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ծությունը, քաղաքական կայունության և ժողովրդավարության ինդեքսները, 
քաղաքական տեխնոլոգիաները: 2009 թ.-ին Արուսյակ Ալեքսանյանը թեկ-
նածուական ատենախոսության շրջանակում մշակել է Քաղաքական համա-
կարգի կայունության ինդեքսի մեթոդաբանությունը, իսկ 2012 թ.-ին ՀՌԿԿ-
Հայաստան և Նյու Յորքի «Կարնեգի» կորպորացիայի հետազոտական 
ծրագրի շրջանակներում՝ Ժողովրդավարության մակարդակի ինդեքսը։ 

Աշոտ Ալեքսանյանը քաղաքական գիտությունների դոկտոր է, ԵՊՀ 
եվրոպական ուսումնասիրությունների կենտրոնի դասախոս և փորձագետ, 
քաղաքական գիտության պատմության և տեսության ամբիոնի դոցենտ: 
Նրա գիտական հետաքրքրությունների հիմնական թեմաներն են քաղաքա-
ցիական հասարակությունը, սոցիալական գործընկերությունը, մարդու քա-
ղաքական իրավունքներն ու ազատությունները: Նա եղել է ԳԱՓԾ-ի (DAAD) 
հրավիրված գիտնական Հաննովերի Լայբնիցի և Մյունխենի Լյուդվիգ-
Մաքսիմիլյանի համալսարանների քաղաքագիտության ինստիտուտներում 
ու Բեռլինի ազատ համալսարանի Արևելյան Եվրոպայի ուսումնասիրու-
թյունների ինստիտուտում, ինչպես նաև ԵՄ «Էրազմուս Մունդուս» ծրագրի 
հրավիրված գիտնական Բելգիայի Լյուվենի կաթոլիկ համալսարանի սոցիա-
լական գիտությունների ֆակուլտետում և Յենայի Ֆրիդրիխ Շիլլերի համալ-
սարանի քաղաքագիտության ինստիտուտում: 

Արտյոմ Տոնոյանը բանասիրական գիտությունների թեկնածու է, ԵՊՀ 
արևելագիտության ֆակուլտետի իրանագիտության ամբիոնի դասախոս։ 
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Զբաղվում է Ադրբեջանի իրանական լեզուների ուսումնասիրությամբ։ Վեր-
ջին տարիներին նրա գիտական հետաքրքրությունների շրջանակում է նաև 
հետխորհրդային Ադրբեջանի քաղաքական համակարգի ուսումնասիրու-
թյունը։ 

Կարոլինա Դոդոնը Երևանի պետական համալսարանի և Բուխարես-
տի պետական համալսարանի (Ռումինիա) մագիստրոս է: Նա ավարտել է 
Ֆրիդրիխ Էբերթի հիմնադրամի քաղաքական ակադեմիան: Կարոլինան 
«Բաց կառավարության ինստիտուտ» ՀԿ-ի փորձագետ է և «ԵՄ-ն Մոլդո-
վայի համար» (EU Mișc Moldova) ՀԿ-ի նախագահը: Նրա հետաքրքրություն-
ների թեմաներն են քաղաքական հաղորդակցությունները, քաղաքացիա-
կան ակտիվիզմ, միջմշակութային կառավարում և փոքրամասնությունների 
իրավունքները: 

Մարիամ Խիզանաշվիլին ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրությունների 
կենտրոնի «Մարդու իրավունքներն և ժողովրդավարություն» մագիստրո-
սական ծրագրի մագիստրոս է: Նրա ուսումնասիրության հիմնական ոլորտ-
ներն են թվային տեխնոլոգիաները, քաղաքացիական մասնակցությունը և 
հանրային ծառայությունները: Այժմ նա «Նորարարություն և զարգացում» 
հիմնադրամում խորհրդատու է: 

