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Ժողովածուն երաշխավորվել է հրատարակության 

ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի գիտական խորհրդի կողմից 
 
 

Խմբագրական խորհուրդ՝ 
Սամվել Առաքելյան -  պատմական գիտությունների  
 թեկնածու, դոցենտ 
Հարություն Մարզպանյան -  տնտեսագիտության դոկտոր,  
 պրոֆեսոր 
Արմեն Ճուղուրյան -  տնտեսագիտության դոկտոր,  
 պրոֆեսոր 
Աշոտ Ներսիսյան -  պատմական գիտությունների դոկտոր,  
 պրոֆեսոր 
Նելլի Խուդավերդյան -  տեխնիկական գիտությունների  
 թեկնածու, դոցենտ 
Վաչիկ Բրուտյան -  մանկավարժական գիտությունների  
 թեկնածու, դոցենտ 

 
      
 

ՀՀ ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՓՈ-
ԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԲԱՐԵԼԱՎՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ / ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ – Իջևան, 
2014, - 190 էջ: 
 

Ժողովածուն ներառում է ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղում 
2013թ. մայիսի 17-18-ին կայացած հանրապետական գիտա-
մեթոդական կոնֆերանսի զեկուցումների նյութերը՝ հոդված-
ների տեսքով: 
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ՈՂՋՈՒՅՆԻ ԽՈՍՔ 
 

Հարգելի´ գործընկերներ: 
Ողջունում եմ գիտագործնական կոնֆերանսի մեկնարկը և 

ակնկալում եմ Ձեր ակտիվ գործունեությունն ու ներդրումը 
սպասվելիք քննարկումներում և դրանցից բխող արդյունքներում: 

ՀՀ բուհական և տնտեսական համակարգերի արդյունավետ 
փոխկապակցումն ու արդիականացումը մարդկային կապիտալի 
ձևավորման և դրանով իսկ՝ ազգային անվտանգության երաշխիք 
է: Գնալով ակնհայտ է դառնում, որ բուհական համակարգը չի 
կարող արդյունավետ գործել առանց տնտեսության զարգացում-
ների հետ ծրագրային ներդաշնակեցման:  

Մեր ժամանակներում արագորեն փոփոխման են ենթարկ-
վում աշխատաշուկայի պահանջները, առավել հաճախակի են 
վերանայվում մասնագետների պատրաստման որակական չա-
փանիշները, որոնք բուհերին լուրջ մարտահրավերների առջև են 
կանգնեցնում: Ներկայումս առավել արդիական է դառնում “բուհ-
գործատու-աշխատաշուկա” կապերի ոչ միայն ամրապնդումը, 
այլև այդ շղթայի գործնական կիրարկման արդյունավետությու-
նը, որը վերջին հաշվով նպաստում է երկրի տնտեսության դինա-
միկ զարգացմանը: 

Դատելով գիտաժողվի ծրագրի հագեցվածությունից և նրա-
նում արծածվող հիմնախնդիրներից, իմ համոզմունքն եմ հայտ-
նում Ձեր քննարկումներից սպասվող գիտագործնական հիմնա-
վորված առաջարկների վերաբերյալ և մաղթում բեղմնավոր աշ-
խատանք: 

 
ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղի տնօրեն՝  

Ս.Ա.Առաքելյան 
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ԲԱԺԻՆ I. 
 

ՀՀ ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ  
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ  

ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ ԻՆԿՈՒԲԱՏՈՐՆԵՐԸ  
ԿՐԹԱԿԱՆ ՆՈՐ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐԻ  

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 
 
ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ Ս.,  պատմական գիտությունների թեկնա- 
 ծու, դոցենտ, ԵՊՀ Իջևանի մասնա- 
 ճյուղի տնօրեն  
ՃՈՒՂՈՒՐՅԱՆ Ա..,  տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆե- 
 սոր, Երևանի Ավ, Մկրտչյանի անվան  
 տնտեսաիրավագիտական համալսա- 
 րան  

  
Բարձրագույն մասնագիտական կրթական շուկայում ձևա-

վորվել է մի իրավիճակ, երբ ՀՀ բուհերը պատրաստելով մասնա-
գետներ, բնավ չեն հետաքրքրվում աշխատաշուկայում իրենց 
շրջանավարտների ճակատագրով: Արդյունքում, շրջանավարտ-
ների մի հոծ զանգված, մուտք գործելով աշխատաշուկա, աշխա-
տանք չի չգտնում և լրացնում է գործազուրկների բանակը: Հայտ-
նի է, որ երբ գործարարները արտադրանք են թողարկում, խիստ 
հետաքըրքրված են շուկայում վերջինիս սպառման հնարավո-
րություններով: Այս առումով, բուհերը գտնվում են կարծես «ար-
տոնյալ» վիճակում, քանի որ նախօրոք ուսանողից գանձելով ուս-
ման վարձը, հեշտությամբ լուծում են իրենց կողմից մատուցվող 
կրթական ծառայությունների վճարման խնդիրը և բնավ էլ չեն 
մտահոգվում իրենց իսկ թողարկված «արդյունքի» հետագա ճա-
կատագրով: 

Թվարկենք մի շարք գործոններ, որոնք պատճառ են հանդի-
սանում նման իրավիճակի համար: Նախ, բուհերի կառավարման 
խորհուրդը չի նպաստում «աշխատաշուկա-համալսարան» կա-
մըրջի ամրապնդմանը: Միջազգային փորձը ցույց է տալիս, որ 
համալսարանները որքան հնարավոր է ձգտում են կառավար-



– 7 – 

ման խորհուրդ ընդգրկել խոշոր գործարարներից ներկայացու-
ցիչներ, որոնք մի կողմից թեթևացնում են բուհերի ֆինանսական 
հոգսերը, մյուս կողմից, հեշտացնում շրջանավարտների աշխա-
տանքի տեղավորումը: Մեր իրականությունում, բուհի կառա-
վարման խորհրդում ավելի շատ տեղ է հատկացվում իշխանա-
կան կառույցներին, ետին պլան մղելով գործարարների ներկա-
յությունը: Կարևոր է նաև գործարարների կողմից «խնամակա-
լության ինստիտուտի» միջազգային փորձի կիրառումը, երբ գոր-
ծարարները իրենց նախաձեռնությամբ են մուտք գործում բուհեր, 
ընտրում են լավագույն ուսանողներ արդեն իսկ երկրորդ, երրորդ 
կուրսերից, հետևում ուսման առաջադիմությանը, կրթական 
ծրագրերի որակին, ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերում` 
«խնամակալվածներին» հետագայում աշխատանքի ընդունելու 
ակնկալիքով1:  

Ցավոք սրտի, մեր իրականությունում գործատուները քիչ են 
հետաքրքրվում իրենց իսկ համար մասնագետներ պատրաստող 
կրթօջախների գործունեությամբ: Միշտ չէ, որ պետական ավար-
տական հանձնաժողովի կազմում կարող եք հանդիպել գործա-
տուների շրջանակից ներկայացուցիչների: Ավելին, գործատունե-
րը հազվադեպ են մասնակցում մասնագիտական կրթական 
ծրագրերի կազմմանը, անգամ չեն գրախոսում դրանք, համոզ-
մունք ունենալով, որ շրջանավարտի վերապատրաստումը աշ-
խատավայրում անհրաժեշտ պայման է, և պետք չէ «միջամտել» 
համալսարանի գործունեությանը2: Նույնը վերաբերում է ուսում-
նառության ընթացքում կազմակերպվող արտադրական պրակ-
տիկաներին, որի ընթացքում գործատուների կողմից պատշաճ 
ուշադրություն չի դաձրվում ուսանողի ակադեմիական վարքա-
գծին, որի վրա իրենց հերթին «աչք են փակում» համալսարաննե-
րը: Կրթության որակի նկատմամբ նման «պահանջկոտության 
բացակայությունից» օգտվում են բուհերը, և անտարբերություն 
                                                
1 Երիցյան Ս., Ճուղուրյան Ա., Մասնագիտական կրթության մարտահրավերնե-

րը. Բոլոնիայից Երևան, “Էդիթ Պրինթ”, Եր. 2012, էջ 121 
2 Կարաբեկյան Ս., Ինչպես պատրաստել և իրականացնել ուսանողամետ դա-

սընթաց,  Եր., “Tempus”, 2011, էջ 14-16 
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են ցուցաբերում աշխատաշուկայի սպասումների նկատմամբ, 
իսկ արդյունքում վերջին հաշվով տուժում է շրջանավարտը, որը 
համալսարանական «ջերմոցային» իրավիճակից դուրս գալով, 
գործնականում բախվում է գործատուի խստագույն պահանջնե-
րի հետ:  

Այս առումով անհասկանալի է նաև պետության վերաբեր-
մունքը ստեղծված իրավիճակի նկատմամբ: Մի կողմից, պետ-
պատվերով տեղեր են իջեցվում և պետբյուջեի հաշվին կրթական 
ծառայություններ մատուցվում, մյուս կողմից, պետպատվերով 
սովորած շրջանավարտները հենց պետության կողմից անուշա-
դրության մատնվելով` աշխատանքի չեն գործուղվում, ինչպես 
արվում էր խորհրդային տարիներին, և ստացվում է, որ կարծես 
հանրային միջոցները չեն ծառայում իրենց նպատակին: 

Կարծում ենք, որ ժամանակն է, որպեսզի հայրենական բու-
հերը ակտիվ լինեն ոչ միայն դիմորդների ներգրավման, այլև 
շրջանավարտներին աշխատանքի տեղավորման գործում: Այս-
տեղ անշուշտ, որոշիչ դերակատարում կարող են ունենալ նաև 
համալսարաններում գործող շրջանավարտների միությունները, 
կարիերայի կենտրոնները: Սակայն, մեր կարծիքով, աշխատա-
շուկայում բուհերի գործունեության ակտիվությունը զգալիորեն 
կբարձրանա այն դեպքում, եթե մեր հանրապետությունում, մի-
ջազգային փորձին համահունչ, ամեն տարի հրապարակվի հա-
մալսարանական ազգային վարկանիշային աղյուսակ, որտեղ 
վարկանիշավորման որոշիչ գործոն է հանդիսանում շրջանա-
վարտների աշխատանքի տեղավորման ցուցանիշը3: Բնականա-
բար, նման իրավիճակում բուհերը կհայտնվեն մրցակցային դաշ-
տում, դեմքով կշրջվեն դեպի աշխատաշուկա, հաշվի կառնեն 
խստապահանջ գործատուի պահանջները, որպեսզի չհայտնվեն 
վարկանիշային սանդղակի վերջին հորիզոնականներում: 

Ուսանողության շրջանում համալսարանական կրթության 
նկատմամբ դժգոհության հիմնական պատճառը ներկայիս դա-
                                                
3 Ճուղուրյան Ա., Որակի կառավարման շրջանակը Բոլոնիայի գործընթացի հա-

մատեքստում, “Էդիթ Պրինթ”, Եր. 2008,  էջ 146-154 
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սավանդման հնաոճ գործընթացն է: Եթե արևմտյան բուհական 
միջավայրում ամեն ինչ հարաշարժ փոփոխվում է, ներմուծվում 
են կրթական նոր տեխնոլոգիաներ, ակտիվորեն թափ է առնում 
ուսանողակենտրոն ուսուցումը, ապա հայրենական բուհերում 
նման փոփոխությունները դժվար նկատելի են: Դեռևս պահպա-
նելով անցյալ դարից ժառանգած կրթական ավանդույթները (թե-
լադրության վերածված դասախոսություններ, իրականությունից 
կտրված գործնական պարապմունքներ, ձևական ուսումնաար-
տադրական պրակտիկաներ և այլն), ուսումնառությունը բուհե-
րում ոչ միշտ է համարվում արդյունավետ, հաճախ նաև ձանձ-
րույթ պատճառելով ուսանողությանը: Ժամանակն է, որ այս ա-
ռումով խորքային, և ոչ թե ձևական բարեփոխումների գնանք: 
Այս առումով որպես առաջնահերթ քայլ` կառաջարկեինք հա-
մալսարաններում ուսանողական բիզնես ինկուբատորների ձևա-
վորումը: 

Ուսանողությունը միշտ էլ առանձնացել է գործարարության 
ոլորտում նորամուծական իր փայլուն գաղափարներով, որն ան-
հրաժեշտ է առարկայացնել հենց համալսարանական միջավայ-
րում` բիզնես ինկուբատորի միջոցով: Ուսանողական բիզնես ին-
կուբատորի գործունեությամբ երիտասարդական բիզնես գաղա-
փարների կյանքի են կոչվում, որի արդյունքում դեռևս ուսանո-
ղական տարիներից սկսած և այնուհետև շրջանավարտ դարձած 
երիտասարդը շարունակում է իր գործը համալսարանական մի-
ջավայրից դուրս` մրցակցային շուկայում: Նման առաքելությունը 
մի կողմից ուսումնառության տարիներին ուսանողին իրական 
բիզնես միջավայրին ծանոթացնելն ու դրանով ուսանողակենտ-
րոն ուսումնառության կազմակերպումը, մյուս կողմից` սոցիա-
լական խնդիրների լուծումն է` շրջանավարտին աշխատանքի 
տեղավորելու և սեփական ձեռներեցություն սկսելու նկատառու-
մով4: 

                                                
4 Խաչատրյան Ն., Ուսանողակենտրոն ուսուցման առավելությունները, Հայաս-

տան, էկոնոմիկա, #3, 2009:  
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Ներկայումս, համաշխարհային պրակտիկայում լայն տարա-
ծում է ստանում համալսարանական տանիքի ներքո բիզնես ին-
կուբատորների գործունեությունը, որը չափազանց շահավետ է 
բուհի համար ուսումնական և անգամ ֆինանսական նկատա-
ռումներով: Դրանով հնարավորություն է ստեղծվում ուսանողու-
թյանն ընդգրկելու իրատեսական բիզնես ծրագրերում, բուհի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմին խրախուսելու բիզնես նա-
խագծերի առևտրայնացման և վաճառահանման ուղղությամբ, 
հարթակ ստեղծելու ուսանող-դասախոս անհատական կոն-
տակտների ակտիվացման համար, իրատեսական դարձնելու 
խմբային աշխատանքը:  

Բիզնես ինկուբատորում ուսանողական ձեռներեցության 
օպտիմալ շրջանը երկու տարին է, երբ գործարար իրատեսական 
միջավայրում խմբային աշխատանք է ծավալվում և դասախոսնե-
րի խորհրդատվություններով ուսանողն իր առաջարկած սեփա-
կան գործ է սկսվում համալսարանի հովանու ներքո5: Այնուհետև, 
ինկուբացիոն շրջանն անցած շրջանավարտները մուտք են գոր-
ծում բիզնես միջավայր` ինքնուրույնաբար ձևավորելով իրավա-
բանական կազմակերպություններ:  

Նման ճանապարհով աշխատանքային հմտությունները, տե-
սական դասավանդումից բացի, կիրառական ոլորտով են ներկա-
յանում և ուսումնառությունը դառնում է բավականին գրավիչ և 
արդյունավետ: Չէ որ բիզնես ինկուբատորներում աշխատելու ու-
սանողության մոտիվացիան երիտասարդի «ձեռներեցական ռո-
մանտիկայի» պահանջմունքների բավարարումն է, երբ համա-
լսարանական միջավայրում քննարկվում և կյանքի են կոչվում 
հենց ուսանողական բիզնես առաջարկներ, իսկ ավարտելուց հե-
տո, արդեն կայացած գործարար շրջանավարտը իր խմբի հետ` 
ինկուբացիայից դուրս շարունակում է սեփական գործը: Ավելին, 
բիզնես ինկուբատորի «զավակը» սերունդների համերաշխության 

                                                
5 Ռուսաստանի դաշնության բուհերի պաշտոնական կայքեր, //www.mgimo.ru, 

www.mgu.ru: 
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սկզբունք է դրսևորում, քանի որ իր հետագա գործարարության 
ընթացքում աճելով` «մեծահասակի հոգատարությամբ» ֆինան-
սական, խորհրդատվական, մասնագիտական աջակցություն է 
ցուցաբերում համալսարանի ուսանողական բիզնես ինկուբատո-
րի «նորածիններին», ապահովելով շրջանավարտների հետա-
դարձ կապը, որի կարիքը ներկայումս այդքան զգում են մեր բու-
հերը:  

Կրթական նման տեխնոլոգիայի իրագործումը երկուստեք 
շահավետ է` թե համալսարանի և թե ուսանողության համար: 
Բուհը կազմակերպում է ուսանողակենտրոն ուսուցում, բիզնես 
ինկուբացիայից ստանում է լրացուցիչ դրամական ներհոսքեր, 
աջակցում է ուսանողների բիզնես գաղափարների գեներացիա-
յին: Մյուս կողմից, ուսանողները ունենում են աշխատանք ոչ 
միայն ավարտելուց հետո, այլև հենց ուսումնառության տարինե-
րին:  

  
SUMMARY 

STUDENT BUSINESS INCUBATORS IN  
FRAMEWORK OF NEW EDUCATION  

TECHNOLOGIES 
Araqelyan S., Juguryan A. 

 
The student oriented education is having academically and 

organization implementation complications in Armenian Universities. 
Particularly, the traditional education approaches still is not changed 
(lecturing, theoretical oriented training), which is not promoting 
efficiency of professional education. Is suggested new education 
technologies in Armenian universities, such us accomplishment 
student business incubators, giving possibilities for transformation 
training theoretical approaches to the practical field of obtaining stu-
dents professional skills.  
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ԲԱՐՁՐԱԳՈՒՅՆ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ  
ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ  

ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐԸ 
      
ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ Հ.,  մանկավարժական գիտությունների  
 դոկտոր, պրոֆեսոր, Խ.Աբովյանի ան- 
 վան հայկական պետական մանկա- 
 վարժական համալսարան 
  
Արդի պայմաններում էապես աճելում է կրթության դերը, 

դառնալով մարդկային գործունեության ամենատարածված ո-
լորտներից մեկը: Այսօր մարդկության զարգացման հեռանկար-
ները շատ բանով կախված են կրթության ուղղվածությունից և 
արդյունավետությունից: Բարձրագույն կրթությունը դիտվում է 
որպես սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի գլխավոր և առաջա-
տար գործոն:  

Բոլորովին նոր պայմաններում հայտնված բուհերը պետք է 
հանդես գան որպես գիտության, կրթության և արվեստի կենտ-
րոններ: Արդի ժամանակաշրջանը կրթության համաշխարհային 
մակարդակով գլոբալ բարեփոխումների շրջան է: Դա արտա-
հայտվում է ազգային կրթական չափորոշիչների արդիականաց-
մամբ, չափորոշիչների սահմանման գործընթացին նոր մոտե-
ցումներով, կրթական մոդելների, ուսուցման ձևերի և տեխնոլո-
գիաների կատարելագործմամբ: Այդուամենայնիվ, յուրաքան-
չյուր երկիր, ձգտում է որ միայն չկորցնել, այլև հարստացնել 
պատմականորեն կուտակված կրթական ավանդույթներն ու 
ներուժը, ակտիվորեն հետազոտելով այլ երկրների կրթության 
բովանդակությանն ու կազմակերպման նորարարական փորձը, 
միջազգային չափանիշները: Դա թույլ է տալիս բացահայտել 
կրթության զարգացման ընդհանուր օրինաչափությունները, 
նպաստում միասնական կրթական տարածքի ձևավորմանը, 
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հնարավորություն ընձեռում խուսափել այլ կրթության համա-
կարգերի փորձի միակողմանի, առանց հետազոտման դրական 
արդյունքների հապճեպ ներգործությամբ պայմանավորված 
հնարավոր սխալներից: Այսօր կրթությունը հանդես է գալիս որ-
պես մարդու սոցիումի մշակութային միջավայր մուտք գործելու 
գլխավոր պայման:  

Հայկական բարձրագույն մասնագիտական կրթությունը ևս 
ձգտում է ինտեգրվել եվրոպական և համաշխարհային կրթական 
տարածք, կողմնորոշվելով դեպի շարունակական կրթության 
ժամանակակից համակարգի ստեղծում: Ընթանում են կրթութ-
յան բոլոր տեսակների օպտիմալ նպատակների, կրթության բո-
վանդակության, ուսուցման մոդելների, կազմակերպման ձևերի, 
տեխնոլոգիաների և ուսումնական աշխատանքի ու դրա կազմա-
կերպման արդյունավետ մեթոդների որոնումներ: Դա հատկա-
պես բնորոշ է մանկավարժական կրթությանը, որն այժմ նույն-
պես կրում է էական փոխություններ: 

Հայաստանի Հանրապետությունում դինամիկ և շարունա-
կաբար զարգացող մանկավարժական կրթության համակարգի 
պայմաններում ծագել է եվրոպական փորձի ուսումնասիրութ-
յան, նոր տիպի ուսումնական հաստատությունների, այլընտ-
րանքային ուսումնական պլանների և ծրագրերի ստեղծման, 
կրթության նոր բովանդակության և ուսուցման տեխնոլոգիանե-
րի մշակման օբյեկտիվ անհրաժեշտություն: Այս պարագայում, 
հատուկ հետաքըրքրություն է ներկայացնում տնտեսապես զար-
գացած երկրների մանկավարժական ուսումնական հաստա-
տությունների փորձը:  

Վերջին տասնամյակների ընթացքում զարգացած երկրների 
մանկավարժական կրթության համակարգերում քայլեր են ձեռ-
նարկվում նորարարական գործընթացների խորացման ուղղու-
թյամբ, քանի որ այդ երկրներում ստեղծված են մանկավարժա-
կան կադրերի պատրաստման ժամանակակից նորարարական 
համակարգեր: 

Մանկավարժական բարձրագույն կրթության ակտիվ բարե-
փոխումները սկսվել են նախորդ դարի վերջին տասնամյակում: 
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Բարեփոխումների անհրաժեշտությունը պայմանավորված էր 
հասարակության պահանջներին արագ արձագանքող, ժամանա-
կակից պայմաններում աշխատանքի պատրաստ, մանկավար-
ժական նորարարություններին հարմարվող նոր ուսուցչի պատ-
րաստման խնդրով: 

Այդ ժամանակահատվածում բացահայտվեցին մանկավար-
ժական կրթության զարգացման երկու հակադիր միտումներ, ո-
րոնք դիտվում են մինչ օրս` 

 մանկավարժական միասնական համակարգի ստեղծում` 
պարտադիր դասընթացները բովանդակային նոր դասընթացնե-
րով փոխարինման անհրաժեշտության գիտակցում, 

 բարձրագույն մանկավարժական կրթություն ստանալու 
տարբեր ուղիների, կրթության կազմակերպման նոր ձևերի և 
տեխնոլոգիաների զարգացում: 

Յուրաքանչյուր երկրում բարեփոխումներն ունեցան և ունեն 
իրենց առանձնահատկությունները, սակայն արձանագրվեցին 
բոլոր երկրների մանկավարժական կրթության համակարգերին 
հատուկ վերակազմակերպման ընդհանուր ուղղություններ` 

 կրթության ազգային համակարգի յուրահատկություննե-
րի պահպանման պայմաններում հոգեբանամանկավարժական 
վերապատրաստման ծավալների ընդլայնում,  

 մանկավարժական կրթության նոր մոդելի որոնում,  
 մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման, որա-

կավորման բարձրացման, վերաորակավորման համակարգի էա-
կան կատարելագործում:  

Այժմ, աշխարհում մանկավարժների պատրաստման գոր-
ծընթացներն արդիականացվում են էստ էության և բովանդա-
կության: Մանկավարժական բուհում, որպես կանոն, ուսուցումը 
բովանդակում է երեք բաղադրիչ` ընդհանուր, հատուկ և պրակ-
տիկա: Մի շարք երկրներում դրանց միջև հարաբերակցությունը 
բուհի իրավասությունն է: Հաճախ, որոշ երկրներում կրթության և 
գիտության նախարարությունները ցուցում են տալիս պահպա-
նել որոշակի հարաբերակցություն այդ բաղադրիչների միջև: Այս-
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պես, օրինակ` Ֆրանսիայում գործում են նախարարության ցու-
ցումները, ըստ որոնց, ուսուցման ժամկետի երկու երրորդը 
պետք է հատկացնել ընդհանուր և հատուկ բաղադրիչներին, մեկ 
երրորդը` մանկավարժական պրակտիկային [5, 15]: Մեր հան-
րապետությունում այդ հարաբերակցության սահմանումն իրա-
կանացվում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության մաս-
նագիտությունների պետական կրթական չափորոշիչների մշակ-
ման գործընթացում, ամրագրվում կրթության բովանդակության 
պարտադիր նվազագույնում [1], [2]: 

Եվրոպական երկրներում մանկավարժական կրթության բա-
րեփոխումների արդյունք է դասական բուհերում դրա կենտրո-
նացման փաստը: Հետազոտողների կարծիքով, դա հանգեցրել է 
մանկավարժական կրթության որակի բարձրացման պահան-
ջարկի, հասարակության կողմից ուսումնական հաստատու-
թյունների գործունեությանը և կրթության որակին ներկայացվող 
պահանջների հստակեցման [4]: 

Միաժամանակ, ինչպես եվրոպական երկրներում, Հայաս-
տանի Հանրապետությունում ևս ակնհայտորեն աճել է ուսուցչի 
մասնագիտության վարկանիշն ու հասարակության կողմից ու-
սուցիչների աշխատանքի նկատմամբ հարգանքը: Հայաստա-
նում, հանրակրթության ոլորտի բարեփոխումների արդյունքում, 
լուրջ աճ է արձանագրվել նաև դպրոցների ղեկավարների պաշ-
տոններն զբաղեցնողների հավաստագրման և մրցույթների մաս-
նակիցների հարցում:  

Բարեփոխումների այս փուլում ղեկավար պաշտոնների 
զբաղեցումը վերապատրաստման, որակավորման բարձրացման 
ճանապարհով լոկ իրավիճակային լուծում է: Հասունացել է 
բարձրագույն կրթության ոլորտում մագիստրոսական աստիճա-
նի մակարդակով հանրակրթության կառավարիչների պատ-
րաստման (կրթության կառավարման) կրթական ծրագրի մշակ-
ման և մանկավարժական բուհերում ներդրման հիմնախնդիրը: 
Այդպիսի կրթական ծրագրում մանկավարժական և կառավար-
ման ուղղվածությամբ բաղադրիչների առկայությունը հնարավո-
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րություն կտա կրթության կառավարման մագիստրոսական 
կրթական ծրագրի շրջանավարտներին մանկավարժական կոմ-
պետենտություններից բացի օժտել նոր տնտեսվարման պայման-
ներում էապես կարևորվող կառավարման կոմպետենտություն-
ներով:  

Եվրոպական բոլոր երկրներում ավելի է նկատելի դառնում 
ուսուցչի գործնական ուղղվածություն ունեցող աշխատանքի 
արդյունքը: Էական է դառնում մասնագետի պրոֆեսիոնալ աճին 
նպաստող նոր գիտելիքների և մեթոդիկաների տիրապետելու 
գործընթացները: Դասավանդման որակի և ուսուցչի որակավոր-
ման բարձրացումը հանդիսանում են եվրոպական երկրների 
կողմից իրականցվող կրթական բարեփոխումների հիմնական 
գաղափարը [7]: Ուսուցչի և նրանց պրոֆեսիոնալիզմի նկատ-
մամբ այդ նոր հետաքրքրությունների աճը բացատրվում է մի-
ջազգային աշխատաշուկայում մրցունակությամբ:  

Արևմտյան Եվրոպայի բարձրագույն մանկավարժական 
կրթության ոլորտում նախորդ դարի վերջի տասնամյակից մինչ 
այժմ առաջատար միտումներ կարելի է համարել`  

 եվրոպական միասնական կրթական տարածք ստեղծելու 
օբյեկտիվ անհրաժեշտությամբ պայմանավորված մանկավար-
ժական կրթության համակարգի, կառուցվածքների, գործու-
նեության և կրթության բովանդակության միջազգային մասնա-
կանացման պայմանականությունը,  

 համաշխարհային մակարդակով հասարարական գի-
տակցության մարդասիրացմամբ պայմանավորված ապագա ու-
սուցչի մասնագիտական պատրաստության գործընթացի հումա-
նացումը, 

 որպես բարձր որակավորմամբ մրցունակ մասնագետներ 
ձևավորման հիմք, ապագա ուսուցիչների պրոֆեսիոնալ ընտ-
րության ժամանակակից համակարգի ստեղծումը, 

 որպես մանավարժների պրոֆեսիոնալ մակարդակի ա-
նընդհատ շարունակական բարձրացման, մասնագիտական աճի 
ապահովման պայման` շարունակական (հետբուհական) ման-



– 17 – 

կավարժական կրթության համակարգի գործառնությունը և զար-
գացումը [8, 85]: 

Բարձրագույն մանկավարժական կրթության միտումներին 
կարելի է վերագրել` 

 հոգեբանամանկավարժական պատրաստության գործըն-
թացի բարդացումը, արդյունավետության բարձրացումը, 

 նոր մասնագիտությունների և կրթական ծրագրերում 
բազմազան մասնագիտացումների ստեղծումը [6], 

 մանկավարժական գիտության զարգացման պայմանների 
ապահովումը, մանկավարժական նորարարությունների անհա-
պաղ ներդրումը,  

 կրթության և ուսուցման նորագույն արդյունավետ տեխ-
նոլոգիաների ներդրումը, 

 աշխատող երիտասարդության կրթական պահանջմունք-
ների բավարարման նպատակով կրթական նորագույն տեխնոլո-
գիաների ու ձևերի մշակում և ներդրումը, 

  մանկավարժական գործունեության, ուսուցչի և դաս-
տիարակի մասնագիտության համար բարձրագույն մանկավար-
ժական կրթության անհրաժեշտ պայման դառնալը,  

 մանկավարժական կադրերի վերապատրաստման, որա-
կավորման բարձրացման, վերաորակավորման համակարգի կա-
տարելագործումը, 

 տարբեր ուսումնական հաստատություններում միաժա-
մանակյա կրթության հնարավորության ընձեռումը և ընդլայնու-
մը: 

Մանկավարժական կրթության և դրա բարեփոխումների 
տեմպի ապահովման հիմնախնդիրներն այսօր հրատապ է նաև 
Հայաստանի համար:  

Միջազգային կրթական տարածք ինտեգրվելու պայմաննե-
րում Հայաստանի մանկավարժական կադրերի պատրաստման 
համակարգը, այսօր նույնպես, ենթարկվում է փոփոխություննե-
րի: Բնութագրական է զարգացման օպտիմալ ուղիների, ձևերի և 
տեխնոլոգիաների որոնումը:  
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Հայաստանի մանկավարժական կրթության բարեփոխումնե-
րը սկսվեցին դեռ 2000թ., սակայն ըստ էության, դրանք մեծմա-
սամբ իրականացվում էր բարձրագույն կրթության բարեփոխում-
ների համատեքստում և լուծում էր Բոլոնյայի գործընթացների 
շրջանակներին ձևական համապատասխանության խնդիրները: 
Արդյունքում ձևավորվեց 21-րդ դարի նոր տիպի բարձրագույն 
մանկավարժական մասնագիտական ուսումնական հաստատու-
թյան` մանկավարժական հետազոտական համալսարանի գա-
ղափարը, որը կոչված է ապահովելու մանկավարժական 
կրթության շարունակականությունը, անընդհատությունը, միա-
վորելու գիտական տեսական և պրակտիկ հետազոտություններն 
ու կրթության ոլորտի բոլոր մակարդակների համար կադրերի 
գործնական պատրաստության գործընթացները:  

Վերջին տասնամյակում մանկավարժական կրթության բնա-
գավառում` 

1. ընդլայնվել է մանկավարժական մասնագիտությունների 
շրջանակը,  

2. ավանդական դիպլոմավորված մասնագետի կրթական 
ծրագիրը փոխարինվեց բակալավրի և մագիստրոսի կրթական 
ծրագրերով, 

3. ընդլայնվել է մանկավարժական մասնագիտությունների 
յուրացման հնարավորությունները, 

4. իրականացվում են գիտական հիմնարար հետազոտու-
թյուններ միանգամայն նոր ուղղություններով, զարգանում են 
մանկավարժական գիտության նոր բնագավառները` անդրագո-
գիկան, մանկավարժական վալեալոգիան, անտրապալոգիան և 
ակմեոլոգիան,  

5. հսկայական աշխատանք է իրականացվել մանկավարժա-
կան մասնագիտությունների պետական կրթական չափոչոշիչնե-
րի, ուսումնական պլանների, առարկայական ծրագրերի, ուսում-
նամեթոդական փաստաթղթերի մշակման ուղղությամբ, 

6. ընդլայնվել են լրացուցիչ մասնագիտական կրթության ո-
լորտները: 
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2010 թվականից բարեփոխումները տեղափոխվեցին կրթու-
թյան բովանդակության արդիականացման և բովանդակությունն 
արտահայտող փաստաթղթերը եվրոպական ձևաչափին (մաս-
նագիտագրեր ու առարկայական նկարագրեր) համապատաս-
խանեցնելու, ուսուցման նորագույն տեխնոլոգիաների մշակման 
ու ներդրման, մասնագիտական պատրաստության գործընթա-
ցում կոմպետենտահենք մոտեցումների արմատավորման, ման-
կավարժական պրակտիկայի ըստ էության վերանայման հար-
թություն [3]: 

Այժմ Հայաստանում մանակավարժական կրթության ուսում-
նական գործընթացի կատարելագործման համար հրատապ 
խնդիր է միջազգային փորձի համակարգային վերլուծությունը: 
Ընդ որում, կարևոր է ոչ միայն սևեռակել դրական փորձը, այլև 
բացահայտել դիդակտիկ որոնումների բովանդակությունն ու մի-
տումները, յուրացնել և իմաստավորել տեսության և համաշխար-
հային պրակտիկայի մոտեցումները ուսումնական գործընթաց-
ների նկատմամբ:  

Հայաստանում բարձրագույն մանկավարժական կրթական 
ծրագրերը դեռևս գերհագեցած են տեղեկատվական նյութով, որի 
արդյունքում հիմնարար սկզբունքներն ու գաղափարները ստվե-
րանում են փաստերի հեղեղում: Մինչդեռ, մանկավարժական 
կրթությունը պետք է տա ընդհանուր մանկավարժական գիտե-
լիքներ և կարողություններ, համապատասխան մասնագիտա-
ցումներ, ձևավորել ուսուցչին բնորոշ մասնագիտական և անձ-
նական որակներ:  

Ուսուցիչը պետք է լինի անհատականություն: Այսպիսի ման-
կավարժական կրթության մեթոդաբանական հիմքը պրոբլեմա-
յին ուսուցումն է, երբ գիտելիքը ձեռք է բերվում քննարկումների 
ընթացքում, որոշակի դժվարությունների ինքնուրույն հաղթա-
հարման գործընթացում: Ապագա ուսուցիչը պետք է սովորի 
բախվելով հիմնախնդիրների, որոնց կհանդիպի դպրոցում` 
պրակտիկ գործունեության գործընթացում: Մանկավարժական 
կրթական գործընթացը ենթադրում է ուսանողների կողմից ման-
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կավարժական ամենատարբեր իրավիճակների պարբերաբար 
վերլուծություն և խնդիրների լուծում:  

Մանկավարժական կրթության կառուցվածքի և բովանդա-
կության վերջին փոփոխությունները հանգում են տեսական ժա-
մերի կրճատման և մանկավարժական պրակտիկային ժամերի 
ավելացման, ինչը լիովին համապատասխանում է բուհական 
կրթության բարեփոխումերի արդի փուլում ապագա ուսուցչի 
գործնական պատրաստության ընդլայնման համաշխարհային 
միտումներին: Այդ միտումները լիովին համահունչ են նաև ու-
սուցչի պրոֆեսիոնալիզմի, իր գործունեության նկատմամբ 
ստեղծագործական մոտեցման և արդիականացվող կրթության 
պահանջներին: 

Այսպիսով, պահպանելով ազգային կրթության լավագույն ա-
վանդույթները, պետք է հաշվի առնել Արևմտյան Եվրոպայի 
բարձրագույն մանկավարժական կրթության վերջին քսանամյա-
կի փորձը, որը հնարավորություն կընձեռի հայկական բարձրա-
գույն մանկավարժական կրթությունը ներդաշնակել միջազգային 
չափորոշիչներին, պետության և հասարակության պահանջնե-
րին, կրթվող անձի կրթական պահանջմունքներին: 
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PROBLEMS DEGREE IN TEACHING AND  
DEVELOPMENT PROSPECTS 

Petrosyan H. 
 
In article it is presented the problems of higher pedagogical edu-

cation. The results of the analysis reveal the prospects for the overall 
development of higher pedagogical education, the basic approach of 
vocational education organization of leading cadres of secondary 
schools. 
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«ԴԱՍԱԽՈՍ-ՈՒՍԱՆՈՂ»  
ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
 

 ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ Թ.,  բանասիրական գիտությունների  
 թեկնածու, դոցենտ, ԵՊՀ Իջևա- 
 նի  մասնաճյուղ  
 
Հայաստանի Հանրապետության բարձրագույն կրթության 

համակարգի զարգացման արդի փուլում կարևորվում են ժամա-
նակի մարտահրավերներին համապատասխան ապագա մաս-
նագետների պատրաստման խնդիրները, որոնց լուծումը պա-
հանջում է մեծ հրատապություն: 

Ըստ բարձրագույն մասնագիտական կրթության հարացույց-
ների՝ փոխվել են որակյալ կադրերի պատրաստման գործի 
նկատմամբ մոտեցումները: Նախկին մոտեցումները պահանջում 
էին ուսանողներից ավելի շատ պատրաստի գիտելիքներ յուրաց-
նել, որն իրականացնում էր դասախոսը:  

Ուսումնադաստիարակչական գործընթացում ուսանողը 
զուտ օբյեկտ էր, կատարող, իսկ այժմ նա փոխում է իր կարգավի-
ճակը. կարևորվում են այստեղ նրա անձնային որակները, ճկուն 
մտածողությունը, ինքնուրույնության աստիճանը, ակտիվությու-
նը, պատասխանատվությունը, մասնագիտական տարբեր իրա-
վիճակներում կողմնորոշվելու կարողությունը, որոնք նպաստում 
են նրա ինքնազարգացմանը, ինքնակատարելագործմանը և ինք-
նակայացմանը: Այն պայմանավորված է նաև ուսանողակենտրոն 
համակարգով, որտեղ չի թեթևանում դասախոսի աշխատանքը, 
այլ այն ձեռք է բերում նոր բնույթ, նոր որակ, նոր մոտեցում՝ հա-
մագործակցություն, առանց որի հնարավոր չէ իրականացնել 
արդյունավետ աշխատանք: Այստեղ դասախոսի վարպետությու-
նը կայանում է նրանում, որ նա բոլոր ուսանողներին մղում է 
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ինքնուրույն աշխատանքի, կարողանում է սովորել սովորեցնել, 
բարձրացնում է նրանց պատասխանատվությունը:  

Բուհում կարևորվում են նաև ուսանողի՝ որպես քաղաքացու 
անձնային և մասնագիտական առումով կարևոր արժեքների ու 
հարաբերությունների ձևավորման և զարգացման խնդիրները 
(10,35):  

Նոր մոտեցումներին համապատասխան՝ փոխվում է նաև 
դասախոսի մոդելը: Ըստ նոր մոդելի՝ նա պետք է գտնի ուսում-
նադաստիարակչական արդյունավետ ձևեր ու մեթոդներ, ուսա-
նողի մեջ հետաքրքրություն և ձգտումներ առաջացնի նրա ապա-
գա մասնագիտության նկատմամբ, բարձրացնի նրա ինքնուրույ-
նությունը, ներշնչի նրան, որ միասին կարող են հաղթահարել ու-
սումնական բոլոր դժվարությունները և ներդաշնակ աշխատել ու 
համագործակցել: 

«Դասախոս-ուսանող» համագործակցային հարաբերություն-
ներում ձևավորվում են ավելի շատ կիրառական գիտելիքներ, 
քան՝ տեսական, որոնք բարձրացնում են ուսանողների ակտի-
վությունը, ինքնուրույնությունը, ինքնավստահությունը ընկերնե-
րի շրջանում, օգնում նրանց հաջողությամբ տեղաշարժվելու տե-
ղեկատվական դաշտում, գտնելու խնդիրների ինքնուրույն լու-
ծումներ և ընդունել արագ ու ինքնատիպ որոշումներ:  

Համագործակցային պայմաններում մասնագիտական կըր-
թությունը ձեռք է բերում բարձր արդյունավետություն, փոխվում 
են նաև կրթության որակի չափանիշները, դրանց գնահատման 
կարգը: Նախկինում մրցակցության սկզբունքով իրականացվող 
արտաքին գնահատումն ուներ ձևական բնույթ, անհետաքրքիր 
էր և չէր մղում համագործակցության: Իսկ այժմ ենթադրում է մի-
ջանձնային մարդասիրական հարաբերություններ, սեր ու հար-
գանք ուսանողի նկատմամբ և պահանջներ: Միայն այսպիսի հա-
րաբերություններով կարելի է հասնել բարձրորակ մասնագետ-
ների պատրաստման՝ նրանց օժտելով մարդկային լավագույն ո-
րակներով և ստեղծագործական կարողություններով ու հմտութ-
յուններով:  
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«Դասախոս-ուսանող» համագործակցության հիմքում ընկած 
են մանկավարժահոգեբանական մեխանիզմներ, պայմաններ, ու-
ղիներ, մեթոդներ և ձևեր:  

Անշուշտ պետք է նշել, որ «դասախոս-ուսանող» համագոր-
ծակցության հիմնախնդիրը կարիք ունի խոր ուսումնասիրութ-
յան ոչ միայն տեսական մակարդակով, այլև՝ գործնական: Ման-
կավարժական տասնյակ տարիների փորձը բերել է այն համոզ-
ման, որ. 

