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Հրատարակության է երաշխավորել Հյուսիսային համալսարանի  
գիտական խորհուրդը  

 

Խմբագրական խորհուրդ 

Գլխավոր խմբագիր` Արմեն Ճուղուրյան, տնտեսագիտության 

դոկտոր, պրոֆեսոր, տնտեսագիտության և կառավարման ամբիոնի 

վարիչ, Հյուսիսային համալսարան 

 

Խմբագրական խորհրդի անդամներ 

Լուսինե Ֆլջյան, բանասիրական գիտությունների դոկտոր, պրո-

ֆեսոր, ուսումնահետազոտական  և միջազգայնացման գծով պրոռեկ-

տոր, Հյուսիսային համալսարան 

Գայանե Հակոբյան, բանասիրական գիտությունների թեկնածու, 

դոցենտ, Հյուսիսային համալսարանի լրատվության և հասարակայ-

նության հետ կապերի ուսումնապրակտիկ կենտրոնի ղեկավար 

Արթուր Ղամբարյան, իրավագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

պետության և իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ, 

Ռուս-հայկական (Սլավոնական) համալսարան 

Վալերի Միրզոյան, փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, 

պրոֆեսոր, Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան 

Պիթեր Կոստա, բանասիրական գիտությունների դոկտոր. 

պրոֆեսոր, Սլավոնական լեզուների ամբիոնի վարիչ, Պոցդամի 

համալսարան, Գերմանիա 

Ռադովան Ստոյանովիչ, Էլեկտրական ճարտարագիտության և 

համակարգչային գիտությունների դոկտոր, էլեկտրական ճարտարա-

գիտության ֆակուլտետի պրոֆեսոր, Մոնտենեգրոյի համալսարան 

Վիտալիյ Կոպնով, տեխնիկական գիտությունների դոկտոր, պրո-

ֆեսոր, ռեկտորի խորհրդական, Ռուսական պետական մասնագի-

տական-մանկավարժական համալսարան, Ռուսաստանի Դաշնություն 

Գոհար Պետրոսյան, իրավագիտության դոկտոր, դոցենտ «Միջազ-

գային հանցագործություն և արդարադատություն» մագիստրոսական 

ծրագրի ղեկավար, Նյու-Յուրք Սիթի  համալսարան ԱՄՆ 

Սերգեյ Զմիյակ, տնտեսագիտության դոկտոր, դոցենտ, 

«Միջազգային տնտեսություն և միջազգային տնտեսագիտական 



հարաբերություններ» ամբիոնի վարիչ, Դոնեցկի պետական տեխնի-

կական համալսարան, Դոնեցկի Ժողովրդական Հանրապետություն 

Նինո Ապցիաուրի, պատմագիտության դոկտոր, դոցենտ, Իվանե 

Ջավախիշվիլիի անվան Թբիլիսիի պետական համալսարան, խորհրդա-

կան, Արտաքին գործերի նախարարություն, Վրաստան 

Նինո Աբեզաձե, Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

Վիճակագրական տնտեսագիտության ամբիոն, Իվանե Ջավախիշվիլիի 

անվան Թբիլիսիի պետական համալսարան 

Իլուտա Արբիդանե, Տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, 

տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր, Ռեզեկնեի տեխնոլոգիա-

կան ակադեմիա, Լատվիա 
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ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆ 
 

Վալերի Միրզոյան 

փիլիսոփայական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, անկախ 

հետազոտող 

valerimirzoyan@yahoo.de 

 

«Առ ու տուր են ասել, ոչ թե առ ու կուլ» 
հայկական ասացվածք 

 

Կառավարումը մարդկանց համակեցության հնագույն և հիմնական 
տարրերից մեկն է, իսկ կառավարման արդյունավետության ապահո-
վումը՝ բոլոր տեսակի կազմակերպությունների գործառության հիմնա-
կան ցուցանիշը:  

Հենց սկզբից նկատենք, որ վերնագրում գործածված է ոչ թե 
«կառավարման արդյունավետություն», այլ «արդյունավետ կառավարում» 
հասկացությունը: Առաջինը տնտեսագիտորեն միանգամայն հստակ է, 
արտահայտվում է (և չափվում) ծախսերի և օգուտի հարաբերակցու-
թյամբ1: Սա այդ հասկացության կայունացած, հանրաճանաչ ըմբռնումն է, 
և, կարծեք, կառավարչական իրողությունը բնութագրելու այլ հասկացու-
թյան կարիք չկա:  

Այդուհանդերձ, այստեղ տեսական բնույթի խնդիրն այն է, որ «կա-
ռավարման արդյունավետությունը» ինքնին մեզ դեռ ոչինչ չի ասում բուն 
կառավարման էության փաստացի դրսևորման մասին՝ որպես սուբյեկտ-
օբյեկտային հարաբերության որոշակի տեսակի: Իսկապես, անհայտ է 
մնում, թե կառավարման սուբյեկտն ազդեցության ի՛նչ մեթոդներ է գոր-
ծադրել, իսկ կառավարման օբյեկտը, իր հերթին, ի՛նչ վերաբերմունք ունի 
սուբյեկտի և նրա կիրառած կառավարչական ազդեցության հանդեպ: Իսկ 

չէ՞ որ «կառավարման արդյունավետությունը» այս երկուսի համատեղ 
գործունեության արգասիքն է, իսկ բարձր արդյունավետության հնարա-
վոր է հասնել ինչպես, օրինակ, ստրկական աշխատանքի միջոցով, տեխ-
նոկրատական կառավարման ոգով, այսինքն՝ բուն աշխատողի բա-
ցարձակ ճնշման, նրա անձնական կարծիքի լիակատար անտեսման եղա-
նակով, այնպես էլ ժամանակակից աշխարհում աստիճանաբար տա-
րածում գտնող «մասնակցային» («ներառական») կառավարման սկզբուն-
քի համաձայն: Բայց կարո՞ղ ենք արդյոք վստահաբար համարել, թե երկու 
դեպքում էլ իրականացվում է նաև «արդյունավետ կառավարում», այլ 

 
1 Տե՛ս Պ. Հեյնե, Տնտեսագիտական մտածելակերպ, Եր., 2008, էջ 22: 
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կերպ ասած՝ վերջինս իր բաժինն ունի հանրագումարային «կառավար-
ման արդյունավետության» ցուցանիշի մեջ:  

Հարցադրման նպատակը լիարժեք հասկանալու համար հիշենք 
(«կառավարում» երևույթի բազում սահմանումների մեջ), որ կառավա-
րումը «անհրաժեշտ աշխատանքի կատարումն է այլոց միջոցով»2, ինչից 
բխում է, որ դա երկփուլանի գործընթաց է. առաջինը զուտ կառավար-
չական աշխատանքն է, երբ սուբյեկտը համատեղ գործունեության նպա-
տակադրումը վերածում է որոշակի խնդրի և հանձնարարում է (հրա-
մայում, պարտադրում, համոզում, խրախուսում և այլն) կառավարման 
օբյեկտին, այսինքն՝ բուն աշխատանքը կատարողին: Իրոք, «կառավա-
րումը»  լայն իմաստով բաղկացած է կառավարչական բուն աշխատան-
քից («կառավարում» նեղ իմաստով) և կատարողական աշխատանքից 
(վերջինս դարձյալ կառավարչի հսկողության տակ է, քանի որ հարկավոր 
է ապահովել նպատակի և ստացված վերջնական արդյունքի առավելա-
գույն համապատասխանություն. հենց դա է կառավարչի գործա-
ռույթներից մեկի՝ «վերահսկման» էությունը): 

Արված դատողությունը «կառավարման արդյունավետության», այ-
սինքն՝ իրողության ընկալման և գնահատման առավելապես տնտե-
սագիտության դիրքերից միգուցե այդքան էական չէ, բայց հոգեբանու-
թյան, բարոյագիտության, փիլիսոփայության և բուն իսկ կառավարաբա-

նության համար այստեղ ուշադրության արժանի շատ խնդիրներ կան: 
Դեռ ավելին, անգամ նեղ էկոնոմիզմի վարվելակերպին տուրք տվող 
կառավարիչը պիտի համաձայնի, որ «սուբյեկտ–օբյեկտ» փոխազդեցու-
թյան որակական փոփոխությունը չի կարող չապահովել նաև տնտե-
սական որոշակի բարելավում: Ահավասիկ այս հիմնավորմամբ՝ տողերիս 
հեղինակը ժամանակին առաջարկել է տարբերակել այդ հասկացություն-
ների գործածությունը3: Հայեցակարգային հիմնական ըմբռնումն այն է, որ 
«արդյունավետ կառավարումը» բնորոշում է սուբյեկտի և օբյեկտի կամ, 
այլ կերպ ասած՝ գործադրվող կառավարչական ազդեցության և կառա-
վարվողի յուրահատկության ներդաշնակության չափը:  

Եվ որքան էլ բառախաղի է նմանվում, բայց կարող ենք ասել, որ 
«կառավարման արդյունավետության» ապահովման հիմնապայմանը 
«արդունավետ կառավարումն» է: 

Արդ, վերադառնանք կառավարման բուն էությանը՝ որպես սուբ-
յեկտ-օբյեկտային ուղղակի կամ միջորդավորված հաղորդակցման 
տեսակի: Քանի որ այդպես է, զարմանալի չէ, որ կառավարչի հիմնական 
աշխատաժամանակը ծախսվում է միջանձնային հաղորդակցման վրա` 

 
2 Տե՛ս Վ. Միրզոյան, Կառավարման փիլիսոփայություն, Եր.: Մեկնարկ, 2021, էջ 

12–13, 115–121: 
3 Տե՛ս Վ. Միրզոյան, Արդյունավետ կառավարում և կառավարման արդյու-

նավետություն // «Բանբեր ՀՊՏՀ», 2012, № 1, էջ 58–75: 
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գործընկերների և ենթակաների հետ անմիջական շփման ընթացքում 
կամ հեռավար` տեղեկատվության տարատեսակ սարքերով միջնորդա-
վորված: Ինքնին հասկանալի է, որ առանց միջանձնային հաղորդակցման 
տարբեր ձևերի հաջող գործադրման` կազմակերպության բնականոն 
գործառությունն անհնարին է: Գործարար զրույցը, խորհրդակցությունը, 
բանակցությունները, ժողովները, համատեղ քննարկումները, ղեկավար-
ների հրապարակային ելույթները, նաև կազմակերպության և իր, այսպես 
կոչված` «թիրախ-հանրույթների» միջև հաղորդակցման կազմակերպու-
մը («հանրային կապերի կառավարումը»` «Public Relations») ժամանակա-
կից գործարար կյանքի անբաժան մասն են, դրանց նվիրված ծավալուն 
գրականություն կա:  

Հետահայաց դիտարկելով կառավարչական իրողության կարգա-
վորման պատմությունը, համոզվում ենք, որ մարդկանց համատեղ գոր-
ծունեության կարգավորման տարատեսակ խնդիրների լուծման մեջ 
տարբեր կարևորություն է տրվել միջանձնային հաղորդակցման տեղին 
ու դերին. եղել են զանազան լուծումներ ամփոփող սկզբունքներ՝ սկսած 
հաղորդակցման դերի լիակատար անտեսումից մինչև բացարձակացում: 
Այդ սկզբունքների գործադրման հիմնավորվածությունը հասկանալու 
համար մենք, ամենից առաջ, պետք է դիտարկենք կառավարման գի-
տության հարացույցի էվոլյուցիան` «գիտական կառավարման» դպրոցի 

ձևավորումից մինչև 21-րդ դարի մեր օրերը: 
Թեպետ «հարացույց» (պարադիգմա) հասկացությունը վաղուց է 

դրված լայն շրջանառության մեջ, սակայն հարկ կա ճշտելու դրա էու-
թյունը և կատարած դերը գիտության համակարգում: Ելնելով այն իմաս-
տից, որով գործածվում է մի շարք գիտությունների շրջանակներում (լեզ-
վաբանություն, փիլիսոփայություն, տնտեսագիտություն, քաղաքագիտու-
թյուն, կառավարաբանություն), առաջարկում եմ հետևյալ սահմանումը. 
Հարացույցը որոշակի ժամանակաշրջանում տվյալ գիտական հանրույթի 
համար առավել ընդունելի կանխադրույթների ամբողջություն է. որն այդ 
գիտության ասպարեզում ծառայում է որպես հիմնախնդիրների ըմ-

բռնման և լուծման ընդհանուր մեթոդաբանական հիմք:  
Քանի որ գիտությունը, որպես մշտապես զարգացող գիտելիքի հա-

