցում): 

➢ առաջին կուրսից սկսած սովորել մասնագիտական 

առարկաներ: Իսկ 2-րդ կուրսից սկսած ավելի խորացված անցնել 

մասնագիտական առարկաները և մեծ ուշադրություն դարձնել 

գործնական աշխատանքներին: 

➢ մասնագիտական փորձառություն իրականացնել նաև 

նախավերջին տարում, ինչը կնպաստի ավելի հմտանալ և 

տիրապետել մասնագիտությանը: 

➢ եթե ուսանողները օտարերկրյա քաղաքացիներ են, ՀՀ 

քաղաքացիներ են, բայց սովորել են արտասահմանում կամ այլ 

պատճառներով չեն տիրապետում դպրոցի բազային գիտելիքնե-

րին՝ ինչը խանգարում է մյուս ուսանողների հետ նույն մակարդակի 

վրա սովորելուն և ընկալելուն առարկան, առաջարկում ենք տվյալ 

ուսանողների համար համալսարանում առկա կամ հեռավար 

 
3Տե՛ս   Hayek, F (1945) The Use of knowledge in Society. American Economic Review,  

XXXV, No. 4; September, 519-30 
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եղանակով անցկացնել առանձին դասընթացներ՝ գիտելիքը 

որոշակի մակարդակի բերելու համար։  

 Զարգացած աշխարհում պետությունը, առաջին հերթին, կրթության և 

գիտության ոլորտում ապահովում է առաջընթաց, որի հիման վրա արդեն 

տեղի է ունենում նյութական արտադրության ճյուղերի արդիականացում։ 

Բարձրագույն կրթության ոլորտում նորարարական զարգացման ապահո-

վումը ժամանակի հրամայականն է։4 

         Ուղղություն 2․ Տեսադասերի իրականացում: 

 Առաջարկում ենք ուսանողներին մասնագիտական առարկաների հա-

մար պատրաստել իրենց նախընտրած թեմայով տեսադասեր: Այն կնպաս-

տի ուսանողի խոսքի զարգացմանը, գիտելիքի ամրապնդմանը, տեխնիկա-

կան գործիքներին տիրապետմանը: Բացի այդ, ցանկացած սովորող այդ 

տեսադասերի միջոցով ձեռք կբերի որոշակի պատկերացում տվյալ թեմայի 

վերաբերյալ և այն կարող է օգնել ստանալու ծագած հարցերի 

պատասխանները: 

 Այսօր ուսանողներն օգտագործում են ուսումնական տեսանյութերը՝ 

որպես ամեն ինչ սովորելու գործիք՝ սկսած հիմնական հմտություններից, 

օրինակ՝ անվադող փոխելը, մինչև վերջին՝ պարային մոլուցքը: Հատկա-

նշական է, որ դիտումների հազարամյակները կազմում են թվային վիդեո 

դիտողների լսարանի 92%-ը: Վերացական թեմաները, որոնք ժամանակին 

դժվար էր թվում դասավանդելը և սովորելը, այժմ ավելի մատչելի և 

հասկանալի են առցանց ուսուցման արդյունավետ կրթական տեսահոլո-

վակների առկայության շնորհիվ: 5 

 Տեսանյութերը մեծացնում են ուսանողների ներգրավվածությունը, որն 

իր հերթին օգնում է խթանել ուսումնառության ձեռքբերումները: Եթե 

ուսանողները հետաքրքրված են նյութով, նրանք ավելի լավ կմշակեն և 

կհիշեն այն: Նրանք առաջարկում են ճկունություն՝ դադարեցնելու, ետ 

փաթաթելու կամ բաց թողնելու ամբողջ տեսանյութը՝ դասի քննարկումներ 

անցկացնելու կամ որոշակի ոլորտներ վերանայելու համար: Այսպիսով 

տեսադասերի պատրաստման միջոցով նպաստում ենք միաժամանակ 

երկկողմանի գիտելիքների և հմտությունների ձեռքբերմանը և փոխանակ-

մանը։  

     Ուղղություն 3․ Պրոյեկտորով դասընթացների կառուցում և ներկա-

յացում։ Պրոյեկտորով անցկացվող դասերը ավելի պատկերավոր են և 

մատչելի ուսանողների համար: Երբ դասախոսը թելադրում է թեման, ապա 

ուսանողը կատարում է մեխանիկական աշխատանք` ծախսելով ավելորդ 

 
4Տե՛ս   Владимиров А.И. Об инновационной деятельности вуза, М., ООО 

«Издательский дом Недра», 2012, с. 12 
5Տե՛ս   https://www.nextthoughtstudios.com/video-production-blog/2017/1/31/why-videos-

are-important-in-

education#:~:text=Videos%20increase%20student%20engagement%2C%20which,discussio

ns%20or%20review%20particular%20areas. 
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ժամանակ գրելու վրա: Ուսանողի համար ավելի հոգնեցուցիչ է երկար 

ժամանակ նույն տոնայնությամբ ձայնը լսելը և դասի ժամանակ որևէ 

գործնական աշխատանք չկատարելը: Պրոյեկտորով դասընթացի դեպքում 

խնայվում է ժամանակը, ուսանողը միաժամանակ լսելով դասախոսին և 

տեսնելով թեմայի վերաբերյալ նյութը, զարգացնում է տեսողական և 

լսողական հիշողությունը, հեշտ է յուրացնում նյութը և այն ապրապնդում: 

Տեսանյութերն ավելի գրավիչ են, քան միայն տպագիր նյութերը: Պրո-

յեկտորով անցկացվող դասընթացները ունենք մի շարք առավելություններ։ 

(տե՛ս գծապատկեր 1)։ 

 

          Գծապատկեր 1․ Պրոյեկտորով անցկացվող դասընթացների 

առավելությունները 

 

     Ուղղություն 4․ Գործնական աշխատանքների տեսակարար կշռի  ավե-

լացում։ Փորձը ցույց է տալիս, որ գործնական աշխատանքներին ավելի 

շատ են ուսանողներին ներգրավում դասապրոցեսի մեջ, քան 

սեմինարները։ Գործնական աշխատանքների ավելացումը 

հնարավորություն է տալիս ավելի լավ տիրապետել առարկային, ստանալ 

որոշակի պրակտիկ գիտելիքներ, հետաքրքրությունը չկորցնել առարկայի 

հանդեպ, սեփական աշխատանքը ներկայացնել և ստեղծարար միտքը 

զարգացնել։ Գործնական աշխատանքը կարող է իրականում հեշտացնել 

ուսուցումը դասարանում: Գործնական գործունեության օգտագործումը 
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կարող է օգնել դասի կառուցմանը և բարելավել ներգրավվածությունն ու 

գիտելիքների պահպանումը: Շատ ուսանողներ ավելի հեշտ են սովորում՝ 

իրականում «կատարելով» գործողություններ: Սա հատկապես կարևոր է 

գործնական գիտական գործունեության մեջ: 6 

 
Մարդիկ ընդհանրապես հիշում են                                             Սովորողները կարողանում են 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Ռեալ 

 

 

 

 

  

Գծապատկեր 2  Դեյլի կոնի կառուցման մոտեցումը 

 

 

 
6 Տե՛ս   https://www.cambridge.org/us/education/blog/2018/12/05/practical-work-benefits-

challenges-and-

solutions/#:~:text=Practical%20work%20can%20in%20fact,relevant%20in%20practical%20

science%20activities. 