1. Անհրաժեշտ են նոր ծրագրեր՝ համապատասխան նոր 
պահանջներին, որտեղ ավելի շատ տեղ կհատկացվի գործնական 
աշխատանքներին, սեմինար պարապմունքներին, մանկավար-
ժական իրավիճակներին և խնդիրներին, դերային խաղերին:  

2. Կարևորվում են նաև բուհական կրթության արդիակա-
նացման խնդիրները, նյութատեխնիկական բազայի հարստացու-
մը և կատարելագործումը:  

3. Դասավանդվող առարկաների համար մայրենի լեզվով 
պետք է ստեղծել դասագրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, էլեկտ-
րոնային դասագրքեր, դասախոսության փաթեթներ, նյութեր և 
այլն:  

4. Առաջնային են դառնում դասախոսական կադրերի մաս-
նագիտական պատրաստումը, մանկավարժահոգեբանական վե-
րապատրաստումը:  

5. Անհրաժեշտ է նաև, որ դասախոսական կազմը ուսումնա-
կան գործունեությանը զուգահեռ զբաղվի նաև գիտահետազոտա-
կան աշխատանքներով, հրատարակի մենագրություններ, դասա-
գրքեր, մեթոդական ձեռնարկներ, հոդվածներ:  

6. Պետք է ակտիվացնել ուսանողների գործունեությունը ու-
սումնական գործընթացում՝ օգտագործելով ինքնուրույն աշխա-
տանքի նոր ձևեր ու մեթոդեր:  

7. Կարևորվում են նոր առարկաների մուտքը բարձրագույն 
ուսումնական հաստատություն՝ «Կառավարման էթիկա», «Ման-
կավարժական աքսեոլոգիա», «Մանկավարժական վալեոլոգիա», 
«Կառավարման անտրոպոլոգիա», «Մանկավարժական էթիկա» և 
այլն:  
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Մասնագիտական կրթության մոդելի (Վ.Յ. Լյաուդիս) հիմ-
քում ընկած են «դասախոս-ուսանող» հարաբերությունները (4,89-
90): Լիովին համաձայն լինելով այդ մտքի հետ, գտնում ենք, որ 
դրանք արդյունավետ կլինեն, եթե կառավարվեն գիտականորեն՝ 
պահպանելով կառավարման էթիկայի կանոնները: Կարևոր են 
այստեղ առաջին հերթին դասախոսի վարպետությունը և տակ-
տը, որոնցով էլ պայմանավորված է ուսանողի մասնագիտական 
կրթության որակը, մասնագիտական զարգացման առաջընթացը: 
Այդ «դասախոս-ուսնաող» համագործակցությունը պետք է 
ընդգրկի ոչ միայն ուսուցման գործընթացը, այլ նաև՝ ուսանողնե-
րի դաստիարակության գործընթացը:  

Իրավացի է Ի.Ն.Սիզեմյանսկայան, երբ գրում է. «Ուսուցման 
և դաստիարակության գործընթացների առանձնացման փորձը 
ձախողում է բարձրագույն մասնագիտական կրթության վերջնա-
կան նպատակի ձեռքբերման գործընթացը, այսինքն՝ մասնագի-
տական տեսակետից գրագետ և ներդաշնակ զարգացած մասնա-
գետների պատրաստումը» (9,62): Համաձայն լինելով նշված 
մտքի հետ՝ ավելացնենք, որ մեր երկարամյա պրակտիկայի փոր-
ձը ևս այդ է հաստատում:  

«Ապագա որակյալ մասնագետի պատրաստման գործում 
անգնահատելի է ուսումնագիտական և գիտահետազոտական 
աշխատանքի դերը, որը մեզանում նորանոր ձևեր է ստանում, 
նոր ուղիներ հարթում և բնագծեր նվաճում: 

Ժամանակակից բարձր որակավորում ունեցող մասնագետ-
ների ձևավորման, նրանցում ստեղծագործական գործունեության 
սկզբնավորման, իրականացման և նախաձեռնության համար 
կարևորվում է ուսանողների ընդգրկումը գիտահետազոտական 
գործունեության մեջ, որը վերջին տարիներին, ինչպես ցույց են 
տալիս ուսումնասիրությունները, համարվում է տարբեր բուհե-
րում ապագա մասնագետների արդյունավետ պատրաստման 
մեթոդներից մեկը» (12,29):  

Որակյալ բարձրագույն կրթության կազմակերպման հիմքում 
ընկած է մասնագիտական համագործակցությունը, որը ապագա 
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մասնագետի ձևավորման և զարգացման, կայունացման, ինչպես 
նաև դասախոսի մասնագիտական կատարելագործման, վարպե-
տության հիմնական գործոնն է:  

Մասնագիտական գործունեության հիմքերը դրվում են բու-
հում, հատկապես դասախոսությունների ունկնդրման, սեմինար 
և գործնական պարապմունքների ժամանակ, ուսանողներին ա-
ռաջարկվում են մանկավարժական խնդիրներ, իրավիճակներ, 
կազմակերպվում են դերային խաղեր, որոնց նրանք հաճույքով 
են մասնակցում: Վարպետորեն մտնում են իրենց դերի մեջ և հա-
ջողությամբ դրսևորում են գիտելիքներ, կարողություններ և հըմ-
տություններ (6, 185):  

Վերջերս կուրսերից մեկում մի այդպիսի դերային խաղ կազ-
մակերպեցինք: «Եթե դու լինեիր կրթության և գիտության նախա-
րար, ինչ կանեիր…»: Կուրսեցիներն այնքան բազմազան հարցեր 
տեղացին «նախարարի» գլխին, և նա էլ հաջողությամբ մտնելով 
իր դերի մեջ՝ փորձեց լիարժեք պատասխաններ տալ բարձրաց-
ված հարցերին: Խաղը շատ դուր եկավ ուսանողներին, խնդրեցին 
հաճախակի կազմակերպել այդպիսի դերային խաղեր: Այդպես 
խաղեր կարելի է կազմակերպել բոլոր կուրսերում, «Եթե դու լի-
նեիր երկրի ղեկավարը, վարչապետը, բուհի ռեկտորը, դպրոցի 
տնօրենը, դասղեկը» և այլ թեմաներով:  

Պրոֆ. Ա.Ա. Վերբիցկին մի առիթով նշել է, որ այս փորձը վե-
րացնում է տեսության և պրակտիկայի միջև եղած անջրպետը, 
նպաստում մասնագիտական փորձի հարստացմանը: Մասնա-
կիցներն ակամայից մղվում են գործնական հաղորդակցման և 
մասնագիտական համագործակցության: Այս տեխնոլոգիայի կի-
րառման արդյունքում ձևավորվում են մասնագիտական գործու-
նեության կոնկրետ կարողություններ և հմտություններ:  

Բուհի ուսանողն իր ուսումնառության ողջ ընթացքում ձեռք է 
բերում գիտելիքներ, կարողություններ և հմտություններ, կուտա-
կում՝ փորձ: Նա պետք է գիտակցի իր ստացած գիտելիքների ար-
ժեքը և այդ հիմքի վրա էլ կառուցի իր արժեքային համակարգը:  

«Դասախոս-ուսանող» հարաբերությունների մեջ համատեղ 
աշխատանքը բարձր արդյունք է տալիս, երբ այն իրականացվում 
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է համագործակցության հիմքի վրա: Կրթական դաշտում մասնա-
գիտական գիտելիքների, կարողությունների, հմտությունների և 
փորձի փոխանցումը նախագծում է ապագա մասնագետների նե-
րուժը և նրանց զարգացման ձգտումները, միտումները, դրդա-
պատճառները:  

Դասավանդման ընթացքում դասախոսի գործունեության 
հմտություններն ուսանողներին մղում են ինքնուրույն մտածո-
ղության զարգացման, ստեղծագործական աշխատանքի և համա-
գործակցության:  

Ներկա ժամանակաշրջանում բարձրագույն դպրոցը կարիք 
ունի նոր տիպի դասախոսի, որն ունի մասնագիտական բարձր ո-
րակ, վարպետություն, մարդկային վեհ հատկանիշներ, տիրապե-
տում է ժամանակակից տեխնիկային և տեխնոլոգիաներին, կա-
րողանում է համագործակցել ուսանողների և գործընկերների 
հետ: Դասախոսների մեծ մասը ժամանակի պահանջներին հա-
մապատասխան, ինչպես նաև հոգեբանորեն, վերակառուցվեցին 
և աշխատում են նոր մեթոդներով ու ձևերով, մի փոքր մասն էլ 
(անկախ տարիքից և աշխատանքային ստաժից) համաքայլ չէ 
ժամանակի հետ, դասախոսների նոր սերունդը դեռ ամբողջութ-
յամբ չի գտել իրեն, բռնել է ինքնադրսևորման և ինքնակայացման 
ուղին, ձգտում է վարպետ դասախոսներից վերցնել նրանց առա-
ջավոր փորձը, և ներդնելով իրենցը, քայլել առաջ: Պետք է փոր-
ձառու և վարպետ դասախոսներն օգնեն և աջակցեն նրանց հաղ-
թահարելու դժվարությունները: 

«Դասախոս-ուսանող» փոխհարաբերություններում, կարևոր 
է ոչ միայն մասնագիտական, այլև՝ հոգեբանական գործոնը. Յու-
րաքանչյուր մարդ ուն իր անհատական, հոգեբանական առանձ-
նահատկությունները, որոնց պետք է լուրջ ուշադրություն դարձ-
նել: Ուսման նկատմամբ ուսանողի մեջ սեր և հետաքրքրություն 
առաջացնելու համար զգալի աշխատանք պետք է կատարել և՛ 
ընտանիքում, և՛ բուհում՝ ելնելով նրա անձնական, սոցիալական 
և հասարակական նշանակությունից:  

Զրույցները, բարեկամական խորհուրդներն ուսանողների 
մեծ մասին օգնում են, որ նրանք պատասխանատվությամբ մո-
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տենան ուսման գործին և, համախմբելով իրենղ ուժերը, կարողա-
նան հաղթահարել բոլոր դժվարությունները՝ համագործակցելով 
դասախոսների հետ, որովհետև ըստ Վ.Ն.Կուզնեցովի՝ «… ակտիվ 
փոխազդեցությունները, ինչպես նաև բուհում ուսուցման առանձ-
նահատկությունները հանգեցնում են շփման մեծ հնարավորութ-
յան» (5,36):  

Ըստ մեզ՝ ընդհանրապես չի կարելի մանկավարժական գոր-
ծընթացում անտեսել դասախոսի շփումները շրջապատի՝ գոր-
ծընկերների և ուսանողների հետ, որոնց ընթացքում էլ ձևավոր-
վում են դասախոս-ուսանող հարաբերությունները, որոնք վճռո-
րոշ նշանակություն ունեն նրանց համատեղ ստեղծագործական 
գործունեության մեջ: Իրավացի է Պ.Ս.Պիոնավան, երբ գրում է, 
որ. «Բուհի կրթադաստիարակչական գործընթացում մասնակ-
ցում են երկու տիպի գործող սուբյեկտներ՝դասախոսները և ու-
սանողները: Դասախոսները, հանդիսանալով գիտական տեղե-
կատվության կրողները, դրանք փոխանցում են ուսանողներին, 
որոնք ընդունում, ավելացնում, զարգացնում և անհատականաց-
նում են» (7, 96):  

Անշուշտ, ժամանակակից ուսուցումը բուհում հիմնված է ու-
սանողի ակտիվ և նպատակասլաց գործունեության, ինչպես նաև 
ուսուցման նկատմաման նրա խելացի և լուրջ մոտեցման վրա: 
Դասախոսները պետք է սրտացավ մոտեցում ցուցաբերեն ուսա-
նողի նկամամբ, օգնեն նրան ստեղծելու իր արժեքային համա-
կարգը, որը նրան կմղի ինքնուրույն ստեղծագործական աշխա-
տանքի: Սրա հիմքում ընկած է հե՛նց համագործակցությունը:  

Առավել դժվար է այն բուհերի դասախոսների աշխատանքը, 
(ճարտարագիտական, բժշկական, գյուղակադեմիա, տնտեսագի-
տական համալսարան և այլն), որոնք տիրապետելով իրենց մաս-
նագիտությանը, բայց չտիրապետելով բուհական մանկավար-
ժությանը և հոգեբանությանը, բուհական ուսուցման և դաստիա-
րակության մեթոդներին՝ աշխատում են ուսանողների հետ:  

Այդ է պատճառը, որ նրանք հաճախ կոնֆլիկտների մեջ են 
մտնում ուսանողների հետ, երբեմն խախտում են «դասախոս-ու-
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սանող» հարաբերությունները, ուսումնադաստիարակչական աշ-
խատանքների կառավարման էթիկայի կանոնները:  

Ուստի, առաջարկում ենք ՀՀ-ն բուհերի բոլոր դասախոսնե-
րի, հատկապես՝ երիտասարդ դասախոսների, ասպիրանտների 
համար կրիդիտների հավաքման մեջ նախատեսել նաև «Բուհա-
կան մանկավարժություն», «Բուհական հոգեբանություն», «Ուսա-
նողների ինքնուրույն աշխատանքի հիմունքներ», «Մանկավար-
ժական վարպետություն և էթիկա», «Կառավարման էթիկա» և այլ 
առարկաներ, որոնք նրանց համար շատ կարևոր են ու կօգնեն ա-
վելի հեշտությամբ հաղթահարել բոլոր դժվարությունները և 
հասնել բարձր արդյունքների:  

Բուհի գործունեության հաջողության համար դասախոսա-
կան կազմի ներուժը կարևոր և հիմնական գրավական է: Դասա-
խոսը իր գործունեության ընթացքում միշտ էլ իր առջև բազմաբը-
նույթ խնդիրներ է դնում և, ելնելով իր պրոֆեսիոնալ մակարդա-
կից, հաջողությամբ լուծում է դրանք:  

Այն նպատակները, որոնք դասախոսը դնում է իր առջև, դառ-
նում են ուսանողի առաջընթացի արդյունքները և դրանցով պայ-
մանավորված էլ՝ իրականանում է ուսանողի անձի զարգացումն 
ու ձևավորումը, մասնագիտական ուղղվածությունը և առաջխա-
ղացումը: Եթե դասախոսի և ուսանողի նպատակները համընկ-
նում են, ապա համագործակցությունը կատարվում է բարձր մա-
կարդակով:  

Բուհում ուսանողակենտրոն հարացույցը պահանջում է ու-
սանողի ինքնուրույն աշխատանքի բարձր արդյունավետություն:  

Հետաքրքրության առաջացումը յուրաքանչյուր դասախոսի 
համար ուսուցման գործընթացի կարևոր միջոց է  

ա) ուսուցման նկատմամաբ ուսանողի դրական վերաբեր-
մունքը մշակելու և դաստիարակելու համար,  

բ) գիտելիքների որակը բարձրացնելու համար:  
Ելնելով համագործակցության մանկավարժության պա-

հանջներից, որտեղ «խորությամբ համընկնում են նպատակներն 
ու միջոցները, ուսուցումն ու դաստիարակությունը» (1, 12), դա-
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սախոսը հարգալից վերաբերմունք պետք է ունենա ուսանողի 
նկատմամբ, սիրի նրա անձը, լինի համբերատար, հավասա-
րակշռված, պահանջկոտ՝ պահպանելով էթիկայի կանոնները, 
«դասախոս-ուսանող» հարաբերությունների մեջ, քննարկումնե-
րի ժամանակ հաշվի առնելով ուսանողների կարծիքը այս կամ 
այն հարցի շուրջ:  

Դասախոսներ կան, որոնք առարկայով են գնում դեպի ուսա-
նողները, իսկ դասախոսներ կան, որոնք ուսանողների հետ են 
գնում դեպի առարկան, հենց սա էլ համագործակցությունն է ու-
սանողների հետ: «Համագործակցությամբ համագործակցություն 
դաստիարակելով՝ մենք կոլեկտիվիզմ և նպատակաուղղվածութ-
յուն ենք դաստիարակում» (1,12): Համագործակցության մանկա-
վարժությունը բացառում է հարկադրանքը, որը պահանջում է 
մարդասիրական մոտեցումը, ամեն ինչ հիմնված է դասախոսի և 
ուսանողի համատեղ աշխատանքի վրա:  

«Դասախոս-ուսանող» փոխհարաբերությունների մեջ առաջ-
նային են դառնում և՛ դասախոսի, և՛ ուսանողի անձնային որակ-
ները, որոնք կարող են կարևոր դեր կատարել նրանց համագոր-
ծակցության գործում և ոչ մի մեթոդ չի կարող փոխարինել 
դրանց:  

Կարևորելով բուհում «դասախոս-ուսանող» համագործակ-
ցությունը, որի հիմքում ընկած է այն նպատակը (կամ նպատակ-
ները), որին հասնելու համար երկուսն էլ ձգտում են, համատեղ 
աշխատում ՝ օգտագործելով տարբեր մեթոդներ և տեխնոլոգիա-
ներ: 

Դասախոսն ուսումնական աշխատանքին զուգահեռ կատա-
րելով նաև գիտահետազոտական աշխատանք՝ դրան հաղորդա-
կից է դարձնում նաև ուսանողներին հենց առաջին կուրսից:  

«Դասախոս-ուսանող» համագործակցության ժամանակ ներ-
գործելով ուսանողների վրա՝ դասախոսը պետք է ներշնչի, որ 
նրանք կարող են հաղթահարել ուսումնական բոլոր դժվարու-
թյունները, յուրացնել նյութը, մոդուլները, ձեռք բերել ոչ միայն 
գիտելիքներ, այլև՝ կարողություններ և հմտություններ: Այստեղ 
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պետք է տիրի հոգեբանական առողջ մթնոլորտ, հանդուրժողա-
կանություն ցուցաբերվի ուսանողների նկատմամբ, չճնշվեն 
նրանց նախաձեռնություններըը, ձգտումները, հետաքրքրու-
թյունները:  

Դասախոսը համագործակցային ուսուցման ժամանակ, բացի 
դասախոսություններից և սեմինար պարապմունքներից, ուսա-
նողներին հանձնարարում է առարկայի մասին գրականության 
ցանկը, գրքեր, էլեկտրոնային գրքեր, դասախոսություններ, նյու-
թերի փաթեթներ, սխեմաներ, աղյուսակներ, մոդելներ և այլն, ո-
րոնք օգնում են նրանց ձեռք բերելու խորը և կայուն գիտելիքներ, 
կարողություններ և հմտություններ:  

Այդ բոլոր աշխատանքները նա կատարում է մասնագիտա-
կան հաղորդակցման երկխոսության և համագործակցային պայ-
մաններում՝ հնարավորություն տալով բանավեճերի ժամանակ 
արտահայտելու սեփական կարծիքը՝ հիմնավորելով այն: Այս ըն-
թացքում է, որ ձևավորվում և զարգանում են ուսանողների գի-
տական աշխարհայացքը, ձգտումները, հակումները, հետաքրք-
րությունները:  

Կարելի է օգտագործել նաև «փոխհամագործակցություն» եզ-
րույթը, որը նշանակում է «դասախոս-ուսանող», «ուսանող-ուսա-
նող», «դասախոս-դասախոս» համագործակցություն, որի ընթաց-
քում ձևավորվում են ուսանողների մասնագիտական մտածո-
ղությունը, գործնական կարողությունները, ոչ միայն տեսական 
մակարդակում, այլև՝ մանկավարժական և գիտամանկավարժա-
կան պրակտիկաների ժամանակ:  

Հենց համագործակցության ժամանակ է, որ ձևավորվում է 
նաև ուսանողների արժեքային համակարգը, որին պետք է այսօր 
լուրջ ուշադրություն դարձնել:  

Անցած երկու տասնամյակում մենք որոշ արժեքների ան-
ցանկալի կորուստ ունեցանք, սակայն այսօր արդեն շատ արժեք-
ներ վերականգընվում են: 

Բուհում մասնագիտական կրթությունը պահանջում է ձևա-
վորել ապագա մասնագետի անձը, զարգացնել այն և մղել նրան 
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ինքնագործունեության, ինքնազարգացման, ինքնակատարելա-
գործման:  

Մասնագիտական կրթության բարեփոխումների այսօրվա 
պայմաններում պահանջվում են նոր մոտեցումներ մասնագի-
տական կրթության գործընթացին, բարձրորակ դասախոսների 
ընտրություն, դասավանդման նոր մեթոդների, նոր տեխնոլոգիա-
ների և ինովացիաների ներմուծում:  

Դասավանդելիս պահանջվում է մասնագիտական համա-
գործակցություն, որի հիմքը զարգացնող կրթության դաշտն է, ո-
րը մեծապես նպաստում է ապագա մասնագետների պատրաստ-
ման գործին: Ըստ Ե.Ա.Կլիմովի «դասավանդումը հաղորդակց-
մամբ կազմակերպվող «մարդ-մարդ» և «մարդ-հասարակություն» 
փոխհարաբերությունների կառուցման մասնագիտությունն է» (2, 
63):  

Մասնագիտական զարգացումը «դասախոս-ուսանող» կա-
ռուցողական համագործակցության արդյունք է, նրանց փոխհա-
րաբերությունների արդյունավետությունը կախված է սուբյեկտ-
ների հաղորդակցումից և համագործակցությունից, որոնք քանի 
գնան է՛լ ավելի պետք է կատարելագործվեն:  

Ուսանողի անձի ուղղորդվածության հիմքում ընկած են պա-
հանջմունքները, որոնք կարող են լինել ինչպես նյութական, այն-
պես էլ՝ հոգևոր: Դրանք բավարարելու համար նրա մեջ առաջա-
նում են ցանկություններ, ձգումներ, մղումներ, զգացմունքային ի-
րավիճակներ, որոնք ստիպում են նրան դրսևորել և ցուցաբերել 
ակտիվություն, նախաձեռնություն: Այստեղ է, որ պետք է ի հայտ 
գա դասախոսի «մանկավարժական արվեստը», վարպետությու-
նը, տակտը, տեխնիկան (11):  

Բուհական աշխատանքի այսօրվա պայմաններում ուսանող-
ների մեջ պետք է զարգացնել օբյեկտիվ քննադատություն, սեփա-
կան կարծիքն արտահայտելու, եզրահանգումներ կատարելու և 
ինքնաքննադատության կարողություններ: Ուսումնառության 
ողջ ընթացքում հանդիպում են տարբեր տիպի դժվարություններ, 
որոնք օբյեկտիվորեն անխուսափելի են, իսկ սուբյեկտիվ դժվա-
րությունները կապված են նրանց ցածր պատրաստվածության, 
կրթվածության, զարգացվածության և դաստիարակության հետ:  



– 33 – 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1. Համագործակցության մանկավարժություն, Երևան, 1989, 
էջ 12: 

2. Климов Е.А. Психология профессионала, М.-Воронеж, 
1996, с.63. 

3. Лаврентьева Н.В., Ничаева А.В., Педогогическая этика, 
Барнаул, 2010. 

4. Ляудис В.Я., Методика переподавания психологии, Питер, 
2008, с. 89-90. 

5. Кузнецов В.Н., Социология молодежи, М., 2005, с. 36. 
6. Педагогика и Психология высшей школы, Р/Д, 2006, с.185. 
7. Пионова Р.П., Педагогика высшей школы, Минск, 2006., с. 

96. 
8. Психология высшей школы, Минск, 2006. 
9. Сиземянская И.Н., Россия в ХХI веке:проблемы образова-

ния и воспитания, Филосовские науки, 2002, N5. c.62. 
10. Стратегия воспитания в образовательной системе России, 

М., 2004, с. 351.  
11. htpp://www.ronl.ru  
12. Թ.Ս. Հարությունյան, Ուսանողների ուսումնագիտական և 

գիտահետազոտական աշխատանքի դերը պրոֆեսիոնալ մաս-
նագետների պատրաստման գործում, «Մխիթար Գոշ», 2011, թիվ 
7-9, էջ 29:  

 
SUMMARY 

THE ROLE OF THE COOPERATION BETWEEN  
LECTURER AND STUDENT IN PROFESSIONAL 

 EDUCATION 
Harutyunyan T. 

 
The cooperation of (between) lecturer and student has a very im-

portant role in professional education in higher education institution. 
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ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԲՈՒՀԱԿԱՆ ԿՐԹԱԿԱՆ  

ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 
 
ՂՈՒՅՈՒՄՉՅԱՆ Վ.,  հոգեբանական գիտությունների թեկ- 
 նածու, դոցենտ, ԵՊՀ Իջևանի մաս- 
 նաճյուղ  
 
Մարդկության հասարակական զարգացման ամբողջ պատ-

մությունը ըստ էության հանգում է մարդկանց կոլեկտիվ գործու-
նեությանը: Հասարակական զարգացումը միշտ պայմանավոր-
ված է եղել արտադրողական ուժերի զարգացմամբ, իսկ նման ա-
ռաջընթաց հնարավոր է եղել միայն մարդկանց սոցիալական 
խմբերում համախմբվելու միջոցով: Միայնակ մարդը չէր կարող 
գոյություն ունենալ ոչ միայն այն պատճառով, որ ի վիճակի չէր 
միայնակ հաղթահարելու բնության արհավիրքները, այլ նաև այն 
պատճառով, որ նա ունի հոգեբանական որոշակի պահանջ-
մունքներ, որը կարող է բավարարել միմիայն իր նմանների հետ 
համատեղ գործունեության ընթացքում, օր.` շփման, հաղոր-
դակցման պահանջմունքները, իսկ սոցիալական խմբում, հատ-
կապես կազմակերպման որոշակի մակարդակ ունեցող խմբե-
րում, ինչպիսին է նաև բուհական կրթական համակարգը, միշտ 
առաջանում է կառավարման հիմնախնդիրը, որն էլ իր հերթին 
ընթանում է որոշակի գործընթացներով: Տվյալ դեպքում մեր խըն-
դիրն է հասկանալ և համառոտ մեկնաբանել սոցիալական խմբե-
րում կառավարման հետ կապված հոգեբանական գործընթացնե-
րի փուլերը, ձևերը և մեխանիզմները: 

Նախ նշենք, որ ցանկացած հասարակական կամ համատեղ 
աշխատանք շատ կամ քիչ չափով կարիք ունի կառավարման, ո-
րը հանգեցնում է անհատական աշխատանքների միջև կապի և 
կատարում է ընդհանուր գործառույթ: Մեկ ջութակահարն ինքն է 
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իրեն կառավարում, բայց նվագախմբին պետք է դիրիժոր: Սա-
կայն կառավարման ընթացքը չպետք է հասնի դեսպոտիզմի: Հա-
ճախ շատ ղեկավարներ չկարողանալով կիրառել հոգեբանական 
ազդեցության միջոցներ, սկսում են սեփական հեղինակությունն 
ամրապնդել ուրիշների արժանապատվության նվաստացման 
հաշվին: Նման կառավարումը երկարատև արդյունք ապահովել 
չի կարող: Յուրաքանչյուր կառավարիչ նախ հոգեբանական ա-
ռումով պետք է լինի խմբի լիդեր-առաջնորդ, որը լավագույնս 
կարտահայտի տվյալ խմբի շահերը, հետաքրքրությունները և 
կնշի պահանջմունքների բավարարման ճանապարհները: Այդ 
իսկ պատճառով որքան հնարավոր է զգույշ պետք է մոտենալ 
նման կադրերի ընտրությանը և պետք է հաշվի առնել բոլոր գոր-
ծոնները միաժամանակ: 

Կոլեկտիվը` որպես սոցիալական խումբ, նախ և առաջ իր 
առջև դնում է հասարակական օգտակար նպատակներ, իսկ 
խմբի ներսում կարգապահությունը բնութագրվում է որպես խմբի 
հավասար անդամների գիտակցված փոխկապակցվածություն և 
միաժամանակ համարվում է յուրաքանչյուր անդամի պաշպան-
վածության միջոց: Սոցիալական նման խմբի գլխավոր դրսևո-
րումներից մյուսը համարվում է գործունեության միասնակա-
նությունը: Գործունեությունը համախմբում է մարդկանց, ապա-
հովում է նպատակների իրականացումը, դաստիարակում է ակ-
տիվություն, ձևավորում և կոփում է կամքը, բայց գործունեութ-
յունն արդյունավետ է միայն այն դեպքում, երբ այն իրականաց-
վում է համագործակցության տեսքով, միայն այդ դեպքում է ա-
պահովվում խմբի անդամի անձնային աճ: 

Սոցիալական այնպիսի խումբը, ինչպիսին կոլեկտիվն է, ու-
նի զարգացման և շարժման իր օրինաչափությունները: Այդ հիմ-
նական օրինաչափություններն են. 

1. հասարակայնորեն նշանակալից նպատակների անընդ-
հատ զարգացումը, 

2. պահանջների զարգացման դիալեկտիկան, 
3. ապագայի նկատառումները, 
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4. գործի ավարտի ուրախությունը: 
Նշենք նաև, որ կառավարման հոգեբանական առանձնա-

հատկությունների մեջ կարևոր դեր ունեն պահանջները: Պա-
հանջները մոբիլիզացիայի են ենթարկում մարդկանց, համա-
խմբում, միավորում և ապահովում են ոչ միայն կոլեկտիվի այլ 
յուրաքանչյուր անդամի աճն ու զարգացումը, բայց չի կարելի 
պահանջները դիտարկել որպես ադմինիստրատիվ մահակ և ան-
ձի վրա արտաքին ճնշման գործիք, այլ այդ գործընթացը պետք է 
տեղի ունենա հետևյալ բանաձևով. «որքան հնարավոր է շատ 
պահանջներ և որքան հնարավոր է շատ հարգանք մարդու 
նկատմամբ»: 

Կառավարման հոգեբանական գործընթացների մասին խո-
սելիս հարկ է նշել այնպիսի երևույթի մասին, ինչպիսին խմբի 
ընդհանրություններն են: Ընդհանրություններ ասելով պետք է 
հասկանալ ոչ միայն խմբի դիրքորոշումը և նրա հետ առնչվող 
ապրումները, այլ` ընդհանրությունը ներառում է և՛ կամքը, և՛ 
գործողությունը: Ընդհանրությունների ձևավորման գործընթացն 
ունի իր զարգացման որակական փուլերը: Դրանք հիմնականում 
երկուսն են` 

1. պարցիալ ընդհանրություններ, 
2. խորքային կամ գլոբալ ընդհանրություններ 
Պարցիալ ընդհանրությունների դեպքում մարդիկ միավոր-

վում են միայն մեկ փոխհարաբերություննով, իսկ կարող են հա-
կադրվել այլ փոխհարաբերությունների դեպքում, որը բերում է 
հաճախակի կոնֆլիկտների փոխհարաբերությունների ընթաց-
քում: 

Խորքային ընդհանրությունների դեպքում արդեն գործ ու-
նենք հանրույթի զարգացման բարձրագույն մակարդակի հետ, 
երբ մարդիկ միասնական են բոլոր հիմնական փոխհարաբերու-
թյուններում, երբ յուրաքանչյուրը հանդես է գալիս որպես բոլորը 
և հակառակը (երեք հրացանակիրները, օրինակ): 

Այսպիսի գործոններ են. 
1. Կոլեկտիվի կամքի և նպատակի միասնականությունը 
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Հասարակական օգտակար նպատակի միասնականությունը 
կազմակերպության բոլոր անդամների համար համարվում է ա-
ռաջնային: Նպատակների ընդհանրությունը համախմբում է 
մարդկանց և ուղղում նրանց կամքը կոնկրետ գործողություննե-
րի: Խմբի կամ կոլեկտիվի նպատակները ծագում են հասարակա-
կան հետաքրքրություններից և պահանջմունքներից: 

Միշտ սկզբում որոշակի է դառնում նպատակը: Հետզհետե 
ավելի շատ մարդ է խտանում խմբի նպատակների մեջ, որի հե-
տևանքով էլ այն դառնում է որպես յուրաքանչյուրի ձգտում: 
Միայն այս դեպքում է կամքը դառնում միասնական: Ընդհանուր 
նպատակներն ավելի են կոնկրետացվում և ստեղծվում է նպա-
տակների հիերարխիա` խմբի նպատակներ – կոնկրետ օղակնե-
րի նպատակներ – մոտակա և հեռակա նպատակներ: 

Տվյալ դեպքում որոշող նշանակություն է ունենում կատար-
ման գործընթացը: 

Միասնական կամքը ձևավորվում է ղեկավարի կամ առաջ-
նորդի կամքից, հասարակական կառույցների կամքից, ինչպես 
նաև անձանց կամքից, որոնք տվյալ խմբի անդամ են, սակայն կո-
լեկտիվ կամքը այդ կամքերի (այսպես ասած) սովորական կամ 
մեխանիկական գումարը չէ: Իսկ երբ կորցվում է նպատակի և 
կամքի միասնականությունը` սկսվում են հակասությունները և 
անձնական ու հասարակական շարժառիթներով պայմանավոր-
ված առաջանում են կոնֆլիկտներ, սկսվում է խմբի քայքայում և 
դեգրադացիա: 

2. Գաղափարական ընդհանրությունները 
Կոլեկտիվի գաղափարական ընդհանրություններ ասելով 

հասկանում ենք մեծամասնության բարոյաքաղաքական հայացք-
ների միասնականությունը: Գաղափարական ընդհանրություն-
ները ապահովում են հասարակական իրադարձությունների 
նկատմամբ նույնանուն ընկալումները և այնպիսի գործողութ-
յունների կատարում, ինչպիսիք պահանջում են հասարակական 
շահերն ու հետաքրքրությունները, որոնք էլ ընկած են հասարա-
կական կարծիքի հիմքում, որոնք էլ կառավարում են ներխմբա-
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յին փոխհարաբերություններն ու յուրաքանչյուրի վարքը: Շնոր-
հիվ գաղափարական ընդհանրությունների` կոլեկտիվում չի ա-
ռաջանում անտագոնիզմ հայացքների մեջ և տեղի չի ունենում 
կարծիքների բախում ու պայքար, բայց սա չի նշանակում, որ 
խմբում չեն կարող լինել այլ կարծիքներ և քննարկումներ, որոնք 
ի վերջո համաձայնեցվում են ու տեղավորվում ստանդարտների 
մեջ: 

3. Համագործակցությունը և փոխօգնությունը 
Կոլեկտիվը, ինչպես նշեցինք, դա մարդկանց խումբ է, որոնք 

համագործակցում են միմյանց հետ, առանց համագործակցութ-
յան և փոխօգնության չկա և չի կարող լինել կոլեկտիվ ու խումբ: 

Կառավարման հոգեբանական գործընթացների մեջ մեծ դեր 
և նշանակություն ունի ղեկավարման գործընթացը կամ ղեկավա-
րությունը: Առանց կառավարման օղակների չի կարող լինել կո-
լեկտիվ, քանի որ մարդկանց ցանկացած աշխատանք և համա-
գործակցություն պահանջում է գործողությունների որոշակի հա-
մակարգում, համաձայնեցում և պլանավորում: Սոցիալ-հոգեբա-
նական հետազոտությունները (ԱՄՆ) ցույց են տվել, որ կառա-
վարման ամենաարդյունավետ ձևը ժողովրդավարական կամ դե-
մոկրատական ձևն է: 

Կոլեկտիվի զարգացումը ճիշտ կազմակերպելու համար 
պետք է նկատի ունենալ, որ այն նախ և առաջ ինքնակարգավո-
րող և ինքնակառավարվող համակարգ է: Նման համակարգը կա-
րող է աշխատել միայն դեմոկրատական հիմքի վրա, որն էլ ա-
պահովվում է կառավարման մարմինների միջոցով: Կոլեկտիվի 
յուրաքանչյուր անդամ պետք է մասնակցի հարցերի քննարկմա-
նը, որոշումների կայացմանը, որոնք վերաբերում են կոլեկտիվի 
կյանքին ու գործունեությանը: Նման մոդելը չի կարելի կիրառել 
միայն առանձնահատուկ դեպքերում կամ արտակարգ պայման-
ներում (հրդեհ, դժբախտ դեպք, վթար և այլն): 

Կոլեկտիվի կամ սոցիալական խմբի հասունությունը միշտ 
չափվում է դեմոկրատիայի աստիճանով, ինչպես նաև մեկ անձի 
կամ անդամի նկատմամբ ունեցած հարգանքով ու նրան որպես 
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մեծ արժեք գնահատելով: Կոլեկտիվի կյանքում դեմոկրատիզմն 
ունի և՛ սոցիալական, և՛ հոգեբանական շատ մեծ նշանակութ-
յուն, քանի որ հրատապ է դարձնում ողջ կոլեկտիվի պոտենցիալ 
ուժերը, ինչպես նաև առանձին անդամի ուժերը: Կոլեկտիվի գոր-
ծերին մասնակցությունը պահանջում է կամքի և մտքի լարվա-
ծություն, մղում է ստեղծագործելուն, մարդուն դարձնում է առա-
վել նախաձեռնող ու տանում է առավել օպտիմալ որոշումների 
կայացմանը: Այն որոշումները, որոնք ընդունվում են քննարկում-
ներից հետո հիմնականում դառնում են յուրաքանչյուրի սեփա-
կանություն, իսկ սեփական որոշումների հանդեպ մարդկանց վե-
րաբերմունքը առավել արդյունավետ է, քանի որ իր մեջ ունի և՛ 
համառություն, և՛ հոգեբանական բավարարվածության զգացում, 
քան եթե որոշումներն ընդունում է միայն մեկ կամ մի քանի 
մարդ: Շատ հաճախ որոշ ղեկավարներ կառավարման մեջ դե-
մոկրատիզմը հասկանում են անարխիա` չտիրապետելով հոգե-
բանական ազդեցության մեթոդներին ու մեխանիզմներին` կա-
ռավարումը վերածում են կա՛մ անարխիայի, կա՛մ դեսպոտիզմի: 
Այդ իսկ պատճառով հարկ է անդրադառնալ նաև կարգապա-
հության խնդրին: 

Կարգապահությունը կոլեկտիվի ձևավորման և գոյության 
հիմնական պայմաններից մեկն է, քանի որ այն ապահովում է 
գործունեության որոշակի կարգը: Կոլեկտիվը կախվածություն-
ների բարդ համակարգ է: Կարգապահությունը ոչ միայն գի-
տակցված ակտիվություն է, որն ապահովում է նպատակին հաս-
նելու պլանայնությունը, այլև ապահովում է նաև այն բոլոր տեն-
դենցների արգելակումը, որոնք խանգարում են զարգացմանն ու 
ընդհանուր նպատակի իրացմանը: Կարգապահությունը նաև 
բարոյական երևույթ է: Կարգապահության հիմքում ընկած է հա-
սարակական պարտքի գիտակցումը, կոլեկտիվի առջև պատաս-
խանատվության զգացումը: 

Կարգապահությունն ունի երկու հիմնական նշանակություն: 
1. հասարակական, 2. անձնական: Կարգապահությունը մարդու 
մոտ մշակում է որոշակի հասարակական կարծրատիպեր ու 
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վարք, որն իր հերթին դառնում է անձնական համոզմունք և մեն-
թալիտետի մաս է կազմում: Այն ունի նաև որոշակի էթնիկական 
կամ ազգային արմատներ: Կառավարման հոգեբանական գոր-
ծընթացների էությունը ճիշտ հասկանալու համար անհրաժեշտ է 
նաև գաղափար ունենալ կոլեկտիվ գիտակցության կառուցված-
քի մասին: 

Կոլեկտիվի գիտակցությունն իր ողջ բարդությամբ հանդերձ` 
գիտելիքներ – ապրումներ – կամք, ունի իր որոշակի կառուցված-
քը, որի իմացությունը հեշտացնում է կոլեկտիվի` որպես սո-
ցիալ-հոգեբանական կազմակերպության ամբողջությունը: Հայտ-
նի է, որ գիտակցության կառուցվածքի մեջ առանձնացվում են 
մոտիվները, նախատրամադրվածությունները, որոնք էլ որոշակի 
են դարձնում սոցիալական խմբի ուղղվածությունը, այսինքն` 
այն, թե ինչ է ուզում խումբը: Մոտիվները և խըթանները որոշ-
վում են նյութական շահագրգռվածություններով, բարոյական 
նորմերով, սոցիալական պահանջմունքներով, շփման պահանջ-
մունքի առանձնահատկություններով, ապրումներով, կարծիքնե-
րի փոխանակումներով, հասարակական ակտիվությամբ, ինչ-
պես նաև համախմբվածության, վարկանիշի և մրցակցության 
զգացումներով: Այն կոլեկտիվներում, որտեղ զարգացման մա-
կարդակը ցածր է, կարող է առաջանալ հակասություններ պաշ-
տոնապես ընդունված և առանձին միկրոխմբերի մոտիվների 
միջև. այս դեպքում ընկնում է արդյունավետությունը, նույնիսկ 
կոլեկտիվը կարող է քայքայվել: 

Կամքի միասնականությունը չի ազդում առանձին անդամ-
ների նախաձեռնողականության վրա, այլ հակառակը` մղում է 
նոր, ավելի համարձակ քայլերի: Կոլեկտիվ գիտակցության վրա 
շատ լուրջ ազդեցություն ունի հասարակական կարծիքը, որը 
կատարում է կոլեկտիվի ինքնակարգավորման գործառույթի դեր: 

Հասարակական կարծիքն ազդում է մարդկանց գործունեու-
թյան գրեթե բոլոր ոլորտների վրա, բացի մարդու կյանքի ինտիմ 
փոխհարաբերությունների, անձնական հոբբիի կամ հետաքրքը-
րություների վրա: Եվ չի խանգարում անձի զարգացմանը, եթե 
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այն չի հակասում հասարակական շահերին: 
Հասարակական կարծիքը ձևավորվում է տեղեկատվության 

փոխանակման գործընթացում: Երբեմն այս փոխանակումը կա-
րող է բերել հայացքների պայքարի, տարբեր մոտեցումների, բայց 
հեղինակավոր անդամների կարծիքը միշտ դրականորեն է ազ-
դում կոնֆլիկտի լուծմանը: Կոլեկտիվ գիտակցության կարևոր ա-
ռանձնահատկություներից մեկն էլ խմբի տրամադրություններն 
են, որոնք ազդում են խմբի հոգեբանական մթնոլորտի ձևավոր-
ման վրա: 

Տրամադրությունն արտացոլում է խմբի կյանքի արտաքին և 
ներքին կարևոր փոփոխությունները` առաջին հերթին դրական և 
բացասական փոփոխությունները: 

Դրական տրամադրություններ առաջանում են այն դեպքում, 
երբ խումբը տեսնում է այսպես կոչված «վաղվա ազատություննե-
րը», տեսնում է կոնկրետ ապագա յուրաքանչյուր անդամի և խըմ-
բի համար միաժամանակ: 

Հաճախ դրական և բացասական տրամադրությունները 
կապված են լինում ղեկավարի և կոլեկտիվի փոխհարաբերութ-
յունների հետ: Եթե ղեկավարը կամ կառավարիչը կարողանում է 
կազմակերպել գործը առանց ճնշումների, հենվելով կոլեկտիվի 
նախաձեռնությունների վրա, կարողանում է գնահատել ողջ 
խմբի և առանձին անդամների գործունեությունը, լինում է ուշա-
դիր, կոլեկտիվում միշտ տիրում է մեղմ հոգեբանական մթնոլորտ 
և, հակառակը, եթե իր բնավորությամբ ղեկավարն անհավասա-
րակշիռ է կամ ունի վատ դաստիարակություն, կոպիտ է, պա-
հանջների մեջ անհետևողական, չի հարգում այլոց նախաձեռ-
նությունները, ապա կոլեկտիվը հիմնականում ընկնում է դեպրե-
սիվ վիճակի մեջ և խիստ ընկճվում: Առաջանալով այս կամ այն 
տրամադրությունը, այն շարունակում է զարգանալ հոգեբանա-
կան վարակի տեսքով ու սկսում է ընդգրկել ավելի ու ավելի շատ 
մարդկանց: Լավ տրամադրության դեպքում մարդիկ նույնիսկ 
չեն զգում հոգնածություն ու հակառակը: Այնտեղ, որտեղ կա 
սթրեսային, լարված իրավիճակ, առաջանում են լուրջ կոնֆլիկտ-
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ներ և՛ ղեկավարի ու կոլեկտիվի միջև, և՛ առանձին անդամների 
միջև, մարդիկ սկսում են դժվար ապրել ու աշխատել, իսկ խմբի 
չեզոք անդամներին սկսում են արհամարհել երկու կողմից էլ: 

Հոգեբանական հաջորդ գործընթացը սոցիալական խմբի ըն-
կալման գործընթացն է, որը տարբերվում է անձի ընկալման գոր-
ծընթացից: Առանձին մարդու ընկալման վրա ազդում է միայն 
նրա փորձը և զգայական համակարգը, իսկ կոլեկտիվ ընկալում-
ներն առաջանում են և՛ կոլեկտիվի դիրքորոշումից, և՛ ավան-
դույթներից, և՛ տասնյակ մարդկանց փորձից և այն փոխհարաբե-
րություններից ու շփումներից, որոնք տեղի են ունենում խմբի 
անդամների մոտ, արդյունքում միմյանց վրա փոխազդող ան-
հատները սկսում են իրավիճակն ընկալել այնպես, ինչպես մյուս-
ները: 

Հոգեբանական մյուս գործընթացը կոլեկտիվ հիշողության 
գործընթացն է: Ինչպես գիտենք, կոլեկտիվ հիշողությունը 
դրսևորվում է, օրինակ, տարբեր ժողովուրդների հեքիաթներում, 
էպոսներում, լեգենդներում, առասպելներում, մշակութային ա-
վանդույթներում, բարոյականության մեջ: Սա այսպես ասած եր-
կարատև հասարակական հիշողությունն է, իսկ կոլեկտիվ հիշո-
ղության մեջ պահպանվում է նրա ձևավորման մոտակա պատ-
մությունը: Անձը կամ խմբի անդամը միշտ օգտվում է կոլեկտիվ 
հիշողությունից ու հաշվի է առնում այն սեփական վարքը կազ-
մակերպելիս: Կոլեկտիվ հիշողությունն ընկած է կոլեկտիվ ա-
վանդույթների հիմքում և ամրապնդում է խմբի սոցիալական 
վարքը: 

Հոգեբանական մյուս գործընթացը կոլեկտիվ մտածողության 
գործընթացն է: Այս գործընթացն առավել վառ դրսևորվում է 
տարբեր սոցիալական հիմնախնդիրների քննարկման և լուծման 
ժամանակ: Իրական կոլեկտիվ որոշումները համարվում են ա-
ռավել օբյեկտիվ և նպատակահարմար: Կոլեկտիվ գործունեու-
թյան ժամանակ ձևավորվում են մտածողության որոշակի կարծ-
րատիպեր, այսինքն` խնդրի լուծման նկատմամբ յուրահատուկ 
մոտեցումներ: Կարծրատիպերն անխուսափելի են և անհրա-
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ժեշտ, քանի որ դրանք հեշտացնում և արագացնում են խմբի 
կողմնորոշումները տեղի ունեցող իրադարձությունների հան-
դեպ: Մտածողության կարծրատիպերը ձևավորվում են սոցիա-
լական դիրքորոշումների, քաղաքական և տնտեսական կացու-
թաձևերի, ձևավորված բարոյական, մշակութային, ազգային ա-
վանդույթների և բարոյական արժեքների ազդեցությամբ: 

Հոգեբանական կարևոր գործընթաց է նաև կոլեկտիվ երևա-
կայությունը: Այս գործընթացի հիմքում ընկած են կոլեկտիվ 
մտածելակերպի ապագայի մասին պատկերացումները, երա-
զանքները, պրոդուկտիվ և ռեպրոդուկտիվ պատկերացումները: 
Կոլեկտիվը երազում և պլանավորում է ապագան, փնտրում է 
նոր մոտեցումներ, որոնք կբավարարեն ամբողջ խմբի և նրա յու-
րաքանչյուր անդամի ապագայի պահանջմունքներն ու սպասե-
լիքները: Կյանքի կոլեկտիվ արտացոլման գործընթացը խիստ 
բարդ հոգեբանական երևույթ է. այսպիսի արտացոլումը միջնոր-
դավորված է կոնկրետ անձանց փոխներգործություններով: 

Այսպիսով` կոլեկտիվի անդամների կազմը և նրանց փոխ-
հարաբերությունները միմյանց հետ ունեն բացառիկ կարևոր 
նշանակություն յուրաքանչյուր անդամի անձի ձևավորման հա-
մար: Ձևավորվում են առանձնահատուկ խմբային կարծրատի-
պեր: Այսպիսով, հարկ է մեկ անգամ ևս նշել, թե որքան կարևոր 
դեր ու նշանակություն ունեն հոգեբանական կամ ավելի ճիշտ 
սոցիալ-հոգեբանական գործընթացները սոցիալական առանձին 
խմբերի, անհատների և ամբողջ հասարակության զարգացման 
համար: 

Համառոտ անդրադարձ միջանձնային հաղորդկացման սո-
ցիալ-հոգեբանական գործոնների դերին. 