մակարգ, անփոփոխ չի մնում, ապա տվյալ գիտական հանրույթի ան-
դամներն աստիճանաբար հայտնաբերում, արձանագրում և կուտակում 
են նորանոր փաստեր, որոնք չեն բացատրվում արդեն եղած տեսու-
թյուններով, ուստի և գիտնականներն առաջ են քաշում նոր վարկածներ, 
տալիս նոր բացատրություններ, որոնց հիման վրա էլ ձևակերպում են 
նոր օրինաչափություններ, որոնք արդեն չեն համապատասխանում առ-
կա հարացույցի հիմնադրույթներին և, վերջիվերջո, արմատապես փո-
խում են այն՝ արտամղում նոր հարացույցով: Վերջինս, սակայն, դժվա-
րությամբ է ճանապարհ բացում. հիմնական պատճառը հին հարացույցն 
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է, որի տիրապետության դեպքում նոր փաստերը հաճախ չեն ընկալվում, 
քանի որ փորձ է արվում դրանք անպայման հնով բացատրել:  

Նորին ցույց տրվող դիմադրությունը, իհարկե, ոչ թե ինքնին կա-
յացած հարացույցի, այլ դրանով առաջնորդվողների ոչ ճկուն, քարացած 
մտածելակերպի հետևանքն է: Գոյանում է ճգնաժամ, իսկ դրա հաղ-
թահարումը, այսինքն՝ մի հարացույցից անցումը մյուսին ընդունված է 
բնորոշել որպես «գիտական հեղափոխություն», որի կառուցվածքը հան-
գամանորեն պարզաբանել է ամերիկացի հայտնի փիլիսոփա և գիտու-
թյան պատմաբան Թոմաս Քունը: Եվ, ինչպես նշում է նա, «հատկապես 
ճգնաժամի գիտակցման փուլում է, որ գիտնականները դիմում են փիլի-
սոփայական վերլուծությանը՝ որպես իրենց բնագավառում առեղծվածնե-
րի բացահայտման միջոցի»4:  

Ամեն մի գիտության զարգացման մեջ էական դեր են խաղում 
միջտեսական կապերը, հայեցակարգերի պայքարը և այլն, միևնույն ժա-
մանակ՝ գիտության զարգացման, հատկապես հարացույցի ձևավորման, 
ինչպես նաև փոփոխության հիմքում ընկած է նաև հանրային պատվերը: 
Դեռ ավելին, ինչպես բոլոր գիտություններում, կառավարաբանության 
պարագայում նույնպես գիտելիքի, կարծիքների, հայեցակարգերի կու-
տակումը ինքնին անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայման է տվյալ 
գիտության վերջնական կայացման, այսինքն՝ այդ գիտաճյուղի առաջին 

հարացույցի ձևավորման համար: Ինչպես հայտնի է, կառավարման մա-
սին գիտության ձևավորման հանրային պատվերը հասունացել էր 19-րդ 
դարի վերջին5, և թեյլորյան դպրոցի գոյացմամբ ավարտվեց մինչհարա-
ցուցային այդ փուլը6, այդկերպ հիմք դրվեց նոր գիտության, որը, բնա-
կանաբար, անցնելու էր հարացույցների հերթափոխման երկարատև 

 
4 Տե՛ս Т. Кун, Структура научных революций / Пер. с англ., М.: Прогресс, 1977, с. 

123: 
5 Տե՛ս «Մենեջմենթ» / ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս Յու. Սուվարյանի ընդ. խմբ., 4-րդ, լր. 

և բարեփ. հրատ., Երևան, 2016; Д.М. Беркович, Формирование науки управления 

производством. М., 1973; «История менеджмента». М., 1997; И.И. Семенова, 

История менеджмента. М., 2000; А.И. Кредисов, История учений менеджмента. 

Киев, 2000; С.Н. Чудновская, История менеджмента. СПб., 2004; Р.Л. Дафт, 

Менеджмент. 8-е изд. / Пер. с англ., СПб., 2011. 
6 Կառավարման մասին գիտության ձևավորման մինչհարացուցային փուլի 

նկարագրությունը փաստորեն տրված է Ֆրեդերիկ Թեյլորի բնութագրումների 

մեջ. մարդկային աշխատանքն անխնայողաբար և անարդյունավետ էր գործա-

դրվում, չկար արտադրության կազմակերպման գիտական հիմք, ամեն ինչ 

արվում էր «աչքաչափով», բացակայում էր կառավարման որևէ հստակ և կայուն 

համակարգ, իսկ եղածն այնպիսին էր, որ կառավարիչները կախման մեջ էին 

կառավարվողներից. ըստ էության դա էր  ենթակաների պարտադրած «չկա-

մությամբ աշխատանքի» հետևանքը (տե՛ս Ф.У. Тэйлор, Научная организация 

труда, М., 1924):  
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ընթացք՝ ինչպես ներքին տրամաբանությամբ (նոր փաստերի կուտակում, 
հայեցակարգերի առաջադրում, օրինաչափությունների ձևակերպում), 
այնպես էլ արտաքին գործոնի՝ հանրային փոփոխված պատվերի ազդե-
ցությամբ:  

Կառավարաբանության 21-րդ դարի հարացույցի բովանդակության 
զանազան շարադրանքներ կան: Ձևի առումով նկատելի է գրեթե ընդհան-
րական մի միտում, այն է՝ նորը շարադրվում է որպես հնի հակադրույթ: 
Փիթեր Դրաքերը, օրինակ, քննարկելով մինչև 21-րդ դարի սկիզբը կա-
ռավարաբանության զարգացման ընթացքը, առանձնացնում է «կառա-
վարման կանխադրույթներից» (Management Assumptions) յոթ հինը և 
դրանց հակադրում ութ նորը, որոնք բնորոշելու են 21-րդ դարը:  

Ըստ հին կանխադրույթի՝ «գոյություն ունի կամ կարող է գոյություն 
ունենալ կազմակերպության միայն մեկ ճիշտ կառուցվածք», ըստ նորի՝ 
չկա նման միակ և ճիշտ ձև. «ճիշտն այն կառուցվածքն է, որ համապա-
տասխանում է կազմակերպության գործառույթներին»:  

Նույն կերպ՝ ըստ հին մոտեցման՝ «գոյություն ունի կամ կարող է գո-
յություն ունենալ մարդկանց կառավարելու միակ ճիշտ եղանակը (one 

right way to manage people)», մինչդեռ նորը հռչակում է, թե չկա նման բան. 
«Մարդկանց առհասարակ պետք չէ «կառավարել», խնդիրը մարդկանց ա-
ռաջնորդելն է, և նպատակն էլ այն է, որ արդյունավետորեն դրսևորվեն 

ամեն մի անհատի գիտելիքն ու կարողությունները»:  
Ըստ հին ըմբռնման՝ կառավարումը կենտրոնացած-ներփակված է 

կազմակերպության շրջանակներով, ըստ 21-րդ դարի պատկերա-
ցումների՝ կառավարման խնդիրը միայն կազմակերպության ներքինը չէ, 
քանի որ «ամեն մի հաստատություն գոյություն ունի արտաքինի համար, 
և կառավարումն ինքն էլ գոյություն ունի հանուն հաստատության գոր-
ծունեության արդյունքների ապահովման», «կառավարումը հաստատու-
թյան այն օրգանն է, որը նրան ունակ է դարձնում արտադրանք տալու, 
լինի դա բիզնես, եկեղեցի, համալսարան, հիվանդանոց, թե բռնության 
ենթարկված կանանց ապաստարան»7:   

Առհասարակ, գրականության մեջ հանդիպում են կառավարաբա-
նության հարացույցի բնութագրման հակիրճ էութենական ձևակեր-
պումներ: Ըստ կազմակերպության զարգացման ամերիկացի փորձագետ 
Քարտեր Մաքնամերայի՝ 21-րդ դարում «նոր հարացույցի» էությունը «փո-
փոխությունները կառավարելու» կառավարչական ունակության պա-
հանջն է. «Փոփոխությունները կառավարել՝ նշանակում է ոչ թե դրանք 
վերահսկել, այլ հարմարվել դրանց այնտեղ, որտեղ դա անհրաժեշտ է և 

 
7 Տե՛ս П.Ф. Друкер, Задача менеджмента в XXI веке / Пер. с англ., М., 2001; P.F. 

Drucker, Management Challenges for the 21st Century, N.Y., 1999; P.F. Drucker, Classic 

Drucker: Essential Wisdom of Peter Drucker from the Pages of «Harvard Business 

Review», Boston, 2008. 
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ուղղորդել այնտեղ, որտեղ դա հնարավոր է»8: Փոփոխություններին ճկուն 
հարմարվելն է շեշտադրում իսրայելցի կառավարաբան, գործարարու-
թյան հայտնի խորհրդատու Իցհակ Ադիզեսը. «Նոր հարացույցից պա-
հանջվում է, որ, նախ՝ հաշվի առնի իրերի իրական դրությունը, երկրորդ՝ 
հնարավորություն ընձեռի կարգավորել դրանք»9:  

Ոմանք էլ, կառավարաբանության հարացույցի ուրվագծվող փոփո-
խություններն առավել ցայտուն մատուցելու նպատակով դրանք ներկա-
յացվում են աղյուսակի ձևով՝ նորը և հինը կողք-կողքի: Այդպես է վար-
վում ամերիկուհի գրող, «Հումանիստական հոգեբանության ընկերակցու-
թյան» համահիմնադիր Մերելին Ֆերգյուսոնը10. նրա աղյուսակում հան-
դիպում են, մասնավորապես, նախկինի և նորի հակադրման հետևյալ 
օրինակները՝«մարդիկ հարմարեցվում են աշխատանքին» (people to fit 

jobs) և (այժմ) «աշխատանքն է հարմարեցվում մարդկանց» (jobs to fit pe-

ople), նույնկերպ՝ «ագրեսիվություն, մրցակցություն» (aggression, competi-

tion) և  «համագործակցություն» (cooperation), կամ էլ՝ «պարտադրված 
նպատակներ, որոշումները կայացվում են վերից վար» (imposed goals, top-

down decision making) և «ողջունելի են ինքնուրույնությունը և համամաս-
նակցությունը» (autonomy encouraged, worker participation) և այլն: 

Սույն թեմային առնչվող կարևոր հարցերից մեկը կառավարչի և 
առաջնորդի բնութագրերի համեմատությունն է11: Այստեղ նույնպես որոշ 

տեսաբաններ գերադասում են հակադրել հին հարացույցին բնորոշ՝ 
կառավարչի դերի շեշտադրումը նոր մոտեցմանը, առաջնորդի դերի մա-
սին նոր պատկերացումներին, որոնք պատշաճ են 21-րդ դարի կառա-
վարչական իրողությանը: Առաջնորդման նոր տեսություններից այս 
առումով առանձնանում է, այսպես կոչված՝ «Տրոհվող առաջնորդման» 
(Shared Leadership) տեսությունը, ըստ որի առաջնորդումը ոչ թե մեկուսի 
անհատի գործունեություն է, այլ մի ընդհանուր երևույթ, միջանձնային 
հաղորդակցման տեսակ, բոլոր մասնակիցներին հնարավորություն է 
ընձեռում բացահայտելու այլոց ուղղորդելու սեփական կարողությունը: 
Սա, սովորաբար, համեմատության մեջ են դնում, պայմանական ասված՝ 

«հին» կամ «դասական» առաջնորդման հետ12: Ըստ «տրոհվող առաջ-
նորդման» տեսաբանների՝ առաջնորդը ոչ թե մեկն է, այլ բոլորը միասին. 
«Որպես անհատներ, մենք մաս ենք կազմում առաջնորդման գործըն-

 
8 McNamara C., New Paradigm in Management// 

http://managementhelp.org/management/paradigms.htm 
9 И.К. Адизес, Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из  этого 

следует / Пер. с англ., М., 2014, с. 35. 
10 M. Ferguson, The New Paradigm: Emerging Strategic for Leadership and Or-

ganizational Change. N.Y., 1993. 
11 Տե՛ս Վ. Միրզոյան, Առաջնորդման փիլիսոփայություն, Եր., 2018, էջ  
12 Տե՛ս G. Nemerowicz, E. Rose, Education for Leadership and Social Responsibility. 