Իրենց կարդացածի 10%-ը 

Իրենց լսածի 20%-ը 

Իրենց տեսածի 30%-ը 

Իրենց տեսածի և լսածի 

50%-ը 

Իրենց գրածի և 

խոսացածի 70%-ը 

 

Սահմանել 

Նկարագրել 

Թվարկել 

Բացատրել 

Ցույց տալ 

Դիմել  

Կիրառել 

Վերլուծել 

Ձևավորել 

Ստեղծել 

Գնահատել 

https://www.cambridge.org/us/education/blog/2018/12/05/practical-work-benefits-challenges-and-
https://www.cambridge.org/us/education/blog/2018/12/05/practical-work-benefits-challenges-and-
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Դեյլի փորձի կոնը մոդել է, որը ներառում է մի քանի տեսություններ՝ 

կապված ուսումնական նախագծման և ուսուցման գործընթացների հետ: 

1960-ականների ընթացքում Էդգար Դեյլը առաջարկեց տեսակետ, որ սո-

վորողները ավելի շատ տեղեկատվություն են պահպանում իրենց «գործի 

ուսնակությամբ»՝ ի տարբերություն «լսածի», «կարդալու» կամ «դիտարկ-

վածի»: Նրա հետազոտությունը հանգեցրեց կոնի զարգացմանը: Այսօր այն 

հայտնի է դարձել որպես «փորձառական ուսուցում» կամ «գործող ուսու-

ցում»: 7  

Ուղղություն 5․ Ուսանողի սեփական կարծիքի արտահայտում։ Բազ-

մաթիվ դեպքերում ուսանողը դասընթացի կազմակերպման, ընթացքի 

վերաբերյալ ցանկանում է արտահայտել իր կարծիքը, սակայն տարիների 

ընթացքում ձևավորված կարծրատիպերը թույլ չեն տալիս լիովին արտա-

հայտվել։ Ուսանողական խորհուրդը պետք է ժամանակ առ ժամանակ 

հարցաթերթիկների միջոցով տեղեկացված լինի ուսանողների ցանկու-

թյունների և դիտողությունների մասին։ Ինչի հիման վրա էլ պետք է շտկվի 

և թարմացվի ծրագիրը, որովհետև ժամանակը առաջ է գնում և փոփոխ-

վում են ուսանողների կարողությունները, մտածելակերպը, ցանկու-

թյունները:  

 Այս հիմնավորումը մշակելիս կարևորվուրմ է, թե ինչպես արտահայ-

տել, որ ուսանողներն իրավունք ունեն խոսելու ժամանակ լսելի լինելու և 

չընդհատվելու: Ուսանողները չպետք է իրենց կարծիքներում զգան թեր-

աժեվորված, ոչ էլ պետք է թաքցնեն, թե ինչ կարող են լինել իրենց կար-

ծիքները՝ վախենալով դատվելուց: Շատ հետազոտողներ բացատրում են 

ուսանողների՝ կանոնավոր կերպով դրսևորվելու և դասի քննարկումներին 

նպաստելու կարևորությունը, և ինչպես դա կարող է դրականորեն ազդել 

նրանց ուսման վրա։ Հաշվի առնելով այն փաստը, որ վերոնշյալ ծրագրեը 

բխում են ուսանողի շահերից և ուղղված են կրթության որակի բարելավ-

մանը՝ ծրագրերի կիրառումը կհանգեցնի ուսանողների քանակի ավելաց-

ման, լիարժեք մասնագետների ձևավորման, տնտեսության զարգացման և 

մի շարք այլ դրական արդյունքների ստեղծման։ 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

 Հոդվածում դիտարկվում է բակալավրիատում կրթական ծրագրերի 

բարեփոխումների ուղղությունները անհրաժեշտությունը՝ որպես մի քանի 

ուղղությունների ամբողջություն, որոնք միտված են կրթական որակի բա-

րելավմանը։ Մասնավորապես, շեշտադրումներ են կատարվել կրթական 

ծրագրերի կառուցման գործընթացում ուսանողների մասնակցության ան-

հրաժեշտությանը, տեսական ուսուցման ծանրության կենտրոնը գործնա-

կան աշխտանքների ոլորտ տեղափոխելու կարևորությանը։ Հատկապես 

 
7Տե՛ս   Adapted from E. Dale, Audiovisual Methods in Teaching, 1969, NY: Dryden 

Press. 
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կարևորվել է տեսադասերի միջոցով կրթական ծառայությունների մա-

տուցման կազմակերպումը, ընդ որում, առաջարկելով, որ դրանք կազմվեն 

հենց ուսանողների կողմից։ Որպես ուսանողակենտրոն կրթության ա-

ռանցքային մաս է առաջարկվել ուսանողի կարծիքի արժևորման և 

կիրառման հնարավոր ուղիների ներդրումը, որով սովորողի առաջարկ-

ները հասցեագրված կլինեն կրթական ծրագրերի բարելավումների 

գործընթացներին:  

 

Հիմնաբառեր. բակալավրիատ, կրթություն, ծրագիր, առարկաներ, 

տեսադաս, ստեղծարար կարծիք,  գործնական աշխատանքներ 
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ПУТИ ВЛИЯНИЯ СТУДЕНТО-ОРИЕНТИРОВАННОГО 

ОБУЧЕНИЯ НА ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОГРАММЫ 

БАКАЛАВРИАТА 

Лиана Григорян 

Лусине Арустамян 

 

В статье рассматривается необходимость реформирования 

образовательных программ бакалавриата как совокупности нескольких 

направлений на повышение качества образования. В частности, был 

сделан акцент на важности участия студентов в процессе построения 

образовательных программ, важности переноса центра тяжести 

https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
https://www.cambridge.org/us/education/blog/2018/12/05/practical-work-benefits-challenges
https://www.cambridge.org/us/education/blog/2018/12/05/practical-work-benefits-challenges


ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ   2022   2 (10)                                 «Կրթություն» 

 

 109 

теоретического обучения в область практических занятий. Предлагалось 

совершенствование организации образовательных услуг посредством 

видеоуроков, причем предлагалось их готовить самим учащимся. В 

качестве ключевой части студенто-ориентированного образования было 

предложено внедрение возможных способов оценки и применения 

мнения учащегося, с помощью которых предложения учащегося будут 

адресованы процессам совершенствования образовательных программ. 

 

Ключевые слова: бакалавриат, образование, программа, пред-

меты, видеокласс, творческое мнение, практические работы 

 

 

 

WAYS OF THE INFLUENCE OF STUDENT ORIENTED LEARNING 

ON UNDERGRADUATE EDUCATIONAL PROGRAMS 

Liana Grigorian 

Lusine Arustamyan 

 

The article examines the need for reforms in undergraduate 

educational programs as a set of several directions aimed at improving the 

quality of education. In particular, emphasis was placed on the importance of 

students' participation in the process of building educational programs, the 

importance of moving the center of gravity of theoretical learning to the field 

of practical exercises. The organization of the delivery of educational 

services through video classes was especially improved, and it was suggested 

that they be prepared by the students themselves. As a key part of student-

centered education, the possible ways of valuing and applying the student's 

opinion was proposed, by which the student's suggestions will be addressed 

to the processes of improving educational programs. 