Մենք արդեն տեղյակ ենք սոցիալ-հոգեբանական այն գոր-
ծընթացներին և մեխանիզմներին, որոնք դրսևորվում են սոցիա-
լական խմբի կառավարման ողջ ընթացքում: Այժմ փորձենք անդ-
րադառնալ միջանձնային հաղորդակցման սոցիալ-հոգեբանա-
կան հիմնական գործոններին, փուլերին ու ձևերին, որոնք ուղեկ-
ցում են սոցիալական խմբի անդամներին և որոնք ազդում են 
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նրանց գործունեության ու վարքի վրա որպես սոցիալական ա-
րարածներ: 

Հետազոտությունները ԱՄՆ-ում ցույց են տվել, որ մարդու 
բարեհարմար կամ բարեկեցիկ գոյության համար անհրաժեշտ 
են, որպեսզի գլխուղեղի վրա ազդեն 35% դրական հուզական ազ-
դակներ, 5% բացասական հուզական ազդակներ և 60% չեզոք 
կամ բալաստային ազդակներ: Այս հետազոտությունները թույլ 
են տվել կազմելու մարդու գլխուղեղի հուզական քարտեզը: 

Ի՞նչ եզրակացություն կարելի է անել այս տվյալներից: Նախ 
նշենք, որ մարդը ծրագրավորված է լինել երջանիկ, նա պարտա-
վոր է լինել երջանիկ, եթե ուզում է լինել առողջ, ակտիվ և երկար 
ապրել: 

Այն մարդը, որը չունի համապատասխան հուզական սնունդ, 
նման է այն մեքենային, որը լիցքավորվում է ոչ այն վառելիքով, 
ինչով պետք է աշխատի: Այն արագ մաշվում է, շարժվում է դան-
դաղ, հաճախ վերանորոգում են, բուժում տարբեր հիվանդու-
թյուններից: Յուրաքանչյուր մարդ, մտնելով փոխհարաբերութ-
յունների և շփման գործընթացի մեջ, պետք է իմանա, որ որպեսզի 
իր գործընկերն աշխատի արդյունավետ, նա պետք է ստանա հա-
մապատասխան դրական հույզեր: Ղեկավարները, կառավարիչ-
ները, դաստիարակները, ինչպես նաև ծնողները միշտ պետք է 
մտածեն` կարելի՞ է արդյոք գոռգոռալ իր ենթակայի վրա: Իհար-
կե, հնարավոր է, բայց դրանից հետո պետք չէ ենթակայից սպա-
սել արդյունավետ աշխատանք: 

Եթե այնուամենայնիվ, մարդը չի կարողանում իրեն զսպել, 
ապա, որպեսզի վերականգնի իր ենթակայի աշխատունակու-
թյունը, պետք է նրան գովի: Որքա՞ն: Թե որքան, սա դժվար չէ 
հաշվել, հիշելով դրական և բացասական հույզերի հարաբերակ-
ցությունը, այսինքն` 7 անգամ պետք է գովել: 

Այս ամենը շատ ժամանակ կպահանջի: Խելացի կառավա-
րիչները կամ մարդիկ չեն գոռգոռում ենթակաների վրա, բայց 
Դուք հիմա կարող եք մտածել, իսկ եթե չգոռգոռանք ենթակայի 
վրա, ապա նա որտեղի՞ց կստանա անհրաժեշտ բացասական 
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հույզերը: Պետք չէ այդպես մտածել. մարդն ինչ-որ տեղ հաստատ 
կստանա այդ 5%-ը, քանի որ մեզանում այնքան շատ չեն հոգեբա-
նորեն պատրաստված մարդիկ: 

Այժմ փորձենք առավել մանրամասն քննարկել միջանձնային 
և ներխմբային փոխհարաբերությունները: Ներխմբային փոխհա-
րաբերություններն ունեն ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կառուցվածք: 
Սրանք կարող են որոշվել մարդու սոցիալական կարգավիճա-
կով, դիրքորոշումով, ֆորմալ հարաբերությունների համակար-
գով, ինչպես նաև զգացմունքներով, որոնք մարդիկ կամա թե ա-
կամա ունենում են ցանկացած փոխհարաբերությունների դեպ-
քում: Զգացմունքները, որոնք ուղեկցում են միջանձնային փոխ-
հարաբերություններին, այնքան հիմնավոր են միջամտում փոխ-
գործունեության գործընթացին, որ արդյունքում որոշվում են նա-
խապատվությունները, գնահատող դատողությունները, որ առա-
վել քան անհրաժեշտ են ավելի լուրջ ուշադրության: 

Այս հարցի մասին կատարվել են բազմաթիվ հետազոտու-
թյուններ: Նշեք նրանցից մի քանիսը (Ջ. Մորենո, Ս. Մասլոու, Կ. 
Ռոջերս, Շիբուտանին): Այս գիտնականները գտնում են, որ 
զգացմունքները միջանձնային հարաբերությունների վրա ազդող 
ամենաառաջին գործոններն են: 

Չնայած այն բանին, որ շատ մարդիկ իրենց վարքը կառու-
ցում են ընդունված նորմերին համապատասխան, այնուամենայ-
նիվ զգացմունքները դեր են խաղում ընկալումների վրա և մեծ 
չափով կարգավորում են մարդու սոցիալական վարքը: 

Զգացմունքները հարաբերականորեն կայուն մարդկային 
ապրումներ են, որոնք ունեն մոտիվացիոն հիմք և կապված են 
պահանջմունքերի բավարարման հետ: Սոցիալական պլանում 
զգացմունքներն իրենից ներկայացնում են որպես մարդկանց փո-
խադարձ կողմնորոշումներ: Նշենք, որ զգացմունքները, հատկա-
պես սոցիալական զգացմունքները, չպետք է շփոթել հույզերի 
հետ: Հույզերը ևս գործոն են, բայց հույզերը և՛ մարդկանց, և՛ կեն-
դանիների մոտ հանդես են գալիս որպես սուբյեկտիվ ռեակցիա-
ներ, որոնք պատասխանում են և՛ արտաքին, և՛ ներքին ազդակ-
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ներին ու հանդես են գալիս որպես հաճույք կամ տհաճություն, 
ուրախություն կամ վախ: Հույզերը խիստ իրադրային են և ավելի 
շատ կապված են մարդու ռեակտիվության, քան թե ակտիվութ-
յան հետ: Ակտիվությունը մարդու նպատակաուղղված վարքն է, 
ցանկությունները, պահանջմունքները, իսկ ռեակտիվությունը` 
ազդակին նույն պահի տրվող ռեակցիան: Նշենք նաև, որ որոշ 
հետազոտողներ, օր.` Լիտվակը, գտնում է, որ հույզերը հոգեկան 
գործընթացներ են և արտացոլում են մարդկանց վերաբերմունքը 
իրենց ու միջավայրի հանդեպ: Կա նաև «հուզական վիճակներ» 
արտահայտությունը, որը ենթադրում է անձի հոգեկան որոշակի 
վիճակ, որը կապված է կայուն ապրումների հետ, որն ազդում են 
մտքերի, ապրումների և ընդհանուր վարքի վրա: 

Այս տեսանկյունից զգացմունքներն ունեն որոշակի սոցիա-
լական գործառույթներ, ինչպիսիք են` 1. ճանաչողական, 2. մոբի-
լիզացիոն, 3. ինտեգրատիվ-պաշտպանական, 4. նախազգուշաց-
նող: 

1. Ճանաչողական-զգացմունքային գործառույթը կապված է 
տվյալ իրավիճակի` մարդու համար խիստ կարևորության հետ: 
Հուզական ինֆորմացիան, ի տարբերություն ինտելեկտուալ, ու-
նի 2 առանձնահատկություն: Առաջին` այն տրվում է ավելի ա-
րագ, մարդն սկզբում զգում է և հետո նոր իմաստավորում, 2-րդ` 
այն ունի լրիվ սուբյեկտիվ բնույթ, մարդը չի կարող զգալ օբյեկ-
տիվ: Սրանով էլ մեծ մասամբ որոշակիացվում է մարդու համար 
ինֆորմացիայի կարևորությունը: Յուրաքանչյուր խթան, որը 
մարդու մոտ առաջացնում է ապրում, ունի անձնային իմաստ` 
անկախ նրանից, թե բացասական է այն, թե` դրական: 

2. Մոբիլիզացնող գործառույթ: Զգացմունքը ցույց է տալիս 
մարդու պատրաստակամությունը գործելու որոշակի ձևով: 
Զգացմունքները որոշում են նաև մարդու գործունեության էներ-
գետիկ մակարդակը, քանի որ կարող են ազդել արյան քիմիական 
բաղադրության վրա: Այս գործընթացը լավ է նկարագրված Բեխ-
տերևի, Բերնի, Լուրիայի աշխատություններում: 

Զգացմունքների ազդեցության տակ աշխատում է մարդու 
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հիպոֆիզը և այն տալիս է ինֆորմացիա ներքին նյութափոխանա-
կության գեղձերին: Գեղձերն իրենց հերթին արտադրում են որո-
շակի ֆերմենտներ, որոնք արագ մտնում են արյան մեջ և ապա-
հովում մարդու ֆիզիոլոգիական պատրաստականությունը այս 
կամ գործողության, օր.` վախի առաջացման դեպքում գեղձերն 
արտադրում են ադրենալին, որն ապահովում է փախուստի ա-
րագությունը: Մարդու` բացահայտ ինչ-որ բանով հետաքրքրվա-
ծության դեպքում արտադրվում են էնդոգեն էնդորֆիններ, որոնք 
երկար ժամանակ պահպանում են մարդու ակտիվությունը և կա-
յունացնում ուշադրությունը: Ուրախության դեպքում առաջա-
նում են այնպիսի ֆերմենտներ, որոնք առաջացնում են որոշակի 
էյֆորիա, բավարարվածություն, իսկ դեպրեսիայի դեպքում առա-
ջանում են ֆերմենտներ, որոնք իրենց կազմով շատ նման են 
թույնի, որն էլ կտրուկ իջեցնում է աշխատունակությունը և բե-
րում հիվանդությունների առաջացման: 

3. Ինտեգրատիվ-պաշտպանական և նախազգուշական գոր-
ծառույթներ: Այս գործառույթներն ապահովում են գործունեութ-
յան ուղղվածությունը և փոխհարաբերություններում կողմնորոշ-
վածությունը: Զգացմունքների այս գործառույթներն առաջացել 
են մարդու ֆիլոգենետիկական զարգացման ընթացքում: Այս մե-
խանիզմները աշխատում են և զարգացել են ոչ միայն ֆիլոգենե-
զում, այլև օնտոգենեզում: Այսպիսով, զգացմունքների սոցիալա-
կան գործառույթները կարելի է դիտարկել որպես եզակի ինքնա-
զարգացող մեխանիզմ մարդկանց միմյանց հարմարվելու սոցիա-
լական կամ միջանձնային փոխհարաբերություններ ստեղծելու 
ընթացքում: 

Բոլոր մարդիկ զգում են, բայց յուրաքանչյուրն զգում է տար-
բեր կերպ: Նույնատիպ իրավիճակում մեկը զգում է ողբերգութ-
յուն, մյուսը` վախ, երրորդը` անհանգստություն: Այս երևույթնե-
րը կապված են նաև մարդկանց խառնվածքի ու հոգեկան առանձ-
նահատկությունների հետ: Նշենք նաև, որ զգացումը կարող է լի-
նել ոչ ադեկվատ իրավիճակին: Շատ մարդիկ, որոնք ունեն 
խնդիրներ միջանձային փոխհարաբերություններում և սոցիալա-



– 48 – 

կան ադապտացիայի ընթացքում, հավանական է, որ ունեն հու-
զական պատասխանների ոչ ադեկվատ կարծրատիպեր, որոնք էլ 
իրենց հերթին բերում են ոչ ճիշտ ընկալումների: Այսպիսի դեպ-
քերում խախտվում են անձի պոզիտիվ դիրքորոշումները, զգաց-
մունքների սոցիալական գործառույթներն ու անհրաժեշտություն 
է առաջանում հոգեբանական շտկող աշխատանքների: 

Հետաքրքրություն է ներկայացնում նաև զգացմունքների տի-
պականությունը: Միջանձնային փոխհարաբերությունների գործ-
ընթացում կարելի է առանձնացնել հետևյալ տիպի զգացմունքնե-
րը` 1. դրական, 2. բացասական, 3. ամբիվալենտ, 4. գիտակցված, 
5. չգիտակցված: 

Դրական զգացմունքները մոտեցնում են մարդկանց, իսկ բա-
ցասականները` հեռացնում միմյանցից: Ամբիվալենտ զգացում-
ները միաժամանակյա հակասական զգացումներ են նույն անձի 
կամ երևույթի հանդեպ: 

Նշենք նաև, որ ոչ բոլոր միջանձնային փոխհարաբերություն-
ներն են ուղեկցվում զգացմունքներով: Զգացմունքների բացակա-
յությունը, այսպես կոչված անհուզական վիճակները, նույնպես 
բնութագրիչներ են փոխհարաբերությունների համար: Անտար-
բերությունը փոխհարաբերությունների ընթացքում դիտվում է 
որպես բացասական գործոն, եթե փոխհարաբերությունները եր-
կարատև են, իսկ կարճատևի դեպքում այն չի դիտվում այդպի-
սին: Միջանձնային փոխհարաբերությունների մեջ կարևոր է 
նաև ապրումը կամ ապրումները: Ապրումը սոցիալական ադապ-
տացիայի կարևոր գործոն է: Հաճախ ապրումները դիտարկվում 
են որպես գործունեությանը խանգարող գործոն, քանի որ պա-
հանջում են մեծ էներգետիկ ծախսեր: 

Նորմալ մարդը միշտ խուսափում է ապրումներից. դրանք 
խանգարում են այլ մարդկանց հետ փոխհարաբերություններին և 
այդ դեպքում անմիջապես սկսում են գործել մարդու հոգեբանա-
կան պաշտպանական մեխանիզմները, որոնք գործում են ենթա-
գիտակցության ոլորտում ու հաճախ չեն գիտակցվում, իսկ հոգե-
բանական պաշտպանական մեխանիզմների չափից դուրս ծայ-
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րահեղ օգտագործումը կարող է վնասել մարդուն և առաջացնել 
դեզադապտացիոն ապրումներ: Տվյալ դեպքում պետք է նկատի 
ունենալ, որ ադեկվատ ապրումներն արդեն իսկ սոցիալական ա-
դապտացիայի դրսևորում են: 
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SUMMARY 

PSYCHOLOGICAL PROCESSES OF MANAGEMENT  
IN THE SYSTEM OF HIGHER EDUCATION 

Ghuyumchyan V. 
 

In the article it is discussed that the psychological processes of 
management are always considered to be the main principles of mana-
gement and social-psychological studies. It is also said about the stages, 
forms and mechanisms of psychological processes of management in 
the system of higher education. It is noted that any social or coopera-
tive work more or less has a need of management. It is also spoken 
about such factors connected with management as collective will and 
aim of unity, cooperation and mutual assistance, ideological common-
ness, discipline and effect of social opinion. In the article it is also dis-
cussed the peculiarities of the process of social group perception such 
as collective memory, collective imagination, collective thinking, as 
well as social-psychological factors of interpersonal communication 
and several functions related to them, like cognitive-emotional, mobi-
lizing, integrative-defending and cautionary.  
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КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСЬТИ ВУЗА С ТОЧКИ  
ЗРЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА 

 
С. СОГОЯН,  докт. пед. наук,  
С. АСАТРЯН,  канд. пед. наук, Гюмрийский гос. пед.  
  институт им. М. Налбандяна  
 
Понятие конкурентоспособности выпускника педагогичес-

кого вуза в последние годы активно разрабатывается в педагогике. 
В настоящее время сложилось представление о сущности качества 
конкурентоспособности личности, позволяющее осуществлять ра-
боту по его формированию в учебно-воспитательном процессе ву-
за. Когда речь идет о качестве конкурентоспособности, исследова-
тели подразумевают не только высокий уровень результатов ее 
деятельности или знаний, умений и навыков, достигнутый в про-
цессе профессионального образования, но и ее способность выс-
тоять и победить в конкурентной борьбе на рынке труда. 

Образовательные услуги на современном рынке реализуются 
в условиях жесткой конкуренции. И педагогическим вузам прихо-
дится наращивать конкурентное преимущество, завоевывать проч-
ные позиции на рынке. Рынок образовательных услуг — это взаи-
модействие спроса на образовательные услуги со стороны основ-
ных хозяйствующих субъектов (отдельных личностей, домохо-
зяйств, предприятий и организаций, государства) с их предложе-
нием, которое обеспечивают различные образовательные учреж-
дения. 

Н.И. Пащенко определяет конкурентоспособность вуза как 
«его настоящие и потенциальные возможности по оказанию соот-
ветствующего уровня образовательных услуг, удовлетворяющих 
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потребности общества по подготовке высококвалифицированных 
специалистов, а также потребности по разработке, созданию и реа-
лизации научно-методической и научно-технической продукции 
как в настоящее время, так и в будущем»1. 

Л.А. Корчагова рассматривает конкурентоспособность вуза 
как его способность быть выделенным среди других высших учеб-
ных заведений в силу наилучших социально-экономических пока-
зателей, таких как качество обучения, цена, формы и методы обу-
чения, условия, место расположения, престиж, реклама и др2. 

Вузы, как подвижный и технологичный элемент системы об-
разования, позволяет реализовать данные психологопедагогичес-
кие основы в виде целостной педагогической модели формирова-
ния конкурентоспособной личности будущего специалист-педа-
гога, если обеспечивает следующие условия: 

 формирование социально и профессионально значимых 
ценностных ориентаций в системе учебно-воспитательной работы 
вуза; 

 актуализацию и развитие профессионально-личностных 
потребностей студентов (в самореализации, деятельности, комму-
никации и проч.); 

 формирование у студентов установки на профессионально-
личностное саморазвитие и самообразование как основу конку-
рентоспособности. 

Констатируя необходимость создания педагогической модели 
формирования конкурентоспособности, мы основываемся на 
убеждении, что успех в решении данной задачи кроется не в изо-
лированном подборе методических механизмов или отдельных 
технологий, а в построении целостной методико-технологической 
системы, последовательно реализуемой в учебно-воспитательном 
                                                
1 Мохначев С.А., Современные тенденции развития управления конкурентоспо-

собностью вуза // Маркетинг в России и за рубежом. 2008. № 1. С. 67-71. 
2 Корчагова Л.А., Оценка конкурентоспособности вуза // Маркетинг в России и за 

рубежом. 2007. № 5. С. 48-54.  
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процессе вуза и составляющей ядро данной модели. 
В данном статье мы используем рабочее определение конку-

рентоспособности как способности вуза удовлетворять потреб-
ность потребителей образовательных услуг в определенной сово-
купности профессиональных знаний, умений и навыков в усло-
виях прямой и косвенной конкуренции. На рис. 1 представлены 
основные составляющие понятия конкурентоспособности вуза. 

 

 
Рис. 1. Модель конкурентоспособности высшего учебного 

заведения 
 
В системе обеспечения конкурентоспособности педагогичес-

ких вузов выделяют внешние и внутренние факторы. Под внешни-
ми факторами понимается все то, что задает формальные правила 
деятельности педагогического вуза на данном региональном, на-
циональном или мировом рынке. Внешние факторы не поддаются 
воздействию со стороны вуза, но их необходимо учитывать в оцен-
ке конкурентоспособности вуза и в выборе конкурентной страте-
гии. Внутренние факторы — это возможности вуза по обеспече-
нию собственной конкурентоспособности (стратегический потен-
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циал). Задача вуза заключается в том, чтобы на основе анализа 
факторов внешней среды преобразовать внутренние факторы в 
реальные конкурентные преимущества в виде конкурентоспособ-
ной продукции3. 

Конкурентный потенциал вуза определяется сильными и сла-
быми его сторонами, наличием исключительных преимуществ, а 
также возможностями и угрозами, которые несет для него изме-
няющаяся внешняя среда. Чтобы обеспечить достойное качество 
образовательных услуг, устойчивую конкурентоспособность, ру-
ководители вузов должны уделять особое внимание формирова-
нию и реализации стратегических и тактических маркетинговых 
программ4. 

Конкурентоспособность вуза тем выше, чем полнее и точнее 
предоставляемые им образовательные услуги соответствуют тре-
бованиям потребителей. Перечни требований различных контр-
агентов вуза в значительной степени совпадают, среди них можно 
выделить следующие: качество образовательных услуг, имидж ву-
за, ассортимент образовательных услуг, цена образовательных ус-
луг, сервис. 

По мере улучшения социально-экономического положения 
Ширакского региона и роста рыночной востребованности образо-
вания снижается важность цены и увеличивается значение серви-
са. А для самых успешных регионов на первое место выходит 
имидж вуза и лишь затем учитываются качество и уровень серви-
са. 

В 2011-2013 гг. нами проводились опросы. В ходе анкетирова-
ния, в частности, выявлялись факторы, оказывающие влияние на 
выбор вуза. Судя по результатам исследования, главным приори-
тетом для потребителей в нашем регионе является цена образова-
                                                
3 Голик А., Система внешних факторов конкурентоспособности вуза// Высшее 

образование в России. 2007. № 7. С. 131-135.  
4 Ливандовская А., Внешняя и внутренняя среда вуза: влияние на качество обра-

зования // Высшее образование в России. 2006. № 7. С.152-155. 
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тельных услуг, за ним следует имидж качества. 
Следует отметить, что представленные факторы не претен-

дуют на полноту, однако они в достаточной мере иллюстрируют 
возможности удовлетворения требований потребителей. 

Однако при выходе на более обеспеченные сегменты, напри-
мер при привлечении иностранных студентов, отсутствие ком-
фортабельных общежитий становится значимым фактором, сни-
жающим конкурентоспособность. В табл. 1 представлен рейтинг 
потребительских предпочтений в сфере образовательных услуг в 
Ширакском регионе в 2011-2013 гг. 

 
Таблица 1. 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 
Цена 1 3 4 
Качество 2 1 1 
Имидж 4 2 2 
Сервис 3 4 3 

 
Из табл. 1 видно, что приоритеты потребителей достаточно 

быстро меняются. При этом данные свидетельствуют, что потре-
бители готовы вкладывать деньги в качественное образование. 

На современном этапе развития рынка образовательных услуг 
педагогический менеджмет становится основным средством уп-
равления вузом. 

Функциональная структура менеджмента включает: 
 исследование рынка (изучение конкурентов, потребите-

лей, спектра образовательных программ, предлагаемых на рынке; 
оценка емкости рынка, распределения рыночных долей); 

 управление ассортиментом образовательных продуктов 
(формирование продуктового ряда; управление жизненным цик-
лом продуктов; инновации в ассортиментной политике); 

 управление воздействием (разработка стратегии и програм-
мы; проведение аудита); 
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 управление комплексом коммуникаций (рекламой, прог-
раммами PR, стимулированием сбыта, персональной продажей). 

В рамках нашего исследования, изучались ожидания потреби-
телей образовательных услуг на примере Гюмрийского государст-
венного педагогического института, осуществляющих подготовку 
по педагогическим специальностям. Для проведения опроса были 
сформированы квотные детерминированные выборки из числа 
студентов вузов и руководителей школы Ширакского региона. Вы-
борка студентов составила 60 человек, работодателей — 15. 

Результаты опроса свидетельствуют о том, что ожидания раз-
ных категорий потребителей существенно разнятся. Рисунки 2 и 3 
дают представление о системах ожиданий работодателей и сту-
дентов. 

Более половины опрошенных руководителей образовательних 
учреждений заинтересованы в получении высококвалифициро-
ванных специалистов, которые смогут профессионально решать 
поставленные задачи. Под профессиональной пригодностью рабо-
тодатели понимают наличие современной теоретической подго-
товки, владение практическими навыками, профессиональную 
смелость и самостоятельность, коммуникативные навыки, дис-
циплинированность, ответственность, владение смежными зна-
ниями и навыками. 

Среди студентов 73,4% опрошенных желают получить совре-
менную высокооплачиваемую специальность. Для реализации 
этого ожидания, по их мнению, необходимы: практическая на-
правленность обучения (27,3%); квалифицированный преподава-
тельский состав (24,8%); индивидуальный подход к студентам 
(15,7%); компетентность, вежливость и ответственность персонала 
вуза (17,2%); возможность получения дополнительного образова-
ния (11,1%) и консультаций (14,1%); современное программное и 
техническое оснащение (10%). 
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Рис. 2. Ожидания работодателей относительно  

качества образовательных услуг, 2011 г. (%) 
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Рис. 3. Ожидания студентов относительно качества  

образовательных услуг (%) 
 
Таким образом, результаты нашего исследования свидетельст-

вуют о том, что для привлечения абитуриентов вузу необходим 
высокопрофессиональный состав преподавателей, обеспечение 
спектра возможностей послевузовской подготовки и переподго-
товки специалистов. В целях повышения качества образователь-
ных услуг целесообразно вводить рейтинговую систему оценки 
труда преподавателей. Такая система есть в ГГПИ.  

Немаловажное значение имеют оборудование учебных поме-
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щений, современные спортивные залы, организация интересной 
студенческой жизни, предоставление вузом помещений для учеб-
ной и общественной самодеятельности студентов. Вузам необхо-
димо активнее сотрудничать с работодателями, обеспечения тру-
доустройства выпускников, то есть, надо умело управлять конку-
рентоспособностью вуза. 

Мы предлагаем модель, который включает следующие взаи-
мосвязанные компоненты: миссия вуза; его связи с внешней сре-
дой; инструменты инновационной экономики, применение кото-
рых может обеспечить конкурентоспособность вуза; принципы, 
функции и методы управления. 

 
Таблица 2. 

 
 
 
 

Для оценки конкурентоспособности вузов используют разно-
образные методы статистики и экономики, разрабатывают спе-
циальные таблицы, в которых содержатся данные об образова-
тельном учреждении и его основных конкурентах. Анализ этих 
таблиц позволяет установить истинное положение вуза на рынке 
образовательных услуг, определить ключевые факторы успеха. 
Многие вузы на основе этих рейтингов изучают и учитывают дос-
тижения конкурентов, т.е. осуществляют бенчмаркинг — процесс 
постоянного исследования лучших практик, которые определяют 
наиболее высокую характеристику конкурентоспособности. 

Изучение конкурентной среды требует систематического на-
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блюдения за главными соперниками, не упуская из виду и потен-
циальных. Полученную информацию целесообразно систематизи-
ровать в базы данных и периодически анализировать — это позво-
лит дать оценку по каждому фактору конкуренции и охарактери-
зовать общее положение вуза на рынке. Оценка конкурентоспо-
собности является исходным пунктом мер, направленных на ее 
повышение. 

Кроме того, каждый вуз может самостоятельно проводить 
оценку своей конкурентоспособности, оценивая свое положение 
на рынке. Для этой цели можно использовать сопоставление пара-
метров анализируемого вуза с параметрами конкурента. 

Оценивать конкурентоспособность вуза можно относительно 
нескольких конкурентов. Рассчитанные показатели позволят выя-
вить, какому вузу уступает данный вуз, какой превосходит и по 
каким параметрам. Данный анализ показывает сильные и слабые 
стороны анализируемого вуза и позволит выработать правильную 
стратегию и наметить пути улучшения своих конкурентных пози-
ций. 

Овладение всем комплексом качеств, составляющих конку-
рентоспособность, является долгим и сложным процессом. Его эф-
фективность определяется, прежде всего, постоянной и глубокой 
заинтересованностью всех участников. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
ԲՈՒՀԻ ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇՄԱՆ  

ՄԵԹՈԴՆԵՐԸ ՄԱՆԿԱՎԱՐԺԱԿԱՆ  
ՄԵՆԵՋՄԵՆԹԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ 

Սողոյան Ս., Ասատրյան Ս. 
 
Հոդվածում դիտարկվում է մանկավարժական մենեջմենթի 

կարևորագույն բաղադրիչներից մեկի՝ բարձրագույն կրթական 
համակարգի կառավարման հիմնախնդիրը: Համակողմանիորեն 
ներկայացվում են ուսումնական գործընթացի բոլոր շահակիցնե-
րի տեսանկյունները, որոնք հիմնավորված են համապատաս-
խան հարցումներով, ստացված տվյալներով և գծանկարներով: 
Արդյունքում առաջարկվում է բուհում կրթական գործընթացի 
մրցունակության կառավարման մոդելի նոր օրինակ:  

Առանցքային բառեր: մրցունակություն, մանկավարժական 
մենեջմենթ, կրթական ծառայություններ, կրթական ծառայութ-
յունների շուկա: 
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ՏՆՏԵՍԱԳԵՏ ՈՒՍԱՆՈՂՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ 
ՀՄՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ 

ՀԱՄԱԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԳՈՐԾԻՔԱԿԱԶՄՈՎ  
                         (ՎՐԱՍՏԱՆ – ՀԱՅԱՍՏԱՆ 
ԵՐԿԿՈՂՄ ՀԱՄԵՄԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՕՐԻՆԱԿՈՎ) 
 
ՄԱՐԶՊԱՆՅԱՆ ԷԴ., տնտեսագիտության թեկնածու, ԵՊՀ 
 
Ուսանողի ինքնուրույն, նպատակասլաց հետազոտական 

աշխատանքը, հատկապես մագիստրոսական և հետազոտական 
ծրագրերով ուսումնառության փուլերում, ՀՀ կրթության որակա-
վորումների ազգային շրջանակի (ՈԱՇ) ընդհանրական բնու-
թագրերով պահանջվող կոմպետենցիաների ձեռք բերման ու 
զարգացման գլխավոր գրավականներից է: ՀՀ ՈԱՇ-ով սահման-
ված որկավորումների ութ մակարդակներից արդեն իսկ վեցե-
րորդ՝ բակալավրի մակարդակում բուհի շրջանավարտը պետք է 
ունենա «վարպետության և նորարարության մասին վկայող ա-
ռաջանցիկ հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են աշխատանքի 
կամ մասնագիտական ուսման որևէ բնագավառում բարդ և ան-
կանխատեսելի խնդիրներ լուծելու, բարդ և համալիր տեղեկատ-
վությունը քննադատաբար վերլուծելու և գնահատելու, պահանջ-
վող ունակություններն ընտրելու, զարգացնելու և հարմարեցնե-
լու, մասնագիտական գործունեության ընթացքում անհրաժեշտ 
մեթոդներ գործի դնելու, այդ մեթոդները կատարելագործելու և 
դրանց արդյունավետությունը գնահատելու համար»1: Ավելորդ է 
նշել, որ յոթերորդ՝մագիստրոսի, և ութերորդ՝ հետազոտողի մա-
կարդակներում ուսումնառության ընթացքում ձեռք բերվող գի-
տելիքների, կարողությունների ու հմտությունների նկատմամբ 

                                                
1 Տես՝ ՀՀ Կառավարության որոշումը ՀՀ Կրթության որակավորումների ազգա-

յին շրջանակը հաստատելու մասին, 31 մարտի 2011թ., թիվ 332-Ն: 
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պահանջներն անհամեմատ ավելի խիստ են՝ ընհանուր առմամբ 
համահունչ լինելով Որակավորումների եվրոպական շրջանա-
կին (ՈԵՇ):  

Հանրապետության մասնագիտական ուսումնական հաստա-
տություններում կրթության որակի կառավարման համակարգի՝ 
ՈԵՇ պարամետրերով առաջնահերթություններ սահմանելու 
գործում ներկայումս կարևորվում է հետևյալ պահանջը. ՀՀ ՈԱՇ-
ում նկարագրված որակավորումների ընդհանրական բնութագ-
րերն անհրաժեշտ է կոնկրետացնել ինչպես յուրաքանչյուր մաս-
նագիտական կրթական ծրագրի (ՄԿԾ), այնպես էլ՝ առանձին 
կրթական մոդուլների շրջանակում, այլապես դրանք շարունա-
կաբար կընկալվեն որպես բարի ցանկություններ: Ընդ որում ո-
րակավորումների տարբեր մակարդակում համապատասխան 
վերջնարդյունքների ապահովումը պատկերացնելի է միայն աշ-
խատաշուկայից ստացված ուղղակի և անուղղակի ազդակների 
համակողմանի հաշվառման հիման վրա: Հասկանալի է, որ 
խնդիրն ինքնին նոր է և խրթին, իսկ դրա լուծումը կպահանջի 
տևական ժամանակ և լուրջ ջանքեր, քանի որ գիտակրթական 
յուրաքանչյուր բաղադրիչի գծով անհրաժեշտ է ոչ միայն հստա-
կեցնել ուսումնառության վերջնարդյունքների շրջանակը, այլև՝ 
մշակել և կիրառության մեջ դնել դասավանդման և ուսումնա-
ռության, վերլուծությունների իրականացման յուրահատուկ մե-
թոդներ, ձեռք բերված գիտելիքների, կարողությունների ու 
հմտությունների (հատկապես՝ հետազոտական) գնահատման 
ուրույն գործիքներ, տարբեր շահակիցների խնդիրների վերհան-
ման, նրանց հետ հետադարձ կապերի ապահովման նոր մեխա-
նիզմներ, գիտակրթական ծառայությունների մատուցման արդ-
յունավետության չափման համապատասխան ցուցիչներ:  

ՀՀ-ում բարձրագույն մասնագիտական կրթության գծով բա-
կալավրի ու մագիստրոսի որակավորումների համար կառավա-
րության կողմից սահմանված մասնագիտությունների թիվն անց-
նում է 450-ից, որից ավելի քան 10%-ը տնտեսագիտական ուղղ-
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վածության մասնագիտություններ են2: Ենթադրել, թե մոտ ապա-
գայում հիմք ընդունելով ՀՀ ՈԱՇ-ը բոլոր ՄԿԾ-երի ու դրանց ա-
ռանձին բաղադրիչների գծով վերոնշյալ խնդիրը քիչ թե շատ ըն-
դունելի տարբերակով կարելի է լուծել, կնշանակի պարզապես 
ընկնել երևակայության գիրկը կամ հարցերը լուծել միայն «թղթի 
վրա»: Հետևաբար, շատ ավելի իրատեսական, գործնական տե-
սանկյունից նպատակահարմար և արդիական է նախ և առաջ ո-
րակավորումների ոլորտային շրջանակների մշակումը և դրանց 
պահանջներից բխող՝ մասնագիտությունների առանձին խմբերի 
համար որոշակի ընդհանուր կոմպետենցիաների սահմանումը: 
Կոնկրետ որակավորման շրջանակում իրականացվող տարբեր 
ՄԿԾ-երի կոնկրետ-գիտելիքային բաղադրատարրերի գծով ու-
սումնառության ընդհանրական վերջնարդյունքների ապահովու-
մը, բնականաբար, անտեղի և անտրամաբանական հարցադրում 
է: Իսկ ինչ վերաբերում է արդեն հետազոտական հմտություննե-
րի ձևավորմանը, ապա խնդրի լուծման արդյունավետ ուղիներից 
մեկը կարող է դիտարկվել տվյալ ուղղության համար ընդհանուր 
բնույթ ունեցող հետազոտական մեթոդների օգտագործումը 
կոնկրետ առարկայական վերլուծություններ իրականացնելիս: 
Մյուս կողմից՝ որոշակի նպատակով վերլուծություն կատարելիս 
հետազոտական մեթոդների ընտրությունը, դրանց կիրառելիութ-
յան սահմանների որոշումը, կիրառման շնորհիվ ստացված հե-
տազոտության արդյունքների հիմնավորվածությունն իրենց հեր-
թին կվկայեն ուսումնառողի հետազոտական հմտությունների 
զարգացման աստիճանի մասին: 

Բուհերի ակադեմիական դասընթացների որոշակի հենքով 
խմբավորումը և ամեն մի խմբի համար հետազոտության յուրա-
հատուկ մեթոդների նախանշումը գիտակրթական համակար-
գում ընդունված պրակտիկա է: Օրինակ, ԱՄՆ-ում տարածված 
մոտեցում է՝ ըստ գիտաճյուղերի դասավանդվող բոլոր ակադե-
միական դասընթացները տրոհել հինգ /հումանիտար, սոցիալա-

                                                
2 Տես՝ ՀՀ Կառավարության որոշումը, 30 օգոստոսի 2007թ., թիվ 1038- Ն: 
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կան, բնական, ֆորմալ և մասնագիտական-կիրառական/ խոշոր 
խմբի: Ընդ որում յուրաքանչյուր խումբ ներառում է 5 -17 ենթա-
խումբ, որոնք էլ, իրենց հերթին՝ մինչև մի քանի տասնյակ ուղ-
ղություններ3: 

Օրինակ՝ տնտեսագիտությունը սոցիալական ոլորտի հարա-
բերականորեն ինքնուրույն տասը գիտաճյուղերից մեկն է, որի 
կառուցվածքում կարելի է առանձնացնել ավիլի քան հինգ տասն-
յակ ուղղություն, որոնցից յուրաքանչյուրի գծով էլ կարող են ի-
րականացվել մեկ կամ մի քանի ՄԿԾ-եր: Հասկանալի է, որ այդ 
ՄԿԾ-երն իրենց վերջնարդյունքներով միմյանցից եթե ոչ արմա-
տապես, ապա զգալիորեն տարբերվում են, այլապես չէին ա-
ռանձնացվի որպես ինքնուրույն ծրագրեր: Միաժամանակ, ան-
կախ նրանից, թե ուսանողը որ ծրագրում է ընդգրկված, գոյութ-
յուն ունեն տարբեր ծրագրերի համար ընդհանուր հետազոտութ-
յան մեթոդներ, որոնց միջոցով ձևավորվում ու զարգանում են 
տնտեսագետի հետազոտական-վերլուծական կարողություննե-
րը: Այսինքն՝ աստիճանաշնորհված տնտեսագետն ընդհանրա-
պես, մասնավորապես՝ մագիստրոսը, առավել ևս՝ տնտեսագի-
տության թեկնածուն, պետք է տիրապետի որոշակի ընդհանրա-
կան հետազոտական հմտությունների, որոնք նա կկիրառի իր 
մասնագիտական աշխատանքային գործունեության ընթացքում՝ 
կոնկրետ նյութի ուսումնասիրության, մշակման, վերլուծության 
առնչությամբ:  

Ժամանակակից պայմաններում ընդհանրական բնույթի հե-
տազոտական մեթոդների շարքում առանձնահատուկ կարևո-
րություն են ձեռք բերել միջազգային համադրումները՝ պայմա-
նավորված հետևյալ նկատառումներով: Համաշխարհային տըն-
տեսության աննախադեպ գլոբալացման պայմաններում որակա-
վորման միջազգային պահանջներին համապատասխանող տըն-
տեսագետը, լինի նա ֆինանսիստ, ապահովագրող, վիճակագիր, 
կառավարիչ, թե տեսաբան, պետք է կարողանա գիտական-մեթո-

                                                
3 Տես՝ Andrew Abbott, Chaos of Disciplines . University Of Chicago Press, 2001:       
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դաբանական պատշաճ մակարդակով համեմատել, մեկնաբանել 
և օգտագործել տարբեր երկրների միկրո և մակրոտնտեսական 
ցուցանիշները: Այդպիսի համադրումներն ուղղակի անխուսա-
փելի են և կատարվում են ոչ միայն գործարար միջավայրում. 
համեմատություններ կատարվում են քաղաքական ու սոցիալա-
կան զարգացման հեռանկարները հստակեցնելու նպատակով, 
կրթական, մշակութային, սպորտային և տարաբնույթ այլ ծրագ-
րեր նախաձեռնելիս, արտագնա աշխատանքի մեկնելիս, մի-
ջանձնային շփումներում, կենցաղում, հասարակական կյանքի 
գրեթե բոլոր ոլորտներում, գրեթե բոլորի կողմից: Ցավոք, այդպի-
սի համեմատությունները շատ անգամ մնում են ընդհանրապես 
«homo sapienc»-ին բնորոշ առօրեական մտածողության շրջանա-
կում և, որպես կանոն, բավականաչափ լիարժեք չեն ներկայաց-
նում իրերի իսկական դրությունը: 

Շատերը գուցե կարծում են, թե տնտեսական ցուցանիշների 
ճշգրիտ միջազգային համադրումների իրականացումը միայն ո-
րոշ հաստատությունների` բանկերի, ներմուծող ու արտահանող 
ընկերությունների, վերազգային կորպորացիաների, կամ պետա-
կան վիճակագրական մարմինների գործառույթն է: Իրականում, 
հատկապես ազատական ու բաց տնտեսություն ունեցող երկրնե-
րում, դժվար է նշել գործունեության մի այնպիսի բնագավառ, որ-
տեղ տնտեսագիտորեն հիմնավորված որոշումների կայացումը 
կապված չլինի միջազգային համադրումների իրականացման 
անհրաժեշտության հետ: Օրինակներ փնտրելու համար շատ հե-
ռու գնալ հարկավոր չէ: Հարևան Թուրքիայի հանգստավայրե-
րում զբոսաշրջիկը հնարավորություն ունի իրեն անհրաժեշտ 
ապրանքը կամ ծառայությունը ձեռք բերել ոչ միայն թուրքական 
լիրայով, այլև՝ այդ պահին իր մոտ գտնվող արժույթով (եվրո, դո-
լար, լարի, ֆրանկ, ռուբլի, գրիվնյա), ինչը վկայում է այն մասին, 
որ նույնիսկ տարրական կրթություն ունեցող մանրածախ վաճա-
ռողը տեղեկացված է այն աստիճան, որ կարողանում է իրակա-
նացնել թեկուզև պարզունակ, բայց, ըստ էության, միջազգային 
համադրում՝ տարբեր երկրներում գործող արժույթների փոխա-



– 67 – 

նակման դրույքների կամ գնողունակության համարժեքություն-
ների համադրում: 

Բարձրագույն տնտեսագիտական կրթություն ունեցող մաս-
նագետը պետք է օժտված լինի ոչ միայն առօրեական, այլև՝ գի-
տական մտածողությամբ և, դուրս գալով պարզունակ դատո-
ղությունների շրջանակից, կարողանա իրական հենքով համեմա-
տել, ասենք, Հայաստանի և Վրաստանի, Հայաստանի և Ռուսաս-
տանի կամ Հայաստանի և ԱՄՆ-ի սոցիալ-տնտեսական զար-
գացման ցուցանիշները: Ակնհայտ է, որ թե՛ մասնավոր բիզնե-
սում, թե՛ պետական կառավարման համակարգում գործունեութ-
յուն ծավալելիս նա պետք է ամբողջությամբ տիրապետի միջազ-
գային համադրումների սկզբունքներին, մեթոդաբանությանը, կի-
րառման տեխնիկային: Միայն այդ դեպքում կապահովվի այդպի-
սի համադրումների պատշաճ որակը, հետևաբար և՝ կատարվող 
եզրակացությունների հիմնավորվածությունը: Եթե ցուցանիշնե-
րի, իրավիճակների կամ սոցիալական պայմանների միջազգային 
համեմատությունները կրում են մակերեսային բնույթ, կատար-
վում են առանց համադրելիության բավարար հիմքերի, ապա ա-
վելի լավ է դրանք չկատարվեն՝ հնարավոր թյուրընկալումներից, 
աղավաղումներից և ոչ հավաստի պատ կերացումներից խուսա-
փելու նպատակով:  

Վերոնշյալ նկատառումների հաշվառմամբ՝ միջազգային հա-
մադրումների միջոցով տնտեսագետի հետազոտական հմտութ-
յունների զարգացման հնարավորություններն, իհարկե, նպատա-
կահարմար կլինի ներկայացնել կոնկրետ փաստական-վիճա-
կագրական տվյալների վերլուծության միջոցով: Գործնական ա-
ռումով որպես առավել ուսուցողական օրինակ վերցնենք Հայաս-
տանի և Վրաստանի համախառն ներքին արդյունքների (ՀՆԱ) և 
դրանց ծախսային բաղադրիչների՝ իրական հիմքով համադրման 
խնդիրը: Ինչու՞ հենց դա:  

Խնդրի ընտրությունը կարելի է հիմնավորել առնվազն երկու 
հանգամանքով: Նախ, մեր իրականության մեջ Հայաստանի և 
Վրաստանի տնտեսական վիճակների համեմատությունը, լինի 
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դա կենցաղային, թե պաշտոնական մակարդակում, միջազգային 
համադրումների ոլորտի թերևս ամենաշատ արծարծվող թեման 
է (և դա միանգամայն բնական է, քանի որ Վրաստանը բաց սահ-
մանով միակ հարևան երկիրն է, որի հետ ունենք կարևոր մշա-
կութային ընդհանրություններ, որտեղ բնակվում է հայազգի 
ստվար զանգված, որը լուրջ տնտեսական գործընկեր է, և այլն): 
Չնայած դրան, խնդիրը հազվադեպ է մեկնաբանվում փաստա-
կան նյութի պատշաճ վերլուծությամբ՝ առավել դյուրընկալելիո-
րեն մատուցվելով պարզունակ, առօրեական դատողությունների 
շրջանակում: Սակայն, ինչպես նշվեց, այս դեպքում գրեթե ան-
խուսափելի են հիմնավորապես չփաստարկված, ոչ իրատեսա-
կան մտահանգումները (երևույթների դրսևորման ձևերն ու 
դրանց էությունը որպես կանոն միմյանց հետ չեն համընկնում): 

Երկրորդ, վերջին մի քանի տարիների ընթացքում Համաշ-
խարհային Բանկը միջազգային փորձագետների ներգրավմամբ 
իրականացրել է Վրաստան-Հայաստան երկկողմ համադրումնե-
րի լայնածավալ ծրագիր4, որի արդյունքում դուրս են բերվել բազ-
մապիսի համադրելի, առավել արժանահավատ ցուցանիշներ, 
ինչը հարուստ էմպիրիկ նյութ է հիմնավոր վերլուծությունների, 
մեկնաբանությունների ու եզրահանգումների համար: Ընդ որում՝ 
միջազգային համադրումների մեթոդաբանության5 կիրառմամբ 
ստացված արդյունքները, որոնք անշուշտ ունեն հավաստիութ-
յան և ընդունելիության անհամեմատ ավելի բարձր աստիճան, ոչ 
միշտ են համընկնում բնակչության լայն շերտերի շրջանում ար-
մատացած պատկերացումների հետ: 

Տարբեր երկրների մակրոտնտեսական ցուցանիշների հա-
մադրման ելակետային հիմնահարցն է՝ գնահատել այդ երկրնե-
րում ձևավորված գների մակարդակներն այնպես, որ երկրների 
ՀՆԱ-ները և հիմնական ծախսերի բաղադրիչները համադրվեն ի-
                                                
4 Ավելի մանրամասն տեղեկատվության համար տե՛ս http://siteresources. 

worldbank.org/ICPEXT/Resources/ICP_ 2011.html կայքէջը: 
5 Eurostat-OECD Methodological Manual on Purchasing Power Parities, 2012 edition, 