Նազիրան Իբրահիմ Քիզին ԵՊՀ եվրոպական ուսումնասիրություն-
ների կենտրոնի «Մարդու իրավունքներն և ժողովրդավարություն» մա-
գիստրոսական ծրագրի մագիստրոս է և Բուլղարիայի կանանց իրավունքի 
ուսուցման ինստիտուտի շրջանավարտ: Նա իրավաբան է և քաղաքացիա-
կան ակտիվիստ, ինչպես նաև իրավապաշտպան գործունեություն է իրա-
կանացնում մարդու սոցիալական և առողջապահական իրավունքների 
ոլորտում: Նրա հետաքրքրությունների շրջանակում է ընտանեկան բռնու-
թյան և միջազգային դատավարության առաջադեմ փորձի տեղայնացումը 
Ղրղզստանում և Կենտրոնական Ասիայի երկրներում: 
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համեմատական և կիրառական քաղաքագիտության հիմնահարցերից է, 
որի համակողմանի ուսումնասիրությունները կանխատեսում են հասարա-
կական փոխակերպումների և արդիականացման միտումները:  

Նոր հազարամյակի մարտահրավերները հրատապ են դարձնում հա-
մաշխարհային, տարածաշրջանային և ներպետական կայուն զարգացման 
և անվտանգության հիմնախնդիրները։ Մասնավորապես, հետխորհրդային 
տարածքում առկա հակամարտության գոտիները, քաղաքացիական 
անհնազանդությունների աճը, հեղափոխություններն ու հեղաշրջումները, 
ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և այլ հիմնախնդիրներ պատճառ դար-
ձան քաղաքական անկայունությունների շրջափուլերի դրսևորմանը: Մինչ-
դեռ քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական կայունության ապահովումը կա-
յուն առաջընթացի նախապայմաններից է, որում կարևորվում է նաև «իշ-
խանություն-ընդդիմություն» երկխոսությունը ու քաղաքացիական մասնակ-
ցությունը:  

Քաղաքական գիտությունների զարգացման վերջին ժամանակների 
ուսումնասիրություններում առանձնակի տեղ են զբաղեցնում չափման գոր-
ծիքակազմի մշակումն ու ներդրումը։ Այս առումով քաղաքական կայունու-
թյան չափման մոդելի՝ Քաղաքական համակարգի կայունության ինդեքսի 
(ՔՀԿԻ), կիրառումը նորանկախ երկրների ուսումնասիրություններում օգ-
տակար է և արդյունավետ։ Անշուշտ, առավել համալիր և բազմակողմանի 
են այն ուսումնասիրությունները, որոնցում համադրվում են որակական և 
քանակական մոտեցումները։ Դրանք հնարավորություն է տալիս կատարել 
առավել խորքային և գիտականորեն հիմնավորված ուսումնասիրություն-
ներ՝ վեր հանելով նորանկախ երկրների քաղաքական և սոցիալ-տնտեսա-
կան գործընթացների ընդհանրություններն ու առանձնահատկություններն։ 
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Մասնավորապես աշխատության մեջ կիրառված ՔՀԿԻ-ի մեթոդաբանա-
կան գործիքակազմը հնարավորություն է տալիս տեղայնացնել միջառար-
կայական հետազոտությունների տիրույթում առկա ինդեքսները, մոտեցում-
ները, մոդելներն ու տեսությունները: Պետք է նշել, որ ՔՀԿԻ-ի մեթոդաբա-
նության կիրառման առաջին փորձը եղել է 2009 թ.-ին հրատարակված թե-
մայով «Քաղաքական համակարգի կայունության գնահատման մոդելի 
մասին (ՀՀ օրինակով)» գիտական հոդվածում։ Հետագայում ՔՀԿԻ-ի մեթո-
դաբանությամբ իրականացվել են մի շարք հետազոտություններ, որոնցից է 
օրինակ՝ 2013 թ.-ին ԵՊՀ-ում հրատարակված «Հարավային Կովկասի, 
ԵվրԱզԷՍ և ԵՄ անդամ-պետությունների քաղաքական կայունության ին-
դեքսը (ներերկրային և միջերկրային վերլուծություն)» թեմայով աշխատու-
թյունը։ Միևնույն ժամանակ այս հրապարակումը կարևորվում է ՔՀԿԻ 
մեթոդաբանության կատարելագործման և նորանկախ երկրների քաղաքա-
կան արդիականացման գործընթացների համեմատական վերլուծության 
համատեքստում։ Այս առումով, աշխատությունում դիտարկված նորանկախ 
երկրների քաղաքական համակարգերն ունեն կայացման և զարգացման 
ընդհանրություններ և առանձնահատկություններ, որոնք դրսևորվում են 
քաղաքական ընտրանիների և քաղաքացիական հասարակության երկխո-
սության ու հակադրման գործընթացներում: Զարգացման ընդհանրություն-
ներն ու առանձնահատկությունները դրսևորվում են նաև կապված ռեսուրս-
ների տարբերությամբ, քաղաքական մշակույթով և ինքնությամբ, հակա-
մարտությունների լարվածության աստիճանով, սոցիալ-տնտեսական ան-
համաչափ զարգացմամբ, աշխարհաքաղաքական դաշինքների բևեռաց-
մամբ և ինտեգրման մոդելների ընտրությամբ: 