 

Keywords: undergraduate, education, program, subjects, video class, 

creative opinion, practical works 
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ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ ՇՈՒՐՋ 

 

Սոնա Ղազարյան 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դոցենտ,  
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Մարիանա Կարապետյան 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի մագիստրոս 

marian.akarapetyan.18@gmail.com 

 

 Բարձրագույն մասնագիտական կրթության նպատակն է բարձր 

մասնագիտական որակավորման կադրերի պատրաստումն ու վերաորա-

կավորումը, միջնակարգ ընդհանուր և միջին մասնագիտական կրթության 

հիմքի վրա անձի՝ կրթության զարգացման պահանջմունքների բավա-

րարումը։ Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են բարձրագույն 

ուսումնական հաստատությունների հետևյալ տարատեսակները` համալ-

սարան, ինստիտուտ, ակադեմիա, կոնսերվատորիա: Բարձրագույն 

ուսումնական հաստատության կարգավիճակը որոշվում է նրա կրթական 

ծրագրերով, կազմակերպական-իրավական ձևով, պետական հավատար-

մագրման առկայությամբ։  

➢ Բարձրագույն կրթությունն իրականացվում է երկաստիճան 

համակարգով` բակալավրի և մագիստրոսի ծրագրերով, պետական և ոչ 

պետական ուսումնական հաստատություններում, առկա և հեռակա 

ձևերով, անվճար և վճարովի հիմունքներով։ Բակալավրիատը առաջին 

քայլն է համալսարանական կյանքում։  

Բակալավրիատը` բարձրագույն մասնագիտական կրթության 

որակավորման աստիճան է, որը շնորհվում է միջնակարգ (լրիվ) ընդ-

հանուր կրթություն ունեցող և առնվազն քառամյա բարձրագույն մասնա-

գիտական կրթական ծրագրերին համապատասխան ատեստավորված 

անձանց8։ Այսպիսով բակալավրիատը բարձրագույն կրթություն ստացած 

անձն է,9 որը հաստատվում է բակալավրի դիպլոմով, ակադեմիական 

աստիճանի կամ բակալավրի որակավորման շնորհմամբ։  

Կիրառական բակալավրիատը հատուկ մեթոդիկա է, որի կիրառ-

ման դեպքում բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ուսա-

նողները ստանում են գիտելիքներ և հմտություններ, որոնք թույլ են տալիս 

նրանց  միանգամից, առանց լրացուցիչ պրակտիկաների մասնագիտորեն 

աշխատելու համար։   

 
8Տե՛ս    https://www.arlis.am/ 
9 Տե՛ս   https://hy.wikipedia.org/  

mailto:sona_ghazaryan@yahoo.com
mailto:marian.akarapetyan.18@gmail.com
https://hy.wikipedia.org/
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Ֆրանսիայում «բակալավրիատ» բառը (baccalauréat) այլ նշանա-

կություն ունի և ներկայացվում  է որպես միջնակարգ կրթության վկա-

յագիր (ատեստատ)։ Բարձրագույն կրթության մասնագիտական ուսում-

նական ծրագրերի բովանդակությունը նախատեսում է հանրակրթական 

առարկաների ցիկլի ուսումնասիրություն, հիմնական առարկաների, 

պրոֆիլային առարկաների ցիկլի, ինչպես նաև համապատասխան 

մասնագիտությունների գծով մասնագիտական պրակտիկայի ընդունում։ 

Համալսարաններն իրավունք ունեն մրցութային հիմունքներով մշակել և 

ներդնել նորարարական կրթական ծրագրեր, որոնք պարունակում են 

որակապես կատարելագործված տեխնոլոգիաներ, ուսուցման մեթոդներ և 

ձևեր։ Բարձրագույն կրթության մասնագիտական ուսումնական ծրագրերի 

յուրացման ժամկետը սահմանվում է բարձրագույն կրթության պետական 

համապարտադիր ստանդարտով և պետք է կազմի առնվազն 4 տարի: 

 Բոլորիս հայտնի է բուհերում գործող կրթական աստիճանները։ Այս 

աստիճանները օգնում են տարեց տարի ամրապնդել և ավելի կատա-

րելագործել։ Բակալավրիատը հանդիսանում է ուսանողների բարձրագույն 

կրթության աստիճան և տալիս է ուսանողությանը բավարար գիտելիքներ` 

իրենց մասնագիտական ասպարեզում կիրառելու համար:  

ժամանակակից կրթական ծրագրերի ապահովում: Քանի որ մեր 

օրերում տեղեկատվական աղբյուրները և տեխնոլոգիաները գնալով 

զարգանում են և հասանելի են բոլորի համար, հետևաբար անհրաժեշտ է 

որպեսզի դասավանդողները նույնպես քայլեն ժամանակին համընթաց, 

որպեսզի ուսանողների համար հետաքրքիր անցկացվի դասապրոցեսը և 

նրանք ցանկանան ներկա գտնվել այդ դասին գիտելիք ստանալու` այլ որ 

թե բացակա չստանալու համար։ Բուհերում սահմանված կարգը կրթու-

թյան վերաբերյալ ամեն տարի գրեթե նույնն է։ Սակայն տարեց տարի 

կարելի է նորովի մոտենալ կրթության մեթոդներին և ամենակարևորը 

ուսանողների մոտիվացնել կրթությանը։ 

Օտար լեզվի ուսուցման շարունակություն: Պետք է խորացվի 

անգլերեն լեզվի ուսուցումը, այսինքն բացի առաջին և երկրորդ կուրսերի 

ուսանողներից, մյուս բոլոր կուրսերի  կրթական ծրագրում նույնպես 

ավելացվի անգլերեն լեզուն, որպես մասնագիտական անգլերեն, քանի որ 

այսօր այն անհրաժեշտ է գրեթե բոլոր ոլորտներում և մասնագետներին 

առավել մրցունակ է դարձնում միջազգային շուկայում։ 

Միջազգային փոխանակման ծրագրերի ճկուն համակարգ: Այսօր 

բոլոր ուսանողները չափազանց հետաքրքրված են, թե ինչ պայմաններում 

և ինչպես են սովորում իրենց հասակակիցները աշխարհի տարբեր 

երկրների համալսարաններում և նրանք նույնպես ցանկանում են 

որպեսզի սովորեն նման կրթական հաստատություններում: Առաջարկում 
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ենք, որպեսզի էլ ավելի տարածվի միջազգային փոխանակման ծրագրերը, 