London, 1997.  

http://managementhelp.org/management/paradigms.htm
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թացի, և միևնույն ժամանակ, ամեն մեկս մյուսից ձիրք ենք ստանում 
միմյանց առաջնորդելու»13: Նման առաջնորդման առավելություններն են 
համարվում փոխադարձ վստահությունը, կապվածությունը, նվիրվա-
ծությունը, հոգատարությունը, միմյանց բարձր արժեքավորումը, ուժերի 
հանդեպ հավատը: Այս առումով ուշագրավ մի ձևակերպում ենք հան-
դիպում ամերիկացի Ջոլ Բարքերի «Մտածողության հարացույցները» 
գրքում. «Մենեջերը կառավարում է հարացույցի շրջանակներում, առաջ-
նորդը ուղղորդում է մեկ հարացույցից դեպի մյուսը»14: 

Նախորդ ամբողջ շարադրանքի լույսի ներքո, կարծում եմ, որ 21-րդ 
դարում ձևավորվող հարացույցի գծերին կարող ենք հավելել հետևյալը. 
կառավարչական աշխատանքի նախկին «հաղթանակ–պարտություն» 
(win–lose) սկզբունքին հակադրվում է նոր՝ «հաղթանակ–հաղթանակ» 
(win–win) սկզբունքը: Այս առաջարկը հիմնավորելու համար նախապես 
վերհիշենք կառավարաբանության պատմությունը՝ չմոռանալով նաև 
բուն կառավարման, որպես համատեղ աշխատող մարդկանց փոխազ-
դեցության որոշակի տեսակի էությունը, այն է՝ կառավարումը աշխա-
տանքի կատարումն է այլոց միջոցով: 

Ֆրեդերիկ Թեյլորի «գիտական կառավարման» հարացույցի հիմքում 
«տնտեսական մարդու» հայեցակարգն էր, ըստ որի մարդն աշխատում է 
գերազանցապես տնտեսական վարձատրության համար, ի լրումն՝ իր 

շահը հետապնդելիս նույնքան անվերապահորեն ծայրահեղորեն անհա-
տապաշտ է, եսական: Թեյլորը աշխատավայրում հաղորդակցումը դի-
տում էր որպես «երկրորդային» նենգադուլի (սաբոտաժ) տեսակ. Բան-
վորները գլուխ են պահում, չեն ցանկանում լարված աշխատել, դրա 
համար էլ սկսում են զրուցել. այստեղից էլ եզրակացություն՝ հարկավոր է 
հնարավորին չափ սահմանափակել միջանձնային հաղորդակցումը: 
Իհարկե, Թեյլորը նաև խորհուրդ էր տալիս ձեռնարկատիրոջը զրուցել 
ենթակաների հետ, ուշադիր ունկնդրել, քննարկել նրանց կարծիքը. Առ-
երևույթ՝ սա նման է հետագայում ձևավորված՝ «մարդկային հարաբե-
րությունների դպրոցի» ներկայացուցիչների նույնաբնույթ դատողություն-

ներին, սակայն Թեյլորի համար «ղեկավար–ենթակա» այդօրինակ հաղոր-
դակցումը լոկ «բարեգործության տեսակ» էր, ոչ թե կառավարման միջոց: 
«Անձնական հաղորդակցում մեզ մոտ գրեթե չկա,– ավելի հստակ է 
ձևակերպում իր դիրքորոշումը Հենրի Ֆորդը:– Մարդիկ կատարում են 
իրենց աշխատանքը և գնում տուն. վերջիվերջո՝ ֆաբրիկան սալոն չէ: 
Այդուհանդերձ,– վերապահում է անում նա,– մենք ջանում ենք արդա-
րացի վարվել, և թեպետ մեզ մոտ առանձնապես տարածված չեն ձեռք-

 
13 Տե՛ս M.E. Doyle, M.K. Smith, Shared Leadership // http://www.infed.org/leader-

ship/shared_leadership.htm 
14 Տե՛ս Дж. Баркер, Парадигмы мышления: как увидеть новое и преуспеть в ме-

няющемся / Пер. с англ., М., 2007, с. 135.  

http://www.infed.org/leadership/shared_leadership.htm
http://www.infed.org/leadership/shared_leadership.htm
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սեղմումները (մենք հատկապես ջենթլմենների չէ, որ ընդունում ենք աշ-
խատանքի), սակայն ձգտում ենք, որքան հնարավոր է, վերացնել թշնա-
մական փոխհարաբերությունները»15: 

Ինչպես հայտնի է, կառավարման հաջորդ՝ «Մարդկային հարաբե-
րությունների» դպրոցի ձևավորմամբ ամենից առաջ վերագնահատվեց 
միջանձնային հաղորդակցման գործոնի դերը: Էլթոն Մեյոյի, Ուիլյամ 
Դիքսոնի, Ռալֆ Դարենդորֆի, Մերի Ֆոլետի, Ջեկոբ Մորենոյի աշ-
խատություններում16 հիմնավորվում է մարդկանց համատեղ գործունե-
ության կառավարման հենց այդ տարրը, այն է՝ ներխմբային փոխհարա-
բերությունների կարգավորման, համախմբվածության բարելավման ան-
հրաժեշտությունը: Թեյլորյան «տնտեսական մարդու» հարացույցը փո-
խարինվեց «հոգեբանական մարդով»: Հետագայում «մարդկային հարա-
բերությունների» դպրոցին բնորոշ հոգեբանական ծայրահեղությունը 
շտկվեց, իսկ անցյալ դարի 70-ականների վերջին ասպարեզ եկավ «սո-
ցիոլոգիական մարդու» հարացույցը և կառավարման կենտրոն դարձավ 
«մարդկային կապիտալը»՝ աշխատողի ստեղծագործական ունակություն-
ների առավելագույն բացահայտումն ու գործադրումը17: Այդուհանդերձ, 
միջանձնային փոխհարաբերությունների կարգավորման խնդիրները 
բնավ էլ հետին պլան չեն նահանջել: Կառավարման ո՛չ մի տեսաբանի, ո՛չ 
էլ կառավարչի հարկ չկա համոզելու, որ հնարավոր չէ ապահովել փոք-

րիշատե արդյունավետ գործունեություն՝ առանց ներկազմակերպական 
հաղորդակցման կարգավորման, բարոյահոգեբանական բարենպաստ 
մթնոլորտի ապահովման:     

Արդեն քանիցս ասվեց, որ կառավարումը միշտ երկու կողմերի 
փոխհարաբերության տեսակ է, և ըստ դրա որոշակի բնույթի կարելի է 
առանձնացնել կառավարման համակարգերի տեսակները՝ «տեխնոկրա-
տական», «հարկադրական», «հսկողական», «մասնակցողական» և «իդե-
ալական («ինքնակառավարման»)18: Ինքնին հասկանալի է, որ առաջին 
երեք տեսակի շրջանակներում կողմերը, որպես կանոն, հակամարտ 
դիրքերում են, ավելի որոշակի ասած՝ ամեն մեկը ձգտում է շահել՝ կա՛մ 

բնավ չմտածելով մյուս կողմի շահերի մասին, կա՛մ էլ ուղղակի վնասելով 
մյուսին: Մի կողմը պարտադրում է, մյուսը՝ ենթարկվում: Մի կողմը 
հաղթում է, մյուսը՝ պարտվում: Բանակցային գործընթացների կառա-

 
15 Տե՛ս Г. Форд, Моя жизнь, мои достижения. Ереван: Айастан, 1990, с. 103. 
16 Տե՛ս Я.Л. Морено, Социометрия: Экспериментальный метод и наука об обществе, 

М., 2004; E. Mayo, The Social Problems of an Industrial Civilization. London: Routledge 

and Kegan Paul, 1949; M.P. Follett, The New State // http://sunsite.utk.edu/FINS/Ma-

ry_Parker_Follett/Fins-MPF-01.html 
17 Տե՛ս Դագլաս Մաք-Գրեգորի, Աբրահամ Մասլոուի, Ֆրեդերիկ Հերցբերգի և 

մյուս տեսաբանների հայացքների մասին հանգամանորեն տե՛ս Վ. Միրզոյան, 

Կառավարման փիլիսոփայություն, էջ 304–334:  
18 Տե՛ս Վ. Միրզոյան, Կառավարման փիլիսոփայություն, էջ 122–129: 
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վարման ժամանակակից ըմբռնման լեզվով՝ այստեղ գործում է «հաղթա-
նակ–պարտություն» սկզբունքը: 

Իրականում, «հաղթանակ–պարտություն» սկզբունքի գործառու-
թյանը կարող ենք հանդիպել մարդկանց համակեցության ամենատարբեր 
դրսևորումներում: Օրինակ՝ այդպիսին կարող է լինել «ծնող–զավակ փո-
խհարաբերությունը, եթե ամեն մի կողմը եսաբար ձգտում է միայն սեփա-
կան շահին, իր կամքը պարտադրում մյուսին՝ բնավ չհոգալով վերջինիս 
իրական շահերի մասին: Նույնը կարող ենք ասել «գնորդ–վաճառող» 
(վաճառողը անորակ կամ ժամկետանց ապրանք է «փաթաթում» գնորդի 
վզին. ինքը շահում է, գնորդը՝ տուժում), «հիվանդ–բժիշկ» (շահամոլ բժիշ-
կը միտումնավոր կեղծ ախտորոշում է կայացնում՝ հիվանդից գումար 
պոկելու համար), «ղեկավար–ենթակա» (ինքնահավան ղեկավարը թերա-
գնահատում, անտեսում, նսեմացնում է ենթակայի արժանիքները), «դա-
սախոս–ուսանող» (դասախոսը միտումնավոր «կտրում»է գիտուն ուսա-
նողին), «ավագ–կրտսեր» (բիրտ ավագը կրտսերին վերածում է մանկ-
լավիկի) փոխհարաբերությունների վերաբերյալ:  

Այդուհանդերձ, հատկապես բանակցությունների ընթացքում է շատ 
ցայտուն կողմերի վարքագծերի տարբերությունը՝ ըստ նրան ընտրած 
հաղորդակցական ռազմավարության: Կողքից, չեզոք դիտորդի կարգա-
վիճակով, դյուրին համոզվում ենք, թե ինչպես մեկ կողմը, իսկ երբեմն 

երկուսն էլ, ձգտում են միակողմանի հաղթանակի՝ անտեսելով կամ 
ուղղակի ոտնահարելով դիմացինի շահերը: 

Արդ, մարդկանց միջև կարող է գոյություն ունենալ փոխանակային 
հարաբերությունների  (ընտանիքում, գործարար կյանքում, քաղաքակա-
նության մեջ, ընկերական հարաբերություններում) երեք տեսակ՝  

ա. մեկ կողմը հաղթում է, մյուսը՝ պարտվում,  
բ. երկու կողմն էլ պարտվում են (երբեմն հենց որպես առաջին 

տեսակի անխուսափելի հետևանք),  
գ. երկու կողմն էլ հաղթում են:  
Թե ո՞րն է փաստացի գործադրվում՝ կախված է բազում հանգա-

մանքներից՝ կողմերի նպատակներից, տնօրինած լծակներից, ժամանա-
կային սահմանափակումից և այլն: 

Ակնհայտ է, որ «հաղթանակ–պարտություն» սկզբունքը կարող է 
իրեն արդարացնել լոկ մեկանգամվա հաղորդակցման դեպքում, վա-
ղանցիկ մի պահի, կամ էլ բախումների հանգուցալուծման այն տեսակի 
պայմաններում, երբ մի կողմը բացարձակ առավելություն ունի մյուսի 
հանդեպ և մտադիր չէ հետագայում դրա հետ որևէ առնչություն 
ունենալու: Հասկանալի է, որ նմանօրինակ հաղորդակցումը չի վերա-
բերում միևնույն կազմակերպության մեջ գործող մարդկանց և խմբերին. 
եթե անգամ կարճատև մի պահ նրանց շահերը բախվում են և գայթակղիչ 
հնարավորություն է լինում պարտության մատնելու մյուս կողմին, ապա 

երկարատև ժամանակահատվածում «հաղթող» կողմն էլ է տուժում, և ոչ 
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միայն այն պատճառով, որ պարտ-վածը ձգտում է փոխվրեժի, այլև այն, 
որ կողմերի շահերը վերջիվերջո շաղկապված են կազմակերպության 
արդյունավետ գործառության և անխոչընդոտ զարգացման հրամայա-
կանով:  

Այնպես որ միակողմանի հաղթանակի ձգտումը գործարար կյան-
քում իրեն չի արդարացնում և, որպես կանոն, հանգեցնում է երկուստեք 
պարտության: 

Դիցուք, «գնորդ–վաճառող» հաղորդակցման օրինակը. ինքնին 

հասկանալի է, որ անորակ ապրանք վաճառողը շահում է միայն տվյալ 
պահին, սակայն առհավետ գնորդ է կորցնում և երկարատև հեռա-
նկարում պարտվում: Հատկանշական է, որ առևտրի «հին» գործելակեր-
պի դեպքում, ըստ ռուսաստանցի կառավարաբան Վիկտոր Շեյնովի, 

«վաճառողն անմիջաբար կենտրոնացած է այն բանի վրա, որ գնորդին 

հարկադրի գնել. այս պարագայում առքուվաճառքը հիշեցնում է ռազ-
մանավերի միջև հրազարկի փոխանակում»19: Նրա հորդորն է. «Մի° վե-
րաբերվեք վաճառքի ընթացքին կողմերի «ովª ում» անխուսափելի առճա-
կատման դիրքերից»20: Սա, փաստորեն, նշածս «հաղթանակ–պարտու-
թյուն» մոտեցումն է: Եվ, իհարկե, ցանկալի ռազմավարությունն էª հաղ-
թահարել սեփական եսականությունը, «մտածել ոչ միայն սեփական 

օգուտի, այլ նաև գնորդի մասին», «վաճառել միայն այն ապրանքը, որից 

հաճախորդը գոհ է լինելու»21: 