ԵՄ և Հյուսիս-Ատլանտյան դաշինքի ծրագրերը ընդլայնվելով` ներա-
ռում են նորանկախ երկրները տարբեր ձևաչափերով: Վրաստանը, Ուկ-
րաինան և Մոլդովան խորացնում եմ իրենց ռազմավարական համագոր-
ծակցությունը` Ասոցացման համաձայնագրի տնտեսական և քաղաքական 
բաղադրիչների շրջանակում1: Ինչ վերաբերում է ՀՀ-ին, ապա այն ունի 

                                                            
1 Այդ մասին տե՛ս Վրաստանում Եվրամիության պատվիրակության պաշտոնական 
կայքը՝ https://eeas.europa.eu/delegations/georgia_en/9740/EU/Georgia%20Association-
%20Agreement (11.08.2018), Ուկրաինայում Եվրամիության պատվիրակության 
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առանձնահատուկ կարգավիճակ եվրոպական և եվրասիական ինտեգրման 
մոդելներում` փորձելով համադրել երկկողմանի և բազմակողմանի կապերն 
ու հարաբերությունները: Պետք է նշել, որ Հայաստանը, լինելով ԵԱՏՄ-ի և 
ՀԱՊԿ-ի անդամ, ԵՄ-ի հետ բանակցությունների ավարտին հաջողեց ստո-
րագրել «Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնա-
գիրը»2: Միևնույն ժամանակ Ադրբեջանը նախապատրաստվում է ԵՄ-ի 
հետ բանակցությունների հետ նոր շրջափուլին՝ եվրասիական հարթակում 
նախընտրելով երկկողմանի հարաբերությունների խորացում Ռուսաստա-
նի, Բելառուսի և Ղազախստանի հետ:  

Հայաստանն ու Արցախը գտնվելով Ադրբեջանի հետ չկարգավորված 
հակամարտության մեջ` լուրջ խոչընդոտների են բախվում ինտեգրման 
գործընթացներում: Վերջինիս դրսևորումներից է ռազմական ծախսերի 
ավելացումն ու սպառազինությունների մրցավազքը:  

ԵԱՏՄ անդամ երկրները փորձում են տնտեսական տարբեր ընթացա-
կարգերի միջոցով ապահովել փոխշահավետ համագործակցություն և 
միասնականություն, որը բախվում է անցումային տնտեսություններին բնո-
րոշ մի շարք խոչընդոտների: Ռուսաստանը, Բելառուսը և Ղազախստանը, 
ունենալով բավարար բնական ռեսուրսներ և տնտեսական կապեր, եվրա-
սիական տնտեսական շուկայում առավելապես ձգտում են գերակա դիրքե-
րի հաստատմանը, այլ ոչ թե համագործակցությանը: Այս առումով, Հայաս-
տանը և Ղրղզստանը ԵԱՏՄ-ում հայտնվել են ոչ շահավետ պայմաններում՝ 
չկարողանալով օգտվել և լիարժեքորեն իրացնել համագործակցության ողջ 
ներուժը:  

Ընդհանուր առմամբ, նորանկախ երկրների քաղաքական համակար-
գերի կայունությունը պայմանավորված է պետականակերտման գործըն-
թացներով, որոնցում առկա բախումները վտանգում են ներհասարակական 
և տարածաշրջանային համերաշխությունը: Դիտարկվող հիմնախնդիրների 