Eurostat and OECD, Luxembourg 2012. 
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րական հիմքով: «Իրական հիմքը» նշանակում է, որ համեմատ-
վում են ամեն մի երկրում սպառված ապրանքների ու ծառայութ-
յունների փաստացի ծավալները: Ինչպես որ միմյանց հաջորդող 
տարիների համար չեզոքացվում են գների փոփոխությունները 
երկրի իրական ՀՆԱ-ի աճը հաշվարկելիս, ճիշտ այդպես էլ պետք 
է չեզոքացվեն երկրների միջև գոյություն ունեցող գների տարբե-
րությունները ժամանակի տվյալ պահին նրանց իրական ՀՆԱ-
ների համեմատություն իրականացնելիս: 

Երկրների միջև առկա գների տարբերությունները համեմա-
տելու նպատակով անհրաժեշտ է դուրս բերել «տարածական» 
գների ինդեքս. Վրաստանում, ասենք, հացամթերքի գները հա-
րաբերվում են Հայաստանում նույն ապրանքների գներին, ընդ ո-
րում յուրաքանչյուր գին ներկայացվում է սեփական երկրի ար-
ժույթով` համապատասխանաբար` լարիով կամ դրամով: Այս 
միջերկրային գնային համակցությունները կամ անհատական 
գնողունակության համարժեքություններն (ԳՈՒՀ) այնուհետև 
միջինացվում են: Նախ՝ դրանք միջինացվում են միասեռ ապրան-
քային խմբերի շրջանակում` հիմնական ապրանքային խմբերի 
գծով ԳՈՒՀ-ը ստանալու համար: Այնուհետև միջինացվում են` 
օգտագործելով համախառն ՀՆԱ-ի մեջ ոչ միայն հացամթերքի, 
այլև՝ բոլոր այլ հիմնական ապրանքախմբերի ծախսերի մասնա-
բաժինները: Արդյունքում ստացվում է միջերկրային գների ընդ-
հանուր ինդեքս:  

Օգտագործելով Հայաստանի և Վրաստանի ազգային հաշիվ-
ների համակարգով հաշվարկված ապրանքային տարբեր խմբե-
րի գծով ծախսերի պաշտոնական տվյալները, երեք սպառողա-
կան ապրանքախմբի համար կազմենք աղյուսակ, որը կներկա-
յացնի, թե ինչպես են ԳՈՒՀ-երն օգտագործվում փաստացի ան-
վանական ծախսերից իրական համադրելի ծախսեր ստանալու 
համար:  
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Աղյուսակ 1. 
Ինչպես են ԳՈՒՀ-երն օգտագործվում իրական  

ծախսերն ստանալու համար 
 

 

Անվանական ծախսեր Գների համակ-
ցություն 

(գնողունակութ-
յան համարժե-

քություն) 

Իրական 
ծախսերի 

համակցութ-
յուններ 

Հա-
յաս-
տան 

Վը-
րաս-
տան 

Ծախսերի հա-
մակցություններ 

Մլն 
դրամ 

Մլն 
լարի 

ARM=1 GEO=1 AMD=1 GEL=1 ARM=
100 

GEO
=100 

(1) (2) 
(3) = 

(2)/(1) 
(4) = 

(1)/(2) (5) (6) 

(7)= 
[(3)/ 
(5)] x 
100 

(8) = 
[(4)/ 
(6)] x 
100 

Սննդա-
մթերք 

1,738, 
749 5,632 

0,003239 308,73 
0,004518 221,34 

71,7 139,5 

Ոչ ալ-
կոհոլա-
յին խը-
միչքներ 91,926 359 

0,003905 256,06 

0,004808 207,99 

81,2 123,1 

Ալկոհո-
լային  
խմիչք-
ներ 

123, 
914 618 

0,004987 200,51 

0,005723 174,73 

87,1 114,8 

  
Աղյուսակ 1-ը ցույց է տալիս, թե յուրաքանչյուր ապրանքա-

խմբի գծով ԳՈՒՀ-երն ինչպես են օգտագործվում երկրի սեփա-
կան արժույթով արտահայտված անվանական ծախսերը «արժեն-
վազեցնելու» և իրական ծախսերը դուրս բերելու համար, ինչը այ-
սօրինակ միջերկրային համադրումների իրականացման ելակե-
տային խնդիրն է6: 
                                                
6 Հոդվածում բերված աղյուսակների կազմման, երկու երկրների ՀՆԱ-ների ու 

դրանց ծախսային բաղադրիչների համադրման արդյունքների ներկայացման 
համար հիմք է հանդիսացել Համաշխարհային Բանկի փորձագետների պատ-
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Աղյուսակի (1) և (2) սյունակներում բերված են Հայաստանի և 
Վրաստանի ազգային հաշիվներով առանձնացված երեք ապ-
րանքախմբի գծով կատարված փաստացի սպառողական ծախ-
սերը: (3) և (4) սյունակները ցույց են տալիս երկրների ծախսերի 
հարաբերակցությունը միմյանց նկատմամբ: Ընդ որում ներկա-
յացվում է ծախսերի երկու համակցություն, քանի որ որպես բա-
զիսային երկիր մի դեպքում վերցվում է Հայաստանը (ARM=1), 
իսկ մյուս դեպքում` Վրաստանը (GEO=1): Նկատենք, որ դրանցից 
յուրաքանչյուրը մյուսի հակադարձ մեծությունն է, օրինակ 
(GEO=1)–ը կարող է ստացվել որպես 1/(ARM=1): (5) և (6) սյու-
նակները ցույց են տալիս գնային համակցությունները կամ ԳՈՒ-
Հ-երը: Դրանք ևս կարելի է ներկայացնել երկու եղանակով` կամ 
հայկական արժույթի հիմքով (AMD=1), կամ վրացական արժույ-
թի հիմքով (GEL=1), մեկը կլինի մյուսի հակադարձ մեծությունը: 

Վերջին երկու սյունակները ցույց են տալիս իրական ծախսե-
րի համակցությունները, որոնք ստացվում են (1) և (2) սյունակնե-
րի անվանական ծախսերի համակցությունները բաժանելով (5) և 
(6) սյունակների ԳՈՒՀ-երի վրա: Իրական ծախսերի համակցութ-
յունները նույնպես երկու խմբի են բաժանված, կախված այն բա-
նից, թե որ երկիրն է ընտրված որպես բազիսային երկիր: Ամեն 
մեկը մյուսի հակադարձ մեծությունն է: (7) սյունակը ցույց է տա-
լիս, որ երբ օրինակ` Հայաստանում սննդամթերքի իրական 
ծախսերը հավասար են 100.0-ի, Վրաստանում դրանք կկազմեն 
ընդամենը 72.0: (8) սյունակը ցույց է տալիս, որ երբ Վրաստանում 
այդ նույն ծախսերը հավասար են 100.0-ի, ապա Հայաստանում 
կկազմեն 138.9: Ավելի պարզ` Հայաստանում սննդամթերքի վրա 
իրական ծախսերը կայուն կերպով ավելի մեծ են, քան Վրաստա-
նում: Նույն եզրակացությունը ճիշտ է նաև Աղյուսակ 1-ում ներ-
կայացված երկու մյուս ապրանքային խմբերի համար: Այստեղ 

                                                                                                          
րաստած «Վրաստանի և Հայաստանի իրական ՀՆԱ-ների համեմատություն» 
զեկույցը 2011թ. վիճակագրական տվյալների հիման վրա, ՀՀ ԱՎԾ, 2013. 
www.armstat.am: 
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խոսքը գնում է համախառն իրական ծախսերի մասին, որոնք կա-
րելի է արտահայտել նաև մեկ շնչի հաշվով` բաժանելով յուրա-
քանչյուր երկրի բնակչության թվի վրա:  

Գնային համակցությունները կամ ԳՈՒՀ-երը ազգային գների 
հարաբերակցություններն են` արտահայտված վրացական լա-
րիով և հայկական դրամով: Հետևաբար ԳՈՒՀ-ը «նման» չէ ժա-
մանակային գների ինդեքսներին, օրինակ՝ սպառողական գների 
ինդեքսին, որը հաշվարկվում է որպես միևնույն արժույթով ար-
տահայտված գների հարաբերակցություն և բազիսային տարվա 
համար սովորաբար հավասար է 100-ի: ԳՈՒՀ-երն ավելի հստակ 
պատկերացնելու և կիրառելու նպատակով անհրաժեշտ է դրանք 
«նորմալացնել»՝ բաժանելով լարիի կամ դրամի փոխարժեքի վրա 
և բազմապատկելով 100-ով: Կստացվեն համաթվեր, որոնց ան-
վանում են “գների մակարդակի ինդեքսներ” (ԳՄԻ). դրանք ցույց 
կտան գների մակարդակներում առկա տարբերությունները: Աղ-
յուսակ 2-ում ներկայացված է, թե ինչպես կարելի է հաշվարկել 
ԳՄԻ-ները Աղյուսակ 1-ում բերված երեք ապրանքախմբի հա-
մար: 

 
Աղյուսակ 2.  

Ինչպես հաշվարկել գների մակարդակի ինդեքսը (ԳՄԻ) 
 

 Գնողունակության 
համարժեքություն 

(ԳՈՒՀ) 

 
Փոխարժեք 

Գների 
մակարդակի 

ինդեքս (ԳՄԻ) 

AMD=1 GEL=1 AMD=1 GEL=1 
ARM= 

100 
GEO= 

100 

(1)  (2) (3) (4) 
(5)= 

(1)/(3) 
(6)= 

(2)/(4) 
Սննդամթերք 0,004518 221,34 0,004526 220,932 99,8 100,2 
Ոչ ալկոհոլա-
յին խմիչքներ 0,004808 207,99 0,004526 220,932 106,2 94,1 
Ալկոհոլային 
խմիչքներ 0,005723 174,73 0,004526 220,932 126,4 79,1 
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Աղյուսակ 2-ի (1) և (2) սյունակները ԳՈՒՀ-երն են`վերցված 
աղյուսակ 1-ից: (3) և (4) սյունակներում բերված են փոխարժեք-
ները, համապատասխանաբար` լարիների քանակը, որ կարելի է 
գնել մեկ դրամով և դրամների քանակը, որ կարելի է գնել մեկ լա-
րիով: (5) և (6) սյունակներում ներկայացված են ԳՄԻ-ները երեք 
ապրանքախմբի համար, համապատասխանաբար՝ Հայաստա-
նում և Վրաստանում. վերջիններս նույն ԳՈՒՀ-երն են՝ բաժանած 
փոխարժեքի վրա և բազմապատկած 100-ով:  

Ինչպես վկայում են համադրման արդյունքում ստացված 
տվյալները, սննդամթերքը երկու երկրներում էլ ունի գների միև-
նույն մակարդակը, սակայն ոչ ալկոհոլային և ալկոհոլային 
խմիչքների գների մակարդակն ավելի բարձր է Վրաստանում: Ե-
րբ հայաստանաբնակներն իրենց դրամը փոխանակեն լարիի, 
նրանք կհայտնաբերեն, որ այդ արտադրատեսակներն ավելի 
թանկ են Վրաստանում. ճիշտ հակառակը կլինի Հայաստան այ-
ցելող վրաստանաբնակների համար:  

2011թ. Վրաստանի և Հայաստանի ՀՆԱ-ների ծախսային հի-
մնական բաղադրիչների երկկողմ համադրման արդյունքների 
հիման վրա ստացված մի շարք հետաքրքրաշարժ հետևություն-
ներ ներկայացվում են ստորև7.  

 Վրաստանում սննդամթերքի գծով իրական ծախսերն 
ավելի քան երկու անգամ փոքր են, քան Հայաստանում: 
Սննդամթերք ասելով հասկացվում է խանութներից ձեռք 
բերված անմշակ կամ պատրաստի սննդամթերքը: Վրաստա-
նաբնակներն ավելի քիչ են ծախսում սննդամթերքի վրա, 
բայց ավելի շատ են սպառում ռեստորանային ճաշատեսակ-
ներ: Վրաստանում հյուրանոցների և ռեստորանների գծով 
ծախսերը (մասնավորապես`ռեստորանային ծախսերը) կըր-
կընակի անգամ ավելին են, քան Հայաստանում:  

 Հայաստանում խմիչքների (թե՛ ալկոհոլային, թե՛ ոչ ալ-
կոհոլային) վրա ծախսերն էապես ավելի մեծ են, քան Վրաս-

                                                
7 Տես՝ Վրաստանի և Հայաստանի իրական ՀՆԱ-ների համեմատություն, ՀՀ 

ԱՎԾ, 2013. www.armstat.am: 
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տանում: Օրինակ, եթե Վրաստանի համաթիվն ընդունենք 
=100-ի, ապա Հայաստանում մեկ շնչին ընկնող ծավալային 
ցուցանիշը ոչ ալկոհոլային խմիչքների գծով կկազմի 182.3: 
Ինչպես և սննդամթերքի դեպքում` վրաստանաբնակները 
հայաստանաբնակնրի համեմատ ամեն տեսակի խմիչքներ 
ավելի շատ սպառում են ռեստորաններում և բարերում:  

 Վրաստանաբնակները շուրջ 80 տոկոսով ավելի շատ 
ծխախոտ են սպառում, քան հայաստանաբնակները: Եթե 
Հայաստանում համաթիվն ընդունենք 100, ապա Վրաստա-
նում մեկ շնչի հաշվով այն կկազմի 183.2: Եվ դա այն դեպ-
քում, երբ Վրաստանում ծխախոտի գները 12 տոկոսով ավելի 
բարձր են:  

 Վրաստանում էապես ավելի մեծ են ծախսերը կացա-
րանի կահավորման, սարքավորումների և վերանորոգման 
ծառայությունների, տրանսպորտի և հանգստի ու մշակույթի 
գծով, քան Հայաստանում, մինչդեռ Հայաստանում Վրաստա-
նի համեմատ ավելի մեծ է հագուստեղենի, կոշկեղենի և կա-
պի ծառայությունների սպառումը: 

 Վրաստանում թե՛ առողջապահական և թե՛ կրթական 
ծառայությունների սպառումն ավելի մեծ է, քան Հայաստա-
նում: Եթե Հայաստանի համաթիվն ընդունենք 100, ապա 
Վրաստանում մեկ շնչի հաշվով համաթվերը կկազմեն հա-
մապատասխանաբար 115.1 և 108.8: 
Ընդհանուր առմամբ երկու երկրներում գների մակարդակնե-

րը գրեթե նույնն են, իսկ ԳՄԻ-երը մեկը մյուսից տարբերվում են 
մեծ մասամբ մինչև 10 տոկոսի չափով: Հիմնական բացառութ-
յուններն են. 

 Հայաստանում Վրաստանի համեմատ գների մակար-
դակն ավելի քան 10 տոկոսով ցածր է կաթնամթերքի, պանրի 
ու ձվի, ալկոհոլային խմիչքների, ծխախոտի և կրթական ծա-
ռայությունների համար: Վրաստանում Հայաստանի համե-
մատ գների մակարդակն ավելի քան 10 տոկոսով ցածր է բու-
սական ու կենդանական յուղի, կապի ծառայությունների և 
մեքենասարքավորումների համար:  
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 Վրաստանում փաստացի կոլեկտիվ սպառման գների 
մակարդակը 10 տոկոսով ավելի բարձր է: Սա ներառում է 
կառավարության ծախսերը ընդհանուր հանրային ծառայու-
թյունների, երկրի պաշտպանության, հասարակական կար-
գուկանոնի և անվտանգության, տնտեսական ոլորտի, շրջա-
կա միջավայրի պաշտպանության, բնակարանային շինարա-
րության և համայնքների կառուցապատման համար: Վրաս-
տանում գների մակարդակն ավելի բարձր է, որովհետև գոր-
ծունեության նշված ոլորտների պետական աշխատողներն 
ավելի բարձր են վճարվում, քան նրանց հայ գործընկերները: 
Տնային տնտեսությունների վերջնական սպառողական ծախ-

սերի գծով մեկ շնչին ընկնող ծավալային ինդեքսները ցույց են 
տալիս, որ Հայաստանի տնային տնտեսությունները շուրջ 23 տո-
կոսով ավելի են ծախսում, քան Վրաստանինը: Մյուս կողմից, 
կառավարության անհատական սպառողական ծախսերը Հայաս-
տանում որոշ չափով ավելի ցածր են, քան Վրաստանում. եթե 
Վրաստանում մեկ շնչին ընկնող ծավալի ինդեքսը =100-ի, ապա 
Հայաստանում` 84.0-ի: Այլ կերպ ասած, Վրաստանում տնային 
տնտեսությունները Հայաստանի համեմատ ավելի քիչ փող են 
ծախսում ապրանքների և ծառայությունների վրա, բայց նրանք 
ստանում են ավելի շատ անհատական ծառայություններ, ինչպի-
սիք են` պետական առողջապահական, կրթական, ռեկրեացիոն 
և մշակութային ծառայությունները: 

Հայաստանում ապրանքների համար ծախսվում է շուրջ մեկ 
երրորդով ավելի շատ, քան Վրաստանում: Մասնավորապես, 
տարբերությունը մեծ է ոչ երկարաժամկետ օգտագործման ապ-
րանքների (այսինքն` սննդամթերքի) համար, և համեմատաբար 
փոքր է միջնաժամկետ օգտագործման ապրանքների (հագուստ, 
կոշիկ) համար: Մյուս կողմից, Վրաստանում Հայաստանի համե-
մատ ավելի շատ են սպառվում երկարաժամկետ օգտագործման 
ապրանքներ (օրինակ` ավտոմեքենաներ, սառնարաններ), նմա-
նապես շուրջ մեկ երրորդով ավելի մեծ է սպառողական ծառա-
յությունների (ռեստորանային, ռեկրեացիոն, տրանսպորտային) 
և կառավարության անհատական ծառայությունների (մշակու-
թային, կրթական)  
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Հայաստանում երկարաժամկետ օգտագործման ապրանքնե-
րը շուրջ 10, իսկ կապիտալային ապրանքները (մեքենաներ, սար-
քավորումներ, շենքեր)՝ 7 տոկոսով ավելի թանկ են: Համախառն 
ծառայությունները Վրաստանում միջին հաշվով թանկ են 7 տո-
կոսով, բայց սա պայմանավորված է կառավարության ծառայութ-
յունների գների ավելի բարձր մակարդակով: Սպառողական ծա-
ռայությունները (տրանսպորտ, կապ, վարսահարդարում) երկու 
երկրներում էլ ունեն գների գրեթե նույն մակարդակը: 

Վրաստանի և Հայաստանի 2005-2011թթ. հիմնական մակրո-
տնտեսական ցուցանիշների համադրման արդյունքում կարելի է 
կատարել հետևյալ կարևոր եզրահանգումները. 

 Հարաբերական ՀՆԱ-ի առումով Վրաստանն ընդհուպ 
մոտեցել է Հայաստանին: 2005թ. համար եթե Վրաստանի 
համաթիվն ընդունենք 100, ապա Հայաստանում մեկ բնակչի 
հաշվով ծավալային ինդեքսը կկազմի 114.3, ինչը ցուցում է 
որ Հայաստանում Վրաստանի համեմատ մեկ շնչի հաշվով 
ՀՆԱ-ը շուրջ 14 տոկոսով բարձր է: Սակայն 2011թ. համար 
եթե կրկին Վրաստանի համաթիվն ընդունենք 100, Հայաս-
տանում մեկ շնչի հաշվով ծավալային ինդեքսն արդեն դար-
ձել է 105.3, այսինքն` 2011թ. Հայաստանում մեկ շնչին ընկ-
նող ՀՆԱ-ն միայն 5 տոկոսով է բարձր Վրաստանից: 

 Գների մակարդակները նույնպես մերձեցել են. 2005թ. 
Հայաստանի 100 համաթվի դեպքում Վրաստանում գների 
մակարդակի ինդեքսը կազմում էր 104.5` 4.5 տոկոսով 
բարձր, քան Հայաստանում, մինչդեռ 2011թ. վերջինս Վրա-
ստանում դարձել էր 101.1, այսինքն մոտ 1 տոկոսով ավելի 
բարձր, քան Հայաստանում: 

 Համեմատած Հայաստանի հետ, Վրաստանում ավելա-
ցել է կաթնամթերքի, պանրի ու ձվի, բուսական ու կենդա-
նական յուղի, ոչ ալկոհոլային խմիչքների, բնակարանի կա-
հավորման, սարքավորումների և վերանորոգման և կրթա-
կան ծառայությունների սպառումը, բայց համեմատաբար ա-
վելի քիչ են սպառվել առողջապահական, տրանսպորտային 
և կապի ծառայություններ: Մեծ փոփոխություններ են տեղի 
ունեցել նաև հյուրանոցային և ռեստորանային ծառայութ-
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յունների սպառման գծով. 2005թ. Վրաստանում մեկ շնչի հա-
վով սպառումը ինն անգամ ավելին էր, քան Հայաստանում, 
բայց 2011թ. Վրաստանում մեկ շնչին ընկնող ծավալի ինդեք-
սը միայն կրկնակի անգամ է գերազանցել Հայաստանին: Հա-
վանական բացատրությունն այն է, որ 2011թ. ավելի շատ հա-
յաստանաբնակներ են օգտվել այս ծառայություններից և ա-
վելի շատ զբոսաշրջիկներ են այցելել Հայաստան: 

 Հայաստանում Վրաստանի համեմատ գների մակար-
դակն ավելի ցածր է կաթնամթերքի, պանրի ու ձվի, ոչ ալկո-
հոլային խմիչքների, կրթության, ռեստորանային և հյուրա-
նոցային ծառայությունների համար: Միաժամանակ, Հայաս-
տանում գների մակարդակը բարձրացել է բուսական և կեն-
դանական յուղի, ծխախոտի, կապի, բնակարանային շինա-
րարության, ջրամատակարարման, էլեկտրաէներգիայի, գա-
զի և այլ վառելանյութերի համար: 
Վերը կատարված համեմատություններն ու դրանց հիման 

վրա կատարված եզրակացությունները օրինակներ են, որոնք 
ներկայացնում են միջազգային համադրումների մեթոդաբանութ-
յունը մակրոտնտեսական իրական ցուցանիշների դուրս բերման 
հարցում: Սկզբունքորեն նմանօրինակ համեմատություններ կա-
րող են կատարվել նաև միկրո և մեզո մակարդակներում: Կարե-
վորն այն է, որ դրանք իսկապես կատարվեն իրական հիմքով, 
ինչը հենց տնտեսագետի հետազոտական հմտությունների առ-
կայության վկայությունն է: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
1. ՀՀ մասնագիտական կրթության փորձաքննության անց-
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РЕЗЮМЕ 

РАЗВИТИЕ ИССЛЕДОВАТЕЛСЬКИХ НАВЫК  
У СТУДЕНТОВ – ЭКОНОМИСТОВ С  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНСТРУМЕНТАРИЯ  
МЕЖДУНАРОДНЫХ СОПОСТАВЛЕНИЙ  

(НА ПРИМЕРЕ ДВУХСТОРОННЫХ СРАВНЕНИЙ  
«ГРУЗИЯ – АРМЕНИЯ») 

Эд. Марзпанян 
 
В статье рассматриваются вопросы развития исследовательс-

ких навык студентов с помощью инструментария международных 
сосопоставлений. Сравнительный анализ основных макроэконо-
мических показателей Гризии и Армении показывает, что в нас-
тоящее время показатель ВНП на душу населения в Грузии срав-
нился с аналогичным показателем Армении. Общий уровень цен в 
обеих странах одинакова, хотя имеются некоторые различия в раз-
резе отдельных товарных групп. Усвоение студентами методоло-
гии межстрановых сопоставлених – залог для их трудовых дости-
жених в любой сфере деятельности. 
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ՈՒՍԱՆՈՂԱԿԵՆՏՐՈՆ ԵՎ  
ԴԱՍԱԽՈՍԱԿԵՆՏՐՈՆ ԿՐԹԱԿԱՆ  

ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ  
ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 

 
ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ Գ.,  տնտեսագիտության թեկնածու,  
ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ Ա.,  ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ 
 
Ուսանողակենտրոն կրթական մոդելի ներդնումը ՀՀ բարձ-

րագույն կրթության համակարգում հրատապ խնդիր է: Եվրոպա-
կան բարձրագույն կրթության տարածքում առանձնահատուկ 
կարևորություն է տրվում ուսանողակենտրոն ուսուցման խթան-
մանը, բուհերի կառավարման և ակադեմիական գործընթացնե-
րում ուսանողների մասնակցության բարձրացմանը, ուսանողա-
կան կառույցների միջազգային համագործակցությանը:  

ՀՀ ԿԳՆ-ը 14.03.2012թ. հաստատել է ՀՀ կրթական համակար-
գում Եվրոպական Միության կրթական համակարգի ընդլայն-
ման ծրագիրը և իրականացման ժամանակացույցը: Ծրագրի 7-րդ 
ուղղությունը վերաբերում է ուսանողակենտրոն ուսուցմանը1: 

Ներկայումս բուհական համակարգում անհրաժեշտ է փոխել 
մոտեցումները` դասախոսակենտրոն ուսուցումից անցնել ուսա-
նողակենտրոնի: Ինչպես ցանկացած անցման փուլում, այնպես էլ 
այստեղ առկա են բազմաթիվ խնդիրներ, խոչընդոտներ, ուսա-
նողների և դասախոսների կողմից անհամաձայնություններ, ո-
րոնց հիմնական բովանդակությունը ներկայացվում է ստորև: 

 
Ինչու՞ են ընդդիմանում ու-

սանողները 
Ինչու՞ են ընդդիմանում դասա-

խոսները 
 Պահանջվում է ավելի  Լսարանում իրենց իշխանութ-

                                                
1  http://www.edu.am/DownloadFile/5170arm-Havelvac1-2.pdf 
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շատ աշխատանք: 
 Պատասխանատվութ-
յունն ընկնում է իրենց 
վրա: 
 Պատրաստ չեն ներկա-
յանալու սովորողի նոր 
կերպարով: 

յունը և վերահսկման հնարավո-
րությունները նվազում են: 
 Որոշ դասախոսներ պատ-
րաստ չեն զարգացնել իրենց 
հմտությունները` պայմանավոր-
ված անձնական, տարիքային և 
այլ հանգամանքներով: 

 
Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 

ոլորտի ներկա իրավիճակի և Բոլոնիայի գործընթացի համա-
տեքստում բարեփոխումների իրականացման ընթացքի վերա-
բերյալ վերլուծության մեջ2 ներկայացված են ՀՀ-ի 23 բուհերում ի-
րականացված սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքերը, 
մասնավորապես` ուսանողակենտրոն ուսուցման համակարգի 
թերացումներն ու խոչընդոտները: 

Ուսանողակենտրոն կրթական մոդելն առաջին պլան է մղում 
ուսանողին: Կարևորվում է, թե ինչ է անում և ինչպես է իրեն 
դրսևորում ուսանողը, այսինքն` ուսանողակենտրոն մոտեցումը 
նպաստում է ուսումնառության գործընթացի արդյունավետութ-
յան բարձրացմանը, ուսանողների ակտիվ մասնակցությանը և 
ինքնուրույնությանը։  

 

 
                                                
2 http://www.tempus.am/Higher_education/IPSC_Min_Edu_Sirvey_Presentation.pdf 
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Այս նոր մոտեցումը նոր պահանջներ է դնում նաև դասա-
վանդողի առջև` ինչպես նրա դերի և գործառույթների, այնպես էլ 
դասընթացի ծրագրի կառուցման, նպատակների և կրթական 
արդյունքների ձևակերպման գործում: 

Ուսանողակենտրոն մոտեցման դեպքում դասընթացը կա-
ռավարելիս դասավանդողը իր համար պետք է գտնի հետևյալ 
հարցերի պատասխանները. 

1. Որոնք են ուսանողի ուժեղ և թույլ կողմերը: Ինչ բազային 
գիտելիք և կարողություններ ունի ուսանողը: 

2. Որտեղ եմ ցանկանում տեսնել ուսանողին տարիներ անց, 
ինչպիսի գիտելիքներով և հմտություններով: 

3. Ինչպես և ինչ միջոցներով է հնարավոր հասնել ցանկալի 
արդյունքին: 

Ուսանողակենտրոն դասավանդման առանձնահատկութ-
յուններն են. 

 Ուսանողները սովորում են տեղեկատվությունը հայթայ-
թել ինքնուրույն և այն վերածել գիտելիքի: 

 Ուսանողների կողմից դասընթացը գնահատելը կողմնո-
րոշիչ դեր ունի. այն օգնում է դասախոսին դասավանդման արդ-
յունավետության մասին ճիշտ պատկերացում կազմելու: 

 Հաջողակ ուսանողը պետք է ճիշտ եզրահանգումներ կա-
տարի` դասախոսների կողմից ընտրված փաստերը ուղղակի 
ներկայացնելու փոխարեն: 

 Ուսանողները դառնում են ակտիվ մասնակիցներ` սովո-
րողներ, ոչ թե պարզապես լսարան` դասախոսությունների հա-
մար: 

 Ուսանողները սովորում և գնահատվում են ոչ միայն ան-
հատական մասնակցության համար, այլ նաև թիմային աշխա-
տանքների: 

 Դասավանդողն ուղղորդում է ուսանողին դեպի քննադա-
տական մտածողություն, օգնում նրանց ձևակերպելու խնդրահա-
րույց հարցեր և բացահայտելու դրանց լուծման առավել արդյու-
նավետ ուղիներ (Lee Allen, 1996): 
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Ի տարբերություն դասախոսակենտրոն ուսուցման, որը 
միտված է դասընթացի բովանդակությանը` ուսանողակենտրոն 
ուսուցումը միտված է վերջնարդյունքներին: 

Ուսուցման դասախոսակենտրոն և ուսանողակենտրոն մո-
տեցումների տարբերություններն արտահայտվում են ինչպես 
կրթական գործընթացի, այնպես էլ կրթական արդյունքների, դա-
սավանդողների և ուսումնառողների դերերի մեջ: 

Ուսուցման ուսանողակենտրոն մոտեցման դեպքում անհրա-
ժեշտ է զարգացնել նաև ուսանողի անձնային հատկանիշները, 
օգնել նրանց ճանաչել սեփական ուժեղ և թույլ կողմերը, գնահա-
տել արտաքին միջավայրում առկա հնարավորություններն ու 
վտանգները: 

 
Ուսանողակենտրոն և դասախոսակենտրոն  

ուսուցման համեմատությունը 
Դասախոսակենտրոն  

ուսուցում 
Ուսանողակենտրոն 

 ուսուցում 
Դասընթացի նկարագրութ-
յունը վերաբերում է գլխավո-
րապես դասընթացի բովան-
դակությանը: 
 

Ուսումնառության նախանշ-
ված վերջնարդյունքները նկա-
րագրում են, թե ուսանողները 
ինչ պետք է կարողանան անել 
ուսումնառությունից հետո: Սա 
հնարավորություն է տալիս 
անհատական մոտեցում ցու-
ցաբերել յուրաքանչյուր ուսա-
նողի կարիքների և շարժունա-
կության նկատմամբ։  

Գիտելիքը փոխանցվում է 
դասախոսից ուսանողին: 

Ուսանողները համատեղ են 
կառուցում գիտելիքը` տեղե-
կատվություն ձեռք բերելու, 
համադրելու և ինտեգրելու մի-
ջոցով` կիրառելով և զարգաց-
նելով հաղորդակցվելու, քննա-
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դատաբար մտածելու, հիմնա-
խնդիրներ լուծելու և այլ 
հմտություններ: 

Ուսանողները տեղեկատվու-
թյան պասիվ ընդունողներ 
են: 

Ուսանողները ակտիվորեն 
մասնակցում են տեղեկա-
տվության ձեռքբերման և այդ 
հիման վրա գիտելիքի ձևավոր-
ման գործընթացին: 

Հիմնական շեշտադրումը 
կատարվում է տեսական գի-
տելիքի ձեռքբերման վրա, 
որն իրական կյանքի հիմ-
նախնդիրների լուծման հա-
մար լիարժեք կիրառելի չէ: 

Հիմնական շեշտադրումը կա-
տարվում է գիտելիքի արդյու-
նավետ կիրառման վրա, որն 
անհրաժեշտ է իրական կյանքի 
հիմնախնդիրները լուծելու հա-
մար: 

Դասախոսի հիմնական դերը 
սահմանափակվում է տեղե-
կատվություն տրամադրելով 
և սովորողին գնահատելով: 

Դասախոսի հիմնական դերը 
ուղղորդելն է: Դասախոսը և ու-
սանողները համատեղ են գնա-
հատում ձեռք բերված գիտելի-
քը: 

Դասավանդման և գնահատ-
ման փոխկապակցվածութ-
յունը թույլ է: 

Դասավանդումը և գնահատու-
մը փոխսերտաճած են: 

Գնահատումը կատարվում է 
ուսումնառության մշտադի-
տարկման նպատակով: 

Գնահատումը կատարվում է 
թերությունները ճշտելու և 
խրախուսելու նպատակով: 

Խրախուսվում են ճիշտ պա-
տասխանները: 

Ուսանողները գիտելիք են 
ձեռք բերում` փորձելով նոր 
հարցադրումներ կատարել, 
սովորում են` ուղղելով սեփա-
կան սխալները: 

Ցանկալի արդյունքը գնա-
հատվում է թեստերի, հար-

Ցանկալի արդյունքը գնահատ-
վում է տարբեր նախագծերի, ե-
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ցաշարերի միջոցով: լույթների, հանձնարարա-
կանների և այլնի միջոցով: 

Կարևորվում է հատկապես 
տվյալ դասընթացը: 

Կարևորվում են նաև միջա-
ռարկայական հիմնախնդիրնե-
րը: 

Մթնոլորտը մրցակցային 
է,ան- հատն աշխատում է ա-
ռանձին: 

Մթնոլորտը համագործակցա-
յին է և աջակցող: 

Միայն ուսանողներն են հա-
մարվում սովորողներ: 

Դասախոսները և ուսանողնե-
րը սովորում են միասին և միմ-
յանցից: 

 
Ուսանողակենտրոն կրթական մշակույթի ձևավորման հիմ-

նական միջոցներից է դասընթացը պլանավորելու, մշակելու և 
վարելու նկատմամբ համապատասխան մոտեցումների ցուցա-
բերումը։ Ուսանողակենտրոն դասընթացի կառավարման հինգ 
կարևոր կողմերն են. 

1. Դասաժամի ընթացքում իշխանության հավասարակշ-
ռությունը. 

 Լսարանը պետք է դարձնել իրական կյանքի փոքրիկ մո-
դել, որտեղ բոլոր կողմերը հնարավորություն կունենան ներկա-
յացնել իրենց գաղափարներն ու համոզմունքները: 

 Ուսանողները դասաժամի ընթացքում մրցակցության փո-
խարեն պետք է համագործակցեն, սովորեն սովորել միմյանցից: 

2. Ուսուցման նյութի բովանդակության նշանակությունը. 
 Ուսանողները սովորելու ընթացքում են կառուցում իրենց 

գիտելիքները, բացահայտում այդ գիտելիքների` իրենց համար 
առաջնային նշանակությունը` դրանք պասիվ կերպով յուրացնե-
լու փոխարեն:  

 Նոր գիտելիքների ձեռքբերումը ավելի հաճախ տեղի է ու-
նենում սոցիալական միջավայրում, հետևաբար` լսարանային 
միջավայրի նմանեցումը վերջինիս կապահովի ուսումնառության 
արդյունավետությունը։  
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 Ուսանողներից պահանջվում է ստեղծագործական մոտե-
ցում և կազմակերպվածություն: Ուսանողները ուսումնառության 
ընթացքում պետք է սովորեն ձևակերպել հարցերը և ներկայաց-
նեն իրենց տեսակետները։ 

Ուսանողակենտրոն ուսուցմանն անցած դասավանդողները 
պետք է փորձեն գտնել դասավանդման դասախոսակենտրոն մո-
տեցումից ուսանողակենտրոն մոտեցմանն անցնելու միջոցներից 
առավել արդյունավետը, դառնալ ուսուցման միջնորդ կամ ուղ-
ղորդող, որոշեն ուսանողին տրված ազատության և անհրաժեշտ 
վերահսկողության սահմանը: Դասընթացի բովանդակության 
համար պետք է որոշեն, թե ինչն է պետք ներառել, ինչը բացառել 
և ինչու: 

3. Դասավանդողի դերը, դասընթացի մատուցում. 
 Դասավանդողի նպատակն է ուսանողներին օգնել ձեռք 

բերելու, մտապահելու նոր գիտելիքներ և դրանք կիրառելու 
հմտություններ` օգտագործելով դասավանդման ժամանակակից 
մեթոդներ:  

 Դասավանդողը պետք է կարողանա հստակ գնահատել, 
թե իր քայլերը ինչ ազդեցություն են ունենում ուսուցման գործըն-
թացի վրա և ինչպես են նպաստում կրթական ելքային արդյունք-
ների ձևավորմանը: 

 Դասավանդողի դերն է նպաստել ինքնուրույն սովորելու 
կարողության ձևավորմանը, ինչպես նաև ուսանողի ինքնագի-
տակցության շարունակական զարգացմանը: 

 Ուսանողակենտրոն ուսուցման դեպքում դասավանդողը 
պետք է իրականացնի հետադարձ կապ, կարողանա փնտրել և 
լսել ուսանողների ու գործընկերների կարծիքները: 

 Դասընթացի կամ նրա բաղկացուցիչների (հանձնարարա-
կաններ, առաջադրանքներ, զեկուցումներ, խնդիրներ և այլն) վե-
րաբերյալ հետադարձ կապի արդյունքում կատարել անհրաժեշտ 
փոփոխություններ, լրացումներ: 

4. Սովորողի պատասխանատվությունը. 
Արդյունավետ ուսուցման գործընթացը այժմ արդեն դրսևոր-

վում է ոչ միայն նյութի վերարտադրության, այլև ինքնուրույն ու 
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թիմային աշխատանքների միջոցով, այսպիսով` մեծանում է ու-
սանողի պատասխանատվության շրջանակը: 

5. Գնահատման նպատակը և ընթացքը 
 Դասավանդման ուսանողակենտրոն մոտեցման դեպքում 

դասավանդողները պետք է հստակ սահմանեն նպատակներն ու 
խնդիրները, որպեսզի դասընթացի վերջում կարողանան անա-
չառորեն գնահատել: Ուսանողակենտրոն դասավանդման մե-
թոդների կիրառման պարագայում, երբ տարաբնույթ կարող են 
լինել կրթական ելքային արդյունքների ձևավորմանը նպատա-
կաուղղված լսարանային և արտալսարանային, ինքնուրույն կամ 
թիմային աշխատանքները, անհրաժեշտ է հնարավորինս հստակ 
սահմանել և հիմնավորել գնահատման չափանիշները: 

 Դասավանդողների կողմից գնահատումը երբեմն դի-
տարկվում է որպես եզրափակիչ, ամփոփիչ փուլ: Գնահատումը, 
սակայն, անհրաժեշտ է դիտարկել որպես ճիշտ ժամանակին և 
պարբերաբար հետադարձ կապ ապահովելու միջոց, որը 
կնպաստի ուսանողների գիտելիքների և հմտությունների շարու-
նակական զարգացմանը: 

 Դասավանդողները պետք է կարողանան գնահատել ոչ 
միայն ուսանողի գիտելիքները, այլ նաև կարողություններն ու 
հմտությունները, դատողությունն ու ինքնակրթության կարո-
ղությունը:  
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SUMMARY 
A COMPARATIVE ANALYSIS OF THE  

TEACHERCENTER AND STUDENTCENTER  
EDUCATIONALS MODELS 

Avetisyan G., Khachatryan A. 
 

In the article it is discussed the transition from the teachercenter 
model of studentcenter model is actual problem in the higher educa-
tional system. 