Հատկապես փոխադարձ շահավետության ապահովումն է ընկած 
«հաղթանակ–հաղթանակ» սկզբունքի իրականացման հիմքում: Այսինքն՝ 
դա ոչ թե բարեգործության մղում է, ոչ էլ մարդասիրության դրսևորում: 
Գործարար փոխհարաբերոթյունների տրամաբանության և դրան են-
թարկվելու մասին ահա թե ինչ է ասում ամերիկյան ամենանշանավոր 
կառավարիչներից մեկը՝ Լի Յակոկկան. «Դա պետք է բխի իմ շահերից, 
այլապես ես չեմ խաղա, դա պետք է բխի նրա շահերից, այլապես նա չի 
խաղա»22: 

Հարկավոր է հասկանալ, որ «հաղթանակ–հաղթանակ» սկզբունքի 

գործադրումը զուտ տեխնոլոգիա չէ. և եթե անգամ դիտվի որպես տեխ-
նոլոգիա, այն առավել արդյունավետ կլինի, եթե բխի փոխանակային 
հարաբերության մասնակիցների աշխարհայացքից, մտածելակերպից, 
արժեքային համակարգից: 

Մի ցայտուն օրինակ գեղարվեստական գրականությունից (որ եր-
բեմն ավելի տպավորիչ ու համոզիչ է լինում, քան որոշ գիտական հրա-
պարակումների ծանրամարս լեզուն): Անտուան դե Սենտ Էքզյուպերիի 

 
19 Տե՛ս В.П. Шейнов, Искусство торговли, М.: АСТ, 2010, с. 5. 
20 Նույն տեղում, էջ 87: 
21 Նույն տեղում, էջ 7, 8: 
22 Տե՛ս L. Iacocca, Where have all the Leaders gone? New York, 2008, p. 108. 
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փոքրիկ իշխանը, երբ այցելում է «ամեն ինչ» կառավարող թագավորի 
մոլորակը և խնդրում, որպես ապացույց այդպիսի համատիեզերական 
զորության, անմիջապես հրամայել արևին մայր մտնելու (մայրամուտի 
գեղեցկությունը վայելելու համար), թագավորը նրան պատասխանում է 
(թերթելով ձեռքի տակ եղած օրացույցը), թե՝ նման հրաման ես այսօր 
կարող եմ տալ միայն ժամը յոթն անց քառասուն րոպեին:  

Շարունակությունը հետևյալ բացատրությունն է.  
– Եթե ես մի որևէ գեներալի հրամայեմ, որ թիթեռի նման ծաղկից 

ծաղիկ թռչի կամ ողբերգություն գրի, կամ էլ ճայ դառնա, իսկ գեներալը 
հրամանը չկատարի, ո՞վ կլինի մեղավորը, նա՞, թե ես: 

– Դուք, ձերդ մեծություն,– առանց տատանվելու պատասխանեց 
Փոքրիկ իշխանը: 

–  Միանգամայն ճիշտ է,– հաստատեց թագավորը:– Ամեն մեկից 
պետք է խնդրել այն, ինչ նա կարող է տալ: Իշխանությունը նախ և առաջ 
պետք է խելացի լինի: Եթե դու քո ժողովրդին հրամայես ծովը նետվել, նա 
հեղափոխություն կանի: Ես իրավունք ունեմ հնազանդություն պահանջե-
լու, որովհետև իմ հրամանները խելացի են: 

Սա հենց մեր խնդրո առարկա սկզբունքի գործադրման օրինակն է: 
Չէ՞ որ այստեղ, ինչպես տեսնում ենք, խելամիտ իշխանավորի վարվե-
լակերպի շնորհիվ հաղթում է և՛ հրամայող կողմը, քանի որ կատարվում է 

նրա հրամանը, և՛ կատարող կողմը, քանի որ կատարում է հենց այն, ինչը 
ցանկանում է: Պարտադրանքի դեպքում հրամայող կողմը պարտվում է 
(ժողովուրդը հեղափոխություն է անում), բայց մյուս կողմի հաղթանակն 
էլ երկար չի տևում՝ հեղափոխությանը վաղ թե ուշ հաջորդում է հակահե-
ղափոխությունը: Այսինքն՝ վերստին «հաղթանակ–պարտություն» սկըզ-
բունքն անխուսափելիորեն հանգեցնում է «պարտություն–պարտություն» 
իրողությանը. կողմերը թուլացնում են միմյանց, շարունակական բախ-
մամբ՝ երկիրն ավերվում է: 

Ամերիկացի կառավարաբան, «Արդյունավետորեն գործող մարդ-
կանց յոթ սկզբունք» հռչակավոր գրքի հեղինակ Սթիվեն Քովին մեծ տեղ է 

հատկացնում «հաղթանակ–հաղթանակ» սկզբունքի լիակատար ըմբռն-
մանը: Չորրորդ սկզբունքն այդպես էլ ձևակերպված է. «Մտածեք «հաղ-
թանակ-հաղթանակ»-ի ոգով»: Մանրամասնումը հետևյալն է. «Դա նշա-
նակում է մտածել առատության և հնարավորությունների դիրքերից, այլ 
ոչ թե սակավության  և անհաշտ մրցակցության դիրքերից: Դա ո՛չ եսա-
սերի մտածելակերպ է (հաղթանակ-պարտություն), ո՛չ էլ կամ նահա-
տակի (պարտություն-հաղթանակ: Դա մտածելակերպ է ոչ թե «իմ», այլ 
«մեր» հասկացություններով»23: 

 
23 Տե՛ս S.R. Covey, The 8th Habit: From Effestiveness to Gratness. New York, 2005, p. 152 

– 153. 
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Քննարկվող սկզբունքի փաստացի կիրառումը պահանջում է, բնա-
կանաբար, փոխանակային հարաբերության կողմերի միջև փոքրիշատե 
փոխըմբռնման հնարավորություն: Եթե մարդիկ խոսում են «տարբեր 
լեզվով», ապա ինքնին անխուսափելի են թյուրիմացությունները: Շատ օգ-
տակար է Ջոլ Բարքերի կարծիքը. «Թոմաս Քունն առաջարկում է այլ 
հարացույցի տեր զրուցակցին վերաբերվել որպես մեկին, որն օտար լեզ-
վով է խոսում. մինչև դուք չսովորեք այդ լեզուն, չեք հասնի հաջող հա-
ղորդակցման: Կարծում եմ՝ հրաշալի խորհուրդ է: Ես հանգել եմ այն եզ-
րակացությանը, որ երբ տարաձայնություններ են առաջանում, հարկա-
վոր է լռել և լսել: Վաղ թե ուշ զրուցակիցը կբացահայտի իր հարացույցը: 
Դա հասկանալով՝ ես կհասկանամ նաև, թե նա ինչ է ասում: Հնարավոր է, 
որ ես նախկինի պես մնամ այլ կարծիքի, բայց առնվազն կիմանամ թե 
ինչու»24: 

Փոխադարձ ըմբռնումը «հաղթանակ–հաղթանակ» սկզբունքի 
գործադրման անհրաժեշտ, բայց ոչ բավարար պայմանն է. այդ սկզբունքի 
ոգով հնարավոր է գործել միայն փոխադարձ վստահության պայման-
ներում: Հարկավոր է նկատել, որ «վստահության գործոնը» կառավա-
րաբանական գրականության մեջ սովորաբար նեղ իմաստով է գոր-
ծածվում, սակայն վստահությունն ավելի լայն տիրույթ ունի, ներառում է 
կազմակերպության բարոյահոգեբանական ամբողջ մթնոլորտը, կառա-

վարման մշակույթի բոլոր տարրերը: Դարձյալ պիտի ասվի, որ որոշակի 
միջավայրում մարդկանց միջև փոխադարձ վստահության արմատա-
վորումը, թեպետ կարող է շարադրվել որպես տեխնոլոգիա, որոշակի 
քայլաշար (ալգորիթմ), բայց խուսափենք նեղ մոտեցումից. միմյանց 
վստահելու կարողությունը մարդ արարածի էութենական բնութագրում-
ներից մեկն է: 

Հենց այդպես էլ վարվում են ամերիկացի խորհրդատուներ Ռաբին 
Դրիյքը և Քեմերն Ստաֆը իրենց «Վստահության վարքականոնը» ուշա-
գրավ գրքում. «Մարդիկ գոհունակությամբ հետևում են նրանց, ում վստա-
հում են, և հազվադեպ են հետևում նրանց, ում չեն վստահում: Դա մարդ-

կային բնության իմաստուն և խորապես արմատավորված տարրն է»25:  
Իսկ ինչպե՞ս կազմակերպությունում ստեղծել համատեղ աշխատող 

մարդկանց միջև փոխադարձ վստահության մթնոլորտ: Շահամիտման 
հիմնախնդիրների լուսաբանման ասպարեզում առաջատար բրիտանացի 
տեսաբաններ Շիլա Րիչին և Փիթեր Մարտինը եզրակացնում են. «Քանի 
որ վստահությունը գոյանում է, ամենից առաջ, որպես երկարատև փոխ-
հարաբերությունների արդյունք, հարկավոր է կազմակերպությունում 
ստեղծել վստահություն ձևավորող մշակույթ, այսինքն՝ մի միջավայր, որ-

 
24 Տե՛ս Дж. Баркер, Парадигмы мышления, с. 131. 
25 Տե՛ս R. Dreeke, C. Stauth, The Code of Trust. New York: St. Martin’s Griffin, 2019, p. 

4. 
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տեղ աշխատակցի խոսքը նրա պարտականությունն է. եթե աշխա-
տակիցը չի կարողանում կատարել այն, ինչը խոստացել է անել, ապա  
անհապաղ նախազգուշացնում է նրանց, ում խոստում է տվել, որպեսզի 
վերջիններս հնարավորություն ունենան այլընտրանքային լուծում 
գտնելու: Ավելի ստույգ ասած՝ հարկավոր է առավել դրական կազմակեր-
պական մշակույթ, որի պարագայում աշխատակիցը հարկադրված չլինի 
ասելու «Այո՛, ես կանեմ դա», եթե իրականում հասկանում է, որ պար-
տավոր է ասել «Ո՛չ, ես դա չեմ կարող անել» կամ «Ես չեմ կարող դա հիմա 
անել»: Մարդիկ ասում են «Այո», թեպետ հարկ էր «Ոչ» ասել, որովհետև 
զգուշանում են, թե նրանց կընկալեն որպես համագործակցության անըն-
դունակ մեկի»26: Հավելեմ միայն, որ այստեղ առնչությունը երկկողմանի է, 
այսինքն՝ ինչպես ներկազմակերպական վստահության մթնոլորտն է 
պայման ստեղծում երկուստեք հաղթանակի տրամադրվելու, այդպես էլ 
այս ոգով գործելը, որպես կառավարչի հիմնական հմտություններից 
մեկը, փոխադարձ հարգանքի և համաձայնության է հանգեցնում:  

Վերստին պիտի հիշատակենք մարդկային համակեցության կա-
րևոր բնութագծերից մեկը՝ բոլոր տեսակի կապերի և հարաբերու-
թյունների երկողմանիությունը: Որևէ իշխանավորի կամ կառավարչի 
կարող է թվալ, թե քանի որ «գերադասություն – ստորադասություն» 
աստիճանակարգում ինքն ունի գերադաս դիրք, ուստի անվերապահորեն 

է իշխում և ենթակային իր կամքը ազատորեն թելադրում: Մինչդեռ կա-
ռավարիչն էլ է կախման մեջ կառավարվող ենթակայից՝ վերջինիս վե-
րաբերմունքից, պատրաստակամությունից, կատարողական աշխատան-
քի իրականացման համար անհրաժեշտ հմտությունից, կառավարչի հետ 
համագործակցելու տրամադրվածությունից և այլն. գրականության մեջ 
դա ընդունված է անվանել «կառավարվողների իշխանություն»: Զուր չէ Ռ. 
Դրիյքի և Ք. Ստաֆի ևս մեկ դիտարկումը. «Մարդիկ իրենց թույլ չեն տա-
լիս վստահելու նրանց, ովքեր կառուցում են միակողմանի hարաբերու-
թյուններ. եսականությունը վանում է»27: Հավելեմ, որ «միակողմանիու-
թյուն – երկկողմանիություն» հանգամանքն էլ հիմք է տալիս տարբե-

րակելու իրական վստահությունը դրա նենգափոխված, նմանակային 
ձևերից, հատկապես ամբոխահաճ կառավարումից, մարդկանց հուզա-
կան աշխարհը և կարծիքները ձեռնածության ենթարկելու անբարո 
հնարքներից: Մեկ էլ մեջբերենք այս հեղինակներին. «Ձեռնածություն՝ 
նշանակում է մարդկանց դրդել, վստահությունը նրանց առաջնորդելն 
է»28:  

Հանուն արդյունավետ կառավարման «հաղթանակ–հաղթանակ» 
սկզբունքի գործադրման հաջորդ կարևոր պայմանը կողմերի՝ փոխա-