                                                                                                                                                             
պաշտոնական կայքը՝ https://eeas.europa.eu/node/10420_en (11.08.2018), Մոլդո-
վայում Եվրամիության պատվիրակության պաշտոնական կայքը՝ https://eur-
lex.europa.eu/legal-content/ro/TXT/?uri=uriserv:OJ.L_.2014.260.01.0004.01.ENG 
(11.08.2018): 
2 Այդ մասին տե՛ս ՀՀ արտաքին գործերի նախարարության պաշտոնական կայքը՝ 
https://www.mfa.am/filemanager/eu/cepa.pdf (11.08.2018): 
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համատեքստում, տեղին է նշել, որ տարածաշրջանային կայունությանը 
խոչընդոտում են ՌԴ-ի լարված հարաբերությունները ԱՄՆ-ի և արևմտաեվ-
րոպական երկրների, ինչպես նաև ԵՄ-ի, ԵԽ-ի, ԵԱՀԿ-ի, ՆԱՏՕ-ի և այլ 
կառույցների հետ:  

Այսպիսով՝ աշխատանքի շրջանակում կատարված հետազոտության 
նպատակն է գնահատել նորանկախ երկրների Քաղաքական համակար-
գերի կայունության ինդեքսի և դրա երեք բաղադրիչների՝ Քաղաքական, 
Տնտեսական և Սոցիալական գործոնների ինդեքսների միտումներն ար-
դիականացման պայմաններում։ Ուսումնասիրության ժամանակահատվածը 
ներառում է հետխորհրդային պետությունների քաղաքական և սոցիալ-
տնտեսական գործընթացներն անկախացումից սկսած՝ առավել մանրա-
մասն կենտրոնանալով, սակայն նոր դարաշրջանի զարգացումների վրա։  

Աշխատանքը բաղկացած է ներերկրային և միջերկրային վերլուծու-
թյուններից։ 

Ներերկրային վերլուծությունը ներառում է յուրաքանչյուր առանձին պե-
տության Քաղաքական համակարգի կայունության (ՔՀԿԻ) և դրա վրա ազ-
դող Քաղաքական, Տնտեսական, Սոցիալական գործոնների ինդեքսների 
(ՔԳԻ, ՏԳԻ և ՍԳԻ) միտումները 18 տարվա կտրվածքով (2000-2017 թթ.):  

Միջերկրային վերլուծությունը հետխորհրդային 9 երկրների ՔՀԿԻ-ի և 
այն պայմանավորող Քաղաքական, Տնտեսական, Սոցիալական գործոննե-
րի ինդեքսների համեմատական ուսումնասիրությունն ու սանդղակավո-
րումն է 2017 թ.-ի կտրվածքով:  

Աշխատանքը բաղկացած է ներածությունից, կատարման ամփոփա-
գրից, տասնմեկ գլխից, ինչպես նաև անունների և հիմնաբառերի ցանկե-
րից: Առաջին գլխում ներկայացված է քաղաքական համակարգի կայունու-
թյան չափման մոդելի մեթոդաբանությունը: Երկրորդից տասներորդ գլուխ-
ներում, քննարկվում են ներերկրային վերլուծության արդյունքները, մասնա-
վորապես Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի, Ռուսաստանի, Բելառու-
սի, Ղազախստանի, Ղրղզստանի, Ուկրաինայի և Մոլդովայի քաղաքական 
համակարգի կայունության և այն պայմանավորող քաղաքական, տնտեսա-
կան և սոցիալական գործոնների միտումները 2000-2017 թթ.։ Տասնմեկե-
րորդ գլխում ներկայացված են միջերկրային վերլուծության արդյունքները։ 
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Դրա շրջանակում կատարված է վերոնշյալ պետությունների հաշվարկված 
Քաղաքական համակարգի կայունության միջերկրային ինդեքսի համեմա-
տական վերլուծությունն ու սանդղակավորումը 2017 թ. կտրվածքով։ Նշված 
գլխում ներկայացված են նաև ՔՀԿԻ-ի երեք ենթաինդեքսների՝ ՔԳԻ-ի,         
ՏԳԻ-ի, ՍԳԻ-ի վարկանիշային աղյուսակները։ 

 
ԱՐՈՒՍՅԱԿ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ 

 