This article is also presenting the approaches of teachercenter and 
studentcenter caracteristic parts, their comparative analysis, the prob-
lems and the obstacles of the transition phase, five most important as-
pects: the balance of power during lesson, the meaning of teaching 
content material, the role of teacher, the responsibility of students, 
purpose and process of the evaluation. 
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ՍԻՄՈՆՅԱՆ Թ.,  տնտեսագիտության թեկնածու,  
 դոցենտ,  
ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ Ն.,  Գյումրու Մ. Նալբանդյանի անվան  
 պետական մանկավարժական  
 ինստիտուտ  
 
Հայաստանում կրթության ոլորտը կարևորվում է ինչպես 

երկրի կայուն զարգացման, այնպես էլ մարդկային կապիտալի 
պահպանման և վերարտադրության տեսանկյունից: Մարդկային 
կայուն զարգացման ապահովման քաղաքականության հիմնա-
կան գերակայությունը կրթության առաջանցիկ զարգացման ա-
պահովումն է կրթության որակի, արդյունավետության և մատչե-
լիության բարձրացման միջոցով:  

Խորհրդային համակարգի փլուզումից հետո Հայաստանի 
կառավարությունը կրթական համակարգում, այդ թվում` բարձ-
րագույն կրթության բնագավառում իրականացրեց մի շարք էա-
կան ռեֆորմներ: 1990-ականների կեսերին բարձրագույն կրթութ-
յան համակարգի վերափոխումներից էր այն որոշումը, համա-
ձայն որի պետության կողմից հատկացվող ֆինանսավորումը 
համալսարաններին տրամադրվում էր որպես մեկ տողով գու-
մար` ի տարբերություն նախկինում կիրառվող մանրամասնեց-
ված բյուջեների, ինչպես նաև այն, որ համալսարաններին գոր-
ծունեության լայն ազատություն էր տրվել: 2004թ. ընդունված 
«Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական կրթության 
մասին» օրենքով համալսարաններին ամրագրվել է անկախ հաս-
տատությունների կարգավիճակ, որպես պետական ոչ առևտրա-
յին կազմակերպություններ:  
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Պետական կրթական ծրագրերի ֆինանսավորման գլխավոր 
աղբյուրը կենտրոնական կառավարության բյուջեն է: Որոշ ծրագ-
րեր ներառում են նաև ֆինանսավորում դոնորների կողմից, ինչ-
պիսիք են Համաշխարհային բանկը, Եվրոպական հանձնաժողո-
վը, Լինսի հիմնադրամը և այլն: Վերջին երկու տասնամյակների 
բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման համակարգը լուրջ 
մտահոգությունների տեղիք է տվել, որն էլ հենց խթան է հանդի-
սանում ֆինանսավորման համակարգի վերափոխումների հա-
մար: Ուսանողների ընդունելության նշանակալից ընդլայնումնե-
րի հետ միասին բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման ծա-
վալները կրճատվում են ինչպես իրական, այնպես էլ մեկ ուսա-
նողի հաշվարկով: Դասավանդման, գիտահետազոտական աշ-
խատանքների որակը էական անկում է արձանագրել, որի պատ-
ճառը պետական աղբյուրներից ֆինանսավորման նվազումն է` 
չնայած բուհերն ունեն ինքնավար լինելու հնարավորություն: Հա-
յաստանում 1990-ականների սկզբից պետությունն այլևս կրթութ-
յան ոլորտի միակ ֆինանսավորողը չէ: Ֆինանսավորման խոշոր 
և գրեթե հիմնական աղբյուրը ուսանողներից գանձված վարձա-
վճարներն են, որոնք բավականին բարձր են. հասնում են մեկ 
շնչին ընկնող եկամտի մոտ 20%-ը: Ներկայումս ուսանողների 
շուրջ 80%-ը ուսման վարձ է վճարում 150-800 հազար դրամի 
սահմաններում: 

Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման 30%-ն ապահո-
վում է պետական բյուջեն, 70%-ը`ուսանողական վարձրավճար-
ները: Վճարների հատուցման հիմնական ծանրաբեռնվածությու-
նը բաժին է ընկնում ուսանողների ծնողներին, որն ուսումնա-
ռության ընթացքում լրացուցիչ ֆինանսական դժվարություններ է 
ստեղծում ուսանողների և նրանց ընտանիքների համար, ինչն էլ 
իր հերթին խնդիրներ է առաջացնում բարձրագույն կրթության 
մատչելիության և հավասարության տեսանկյունից: Պետական 
բուհերում ուսանողների թիվն աճում է մասնավորների համեմա-
տությամբ, որն էլ արձանագրվում է ամբողջապես վճարովի ու-
սանողների հաշվին: 2009թ.-ից վճարովի համակարգում ուսա-
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նողների թիվը կրկնապատկվել է, մինչդեռ կրթաթոշակ ստացող-
ների թիվը փաստացի կրճատվել է 1.3%-ով1: 

Այսպես, բարձրագույն կրթության համակարգում ընդգրկ-
վածների թվաքանակի վերջին տարիների աճին ամենևին չի 
նպաստել պետական ֆինանսավորումը: Յուրաքանչյուր կրթա-
կան մակարդակի համար պետության սուբսիդավորման մեծութ-
յունը հաշվարկվում է երկու տարբերակով: Առաջին դեպքում յու-
րաքանչյուր կրթական մակարդակի ընդհանուր պետական բյու-
ջեի ֆինանսավորման մեծությունները բաժանվում են սովորող-
ների թվաքանակի վրա, այդ թվում` բոլոր ընթացիկ և կապիտալ 
ֆինանսավորումները, ինչպես նաև որոշակի կրթական մակար-
դակներին` ծրագրային բյուջետավորման վերլուծության մեջ օգ-
տագործվող մեթոդաբանությամբ հատկացված օժանդակ ծառա-
յությունների ֆինանսավորումը: Երկրորդ տարբերակի դեպքում 
ուսանողների թվաքանակի վրա բաժանվել է միայն ուսուցման 
գործընթացին առնչվող կրթական հաստատությունների ընթա-
ցիկ ծախսերի ֆինանսավորման մեծությունը:  

Դասավանդումն ու գիտահետազոտական աշխատանքները 
Հայաստանում հիմնականում վարձատրվում են առանձին-ա-
ռանձին: Սա ոլորտի թույլ կողմերից մեկն է, և ֆինանսավորման 
համակարգի վերափոխումների անհրաժեշտության հիմնավո-
րումներից: Թեև կառավարությունը անցում է կատարել պետ-
պատվերի համակարգից ուսանողական նպաստների համա-
կարգի, այնուհանդերձ ֆինանսավորման մեխանիզմը հիմնակա-
նում մնում է մուտքերի վրա հիմնված, այլ ոչ թե արդյունքների: 
Կառավարությունը որոշում է հասարակության համար անհրա-
ժեշտ մասնագետների քանակը տարբեր բնագավառներում, բաշ-
խում է այդ մասնագետների թիվը բուհերի միջև և վերջիններիս 
միջոցներ է հատկացնում յուրաքանչյուր այդպիսի մասնագետի 
կրթության ծախսերը հոգալու համար: Կառավարությունը սահ-

                                                
1 ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության 2011թ. Գործունեության հաշվե-

տվություն: 
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մանում է ուսանողական նպաստներ ավելի քան 200 առանձին 
մասնագիտացման բնագավառներում, իսկ մեկ բուհին հատկաց-
վող նպաստը մեկ մասնագիտության գծով կարող է տատանվել 
2-ից մինչև 60:  

Ֆինանսավորման հիմքում ընկած է տարբեր կուրսերում ու-
սանողների քանակը, այլ ոչ թե հաջողությամբ ու անհրաժեշտ 
գիտելիքների պաշար ունեցող շրջանավարտների թվաքանակը: 
Վերջինս հանդիսանում է ՀՀ-ում ակտիվորեն ներդրվող ծրագրա-
յին բյուջետավորման սկզբունքով բյուջեի ներկայացման կարևոր 
առանցքային ցուցանիշներից մեկը: Ըստ բուհերի անվճար տեղե-
րի բաշխումը հիմնված է գերազանցապես փաստացի տվյալների 
վրա, այլ ոչ թե կապվում է համալսարանների կողմից ապահով-
վող որակի կամ արդյունավետության հետ: Ուսանողների ընտ-
րությունն ու պահանջարկը աննշան դեր են խաղում բարձրա-
գույն կրթության ֆինանսավորման գործող համակարգում: Առկա 
է նշանակալից չբավարարված պահանջակ: Կառավարության 
հատկացման չափի հիմքում ընկած են թափանցիկ նորմատիվա-
յին ծախսերի մեծությունները, որոնք սովորաբար էապես զիջում 
են մեկ ուսանողին ընկնող միջին ծախսի արժեքին: Արդյունքում 
ուսման վարձերն այն ուսանողներից, որոնք կրթաթոշակ չեն 
ստանում, կազմում են բուհերի եկամուտների գերակշիռ մասը, 
օրինակ 2010-2011թթ. ուսումնական տարում բուհերի եկամուտ-
ների ավելի քան 90%-ն առաջացել է արտաքին այսպիսի աղբ-
յուրներից2:  

Ծախսերի մասով ՀՀ ԿԳՆ-ն կիրառում է միջինացված նոր-
մատիվներ բյուջեի հիմնական ոչ աշխատավարձային հոդված-
ների համար, ինչպես օրինակ` գրասենյակային պարագաներ, է-
լեկտրաէներգիայի, ջրամատակարարման և կապի ծառայու-
թյուններ, որոնք տարատեսակվում են ըստ մասնագիտացման ու 
հաստատության: Այս նորմատիվները թեև անընդհատ ճշգըրտ-

                                                
2 www.edu.am ՀՀ կրթության և գիտության նախարարության պաշտոնական ին-

տերնետային կայք: 
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վում են, սակայն բավարար չեն գործառնական ծախսերն ամբող-
ջությամբ ծածկելու համար: Սովորաբար կառավարությունը չի 
փոխհատուցում կապիտալ ծախսերը, որոնք հաստատություննե-
րը պետք է ամբողջապես ֆինանսավորեն իրենց եկամուտների 
հաշվին, այնուամենայնիվ կառավարությունը ֆինանսավորում է 
բուհերի լրացուցիչ ընթացիկ, ինչպես նաև կապիտալ ծախսերը:  

Հայաստանյան բուհերն ինքնավարություն ունեն իրենց ուս-
ման վարձավճարների սահմանման և ստացված պետական մի-
ջոցների ծախսման առումով: Դրա հետ մեկտեղ վերջիններս չու-
նեն իրենց ամրակցված ակտիվներ, չեն կարող փոխառություն-
ներ վերցնել ֆինանսական ինստիտուտներից:  

Ուսման վարձի այսպիսի մակարդակը գերազանցում է հա-
յաստանցիների գերակշիռ մասի կարողությունները: Անվճար 
տեղերը հասանելի են ուսանողների աննշան մասի համար 
միայն և հիմնված են բացառապես ակադեմիական առաջադի-
մության վրա և սոցիալական կարիքներից ելնելով ֆինանսական 
աջակցություն չի ցուցաբերվում: Սա դասավանդումը ֆինանսա-
վորելու արդյունավետ եղանակ չէ: Բուհերն իրենց հերթին որո-
շակի ֆինանսական աջակցություն են ցուցաբերում ուսանողնե-
րին ուսման վարձի 25-75%-ի չափով զեղչեր տրամադրելու միջո-
ցով: Շատ հաճախ որոշ ուսանողներ իրենց մասնագիտության 
ընտրությունը կատարում են` ելնելով վարձավճարի մակարդա-
կից: Անհրաժեշտ է փոխել ուսանողների ֆինանսական աջակ-
ցության գործող համակարգի գաղափարախոսությունը` այն է 
առաջադիմության վրա հիմնված բարձրագույն կրթության առա-
ջարկի ֆինանսավորման ձևին զուգահեռ ներդնել բարձրագույն 
կրթության պահանջարկի ֆինանսավորման ձևը` առավել արդ-
յունավետ դարձնելով ուսանողների ֆինանսական աջակցության 
պետական ծրագրերը:  

Պետական բուհերում ուսման վարձերն ավելի բարձ են, քան 
մասնավոր համալսարաններում, որը հենց վկայում է բարձրա-
գույն կրթության ոլորտում թերֆինանսավորման մասին: Բարձ-
րագույն կրթության ոլորտում ընդգրկվածությունը կարճ ժամա-
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նակահատվածում աճել է, որը կազմում է 1000 բնակչի հաշվով 
35,4%: Շրջանավարտների մասնագիտացման և աշխատաշուկա-
յի պահանջների միջև կառուցվածքային անհամապատասխա-
նությունն ակնհայտ է: 20-29 տարիքային խմբի շրջանում գոր-
ծազրկությունն ամենաբարձրն է հանրապետությունում: Բոլոր 
գործազուրկների գրեթե 40%-ը հենց այս տարիքային խումն են 
ներկայացնում, միևնույն ժամանակ բոլոր զբաղվածների միայն 
20%-ն է պատկանում այս խմբին: Շրջանավարտների աշխա-
տանքի անցնելու հնարավորությունները գնահատվում են 30%-
ից պակաս, իսկ նրանց աշխատավարձը համեմատաբար փոքր 
չափով է գերազանցում բարձրագույն կրթություն չստացած աշ-
խատուժի վաստակը3: Ուսանողների կրթաթոշակը էական ազդե-
ցություն չի գործում ո՛չ մատչելիության, ո՛չ կյանքի որակի վրա, 
մինչդեռ էապես ավելացնում է կառավարության ծախսերը` ու-
սանողներին ֆինանսական աջակցություն ցուցաբերելու մասով: 

Պետական միջոցների ծավալը, որը հատկացվում է բարձրա-
գույն կրթության ոլորտում միջոցառումներ իրականացնելու հա-
մար, համարժեք չէ դրված նպատակին: Ուսման վճարները ոչ 
պետական աղբյուրներից ստացվող ֆինանսավորման միջոցնե-
րից մեկն են միայն: Մասնավոր աղբյուրների թվում են շրջանա-
վարտների նվիրատվությունները, բարեգործական աղբյուրները, 
տարբեր աշխատանքների համար ստացվող կորպորատիվ ա-
ջակցությունը: ԱՄՆ-ում, Հարավային Կորեայում, Ճապոնիայում 
բոլոր աղբյուրներից ստացվող բարձրագույն կրթության բոլոր 
աշխատանքների ֆինանսավորման մեջ գերակշռող մասը հան-
դիսանում են մասնավոր աջակցության միջոցները: Հայաստա-
նում բարձրագույն կրթության գծով պետական ծախսերը տար-
բեր տարիներին տատանվում են ՀՆԱ-ի 0,15 - 0,27%-ի միջև, իսկ 
մասնավոր միջոցները` ՀՆԱ 0,54-0,64%-ը4: Բարձրագույն կրթու-
թյան ֆինանսավորման ոլորտում անհրաժեշտ է հաշվի առնել 

                                                
3 Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, Երևան 2012թ.: 
4 ՀՀ կառավարության 2011թ. գործունեության հաշվետվություն: 
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տարբեր մասնագիտությունների գծով մասնագետների պատ-
րաստման առանձնահատկություններն ու ծախսերի հաշվարկը` 
համապատասխանեցնելով դրանք տեղական ու միջազգային աշ-
խատաշուկայի պահանջներին:  

Մշակելով ու ներդնելով մասնագիտական կրթության ոլոր-
տի ֆինանսական հատկացումների նոր մեխանիզմներ հնարա-
վոր կլինի նաև վերանայել մասնագիտությունների չափաքանակ-
ների սահմանման և բաշխման մեխանիզմը` կենտրոնացնելով 
նաև մասնագիտական խմբերը:  

ՀՀ-ում բարձրագույն կրթության ոլորտում չկա մասնավոր 
ներդրումների իրականացում, թույլ է կրթության և տնտեսության 
միջև երկխոսությունը, բավարար չեն սոցիալական գործընկե-
րության մեխանիզմները, որն էլ անհրաժեշտ է խթանել` բուհե-
րին լրացուցիչ հարկային արտոնություններ տրամադրելով:  

Մեր կարծիքով բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման 
համակարգի կատարելագործման համար ինչպես պետական 
մակարդակով, այնպես էլ առանձին բուհերի կտրվածքով ան-
հրաժեշտ է իրականացնել հետևյալը. 

 ուսանողների ֆինանսական աջակցության ծրագրի իրա-
կանացում` բարձրագույն կրթությունը մատչելի դարձնելով սո-
ցիալապես խոցելի որոշ խմբերի համար, 

 սոցիալապես խոցելի և անապահով ուսանողների առան-
ձին խմբերի համար նպաստների ծրագրի իրականացում,  

 անվանական կրթաթոշակի սահմանում, 
 մասնագիտական կրթաթոշակային ծրագրի իրականա-

ցում, 
 մասնագիտական կրթության որակի ներքին ու արտաքին 

գնահատման համակարգերի ու մեխանիզմների ձևավորում, 
 կառավարման արդյունավետ մեխանիզմների զարգաց-

ման ապահովում ֆինանսավորման ոլորտում: 
Բարձրագույն կրթության զարգացման համար անհրաժեշտ է 

ապահովել պետական բյուջեից կրթությանը հատկացվող միջոց-
ների շարունակական աճ` հասցնելով ՀՆԱ-ի 3-4%-ը, ներդնել 
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կրթության արդյունքային ցուցանիշների վրա հիմնված ֆինան-
սավորման և արդյունավետության գնահատման գործիքներ:  
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SUMMARY 
ANALYSIS OF SOME PROBLEMS IN THE  

FINANCING OF HIGHER EDUCATION IN THE  
REPUBLIC OF ARMENIA 

Simonyan T., Nahapetyan N. 
 
The development of the education sector in Armenia is one of the 

prerequisites for sustainable development. The main source of funding 
for public education programs is the state budget, and fees collected 
from students. Solving problems in the field of higher education fun-
ding is required to implement a number of reformations, particulary 
implementation of the program of financial assistance to students, pro-
motion of private investment, increased allocation of funds from the 
state budget. 
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РОЛЬ ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ПРАКТИКИ В  
ПОДГОТОВКЕ КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ  

СПЕЦИАЛИСТОВ 
 
САРИБЕКЯН А.,  Иджеванский филиал ЕГУ 
 
Система высшего образования постсоветских республик пре-

терпела коренные изменения связанные с проникновением ры-
ночных отношений в сферу образования. Развитие рыночных от-
ношений в системе высшего образования привело к необходимос-
ти серьезных реформ, главной целью которых является создание 
конкурентоспособной системы высшего профессионального обра-
зования. В свою очередь от высокого уровня образования челове-
ческого капитала зависит конкурентоспособность национальной 
экономики и перспективы социально-экономического развития Ар-
мении. 

Но практика показала, что развитие рыночных отношений в 
сфере высшего образования, в отличие от других отраслей эконо 
мики, не привело к повышению качества образовательных услуг. 
Сравнительно низкий уровень оплаты труда, высокий уровень 
коррупции, снижение требований к уровню знаний как абиту-
риентов, так и студентов, снижение рыночной ценности диплома 
(заработная плата выпускника вуза зачастую ниже заработной пла-
ты работника, не имеющего высшего образования) - вот далеко не 
полный перечень проблем системы высшего образования Арме-
нии.  

Повышение качества образования является одной из главных 
целей реформы и европейской системы высшего образования, про-
возглашенной Болонской декларацией, к которой Армения присое-
динилась в 2005 году. Необходимость разработки новых образова-
тельных моделей объясняется двумя главными факторами: глоба-
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лизацией мировой экономики и все возрастающим спросом на вы-
сококвалифицированных специалистов. Учитывая эти изменения 
специалисты отмечают важность «новых форм обучения и потреб-
ности в образовательных учреждениях, которые способны менять 
свои учебные программы и режимы функционирования для луч-
шей подготовки студентов к эффективной профессиональной дея-
тельности»1. Потребность разработки новых образовательных мо-
делей является очень актуальной проблемой. К ней необходимо 
подходить максимально тщательно: необходимо учитывать как 
требования государства и работодателей, так и потребности внут-
ри отрасли, компании, университета, факультета. 

Как известно на качество образования влияют ряд факторов. В 
данной статье будет рассмотрено значение фактора производст-
венной практики. Ведь именно производственная практика помо-
гает студенту: 

 осуществить переход от учебно-профессиональной деятель-
ности к собственно профессиональной; 

 увязать воедино полученные в теоретическом обучении зна-
ния, умения, навыки и практически отработать их применение; 

 выразить и оценить свои способности и одновременно при-
обрести профессиональные навыки. 

Обратившись к статистическим данным РА можно убедиться, 
что уровень безработицы высок именно среди выпускников выс-
ших и средних профессиональных учебных заведений и одной из 
причин этого является недостаточность профессионального опы-
та.  

Данные таблицы 1 показывают, что уровень безработицы по 
возрасту самый высокий в интервале с 20-ти до 29-ти лет, то есть 
период окончания вузовского обучения (включая магистратуру и 
обучение после армии). В последующих интервалах показатель 
резко падает, что можно связать с накоплением опыта и соответст-
венно востребованностью на рабочих местах. Это же доказывают 
                                                
1 http://ecsocman.hse.ru/ 
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показатели уровня безработицы по образованию. Уровень безрабо-
тицы высок у тех лиц, которым необходимы профессиональные 
навыки, то есть с высшим, неоконченным высшим и ремесленным 
образованием, а самый низкий у лиц с начальным образованием. 
По сравнению с 2008 годом общий показатель уровня безработи-
цы в последующие годы повысился на 2-3%, в возрастных группах 
до 5%, у лиц с высшим образованием до 3%. Это в том случае, что 
число выпущенных специалистов в 2011 году по сравнению с 2008 
годом увеличилось на 8580. Следовательно с ростом числа эконо-
мически активного населения, растет и число безработных.  

 
Таблица 1.  

Уровень безработицы в РА по  
возрасту и образованию 
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2008 16.4 35.7 20.8 14.7 13.5 12.3 16.7 18.4 16.2 16.1 ---- 17863 8615 
2009 18.7 36.2 25.2 18.4 18.4 13.5 18.2 21.6 19.2 18.5 ---- 26107 8627 
2010 19.0 37,5 24,3 17,9 16,6 14,2 19,5 20,3 20,3 19,0 4,5 26491 8627 
2011 18.4 37,7 23,5 18,1 15,5 13,4 19,5 20,1 17,8 17,4 2,1 26443 8382 

 
Сегодня основным требованием работодателей является нали-

чие опыта работы как аргумент, что работник имеет необходимые 
профессиональные навыки. Естественно студент стационарного 
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обучения может приобрести этот опыт на каком то рабочем месте 
отрываясь от учебы. В данном случае пострадают теоретические 
знания. Следовательно, необходимо, за годы учебы обеспечить 
студентов равновесно теоретическими знаниями и практическими 
навыками и умениями. На данном этапе развития образовательной 
системы Армении этого можно достичь только эффективной 
производственной практикой. 

Каковы же условия повышения эффективности производст-
венной практики и подготовки конкурентоспособных специалис-
тов? Решение данной проблемы является целью нашего исследо-
вания. В качестве объекта исследования взят иджеванский филиал 
ЕГУ. Анализ состояния практического обучения в исследуемом 
учреждении, позволил выявить тенденции неоправданного при-
нижения роли производственной практики в подготовке специа-
листов, выражающиеся прежде всего в сокращении времени, отво-
димого учебными планами на практическое обучение (только в 
конце третьего курса на четыре недели). Анализ институциональ-
ных возможностей филиала, проведенных в 2013 году, свиде-
тельствует о том, что в настоящее время наблюдаются тенденции, 
отрицательно сказывающиеся на трудоустройстве специалистов, 
мотивации к учебе и труду.  

Таблица 2. 
Трудоустройство выпускников ИФ ЕГУ 

Год 

Выпущено 
специалисто

в 
(чел.) 

Трудоустройство 
Занятость выпускников 

(%) 

По 
специальнос
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Не по 
специальнос
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Всего П
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2010 236 57 66 52 24.5 27.9 
2011 396 65 155 56 16.4 39.1 
2012 446 82 184 55 18.4 41.2 
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Анализ трудоустройства выпускников иджеванского филиала 
ЕГУ свидетельствует о том, что в условиях роста востребованности 
кадров высокой квалификации и со стажем работы, лишь полови-
на выпускников имеют шансы трудоустроиться2. Численность сту-
дентов к 2012 году увеличилась на 88%, а занятость на 3% Причем 
в среднем 60%-70% занятых работают не по специальности. Заня-
тость по специальности упала за три года на 6,1%. 

 
 
Причина такого положения на современном рынке труда – от-

сутствие готовности выпускников к практической деятельности.  
По данным опроса проведенного в марзах Армении об основ-

ных причинах нетрудоустройства, большинство опрошенных, от-
метили отсутствие соответствующей квалификации и недостаточ-
ность умений, навыков, знаний. В Тавушском марзе эти данные 
соответственно составили 30,6%, 18,9%3. Опрос работодателей 
указывает, что одной из причин возникновения свободных рабо-
чих мест является недостаточность специалистов. Наибольший 
спрос имеют экономисты, это отметили 23% опрошенных. Это в 
том случае, что за указанные три года экономический факультет 
филиала окончили соответственно 45, 54, 39 студентов, всего 138. 

                                                
2 << Самоанализ институциональных возможностей>> 2013 г.,стр. 62 
3 <<Анализ рынка труда РА>>,изд.<<Асогик>>,2010 г.,стр.143 
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Если к этому добавить выпускников- экономистов других вузов, 
то число составит около 200. 

Как видно, возникает противоречие между традиционно сло-
жившейся системой практической подготовки в образовательном 
учреждении и возросшими требованиями работодателей к про-
фессионально важным качествам специалиста, его компетенций. В 
наши дни при оценке качества учебных достижений выпускников 
на первый план выходит не объем усвоенных знаний, а необходи-
мые компетенции, творческий подход к решению учебных и жиз-
ненных проблем, умения самостоятельно приобретать знания и 
применять их в ситуациях, близких к будущей профессиональной 
деятельности. 

Сегодня работодатели заинтересованы в служащих, которые 
умеют работать творчески, способны генерировать идеи и рабо-
тать в команде. Их взаимоотношения с университетами и их реко-
мендации по подготовке выпускников как будущих специалистов, 
успешно функционирующих в деловой среде, приобретают боль-
шое значение. Этого достичь в настоящее время можно лишь с по-
мощью хорошо организованной производственной практики. Ана-
лиз деятельности иджеванского филиала показал, что одним из ее 
слабых сторон является неэффективность производственной прак-
тики4. Из опроса выпускников 2012/2013 года были сделаны сле-
дующие выводы: 90% студентов недовольны количеством практи-
кантов на одно место (до 10 человек); многие организации не 
заинтересованы в проведении практики и безразличны к качеству 
практических работ; полученные навыки не достаточны для под-
готовки дипломной работы; студенты являются больше помехой в 
деятельности организаций, чем необходимой помощью. 

Для решения проблемы можно сделать следующие предложе-
ния: 

- увеличить количество часов отводимых для практики на 40 
часов и ввести преддипломную практику; 
                                                
4 «Самоанализ институциональных возможностей» 2013 г., стр.64, пункт 9 
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- методом опроса выявить как можно много заинтересован-
ных разнопрофильных частных и государственных организаций, 
что-бы на одно место приходилось не более два студента; 

- темы дипломных работ привести в соответствие с деятель-
ностью организации проводящей практику, каждый раз изучая оп-
ределенную сторону деятельности (производство, сбыт, бухгалте-
рия, менеджмент, маркетинг и т.д.)  

- план проведения практики должен быть разработан сов-
местно руководителями практики и дипломной работы; 

-  ввести скользящий график, то есть при необходимости, ис-
ходя из темы дипломной работы, студент может проходить прак-
тику в нескольких организациях (банк, статистическая служба, 
служба занятости и т. д.);  

- сам филиал так же может служить базой проведения прак-
тики. 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 
ԱՐՏԱԴՐԱԿԱՆ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԴԵՐԸ ՄՐՑՈՒՆԱԿ  

ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԳՈՐԾՈՒՄ 
Սարիբեկյան Ա. 

 
Ցանկացած երկրի տնտեսության մրցունակությունը պայմա-

նավորված է մարդկային կապիտալի զարգացման բարձր աստի-
ճանով: Դա կարելի է ապահովել, պատրաստելով մասնագետ-
ներ, որոնք ունեն խորը տեսական գիտելիքներ, գործնական և 
թիմային աշխատանքի հմտություններ: 
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ԲԱԺԻՆ II. 
 

ԿԱՅՈՒՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 
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ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՈԼՈՐՏԻ ԳԵՆԴԵՐԱՅԻՆ 
ԽՏՐԱԶԱՏՄԱՆ ԴՐՍԵՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

 
ՄԱՐԶՊԱՆՅԱՆ Հ.,  տնտեսագիտության դոկտոր,  
 պրոֆեսոր, ԵՊՀ Իջևանի մասնաճյուղ,  
Որպես ՄԱԿ-ի անդամ պետություն` Հայաստանը վավերաց-

րել է Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության կողմից ըն-
դունված բոլոր հիմնական կոնվենցիաները, որոնք վերաբերում 
են աշխատանքի ոլորտում գենդերային հավասարակշռության 
ապահովման հիմնախընդիրներին: Այդուհանդերձ, նշված ոլոր-
տում ինչպես ողջ հանրապետության, այնպես էլ առանձին մար-
զերի կտրվածքով դեռևս առկա է էական գենդերային անհաշվե-
կշռվածություն: 

2011թ. ՀՀ-ում աշխատանքային ռեսուրսների կազմում կա-
նանց և տղամարդկանց թվաքանակները կազմել են համապա-
տասխանաբար 1269,3 հազ (55,5%) և 1017.0 հազ (44,5%) մարդ, 
մինչդեռ տնտեսապես ակտիվ են կանանց 49%-ը (701,8 հազ. 
մարդ) և տղամարդկանց 51%-ը (739 հազ. մարդ): Հանրապետութ-
յունում տնտեսական ակտիվության ընդհանուր անկման պայ-
մաններում կանանց տնտեսական ակտիվությունը շարունակում 
է աճել (2005թ.՝ 45%, 2011թ.՝ 55%)՝ տարիքային բոլոր խմբերում 
տղամարդկանց համեմատությամբ մնալով դեռևս ավելի ցածր 
մակարդակում1: 

1,18 միլիոն զբաղվածների ընդհանուր թվաքանակում տղա-
մարդկանց մասնաբաժինը (611 հազ կամ 52%) զգալիորեն գերա-
զանցել է կանանցը (564,2 հազ կամ 48%), թեև վերջին տարինե-
րին հարաբերականորեն նվազել է (2005թ.՝ 52%): ՀՀ բոլոր մարզե-
րում նույնպես զբաղվածների մեջ գերակշռում են տղամարդիկ, 

                                                
1 Տե՛ս՝ Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, Վիճակագրական գրքույկ, ՀՀ  ԱՎԾ, 

2012, էջ 108 -110: 
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բացառությամբ Վայոց Ձորի, որտեղ զբաղվածությունը սեռային 
կտրվածքով հավասարաչափ է բաշխված: 

Զբաղվածության կարգավիճակի վերլուծությունը ևս չի խո-
սում գենդերային հավասարության հաստատման օգտին. եթե 
վարձու աշխատողների թվում կանանց և տղամարդկանց մաս-
նակցությունն էապես տարբեր չէ, (47% կին, 53% տղամարդ), ա-
պա ինքնազբաղվածների, և հատկապես` գործատուների դեպ-
քում տղամարդկանց բաժինը (գրեթե 80%) դեռևս զգալիորեն մեծ 
է: Հայաստանում գոյություն ունեն կանանց ձեռնարկատիրական 
գործունեության ճյուղային կողմնորոշման որոշակի յուրահատ-
կություններ. նրանց կողմից ստեղծված ձեռնարկությունների մեծ 
մասը գործում է այն ճյուղերում,որոնք ավանդաբար ունեն «կա-
նացի» մասնագիտացումներ` թեթև և սննդի արդյունաբերութ-
յուն, մանրածախ առևտուր, կրթություն, գիտություն, առողջա-
պահություն, ծառայությունների ոլորտ:  

Հայաստանում կանանց ձեռներեցությանը աջակցություն 
ցուցաբերող կազմակերպությունները կատարում են ընդհանրա-
կան գործառույթներ: Բացառությամբ պետության գործառույթնե-
րից, այն է՝ օրենսդրական և նորմատիվային ակտերի ընդունում, 
մնացած բոլոր գործառույթների իրականցման մեջ ներգրավված 
են միևնույն կառույցներն ու կազմակերպությունները: Գոյություն 
ունեցող կառույցներից շատերում, որոնք պատասխանատու են 
քաղաքականության և ծրագրերի մշակման, տարբեր ծառայութ-
յունների մատուցման համար կանայք որևէ դերակատարություն 
չունեն` չնայած այն հանգամանքին, որ դրանք շոշափում են 
նրանց շահերը: Այդ կառույցներում առկա գենդերային անհաշ-
վեկշռվածության պատճառով կանանց հուզող հարցերը շատ 
դեպքերում դուրս են մնում պետություն-մասնավոր հատված 
երկխոսության ժամանակ քննարկվող հարցերի շարքից կամ էլ 
մակերեսայնորեն են լինում ներկայացված քննարկումների ժա-
մանակ: Այս ամենը մեկ անգամ ևս գալիս է փաստելու Հայաս-
տանում կին գործատուների նկատմամբ փաստացի խտրակա-
նության առկայությունը:  



– 106 – 

ՀՀ աշխատանքի շուկայում հորիզոնական խտրականությու-
նը շատ դեպքերում բացատրվում է սեռերի նախընտրություննե-
րով, մինչդեռ դրանից զատ շատ ավելի անընդունելի է գոյություն 
ունեցող ուղղահայաց խտրազատությունը։ Այսինքն` նույնիսկ 
տնտեսության «կանացի» դեմք ունեցող ճյուղերում կանանց մի-
ջին աշխատավարձն էապես ցածր է տղամարդկանցից, չնայած 
այն հանգամանքին, որ կանանց կրթական ցենզը և մասնագիտա-
կան պատրաստվածությունն ավելի բարձր են։ Դա պայմանա-
վորված է նրանով, որ այդպիսի ճյուղերում, այդուհանդերձ գոր-
ծող հաստատությունները հիմնականում գլխավորում են տղա-
մարդիկ: 

Վերոնշյալը, մասնավորապես, ակնհայտորեն դրսևորվում է 
առողջապահության ոլորտում: Այսպես, իրականացված ուսում-
նասիրություններով պարզվել է, որ ներկայումս Հայաստանում 
բժիշկների ընդհանուր թիվը կազմում է շուրջ 13200 մարդ, որից 
կանայք` 8850 հոգի (66,5%): Չնայած դրան, ոլորտի կառավար-
ման համակարգում ՀՀ մարզպետարանների առողջապահության 
վարչությունների 10-ը պետերից միայն 4-ը, իսկ գործող 100 բուժ-
հաստատությունների տնօրեններից՝ միայն 15-ն է կին:  

Եթե հաշվի առնվի նաև այն փաստը, որ ընդհանուր բուժաշ-
խատողների ստորին մակարդակում (բուժքույրեր, սանիտարներ 
և այլն) գրեթե ամբողջապես աշխատում են կանայք, ապա պարզ 
կդառնա, որ ամբողջությամբ վերցրած Հայաստանում առողջա-
պահության ոլորտում եկամուտների գենդերային տարբերակվա-
ծությունը անընդունելի չափերով մեծ է՝ հստակ արտահայտված 
ուղղահայաց խտրազատման հատկանիշով: Պատկերը գրեթե 
նույնն է նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմիններում, արտադրական ձեռնարկություննե-
րում, սպասարկման ոլորտում, բանկային համակարգում: 

Առկա է նաև էական խզում միջին ամսական զուտ եկամտի 
ցուցանիշի գծով: ՀՀ տնտեսության ֆորմալ ոլորտում կանանց 
միջին աշխատավարձը շարունակում է մնալ տղամարդկանց աշ-
խատավարձի 60%-ի սահմաններում. 2012թ. տղամարդ վարձու 
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աշխատողների միջին աշխատավարձը կազմել է 131293 դրամ, 
իսկ կանանցը՝84992 դրամ: Նույնը նկատվել է նաև զբաղվածութ-
յան այլ կարգավիճակներում. տղամարդ գործատուների եկա-
մուտները 22.9%-ով բարձր են եղել կանանց համեմատ, իսկ ինք-
նազբաղված տղամարդկանց եկամուտն ավելի քան կրկնակի 
անգամ գերազանցել է կին ինքնազբաղվածների եկամտին2:  

ՀՀ-ում չզբաղվածների, աշխատանք փնտրողների, աշխա-
տանքի տեղավորվածների և գործազուրկների վերաբերյալ վի-
ճակագրական տվյալներում առկա են որոշակի անհամապա-
տասխանություններ` կախված աղբյուրից: Այսպես, օրինակ, 
ըստ ՀՀ Զբաղվածության պետական ծառայության պաշտոնա-
կան տվյալների՝ 16-62 տարեկան բնակչության կազմում 2011 թ-
ին գործազուրկների թվաքանակը կազմել է 73,9 հազ.մարդ (6,9 
%), իսկ ՀՀ ԱՎԾ Տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի 
ամբողջական հետազոտության արդյունքներով 257,7 հազ.մարդ 
(18,4 %): Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թվում շուրջ 
70 %-ը կանայք են, մինչդեռ ըստ վերոնշյալ հետազոտության՝ 
կին և տղամարդ գործազուրկների փաստացի տարբերությունը 
այդքան էլ մեծ չէ ( 2009թ.՝ համապատասխանաբար 52 % և 48 %)3: 

Կատարված դիտարկումների, տարբեր հետազոտություննե-
րի արդյունքների ուսումնասիրության և ֆոկուս խմբերի ու հան-
դիպումների ընթացքում ստացված տեղեկատվության վերլուծու-
թյան արդյունքում, գործազրկության իրական մակարդակը հան-
րապետության տարբեր մարզերում գնահատվում է 20-30%-ի 
սահմաններում: Ընդ որում կանանց և տղամարդկանց իրական 
գործազրկության մակարդակների միջև գոյություն ունի որոշակի 
տարբերություն, բայց ոչ Զբաղվածության տարածքային կենտ-
րոններում (ԶՏԿ) գրանցված տվյալների չափով: Սա բացատըր-
վում է ոչ միայն նրանով, որ կանայք ավելի են հակված գրանցվել 

                                                
2 Նույն տեղում, էջ 133: 
3 Ոչ ֆորմալ հատվածը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հայաստանում, ՀՀ ԱՎԾ 

և Ասիական զարգացման բանկ, Երևան, 2010 թ., էջ 44-45:  
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և ստանալ գործազուրկի կարգավիճակ, այլև այն հանգամանքով, 
որ գործազուրկ տղամարդիկ կանանց համեմատ ավելի շատ են 
մեկնում արտագնա աշխատանքների և այդ պատճառով չեն 
գրանցվում որպես գործազուրկ:  

Գործազրկության հիմնախնդրի գենդերային հայեցակետը 
կարեվորվում է հատկապես տարիքի և ամուսնական վիճակի 
հաշվառմամբ. եթե 15-24 տարիքային խմբի տղաների և աղջիկնե-
րի համար աշխատանք գտնելու հավանականությունը գրեթե 
նույնն է, ապա 40-44, 45-49 և 50-54 տարիքային խմբերի կանայք 
կրկնակի անգամ ավելի են ենթակա գործազրկության և հետևա-
բար՝ աղքատության մեջ հայտնվելու ռիսկին։  

Ընտանեկան հանգամանքների պատճառով գործազուրկ 
դարձածների ընդհանուր թվի մեջ 85,4 %-ը կանայք են և 14,6 %-
ը` տղամարդիկ, իսկ լրիվ աշխատանքային օրով զբաղված ա-
մուսնացածների թվում միայն 38,8 %-ն են կանայք, 61,2 %-ը 
տղամարդիկ են:  

Այս բոլորի հետ մեկտեղ պետք է նկատել, որ ՀՀ աշխատա-
շուկայում յուրահատուկ հիմնախնդիրներ են երևան գալիս տղա-
մարդկանց համար: Քանի որ տղամարդիկ ավելի շատ են 
ընդգրկված սեզոնային բնույթ ունեցող աշխատանքներում (շի-
նարարություն, ճանապարհաշինություն, գյուղատնտեսություն և 
այլն), ուստի ժամանակավոր կամ սեզոնային աշխատանքի ա-
վարտի պատճառով գործազուրկ դարձածների թվում տղամարդ-
կանց մասնաբաժինը կազմում է 83,9%, մինչդեռ կանանցը 16,1%:  

Զբաղվածության և աշխատանքի շուկայի գենդերային տար-
բերությունների համահարթումը դժվար կառավարելի գործըն-
թաց է, քանի որ այս ոլորտն ավելի մեծ չափով է ենթակա շուկա-
յական կոնյուկտուրայի տատանումներին (ինչը մեկ անգամ ևս 
փաստվեց վերջին տարիներին բռնկված ֆինանսատնտեսական 
ճգնաժամի պարագայում): Ուստի անհրաժեշտ է կոորդինացնել 
և միավորել տարբեր շահագրգիռ կառույցների` հանրապետա-
կան, մարզային և համայնքային կառավարման մարմինների, մի-
ջազգային դոնոր և խորհրդատվական կազմակերպությունների, 
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քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտների, ինչպես 
նաև համապետական և տարածաշրջանային նշանակության 
կրթօջախների ջանքերը այդ գործընթացի կառավարման արդյու-
նավետությունը բարձրացնելու նպատակով:  

Իրական գործազրկության մակարդակի ցուցանիշն անհրա-
ժեշտ է դիտարկել որպես կարևորագույն ցուցանիշ զբաղվածութ-
յան իրական պատկերը տեղերում գնահատելու և գենդերային 
հաշվեկշռվածություն ապահովող կրթական և զբաղվածության 
համապատասխան ծրագրեր և միջոցառումներ մշակելու և իրա-
կանացնելու համար: Քանի որ կանանց, ինչպես նաև երիտա-
սարդների տեսակարար կշիռը զբաղվածների մեջ համեմատա-
բար ցածր է, անհրաժեշտ է նրանց դիտել որպես նպատակային 
հատուկ խմբեր գործազրկության մակարդակի կրճատմանը 
նպաստող միջոցառումների իրականացման ժամանակ: Մասնա-
վորապես, միևնույն որակավորման աշխատուժի աշխատանքի 
ընդունելու հարցում նպատակահարմար է սահմանել կանանց և 
բուհերի շրջանավարտների նվազագույն քվոտաներ: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
1. ՀՀ աշխատանքի շուկայի վերլուծություն (գիտահետազո-

տական աշխատանք): Երևան, «Ասողիկ», 2010: 
2. Սուվարյան Յու. և ուրիշներ, Գիտակրթական համակար-

գը և տնտեսական զարգացումը: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 
Երևան, 2011:  

3. Ս.Երիցյան, Ա.Ճուղուրյան, Բոլոնիայի գործընթաց. Հա-
մալսարանական կրթություն և ակադեմիական ազատություն-
ներ: Երևան, 2009: 

4. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2011: ՀՀ ԱՎԾ, 
2012: 

5. ՀՀ սոցիալ-տնտեսական վիակը 2011թ հունվար-դեկտեմ-
բերին, ՀՀ ԱՎԾ, Երևան, 2012: 
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6. Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ, Վիճակագրական 
գրքույկ, ՀՀ Ա Վ Ծ, 2012: 

7. Ոչ ֆորմալ հատվածը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը Հա-
յաստանում, ՀՀ ԱՎԾ և Ասիական զարգացման բանկ, Երևան, 
2010: 

8. Gender Aspects of Municipal and Economic Development in 
Tavush, Gegharquniq, Ararat, Vayots Dzor and Syunik Regions of Ar-
menia. Analitical Report; GIZ “Municipal and Economic Development 
in Armenia” Programme, Yerevan, 2011. 

 
РЕЗЮМЕ 

ПРОЯВЛЕНИЯ ГЕНДЕРНОЙ ДИСКРИМИНАЦИИ  
В СФЕРЕ ЗАНЯТОСТИ В РА 

Марзпанян А. 
 
Преодоление гендерной дисскриминации в сфере занятости – 

трудноуправляемвй процесс, так как этот процесс в больщей сте-
пени происходит под влиянием рыночной коньюктуры. Поэпому 
необходимо соединить усилия всех заинтересованных сторон: 
институт госвдарственного управления, территориального и мест-
ного самоуправления, международных организаций, гражданского 
общества, а так же научных и образовательных учреждений. 
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ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ  
ՍՈՑԻԱԼ-ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ  

 
ԱՍՈՅԱՆ Լ.,  պատմական գիտությունների թեկնածու,  
 դոցենտ, Գյումրու Մ.Նալբանդյանի անվան  
 պետական մանկավարժական ինստիտուտ 
 
1990-ական թթվականներից ի վեր ՀՀ լրջագույն մարտահրա-

վերներից մեկը մնում է օտարերկրյա էմիգրացիան, որի շրջա-
նակները սահմանափակվում են հիմնականում աշխատանքային 
միգրացիայի հոսքերով. 2002-2007թթ. ժամանակահատվածում ՀՀ 
արտաքին միգրացիոն հոսքերում աշխատանքային միգրանտնե-
րը կազմել են 94%1: Չնայած նրան, որ 1948թ. «Մարդու իրավունք-
ների համընդհանուր հռչակագրի» 13-րդ հոդվածի համաձայն 
«յուրաքանչյուր ոք ունի տվյալ պետության սահմաններում ա-
զատ տեղաշարժվելու և բնակավայր ընտրելու իրավունք»2, այ-
դուհանդերձ խնդիրը մնում է խիստ արդիական և ուսումնասիր-
ման կարոտ, քանզի առաջացնում է իրավական, հատկապես սո-
ցիալ-տնտեսական և ժողովրդագրական խնդիրներ թե՛ արտերկ-
րում (ժամանման վայրում), և թե՛ Հայաստանում: 

Որպես սոցիալ-տնտեսական, հասարակական երևույթ աշ-
խատանքային միգրացիան հայ իրականության մեջ նորույթ չէ: 
Դեռևս 10-11-րդ դարերում՝ կապված երկրի սոցիալ-տնտեսական 
պայմանների վատթարացման, պետության կորստի և դրանից 
բխող ներքին և արտաքին քաղաքական խնդիրների առաջացման 
հետ, ինչպես և մեր օրերում՝ հայերն արտագաղթել են՝ աշխա-
տանք գտնելու, բարեկեցության ակնկալիքով:  

                                                
1 «2002-2008 թթ. Հայաստան վերադարձող միգրանտների հետազոտություն», 

ԱՍՏ/ԵԱՀԿ, Երևան, 2008թ., էջ 10-11: 
2 Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր// http://www.un.am/res/ 

Human%20Rights/ Armenian %20Documents/UDHR_arm.pdf: 
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Հայ բնակչության միգրացիոն գործընթացը պայմանականո-
րեն կարելի է բաժանել հետևյալ շրջանների. 1) միգրացիա առ-
հասարակ, որը բնորոշ է եղել բոլոր հին քաղաքակրթություննե-
րին, քանզի անընդհատ տեղաշարժը մարդկության բնորոշ հատ-
կանիշներից է առհասարակ3, 2) միգրացիայի արդյունքում Եվրո-
պայում, Ասիայում, Աֆրիկայում, Ռուսիայում հայկական գաղ-
թավայրերի կազմավորման գործընթաց (սկսած 9-րդ դարից)4, 3) 
աշխատանքային միգրացիա՝ արտագնա աշխատանք (պանդըխ-
տություն), որն ավելի լայն տարածում ստացավ 19-րդ դարի կե-
սերից և որոշ առումով շարունակվում է ցայսօր, 4) օրինական 
(անօրինական) միգրացիա, որն ավելի բնորոշ է 20-րդ դարի վեր-
ջին և 21-րդ դարին: 

Վաղ շրջանի միգրացիայի արդյունքում ձևավորվեցին և 
զարգացան պետություններ: Միջնադարում հայերի զանգվածա-
յին տեղաշարժերի արդյունքում ստեղծվեցին և զարգացան հայ-
կական գաղթօջախներ, որոնք հետագայում համալրվեցին 1915թ. 
Ցեղասպանության հետեվանքով հարկադրաբար տեղահանված 
հայերով: 19-20-րդ դարերում արտագնա աշխատանքի արդյուն-
քում համալրվեցին աշխատուժով մեծ քաղաքները. արևմտահայ 
իրականությունում՝ հիմնականում Կ.Պոլիսը, Զմյուռնիան, արևե-
լահայոց պարագայում՝ Մոսկվան, Պետերբուրգը, Բաքուն և այլն: 
19-րդ դարի վերջին շուրջ 80 հազար հայ ապրում և աշխատում 
էր Ռուսական կայսրության տարբեր տարածաշրջաններում՝ 
ընդհուպ Միջին Ասիայում և Սիբիրում5: Միևնույն ժամանակ դա 
էապես չէր ազդում Հայաստանի սոցիալ-տնտեսական ընդհա-
նուր կացության վրա, քանզի բնակչության 70%-ից ավելին շա-
րունակում էր բնակվել ու աշխատել հայրենիքում: Մեր օրերում 

                                                
3 Ратцель Ф., Народоведение (Антропогеография)//Геополитика, СПб., 2011, с. 14. 
4 Տե՛ս Ա.Աբրահամյան, Համառոտ ուրվագիծ գաղթավայրերի պատմության, Եր., 

1979: 
5 Տե՛ս Լ.Ա.Ասոյան, Հայերը Ռուսական կայսրությունում 19-րդ դարի վերջին. 

Պատմաժողովրդագրական հետազոտություն (ըստ 1897թ. մարդահամարի 
տվյալների), Գյումրի, 2010: 
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ևս աշխատանքային միգրանտների մոտ 70%-ն ուղղվում է դեպի 
Ռուսաստանի Դաշնություն, ինչը պայմանավորված է մի շարք 
օբյեկտիվ (վիզային մեղմ ռեժիմ, լեզվի իմացություն, աշխատա-
շուկայի և տրանսպորտային միջոցների մատչելիություն) և սուբ-
յեկտիվ (հայկական ստվար համայնքի գոյություն) գործոնների 
առկայությամբ: 

Անցյալ տարիների միգրացիոն իրավիճակի վերլուծությունը 
թույլ է տալիս առանձնացնել 3 փուլեր՝ յուրաքանչյուրին բնորոշ 
իր առանձնահատկություններով.  