ընդլայնվի փոխանակման թե երկրների և թե համալսարանների ցանկը։10 

Ստեղծարար մտքի զարգացում: Անհրաժեշտ է անցկացնել 

խմբային աշխատանքներ և մտածել անցկացման հետաքրքիր մեթոդա-

բանություն, որպեսզի ուսանողները նույն նյութերը կրկնելու փոխարեն 

կարողանան ինքնուրույն մտածել և զարգացնեն իրենց ստեղծարար 

միտքը։ Կատարեն նաև գիտահետազոտական աշխատանքներ, ինչպես 

նաև անցկացվեն գիտաժողովներ ուսանողների գիտելիքների ամրա-

պնդման, ազատ մտածելակերպի և ճկուն արտահայտման միջոցների 

զանգացման համար։ 

Ուսումնական ծրագրերի համապատասխանեցում աշխատանքի 
շուկայի արդի պահանջներին: Մեր օրերում աշխատանքի շուկայի արդի 

պահանջներից են համարվում տիրապետել` MS office փաթեթին, ինչի 

համար էլ ուսումնական հաստատություններում այնպիսի խորությամբ 

պետք է ուսումնասիրել ժամանակակից համակարգչային ծրագրերը, 

որպեսզի ուսանողները բավականաչափ տիրապետեն համակարգչային 

գիտելիքներին, հետևաբար  լրացուցիչ գումարներ և ժամանակ չվատնեն 

այդ ծրագրերը սովորելու համար: 

Աշխարհը փոխում ենք մենք և ինքներս ենք որոշում այն լավը 

դարձնել, թե ոչ։ Մենք հավատում ենք, որ յուրաքանչյուր ոք կարող է 

դերակատարում ունենալ աշխարհն էլ ավելի լավը դարձնելու գործում, 

անկախ նրանից թե ինչ ճանապարհ է նա ընտրում։ Այնպես, որ յուրա-

քանչյուր մարդ պետք է աշխատի իր գիտելիքները էլ ավելի շատացնելու և 

խորացնելու գործում, որպեսզի լինի ինքնակրթված և զարգացած։ Ճիշտ է 

կրթության արմատները դառն են, բայց պտուղը քաղցր է։11 

 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Բարձրագույն կրթությունն իրականացվում է բակալավրի և 

մագիստրոսի ծրագրերով, պետական և ոչ պետական ուսումնական 

հաստատություններում, առկա և հեռակա ձևերով, անվճար և վճարովի 

հիմունքներով։ Բակալավրիատը բարձրագույն մասնագիտական կրթու-

թյան որակավորման աստիճան է, որը շնորհվում է միջնակարգ (լրիվ) 

ընդհանուր կրթություն ունեցող և առնվազն քառամյա բարձրագույն 

մասնագիտական կրթական ծրագրերին համապատասխան ատեստա-

վորված անձանց։ Սակայն, դրան զուգահեռ, բակալվրիատի կրթական 

ծառայությունների շրջանակում անհրաժեշտ է ակտիվացնել ուսանո-

ղության շարժունության, ստեղծարար կարողությունների, ակադեմիական 

ճկուն ծրագրերի զարգացումը:  

 
10 Տե՛ս   https://armstat.am/ 
11Տե՛ս    https://www.iammedia.am/hy/post/The-roots-of-education-are-bitter-but-the-fruit-

is-sweet  

https://www.iammedia.am/hy/post/The-roots-of-education-are-bitter-but-the-fruit-is-sweet
https://www.iammedia.am/hy/post/The-roots-of-education-are-bitter-but-the-fruit-is-sweet
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Հիմնաբառեր. բակալավրիատ, մրցունակ կրթական ծրագրեր, 

ուսանողների շարժունություն, ստեղծարար կարողություններ 
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О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММ 

БАКАЛАВРИАТА 

Сона Казарян 

Мариана Карапетян 

 

Высшее образование осуществляется по программам бакалав-

риата и магистратуры, в государственных и негосударственных образо-

вательных учреждениях, в очной и заочной формах, на бесплатной и 

платной основе. Бакалавриат - квалификационная степень высшего 

профессионального образования, которая присуждается лицам, 

имеющим среднее (полное) общее образование и не менее четырех лет 

высшего профессионального образования. Однако параллельно с этим 

необходимо активизировать развитие студенческой мобильности, 

творческих способностей, академических гибких программ в рамках 

образовательных услуг бакалавриата. 

 

Ключевые слова: бакалавриат, конкурентоспособные образова-

тельные программы, студенческая мобильность, творческие способнос-

ти 
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FOR THE IMPROVEMENT OF UNDERGRADUATE 

EDUCATIONAL PROGRAMS 

 

Sona Ghazaryan 

Mariana Karapetyan 

 

Higher education is carried out with bachelor's and master's programs, 

in state and non-state educational institutions, on-site and part-time, on a free 

and paid basis. Bachelor's degree is a qualification degree of higher 

professional education, which is awarded to persons with secondary (full) 

general education and at least four-year higher professional educational 

programs. However, in parallel with this, it is necessary to activate the 

development of student mobility, creative abilities, academic flexible 

programs within the framework of undergraduate educational services. 

Keywords: baccalaureate, competitive educational programs, student 

mobility, creative abilities 
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ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉԻ ԽԹԱՆՈՒՄԸ ԲԱԿԱԼԱՎՐԻԱՏԻ 

ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐՈՒՄ 

 
Արփինե Հակոբյան 

Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարանի դասախոս 

arpinehakobyan15@yahoo.com 

Էմիլյա Գոգորյան 
Հյուսիսային համալսարանի բակալավրիատի ուսանող 

gogoryan00@list.am 
 

Բակալավրիատ և մագիստրատուրա կրթական աստիճանները 

Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթական տարածքում 

սկսել են կիրառվել հարաբերականորեն ոչ վաղ անցյալում` ընդամենը 20 

տարի առաջ, և դրանց ներթափանցումը պայմանավորված է մեր երկրի՝ 

Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածք ինտեգրմամբ:12 Բակա-

լավրիատը բարձրագույն կրթության առաջին, իսկ մագիստրատուրան 

երկրորդ աստիճանն է,13 իսկ երրորդ աստիճանը կոչվում է դոկտո-

րանտուրա: Բակալավրիատն ավարտելուց հետո ուսանողը պարտադիր 

չէ, որ ընդունվի մագիստրատուրա, եթե մտադիր է սկսել աշխատել իր 

մասնագիտությամբ։ Բայց ուսանողները, որոնք նպատակ ունեն 

գործունեություն կազմակերպել գիտության կամ դասավանդման հետ, 

ձգտում են ստանալ ակադեմիական մագիստրոսի որակավորում: 

Այսինքն՝ բակալավրիատն ու մագիստրատուրան չեն կարող միմյանց 

փոխարինել, դրանք տարբեր հեռանկարներ են տրամադրում իրենց 

տիրոջը։  

Հետազոտական հմտությունները կարևոր են, քանի որ դրա 

շնորհիվ զարգանում է ուսանողի  քննադատական, վերլուծական կարո-

ղությունները, ուսանողը կարողանում է ինքնուրույն խնդիրներ դնել, լուծել 

և հասնել հետազոտական նպատակների։ Թե՞ որքանով են հետազոտա-

կան հմտությունները նպաստում բակալվրիատի շրջանավարտի ստեղ-

ծարար կարողություններին, մեկնաբանվում է Բլումի տաքսնոմիայի մի-

ջոցով: Բլյումի տաքսոնոմիան դասակարգում է կրթական նպատակները 

կամ ավելի շուտ կրթական վերջնարդյունքները: Այն առաջարկվել է 

համանուն հեղինակի կողմից 1956 թվականին, նպատակ ունենալով բա-

րելավելու առարկայական ծրագրերի և դրանց գնահատման, մասնա-
 

12 Տե՛ս   Երիցյան Ս., Ճուղուրյան Ա. 100 հարց և պատասխան Բոլոնյան 

գործընթացի մասին, Եր. «Էդիթ Պրինտ», 2007, էջ 45 
13Տե՛ս    ՀՀ օրենքը «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին», Եր. 2005 թ., 