 
26 Տե՛ս Ш. Ричи, П. Мартин, Управление мотивацией / Пер. с англ., М., 2004, с. 94. 
27 Տե՛ս R. Dreeke, C. Stauth, The Code of Trust, p. 31. 
28 Տե՛ս Ibidem, p. 5. 
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դարձ զիջման տրամադրվածությունն է: Միջանձնային փոխհարաբերու-
թյունների բնականոն կարգավորման հոգեբանական խոչընդոտներից 
մեկն էլ հենց այն է, որ զիջումը ընկալվում է որպես զիջողի թուլության 
վկայություն: Մինչդեռ խոսքը ոչ թե միակողմանի զիջման մասին է, այլ 
հատկապես փոխադարձ զիջման, որը, կարելի է ասել, առաջին քայլն է 
առճակատումից հնարավոր համագործակցությանն անցնելու, իսկ ա-
ռաջին քայլը միշտ էլ ուժեղ կողմն է անում:  

Կառավարաբանական գրականության մեջ փոխզիջումը դիտարկ-
վում է որպես միջանձնային և գործարար բախումների կարգավորման 
արդյունավետ միջոցներից մեկը, բայց չմոռանանք, որ դա, թերևս, առա-
վել կարևոր դեր ունի ապակառուցողական բախումներից խուսափելու 
առումով: Փոխզիջման առաջարկը հարգանքի և բարյացակամության 
ցուցադրում է մյուս կողմի հանդեպ, նաև գործակցելու պատրաստա-
կամություն՝ համատեղ լուծելու կողմերի առջև ծառացած խնդիրը (հա-
մատեղ պարզելու կողմերի բախման պատճառ դարձած երևույթը, ճշտե-
լու կողմերի դիրքորոշման միջև հնարավոր ընդհանրությունը, որոշ ժա-
մանակով դադար տալու և այլն): 

Այստեղ հարկավոր է հասկանալ մի շատ կարևոր հանգամանք. 
Փոխզիջումը միջոց է, ոչ թե ինքնին նպատակ. փոխզիջմամբ կողմերը, 
այդուհանդերձ, ձգտում են իրենց սեփական նպատակին՝ հենվելով փոխ-

զիջման հանգրվանի վրա. վերջինս յուրատեսակ խոստում է դառնում 
հնարավոր հաջողության համար: Ի դեպ, այստեղ լեզվական խնդիր կա. 
անգլերեն «compromise» բառը հենց ուղղակի նշանակում է՝ «փոխադարձ 
խոստում»՝ «com» + «promise»: Մինչդեռ ժամանակին կատարված հայերեն 
թարգմանությունը, ըստ էության, մթագնում է երևույթի ամբողջական 
իմաստը:  

Այս առումով շատ պերճախոս է ամերիկացի շուկայաբան Սեթ 
Գոդինի հակիրճ և դիպուկ սահմանումը. «Արդյունավետ շուկայավարու-
մը ամբողջովին խոստում է տալիս»29:   

Այդուհանդերձ, փոխզիջումը պետք է ճանապարհ բացի դեպի առա-

վել ցանկալի լուծման որոնում: Այլապես, ամերիկացի մեկ այլ շուկայա-
բան Թոմաս Քայզերը իրավունք ունի ասելու. «Փոխզիջումը, երբ փորձում 
ենք ընդառաջ գնալ գնորդին, կարող է լինել ժամանակի խնայողություն, 
բայց քանի որ այդօրինակ փոխզիջումը չի բավարարում երկու կողմերի 
պահանջներին, ուստի սա բնավ էլ գովական «հաղթանակ–հաղթանակ» 
լուծումը չէ, և այն մրցակիցը, որ կկարողանա գտնել երկու կողմին բա-
վարարող նորարարական լուծում, նա էլ կգողանա ձեր բիզնեսը»30:   

 
29 Տե՛ս S. Godin, This is Marketing, New York, 2019, p. 27. 
30 Տե՛ս T.C. Keiser, Negotiating with a Customer You Can’t Afford to Lose // Harvard 

Business Review on Negotiation and Conflict Resolution. Boston, MA: Harvard Business 

School Publishing, 2000, p. 90.  
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Փոխզիջման (բացատրության լույսով՝ փոխադարձորեն խոստում-
նալից առաջարկի) ունակ կառավարիչը, առավել քան սեփական անսխա-
լականությանն անսասան հավատացողը, ընդունակ է նաև «հաղթանակ–
պարտություն» ոճով սկսված գործարար զրույցը կամ բանակցություն-
ները վերափոխելու, ուղղելու ցանկալի՝ «հաղթանակ–հաղթանակ» ըն-
թացքի հունով31: Սա նշանակում է կանխարգելել ապակառուցողական 
բախման ծագումը, կամ էլ մեղմել արդեն գոյացած բախման ընթացքը, և 
առհասարակ, գործարար հաղորդակցման բոլոր իրավիճակներում ա-
պահովել ստեղծագործական, հարգալից, արգասաբեր մթնոլորտ:  

Անգամ ինչ-որ հարցում կորուստ կրելով՝ առաջինը զիջման գնացող 
և այդկերպ աշխատակիցներին փոխզիջման վարվելակերպի օրինակ 
տվող կառավարիչը, վերջիվերջո, շահում է, քանի որ առարկայորեն ցույց 
է տալիս, որ իր համար առավել կարևոր են ոչ թե միակողմանիորեն սե-
փական դիրքը շեշտելը կամ նկրտումներն ի ցույց դնելը, այլ երկրորդ 
կողմի հետ երկուստեք շահավետ երկարատև փոխհարաբերությունները, 
հետագայում նույնպես արդյունավետ համատեղ աշխատանքը: 

«Հաղթանակ–հաղթանակ» սկզբունքի գործադրման այս հիմնական 
պայմանները, կարծում եմ, անհրաժեշտ են նաև 21-րդ դարի կառա-
վարաբանության թվարկված մյուս բնութագծերի փաստացի մարմնա-
վորման համար: Իսկապես, երկուստեք հաղթանակի տրամադրվածու-

թյամբ է միայն հնարավոր կազմակերպության ներսում արմատավորել 
ընդհանուր նպատակի զգացողություն, առավելագույնս նույնացնել կազ-
մակերպության և անհատի շահերն ու ակնկալիքները, մղել աշխատա-
կազմի բոլոր անդամներին ստեղծագործական համամասնակցության, 
ապահովել աշխատանքի բնույթի և աշխատողի անհատական առանձ-
նահատկությունների ներդաշնակություն, ինքնուրույնություն և նախա-
ձեռնողականություն ծավալելու ասպարեզ և հնարավորություն, փո-
փոխություններին ճկուն հարմարվելու կարողություն:  

 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Հիմնավորվում է «կառավարման արդյունավետություն» և «արդյու-
նավետ կառավարում» ըմբռնումների տարբերությունը: Առաջին պլան է 
մղվում բուն կառավարչական աշխատանքի՝ «սուբյեկտ-օբյեկտ» փոխազ-
դեցության ներդաշնակության ապահովման խնդիրը: Որպես վերջինիս 
լուծումներից մեկը առաջարկվում է մասնագիտական գրականության 
մեջ լայնորեն քննարկվող՝ կառավարաբանության 21-րդ դարի հարա-

 
31 Խոսքային հաղորդակցման եռաբաղադրիչ՝ «բանավեճ – վիճաբանություն – 

վեճ» իրողության հանգամանալից վերլուծության, և, մասնավորապես, «վեճի» 

վերածվող «վիճաբանությունից» դեպի «վիճաբանությունը»՝ մասնակիցների հան-

դուրժող և փոխհարգալից հաղորդակցմանը, անցնելու հնարքների մասին տե՛ս 

Վ. Միրզոյան, Հանդուրժող խոսք, Եր., 2017:    
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ցույցի բովանդակության մեջ ներառել «հաղթանակ–հաղթանակ» սկըզ-
բունքը: Բացահայտվում է դրա էությունը, կարևորությունը կառավարման 
արդյունավետության ապահովման համար, դիտարկվում են այդ սկըզ-
բունքի գործադրման որոշ առանձնահատկությունները:  

   
Հիմնաբառեր. կառավարում, «արդյունավետ կառավարում», 

«կառավարման արդյունավետություն», կառավարաբանության 21-րդ 
դարի հարացույց, «հաղթանակ–հաղթանակ» սկզբունք, փոխադարձ 
վստահություն, փոխզիջում  
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ПРИНЦИП «ПОБЕДА – ПОБЕДА»  

КАК УСЛОВИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

Валерий Мирзоян 

доктор философских наук, профессор, свободный исследователь 

 

В статье обоснована разница между понятиями «эффективное 

управление» и «эффективность управления», тем самым на первый план 

теоретического анализа выдвинута задача обеспечения гармоничности во 

взаимоотношениях «субъекта» и «объекта» управления, что собственно и 

является сутью управленческой работы. Автор предлагает собственное 

определение понятия «парадигма», в свете которого рассматривает основные 

факторы изменения парадигмы управления, начиная со становления школы 

научного менеджмента до современных концепций. Проведён краткий анализ 

существующих точек зрения относительно происходящих изменений в 

управлеческой работе и их соответсвующих отражений в парадигме 

управления. Принцип «победа – победа» автором предлагается как важное 

дополнение к основным характеристикам парадигмы управления в XXI веке. 

Раскрыта суть этого принципа, дана его оценка в обеспечении максимально 

эффектной управленческой работы, а также рассмотрены некоторые 

особенности его практической реализации. Особо подчёркнута идея, что 

данный принцип ни в коем случае нельзя рассматривать лишь как 

определенную технологию и при его практическом внедрении 

соответственно ограничиться лишь организационными мероприятиями; 

менеджеру следует прежде всего заботиться о создании в организации 

атмосферы взаимного доверия.        

 

Ключевые слова: управление, «управленческая эффективность», 

«эффективность управления», парадигма управления в XXI веке, принцип 

«победа – победа», взаимное доверие, компромисс    
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PRINCIPLE «WIN–WIN» 

AS A CONDITION OF MANAGEMENT EFFICIENCY 

Valeri Mirzoyan 

Sc. D. in Philosophy, Professor, Freelancer 

 

The article substantiates the difference between the concepts of «effective 

management» and «management efficiency»; thus, the task of ensuring harmony in 

the relationship between the «subject» and «object» of management is brought to 

the forefront of the theoretical analysis, which, in fact, is the essence of manager’s 

task. The author offers his own definition of the concept of "paradigm", in the light 

of which he considers the main factors of changing the management paradigm, 

from the formation of the school of scientific management to modern concepts. A 

brief analysis of the existing points of view regarding the ongoing changes in 

management work and their respective reflections in the management paradigm is 

carried out. The principle «win – win» is proposed by the author as an important 

addition to the main characteristics of the management paradigm in the 21st 

century. The essence of this principle is revealed, its assessment is given in 

ensuring the most effective management work, and also some features of its 

practical implementation are considered. The idea was especially emphasized that 

this principle should by no means be considered only as a specific technology and, 

in its practical implementation, accordingly, it should be limited to only 

organizational measures; the manager should be concerned about creating an 

atmosphere of mutual trust in the organization. 