- 1-ին փուլ՝ 1992-1994 թթ. – զանգվածային արտագաղթի 
փուլ, երբ այդ 2,5 – 3 տարիների ընթացքում Հայաստանը «կորց-
րեց» շուրջ 450.000 իր քաղաքացիներին։  

- 2-րդ փուլ՝ 1995-2002թթ. – միգրացիայի բացասական սալ-
դոյի կայունացում՝ (տարեկան 40-60 հազ. մարդ) և նախորդ փուլի 
համեմատ միգրացիոն շրջանառության ծավալների կրճատում։ 

- 3-րդ փուլ՝ 2002թ.–ից մինչև մեր օրերը – միգրացիայի բա-
ցասական սալդոյի հետագա կրճատում, ընդ որում որոշ տարի-
ների (2008թ.) դրական սալդոյի արձանագրում, ուղևորաշրջանա-
ռության ծավալների կտրուկ աճ և ցամաքային անցումային կե-
տերով սահմանը հատողների տեսակարար կշռի մեծացում6:  

Ըստ ընտրանքային հետազոտությունների արդյունքների՝ ի 
թիվս այլ պատճառների, միգրացիայի դրդապատճառներ են շա-
րունակում հանդիսանալ աշխատատեղերի բացակայությունը և 
ցածր աշխատավարձը: 2011թ. տվյալներով երկրի բնակչության 
մոտ 40%-ը ստանում է 60000-ից ցածր աշխատավարձ: Իսկ գոր-
ծազուրկների 37,3%-ը կազմում են 31-54 տարեկանները7: Այ-
սինքն, չեն փոխվել ինչպես միգրացիայի պատճառները, շարժա-
ռիթները, բնույթը, սակայն փոխվել են այդ երևույթի ընկալումնե-
                                                
6 Միգրացիան դրական կողմեր էլ ունի//<<Հայկական ժամանակ>>, 03,04,2012// 

http://www.armtimes. com /31979: 
7 Զբաղվածության հիմնական ցուցանիշները Հայաստանի Հանրապետությու-

նում// Զբաղվածության պետական ծառայություն// http://employment.am/am/ 
39/free.html: 
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րը: Եթե նախորդ ժամանակաշրջանում միգրացիան ուներ բացա-
ռապես սոցիալ-տնտեսական հենք, ապա արդի ժամանակաշր-
ջանում այն լուծում է նաև որոշ աշխարհքաղաքական խնդիրներ. 
21-րդ դարի գերտերությունները ձգտում են ուժեղացնել իրենց 
ազդեցությունն աշխարհում նաև ապրանքների և աշխատուժի 
հոսքերի միջոցով8, այդիպսով ի թիվս այլոց աշխատանքային 
միգրացիան դարձնելով միջազգային մասշտաբի գործոն և խն-
դիր, որն ուղղակիորեն շաղկապվում է պետության անվտան-
գության ապահովման խնդրի հետ:  

Աշխատանքային միգրացիայի հետևանքով պետության 
առջև ծառանում են մի շարք կարևոր հարցեր՝ ՀՀ քաղաքակիրթ 
ինտեգրում միջազգային աշխատաշուկային, աշխատանքային է-
միգրացիայի և իմիգրացիայի օրենսդրական կանոնակարգում և 
պետական նպատակային վերահսկում; աշխատանքային էմիգ-
րացիայի իրավունքների և օրինական շահերի պետական պաշտ-
պանության իրականացում, ինչը թույլ կտա կանխել որակյալ 
կադրերի միգրացիան՝ «ուղեղների արտահոսքը», նվազեցնել 
երկրի հարկատու զանգվածի, հիմնականում աշխատունակ երի-
տասարդ արական սեռի բնակչության արտահոսքը, որն ուղղա-
կիորեն առնչվում է երկրի անվտանգության հետ, քանզի անկա-
ռավարելի միգրացիան կարող է նպաստել նաև առանց այն էլ 
աստիճանական տարածվող դեպոպուլյացիոն գործընթացին: 
Բացի այդ աշխատանքային միգրացիան լուրջ ազդեցություն ունի 
երկրի տնտեսական զարգացման գործում: Հայաստանի տնտե-
սական աճը 2012թ. կազմել է 7.2%, 2013թ. պետական բյուջեի 
հիմքում դրված է 6.2%, իսկ կիսամյակի տվյալներով տնտեսա-
կան ակտիվությունը 4.4% է9: Հատկապես մեծ է ազդեցությունը 
երկրի ՀՆԱ-ի վրա, քանզի այս գործընթացում ներգրավված է 

                                                
8 Геополитика, СПб., «Питер», 2077, с.6. 
9 Տվյալներն ըստ Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի // <<Է-

լեկտրաէներգիայի և գազի սակագների բարձրացումը կարող է ազդել Հայաս-
տանի տնտեսական աճի վրա. ՎԶԵԲ տնտեսագետ>>//NEWS.am, 19.07.2013 
//http://news.am/arm/news/163334.html 
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հիմնականում 20-49 տարեկան արական սեռի բնակչությունը, ո-
րը համալրում է արտերկրի աշխատուժի շարքերը՝ նպաստելով 
տվյալ երկրի զարգացմանը, միևնույն ժամանակ բացասական 
ազդեցություն թողնելով ՀՀ ներքին աշխատաշուկայի վրա` 
ստեղծելով աշխատաշուկայում առաջարկի և պահանջարկի ան-
համապատասխանություն10: Վերարտադրողական տարիքի ան-
ձանց, մասնավորապես տղամարդկանց, տևական բացակայութ-
յունը ուղղակիորեն ազդում է բնակչության վերարտադրողական 
վարքի վրա. անբարենպաստ փոփոխությունների է ենթարկվում 
հանրապետության բնակչության սեռատարիքային կազմը: 
2012թ. դրությամբ ՀՀ արական սեռի բնակչությունը կազմել է 
1590.3 հազար մարդ կամ 48.6%, իգական սեռի բնակչությունը՝ 
1684.0 հազար կամ 51.4%11: Արտագնա աշխատանքների ժամա-
նակահատվածում հատկապես գյուղական համայնքներում ա-
րական բնակչության առանց այն էլ զիջող թվաքանակը նվազում 
է գրեթե կրկնակի. աշխատանքային միգրացիան ավելի հատուկ 
է հիմնականում գյուղական բնակավայրերին, քանզի քաղաքում, 
հատկապես Երևանում, զբաղվածության խնդիրը գրեթե լուծելի 
է: Սա իր հերթին հանգեցնում է բնակչության անհամաչափ 
բաշխվածությանը քաղաքի և գյուղի միջև, որը որպես հետևանք 
չի ապահովում գյուղատնտեսության զարգացում, և պետությունը 
ստիպված է լինում գյուղմթերքը ներմուծել: Այսպես 2012թ. 
դրությամբ քաղաքային բնակչությունը կազմել է 2070,5 հազար, 
որից 1107,8-ը՝ Երեվանում, իսկ գյուղական բնակչությունը՝ 1159,6 
հազար: Միգրացիայի բացասական սալդոյի ամենաբարձր ցու-
ցանիշները գրանցվել են Երևանում, Գեղարքունիքի և Շիրակի 
մարզերում:  

Աճի միտում ունի նաև միայնակ մայրերի թվաքանակը, քան-
զի տարվա մեծ մասը դրսում անցկացնելուց հետո տղամարդիկ 
նոր ընտանիք են կազմում, հրաժարվելով իրենց նախկին ընտա-

                                                
10 Զբաղվածության պետական ծառայություն//http://employment.am/am/73/ free: 
11 Ազգային վիճակագրական ծառայություն, Հայաստանի վիճակագրական տա-

րեգիրք, 2012թ. //Բնակչություն, http://www.armstat.am/file/doc/ 99471433.pdf: 
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նիքներից, և ամուսնալուծվում: Եթե 1990թ. ամուսնալուծվածնե-
րը կազմել են ընդամենը 4347 մարդ, ապա միայն 2012թ. 1-ին կի-
սամյակում նրանց թիվը կազմել է 779 մարդ12: Ընդ որում ամուս-
նալուծությունները մեծաթիվ են 1-4 տարի <<ամուսնական 
ստաժ>> ունեցողների խմբում13: Ընդհանուր առմամբ 2012թ. ա-
ռաջին եռամսյակի համեմատությամբ ամուսնությունների թիվը 
նվազել է 1,6%-ով, ամուսանլուծությունների թիվն ավելացել 
11,5%-ով14: Ըստ Միգրացիոն պետական ծառայության15 տվյալնե-
րի Ռուսաստանի ԴՄԾ տարածքային մարմիններում միգրացիոն 
հաշվառման կանգնած ՀՀ քաղաքացիների թիվը ըստ կացության 
վայրի 2011թ. տվյալներով կազմել է 713272 հայ, որոնցից 59 127-
ին տրվել է արտոնագիր աշխատելու համար, 53 868-ին ձևա-
կերպվել է աշխատանքի թույլտվություն, 268-ին՝ ձևակերպվել է 
աշխատանքի թույլտվություն, որպես որակավորում ունեցող 
մասնագետների, 39՝-ին ձևակերպվել է աշխատանքի թույլտվութ-
յուն՝ որպես բարձր որակավորում ունեցող մասնագետներին16: 
2012թ. առաջին կիսամյակում ըստ նույն ԴՄԾ տվյալների հաշ-
վառվել է 156 184 ՀՀ քաղաքացի17: Իհարկե, բարձր որակավորում 
ունեցող մասնագետների թիվը մեծ չէ, բայց այդ թվերը մեր պա-

                                                
12 Տե՛ս նույնը, գծապատկեր 2. Ամուսնությունները և ամուսնալուծությունները, 

1990-2012 հունվար-հունիս: 
13 ԱՎԾ, Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք, 2012թ., http://www.armstat.am 

/file/doc/99471433.pdf: 
14 Հայաստանում ամուսնությունների և ամուսնալուծությունների հա-վասարա-

կշռությունը վատթարանում է // http://1lur.am/am/?p=127085: 
15 Հայաստանի Հանրապետության Տարածքային նախարարության Միգրացիոն 

պետական ծառայություն //http://www.smsmta.am/?menu_id=129: 
16 Տե՛ս 2011թ. միգրացիայի ոլորտում հիմնական վիճակագրական ցուցանիշնե-

րը, Աղյուսակ 1// Հայաստանի Հանրապետության Տարածքային նախարարու-
թյան Միգրացիոն պետական ծառայություն //http://www.smsmta.am/? 
menu_id=129: 

17 Տե՛ս 2012թ. 1-ին կիսամյակում միգրացիայի ոլորտում հիմնական վիճակա-
գրական ցուցանիշները, Աղյուսակ 2// Հայաստանի Հանրապետության Տա-
րածքային նախարարության Միգրացիոն պետական ծառայություն //http:// 
www.smsmta.am/?menu_id=129: 
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րագայում սպառնացող են, քանզի խոչընդորտում են երկրի 
տնտեսկան զարգացումը: Որպես հետևանք աճում են սոցիալա-
պես անապահով զանգվածի թվաքանակը, գործազրկության և 
աղքատության ցուցանիշները18: 2011թ. տվյալներով երկրի 
տնտեսապես ոչ ակտիվ զանգվածը կազմել է 845,4 հազար մարդ, 
որից 564,2 հազարը՝ կանայք19: 2012թ. հունվարի 1-ի դրությամբ 
զբաղվածության գործակալության 10 մարզային և 41 տարածքա-
յին կենտրոններում հաշվառված աշխատանք փնտրող անձանց 
թվաքանակը կազմել է 81733 մարդ, իսկ գործազուրկների թիվը` 
69440 մարդ, հանրապետությունում պաշտոնապես գրանցված 
գործազրկության մակարդակը կազմել է 6.2%20: Միևնույն ժամա-
նակ գործազուրկների ընդհանուր թվաքանակում գերակշռում են 
կանայք՝ 137,6 հազար21: 

Այսպիով, աշխատանքային միգրացիան առաջացնում մի 
շարք սոցիալ-տնտեսական, ժողովրդագրական խնդիրներ, որոնք 
անհապաղ լուծման կարիք ունեն, քանզի երկրից հեռանալու 
մտադրության մասին հայտնել է երևանաբնակ տղամարդկանց 
50%-ը, 18-29 տարեկան հարցված երիտասարդների 52%22:  

 
 
 

                                                
18 Միևնույն ժամանակ հարկ է նշել, որ Հայաստանում չի իրականացվում ՀՀ վե-

րադարձող միգրանտների հաշվառում ոչ սահմանակետերում և ոչ էլ Հանրա-
պետության տարածքում, հետևաբար առկա չեն ստույգ վիճակագրական 
տվյալներ վերադարձի հոսքերի ծավալների վերաբերյալ // ՀՀ վերադարձի 
հոսքերի ուսումնասիրում և գնահատում //http://www.migrant.am/s/images 
/stories /files /Reintegration%20arm.pdf: 

19 Տե՛ս http://www.armstat.am/file/article/marz_12_16.pdf: 
20 Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդագրական իրավիճակի բարելավ-

ման 2013 թ. Պետական ծրագիր, էջ 4 // http://www.smsmta.am/?menu_id=135: 
21 Միգրացիան դրական կողմեր էլ ունի//<<Հայկական ժամանակ>>, 03,04,2012// 

http://www.armtimes. com /31979: 
22 Տվյալներն ըստ Գևորգ Պողոսյանի (Հայկական սոցիոլոգիական ասոցիացիա-

յի ղեկավար) <<Գային, որ ի՞նչ ասեին>>//Հայկական ժամանակ, 18.06.2013// 
http://www.armtimes. com /42911: 
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РЕЗЮМЕ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ПОСЛЕДСТВИЯ  

ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ 
Л. Асоян 

 
С 1990-х гг. серьезнейшим вызовом для РА является вопрос 

трудовой миграции (эмиграции), которая имеет тяжелые социаль-
но-экономические и особенно демографические последствия, так 
как приводит к росту социально уязвимого населения, числа без-
работных, уменьшению численности мужского населения трудо-
способно возраста, и как следтсвие - увеличению удельного веса 
женского населения, развитию института матерей-одиночек (в на-
рицательном понимании), а так же влияет на процесс неравномер-
ного распределения городского и сельского населения. 
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Generally professional-educated person should make better deci-

sions for their families, increasing their economic security and well 
being. Secure families are better able to contribute to vital, thriving 
communities, further fostering community economic development. 
The public economic benefits from educated personality is also ob-
viously. But identifying and measuring those links is difficult. It is nes-
seary provides a snapshot of the current state of education in theå Iran 
as it relates to community and economic development. In the process, 
we look at a variety of issues: 

 why is tertiary education important, 
 what is conceptual framework of education and economic 

growth relation,  
 what proportion of private and public investment in education 

are underway. 
Basically and practically the connection between economic 

growth and education has been one of the central threads of economic 
analysis. Two famous figures for the economics Adam Smith1 in the 
18th century and Alfred Marshall2 in the 19th century, addressed the 
question of how individual investments in “education” influence the 
                                                
1 Smith Adam(1786), An inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nation( 

London: W. Stratham; Cannan Edition, New York: modern Library, 1937, pp,27-28 
2 Marshal Alfred:"Principles of Economics" 10th ed. The Macmillan Company 1961. 

Vol.IV., p.564. 
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wealth of nations. Throughout the 20th century, as Krueger and Lin-
dahl (2001) point out in their survey of these issues, modern professio-
nal economists have been attempting to develop empirical estimates of 
the relationship between education and economic growth3.  

Usually this literature is highly technical in the sense that it uses 
formal econometric models to test hypotheses using empirical data and 
finale conclusion that the economic evidence supports the view both 
public and private returns to investment in education are positive—at 
both the individual and economy-wide levels. Generally in literature 
on this subject can be subdivided into two general areas. Micro-econo-
mic levels looks at the relationship between different ways of measu-
ring a person’s educational achievement and what they earn. Most stu-
dies show consistent results for what can be called the private or per-
sonal pay-off from education. For individuals this means that for every 
additional year of schooling they increase their earnings by about 
10%. This is a very impressive rate of return. The macro-economic li-
terature examines the relationship between different measures of the 
aggregate level of educational attainment for a country as a whole and, 
in most cases, the standard measure of economic growth in terms of 
GDP4.  

For the most part the micro-economic literature has studied the 
relationship between two specific variables: the number of years of 
schooling and wages. Picking these two indicators is generally justified 
along two lines. One is that analyzing these two variables can provide 
insights into the basic economic hypothesis that educated people are 
more productive (earn higher wages). The other justification is that 
data on years of schooling and wages are available for study while 
other indicators are not. There are a myriad of difficulties with testing 
this main hypothesis using these variables, leaving aside the fact that 

                                                
3 Krueger et M. Lindahl, 2001, ‘Education for growth: why and for whom ?’, Journal of 

Economic Literature, 39: pp. 1101- 1136 
4 Riel Miller, Education and Economic Growth: From the 19th to the 21st Century, 

CISCO, pp. 45,  http://www.rielmiller.com       
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any data set will have errors and/or fail to capture the underlying cau-
sal factors that a social scientist is trying to isolate.  

Other similar types of problems arise from the use of years of 
schooling and income to test the hypothesis that more education 
makes a person more productive. For instance more years of schooling 
may just represent another more important factor in the determina-
tion of income, like social differences related to parental background; 
or the fact that specific communities have access to specific networks 
(plumbers instead of bankers); or certain social groups have particular 
ways of speaking, dressing, behaving, etc.. 

Alternatively there may be a social or signaling bias that leads to 
giving higher wages to people with more years of schooling (creden-
tials like high school diplomas, university degrees, etc.) despite the fact 
that these people are not actually more productive5. In this case the 
problem with the economic research is not only that years of school-
ling may be unrelated to productive capacity but also that productive 
capacity may be unrelated to earnings (see figure 1). 

Higher education can lead to economic growth through both pri-
vate and public channels. The private benefits for individuals are well 
established, and include better employment prospects, higher salaries, 
and a greater ability to save and invest. These benefits may result in 
better health and improved quality of life, thus setting off a virtuous 
spiral in which life expectancy improvements enable individuals to 
work more productively over a longer time further boosting lifetime 
earnings. From another hand, public benefits are less widely recogni-
zed, which explains many governments’ neglect of tertiary schooling 
as a vehicle for public investment. But individual gains can also benefit 
society as a whole6. Higher earnings for well-educated individuals 
raise tax revenues for governments and ease demands on state finan-
                                                
 5 S. Bowles, H. Gintis and M. Osborne, 2001, ‘The Determinants of Individual Ear-

nings: Skills, Preferences, and Schooling’ Journal of Economic Literature, 39-4, 
pp.1137-1176 

6 David Bloom, David Canning and Kevin Chan, Higher Education and Economic De-
velopment in Africa, Harvard University, September 20, 63-212, 2005, pp. 344-356   
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ces. They also translate into greater consumption, which benefits pro-
ducers from all educational backgrounds.  

Up to 1960, education economy was one of the neglected parts of 
economics. This field analyzes the various methods of measuring the 
outcomes of educational expenses that are recognized as investment 
costs. Although from Adam Smith onward, there were many discus-
sions about differences between capital and consumptive aspects of 
educational costs, it was the scientific movement of 1960 lead by 
Theodor Schultz at Chicago University which introduced this debate 
as one of the most controversial economic fields of research. Since 
1962, education economy has followed Schultz’s human capital theory; 
focusing on education in order to measure its capitals, outcomes, and 
resources. Human capital is merely an economic concept. In fact, the 
qualitative features of human beings are some kind of capital, since 
these qualities, by relying on education, may improve individual abili-
ties and lead to an increase in income or more satisfactions in future. 
Such kind of capital is human, because it is a part of mankind and 
grows with him or her. Human capital had remained unknown in the 
history of economic theories, because there was no position for it 
among the triple production factors. According to these factors, land is 
provided by nature, labor is supplied by workers, and capital is limited 
to different kinds of physical and material goods that are reproducible. 
Such a perception of production factors and restricting the capital to 
physical goods as well as ignoring the human capital lead to failures in 
the essential instruments for accomplishing proper economic analyses. 
That is because, on the one hand, investing in the quality of labor 
leads to the flourishing of their talents and innovations, and an in-
crease in their capacity of production, and on the other hand, it leads 
to the establishment of human capitals and an improvement in assig-
ning them. Human capital is recognized as an important factor in the 
progression of various societies. Human capital focuses on the indivi-
duals’ qualities and the quality of their abilities which are mainly ori-
ginated from investment in their education. The formation of human 
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capitals complements physical capitals, and like the background of 
physical capitals, leads to more productivity. More use of human capi-
tal increases the efficiency of physical capitals7 (Emadzadeh, 2006). 
Schultz’s human capital theory states that investment in labor is not a 
consumptive expense; rather it is a long term investment. Thus a broad 
look at future is needed when we examine the privileges and outcomes 
of education. Most of the studies on the role of education in economic 
growth, except those on productivity in agriculture, have been merely 
executed from macroeconomic views. Also, most of the estimates con-
cerning the return rate of investment in education are introduced as 
evidences of the relation between education and growth. Some scho-
lars basically think that the relation between education and income 
can be established, because it is taken into consideration in growth 
analyses. According to the argument that the return rate analyses are 
based on individual analyses in decision making on investment, we 
will mainly consider the subjects and researches that are related to 
macro aspects. Thus, the most important researches on relation bet-
ween education and economic growth from this point of view are re-
viewed in this paper, together with the results  

Historically, one can see that the necessity of education for socie-
ty is not a new debate; rather it dates back pre-Christianity. Many 
thinkers through centuries have emphasized education and its const-
ructive effects on individuals. Plato, born in 427 BC and the founder of 
the Academy in 378 BC believed that education, as the most serious 
human activity, is an important foundation in the individual and social 
life of human beings. He called education as the cause of the happiness 
of the society in his well known The Republic8 (Naghibzadeh, 1998). 

Aristotle like his teacher Plato had also a real concern about edu-
cation. For him education, more than other things, is the duty of sta-
                                                
7 Emadzadeh Mostafa, 2006. Principles of Education Economy. Isfahan: University 

Jihad Publication, p. 165 
8 Naghibzadeh, Abdolhosseyn. 1998. A View on Philosophy of Education, Tehran: 

Tahouri Publication, p.33.  
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tesmen. He believed that the legislators must emphasize the education 
of society more than anything else.  

 
ԱՄՓՈՓՈւՄ 

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃԻ  
ՓՈԽԿԱՊԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 
Մեյմանդի Մ.  

 
Կրթության և տնտեսական աճի փոխկապակցության հար-

ցերը ներկայումս գտնվում են տեսաբանների ուշադրության ներ-
քո: Հատկապես, կարևորվում են մարդկային կապիտալի ձևա-
վորման առանձնահատկությունները, կրթական գործոնի ազդե-
ցությունը տնտեսավարման ակտիվացման գործընթացում, ո-
րոնց գծով հոդվածում տարբեր ժամանակաշրջանների տեսա-
բանների մեկնաբանությունների համեմատական վերլուծություն 
է ներկայացվում:  
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АНТИКРИЗИСНОЕ УПРАВЛЕНИЕ КАК  
ЧАСТЬ ЭФФЕКТИВНОЙ СТРАТЕГИИ  

КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА 
 
СИМОНЯН Т.,  к.э.н., доцент  
МКРТЧЯН А. , к.э.н., ГГПИ 

 
В современных условиях быстро меняющейся внешней среды 

и высокого уровня неопределенности каждая организация, ставя-
щая перед собой долгосрочные перспективные цели, обязана и-
меть механизмы и инструменты быстрого реагирования на изме-
нения и форс-мажорные ситуации. Это утверждение имеет отно-
шение абсолютно ко всем организациям, к коммерческим банкам в 
том числе.  

Разработка и реализация стратегий коммерческих банков 
представляет собой затяжной и непростой процесс, имеющий свои 
особенности. По сути дела именно стратегия определяет цели и 
направления деятельности организации, раскрывает ее возмож-
ности и перспективы в долгосрочном периоде. Исходя из желания 
постоянно развиваться и добиваться необходимых результатов, 
коммерческие банки делают свой основной акцент на стратегию 
корпоративных отношений, стратегию управления активами и 
пассивами банка, а также финансовыми результатами. Несомнен-
но, именно эти три направления в большей степени обеспечивают 
плодотворную деятельность коммерческого банка, дают возмож-
ность объективно оценить стратегию банка, эффективность и це-
лесообразность его функционирования.  

Каждую из вышеперечисленных стратегий можно предста-
вить в следующей форме: 

Корпоративная стратегия банка. Одним из важнейших вопро-
сов корпоративного управления в коммерческих банках является 
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разработка стратегии системного управления корпоративными от-
ношениями. Данный вид стратегии является частью общей страте-
гии банка: она включает в себя качественно обобщенную модель 
определенных действий банка, охватывающих отношения менед-
жмента, акционеров и иных заинтересованных сторон.  

В реалиях армянской банковской системы наблюдается не-
сколько другая картина, где, чаще всего, понятие «корпоративного 
управления» сужается и включает в себя отношения банка лишь с 
определенной частью заинтересованных сторон. Обычно это 
клиенты, которые могут быть отнесены к категории «корпоратив-
ных клиентов». При этом под понятием «корпоративные клиенты» 
чаще всего подразумеваются юридические лица, представляющие 
из себя крупные организации. То есть предполагается как мини-
мум сложная организационная структура клиента, значительно 
большой диапазон потребностей в финансовых услугах банка, ог-
ромные денежные потоки и т.д.  

Однако, было бы желательно пересмотреть данный подход 
определения «корпоративных клиентов», что, в свою очередь, от-
разится на стратегии корпоративных отношений банка. В запад-
ной банковской деятельности «корпоративными» принято считать 
клиентов – представителей заинтересованных сторон, которые 
имеют большой вес в самой деятельности банка. Это в конечном 
счете может привести к изменению важнейших показателей (нап-
ример, стоимости банка, акций и т.д.).  

Несомненно, львиная доля корпоративных клиентов банка – 
это юридические лица, тем не менее, не стоит исключать, что фи-
зическое лицо тоже может проходить под категорию «корпоратив-
ного клиента»1. 

Управление активами и пассивами. Каждый коммерческий 
банк в ходе своей деятельности стремится получить как можно 
больше дохода за счет определенных операций, в основе которых 
лежит максимально эффективное использование существующих 
                                                
1 Конягина М.Н., Стратегия развития корпоративных отношений в банковском 

секторе экономики.- СПб ГУЭФ, 223 c., 2010. 
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денежных средств. Так как конкуренция в банковском секторе 
постоянно усиливается, то важной проблемой становится поиск 
новых возможностей получения прибыли, одновременно избегая 
неоправданнх рисков. На первый план выходит вопрос обеспече-
ния ликвидности банка, то есть способности банка обеспечить 
полное и своевременное выполнение своих финансовых обяза-
тельств2. 

Существуют 3 способа обеспечения ликвидности банка: 
1) Обеспечение ликвидности за счет активов. Этот способ яв-

ляется довольно- таки старым.  
2) Обеспечение ликвидности за счет пассивов. Однако этот 

подход, по определенным причинам, считается рискованным (на-
пример, из-за изменчивости процентных ставок).  

3) Обеспечение ликвидности посредством сбалансированного 
управления активами и пассивами. Основная идея состоит в том, 
что часть ликвидных средств можно держать в виде ценных бумаг 
и депозитов3.  

Финансовая стратегия. В системе общей корпоративной стра-
тегии банка стратегия управления финансовыми результатами от-
личается тем, что призвана обеспечить получение окончательных 
результатов. Сама по себе финансовая стратегия состоит из мно-
жества важных частей, и нет смысла раскрывать суть каждой из 
них. Перечислим лишь, из каких составных частей она образуется: 

1) стратегия управления себестоимостью банковских услуг; 
2) стратегия управления расходами банка; 
3) стратегия управления доходами банка; 
4) стратегия управления прибылью банка. 
Каждая из перечисленных стратегий управления финансовы-

ми результатами тесно взаимосвязана с остальными, и рассматри-
вать их в отдельности никак не целесообразно.  

                                                
2 Банковское дело. Под ред. д.э.н. проф. Коробовой,- М., Экономистъ, 766с., 2006. 
3 Кулаков А.Е., Управление активами и пассивами банка. "Издательская группа 

"БДЦ-пресс", 355 с., 2004. 
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Несомненно, стратегия корпоративных отношений, стратегия 
управления активами и пассивами, а также финансовая стратегия 
лежат в основе общей стратегии каждого банка. Принято считать, 
что именно они предопределяют эффективность деятельности 
банка, ее перспективы на будущее. Однако, в научной литературе 
при изучении деятельности банков, построении их стратегий 
практически всегда предполагается относительно стабильная 
внешняя среда, отсутствие внезапно возникающих внешних факто-
ров влияния, не говоря уже о кризисных ситуациях. На наш 
взгляд, данная модель построения эффективной стратегии ком-
мерческого банка не является комплексной и, в некоторой степе-
ни, нуждается в доработке. За последние полвека история насчи-
тывает больше 100 банковских и порядка 200 валютных кризисов, 
которые, как правило, приводили в состояние аффекта многие 
банки, а то и банковские системы. Этим можно обосновать мнение 
о том, что стратегия банка не может считаться эффективной, если, 
кроме прочих, не существует эффективного антикризисного ме-
неджмента.  

Антикризисную стратегию коммерческого банка можно оп-
ределить как систему особых мер, определенный план действий, 
охватывающий всю деятельность банка (операционную, финансо-
вую, маркетинговую, кадровую и т.д.), который дает банку воз-
можность работать стабильно и бесперебойно, смягчая послед-
ствия кризисов и используя ее последствия в своих же интересах и 
целях. 

Начнем с того, что кризис заставляет менять в банке практи-
чески все, начиная от целей, заканчивая ожидаемыми результата-
ми. Благоприятная внешняя среда преобразовывается в неблаго-
приятную, цели, которые раньше были направлены на повышение 
эффективности деятельности банка, берут направление на мини-
мизацию последствий кризиса. Нормализовать деятельность банка 
в посткризисном периоде возможно лишь в тех случаях, когда су-
ществует детально продуманная и эффективная антикризисная 
стратегия. Она помогает решить такие важные вопросы, как: 



– 130 – 

 минимизация несогласованных действий, возникающих 
между различными подразделениями банка; 

 отделение главных проблем от второстепенных вопросов, 
что позволяет правильно использовать ресурсы банка; 

 концентрация согласованных действий сотрудников по 
тем направлениям, которые предусмотрены в стратегии; 

 сохранение и укрепление имиджа банка в глазах сущест-
вующих и потенциальных клиентов.  

Применение антикризисного управления (антикризисной 
стратегии) осуществляется в условиях, которые кардинально отли-
чаются от стабильных систем: тем самым антикризисная стратегия 
должна учитывать кое-какие нюансы и иметь ряд особых характе-
ристик.  

Во - первых, должны иметь место четко поставленные цели 
(скажем, решение вопроса ликвидности).  

Во - вторых, должен учитываться факт ограниченности ресур-
сов.  

В - третьих, стратегия должна включать в себя в основном ме-
ры краткосрочного характера.  

В - четвертых, стратегия должна быть комплексной, то есть 
охватывать в себе все сферы деятельности, учитывать наличие 
всех внешних и внутренних факторов влияния4. 

Никому неизвестно, что произойдет завтра, как будет менять-
ся внешняя среда. Данная пробл Нельзя предугадать, когда будет 
кризис, каким он будет, из-за чего: тем самым невозможно заранее 
составить полный план действий по минимизации последствий 
кризиса. Тем не менее, все-таки очень важно заранее иметь опре-
деленные заготовки, планы действий, если вдруг резко ухудшится 
ситуация. В случае кризиса банк не окажется в шоковом состоя-
нии, и сможет быстро и оперативно отреагировать на все измене-
ния. 

                                                
4 Тавасиев А.М., Антикризисное управление кредитными организациями. 

ЮНИТИ-ДАНА, 480с., 2006. 
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Маркетинговая стратегия представляет собой некое связую-
щее звено между банком и клиентами, как существующими, так и 
потенциальными. Именно поэтому в случаях кризисов маркетинг 
становится чуть ли ни единственным инструментом, который поз-
воляет держать на определенном уровне деятельность банка, ведь 
клиент осознает, что судьба банка во многом в его руках, и начи-
нает манипулировать этим, требуя новые улучшенные условия. В 
случае неудовлетворения требований существует угроза потерять 
определенную долю. Возникает необходимость всевозможных 
программ лояльности, которые могут дать возможность сохранить, 
а то и привлечь новых клиентов. Тем самым маркетинговая стра-
тегия должна вселять в клиентов уверенность, показывать, что, да-
же в не самых лучших условиях, банк продолжает думать о своих 
клиентах и об их благополучии.  

Вторым важным направлением в антикризисной стратегии яв-
ляется правильная кадровая политика.  

Однако, очень часто встречаются случаи, когда менеджмент 
банка попросту не осознает важность кадров и находит только 
один выход решения проблем в кризисных ситуациях – сокращать 
сотрудников и одновременно больше загружать оставшихся. Но 
когда дела банка налаживаются: ощущается резкая нехватка квали-
фицированных работников, приходится тратить огромные деньги 
на обучение новых сотрудников. 

Учитывая вышесказанное, по нашему убеждению, было бы 
целесообразнее не «трогать» персонал в кризисных ситуациях, а 
наоборот, уделять ему больше внимания. Так, например, свобод-
ное время сотрудников, возникшее из-за несильной их загружен-
ности в такой период, можно использовать для проведения семи-
наров, для повышения квалификации, ознакомления с новыми 
продуктами банка, изменениями в законодательстве и т.д. Позво-
ляя сотрудникам почувствовать свою ценность, банк повышает 
уровень социальной ответственности, что обязательно в дальней-
шем отразится и на его коммерческой деятельности5. 
                                                
5  Митин А.Н., Федорова А.Э., Токарева Ю.А., Овчинников А.В., Антикризисное 

управление персоналом организации, СПБ Питер, 272с., 2005. 
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Тем самым можно сказать, что стратегия банка может считать-
ся эффективной тогда когда она наделена достаточной гибкостью 
и содержит в себе элементы антикризисной стратегии, которые в 
чрезвычайных ситуациях не дадут банку рухнуть 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ`  
ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ  

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԲԱՂԿԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍ 
Սիմոնյան Թ., Մկրտչյան Ա. 

 
Հոդվածում քննարկվում է առևտրային բանկերի ռազմավա-

րության մշակման եւ իրականացման գործընթացը` ուղղված դե-
պի երկարաժամկետ արդյունավետ գործունեության և ճգնաժա-
մային իրավիճակների հաղթահարմանը:  

Արդյունավետ հակաճգնաժամային ռազմավարությունը օգ-
նում է լուծել բազում կարևորագույն խնդիրներ` չհամաձայնեց-
ված գործողությունների նվազեցումը բանկի տարբեր բաժինների 
միջեւ, նրանց կենտրոնացումը առանցքային ռազմավարական 
ուղղությունների վրա, ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործումը, 
բանկի իմիջի ամրապնդումը և այլն: 
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ՎԱՐՁԱԿԱԼՈՒԹՅԱՆ ՌԻՍԿԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  

 
ԱՆԴՐԵԱՍՅԱՆ Հ.,  Հայաստանի ազգային ագրարային  
 համալսարան 
 
Շուկայական տնտեսությունում ձեռնարկվող գործարարու-

թյանը հատուկ է ռիսկայնությունը: Ձեռնարկատիրությունը ար-
մատապես տարբերվում է վարչահրամայական համակարգում 
գործող տնտեսական գործունեությունից հենց իր ռիսկայնութ-
յամբ, քանի որ վերջինս որոշակիորեն թույլ է տալիս վնասաբեր 
տնտեսական սուբյեկտների գործունեություն, որը անմիջապես 
սնանկացման կանխարգելման նպատակով ստանում է կորուստ-
ների փոխհատուցման պետական աջակցություն: Իսկ սնանկաց-
ման կանխման ինստիտուտի կիրառումը սեփական ուժերով հա-
տուկ է շուկայական տնտեսավարմանը, որը բավականին ար-
դիական է դարձնում ռիսկերի կառավարումը: Ձեռնարկատիրա-
կան ռիսկի առկայությունը մեծ խթան է հանդիսանում տնտեսա-
կան գործունեության հաջող զարգացման համար, քանի որ ի-
րենց ապահովագրելով սննանկացումից, կառավարիչները 
ձգտում են ոչ միայն խուսափել վնասաբեր տնտեսավարման ու-
ղիներից, այլև բարեխճորեն կատարել իրենց պարտականութ-
յունները գործընկեր իրավաբանական անձաց նկատմամբ: 

Ռիսկի կատեգորիան ավանդաբար քննարկվել է տնտեսա-
գետների կողմից: Ձեռնարկատիրական ռիսկի բնորոշումը տար-
բեր մեկնաբանություններ է ստանում մասնագիտական գրակա-
նության մեջ: Կարծիք է հայտնվում, որ ռիսկը գործարարության 
նախատեսվող արդյունքների ոչ լիարժեք ձեռքբերումն է1: Ռիս-

                                                
1 Рикардо Д., Начало политической экономии и налогового обложения., М. Эко-

нов Ключ., 1993., стр 470. Смит А., Исследования о природе и причинах богат-
ства народов, М. Эконов Ключ., 1993., стр 16. 
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կայնությունը բնորոշվում է նաև գործարարության ձախողումից 
ձևավորվող վնասների չափով2:  

Ձեռնարկատիրական ռիսկի գնահատման նպատակ է հա-
մարվում նաև այն, որ կիրառելով վարձակալական գործարքներ, 
կառավարող մարմիններին որոշակի հավանականությամբ ար-
դեն հայտնի են դառնում դրանց իրականացումից ակընկալվող 
բացասական արդյունքները: Հետևաբար, համեմատելով սպաս-
վող դրական ու բացասական արդյունքները՝ հնարավորություն է 
ստեղծվում գնահատելու ցանկացած տնտեսական միջոցառման 
ռիսկի արժեքը:  

Իրավաբանության տեսության մեջ ռիսկի բնութագրումը 
նույնպես իր ուրույն տեղն ունի, երբ ձեռնարկատիրական ռիսկը 
ներկայացվում է որպես «այն իրադարձությունների արդյունքնե-
րի պոտենցիալ հնարավորություն (վտանգ), որոնք առաջացնում 
են ձեռնարկատիրոջ գործունեության ոչ բարենապաստ գույքա-
յին հետևանքներ»:  

Ռիսկերի կառավարման տեսությունը արդեն իսկ իր զարգա-
ցում է ստացել գործարարության տնտեսագիտական մեկնաբա-
նումների ակունքներից: Դեռևս 17-րդ դարում Ռ. Կանտինլյոնը 
իր տնտեսագիտական ուսումնասիրություններում գործարա-
րության ոլորտի առանցքը դիտիրակում էր մարդկային ռիսկի 
գործոնը, նշելով, որ գործարքներում ապարանքների ձեռքբերու-
մը իրականացվում է հայտնի գնով, բայց դրանց հետագա վա-
ճառքի գործառույթները ռիսկային են և գնի սահմանման անորո-
շություն են պարունակում: Հետագայում Դ.Ռիկարդոն, Ա.Սմիթը 
իրենց աշխատություններում ընդգծեցին, որ տնտեսական գոր-
ծարքների շահույթում ներառված են նաև ձեռնարկատիրական 
ռիսկի դիմաց գործարարաին հատկացվող հավելյալ վճարները:  

Գործարարության ռիսկի կառավարման տեսության հետա-
գա զարգացումը իր տեղը գտավ Ա. Մարշալի աշխատություննե-
րում, որտեղ գործարարության ռիսկային գործոնները արդեն 

                                                
2 Маршал А., Принципы экономической науки: В 3-х т., М., Прогресс, 1993, стр. 

297-298. 
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հստակ տարանջատվեցին ձեռնարկատարիրոջ անձնային վար-
քագծի և բիզնես միջավայրի ուղղություններով` ռիսկերի ձևավո-
րումն ու կանխարգելումը դիտարկելով օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ 
տեսանկյունից: Զարգացնելով ռիսկերի կառավարման տեսութ-
յունը, Ֆ.Նայթը առաջարկեց ռիսկերը դիտարկել նաև ըստ գոր-
ծարարության ոլորտների և տնտեսական գործունեության ա-
ռանձին ուղղությունների, հատկապես ընդգծելով ֆինանսական 
ռիսկերը` կապված դրամական միջոցների շրջապտույտի հետ, 
վարկավորման ռիսկերը, առնչվող ազատ դրամական միջոցների 
տեղաբաշխման հետ, ներդրումային ռիսկերը և այլն: Գործարա-
րության ռիսկերի կառավարման ժամանակակից տեսություննե-
րը նույնպես զարգանում են նշված ուղղություններով, միայն հա-
վելելով, որ կոմերցիոն գործարքներում ռիսկերը ներկայացվում 
են որպես ի սկզբանե նախատեսված իրադարձություններից շե-
ղումների արդյունքում ձևավորվող հավանական կորուստներ: 

Վերլուծելով ձեռնարկատիրության բնութագրման էվոլյու-
ցիան, պարզ է դառնում, որ ձեռնարկատիրական գործունեու-
թյունը անհատի առանձնահատուկ ունակությունների իրացումն 
է, երբ նորամուծական ռիսկային մոտեցումներով տեղի է ունե-
նում տնտեսական ռեսուրսների ռացիոնալ համախմբում և օգ-
տագործում: Ձեռներեցները կիրառում են նոր տեխնոլոգիաներ, 
աշխատանքի կազմակերպման նորագույն մեթոդներ, մարքեթին-
գային հետազոտություններ, որոնք հանգեցնում են արտադրա-
կան ռեսուրսների ռացիոնալ օգտագործմանը և մրցունակ գնա-
գոյացմանը, արդյունքում արդարացնելով այն` ստանալով առա-
վել շահույթներ, քան սովորական գործարարները: Հատկանշա-
կան է, որ ի տարբերություն տնային տնտեսությունների գործու-
նեության ոլորտի, շահույթի հետապնդման գործարարության ո-
լորտում ձեռնարկատերը չի խուսափում ռիսկերից, այլ գիտակ-
ցաբար գործում է ռիսկային պայմաններում, հետագայում դրա 
դիմաց ակնկալելով լրացուցիչ փոխհատուցումներ: Հետևաբար, 
տնտեսական գործունեության համակարգում ռիսկերի կառավա-
րումը էական դերակատարմամբ է հանդես գալիս: 
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Եթե ամփոփելու լինենք մասնագիտական գրականությու-
նում ներկայացվող ռիսկերի կառավարման տարբեր մոտեցում-
ները, ապա այդ գործընթացը ընդհանրացված հանդես կգա կա-
ռավարման գործառույթային փոխկապակցված ոլորտների շըր-
ջափուլային կտրվածքով: Ընդ որում, կառավարման գործընթացը 
սկսվում է գործարարության ռիսկային ոլորտների ճանաչումով և 
բացահայտումով: Կառավարման այս փուլը կարևորվում է նրա-
նով, որ ի սկզբանե ակնհայտ են դառնում տնտեսական գործա-
ռույթների ակնկալիքներին սպառնացող հեռահար բացասական 
հնարավոր հետևանքերը, որոնք որոշակի հավանակությամբ կա-
րող են ձևավորել կորուստներ և շեղումներ տնտեսավարման 
նախատեսվող արդյունքներից: Հետևաբար, որքան մանրամասն 
կդիտարկվեն հնարավոր ռիսկերը և որքան ընդարձակ հանդես 
կգա ճանաչված ռիսկային գործոնների շրջանակը, այնքան արդ-
յունավետ կիրականացվի ռիսկերի կառավարումը:  

Կառավարման համակարգի հաջորդ փուլը նախատեսում է 
արդեն իսկ ճանաչված ռիսկերի դասակարգում տարբեր հատկա-
նիշներով. 

 ըստ ձևավորման ոլորտների` ֆինանսական, գործառնա-
կան ներդրումային, 

 ըստ ժամանկագրական կտրվածքի` հեռահար, ընթացիկ, 
միջնաժամկետ  

 ըստ ձևավորման հավանականության` բարձր, միջին, 
ցածր, 

 ըստ կառավարելիության աստիճանի` օբյեկտիվ, սուբյեկ-
տիվ, 

 ըստ հավանական վնասների փոխհատուցելիության աս-
տիճանի` փոխհատուցվող, մասնակի փոխհատուցվող, անդառ-
նալի կորուստներ, 

 ըստ ձևավորման կենտրոնների` ներկակազմակերպչա-
կան կառույցներ, արտաքին բիզնես միջավայր: 

Ռիսկերի կառավարման կարևորագույն ոլորտ է հանդիսա-
նում հավանական վնասների քանակական չափումը: Քանական 
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չափումները իրականացվում են հիմնականում մաթեմատիկա-
կան սպասումների արժևորման, վիճակագրական վերլուծական 
մեթոդներով և որոշակիորեն պայմանականություններ են պա-
րունակում: Սակայն դրա հետ մեկտեղ, պոտենցիալ վնասների 
չափումն ու գնահատումը արժեքավոր տեղեկատվություն է ձևա-
վորովող հավանական վնասների սցենարային վերլուծության 
համար, որը կիրառվում է ռիսկերի կառավարման համակար-
գում կորուստների «վատագույն», «միջին» և «լավագույն» տարբե-
րակները քննարկելիս: Քանի որ ռիսկերի ձևավորումը ունի ոչ 
միայն տարբեր հավանակության աստիճան, այլև բազմաբնույթ 
դրսևորումներ, ուստի սցենարային վերլուծությունը դառնում 
անհրաժեշտ` հնարավոր կորուստները տարբերակային 
կտրվածքով գնահատելիս, հաշվի առնելով սպառնալիքների ազ-
դեցության ժամանակագրական, ոլորտային, փոխհատուցելիութ-
յան հնարավորության գործոնները:  

Հաշվի առնելով վերոնշյալ փուլերը, կառավարման գործըն-
թացում կարևորագույն ոլորտ է համարվում ռիսկային գործարք-
ների արդարացվածության հիմնավորումը: Նախապես ճանաչե-
լով, քանակապես չափելով և վերլուծելով հավանական կորուստ-
ները, կառավարիչները որոշում են կայացնում, թե արդյոք հիմ-
նավորված է ռիսկային գործարքներին դիմելը: Ընդ որում, կառա-
վարչական որոշումների հիմքում ընկած են հավանական կո-
րուստների (a), դրանց փոխհատուցման աղբյուրների (b) համե-
մատումները ռիսկային գործարքներից ակնկալվող լրացուցիչ օ-
գուտների (c) հետ: Եթե պարզվում է, որ (a - b) > c, ապա ռիսկերի 
կառավարման համակարգում տվյալ գործարքը կամ ծրագիրը 
մերժվում է և ենթարկվում է վերանայման, քանի որ դրանց առնչ-
վող ռիսկերը արդարացված չեն համարվում և ուղիներ են առա-
ջարկվում ռիսկային որոշ կորուստների կանխարգելման կամ 
մեղման ուղղությամբ: Ընդ որում, ռիսկային կորուստների մեղ-
ման և կանխարգելման գործընթացը իրականացվում է մի շարք 
ուղղություններով, ինչպիսիք են դիվերսիֆիկացիան, հեջավորու-
մը, ապահովագրումը, վնասների փոխհատուցման պահուստա-
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յին, ռեզերվային ֆոնդերի ստեղծումը և դրանով որոշակիորեն 
մեղմելով ձևավորվող հավանական կորուստների չափը: 

Ռիսկերի կառավարման համակարգում կարևորվում է նաև 
վերահսկողության գործիքակազմի կիրառումը, որն անընդհատ 
իրագործման ժամանակացույց ունի և տարածվում է վերոնշյալ 
բոլոր փուլերի վրա: Այս առումով, թոփ մենեջմենթին տեղեկա-
տվություն է հաղորդվում, թե ռիսկերի կառավարման պատաս-
խանատվության որ կենտրոնում, կամ որ փուլում են իրակա-
նացվել բացթողումներ ու թերացումներ, և ովքեր են այդ պա-
տասխանատվության կրողները: Վերահսկողության գործիքա-
կազմի կիրառումը լուրջ դերակատարում ունի ռիսկային վնաս-
ների մեղման գործընթացում:  

Եվ վերջապես, ռիսկերի կառավարման համակարգի գործա-
ռույթային արդյունքները ամփոփվում են մենեջմենթին ներկա-
յացվող ռիսկային վնասների կանխման հաշվետվության մեջ, որ-
տեղ նշվում են ռիսկերից նախանշված կորուստները և ձևավոր-
ված փաստացի ռիսկային վնասների չափը ըստ պատասխանա-
տվության կենտրոնների ու ոլորտների, ինչպես նաև ռիսկերի 
կառավարման նպատակով ներգրավված ռեսուրսներն ու ռիս-
կային վնասների փաստացի կանխարգելումն, որն էլ հետագա-
յում հիմք է հանդիսանում ռիսկ մենեջմեթի արդյունավետության 
գնահատման համար: 

Սակայն ֆինանսական գործարքներում, և հատկապես վար-
ձակալության հարաբերություններում ձևավորվող ռիսկերի կա-
ռավարումը հանդես է գալիս որոշակի առանձնահատկություն-
ներով: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ դեռևս ֆի-
նանսական վարձակալության ռիսկերի կառավարմանը մասնա-
գիտական գրականությունում չի ցուցաբերվում համակարգված 
մոտեցում: Մասնավորապես, ֆինանսական վարձակալության 
ռիսկերի կառավարման համակարգված մեխանիզմը առաջարկ-
վում է իրագործել հետևյալ քայլերով3.  