հոդ.3 
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վորապես քննությունների շուրջ դասավանդողների միջև փոխըմբռնումն 

ու հաղորդակցությունը:14 

Եթե քննարկում ենք Բլումի բուրգը, ապա պարզ է դառնում, որ 

գիտելիք, կարողություն ստանալու ճանապարհին անհատն անցնում է 

երկար ճանապարհ՝ սկզբից տեղեկատվությունն անցնում է գիտակցության 

միջով, դառնում գիտելիք, նա սկսում է այն ընկալել, այնուհետև կիրառել, 

վերլուծել, համադրել, և վերջապես, ինքնուրույն հետազոտել ցանկացած 

հիմնախնդիր՝ հիմնված ստացած նախնական տեղեկատվության վրա: 

Գիտելիքը սկզբից անհնար է ինքնուրույն կիրառել, դրա համար 

հարկավոր է այն փորձարկել դասախոսի, ղեկավարի օգնությամբ, և 

այնուհետև, այն հնարավոր է դառնում ինքնուրույն կիրառել։ 

Որակավորումների համաեվրոպական շրջանակը, ապա և դրա 

հիման վրա մշակվող ազգային շրջանակները պարտադրում են, որպեսզի 

կրթական հաստատությունները վերանայեն սեփական կրթական 

ծրագրերը, որտեղ հստակ կսահմանվեն տվյալ կրթական ծրագրի վերջ-

նարդյունքները, ինչն էլ կպարտադրի դրանց ներքո գործող առարկայական 

ծրագրերի կրթական վերջնարդյունքների վերանայումը: Հիմնական 

նպատակն այստեղ գիտելիքի ծավալի ու խորքայնության չափելիության 

ապահովումն է, որը այս մեթոդաբանությամբ թույլ է տալիս չեղարկել 

բոլոր վերացարկված սահմանումները: Վերացարկումները չենթարկվելով 

չափագրման դժվար գնահատելի են դարձնում գիտելիքի գնահատումը, 

սակայն այս դասակարգման միջոցով հնարավոր է նկարագրել ցանկացած 

առարկայական ծրագիր և դրան համակցված գնահատման համակարգը, 

որը առաջին հերթին պետք է դյուրըմբռնելի լինի ուսանողի համար: 

Կրթական վերջնարդյունքների նկարագրության չափագրելիու-

թյունն ապահովող Բլյումի տաքսոնոմիան ունի հետևյալ կառուցվածքը, 

որտեղ դասախոսների կամ ուսումնական գործընթացի այլ պատասխա-

նատուների համար պարզ ներկայացված է, թե ինչպես կարելի է խու-

սափել օգտագործել այնպիսի բառեր, ինչպիսիք են օրինակ ընկալելը, 

գնահատելը, այլ դրանց փոխարեն հստակ սահմանել այդ վերացարկված 

սահմանումների առարկայական տարբերակները, որոնց չափագրումը 

խնդիրներ չի առաջացնում:15 

 

 

 

 

 

 
14Տե՛ս   Բլումի տաքսոնոմիան և կրթական վերջնարդյունքները,  

//www.herearmenia.wordpress.com 
15 Տե՛ս   Таксономия Блума: что это такое и зачем она педагогам и методистам, 

//www.skillbox.ru 
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Համադրում 
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ընդհանրացնել, համեմատել, 

վերլուծել 
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Տեղեկատվությունը 

գործածել, գործադրել, կիրառել 

Փորձել, դիագրամ կառուցել, 

կատարել, գրաֆիկներ կառուցել, 

գործողությունների վերածել, 

կառուցել, զեկուցել, կիրառել, 

կիրառական համեմատություն անել, 

կիրառությունից հետևություն անել, 
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Գիտելիք 

Տեղեկատվությունը 

գտնել կամ հիշել 

Պատմել, ցուցադրել, թվարկել, 
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անվանել, ցույց տալ 

 

Բակալավրիատի կրթական ծրագրի հետազոտական բաղադրիչի 

խթանման արդյունավետությունն ուսումնասիրելու նպատակով մեր 

կողմից ուսանողության շրջանում կատարվել են հարցումներ հետևյալ 

հարցադրումներով: 

1․ Ի՞նչ մեթոդներով են կազմակերպվում դասերը: 
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2․Ի՞նչպես են ձևավորվում վերլուծական, քննադատական կարո-

ղությունները և հմտությունները։ 

3․ Ինչպիսի՞ ինքնուրույն աշխատանքներ են կատարվում դասըն-

թացների շրջանակում և որքանո՞վ են դրանք խթանում մասնագիտական 

կրթական ծրագրի հետազոտականությունը։ 

4․ Ի՞նչ թերություններ են նկատում մասնագիտական կրթական 

ծրագրում՝ կապված հետազոտական բաղադրիչի ներդրման և կիրառման 

հետ։  

5․ Ինչպիսի՞ առաջարկներ ունեն կրթական բաղադրիչը զարգաց-

նելու ուղղությամբ։ 

          Հարցման ամփոփումները մեկնաբանվում են հետևյալ կտրվածքով: 

• Տրամադրվող մասնագիտական գրականությունն արդիական չէ և 

չի արտացոլում գիտության ներկայիս զարգացումները։ 

• Լսարանային և ինքնուրույն աշխատանքները մասամբ են խթանում 

հետազոտական բաղադրիչը։ 

• Ինքնուրույն աշխատանքները միանման են, դրանք հիմնականում 

կատարվում են տեսական նյութի հիման վրա, հաշվի չեն առնում 

արտաքին շուկայի և կրթության շահառուների պահանջները։   

• Հետազոտական աշխատանքների մեթոդաբանության գործիքներին 

ուսանողները մասամբ են ծանոթ։ 

Հարցման արդյունքում ուսանողների կողմից կատարվել են հե-

տևյալ առաջարկները: 

▪ ամրապնդել բուհ–ձեռնարկություն կապը 

▪ բազմազանեցնել ուսանողների գործնական պարապմունքների 

ձևերը և դրանց մեջ հստակեցնել հետազոտական բաղադրիչի տեղը 

և դերը. 