 

Key words: management, «managerial efficiency», «management effective-

ness», the paradigm of management in the XXI century, the principle «win – win», 

mutual trust, compromise 
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ԿԱՌԱՎԱՐՉԱԿԱՆ ՈՒՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՓՈԽՈՒՄՆԵՐԻ 

ՇՈՒՐՋ 

 

Արմեն Ճուղուրյան 
Հյուսիսային համալսարան, տնտեսագիտության դոկտոր, պրոֆեսոր 

Jarmen1@yandex.ru 
 

Կառավարման (մենեջմենթի) և կառավարչական ունակություննե-
րի բազում սահմանումներ կան, որոնք բխում են բիզնես գործունեության 
նպատակադրումներից, սոցիալ-տնտեսական առաջընթացի կայունու-

թյան ապահովումից կամ մարդկանց խմբերի վարքագծային կարգա-
վորումներից: Սակայն մեր նպատակը մենեջմենթի «ոսկե սահմանման» 
փնտրտուքը չէ, այլ պարզապես մեկնաբանելը է, թե ինչու՞ է անհրաժեշտ 
կառավարել, և ինչպե՞ս պետք է կառավարել մեր ժամանակներում: 

Իսկապես, եթե դիտարկում ենք կենդանիների վարքագիծը, նկա-
տում ենք, որ հատկապես խմբային կյանքով ապրողները կիրառում են 
կառավարման հստակ սկզբունքներ և առավել կազմակերպված վար-
քագիծ են դրսևորում իրենց կենսագործունեության ընթացքում: Հատ-
կապես այն առավել ցայտուն դրսևորվում է մեղուների և մրջյունների 
մոտ, որոնք մարդկանցից ոչ պակաս կառավարման գործիքակազմ են կի-
րառում. իրականացնում են աշխատանքի բաժանում, կիրառում են ան-
վտանգության համակարգեր, կազմակերպում վերահսկողության գործա-
ռույթներ, ընդ որում ոչ թե ապրիորի, այլ կազմակերպված ճանապարհով: 

Այպես, եթե աշխատասեր մեղուները նեկտար չեն բերում, ապա 
փեթակի նախամուտքի մոտ կանգնած զինվոր-մեղուները նրանց ներս 
չեն թողնում և նորից հետ են ուղարկում բերքահավաքի: Փեթակի ներ-
սում էլ յուրաքանչյուր մեղու գիտի իր գործը, աշխատելով նեկտարի պա-
շարման, մայր մեղվի կերակրման, բոռերից պաշտպանման ոլորտներում: 
Եվ այս գործառույթներն իրականացվում են համակարգված, մեկը մյու-
սով լրացնելով, ու կարծես մեղվաընտանիքի չգրված կանոններով են ուղ-

ղորդվում, այսինքն բնազդային կանոնակարգված բնույթ ունեն:  
Վարքագծային ուղղորդման փայլուն օրինակ է նաև մրջնաբույնը, 

որի համայնքը նույնպես բաղկացած է աշխատող-մրջյուններից, զինվոր-
մրջյուններից, մայր-մրջյունից, որը սերունդներ է ապահովում: Այստեղ 
նույնպես յուրաքանչյուրը գիտի իր գործառույթները, և դրանք անում է 
բնազդային կանոնակարգված մոտեցումներով, առանց որևէ գրված 
օրենքների և պարտադրված վարքագծային նորմերի:32 

Այստեղից հարց է ծագում: Արդյոք չե՞ն կարող մարդիկ էլ ընդօ-
րինակել այդ միջատների բնական վարքագիծը և ազատորեն գործել ու 
արարել, չենթարկվելով ոչ օրենքների և ոչ էլ վարքագծային կանոնների, 

 
32 Տե՛ս Ճուղուրյան Ա., Կառավարում, //Հյուսիսային համալսրան, 2021, էջ 6-7 
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չուղղորդվելով և ոչ մեկի կողմից ու չունենալով դրսից կարգավորիչ նե-
րազդեցություն: Իմիջիայլոց, անարխիստական շարժումը, որը սկիզբ ա-
ռավ դեռևս երեք դար առաջ, իր հիմքում դնում էր հենց անձի կամ 
հանրային ազատության գաղափարը, առաջարկելով կամավոր համա-
գործակցության վրա հիմնվող ինքնավար հասարակություն:33  

Այստեղ շետադրվում էր և անձնային գործելաոճի ազատությունը, 
և համայնքային խմբերի անկախությունը, որոնք կարգավորիչ ներազ-
դեցության չպիտի ենթարկվեն դրսից: Սակայն փորձը ցույց է  տալիս, որ 
մարդիկ չկարողացան գործել անիշխանական միջավայրում, և միշտ էլ 
համակարգված կարգավորող ազդեցության տակ գտնվեցին տարբեր մա-
կարդակների կառավարիչների կողմից, այսինք դրսևորեցին ոչ թե քա-
ոսային, այլ կառավարվող վարքագիծ: Ընդ որում, այդ վարքագիծը կարող 
է իրագործվել ոչ միայն կառավարիչների ներազդեցության ճանապար-
հով, այլև ինքնակառավարման միջոցով: Սակայն վերջինս նույնպես 
անուղղակիորեն ենթարկվում է արտաքին կառավարչական ներազդե-
ցության: 

Անգամ նախնադարյան քարանձավային մարդը հասկացավ, որ 
առավել հեշտանում է կյանքը, երբ մարդիկ խմբերով են ապրում և 
ցեղապետի կողմից կառավարվում են թեկուզ ավտորիտար, բայց կար-
գաբերվող մոտեցումներով: Վարքագծային անիշխանությունը կբերեր 

նրան, որ անկառավարելի կդառնար որսի տրամադրումը համայնքի 
անդամների միջև, կիրականացվեր աշխատանքի անկազմակերպ բաշ-
խում և, ի վերջո, կստեղծվեր քաոսային իրավիճակ ու մարդիկ կմատ-
նվեին սովի և անկարողության: Ուրեմն անգամ քարանձավային մարդն 
էր գիտակցում, որ իր նպատակադրումները չէին կարող իրականանալ 
ապրիորի գործողություններով, դրանք ինչ-որ ձևով պետք է ուղղորդվեին 
այնպես, որ ի վերջո ցանկալի արդյունք ապահովվեին գոյատևման հա-
մար: Իսկ այդ ուղղորդումը պահանջում էր հատուկ հմտություններ ու 
կարողություններ, որոնց ամբողջությունը հիմա արդեն կարելի է ձևա-
կերպել որպես կառավարման արվեստ: 

Կառավարումը մեր օրերում հասարակության և անհատի գործու-
նեության անբաժանելի մասն է կազմում: Անկառավարելի չէ ոչինչ, իսկ 
եթե գործողությունները դուրս են գալիս կառավարման ազդեցությունից, 
ապա դրանք կրում են ձախողման ռիսկեր: Այսպիսով, մենեջմենթը նա-
խանշված նպատակներին հասնելու համար ապահովում է բնականոն 
ընթացք և կայունություն` սուբյեկտների կողմից իրականացնելով կար-
գավորիչ ներազդեցություն կառավարվող օբյեկտների վրա:  

Եթե չիրականացվի կառավարում, այսինքն գործողությունների 
վրա կարգավորիչ ներազդում, ապա հստակ չի արձանագրվի, թե ի՞նչ 
նպատակադրումներ կան, ի՞նչ ճանապարհով կարելի է դրանց հասնել, 

 
33Տե՛ս Անարխիզմ, //https://hy.wikipedia.org/wiki 
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ովքե՞ր են կարգաբերելու նախանշված նպատակադրումների իրացման 
ընթացքը, ովքե՞ր են հետևելու, թե ինչպես են դրանք իրագործվում և, ի 
վերջո, ովքե՞ր են կայացնելու որոշումներ, որոնք առանցքային են լինելու 
նպատակադրումներն իրականացնելիս: Հենց այս «ովքեր»–ն էլ մեր կյան-
քում հանդես են գալիս որպես կառավարիչներ (մենեջերներ): 

Հավելենք նաև, որ մենեջմենթը  (ֆրանսերեն՝ ménagement «ուղեկ-
ցելու, ուղղություն տալու արվեստ», լատիներենից` «ձեռքով ուղղություն 
տալ»), առավել լայն իմաստով  նշանակում է տարբեր մակարդակների 
սոցիալ-տնտեսական համակարգերի և մոդելներում ընդգրկված նպա-
տակադրումների հասնելու միջոց, որը մեր օրերում վերածվել է կիրա-
ռական գիտության։  

Աոցիալ-տնտեսական զարգացվածության այսօրվա «սար-
դոստայնում» հայտնված անհատները կամ մարդկային խմբերը պար-
զապես կխճճվեն իրենց վարքագծային գործողություններում և  կհայտ-
նվեն քաոսային միջավայրում, եթե չունենան նպատակադրումներին 
հասնելու ունակություն, առավել ևս, եթե չենթարկվեն այդ նպատակա-
դրումների հասանելիության կարգավորիչ ներազդեցության: Ընդ որում, 
այդ ուղղորդիչ ազդեցությունը կարող է ձևավորվել անհատի մոտ` որպես 
ինքակառավարման կամ ինքնակազմակերպման միջոց, կոլեկտիվի մոտ` 
որպես կորպորատիվ կառավարման միջոց, կամ  վերադասի մոտ` որպես 

գործադիր կառավարման միջոց: Սակայն բոլոր դեպքերում, կառավարում 
տեղի չի ունենա, եթե այն չգործի նախանշված համակարգի շրջանակում: 

 
 

   Ավանդականից ` մինչև կառավարման  նոր   ունակություններ 
 
 
    վերահսկողից                              մինչև հնարավորություններ 
                                                            ընձեռող     
    

անհատական                                  մինչև թիմային    
կառավարչից                                   կառավարում      
 
վարչարարական                           մինչև փոխըմբռնման 
որոշումների                                   հենքով կառավարչական 
կայացումից                                    որոշումներ 
 
                                       
ինքնակալական                             մինչև ինքնակարգավորվող    
կառավարումից                              կառավարվողների  
                                                           ձևավորում    

 

 

 

 

 

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%96%D6%80%D5%A1%D5%B6%D5%BD%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%BC%D5%A1%D5%BF%D5%AB%D5%B6%D5%A5%D6%80%D5%A5%D5%B6
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կառավարման                                 մինչև առաջադիմական 
միջավայրի                                       դինամիկ կառավարչական  
կայունությունից                              փոփոխություններ 
    
հրահանգավոր-                              մինչև ստեղծարար  
ված կառավա-                                 կառավարչական 
րումից                                                գործելաոճ 

 
Գծապատկեր 1 Կառավարչական  ունակությունների  
                             վերափոխումների էնթացքը34 
 

Սոցիալ-տնտեսական կյանքը ներկայումս շատ արագ է փոփոխու-
թյունների ենթարկվում, որն իր մարտահրավերներն է առաջադրում 
կառավարման գործընթացին: Եթե ոչ վաղ անցյալում կառավարման 
առանցքում դրվում էր վարչահրամայական մոտեցումը, գերիշխում էին 
վարչարարական որոշումները, ապա ներկայումս կառավարվող օբյեկտ-
ներն առավելապես ձգտում են վարքագծային ինքնակարգավորման, 
ստեղծարար կառավարչական գործելաոճի, «ներքևից» եկող նորամու-
ծական կարգաբերումների: Եվ սա բխում է ոչ միայն հասարակության 
դեմոկրատացումից, տնտեսության ազատականացումից, այլև մրցունակ 

կառավարչական գործիքների կիրառման անհրաժեշտությունից, լուծում-
ների ակտիվությունից, արհեստական բանակությամբ ներկայիս կառա-
վարչական խնդիրներ իրականացնելիս, էլեկտրոնային կառավարման 
եղանակների լայնածավալ կիրառումից:  

Ներկայումս շահեկան դիրքեր են գրավում այն կազմակերպու-
թյունները, որոնք չեն մերժում նորամուծական կառավարման մարտա-
հրավերները և համարձակորեն ընդառաջ են գնում դրանց: Հատկապես, 
առաջնահերթ համարելով կառավարման համակարգերում տեղեկա-
տվական տեխնոլոգիաների կիրառումը, կառավարչական ստեղծարար 
գաղափարների գեներացումն ու իրագործումը հանգեցնում են ժամա-

նակակից կառավարչի ունակությունների վերանայումների (գծապատ-
կեր 1): 

 Ներկայումս էապես նվազում է կառավարման արդյունա-
վետությունը, երբ կառավարիչները հիմնականում վերահսկողի դերում 
են հայտնվում: Այս դեպքում, կառավարվող օբյեկտները գտնվում են 
կաշկանդված գործունեության շրջանակում, հիմնականում չեն գնում 
փոփոխություններ և առաջադիմական քայլեր պարունակող գործողու-
թյունների, քանի որ ընդամենը սպասում են «վերևից» եկող հրահանգ-
ների և չեն ցանկանում որևէ նախաձեռնություն դրսևորել «ներքևից»: 

 
34 Տե՛ս Ճուղուրյան Ա., Կառավարում, //Հյուսիսային համալսրան, 2021, էջ 175  
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Բնականաբար, նման պայմաններում ուղղակի ոչնչացվում են նորա-
մուծական կառավարման գաղափարները և կազմակերպությունները չեն 
կիրառում մրցունակ կառավարչական գործիքակազմ: Ուստի, ավանդա-
կան «վերահսկող կառավարիչը» վերափոխելով իր վարքագիծը, այժմ 
փորձում է ներկայանալ որպես «հնարավորություններ ընձեռող կառա-
վարիչ»:35  

Ներկայումս լայն կիրառություն է գտնում ներառական կառա-
վարումը, երբ կառավարվող օբյեկտներն իրենց մասնակցային դերա-
կատարումն են ունենում կառավարչական որոշումներում: Լայն թափ է 
ստանում նաև կորպորատիվ կառավարումը, որի ներդրման շարժառիթը 
կառավարման համակարգի բարելավումն և ընկերության համար մրցակ-
ցային առավելությունների ապահովումն է: Եթե սրանք  մեկնաբանվում 
են կորպորատիվ կառավարման լեզվով, ապա ագահությունը 
ընկերության, բաժնետերերի ու այլ շահառուների շահն անտեսելով և 
իրավունքները ոտնահարելով, սեփական շահը գերադասելով ընկերու-
թյան հսկող բաժնետիրոջ կամ ղեկավարների կողմից որոշումների 
կայացումն է, այլոց գործունեությանն անհարկի միջամտումը: Ծուլու-
թյունը խնդիրների լուծման  բացառումն է, անգործությունը կամ պար-
տականությունների ոչ պատշաճ կատարումը և այլն: Վախն անկախ դա-
տողության կորուստն է, տեղեկատվության թաքցնելը, որոշումներ կա-