                                                
3 Акопян А., Управление рисками лизинговой деятельности, // Современные тен-

денции в экономике и управлении: новый взгляд: Сборник материалов IX 
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 լիզինգի ռիսկերի ձևավորման կենտրոնների բացահայ-
տում` ըստ պատասխանատվության կենտրոնների, 

 լիզինգի ռիսկերի վերաբաշխում մասնակից կողմերի միջև 
և հավանական վնասների փոխհատուցման կորպորատիվ մո-
տեցման ցուցաբերում, 

 լիզինգի հնարավոր վնասների տնտեսագիտական չա-
փում և գործոնային վերլուծություն, 

 լիզինգի հնարավոր վնասների կանխարգելում, կամ նվա-
զագույնի հասցնում:  

Ռիսկերի կառավարման հիմքում դրվում է վարձակալութ-
յան հնարավոր կորուստների ձևավորման կենտրոնների բացա-
հայտումը «ակտիվի մատակարար-վարձատու-վարձակալ» շըղ-
թայում, հաշվի առնելով հետևյալ գործոնները. 

 սահմանված չափորոշիչներին ակտիվի անհամապա-
տասխանություն, 

 մատակարարի կողմից լիզինգային ակտիվի սպասարկ-
ման ձախողում, 

 ֆինանսական ռեսուրսների թանկացում, 
 նախատեսվածից ավելի սղաճ, 
 ոչ իրատեսական վարձավճարների սահմանում, 
 վարձակալության պորտֆելի անարդյունավետ ձևավո-

րում, 
 ֆինանսական անկայունություն, 
 գործարարության ակտիվության նվազում, 
 լիզինգի առարկայի վաղաժամկետ վերադարձ: 
Վարձակալության ձևավորման հավանական վնասները, 

ներկայացվում են ըստ պատասխանատվության կենտրոնների 
(վարձակալության ծրագրի մասնակից կողմերի) վերագրման, 
այլև դրանց միջև վերաբաշխաման կտրվածով: Այսպես, ֆինան-
սական վարձակալության մեկնարկային կողմ հանդիսացող մա-
տակարար կազմակերպությունը լիզինգի ներդաշնակ կազմա-

                                                                                                          
Международной научно-практической конференции. Новосибирск: Из-во 
НГТУ, 2011, стр- 29-33 
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կերպման ձախողման վրա կարող է ազդել այնքանով, որքանով 
լիզինգառուին կտրամադրի ակտիվ` անհամապատասխան նա-
խորոշված չափորոշիչներին: Այստեղ կարևորվում է նաև այն 
հանգամանքը, որ մատակարար կազմակերպությունը երկա-
րատև վարձակալության ընթացքում կարող է չկատարել իր կող-
մից ստանձնած պարտավորությունները ակտիվի սպասարկման 
գծով:  

Այսպիսով, ռիսկերի կառավարման գործառույթները, ի տար-
բերություն համընդհանուր բիզնես միջավայրի, ֆինանսական 
վարձակալական հարաբերություններում ընդունում են առավել 
լայն շրջանակ: 

Նախ, այստեղ որոշիչ դերակատարում ունեն դրամական 
ներհոսքերի և արտահոսքերի մշտադիտարկումները վարձակա-
լության պայմանագրի ողջ ընթացքում, որով ոչ միայն հնարավո-
րինս կառավարվում է լիզինգառուի ստանձնած պարտավորութ-
յունների կատարման ընթացքը, այլև` երկարաժամկետ կտրված-
քով ֆինանսական շուկայում ձևավորվող վնասաբեր սպառնա-
լիքներից շրջանցման, կամ առնվազն մեղման ուղիները: 

Երկրորդ, լիզինգային գործարքների ռիսկերի կառավարու-
մը, որպես կանոն, իրականացվում է կորպորատիվ սկզբունքով, 
հնարավոր վնասների փոխհատուցման բաժնեմասերը բաշխելով 
պայմանագրի կողմերի վրա, ընդ որում, այստեղ ընդգրկելով ոչ 
միայն գործարքի մասնակիցներին, այլև աուտսորսինգի սուբյեկ-
ներին: 

Երրորդ, լիզինգային գործարքների ռիսկերի կառավարման 
արդյունքների վերահսկողությունը ընդգրկվում է ոչ միայն վար-
կային կազմակերպությունների ներկառավարչական գործա-
ռույթների շրջանակում, այլև իրականացվում է ՀՀ Կենտրոնա-
կան բանկի կողմից սահմանված նորմատիվային գործակիցնե-
րով և վարկարժանության գնահատման գործիքակազմով ու են-
թաօրենսդրական ակտերով: 

Չորրորդ, Ֆինանսական վարձակալության մեկնարկի պահի 
և ակնկալվող արդյունքների ստացման ժամկետների միջև երկա-
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րատև ժամանակահատվածի առկայությունը նախատեսում է 
ըստ ձևավորման ժամանակաընթացքի ակնկալվող ներդրումնե-
րի արդյունքների վերագնահատման և դրանով իսկ` պայմանգ-
րային դրույթների պարբերաբար վերանայման ռիսկերի կառա-
վարում:  

 
РЕЗЮМЕ 

КОЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ УПРАВЛЕНИЯ  
РИСКАМИ АРЕНДОВЫХ СДЕЛОК 

Г. Андреасян 
 
Процесс управления рисками становится важным элементом в 

системе организации хозяйственной деятельности. В статье расс-
матриваются вопросы классификации рисковых факторов и моти-
вации оправдании рисков в процессе предпринимательской деяте-
льности. Приводятся также особенности формирования рисков в 
лизинговых сделках. 
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ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ 

 
ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ջ.,  տնտեսագիտության թեկնածու, դո- 
 ցենտ, Հայաստանի ազգային ագրա- 
 րային համալսարան  
 
Կազմակերպություններում իրականացվող տնտեսական 

գործունեությունը բնութագրվում է բազմաբնույթ ֆինանսական և 
արժեքային ցուցանիշներով: Գործանականում, կառավարչական 
որոշումներ ընդունելիս առավել լայն կիրառում են գտնում ֆի-
նանսական ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են ձեռներեցա-
կան ակտիվությունը, կազմակերպությունների լուծարելիու-
թյունն ու ռեսուրսների օգտագործման հատույցը: Սակայն, ֆի-
նանսական ցուցանիշների օգտագործմանը շեշտադրում կատա-
րելիս, կազմակերպությունները հաճախ դժվարանում են ռազմա-
վարական ոլորտում կառավարչական որոշումներ կատարելիս, 
քանի որ ձևավորված ավանդույթով դրանք ռետրոսպեկտիվ վեր-
լուծության են ծառայում և բնութագրում են արդեն անցյալին 
դասվող տնտեսավարման արդյունքները` միտված չլինելով ա-
պագա տնտեսական գործունեության գնահատականներին1:  

Ավելին, ֆինանսական ցուցանիշները, որպես կանոն, չեն 
փոխկապակցվում տնտեսավարման արդյունքները բնութագրող 
արժեքային այլ ցուցանիշների հետ, և դրանով իսկ, հնարավո-
րություն չի ստեղծվում ոչ միայն համապարփակ գնահատական 
տալու ագրոբիզնեսի գործունեության ամբողջ համալիրի 
կտրվածքով, այլև փոխկապակցելու մարտավարական և ռազմա-
վարական կառավարման գործառույթների արդյունքները: Հետե-
վաբար, մասնագիտական գրականության մեջ կարծիք է հայտըն-

                                                
1 Ճուղուրյան Ա., Եղիկյան Ա., Կառավարչական հաշվառման հիմունքներ, Եր., 

ՀԱԱ, 2003, էջ 45-46  
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վում կառավարչական որոշումներ իրականացնելիս լայնորեն 
կիրառել ոչ ֆինանսական ցուցանիշներ, քանի որ կենտրոնանա-
լով միայն ֆինանսական գործակիցների վրա, հնարավորություն 
չի ստեղծվում լիարժեք պատկերացում կազմելու կազմակերպու-
թյունների տնտեսական գործունեության մասին և կատարելու 
զարգացման հիմնավոր կանխատեսումներ2: Ընդ որում, ոչ ֆի-
նանսական ցուցանիշները տրամաբանական փոխկապվածութ-
յան հենքով գալիս են լրացնելու ֆինանսական գործակիցներին և 
հնարավորինս պատճառահետևանքային կապերի մեջ են գտըն-
վում վերջիններիս հետ: Հենց այդ պատճառահետևանքային 
փոխկապակցություններն էլ դառնում են կառավարչական հաշ-
վառման օբյեկտներ, քանի որ դրանք ներկայացվում են որպես 
ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգեր: 

Ցուցանիշների հաշվեկշռման համակարգը ոչ միայն քանա-
կապես ամփոփում է հաշվետու ժամանակաշրջանի տնտեսա-
կան գործունեությունը բնութագրող ֆինանսական գործակիցնե-
րի մեծությունները, այլև որակական գնահատականներ է տալիս 
եկամուտների փոփոխման աղբյուրների, մրցակցային դիրքերի 
տեղաշարժերի գծով: Ցուցանիշների հաշվեկշռումը հնարավո-
րություն է ստեղծում նաև բացահայտելու զարգացման այն լոկո-
մոտիվային ուղղությունները, որտեղ տնտեսական ակտիվաց-
ման և կառավարման արդյունավետության բարձրացման պա-
հանջ է զգացվում: Դրանով որոշվում են առանցքային բիզնես 
գործընթացները, որոնց բարեփոխումներին պետք է անդրադառ-
նա կազմակերպության մենեջմենթը, իր առջև դրված ռազմավա-
րական նպատակադրումները լիարժեքորեն իրագործելու նկա-
տառումներով՝ տնտեսական գործունեության վարմանը զուգա-
հեռ ճշգրտելով տնտեսավարման ռեսուրսները վերաբաշխումը, 
ներդրումների ոլորտային վերաուղղումը3:  

                                                
2 Крылов С.И., Сбалансировання система показателей кака аналитический инст-

румент стратегического управления в условияхь довременной рыночной эко-
номики, //Экономический анализ, тория и практика, #24, 2007, стр.26-27 

3 Бибнев М.Ф., Сбалансированная система финансовых показателей, //Экономи-
ческий анализ, теория и практика, #7, 2009, стр.38 
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Ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգի ձևավորումը 
սկսվում է կառավարման վերին օղակներում ռազմավարական 
կոնկրետ նպատակների բուրգի կառուցմամբ` ելնելով կազմա-
կերպության որդեգրած առաքելությունից և տեսլականից:  

Երբեմն, կառավարման թիրախային ուղղությունների իրա-
գործման արդյունքները ուղղակի չեն չափվում ֆինանսական 
ցուցանիշներով և առավելավելապես բնութագրվում են կրթա-
կան, վերապատրաստման ծառայությունների մատուման և մար-
քեթինգային ցուցանիշներով, որոնք հնարավորինս պետք է 
պատճառահետևանքային կապերով ներկայացվեն և ընդգրկվեն 
կառավարչական հաշվառման համակարգ: Ընդ որում, բոլոր ո-
լորտներից բխող ինչպես մարտավարական, այնպես էլ ռազմա-
վարական թիրախները պետք է հաշվեկշռված փոխկապակցվեն 
այնպես, որ դրանց մեկի բնութագրիչների փոփոխությունները 
իսկույն անդրադառնա մյուսների վրա: Դրանով ապահովվում է 
պատճառահետևանքային համակարգում ներգրավված թիրա-
խային ցուցանիշներից «շեղման զգայնությունը», երբ տնտեսա-
վարման մի ոլորտում ձևավորվող բացասական երևույթները 
անդրադառնում են փոխկապակցված մեկ այլ ոլորտի գործու-
նեության վրա, վերջին հաշվով ստեղծելով ռազմավարական 
նպատակների թերակատարման կանխարգելիչ կառավարչա-
կան որոշումներ4:  

Երբ ձևակերպվում են կազմակերպության գործարար միջա-
վայրի ֆինանսական, մարքեթինգային, տեխնիկաարտադրական 
նպատակները, դրանք ամփոփվում են կառավարչական նպա-
տակների բուրգի գագաթում, որից հետո իրականացվում է բիզ-
նես գործընթացների ոլորտային նպատակների իրագործման թի-
րախային ուղղությունների հստակեցում: Ավանդաբար դրանք 
հանգում են մատուցվող ծառայությունների կամ թողարկվող ար-
տադրանքի որակի վերահսկողության արդյունավետ ծրագրերի 
մշակմանը, արտադրական ծախսերի օպտիմալացմանը, ներդը-

                                                
4 А. Гершун, М. Горский, Технологии сбалансированного управления. – М.: ЗАО 

«Олимп-Бизнес», 2005, стр. 65  
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րումային գործընթացների իրագործմանը, կապիտալահատույցի 
բարելավմանը և այլն: Սակայն ցուցանիշների հաշվեկշռված հա-
մակարգը դրանցից զտում և առանձնացնում է հիմնականում այն 
գործառույթները, որոնց շեղումներին առավել «զգայուն է» ռազ-
մավարական ծրագրերի վերջարդյունքների ձևավորման գործըն-
թացը: Հենց այս փուլում հաճախ ի հայտ են գալիս բացարձակա-
պես նոր գործընթացներ, որոնց հաջող իրագործումից է կախված 
կազմակերպության կողմից որդեգրած ռազմավարական արդ-
յունքների հասանելիության գրավականը: 

Ռազմավարական գործունեության իրագործման բիզնես 
ուղղությունների արդյունքները չափվում և վերահսկվում են 
արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների օգնությամբ: 
Որպես կանոն, այդ ցուցանիշները ներկայանում են ոչ միայն 
նպատակների իրագործման արդյունքային չափիչներ, այլև բնու-
թագրում են տնտեսավարման գործընթացների արդյունավետու-
թյունը կառավարման տարբեր հարթություններում և հետրա-
բար. առանցքային ցուցանիշների ընտրությունը համարվում է 
պատասխանատու և որոշիչ` կառավարչական որոշումների ըն-
դունման գործընթացում: Հատկապես, դա ընդգծվում է ոչ ֆինան-
սական առանցքային ցուցանիշների սահմանման ժամանակ, քա-
նի որ ֆինանսական ցուցանիշները որպես կանոն, համընդհա-
նուր են և ունեն ձևավորման ավանդույթներ, իսկ ոչ ֆինանսա-
կան ցուցանիշները` ելնելով գործարարության առանձնահատ-
կություններից, յուրատեսակ են, և տեղայնացման, անգամ կի-
րառման ինքնատիպ մուտեցումներով են դրսևորվում:  

Ռազմավարական և տակտիկական առանցքային ցուցանիշ-
ների փոխկապվածության տեղեկատվական քարտեզների ձևա-
վորմանը հաջորդում է կառավարչական հաշվառման համակար-
գում ընտրված ցուցանիշների ընդգրկումը և դրանց նախահաշ-
վային մեծություններից շեղումների արձանագրումը, որի նպա-
տակն է կազմակերպության կառավարման տատկտիկայի վերա-
նայումը և հետագա կառավարչական որոշումների ընդունումը` 
ռազմավարական ընդհանուր առաքելությունը հաջողությամբ ի-
րագործելու համար: 
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Ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգում կառավարչա-
կան որոշումների արդյունավետությունը զգալիորեն բարձրա-
նում է, երբ ցուցանիշների գծով սահմանված հաշվեկշռից բացա-
հայտված շեղումները արձանագրվում, ամփոփվում և այնու-
հետև ենթարկվում են հաշվառման, արդյունքում հաշվետվական 
տեսքով տեղեկատվություն ներկայացվելով կարգավորիչ որո-
շումների կայացման համար: Այս նպատակով, մեր կողմից առա-
ջարկվում է կազմակերպել առանցքային ցուցանիշների շեղում-
ների համակարգված կառավարչական հաշվառում, որն ինտե-
գրված չէ ֆինանսական հաշվառման հետ և գործում է վերջինից 
առանձնացված: Այս մոտեցմամբ կառավարչական հաշվառման 
կազմակերպումը ունի մի շարք առանձնահատկություններ, 
մասնավորապես. 

 կրկնակի գրանցման օգնությամբ առանձնացված հաշիվ-
ներով հաշվառվում են արդյունավետության առանցքային ցու-
ցանիշների խմբերը, որոնք հաշվեկշռված են և հանդես են գալիս 
պատճառահետևանքային կապերով, 

 հաշվառումը իրականացվում է առանցքային ցուցանիշնե-
րի ներխմբային կտրվածքով (մեր օրինակում շահութաբերութ-
յան գծով) և բոլոր առանցքային ցուցանիշների գծով կառավար-
չական համապարփակ հաշվառումը ցանկալի է, սակայն պար-
տադիր չէ, 

 հաշվեկշռված առանցքային ցուցանիշների համակարգ-
ված հաշվառումը չնայած օգտագործում է ֆինանսական հաշ-
վառման տեղեկատվական բազան, սակայն նպատակ չի հետա-
պնդում ինտեգրվելու վերջինիս հետ և վարվում է առանձնացված 
ձևով` առանց այդ երկու հաշվային համակարգերի միջև փոխկա-
պակցված հաշվապահական հաշվառման թղթակցությունների, 

 արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների հաշվե-
կշռման շեղումների բացահայտումից և գրանցումից հետո կա-
ռավարչական հաշիվները փակվում են, քանի որ վերջիններիս 
գործառույթները միտված են ցուցանիշների հավասարակշռման 
միջավայրի փոփոխությունների արձանագրումներին և հաշվա-
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պահական հաշվառման հաշվետվություններով դրանց ներկայա-
ցումներին, 

 յուրաքանչյուր ռազմավարական խնդիր հետապնդող մի-
ջոցառում ներկայացվում է իրականացման ժամկետով, սահման-
ված նախահաշվով և իրագործող պատասխանատուներով: 

Այսպիսով, ռազմավարական նպատակներին կազմակեր-
պությունների մարտավարական կառավարման ամենօրյա ուղ-
ղորդման վերահսկման նկատառումով կառավարչական հաշ-
վառման համակարգում հնարավոր է դառնում տնտեսավարման 
արդյունավետության առանցքային ցուցանիշների ընդգրկումը: 
Ընդ որում, այն կարող է իրականացվել տարբեր մասշտաբնե-
րով` կազմակերպության մակարդակով, կամ նրա առանձին ո-
լորտների ու ստորաբաժանումների կտրվածքով: Սակայն, բոլոր 
դեպքերում, ցուցանիշների հաշվեկշռված համակարգի մշակումը 
և կառավարչական հաշվառումը իրականացվում է հաջորդական 
այնպիսի քայլերով, ինչպիսիք են ռազմավարական նպատակնե-
րի հստակեցումը և դրանց միջև պատճառահետևանքային կա-
պերի սահմանումը, ռազմավարական թիրախային ուղղություն-
ները բնութագրող առանցքային ցուցանիշների ընտրությունը, 
դրանց գծով սահմանված նորմատիվներից շեղումների բացա-
հայտումը, ռազմավարության նպատակակետերին համահունչ 
տնտեսավարման մարտավարությունում պարբերաբար ճշգըր-
տումների իրականացումը:  

 
SUMMARY 

MANAGERIAL PERFORMANCE INDICATORS  
ASSESSMENT APPROACHES 

Gevorkyan J. 
 

In market developed economy it necessary by financial indicators 
also implementing managerial pointer. Is discussed issues of systemati-
zation managerial indicators, implementation of correlations between 
them and balancing key performance indicators of management effi-
ciency.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ РЫНКА  
ЛИЗИНГОВЫХ УСЛУГ В РА 

  
БАЛАЯН Б.,  кандидат экономических наук, Санкт- 
 Петребургский государственный  
 университет 
ХАЧАТРЯН Н.,  кандидат экономических наук, доцент,  
 ЕГУ 
  
В условиях становления рыночных отношений и ускоренной 

реконструкции устаревшей материально-технической базы эконо-
мики в Армении особое значение приобретает лизинг как форма 
предпринимательской деятельности, отвечающая требованиям 
инновационной политики и сочетания частных, корпоративных и 
общественных интересов. 

Лизинг открывает широкую возможность для инициативы и 
предприимчивости, рационального использования материальных, 
финансовых и трудовых ресурсов. Эффективность многосторонне-
го воздействия лизинга на экономику определяется тем, что он од-
новременно активизирует инвестиции частного капитала в сферу 
производства, улучшает финансовое состояние непосредственных 
товаропроизводителей и повышает конкурентоспособность малого 
и среднего бизнеса. 

Несмотря на это, экономическая сущность лизинга в течение 
длительного времени остается дискуссионной. Содержание и роль 
его в теории и практике трактуется по-разному и зачастую проти-
воречат друг другу. Одни рассматривают лизинг как своеобразный 
способ кредитования предпринимательской деятельности, другие 
полностью отождествляют его с долгосрочной арендой или с од-
ной из ее форм, третьи считают лизинг завуалированным спосо-
бом купли-продажи средств производства или права пользования 
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чужим имуществом, четвертые интерпретируют лизинг как дейст-
вие за чужой счет, т.е. управление чужим имуществом по поруче-
нию доверителя1. 

Лизинг в Армении предлагается в основном со стороны ком-
мерческих банков на лицензированной основе2. Ныне в республи-
ке лизинговой деятельностью занимаются относительно немного-
численные организации, которые по масштабу своей деятельности 
не занимают большого места на финансовом рынке по сравнению 
с кредитными операциями. Лидирующей организацией в сфере 
финансовой аренды выступает «ACBA Lеаsing Agricol» - кредитная 
компания, которая осуществляет около 70% лизинговых сделок на 
финансовом рынке Армении. На втором месте находится «Агроли-
зинг» - организация, которая в республике осуществляет около 
15% финансовой аренды. В последние два года намечается акти-
визация в лизинговой деятельности со стороны коммерческого 
банка «Арарат» и лизинговой компании ВТВ (см. рис. 1)  

 

72%
5%

8%
15%

ACBA  Leasing Acricol

BTB 

"Арарат" Банк
Aгролизинг

 
Рис. 1. Объем деятельности лизинговых организаций на  

рынке финансовой аренды РА3 
 
В общих чертах лизинг в Армении получил свое развитие в 

отраслях промышленности и транспорта (см. рис. 2). Вместе с тем, 
в последние годы в республике намечается тенденция развития 
лизинга в агропромышленном комплексе, особенно в среде фер-
                                                
1 Горемыкин В.А., Лизинг, М., издательско-торговая корпорация «Дашков и К0»,  

2007, с. 16 
2 Закон о банках и банковской деятельности РА, ст.34, статья 34, Ер., 1996  
3 Источник: финансовые отчеты лизинговых организации РА за 2012 г.  



– 150 – 

мерских хозяйств, целью которых является активизация приобре-
тения сельскохозяйственной техники. 
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Рис. 2. Сегментация рынка лизинга в РА4 

 
Финансовая аренда по своей экономической сущности имеет 

сходство с кредитованием, поскольку действует по принципам 
возвратности, срочности, целеенаправленности. Однако, имея от-
носительно большой круг участников, а также сложную рыноч-
ную инфраструктуру, финансовая аренда отличается некоторыми 
преимуществами по сравнению с кредитованием. С организа-
ционной точки зрения лизингополучатель, обращаясь к лизинго-
дателю, тратит сравнительно меньше времени и ресурсов, чем при 
приобретении кредитов. Лизингодатели более профессионально 
ведут переговоры с поставщиками или производителями оборудо-
вания, что приводит к приобретению основных средств по сравни-
тельно выгодным условиям. То же самое касается и процессов вов-
лечения финансовых ресурсов для организации лизинга, посколь-
ку лизинговые компании получают относительно «дешевое» кре-
дитование, особенно, если они являяются дочерними организа-
циями банков5.  
                                                
4 Составлен на основе финансовых отчетов лизинговых орга низации РА за 2012 

г. 
5 Хачатрян Н.Н., Проблемы организации лизинга в агробизнесе Армении, Извес-

тия Государственного аграрного университета Армении, № 3, 2009, с. 169 
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Кроме того, при финансовой аренде юридическое оформле-
ние сделки, составление страховых полисов, монтаж основных 
средств, обеспечение стартовых условий эксплуатации активов в 
основном осуществляются лизинговыми компаниями, вследствие 
чего лизингополучатель экономит определенные ресурсы. Лизин-
говым операциям предоставляются налоговые льготы, что и с эко-
номической точки зрения делает финансовую аренду более вы-
годной по сравнению с покупкой за счет кредита. Более того, ли-
зингополучатель экономит по некоторым статьям расходов, свя-
занных с эксплуатацией и содержанием оборудования, которые по 
условиям договора осуществляются лизингодателем.  

Лизингу также характерны широкий формат и гибкость раз-
нообразных организационных схем. Лизинг дает возможность 
применить различные подходы расчетов арендных платежей и 
графиков взаиморасчетов, что трудно осуществимо при кредитова-
нии.  

В отличие от кредитования, убытки от финансовых рисков 
распределяются более равномерно среди участников лизинговых 
сделок. Более того, залоговые условия при этом косвенно влияют 
на финансовые отношения, поскольку лизингодатель, соблюдая 
право на собственность, передает лизингополучателю только пра-
во на использование актива. Следовательно, при срыве финансо-
вой аренды риск банкротства у лизингополучателя меньше, пос-
кольку актив, как залоговое имущество, возвращается лизингода-
телю без каких-либо крупных финансовых оттоков. 

Лизинг в сравнении с кредитованием проявляет эффектив-
ность также в сфере внедрения нововведений в производство. 
Обычно, объектами финансовой аренды являются либо новое обо-
рудование, либо модернизированные активы, эксплуатация кото-
рых сопутствуется сокращением производственных затрат, повы-
шением качества производства, улучшением экологических усло-
вий. Вместе с тем, денежные ресурсы, полученные путем кредито-
вания, чаще используются для поддержки непрерывного произво-
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дственного процесса (например, пополнение оборотных средств), 
и не преследуют цели использовать новые технологии и расши-
рять производство на основе научно-технического прогресса. 

Вместе с тем, использование лизингового механизма дает сле-
дующие преимущества: 

 у заемщика нет риска нецелевого использования кредит-
ных ресурсов, поскольку лизингополучатель кредит получает не в 
виде «живых» денег, а в виде оборудования. 

 по условиям финансового лизинга оборудование остается в 
собственности лизингодателя до момента его выкупа. Другими 
словами актив может быть реализован лизингодателем в случае 
нарушения лизингополучателем условий договора, при этом 
третья сторона не может наложить арест на оборудование в случае 
финансовых затруднений на предприятии лизингополучателя. 

 увеличивается вероятность возврата кредитных средств, 
что обусловлено экономическими преимуществами лизинга для 
лизингополучателя. Таким образом, если для заемщика лизинг 
оказывается экономически выгоднее кредитования, то для банка 
(как минимум, при сохранении доходности) это означает устойчи-
вость финансовой ситуации. 

Значительным преимуществом лизинга является возможность 
использовать его как компромисс при «вмешательстве» банковско-
го капитала в управление реальной промышленностью. Банки мо-
гут наладить управление финансовыми потоками, но не управле-
ние всем предприятием. Поэтому лизинг может использоваться, 
как некое компромиссное решение при желании банка влиять на 
деятельность предприятия. 

Вышеуказанные преимущества лизинга должны были спо-
собствовать активизации рынка финансовой аренды, однако этому 
в большой мере препятствует сложность инфраструктуры рынка 
лизинга. Рынок, как экономическая категория, есть совокупность 
конкретных отношений и связей между покупателями и продавца-
ми, а также торговыми посредниками, которая отражает интересы 
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субъектов рыночных отношений и обеспечивает обмен продукта-
ми труда6. Инфраструктура рынка выступает как совокупность ор-
ганизационно-правовых форм, опосредствующих движение това-
ров и услуг, акты купли-продажи или совокупность институтов, 
систем, служб, предприятий, обслуживающих рынок и выполняю-
щих определенные функции по обеспечению нормального режи-
ма его функционирования.  

Основными участниками рынка выступают «ключевые игро-
ки» финансовой сделки в лице лизингодателей, лизингополучате-
лей и поставщиков (производителей) активов. Однако органичес-
кая сферa бизнеса сделок аренды включает в себя как финансовый 
рынок, где внедряются ресурсы со стороны банков и кредитных 
организаций, так и рынок потребления конечных результатов ли-
зинговой деятельности. В этой связи первоочередной задачей 
инфраструктуры рынка сделок финансовой аренды является обес-
печение непрерывного осуществления лизинга и повышение эф-
фективности экономическо-правовых отношений.  

Таким образом, анализ развития рынка лизинговых услуг РА 
показывает: 

Во-первых, рынок лизинговых услуг еще находится в состоя-
нии формирования и, следовательно, не действует по классичес-
ким законам экономики, вследствие чего на финансовом рынке 
при потребностях в долгосрочных инвестициях доминирует крат-
косрочное кредитование; 

Во-вторых, малоэффективно действуют мотивационные сти-
мулы развития лизинговых отношений, как в государственном, так 
и в частном секторах экономики, что приводит к неосведомлен-
ности о преимуществах лизинга среди предпринимателей; 

В-третьих, практически отсутствует полноценная инфра-
структура рынка лизинговых услуг, что не способствует процессу 

                                                
6 Экономическая теория (политэкономия), под ред. В.И.Видяпина, Г.П. Журавле-

вой., М., Рос. Экон. Акад., 2000, с.100. 



– 154 – 

установления длительных лизинговых программ, что в конченом 
итоге создает значительные факторы риска при организации фи-
нансовой аренды.  
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LEASING MARKET DEVELOPMENT ISSUES IN ARMENIA 
Т. Balayan, N. Khachatryan 

 
Is analyzed the current circumstances of Armenian leasing mar-

ket. Particularly, exposed the main economical and juridical obstacles 
development of financial renting, made suggestions in order to impro-
vement of juridical regulation leasing operations, and also for enlarge-
ment of infrastructure financial market in RA. 
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ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ  
ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ  

ԶԲՈՍԱՇՐՋԱՅԻՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 
 

ՊՈՂՈՍՅԱՆ Ս.,  ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիա 
 
Գործնականում զբոսաշրջության ոլորտի գործունեության 

մակրո և միկրո տնտեսական արդյունքների գնահատման ներ-
դաշնակության հիմնախնդիր է առաջանում: Մակրոտնտեսա-
կան հաշվառումը իրականացվում է ազգային հաշիվների համա-
կարգով, իսկ միկրոմակարդակում կազմակերպությունների 
տնտեսական գործունեության հաշվառումը իրականացվում է 
կրկնակի գրանցմամբ: Ուստի երբ իրականացվում է զբոսաշըր-
ջության ոլորտի գործարարության տնտեսական գործունեության 
հաշվառման արդյունքների ամփոփում և միկրոմակարդակից 
տեղափոխում մակրոմակարդակ, հնարավորություն է ստեղծ-
վում կրկնակի գրանցմամբ կազմակերպելու ազգային տնտե-
սության մակրոտնտեսական հաշվառում: 

Այս առումով, միկրոմակարդակից մինչև համախմբված ազ-
գային հաշիվներ, ներդրումների արդյունավետության գնահատ-
ման տեղեկատվական համակարգի ձևավորումը զբոսաշրջութ-
յան արդյունքի ստեղծման և իրացման անբաժանելի մասն է կազ-
մում: Մեր կարծիքով, ներդրումների արդյունավետության գնա-
հատման դասական մոտեցումները զբոսաշրջության ոլորտում 
պետք է զարգացվեն, հաշվի առնելով գործարարության այս ճյու-
ղի առանձնահատկությունները: Եթե, ներկայումս զբոսաշրջութ-
յան ոլորտի ներդրումների արդյունավետության գնահատման ա-
ռավել տարածված մոտեցումներ են հանդիսանում դիսկոնտա-
վորմամբ ներդրումային ծրագերի զուտ ներկա արժեքի, շահու-
թաբերության ներքին նորմայի գնահատումները, ապա դրանք 
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առավել կիրառելի են լոկալ ծրագրային վերլուծությունների ժա-
մանակ1: 

Մասնագիտական գրականությունում առաջարկվում է նաև 
ներդրումային ծախսահատույցի կիրառում, ելնելով զբոսաշրջու-
թյան գործարարության ուղղության առանձնահատկություննե-
րից (հյուրանոցային բիզնես, առողջարանային ոլորտ, սպորտա-
յին միջոցառումներ)2, որը մեր կարծիքով, նույնպես չի կարող 
լիարժեք ներկայացնել կատարված ներդրումների արդյունավե-
տությունը, քանի որ հաշվարկների նեղ ոլորտը հաշվի չի առնում 
զբոսաշրջոթյան գործունեության մուլտիպլիկացիոն էֆեկտը: 

Կարծիք է հայտնվում նաև զբոսաշրջության ոլորտում ներ-
դրումների արդյունավետության գնահատմանը ցուցաբերել ռե-
գիոնալ մոտեցում, որի դեպքում համադրվում են ներդրումային 
ծախսերը և տարածաշրջանում զբոսաշրջիկներից ստացվող ե-
կամուտների հավելաճը: Ընդ որում, զբոսաշրջության ոլորտի ե-
կամուտների հավելաճի հիքում դրվում է տարածրջանում գոր-
ծող հյուրանոցային գործարարության ծավալային աճը3: Սա-
կայն, միայն հյուրանոցների համարների ամրագրման աճով կամ 
զբաղվածության աստիճանի բարձրացմամբ զբոսաշրջության ե-
կամուտների հավելաճի հաշվարկը, մեր կարծիքով, ոչ իրատե-
սական կարող է համարվել, քանի որ զբոսաշրջիկները գիշերա-
կացից և սննդից բացի, այլ ծախսեր են կատարում (էքսկուրսիա-
ներ, զվարճանքի վայրեր, հուշանվերների, տեղական արտադ-
րության ապրանքների ձեռքբերում և այլն): 

Զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումների գնահատման մե-
թոդ է առաջարկվում նաև սահմանային կետերում զբոսաշրջիկ-
ների հաշվառման և ծախսունակությամբ խմբավորման մոտե-
ցումը, երբ ակտիվ զբոսաշրջության ժամանակահատվածում օ-
րացույցային ժամանակահատվածում գրանցված զբոսաշրջիկնե-
                                                
1 Зорин И.В., Каверина Т.П. и др., Менеджмент туризма. Туризм как вид деятель-

ности, М. Финансы, 2006, стр. 159. 
2 Бабкин А.В., Специальные виды туризма,  М., Феникс, 2008 стр. 86-87. 
3 Чудновский А.Д., Туризм и гостиничное хозяйство, Наука, 2005, стр. 312. 
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րը ելնելով ժամանած երկրից` դասակարգվում են ըստ առանձին 
“եկամտային խմբերի” և դրանով ելակետային հիմք ստեղծում ո-
լորտում ձևավորվող դրամական ներհոսքերի հաշվարկի համար: 
Այնուհետև, ներգնա զբոսաշրջությունից ակնկալվող դրամական 
ներհոսքերի ավելացումները փոխկապակցվում են ոլորտում կա-
տարված ներդրումների հետ, դրանով իսկ որոշելով վերջինիս 
արդյունավետությունը: Սակայն, ներդրումների արդյունավետու-
թյան գնահատման նման մոտեցմամբ ուսումնասիրությունից 
դուրս են մնում ոչ միայն պասիվ զբոսաշրջային ժամանակա-
հատվածի կորուստները, այլև այդ գործարարությունից բխող բա-
ցասական հետևանքները (բնապահպանական, այլընտրանքային 
կորուստներ և այլն), ինչպես նաև ներքին զբոսաշրջության գոր-
ծունեության արդյունքները4: 

Մեր կողմից, զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումների արդ-
յունավետության գնահատման տեղեկատվական ապահովման 
առումով առաջարկվում է “զբոսաշրջության արդյունքների կրիչ-
ների” կիրառումը և դրանց համակարգային հաշվառումը: “Զբո-
սաշրջության արդյունքների կրիչները” գործիք են հանդիսանում 
զբոսաշրջության արդյունքի թողարկման և իրացման հետևանք-
ները գնահատելու և հաշվառելու համակարգում: Դրանց կիրա-
ռումը “ուղեկցում է” զբոսաշրջության արդյունքի ձևավորման ողջ 
գործընթացին` առնչվելով զբոսաշրջային արդյունաբերությանը 
փոխկապակցված սոցիալ-տնտեսական բոլոր ոլորտներին` հա-
մախմբելով զբոսաշրջոթյան գործարարությունից բխող դրական 
և բացասական հետևանքները:  

Որպես “զբոսաշրջության արդյունքների կրիչ” կարող է հան-
դես գալ “պայմանական զբոսաշրջիկ” միավորը, որը փաստորեն 
շրջանառվելով զբոսաշրջության արդյունաբերության «ծառայու-
թյունների նախապատրաստում - տուրփաթեթների առաջար-
կում – իրացում» ողջ շղթայում, թողնում է սոցիալ-տնտեսական 
արդյունքների հետագիծ: «Պայմանական զբոսաշրջիկ» միավորը 
                                                
4 Квартальнов В.А., Менеджмент туризма: Финансы и бухгалтерский учет в ту-

ризме, М. Финансы,  2005. стр. 204. 
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զբոսաշրջային շուկայում ներկայանում է իր կենսափուլերով` 
ընդգրկելով ժամանումից մեկնում ողջ ժամանակահատվածը և 
որն ամենակարևորն է, արձանագրելով և իր վրա կրելով զբո-
սաշրջիկի վարքագծի բոլոր տնտեսական, բնապահպանական, 
սոցիալական, մշակութային հետևանքները: Հետևաբար, եթե ի-
րականացվում է զբոսաշրջության արդյունքների կիրչների հաշ-
վառում, ապա հնարավորություն է ստեղծվում համալիր և հա-
մակարգված արձանագրելու զբոսաշրջության գործարարության 
ներազդեցությունը` մարզի, տարածաշրջանի, ազգային տնտե-
սության զարգացման վրա:  

Ներդրումների արդյունքում ձևավորված զբոսաշրջության 
արդյունքի իրացման տնտեսական հետևանքերի համախմբման 
առաջարկվող հաշվառումը ոչ միայն անընդհատ, այլև համա-
կարգային բնույթ պետք է կրի, որով հնարավորություն կստեղծվի 
մի քանի տարիների կտրվածքվ ստանալու ամփոփ տեղեկատ-
վություն ներդրումային ծրագրերի իրագործման արդյունավե-
տության վերաբերյալ: Բացի այդ, «զբոսաշրջության արդյունքնե-
րի կրիչներին» ուղեկցող արդյունքների հաշվառումը պետք է 
կազմի համակարգային բնույթ, ընդգրկելով ոչ միայն զբոսա-
շրջության արդյունաբերության, այլև դրան սպասարկող ճյուղե-
րը:  

Ընդ որում, նման հաշվառումը չպետք է ընդհատվի, որով 
հնարավորություն կստեղծվի ոչ միայն ամփոփելու զբոսաշըր-
ջության ոլորտում կատարված ներդրումներից բխող տնտեսա-
կան հետևանքները մի քանի տարիների ընթացքում, այլև վե-
րահսկողություն իրականացնելու ներդրումային ծրագրերի ի-
րացման ընթացքի վրա:  

Այսպիսով, զբոսաշրջության ոլորտում ներդրումների արդ-
յունավետության գնահատման տեղեկատվական համակարգի 
ձևավորման առաջարկվող մեխանիզմը հնարավորություն է ըն-
ձեռում լուծելու մի շարք հիմնախնդիրներ: 

Առաջին, կատարվում է ներդրումներից բխող տնտեսական 
հետեվանքների շարունակական ձևավորման արժևորում, խմբա-
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վորում և համախմբում, որով վերահսկողություն է սահմանվում 
զբոսաշրջության գործունեության ոլորտում կոնկրետ ծրագրերի 
հետներդրումային իրացման հետևանքային ընթացքի վրա: 

Երկորդ, միջանցիկ հաշվային համակարգի ներդմամբ և 
փոխկապակցված հաշվապահական հաշիվների կիրառմամբ` 
միկրոմակարդակից մինչև համախմբված ազգային հաշիվներ 
կազմավորվում է ներդրումների արդյունավետության գնահատ-
ման տեղեկատվական միջանցք:  

Երրորդ, ձևավորվում է ներդրումների արդյունավետության 
գնահատման տեղեկատվական ապահովվածության այնպիսի 
շրջանակ, որի հենքով հնարավորություն է ստեղծվում ոչ միայն 
արժևորելու զբոսաշրջության զարգացման ծրագրերին ուղղորդ-
վող ռեսուրսների ծախսի հիմնավորվածությունը, այլև իրականց-
նելու հիմնավոր կառավարչական որոշումներ` ներդրումների 
նպատակահարմարության ուղղությամբ:  

 
SUMMARY 

MANAGEMENT AND ASSESSMENT APPROACHES OF  
INVESTMENT IN TOURISM SERVICE 

S. Poghosyan 
 
In tourism service development conditions is became important 

the real assessment of investment in this sector. In article is discussed 
issueless of development, measurement and macroeconomic account-
ting of investment efficiency, making priority of assessment multipli-
cation results tourism development in country. 
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ՆԵՐՔԻՆ ԱՈՒԴԻՏԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ  
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՔԱՅԼԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 
 
ԴԱՆԻԵԼՅԱՆ Ն.,  ՀՊՏՀ 

 
Հոդվածը նվիրված է ներքին աուդիտի նշանակությանը և Հայաս-

տանի Հանրապետությունում ներքին աուդիտի համակարգի ներդրման 
քայլերին: 

Հայաստանի Հանրապետության պետական հատվածում ներքին 
աուդիտի իրականացման հիմքերը գոյություն ունեն դեռևս 2001 թվակա-
նից և մինչ այսօր, թեև փոքր քայլերով, սակայն տեղի են ունեցել մի շարք 
առաջընթացներ: 2001 թվականի հուլիսի 27-ին ընդունված <<Գանձապե-
տական համակարգի մասին>> ՀՀ օրենքը պահանջում էր, որ յուրաքանչ-
յուր գլխավոր ֆինանսիստ ապահովի ներքին աուդիտի համակարգի 
առկայությունը, որի հիման վրա մի շարք բյուջետային կազմակերպութ-
յուններում գոյություն ունեին ներքին աուդիտի ստորաբաժանումներ, 
սակայն ներքին աուդիտի մեխանիզմները շատ թույլ էին: 

Հայաստանի Հանրապետության պետական հատվածում անցկաց-
վեցին ներքին աուդիտի համակարգի ներդրման որոշակի աշխատանք-
ներ 2010 թվականի դեկտեմբերի 22-ին <<Ներքին աուդիտի մասին>> Հա-
յաստանի Հանրապետության օրենքի ընդունումից հետո:  

Օրենքի ընդունումից հետո հաստատվեցին միջազգայնորեն ճա-
նաչված ստանդարտներին համապատասխան ներքին աուդիտի մաս-
նագիտական գործունեության ստանդարտները և ներքին աուդիտորնե-
րի վարքագծի կանոնները: 

Հանգուցային բառեր՝  ներքին աուդիտ, անկախ աուդիտոր, ռիսկ, 
ներքին աուդիտի ստանդարտներ, վարքագծի կանոններ: 

 
Ներքին աուդիտը անկախության սկզբունքով իրականացվող 

գործունեություն է՝ հաստատված ղեկավարության կողմից, որ-
պեսզի ստուգվեն և գնահատվեն ընկերությունների ռիսկի կառա-
վարման գործընթացները և վերահսկողության համակարգերն ու 
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առաջարկություններ ներկայացվեն ընկերությունների նպա-
տակների իրականացման համար1: 

Ներքին աուդիտը կազմակերպությունների և անկախ աուդի-
տորների համար կարևորություն ստացավ 1930թ-ից հետո: Ներ-
քին աուդիտի կարևորության ճանաչումը պայմանավորված էր 
1934թ-ին ԱՄՆ-ում արժեթղթերի հանձնաժողովի ստեղծմամբ և 
արտաքին աուդիտի նպատակների ու մեթոդների փոփոխմամբ: 
Նշված արժեթղթերի հանձնաժողովը պահանջում էր, որ իր մոտ 
գրանցված կազմակերպությունները ներկայացնեն ֆինանսական 
հաշվետվություններ` հաստատված անկախ աուդիտորների 
կողմից: Նման պահանջը կազմակերպություններին դրդեց ստեղ-
ծել ներքին աուդիտի ստորաբաժանումներ, որոնք, սկզբնական 
շրջանում, պետք է աջակցեին անկախ աուդիտորին: Այս շրջա-
նում անկախ աուդիտորներն ավելի շատ կենտրոնանում էին 
պատվիրատուի ֆինանսական հաշվետվությունների հավաս-
տիության գնահատման վրա, քան խաբեությունների կամ գոր-
ծառնական սխալների հայտնաբերման2:  