▪ ավելացնել ինքնուրույն հետազոտական  աշխատանքների կշիռը 

ուսանողի ժամային ծանրաբեռնվածությունում 

▪ խթանել բուհական ստեղծագործական, հետազոտական մրցույթ-

ների կազմակերպումը։ 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ՀՀ բուհերում իրականացվող բակալավրիատի կրթական ծրագ-

րերում, որպես կանոն, հետազոտական բաղադրիչը մնում է հետին պլա-

նում, համարելով, որ այդ բացը կլրացվի մագիստրատուրայում: Սակայն, 

մեր օրերում, բակալավրիատի շրջանավարտը աշխատանքի շուկայում 

մրցունակ է համարվում ոչ միայն ձեռքբերած մասնագիտական ունակու-

թյուններով, այլև իր ստեղծարար և ճկուն գործելաոճով: Այս առումով, 

բակալավրիատի կրթական ծրագրերում անհրաժեշտություն է առաջա-

նում ավելացնելու հետազոտական բաղադրիչը, երբ ավարտական աշխա-

տանք կատարելուց բացի, ուսանողը սկսած հենց առաջին կուրսից, 

իրականացնում է հետազոտություններ մասնագետ հեղինակների շրջա-
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նում, հավաքագրում և վերլուծում է տվյալների բազաներ, կիրառում է 

քանակական գնահատումներ և կատարում որակական եզրահանգումներ: 

Կրթական ծրագրերում այս ամենը խթանելու համար կարևորվում է ավե-

լացնել ինքնուրույն աշխատանքի ժամաքանակը ուսանողի ծանրաբեռ-

նվածությունում, բազմազանեցնել գործնական պարապմունքների ձևերը, 

ուսանողին հրամցնել իրավիճակային խնդիրների լուծումներ, ուսուցանել 

հետազոտության մեթոդաբանություն: 

Հիմնաբառեր. բակալավրիատ, կրթական ծրագրեր, հետազոտա-

կան բաղադրիչ, ստեղծարար կարողություններ, մրցունակ շրջանավարտ  

Օգտագործված գրականություն 

1. ՀՀ օրենքը «Բարձրագույն և հետբուհական կրթության մասին», Եր. 2005 թ., 

հոդ.3 

2. Բլումի տաքսոնոմիան և կրթական վերջնարդյունքները,  

//www.herearmenia.wordpress.com 

3. Երիցյան Ս., Ճուղուրյան Ա. 100 հարց և պատասխան Բոլոնյան 

գործընթացի մասին, Եր. «Էդիթ Պրինտ», 2007, էջ 45 

4. Таксономия Блума: что это такое и зачем она педагогам и методистам, 

//www.skillbox.ru 

 

ПРОДВИЖЕНИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОГО КОМПОНЕНТА В 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОГРАММАХ БАКАЛАВРИАТА 

Арпине Акопян 

Эмилия Гогорян 

 

Как правило, исследовательский компонент остается на втором 

плане в реализуемых в вузах РА образовательных программах бакалавриата, 

учитывая, что этот пробел будет восполнен в магистратуре. Однако в 

настоящее время выпускник бакалавриата считается конкурентоспособным 

на рынке труда не только благодаря приобретенным профессиональным 

навыкам, но и благодаря своему творческому и гибкому подходу к работе. В 

связи с этим возникает необходимость усиления исследовательской состав-

ляющей в образовательных программах бакалавриата, когда помимо выпол-

нения дипломной работы студент, начиная с самого первого курса, про-

водит исследования среди авторов-специалистов, собирает и анализирует 

базы данных, обращается к количественным оценкам и делает качественные 

выводы. Для популяризации всего этого в образовательных программах 

важно увеличить количество часов самостоятельной работы в учебной 

нагрузке студента, разнообразить формы практических занятий, предлагать 

студентом решать ситуационные задачи, обучать методике исследования. 
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Ключевые слова: бакалавриат, образовательные программы, иссле-

довательская составляющая, творческие способности, конкурентоспособный 
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PROMOTING THE RESEARCH COMPONENT IN UNDERGRADUATE 

EDUCATIONAL PROGRAMS 

Arpine Hakobyan 

Emilia Gogoryan 

 

As a rule, the research component remains in the background in the 

undergraduate educational programs implemented in RA universities, 

considering, that this gap will be filled in the master's degree. However, 

nowadays, a bachelor's degree graduate is careful competitive in the job market 

not only because of the acquired professional skills, but also because of his 

creative and flexible way of working. In this regard, there is a need to increase 

the research component in the undergraduate educational programs, when, in 

addition to completing the thesis, the student, starting from the very first year 

study, conducts research among specialist authors, collects and analyzes 

databases, applies quantitative assessments and makes qualitative conclusions. In 

order to promote all this in the educational programs, it is important to increase 

the number of hours of independent work in the student's workload, to diversify 

the forms of practical training, to force the student to solve situational problems, 

to teach research methodology. 

Keywords: undergraduate, educational programs, research component, 

creative abilities, competitive graduate 
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Աննա Դարբինյան 

Վ.Բրյուսովի ան․ Երևանի պետական համալսարանի ֆիզկուլտուրայի և 

քաղպաշտպանության ամբիոնի ավագ դասախոս 

darbinyananna@gmail.com

Սկոլիոզը (հուն.՝ skoliosis – թեքվածություն) ողնաշարի դեպի կողք թեք-

վածությունն է, որը ուղեկցվում է ողերի պտույտով: Պտույտը ուղղահայաց 

առանցքի շուրջ ողերի խախտումն է, որն ուղեկցվում է դրանց առանձին 

մասերի աղավաղմամբ: Սկոլիոզը կեցվածքի շեղումներից է ու այլ 

շեղումներից տարբերվում է նրանով, որ այստեղ խախտվում և ախտա-

հարվում է ոսկրահոդային համակարգը: Բազմաթիվ հետազոտությունների 

արդյունքում պարզվել է, որ սկոլիոզը երեխաների մոտ հենաշարժողական 

համակարգի ամենահաճախ հանդիպող հիվանդություններից է, որն 

առաջանում և հասնում է իր բարձր աստիճանին մինչև երեխայի աճման 

շրջանի ավարտը16: 

Ըստ Գ. Ի. Թորների Պետերբուրգյան մանկական օրթոպեդիկ ինստի-

տուտի հետազոտման արդյունքների՝ դպրոցականների ավագ դասարան-

ցիների 40 տոկոսի մոտ հայտնաբերվել են բուժման կարիք ունեցող 

շեղումներ17: 

Ըստ որոշ մասնագետների՝ սկոլիոզի առաջացման պատճառները 

լինում են տարբեր: Նրանց կարծիքով՝ սկոլիոզը կարող է փոխանցվել 

ժառանգականությամբ: Ըստ հետազոտական աշխատանքի ուսումնասի-

րության՝ հետազոտվող երեխաների 60 տոկոսի մոտ գրանցվել է սկոլիոզ, 

որը կրել է ժառանգական բնույթ: Եղել են ընտանիքներ, որտեղ մոտ 4-6 

հոգի ունեցել են սկոլիոզ, ընդ որում նրանցից երկուսի կամ երեքի  մոտ 

այնքան բարդ վիճակ, որ նշանակվել է վիրահատություն2: 

Գիտական գրականության վերլուծության արդյունքում պարզվեց, որ 

սկոլիոզը կարող է լինել նաև ձեռքբերովի: Սկոլիոզի առաջացման պատ-

ճառ կարող է դառնալ ողնաշարի վրա անհամաչափ ծանրաբեռնվա-

ծությունը, որը պայմանավորված է մարմնի բնածին կամ ձեռքբերովի 

անհամաչափություններով (օրինակ՝ ստորին վերջույթների անհամապա-

տասխանություն, կոնքազդրային հոդի պաթոլոգիա), ինչպես նաև ողերի 

 
16 Տե՛ս   Аганянц Е.К., Бердичевская Е.М., Демидова Е.В. Физиологические особеннос-