յացնելիս առանց խնդրի էության մեջ խորանալու քվեարկելը:36:  
Մասնակցային կառավարման մեթոդներն են բնակչության 

տեղեկացումն ու ներգրավումը, որպեսզի որոշումներ չկայացվեն 

մեկուսացված և համաձայնեցվեն շահառուների հետ:37 Դրանով իսկ. 
համայնքի բնակիչներին մասնակից դարձնելով տեղական ինքնա-
կառավարմանը, առաջին հերթին, տեղական իշխանությունները հնարա-
վորություն են ունենում ընդունելու ավելի կշռադատված որոշումներ՝ 
առավել հանգամանալից ուսումնասիրելով հանրության կողմից բար-
ձրացված խնդիրները։ Այս պարագայում, հնարավոր է լինում գեներացնել 
նոր մտքեր, գաղափարներ և այս կամ այն հարցի վերաբերյալ լուծման 

նորամուծական գաղափարներ իրագործել: Մասնակցային կառավար-
ման գործընթացի օբյեկտները, զգալով, որ իրենց խոսքը լսելի է դառնում 

կառավարող օբյեկտերի շրջանակում և «ներքևից» եկող առաջարկու-
թյուններն ու առարկությունները որոշակի ազդեցություն են ունենում 

կառավարման մարմինների կողմից ընդունվող որոշումների վրա, սկսում 

 
35 Տե՛ս Ճուղուրյան Ա., Խաչատրյան Ն., Ունակությունների հենքով 

համալսարանական կրթության ապագան, Այլընտրանք գիտական հանդես, #2, 

2020 ապրիլ-մայիս,  էջ 145-146 
36 Տե՛ս Կորպորատիվ կառավարման հիմնահարցերը, ՓՄՁ  

     ԶԱԿhttp://smednc.am/hy/inner/655 
37 Տե՛ս Մասնակցային կառավարում, http://boon.am/ 
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են գիտակցել սեփական անձի դերի կարևորությունը, ավելի եռանդով են 

սկսում իրենց մասնակցությունն ունենալ կառավարման գործընթացում 

ծագած խնդիրների լուծման գործում:38 

Հետևաբար, կառավարչական ավանդական մոտեցումների ներ-
կայիս վերափոխումներում առաջին հերթին շեշտադրումներ են կատար-
վելու արդյունավետ կառավարման գծով հնարավորություններ ձևավո-
րող ունակությունների վրա, որոնք բերում են առաջադիմական դինամիկ 
կառավարչական փոփոխությունների: 

 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Կառավարչական ունակությունների ձևավորման տեսլականը 
ներկայումս էական փոփոխությունների է ենթարկվում: Կառավարման 
համակարգում գերիշխող վարչական մեթոդները աստիճանաբար իրենց 
տեղը զիջում են ինքանակազմակերպման հենքով կառավարման մեթոդ-
ներին, որով հնարավորություն է ստեղծվում որոշումների կայացման 
գործընթացը սկսել ոչ միայն «վերևից», այլև  նախաձեռնել «ներքևից», երբ 
կառավարվող օբյեկտները իրենց ակտիվ մասնակցություն են դրսևորում 
կառավարման համակարգում: Ինքնակարգավորվող կառավարման են-
թահամակարգերի ձևավորումը հնարավորություն է ստեղծում ստեղծա-
րար և մրցակցային կառավարչական ունակությունների գործնական 

իրացման համար: 
Հիմնաբառեր. կառավարչական ունակություններ, ստեղծարար 

կառավարչական հմտություններ, կառավարման միջավայրի կայունու-
թյուն, կառավարչական որոշումներ 
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О  ТРАНСФОРМАЦИИ  УПРАВЛЕНЧЕСКИХ НАВЫКОВ   
 

Армен Джугурян 
Северный университет, доктор экономических наук, профессор  

 
Видение развития управленческих навыков в настоящее время 

претерпевает значительные изменения. Доминирующие административные 

методы в системе управления постепенно уступают место самоорга-

низующимся методам, которые позволяют начинать процесс принятия 

управленческих решений не только «сверху», но и «снизу», когда управ-

ляющие субъекты активно участвуют в системе управленческого процесса. 

Развитие саморегулируемого менеджмента дает возможность развивать 

творческие и конкурентоспособные управленческие навыки.  

В статье анализируются преимущества коллективного управления, а 

также способы проявления корпоративного управления. Особое внимание 

уделяется управленческим решениям, основанным на взаимопонимании, 

которые учитывают совокупные интересы управляемых объектов. 

Социально-экономическая жизнь в настоящее время меняется очень быстро. 

Если не так уж давно в основе управления лежал административный подход, 

преобладали административные решения, то сейчас объекты, которыми 

управляют, проявляют тенденцию в большей степени  поведенческому 

саморегулированию. 

Ключевые слов: управленческие умения, творческие управленческие 

навыки, устойчивость управленческой среды, управленческие решения  

 

ABOUT TRANSFORMATION OF MANAGERIAL SKILLS 

 

Armen Juguryan 

Northern University, Doctor of Sciences in Economics,  Professor 
 

The vision for building managerial skills is currently undergoing sig-

nificant change. The dominant administrative methods in the management system 

are gradually giving way to self-organizing management methods, which enable 

the decision-making process to start not only from the "top" but also from the 

"bottom", when the governing entities are actively involved in the management 

system. The development of self-regulatory management provides an opportunity 

to develop creative-competitive executive skills. 

The article analyzes the advantages of part to part management, as well as 

ways of manifesting corporate governance. Particular attention is paid to 

managerial decisions, based on mutual understanding, which take into account the 

combined interests of the managed objects. Socio-economic life is currently 

changing very rapidly. If not so long ago the administrative approach was the basis 
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of management, administrative decisions prevailed, but now the objects that are 

controlled, tend to be more behavioral self-regulation.  

 

Keywords: managerial abilities, creative management skills, sustainability 

of the management environment, managerial decisions 
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ԱԴԱՆԱՅԻ 1909 ԹՎԱԿԱՆԻ  ԵՂԵՌՆԸ 
(ՔՆՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ) 

 
Աշոտ Ներսիսյան 

ԵՊՀ, պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 
ashot-nersisyan@mail.ru 

 

Ադանայի 1909 թ. եղեռնին բազմաթիվ անդրադարձներ են եղել: Չնա-
յած դրան, այս իրադարձությոuններին  անդրադառնալը կարևորում ենք 
երկու տեսանկյունից. Առաջին. Կիլիկիայի իրադարձությունները լուսաբա-
նելը նպաստավոր է Սահմանադրությունից հետո իթթիհաթականների` 
հայ քաղաքական ուժերի նկատմամբ որդեգրած անկեղծության աստիճա-
նը լուրջ հաշվեկշռի ենթարկելու տեսանկյունից: Երկրորդ. Ադանայի ջար-
դերը պետք է հայ քաղաքական և հոգևոր ուժերին ստիպեին ավելի զգուշա-
վոր կեցվածք որդեգրել նրանց նկատմամբ: 

Արդյո՞ք կարելի է կիսել Հր. Սիմոնյանի այն տեսակետը, որ ջարդերի 
երրորդ պատճառը թուրքական ազգայնամոլությունն էր: Հարկավ կարելի 
է, բայց այն վերապահությամբ, որ այդ օրերի համար դժվար է վերջնական-
պես պնդել, որ «իթթիհադն իրեն ծառայեցրեց աբդուլհամիդյան ռեժիմի 
պաշտոնական գաղափարախոսությունը` համիսլամականությունը»1: 

Իթթիհաթականները, որոնք այդ օրերին ավել շատ ունեին սեփական 
իշխանությունն ամրապնդելու խնդիր, հազիվ թե մտածեին համիսլամա-
կանության գաղափարախոսություն որդեգրելու մասին, մանավանդ, որ 
պայքարում էին դրա գաղափարախոս Համիդի ռեժիմի վերջնական տա-
պալման համար: Համենայն դեպս գոնե իրենց իշխանությունը կորցնելու 
վտանգի պայմանններում: 

Չենք կարծում նաև, որ ջարդերի լուրջ պատճառ էր հայ գաղթական 
գյուղացիների վերադարձը Կիլիկիա, որոնք հավատ էին ընծայել Սահմա-
նադրության կարգախոսներին: Այն քանակի հայեր չէին վերադարձել, որ 
կարողանային ազդել տարածաշրջանի ժողովրդագրական պատկերի վրա: 

Մանավանդ, որ Հր. Սիմոնյանն ինքն էլ է գրում, որ «Կ. Պոլսի երիտթուրքա-
կան կառավարությունը մուսուլման վերաբնակների տարհանման հարցը 
1908 թ. վերջին ընդհանրապես հանել էր օրակարգից (Ըստ նրա, մինչև այդ 
այն մի քանի գյուղերից քրդերին տեղահանելով` նրանց բնակավայրերը 
տվել էր հայերին – Ա․Ն․)»2: 

Բավական տրամաբանական ենք համարում Կիլիկիայի աղետի 
պատճառների Հր. Սիմոնյանի կողմից երկու մատնանշում, որոնցից մեկը 
հայերի պարծենկոտությունն ու ցուցադրական արարքներն էին, իսկ մյու-
սը` ինքնապաշտպանության նկատմամբ ցուցաբերած անհոգությունը: Իս-

 
1 Նույն տեղում, էջ 8: 
2 Նույն տեղում, էջ 8‒9: 
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կապես սահմանադրությունից հետո Օսմանյան կայսրության շատ վայրե-
րում հայ քաղաքական ղեկավարները, ընդ որում Հր. Սիմոնյանը մատնա-
նաշում է դաշնակցականներին, բայց վերջիններիս չէին զիջում նաև 
հնչակյաննները, պարծենում էին, որ իրենք են առաջինը դուրս եկել Համի-
դի վարչակարգի դեմ և առաջ բերել Սահմանադրությունը: Սա գրգռում էր 
մահմեդական տարրերին: Ինչպես իրավացիորեն նկատել է Լեոն` հայ քա-
ղաքական ղեկավարները «իրենք ալ քշուեցան հոսանքէն, իրենք ալ խելա-
գարված` առաջ նետուեցան պարապ սնոտի ցոյցերու եւ կեցցէներու անձ-
նատուր»3: 

Եվ ընդհանուր ոգևորության մեջ անտեսվեց երկու կարևորագույն 
հանգամանք. առաջին` լրիվ երկրորդական պլան մղվեց հայության ինք-
նապաշտպանության խնդիրը, երկրորդ` մոռացվեց մի կարևորագույն 
հանգամանք, որ երիտթուրքերին հայերի հետ համագործակցել էր ստիպել 
ոչ թե բռնապետության տապալման, այլ Թուրքիան մասնատելուց փրկելու 
անհրաժեշտության գաղափարը: Այնպես, որ միանգամայն ճիշտ է Հր. Սի-
մոնյանը, երբ գրում է. «Դատապարտելի էր հայ զանգվածի ավանդական 
կրավորականությունը, նրա անփույթ վերաբերմունքն իր ամենակենսա-
կան խնդրի` ինքնապաշտպանության նկատմամբ»4: 

Անկախ ջարդերի բոլոր դրդապատճառներից, դրանք կանխելու միակ 
հնարավոր քայլը հայոց ինքնապաշտպանության խնդրից չհրաժարվելն էր: 

Այս դեպքում ջարդերի մյուս կարևոր պատճառները, որոնք մատնանշում է 
Հր. Սիմոնյանը դարձյալ չէին կարող անտեսվել: Իսկ այդ պատճառներն էին` 
Կիլիկիայի թուրքական վարչախմբի գործունեությունը և հայերի տնտեսա-
կան առավելությունը, որը հաճելի չէր կարող լինել այդ վարչակարգին:  

Կիլիկիահայերի ջարդերի գլխավոր պատճառներից էր արևմտահայ 
հասարակական-քաղաքական շրջանակների անվերապահ նվիրումը Սահ-
մանադրության բերած կարգախոսներին, այն դեպքում, երբ ի սկզբանե 
պարզ էր երիտթուրքերի` այդ նույն գաղափարներին տրվելու կեղծ լինելը: 

Այս տեսանկյունից խնդրին մոտենալու դեպքում անհնար է համա-
ձայնվել դաշնակցական տեսաբան Մ. Վարանդյանի հետ, որը հպանցիկ 

անդրադառնալով Կիլիկիայի ջարդերին, մասնավորապես գրում է. «Կաս-
կածը մտեր էր մեր շարքերուն մէջ իթթիհատի քաղաքականութեան հան-
դէպ, բայց այդ ահաւոր օրերուն, իսլամի փոթորկայոյզ ծովին մէջ, ուր բուռ 
մը հայութիւնը, ամէն կողմէ պաշարուած ու վտանգուած, կը տարուբերէր 
տաշեղի պէս, միակ խարիսխը դարձեալ նա էր – Իթթիհատը: Չէ° որ այդ 
կազմակերպութիւնն եւս արիւն թափեր էր ազատութեան համար և կ’ուզէր 