Լավագույն արդյունք ապահովելու համար աուդիտորը 
պետք է տեղյակ լինի ընդհանուր կառավարման նպատակներին: 
Ներքին աուդիտի խնդիրները պետք է համապատասխանեն 
կազմակերպության կառավարման նպատակներին` ապահովե-
լով որքան հնարավոր է մեծ արդյունք: Ներքին աուդիտը պետք է 
աջակցի կառավարման նպատակներ սահմանելիս, կառավար-
ման նպատակների մոնիտորինգ իրականացնելիս և գործու-
նեության արդյունավետության մակարդակը որոշելիս: 

Ներքին և արտաքին աուդիտները պետք է սերտորեն համա-
գործակցեն` մասնավորապես կազմակերպության գործունեու-
թյունը համակարգելու և արդյունավետությունը հնարավորինս 
մեծացնելու նպատակով:  

                                                
1 <<Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն>>, Հայաստանի հաշվապահների և 

աուդիտորների ասոցացիա, Երևան 2002, էջ 70. 
2 Шешукова Т.Г., Городилов М.А., <<Аудит: теория и практика применения меж-

дународных стандартов: Учеб. пособие. - 2-е изд., М.: Финансы и статистика, 
2005., с. 17. 
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Հայաստանի Հանրապետության պետական հատվածում 
ներքին աուդիտի իրականացման հիմքերը գոյություն ունեն 
դեռևս 2001 թվականից. 2001թ. հուլիսի 27-ին ընդունված <<Գան-
ձապետական համակարգի մասին>> ՀՀ օրենքը պահանջում էր, 
որ յուրաքանչյուր գլխավոր ֆինանսիստ ապահովի ներքին աու-
դիտի համակարգի առկայությունը: 

2002 թվականի դեկտեմբերի 30-ին ՀՀ ֆինանսների և էկոնո-
միկայի նախարարությունն ընդունել է <<Հայաստանի Հանրապե-
տության պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմին-
ներում, ինչպես նաև վերջիններիս ենթակա հիմնարկներում ներ-
քին աուդիտի անցկացման կարգը>> հաստատելու մասին թիվ 
934-Ն հրամանը: Այդ տարիներին թեպետ մի շարք բյուջետային 
կազմակերպություններում գոյություն ունեին ներքին աուդիտի 
ստորաբաժանումներ, սակայն ներքին աուդիտի մեխանիզմները 
շատ թույլ էին: Ռիսկերի կառավարման, հսկողության և կառա-
վարման մակարդակի վերաբերյալ հավաստիացում տրամադրե-
լու փոխարեն ներքին աուդիտը կենտրոնացած էր համապա-
տասխանության և ճշտություն վրա: 

Վերոնշյալ և նման շատ հարցերի լուծման նպատակով 2010 
թ. դեկտեմբերի 22-ին ընդունվեց <<Ներքին աուդիտի մասին>> ՀՀ 
օրենքը, որով կարգավորվում է ներքին աուդիտի կազմակերպ-
ման և գործունեության հետ կապված հիմնական հարաբերութ-
յունները: Օրենքի համաձայն ներքին աուդիտը անկախ, օբյեկ-
տիվ հավաստիացման և խորհրդատվական գործառույթ, որն 
ուղղված է կազմակերպության գործունեության արդյունքի մե-
ծացմանը և բարելավմանը: Այն աջակցում է կազմակերպությանը 
հասնել իր նպատակներին` կազմակերպության ռիսկերի կառա-
վարման, հսկողության ու կառավարչական գործընթացների հա-
մակարգված և կանոնակարգված գնահատման ու բարելավման 
միջոցով: 

<<Ներքին աուդիտի մասին>> Հայաստանի Հանրապետութ-
յան օրենքի ընդունումից հետո Հայաստանի Հանրապետության 
պետական հատվածում անցկացվեցին ներքին աուդիտի համա-
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կարգի ներդրման որոշակի աշխատանքներ: Համաձայն Հայաս-
տանի Հանրապետության կառավարության 11.08.2011թ. թիվ 
1233-Ն որոշման 3-րդ հավելվածով հաստատված ժամանակա-
ցույցի՝ ներքին աուդիտի ներդրումն իրականացվեց փուլային ե-
ղանակով, ըստ որի Հայաստանի Հանրապետության Սահմա-
նադրությամբ և օրենքներով նախատեսված պետական կառա-
վարման մարմիններում և Երևանի քաղաքապետարանում ներ-
քին աուդիտը պետք է ներդրվեր 2012 թվականի ապրիլի 1-ից:  

2012 թ. <<Ներքին աուդիտի մասին>> Հայաստանի Հանրա-
պետության օրենքի համաձայն ներքին աուդիտի համակարգը 
ներդրվել է 52 պետական կառավարման մարմիններում: Համա-
ձայն վերոնշյալ Ժամանակացույցի 2012 թ. հուլիսի 1-ից ներքին 
աուդիտը պետք է ներդըրվեր 2011 թ. ընթացքում 500 միլիոն դրա-
մը գերազանցող շրջանառություն կամ համախառն եկամուտ ու-
նեցող` հիսուն տոկոսից ավելի պետական մասնակցությամբ 
կազմակերպություններում և պետական ոչ առևտրային կազմա-
կերպություններում: Նշված կազմակերպություններում, համա-
ձայն Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 
2012 թ. փետրվարի 23-ի «Ներքին աուդիտի ստորաբաժանմանը և 
ներքին աուդիտի կոմիտեին ներկայացվող հիմնական պահանջ-
ները սահմանելու մասին» թիվ 165-Ն հրամանի, ներքին աուդի-
տը պետք է իրականացվեր բաժնետոմսերի կառավարման լիա-
զորություններն իրականացնող պետական կառավարման մարմ-
նի ներքին աուդիտի ստորաբաժանման կողմից, որտեղ համա-
ձայն Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2012թ. 
մայիսի 31-ի N732-Ն որոշման` «Բաժնետիրական ընկերություն-
ների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքի 91-րդ հոդ-
վածով սահմանված վերստուգող հանձնաժողովների (վերստու-
գողների) լիազորությունների կատարումը վերապահվում է ըն-
կերությունների բաժնետոմսերի կառավարման լիազորություն 
ունեցող պետական կառավարման մարմինների ներքին աուդի-
տի ստորաբաժանումներին:  

Կազմակերպության գործունեությունը բարելավելու վերա-
բերյալ առաջարկություններ ներկայացնելով` ներքին աուդիտը 
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պետք է աջակցի կազմակերպությանը հասնել իր նպատակնե-
րին` 

1) օժանդակելով կազմակերպության ղեկավարին` կազմա-
կերպությունում առկա ռիսկերը բացահայտելու և գնահատելու 
գործում.  

2) գնահատելով ֆինանսական կառավարման, հսկողության 
համակարգերի արդյունավետությունը և համապատասխանութ-
յունը հետևյալ պայմաններին`  

ա. կազմակերպության ղեկավարության կողմից ռիսկերի 
բացահայտում, գնահատում և կառավարում,  

բ. Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությանը և կազ-
մակերպության գործունեությանն առնչվող այլ պայմաններին 
(պայմանագրերին, գերատեսչական նորմատիվ ակտերին և այլ-
նին) համապատասխանություն,  

գ. տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ գործառույթներ,  
դ. տեղեկությունների վստահելիություն և ամբողջականութ-

յուն,  
ե. կորուստներից, չարաշահումներից և վնասներից ակտիվ-

ների ու ռեսուրսների պահպանման հուսալիություն,  
զ. առաջադրանքների կատարում և նպատակների իրագոր-

ծում: 
Հայաստանի Հանրապետության կառավարության 2011թ. օ-

գոստոսի 11-ի <<Ներքին աուդիտի գործընթացի կազմակերպ-
ման, <<Ներքին աուդիտի մասին>> Հայաստանի Հանրապետութ-
յան օրենքով նախատեսված լիազոր մարմնի սահմանման և Հա-
յաստանի Հանրապետության կառավարության 2008թ. մայիսի 
15-ի N503-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կա-
տարելու մասին>> թիվ 1233-Ն որոշմամբ հաստատվել են Հայաս-
տանի Հանրապետության ներքին աուդիտի մասնագիտական 
գործունեության ստանդարտները և ներքին աուդիտորների վար-
քագծի կանոնները, որոնք լիովին համապատասխանում են մի-
ջազգայնորեն ճանաչված ստանդարտներին և սահմանում ներ-
քին աուդիտի գործընթացի և ներքին աուդիտորների վարքագծի 
հիմնական սկզբունքները: 
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Ստանդարտները կազմված են`  
1) բնութագրող ստանդարտներից (Attribսte Standards).  
2) գործառնական ստանդարտներից (Perfօrmance Standards).  
3) կիրառական ստանդարտներից (Implementatiօn Standards):  
Բնութագրող ստանդարտներում դիտարկվում են ներքին 

աուդիտով զբաղվող կազմակերպությունների և կողմերի հիմնա-
կան հատկորոշիչ առանձնահատկությունները: 

Գործառնական ստանդարտները նկարագրում են ներքին 
աուդիտի էությունը և տալիս ներքին աուդիտի գործունեության 
գնահատման որակական չափորոշիչները:  

Եթե բնութագրող և գործառնական ստանդարտները վերա-
բերում են ներքին աուդիտին՝ ընդհանուր առմամբ, ապա կիրա-
ռական ստանդարտները վերաբերում են աուդիտորական գոր-
ծունեության կոնկրետ տեսակներին: Կիրառական ստանդարտ-
ները տարբեր են աուդիտորական գործունեության տարբեր տե-
սակների համար: Մասնավորապես, կիրառական ստանդարտ-
ները վերաբերում են աուդիտորական հավաստիացումների 
տրամադրման գործունեությանը և խորհրդատվական գործու-
նեությանը: 

Վարքագծի կանոնները սահմանում են վարվեցողության այն 
նորմերը, որոնցով պետք է առաջնորդվեն ներքին աուդիտորնե-
րը՝ իրենց աշխատանքային պարտականությունները կատարե-
լիս:  

Վարքագծի կանոնների հիմնական սկզբունքներն են`  
1) Անաղարտությունը.  
Ներքին աուդիտորների անաղարտությունը ձևավորում է 

վստահություն` ապահովելով նրանց դատողությանը վստահելու 
հիմքեր: 

2) Օբյեկտիվությունը. 
Ուսումնասիրվող գործառույթի կամ գործընթացի մասին տե-

ղեկություններ հավաքագրելու, գնահատելու և դրանք ներկայաց-
նելու գործում ներքին աուդիտորները դրսևորում են մասնագի-
տական օբյեկտիվության բարձրագույն մակարդակ: Ներքին աու-
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դիտորները կատարում են համապատասխան բոլոր հանգա-
մանքների հավասարակշըռված գնահատում, և, դատողություն-
ներ կատարելիս, չեն ենթարկվում սեփական շահերի կամ այլ 
անձանց անհարկի ազդեցությանը:  

3) Գաղտնիությունը. 
Ներքին աուդիտորները հարգում են իրենց ստացած տեղե-

կությունների արժեքն ու պատկանելությունը և առանց համա-
պատասխան թույլտվության չեն հրապարակում այդ տեղեկութ-
յունները՝ բացառությամբ իրավական կամ մասնագիտական 
անհրաժեշտությամբ պայմանավորված դեպքերի:  

4) Կարողունակությունը. 
Ներքին աուդիտորները կիրառում են ներքին աուդիտի ծա-

ռայությունների իրականացման համար պահանջվող գիտելիք-
ները, հմտությունները և փորձը: 

Այնուհետև 2011թ. դեկտեմբերի 8-ին Հայաստանի Հանրապե-
տության ֆինանսների նախարարի թիվ 974-Ն հրամանով հաս-
տատվել են Հայաստանի Հանրապետության ներքին աուդիտի 
մասնագիտական գործունեության ստանդարտների կիրառման 
մեթոդական ցուցումները, որոնք կոչված են օգնելու ներքին աու-
դիտորներին` ներքին աուդիտի ստանդարտները ճիշտ կիրառե-
լու հարցում:  

2012 թ, փետրվարի 17-ին Հայաստանի Հանրապետության 
ֆինանսների նախարարի թիվ 143-Ն հրամանով հաստատվել են 
Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի ներքին 
աուդիտի ձեռնարկների և ներքին աուդիտի կանոնակարգի 
մշակման ուղեցույցները, որոնք սահմանում են հանրային հատ-
վածի կազմակերպություններում ներքին աուդիտի կազմակերպ-
ման, իրականացման և գնահատման բոլոր ընթացակարգերը` 
միջազգային չափանիշներին և լավագույն գործելակերպերին 
համապատասխան:  

<<Ներքին աուդիտի մասին>> ՀՀ օրենքի համաձայն ներքին 
աուդիտի ստորաբաժանումն իրականացնում է երկու կարևորա-
գույն գործառույթ` հավաստիացման տրամադրում և խորհըր-
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դատվություն: Հավաստիացման ծառայությունների համար նշա-
նակված աուդիտորական առաջադրանքն համակարգային մո-
տեցմամբ իրականացվում է աուդիտի հետևյալ տեսակների մի-
ջոցով.  

1) համապատասխանության աուդիտ,  
2) կատարողականի աուդիտ,  
3) համապատասխանության և կատարողականի աուդիտի 

տեսակների համակցություն: 
Համապատասխանության աուդիտը կամ իրավական աուդի-

տը նախատեսված է օրենքներին, այլ իրավական ակտերին, ինչ-
պես նաև կազմակերպության գործունեությանն առնչվող այլ 
պայմաններին (պայմանագրերին, գերատեսչական նորմատիվ 
ակտերին և այլնին) կազմակերպության գործունեության համա-
պատասխանությունն ուսումնասիրելու համար: Այս դեպքում, 
շեշտը դրվում է ոչ միայն ներքին հսկողության տարբեր գործըն-
թացների արդյունավետության գնահատման, այլ նաև օրենքնե-
րին, այլ իրավական ակտերին և այլ պայմաններին կազմակեր-
պության գործունեության համապատասխանության վերաբերյալ 
ղեկավարությանը հավաստիացման տրամադրման վրա3: 

2012 թ. փետրվարի 23-ին ՀՀ ֆինանսների նախարարի թիվ 
165-Ն հրամանով հաստատվել են նաև «Ներքին աուդիտի ստո-
րաբաժանմանը և ներքին աուդիտի կոմիտեին ներկայացվող 
հիմնական պահանջները», որոնցով սահմանվել են ստորաբա-
ժանման ստեղծմանը, հաստիքների նվազագույն քանակին, մաս-
նագիտական փորձին և ներքին աուդիտի կոմիտեին ներակա-
յացվող պահանջները: Հաստատվել են նաև ՀՀ ֆինանսների նա-
խարարի 30.11.2012թ թիվ 1050-Ն հրամանով <<Հայաստանի Հան-
րապետության հանրային հատվածի կազմակերպությունների 
ներքին աուդիտի միջավայրի սահմանման և գործառույթների 
նկարագրման կարգը>> և Հայաստանի Հանրապետության ֆի-

                                                
3 Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարի 2012 թվականի 

փետրվարի 17-ի թիվ 143-Ն հրաման: 
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նանսների նախարարի 12.12.2012թ թիվ 1096-Ն հրամանով 
<<Ներքին աուդիտի կանոնակարգի օրինակելի ձևը և դրա կազմ-
ման առանձնահատկությունները>>:  

2012թ. ընթացքում մշակվել է նաև ներքին աուդիտի տեղե-
կատվական կառավարման միասնական համակարգը, որը փոր-
ձարկվել է Հայաստանի Հանրապետության նախարարություննե-
րում և Երևանի քաղաքապետարանում, ինչի արդյունքում այն 
բարելավվել և ներդրվել է Հայաստանի Հանրապետության պե-
տական կառավարման մարմիններում ու Հայաստանի Հանրա-
պետության քաղաքային համայնքներում: Նշված համակարգը 
հնարավորություն է տալիս ներքին աուդիտի բոլոր փուլերի` 
պլանավորման, իրականացման, հաշվետվությունների կազմման 
և վերստուգման գործընթացի փուլերի փաստաթղթավորումն ի-
րականացնել համակարգչային համապատասխան ծրագրի մի-
ջոցով: 

Ներքին աուդիտի ոլորտում վերջին երեք տարիներին իրա-
կանացված օրենսդրական փոփոխությունները օպտիմալացման 
որոշակի հնարավորություններ ընձեռեցին: Հայաստանի Հանրա-
պետության ֆինանսների նախարարի 2012 թ. փետրվարի 17-ի 
թիվ 143-Ն հրամանով հաստատված Հայաստանի Հանրապե-
տության ներքին աուդիտի ձեռնարկների և ներքին աուդիտի կա-
նոնակարգի մշակման ուղեցույցերը սահմանում են կանոններ և 
ընթացակարգեր, որոնք պետք է պահպանվեն աուդիտի պլանա-
վորման սկզբնական փուլից մինչև աուդիտի իրականացումը և 
աուդիտի եզրակացությունների ներկայացումը, ինչպես նաև այդ 
եզրակացությունների գծով վերստուգման աշխատանքների կա-
տարումը: Ներքին աուդիտը հանդիսանում է անկախ և օբյեկտիվ 
հավաստիացման և խորհրդատվական գործառույթ, որն ուղղված 
է կազմակերպության գործունեության բարելավմանը և կազմա-
կերպության համար հավելյալ արժեքի ստեղծմանը: Կազմակեր-
պության կառավարչական գործընթացների, ներքին հսկողութ-
յան համակարգի, ռիսկերի կառավարման գործընթացների հա-
մակարգված և կարգավորված գնահատման ու դրանց բարելավ-
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ման միջոցով ներքին աուդիտն աջակցում է կազմակերպությանը 
վերջինիս նպատակների արդյունավետ իրականացման գործում: 

Ներքին աուդիտորներն իրենց գործունեության ընթացքում 
կարող են հայտնաբերել կազմակերպության համար զգայուն տե-
ղեկատվություն, որը կարող է հանգեցնել նշանակալի հետևանք-
ների: Այդ տեղեկատվությունը կարող է վերաբերել յուրացումնե-
րին, կոռուպցիոն դեպքերին, չարաշահումներին, խարդախութ-
յան կամ այլ անօրինականությունների դեպքերին: 

 
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 
1. <<Աուդիտ և ներքին վերահսկողություն>>, Հայաստանի 

հաշվապահների և աուդիտորների ասոցացիա, Երևան 2002: 
2. Шешукова Т.Г., Городилов М.А., <<Аудит: теория и прак-

тика применения международных стандартов: Учеб. пособие.>> - 
2-е изд., М.: Финансы и статистика, 2005.  

3. «Գանձապետական համակարգի մասին» ՀՀ օրենք, 
27.07.2001թ.: 

4. ««Հայաստանի Հանրապետության պետական և տեղական 
ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև վերջիններիս 
ենթակա հիմնարկներում ներքին աուդիտի անցկացման կարգը» 
հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարա-
րի հրաման, 30.12.2002թ., N 934-Ն: 

5. «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենք, 22.12.2010թ.: 
6. «Ներքին աուդիտի գործընթացի կազմակերպման, «Ներ-

քին աուդիտի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքով 
նախատեսված լիազոր մարմնի սահմանման և Հայաստանի 
Հանրապետության կառավարության 2008 թվականի մայիսի 15-ի 
N503-Ն որոշման մեջ փոփոխություններ ու լրացումներ կատա-
րելու մասին» ՀՀ կառավարության որոշում, 11.08.2011թ., N 1233-
Ն: 

7. «Ներքին աուդիտի ստորաբաժանմանը և ներքին աուդի-
տի կոմիտեին ներկայացվող հիմնական պահանջները սահմա-
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նելու մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի հրաման, 23.02.2012թ., 
N 165-Ն: 

8. «Հայաստանի Հանրապետության ներքին աուդիտի մաս-
նագիտական գործունեության ստանդարտների կիրառման մե-
թոդական ցուցումները հաստատելու մասին» ՀՀ ֆինանսների 
նախարարի հրաման, 08.12.2011թ., N 974-Ն: 

9. «Հայաստանի Հանրապետության հանրային հատվածի 
ներքին աուդիտի ձեռնարկների և ներքին աուդիտի կանոնա-
կարգի մշակման ուղեցույցները և Հայաստանի Հանրապետութ-
յան ֆինանսների և էկոնոմիկայի նախարարի 2002 թվականի 
դեկտեմբերի 30-ի թիվ 934-Ն հրամանն ուժը կորցրած ճանաչելու 
մասին» ՀՀ ֆինանսների նախարարի հրաման, 17.02.2012թ., N 
143-Ն: 

  
SUMMARY 

STEPS OF INTERNAL AUDIT SYSTEMATIZING IN RA 
Danielyan N. 

 
Internal auditing is an independently carried out activity assured 

by the management in order to check and estimate company risk 
management processes and to represent supervision systems and 
suggestions for implementation of company objectives. 

The basis of internal audit implementation in public sector in RA 
exists since 2001. 

The RA law on «Treasury System» adopted on July 27, 2001 
required every CFO to ensure the existence of an internal audit 
system. In recent years, although there was a number of internal audit 
departments in budget organizations, internal audit mechanisms were 
very weak. 

On December 22, 2010, after the adoption of the law on «Internal 
Audit» some investment works were held in the public sector of the 
RA.
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The internal audit professional standards and internal auditors’ 
main principles of bahavior were admitted in the Repulic of Armenia 
which fully complied with internationally recognized standards and 
codes of professional standards and define the main principles of the 
audit process and auditors’ bahavior. 

In their activity process tne internal auditors may find out some 
sensitive information for the companies which may lead to significant 
consequences. Such information may relate to embezzlements, cases of 
corruption, abuse, fraud or other illegal cases. 
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ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ԱՌԵՎՏՐԱՅՆԱՑՄԱՆ  
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ  

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՏՏ ՈԼՈՐՏՈՒՄ 
 

ՇԱՀԶԱԴԵՅԱՆ Մ.,  Հայաստանի պետական տնտեսագի- 
 տական համալսարան  
 

Հանգուցային բառեր` գիտելիք, գիտելիքների առևտրայանցում, ՏՏ 
ոլորտ, ազգային ինովացիոն համակարգ: 

 
Հայաստանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) ո-

լորտի զարգացման գործում գիտելիքների առևտրայնացման 
գործընթացի կառավարման մեխանիզմների արդյունավետութ-
յան բարձրացումը կխթանի տնտեսական աճի տեմպերի բարձ-
րացմանը և կնպաստի ինստիտուցիոնալ բարեփոխումների ի-
րականացմանը: Ուստի առաջնային հիմնախնդիր է հանդիսա-
նում այնպիսի մեխանիզմների ստեղծումը, որի միջոցով առավել 
կընդգծվի տնտեսական աճի խթանների պատկերը: Վերոհիշյալ 
խնդրի իրականացման նպատակով անհրաժեշտ է մշակել և 
ներդնել գիտելիքների առևտրայնացման գործընթացի կառա-
վարման գործուն կառուցակարգեր, որոնք կարող են մշակվել 
հանրապետության ՏՏ ոլորտի խնդիրների խոր և համակարգա-
յին վերլուծության ու գնահատման միջոցով: 

Ներկայումս ՏՏ ոլորտը գտնվում է հասունության փուլում և 
սրընթաց աճը հիմնականում պայմանավորված է արտապատ-
վիրման պահանջարկի մեծացման և տեղական մասնագետների 
բարձր մակարդակի հետ: Սակայն ըստ աշխատավարձների մե-
ծության տեղական աշխատուժը հավասարվում է էժան արտա-
պատվիրման կենտրոններ հանդիսացող երկրների մակարդա-
կին:  

Հետազոտությունները ցույց են տալիս, որ ՀՀ ՏՏ ոլորտի աշ-
խատուժի (տես աղյուսակ 1) զբաղվածների թիվը 2010-2011թ.թ. 
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դրությամբ կազմում է մոտ 6800 աշխատող [1]: Եթե համեմա-
տենք 2009 թ.-ի հետ՝ 4890 աշխատող, ապա ակնյատ կնկատենք 
վերջին երեք տարիների ընթացքում ՏՏ ոլորտի զգալի առաջըն-
թացը: Տեխնիկական մասնագետները կազմում են աշխատուժի 
զգալի մասը՝ 77%-ը, իսկ 23%-ը՝ադմինիստրատիվ անձնակազմ և 
մենեջմենթ: 2010թ.-ի ցուցանիշների հետ համեմատած, տեխնի-
կական մասնագետների թիվը նվազել է, ինչը պայմանավորված է 
արտագաղթի հետ: 

 
Աղյուսակ 1. 

ՀՀ ՏՏ ոլորտի աշխատուժը, 2012-2011թթ. 
(աղբյուր՝ ՁԻՀ, Հայաստանի ՏՏ ոլորտի հետազոտություն, 

2011թ.) 
 

Աշխատուժ 2010թ. 
% ոլոր-

տից 2011թ. 
% ոլոր-

տից 

Ընդամենը 4,960 100% 6,760 100% 
Տեղական ընկերութ-
յուներ 2,120 43% 3,154 47% 

Արտասահմանյան 
մասնաճյուղեր 2,840 57% 3,606 53% 

Տեխնիկական մաս-
նագետներ 4,110 83% 5,226 77% 

Ադմինիստրացիա և 
մենեջմենթ 850 17% 1,534 23% 

 
Չնայած ոլորտի զարգացման միտումները, այնուամենայնիվ 

դեռևս հետ ենք մնացել համաշխարհային զարգացման տեմպե-
րից և ապագա աճը հնարավոր է միայն այն դեպքում, եթե ցածր 
վարձատրվող աշխատուժի քանակը նվազի, ավելանան զարգա-
ցած մասնագիտացված ենթակառուցվածքների թիվը, բարձրանա 
տեղական ՏՏ ընկերությունների կողմից բիզնես գործընթացների 
և կիրառվող ռազմավարությունների կատարելագործման մա-
կարդակը, զարգանան ներդրումային կողմնորոշում ունեցող ո-
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լորտները, ինչպես նաև արդյունավետ իրականացվեն տեխնոլո-
գիական արտադրության արտահանումը համաշխարհային շու-
կա: 

Հայաստանի ՏՏ ոլորտը հանդիսանալով գիտելիքահենք հա-
սարակության հիմնական արտադրական միջոց` օրեցօր վերած-
վում է արագ զարգացող և ընդլայնվող ոլորտներից մեկը: Այս 
փաստը նպաստեց ՀՀ Կառավարության կողմից 2000 թ.-ին ճա-
նաչել գերակա ճյուղ[1]: Այդ որոշման հիմնական պատճառը 
պայմանավորված է մի կողմից երկրի աղքատ բնական պաշար-
ներով, իսկ մյուս կողմից հաշվի առնելով այն փաստը, որ հան-
րապետության միակ մրցակցային առավելությունները հիմնվում 
են գիտական ներուժի և մարդկային կապիտալի վրա: Կառավա-
րության հաջորդ կարևոր քայլերից էր 2008 թ. ընդունված ոլորտի 
զարգացման նոր տասնամյա ռազմավարությունը[2]: Սույն ռազ-
մավարության շրջանակներում ոլորտի աճին զուգահեռ ակնկալ-
վում է 2017թ. թողարկված արտադրանքի շուրջ 60%-ի արտահա-
նում, իսկ 2025թ.-ին ՏՏ ոլորտի մասնաբաժինը ՀՆԱ-ում կկազմի 
6-7 %: Նման կանխատեսումները փաստում են գիտելիքների 
առևտրայանացման գործընթացի կառավարման մեխանիզմների 
արդյունավետության բարձրացման և զարգացման անհրաժեշ-
տությունը:  

Վերոհիշյալ ռազմավարության առջև դրված նպատակների 
իրագործման համար անհրաժեշտ է իրականացնել հետևյալը ՝ 

 բարձրացնել ազգային նորամուծական ներուժի օգտա-
գործման արդյունավետությունը, 

 մեծացնել ներդրումային ցածր ակտիվությունը,  
 ավելացնել արտաքին առևտրաշրջանառության մեջ ար-

տահանման ծավալները,  
 արգելակել արտարժութային ռեսուրսների արտահոսքը և 

օժանդակել դրա ներհոսքը, 
 ամրապնդել միջազգային համագործակցությունը, 
 բարձրացնել տեղական արտադրանքի մրցունակությունը, 
 ստեղծել նոր աշխատատեղեր,  
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 բարձրացնել ձեռնարկությունների նորաստեղծական և 
ներդրումային ակտիվությունը, 

 նպաստել տնտեսության ինտեգրմանը մրցունակ գլոբալ 
տնտեսությունում: 

ՏՏ ոլորտի ընկերությունների գիտելիքների առևտրայանց-
ման գործընթացի զգալի մասն այսօր իրականացվում է առանց 
պետության ակտիվ մասնակցության: Ինչ խոսք, կան օբյեկտիվ 
պատճառներ, սակայն այնուամենայնիվ մեր կարծիքով միասնա-
կան կառավարման մարմնի բացակայությունը, հանգեցնում է 
նրան, որ համակարգված աշխատանքների բացակայությունը 
նպաստում է ոլորտի հիմնախնդիրների ամբողջական պատկերի 
ոչ համալիր ներկայացմանը, չի հրահրում համապատասխան 
կառույցներին քննարկել և հաստատել պետական մասնակցութ-
յան չափը՝ ոլորտի արդյունավետ կենսագործունեության համար:  

Այս համատեքստում հարկավոր է առանձին ուշադրություն 
դարձնել ՏՏ արտադրանքի արտաքին և ներքին մարքեթինգային 
քաղաքականության ցածր մակարդակի վրա: Օրինակ՝ Հայաս-
տանի անունը ընդգրկված չէ <<A.T. Kearney>>-ի կողմից հրապա-
րակվող Համաշխարհային արտապատվիրման 40 առաջատար 
երկրների ցանկում, չնայած Սփյուռքի և մի շարք անդրազգային 
կորպորացիաների սերտ կապերի առկայության պարագայում 
Հայաստանը բրենդինգի լավ նախադրյալներ ունի: Անհրաժեշտ է 
արտաքին աշխարհում ստեղծել ՏՏ արտադրանքի բրենդ հասկա-
ցությունը, որը թույլ կտա գիտելիքների առևտրայնացման գոր-
ծընթացը իրականացնել ավելի արդյունավետ ճանապահով: 
Նշված հիմնախնդրի լուծումը հնարավորություն կընձեռի ինո-
վացիոն գաղափարներ ունեցող ՏՏ ձեռնարկություներին և գի-
տահետազոտական ինստիտուտներին պատշաճ կերպով ներ-
կայանալ համաշխարհային շուկայում: 

Մյուս խնդիրը կապված է ազգային ինովացիոն համակարգի 
կարգավորող օրենսդրական բարեփոխումների հետ, որն ան-
հրաժեշտ է հատկապես մասնավոր հատվածի վստահությունն 
ամրապնդելու և ներդրումները խթանելու համար: Հայաստա-
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նում ինովացիոն գործունեությունը հիմնվում է <<Ինովացիոն 
գործունեության պետական աջակցության մասին>> ՀՀ օրենքի 
վրա [3]: Սույն օրենքում ինովացիան սահմանվում է <<տնտեսա-
կան շրջանառության մեջ օգտագործվող, նոր կամ կատարելա-
գործված տեխնոլոգիական գործընթացի, նոր կամ կատարելա-
գործված արտադրանքի կամ ծառայության տեսքով իրացում 
գտած վերջնական արդյունք>>[4]: Սույն օրենքում ինովացիանե-
րը ներկայացվում են միչև առևտրայնացման փուլ հասած վերջ-
նական արդյունքների տեսքով: Այսինքն՝ օրենքում նախատես-
ված չեն ինովացիոն գործունեության արդյունքների առևտրայ-
նացումը կարգավորող նորմերը:  

Փաստ է, որ այսօր Հայաստանում ՏՏ ոլորտի գիտելիքների 
առևտրայնացումը զարգանում է սեփական սահմանված օրենք-
ներով, հաշվի առնելով մտավոր սեփականության պահպանման 
և ժամանակակից շուկայի գործունեության մեխանիզմները և 
փորձը: Զարգացման ուղին մեծապես կախված է ոլորտի հիմնա-
կան մասնակիցների կողմից կատարված ռազմավարական ընտ-
րությունից, որի հիմքում պետք է ընկած լինեն ոլորտի աճի վրա 
ազդող գործոնների և տարբեր հնարավոր սցենարների գնահա-
տականները: Տարբեր սցենարների գնահատականները կօգնեն 
ընտրելու ոլորտի զարգացման առավել օպտիմալ մրցակցային 
մոդելը: Այսպիսով, Հաշվի առնելով գիտելիքների տեղական և 
միջազգային մրցակցային շուկաների առանձնահատկություննե-
րը, գործող պայմանները և փորձը՝ առաջարկվում է ստեղծել մեկ 
միասնական կառավարման մեխանիզմ՝ կիրառելով մեծ մասնա-
գիտական ջանքեր, ակտիվ փոխահագործակցություն, տնտեսա-
կան միջավայրի բարեփոխումներ գիտելիքների առևտրայնաց-
ման գործընթացը արդյունավետ կազմակերպելու համար: Այդ 
մեխանիզմների կառավարչական յուրաքանչյուր գործառույթի ի-
րականացման ընթացքում տեղի ուեցող գործողությունները 
պետք է լինեն ուղղված գիտելիք ստեղծելուն, կուտակելուն, փո-
խանցելուն, կիրառելուն և առևտրայնացնելուն, իսկ կառավարող 
սուբյեկտները պետք է հստակ հասկանան բոլոր գործառույթնե-
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րի էությունը, փուլերի հաջորդականությունը և փոխկապակցվա-
ծությունը: 

  
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ  

 
1. http://www.eif.am/files/1058/State-of-Industry-Report-2012-

DITED-ARM.pdf 
2. http://www.mineconomy.am/uploades/State-of-Industry-

Report-2012-EDITED-ARM.pdf 
3. «Ինովացիոն գործունեության պետական աջակցության 

մասին» ՀՀ օրենք, ՀՀ ՊՏ 2006.06.28/33 (488), 08.07.2006թ. 
 

РЕЗЮМE 
ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЦЕССА  

КОММЕРЦИАЛИЗАЦИИ ЗНАНИЙ В СФЕРЕ ИТ РА 
Шагзадеян М. 

 
Статья посвящена проблемам и методам решения процесса 

управления коммерциализацией знаний, которые являются клю-
чевыми вопросами стратегических программ экономической по-
литики Армении. Необходимость и важность решения этих проб-
лем являются главным фактором устойчивого социально-эконо-
мического роста и развития. Внедрение работающей системы про-
цесса управления коммерциализацией знаний в РА экономику 
станет главным конкурентным преимуществом страны в глобаль-
ной конкуренции. Настоящая статья преследует три цели: изучить 
возникающие вопросы в процессе коммерциализации знаний, что-
бы подчеркнуть преимущества коммерциализации знаний в кон-
тексте развития экономики; подчеркнуть значение и перспективы 
применения процессов коммерциализации знаний в сфере инфор-
мационных технологий; выделить проблемы для научных кругов, 
промышленности и правительства при описании критических ба-
зовых условий, которые необходимы для эффективного содейст-
вия коммерциализации знаний. 



– 178 – 

 
 

THE SHADOW ECONOMY REDUCTION  
ISSUES IN ARMENIA 

 
A. JUGURYAN  Prof. of Northen University of Armenia 
A. BASENCHYAN  Expert of taxation, SRC of  RA 
 
The problem to be addressed is the negative effects of the shadow 

economy, including corruption, economic retardation, developmental 
disabilities, and lack of adequate revenue to the government. A large 
body of literature exists on hidden economy focusing on the size, cau-
ses, consequences, characterizing of the shadow economy, and the im-
pacts of government policies on the shadow activities. There is very 
little quantitative evidence gathered on the impacts of people’s percep-
tion to the growth of underground activities and the impacts on the 
official economy, government policies, and economic growth.For 
countries all over the world, there are several important reasons for 
concern about the size and growth of the shadow economy. One rea-
son is that an increase in the size of the underground economy is 
mainly caused by a rise in the overall burden of tax and social security 
payments by taxpayers. This increase may lead to an erosion of the tax 
and social security bases, and finally to a decrease in tax receipts for 
government. The consequence would be a further increase in the bud-
get deficit or further rise of direct and/or indirect tax rates. Shadow 
economic activities would then increase.  

A second reason for concern is that when the shadow economy 
grows, economic policy is based on erroneous official indicators, such 
as unemployment, official labor force, income, and consumption. In 
such a situation a prospering shadow economy may cause the govern-
ment severe difficulties, because it provides unreliable official indica-
tors. The very direction of intended policy measures may therefore be 
questionable. A third reason for concern is that the rise of the under-
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ground economy can be seen as a reaction by individuals who feel 
overburdened by state activities, such as high taxes and an increasing 
number of regulations.  

Finally, a growing shadow economy may offer strong incentives 
to attract workers, both domestic and foreign. These workers would 
then contribute less within the official economy. These growing con-
cerns have led many economists to the challenging and difficult task of 
measuring the size and development of the shadow economy, to trace 
back its main causes, and to analyze the interactions of the official and 
unofficial.  

Countries that are transitioning from one economic state to ano-
ther (transition countries) and developing countries have claimed that 
a large part of economic activities were done within the shadow eco-
nomy. In applying the estimation techniques for measuring shadow 
economy for the period 1995–2010, the results indicated the size of 
shadow activities to be 35–44% of GDP for developing economies, 21–
30% of GDP for the countries transiting from communist to capitalist 
economy (transition economies) and 14–16% of GDP for the Organisa-
tion for Economic Co-operation and Development (OECD) economies. 
The value of the shadow economy grew from about 7.9% of GDP in 
1976 to about 16% in 2011.  

The shadow economy was considered by many studies to inhibit 
development in developing countries and to have eroded the existing 
welfare state in the developed countries. Underground economies also 
have a significant long-term negative effect on the generation of socie-
tal wealth.  

Undoubtedly, most policy actions that strengthen economic 
growth of the official economy will have an effect of encouraging bu-
sinesses to move out of the shadow economy. The question is whether, 
in addition to these, there are actions policymakers could pursue 
whose main purpose would be to frankly influence the size of the un-
derground economy.  

The following are some of the several types of actions that may be 
considered by policymakers from many nations in this regard: encou-
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rage dynamic tax system, promote institutional strengthening, initiate 
better enumeration, promote banking privatization, discourage activi-
ties that will promote market exit, enhancement of the rule of law, in-
centives for transformation of shadow economy into formality should 
be enhanced, and lastly, demand-side public policy approaches to sha-
dow economic activities.  

 
Figure 1. Percentage of shadow economy in GDP 
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The lasted world economic and financial crisis of the past three 
years – and particularly the more recent confuse in the western count-
ries sovereign debt markets – has aroused new concerns about under-
ground economic activity. “Black” workers pay no taxes, reducing go-
vernment income and increasing budget deficits, which can prompt 
higher taxes to make up for lost revenue, which in turn tempts more 
people into the black economy – a vicious circle of rising crime and 
decreasing government legitimacy. 

For example, in Spain, where police have sometimes raided illegal 
Chinese clothing workshops but where much of the black economy 
takes the form of humdrum tax evasion by its own citizens – illustrates 
the complexity of a phenomenon that has spawned its own branch of 
economic research. The size of the Spanish black economy is equiva-
lent to 19.2 per cent of official gross domestic product. That happens 
to be the same proportion as the average he calculates for 31 European 
countries, with Bulgaria the highest at 32.6 per cent and Switzerland 
the lowest at 8.1 per cent (see figure 1). 

There is considerable agreement internationally, on both theore-
tical and empirical grounds, about the factors that determine the rela-
tive size of the shadow economy. Most of the literature on the infor-
mal economies in the past has focused on industrialised countries. In 
general, the findings pointed to an increasing share of the informal 
economies in the industrialised countries, supposedly due to increasing 
taxes and regulations during most of the post war period. 

A lack of estimations of the activities of shadow economy has li-
mited and continues to limit time series analysis of the impacts of sha-
dow economic activities to a small set of countries. For policy makers, 
information on the size of the informal economy and its possible con-
sequences is of considerable importance. For example, in some indust-
rialised countries the observed trend towards ever increasing unemp-
loyment rates could be due to an increasing number of people working 
in the shadow economy.  

If this were the case, conventional employment policies cannot be 
expected to increase measured employment in the formal sector or at 
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least not in the same way as would be the case without people wor-
king in the clandestine economy. Or, if the size of the underground 
economy is related to overall tax rates, tax increases may not have the 
expected results, but only increase the size of the informal economy 
and so reduce the tax base and tax receipts. In countries or regions 
with a large informal sector the effective management of the economy 
by the state may be undermined.  

A second way to assess the consequences of the informal sector is 
to compare an economy that has a large informal sector with one of 
the same overall size, but where the shadow economy is smaller. In 
many respects, a large informal economy is not beneficial for econo-
mic growth when compared with a situation where the shadow eco-
nomy is formalised. For example, while people working in the hidden 
economy benefit from public infrastructure, such as streets; they do 
not contribute to its financing. Therefore, reducing the size of the un-
official sector could lead to a broader tax base and thus open up the 
possibility of lowering overall tax rates or improving public services; 
both may be considered positive outcomes that could improve the 
growth prospects of the economy in question. 

Although the international experience and the academic litera-
ture suggest that the main reason for the existence of the shadow eco-
nomy are high rates of taxes and other mandatory payments imposed 
by the government, however, in Armenia these have not been the on-
ly major factor contributing to the existence of shadow economy. Of 
course being in an underground is supposed to limit the businesses’ ac-
cess to and rights for some benefits, such as bank credits and public 
goods, in the form of rule of law, and other benefits. However, in the 
Armenian reality these benefits have not material, because of the un-
derdeveloped and ineffective systems of provision of such public 
goods, as well as the relationship based crediting widely practiced by 
comercial banks. 

The other major factor that has contributed to the existence of the 
shadow sector in Armenia is the widespread politicization of many bu-
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sinesses. Today, many public officials have stakes in or effectively own 
various businesses, and by using their role and position in the public 
sector they create favorable conditions for those economic entities. 
There is also the reverse trend of getting public offices using the eco-
nomic wealth accumulated by engaging mostly in shadow activities.  

The second group of shadow economy involves illegal activities. It 
should be realized that taxes and mandatory payments are not the ma-
jor reason for existence of some types of shadow activities. Even if 
there were no any taxes or regulations there would still be some part 
of economic activities, mostly illegal ones, which would have not been 
captured by the official statistics. Some of the economic agents and ci-
tizens are involved in production or trade of such products and servi-
ces that are prohibited by laws and various.  

There are some economic activities that are not being captured 
because of the underdeveloped systems of national statistics, as well as 
low and ineffective information sharing between various state bodies, 
such as national statistical service, tax, customs, state pension fund and 
others. Better coordination and information sharing would limit the 
chances of leaving some economic transactions from national ac-
counts. While this problem was very serious in the early stages of 
transition, however, today the national statistical service is quite deve-
loped and these unrecorded economic activities does not constitute a 
major part in the total shadow economy of Armenia (see table 1).  

 
Table 1. 

Estimated Level of Underground Economy of Armenia by Sectors1 
 Percentage  
Industry  28.7  
Construction  46.1  
Transport and communication  21.1  
Trade  75.5  

                                                
1 www.armstat.am 
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Agriculture  21.0  
Other Branches  27.1  
GDP at market prices  28.9  

 
The forth group of formation in Armenia  shadow economy inclu-

des those activities, that are carried out using household activities and 
barter transactions. Some parts of the total economic activities are not 
included in the official statistics because of difficulties of their measu-
rement and/or ineffective and underdeveloped mechanisms and tools 
used by the statistical service for collection of relevant information 
from all sectors of the economy.  

Although the concept of the gross national income suggests that 
the national accounts should involve all economic activities of the so-
ciety, however the most of the values created by households are not 
measured and accounted in the national statistics. Although these acti-
vities that are sometimes also illegal (like production and sale of home-
made products, readjustments and reconstruction of apartments using 
relatives’ and neighbors’ labor and without any approval from relevant 
regulatory bodies and others), however they create economic values 
by using scarce economic resources taken from the official part of the 
economy. The main reason for not recording these types of activities 
in the official statistics relates to the measurement problem, as well as 
the fact that this issue has not been a major development problem for 
the Armenian authorities mostly because of the limited policy implica-
tions that it has and the existence of other more important areas for 
the government to focus on. The problematic aspect of this issue is the 
tendency of various households to grow and carry out such regular 
economic activities already on a paid basis. In this case, these activities 
that we categorized as unrecorded become non-reported hidden eco-
nomic activities that are subject to full taxation. Some of the economic 
activities are also left out of official statistics because of underdevelo-
ped systems of national statistical data collection.  
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Barter transactions are also left unrecorded in any official agency 
and statistics. This type of activities especially involving various agri-
cultural products have been very popular particularly in the regions of 
Armenia. However, as it was with the unrecorded economic activities, 
barter transactions are very difficult to measure and they do not cons-
titute a major policy issue to be much concerned with at this stage of 
Armenia’s development.  

The first conclusion is that shadow economies are a complex phe-
nomenon present to an important extent in all type of economies (here 
transition countries). People engage in shadow economic activity for a 
variety of reasons, among the most important of which we can count 
are government actions, most notably, taxation and regulation. With 
these conclusion goes a second, no less important one: a government 
aiming to decrease shadow economic activity has to first and foremost 
analyze the complex relationships between the official and shadow 
economy – and even more important – among consequences of its own 
policy decisions. 
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