ти развития детей, подростков и юношей. Краснодар, 1999, с. 72. 
17 Տե՛ս   Фищенко В.Я., Вердиев В.Г. Сколиоз у взрослых // Ортопед. травматол. 1990, 

№8, с. -76. 
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տարատեսակ դեֆորմացիաները՝ թերզարգացած, սրածայր ձև ունեցող և 

լրացուցիչ ողերը2: 

Սկոլիոզ կարող է առաջանալ նաև կեցվածքի ձևավորմանը մաս-

նակցող մկանների անհամաչափ թուլացման կամ դրանց ֆունկցիոնալ 

անբավարարության հետևանքով: Նման դեպքերում  հիվանդությունն ավե-

լի են բարդացնում ծանր դպրոցական պայուսակները, ոչ ճիշտ դիրքով 

կանգնելն ու  նստելը: Սկոլիոզը որպես կանոն կարող է զարգանալ 

կմախքի աճի փուլերում: Առավել հաճախ այն դեպքերում, երբ նկատվում է 

հասակի կտրուկ աճ, և մկանակապանային համակարգը չի կարողանում 

ոսկրային համակարգի հետ զուգահեռ զարգանալ 1: 

Հատկանշական է, որ սկոլիոզից կարող է առաջանալ կոնքի շեղում, 

որը կստեղծի անհամաչափ ծանրաբեռնվածություն կոնքազդրային հոդերի 

վրա և կհանգեցնի դրանց մաշվածությանը: Սա սկոլիոզի առավել հաճախ 

հանդիպող, բայց ոչ միակ հետևանքն է: Հանդիպում է նաև շեղված 

կրծքավանդակ։ Սկոլիոզն առաջացնում է ներքին օրգանների՝ հատկապես 

սրտի ու թոքերի, աղեստամոքսային տրակտի գործունեության, շնչառու-

թյան, նյութափոխանակության և այլ խանգարումներ 1: 

Սկոլիոզն ըստ տեղայնության կարող է լինել` պարանոցային, 

պարանոցակրծքային, կրծքային, կրծքագոտկային, գոտկային, տոտալ 

(ընդհանուր): Սկոլիոզն ըստ ձևի կարող է լինել ՝ C-աձև, S-աձև, եռակողմ18: 

Գոյություն ունեն սկոլիոզի ախտորոշման բազմաթիվ մեթոդներ:  Այն  

կարելի է  ախտորոշել  արտաքին զննումով, որը կատարվում է առջևից և 

հետևից: Առջևից զննման ժամանակ պետք է ուշադություն  դարձնել ուսա-

գոտու դիրքին՝ համեմատելով ուսերի բարձրությունները, կրծքավանդակի 

ձևին՝ համեմատելով անրակոսկրերի համաչափությունը  և կողերի դիրքը, 

կոնքի դիրքը, զստոսկրի կատարների հավասարություններ: Հետևից 

զնման ժամանակ պետք է ուշադրություն դարձնել ուսերի դիրքին, 

թիակների դիրքին, նրա ստորին անկյունների համաչափությանը, թևա-

տակերի համաչափությանը, կոնքի դիրքին, համեմատել ձեռքի և կողերի 

միջև եղած տարածությունները, նստատեղերի ծալքերի համաչափու-

թյանը, ծնկափոսերի համաչափ բարձրությանը, միջային պճեղների դիր-

քին, իսկ ավելի օբյեկտիվ չափանիշ է հանդիսանում ռենտգենոգրաֆիան և 

ամենատարածվածը Չակլինի և Կոբբի դասակարգումներն են3: 

Ինչ վերաբերվում է սկոլիոզի բուժմանը, ապա այն պահանջում է 

յուրահատուկ համալիր մոտեցում՝ բուժական մերսում, բուժական լող, 

կինեզիոթերապիա (բուժական ֆիզկուլտուրա): Երբեմն նշանակվում է կրել 

սեղմիրան։ 

Բուժական ֆիզկուլտուրան ներառում է. 

✓ բուժական ֆիզիկական վարժություններ, 

 
18 Տե՛ս  Мельничук Н. В., Современныв методы диагностики восстсновительного лече-

ния начальных форм сколиоза у подростков. Санкт-Петербург 2006, с. 153. 
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✓ ջրային վարժություններ, 

✓ մարմնի դիրքի շտկում (կորեկցիա): 

Բուժական ֆիզիկական վարժությունները պետք է ուղղված լինեն 

ողնաշարը ուղիղ դիրքում պահող մկանների ամրացմանը, իսկ մարմնի 

դիրքի շտկման վարժությունները՝ ուսագոտու, կոնքագոտու, իրանի դիրքի 

շտկմանը: Սկոլիոզը բուժման ժամանակ կիրառվում են ձգողական 

վարժություներ, հատկապես յոգայի ասանաներից շատերը19: 

 Հաշվի առնելով գիտական գրականության մեջ հանդիպող տվյալները, 

ինչպես նաև հիմնվելով այս առումով ոլորտի առկա փորձի վրա՝ կազմվել է 

վարժությունների 2 համալիր: Մշակված վարժությունների համալիրները 

նախատեսված են կրծքային և գոտկային սկոլիոզների համար: Վարժու-

թյունները ձգող, ուժային և շտկող բնույթի են: Առավել արդյունավետ է 

վարժությունները կատարել ամեն օր, յուրաքանչյուրը 6-10 անգամ՝ 

աստիճանաբար ավելացնելով դրանց քանակը: Բուժման տևողությունը 

խիստ անհատական է, կախված բարդության աստիճանից և տարիքային 

առանձնահատկություններից42021: 

 

ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Վերլուծությունից պարզվեց, որ սկոլիոզը հենաշարժողական համա-

կարգի ամենահաճախ հանդիպող հիվանդություններից է, որի պատճառ-

ները լինում են տարբեր և բոլոր դեպքերում  բուժման լավագույն միջոց են 

հանդիսանում բուժական ֆիզիկական վարժություններն ու բուժական մեր-

սումը։ Հաշվի առնելով այս ամենը կազմվել են ֆիզիկական վար-

ժությունների 2 համալիրներ` կրծքային և գոտկային C-աձև սկոլիոզների 

համար, որոնք բուժական մերսման հետ մեկտեղ կիրառվել են մոտ 50 

այցելուների հետ աշխատանքներում և  թողել են դրական ազդեցություն: 

Անուշտ, դրանց կիրառումը պետք է լինի շարունակական և տևական, ինչը 

խիստ անհատական է ու պայմանավորված սկոլիոզի բարդության աստի-

ճանով, ինչպես նաև բուժվողի տարիքային առանձնահատկություններով:  

 
 Հիմնաբառեր․ սկոլիոզ, ախտահարում, շեղում, բուժական ֆիզիկա-

կան վարժություններ, բուժական մերսում: 

 

 
19Տե՛ս    Dr. Kevin lAu, D.C. Ihr Plan Für eine natural NATÜRLICHE UND 

VORBEUGUNG VON SKOLIOSE: 2011-S 241-304 
20 Տե՛ս   Иванова Ольга Вячеславовна-Методика лечебной гимнастики для детей 11-13 

лет, имеющих грудной сколиоз II степени, на основе средств, методов и внутренней 

техники "хатха-йоги". Москва, 2009, с. 162. 
21 Տե՛ս   Чечётин Д.А., Цуканов А.Н., Филюстин А.Е., Надыров Э.А., Чарнаштан Д.В., 

Иванова Н.М., лечебная физическая культура при сколиозе у детей. Гомель 2015 с. 93. 
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ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ КАК СРЕДСТВО ЛЕЧЕНИЯ 

СКОЛИОЗА 

 

Дарбинян Анна    

                    

В статье представлены причины сколиоза, его виды и их 

последствия. Анализ профессиональной литературы показал, что 

сколиоз - одно из самых распространенных заболеваний опорно-

двигательного аппарата, причины которого разные. Во всех случаях 

лучшим методом лечения являются лечебные физические упражнения и 

лечебный массаж. С учетом всего этого были разработаны 2 комплекса 

физических упражнений при грудном и поясничном  С-образного 

сколиоза, которые, помимо лечебного массажа, использовались в работе 

около 50 посетителей, что дало положительный эффект. Конечно, их 

использование должно быть непрерывным, что очень индивидуально и 

зависит от тяжести сколиоза, а также возраста пациента. 

  

Ключевые слова: сколиоз, поражение, комплекс лечебных 

физических упражнений, лечебный массаж.  

 

   

PHYSICAL EXERCISES AS A MEANS OF SCOLIOSIS TREATMENT 

 

Darbinyan Anna 

 

In this article are presented  the causes of scoliosis, the types of scoliosis  

and their consequences. It turned out from the professional  analysis that 

scoliosis is one of the most common musculoskeletal disorders which reasons  

are different and the best treatment are physical exercises and therapeutic 

massage. Considering all this, 2 physical exercises՚ complexes are formed: 

chest  and lumbar  scoliosis, which have been used  for about  50 patients  

visits with therapeutic massage and have had positive impact.Of course, their 

usage must be continuous and lasting, which is not only individual and  

connected with the degree of complexity of scoliosis, but also patient’s age. 

 

Keywords: scoliosis, defeat, a complex of therapeutic physical 

exercises, therapeutic massage.  
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Ընդունվել է` 25.10.2022 թ. 



 125 

ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 
 

 Կառավարում 
 

 

Արմեն 
Ճուղուրյան 
 

Ֆինանսական հաշվառման «տեղեկատվական 

ճգնաժամը» կառավարչական որոշումների հա-

մատեքստում …………………………………………….. 

 
 

8 
 

Mohammad 

Farzanegan 

 

 

Analysis of social media and business management 

association……………………………………………... 

 

 
 

26 

 
 

Տնտեսագիտություն  

Թաթուլ 
Մանասերյան 
 

Ֆինանսական անվտանգության ապահովումը 

ազգային և էլեկտրոնային արժույթների մրցակ-

ցության պայմաններում…………………………………. 

 
 

37 
 
Արինե 
Ստեփանյան 

 

Զբաղվածության կարգավորման արդյունավետու-

թյան գնահատման հաիմնախնդիրները շահառունե-

րի սպասումների շրջանակում…………………………. 

 
 
 

52 
 
Հրաչյա  
Դանիելյան 
 

 
Ռիսկերի գնահատման հիմնախնդիրները էլեկտրո-

նային վճարահաշվարկային համակարգերում………. 

 
 

68 

 Իրավագիտություն  
 

 

Անի Խեչոյան 
Մարինե 
Հակոբյան 

Միջազգային հանցագործությունների համար պա-

տասխանատվության հիմնախնդիրները արդի փու-

լում…...................................................................................... 

 
 

88 
 

Վահագն 
Պետրոսյան 

Տեղական ինքնակառավարման մարմիններին պե-

տության կողմից պատվիրակված լիազորությունները 

և դրանց իրականացման հիմնահարցերը ՀՀ-ում …… 

 
 

91 
   
  

 
 
 
 

 



 126 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Կրթություն 
 

Լիանա 
Գրիգորյան 
Լուսինե 
Առուստամյան 
 

Ուսանողակենտրոն  ուսուցման  ազդեցության ուղի-

ները  բակալավրիատի  կրթական  ծրագրերի վրա….. 
 

102 

Սոնա 
Ղազարյան 
Մարիանա 
Կարապետ-
յան 
 

Բակալավրիատի կրթական ծրագրերի բարելավման 

շուրջ…………………………………….............................. 
 

110 

Արփինե 
Հակոբյան 
Էմիլյա 
Գոգորյան 
 

Հետազոտական բաղադրիչի խթանումը բակալավրի-

ատի կրթական ծրագրում………………………………. 
 

115 
 

Աննա 
Դարբինյան 
 

Ֆիզիկական վարժություններն որպես սկոլիոզի բուժ-

ման միջոց…………………………………………………. 
 

121 



 127 

Ի  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  «ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ»-Ի  ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ 

 
              «Հյուսիսափայլում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների 

տեխնիկական պահանջները. 

• Տպագրության ներկայացվող հոդվածները պետք է գրված լինեն 

Word տեքստային խմբագրի օգնությամբ: 

• Հոդվածները ներկայացնել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրան-

սերեն կամ գերմաներեն լեզուներով: 

• Հոդվածի շարվածքը լինի Unicode-ով (հայերեն հոդվածների դեպ-

քում՝ նաև Sylfaen տառատեսակով), տառաչափը՝ 11, միջտողային 

հեռավորությունը՝ 1.5, թղթի ֆոորմատը՝ A 4: 

• Հոդվածի սկզբում գրել վերնագիրը՝ մեծատառերով, հաջորդ 

տողում՝ հեղինակի (հեղինակների) անուն, ազգանուն, հայրա-

նունը՝ մեծատառերով: 

• Հղումները դնել տողատակում՝ համարների աճման կարգով, նշել 

աղբյուրը՝ հեղինակին, վերնագիրը, հրատարակության վայրը, 

տարեթիվը (պարբերական հրատարակության դեպքում՝ նաև 

համարը)  և էջը (էջերը): 

• Հոդվածի վերջում գրել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն 

ամփոփագրերը՝ 50-60 բառի սահմաններում, հիմնաբառերը: 

• Հոդվածին անհրաժեշտ է կցել նաև (առանձին էջով կամ առանձին 

ֆայլով) հոդվածի վերնագիրը և հեղինակի (հեղինակների) անուն, 

ազգանուն, հայրանունը՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզու-

ներով, ինչպես նաև հեղինակի (հեղինակների) տվյալները՝ կո-

չումը, պաշտոնը, աշխատանքի վայրը, հեռախոսի համարը 

(համարները), էլեկտրոնային փոստի հասցե (e-mail): 

• Հոդվածները ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով. 

- Երևանի Հյուսիսային համալսարան, խմբագրական խորհուրդ,  

- ուղարկել hyusisayin@gmail.com էլեկտրոնային փոստին: 

 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hyusisayin@gmail.com
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