 
3 Տե´ս Լէօ, Թիւրքահայ յեղափոխութեան գաղափարախոսութիւնը, Հ. Բ, Փարիզ, 

1935, էջ 60: 
4 Նույն տեղում, էջ 10: 
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Թուրքիոյ խաղաղ բարգաւաճումը սահմանադրական կարգերու մէջ»5 
(Ընդգծումը մերն է – Ա․Ն․): 

Մեր ընդգծած միտքը, որի համաձայն Իթթիհատը ցանկանում էր սահ-
մանադրական կարգերով Թուրքիայի բարգավաճումը, խիստ կասկածելի է: 
Դա ակամա հաստատում է նույն Մ. Վարանդյանը: Այսպես, վերը վեջբերած 
պարբերությունից քիչ առաջ նա հետևյալն է գրում. «Գինովցած իր առաջին 
յաղթանակով, կռթնած իր հավատարիմ բանակին վրայ, իթթիհատը հաս-
տատեր էր կուսակցական դիկտատորութիւն: Նա իւրացուցեր էր վատթա-
րագոյն նացիոնալիզմի, ազգայնամոլութեան հաւատամքը և կը ձգտէր ձուլել 
բոլոր այլազան ցեղերը օսմանցիութեան մէջ, ստեղծել Օսմանեան կայսրու-
թենէն ոչ միայն մէկ պէտութիւն, այլ մէկ ազգ – օսմանեան ազգը: 

…Միութիւն ըսելով, Իթթիհատ կը հասկնար պարզապէս ձուլում…»6: 
Իսկ Կիլիկիայում ջարդերի կազմակերպիչների առումով հետևյալն է 

գրում. «Մինչ Պոլիսը ազատութեան խրախճանքներ կը կատարէր, անդին 
տեղի կ’ունենար Կիլիկիոյ կոտորածը, ամբողջ հայկական գավառ մը կը 
վերածուէր մոխրակոյտի ու սպանդանոցի… Համիդականներու գործն էր: 

…Համիդականներու գործըն էր, բայց հետագային պարզուեցաւ, որ 
Ատանայի եղեռնին մէջ – ուր 30.000 հայ զոհեր եկան խտացնելու հիներու 
շարքը – բնաւ անմասն չէին եղած իթթիհատական իշխանութիւնները»7:  

Այսպիսով, Մ. Վարանդյանն ինքն է վկայում, որ, ա) Իթթիհատական-

ները մեկ գլխավոր նպատակ էին հետապնդում` ստեղծել մեկ` օսմանյան 
ազգ, բ) նրանք ևս անմասն չէին Ադանայի ջարդերից: Ուրեմն, այլևս ինչ 
տրամաբանությամբ պետք էր հիմնավորել նրանց հետ համագործակցութ-
յան շարունակությունը: Գուցե միայն այն, որ կփոխվեին: Բայց եթե նրանք 
հայության նկատմամբ ոճիրի էին գնում այն ժամանակ, երբ մեծ էր Դաշ-
նակցության հեղինակությունը, միթե դրան չէին դիմի  հետո: Կարծում ենք, 
որ պատասխանը պարզ է: Եվ սա պետք է մղեր առաջին պլանում պահել 
ժողովրդի ինքնապաշտպանության կազմակերպման խնդիրը: 

Վերջապես նրանց արագ սթափության պետք է մղեր հայազգի իթթի-
հատական պատգամավոր Հակոբ Պապիկյանի ճակատագիրը, որը Ադա-

նա մեկնած խառը քննիչ հանձնաժողովի անդամ էր և որին այնտեղից վե-
րադառնալուց հետո մեռած գտան իր բնակարանում (հանձնաժողովը, որը 
բաղկացած էր չորս անդամից, Ադանայում գործել է 1909 թ. մայիսին): Իսկ 
պատճառը նրա կազմած տեղեկագիրն էր: Վերջինս 1919 թ. հրատարակվել 
է Կ. Պոլսում, 2009-ին, Հալեպում և ամբողջությամբ զետեղված է Հր. Սիմոն-
յանի վերոհիշյալ հատորի «Հավելվածներ» բաժնում8, որից էլ կփորձենք 

 
5 Տե´ս Միքայէլ Վարանդեան, Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութիւն, Երեւան, 1992, էջ 

434–435: 
6 Նույն տեղում, էջ 432: 
7 Նույն տեղում, էջ 433–434: 
8 Տե´ս Հրաչիկ Սիմոնյան, նշվ. աշխ. գիրք 4, էջ 1093–1114: 
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օգտվել: Որ իսկապես Ադանայի ջարդը մինչ այդ նմանօրինակը չի ունեցել, 
հաստատվում են Հ. Պապիկյանի հետևյալ տողերով. «Այս նահանգին ջար-
դերը շատ ու շատ զլած անցած են այն բոլորը` ինչ որ համիտեան վարչու-
թիւնը այս տեսակին մէջ կազմակերպած է եւ ինչ որ իր բնութեամբ պիտի 
մնայ յավիտենական ամօթ մը Օսմ. Պատմութեան: 

Համիտեան ջարդերու մեծ մասը, այսպէս ըսուած, ունէին տեսակ մը 
կանոնաւոր կազմակերպութիւն, կը խնայուէր տղայոց, կիներուն, հիւանդ-
ներուն, եւ կողոպուտի, հրդեհումի եւ քանդումներու մասին տեսակ մը 
սեղմում կը դնէին: Ատանայի մէջ ողջ-ողջ այրած են հիւանդները եւ վիրա-
ւորները: Գիւղերու եւ շրջակայի ագարակներուն, Միսիսի եւ Համիտիէի 
գազաներուն, ինչպէս նաեւ Հասան – Պէյլիի (Պախշէի գազա) մէջ իբրեւ 
հարստութիւն եւ կալուած այլեւս ոչինչ կը մնայ. կիներէն եւ հինգ-վեց տա-
րեկան տղաքներէն շատեր վիրաւորուած են. Անոնք մինչեւ իսկ առարկայ 
եղած են ամենադժպհի վարմունքներու»9: 

Այլ մանրամասներ ներկայացնելը զանց առնելով, նշենք միայն, որ Հ. 
Պապիկյանը միանգամայն օբյեկտիվ կերպով և տրամաբանական հար-
ցադրումներով կարողանում է ապացուցել, որ Ադանայի ողբերգությունը 
հին և նոր ռեժիմի միաժամանակյա դավադրության արդյունք էր: Ջարդերի 
մեղքը հայերի վրա բարդելու իշխանությունների ձգտումներին, նա հետև-
յալ խիստ տրամաբանական հարցադրումով է հակադրվում. «…կարելի չէ 

եղած գտնել փաստ մը, որ կարենար ենթադրել տալ, թէ հայերը կը սնուցա-
նէին հայրենասիրական զգացումներու հակառակ գաղափար մը, այսինքն 
անջատողականութիւն. բան մը որ, մանաւանդ հրապարակաւ գնուած զէն-
քեր` չէին կրնար վերագրուիլ յետին նպատակներու: Եթէ հայերը Օսմ. Հայ-
րենիքին հանդէպ գէշ զգացումներ սնուցած ըլլային, անոնք, Պոլսոյ դէպքե-
րու ընթացքին, չպիտի նուիրուէին այնքան կատարեալ անձնուրացու-
թեամբ եւ վեհանձնութեամբ` սահմանադրեան պաշտպանութեան եւ կար-
գի պահպանութեան համար, հակառակ այն մոլեգին վիշտին, զոր Ատա-
նայի դէպքերը արթնցուցած էին անոնց սրտին մէջ»10: 

Այսպիսով, իսկապես հայերը չեն դրել անջատողականության հարց և 

նվիրված են եղել սահմանադրությանը, որը նշանակում է, որ չէին կարող 
իրենք լինել նախահարձակը, ինչպես վկայում էին թուրքական իշխանութ-
յունները: Այդ դեպքում ինչպես բացատրել այն հանգամանքը, որ Հ. Պա-
պիկյանը Ադանայի ջարդերի մեջ մեղադրում է և իթթիհատականներին: 
Պատճառը հետևյալն է` իթթիհատականները իշխանության գալուց հետո 
հակասահմանադրական դիրքորոշում որդեգրեցին՝ դեմ լինելով Օսման-
յան կայսրության մեջ ազգային փոքրամասնությունների և թուրք տարրի 
հավասարությանը: Ահա, թե ինչու էին նրանք հրահրել և կազմակերպել 
այդ ջարդերը: Սա է պատմական ճշմարտությունը: 

 
9 Նույն տեղում, էջ 1094:  
10 Նույն տեղում, էջ 1108: 
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Իսկ այդ մեղսակցության մասին Հ. Պապիկյանը բազում վկայություն-
ներ է բերում, որոնց ճշտությունը կարողանում է ապացուցել: Փաստերի ա-
նաչառ և անկողմնակալ վերլուծությունների հիման վրա նրա կատարած 
ընդհանրացումը հետևյալն է. «Վերջացնելէ առաջ ստիպուած եմ ամենա-
խոր ցաւով աւելցնելու, որ Իթթիհատ եւ Թերաքքը կուսակցութեան ան-
դամները Ատանայի վայրագ եղերերգութեան կազմակերպման եւ գործադ-
րութեան մասնակցած են : Այս իրողութիւնը հաստատուած է նահանգին 
զանազան տարրերուն կողմէ, հիւպատոսներէ, ամերիկացի միսիոնարներէ 
եւ լատին քահանաներէ: 

…Այն պարագային, որ կուսակցութեան մասն կազմող ոճրապարտ 
անհատներ չարտաքսուին իր ծոցէն եւ իրենց արժանի պատիժը չի կրեն, Իթ-
թիհատ եւ Թերաքքըի վրայ ծանրացող մեղքերը անհերքելի պիտի մնային: 

Ներկա  ժամուս, ուր կառավարութիւնը, եթէ կարելի է այսպէս ըսել, 
բոլորովին մեր կուսակցութեան ձեռքը կը գտնուի, կրնանք զոհերուն ան-
միջական օգնութեան մը հասցնել, առանց բացառութեան յանցաւորները 
պատժել Օրէնքին բոլոր խստութիւնովը եւ, նման աղէտներու կրկնութիւ-
նը արգիլող անվրէպ միջոցներ ձեռք առնել, ու այսպէս Կուսակցութեան 
եւ Կառավարութեան վարկը վերահաստատել եւ հայրենիքը փրկել»11 
(ընդգծումը մերն է – Ա․Ն․): 

Մեր ընդգծած վերջին պարբերությունից այն տպավորությունն ես 

ստանում, որ Հ. Պապիկյանը միամիտ քաղաքական գործիչ էր: Բայց ավելի 
շատ նրան կարելի է կոչել ազնիվ, քան թե միամիտ, որովհետև լինելով իթ-
թիհատական կուսակցության հայազգի անդամ, նա փորձել է փրկել իր 
կուսակցության վարկը: Նրա միամտությունը կայանում էր նրանում, որ 
թերևս ոչ բոլոր իթթիհատակակններին էր համարում Ադանայի ողբեր-
գությունը կոցկելու կողմնակից և հավատում էր իր կուսակցության անկեղ-
ծությանը` սահմանադրական Թուրքիա ձևավորելու իր ջանքերի մեջ: Մի 
անկեղծություն, որն արժեցավ նրա կյանքը: 

Այսօրվա հեռավորությունից Հ. Պապիկյանին պետք է գնահատել ազ-
նիվ և անաչառ իթթիհատական գործիչ, որի նախընտրած ուղու ընդհան-

րության հասնելու դեպքում, կարծում ենք ավելի շահեկան դրության մեջ 
կհայտնվեր Թուրքիան Առաջին համաշխարհային պատերազմի նախօրյա-
կին և նրա ընթացքում: 

Իսկ նրա տեղեկագրի մատուցած փաստերը գալիս են ապացուցելու, 
որ՝ 

Առաջին. Ադանայի եղեռնի մեղսակիցները միաժամանակ և հին և 
նոր ռեժիմի կողմնակիցներն էին, որոնք գործնականում առաջնորդվում 
էին նույն նպատակներով: 

Երկրորդ. Այդ ողբերգական իրադարձությունը արևմտահայ հասա-
րակական-քաղաքական ուժերին պետք է մղեին առավել զգոնության, որը 

 
11 Նույն տեղում, էջ 1113–1114: 
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տվյալ իրավիճակում նշանակում էր ինքնապաշտպանական խնդիրների 
առաջնահերթություն: 

Երրորդ. Ադանայի և առհասարակ Կիլիկիայի ջարդերի գլխավոր 
պատճառը քաղաքական էր, որի հիմքում ընկած էր «Թուրքիան թուրքերի 
համար» կարգախոսը:  

Այս ամենում առավել քան համոզվելու համար ավելորդ չենք համա-
րում անդրադառնալ այս մեծ ողբերգությանը տված Ջեմալ փաշայի գնահա-
տականներին: Ջեմալ փաշան 1909 թ. կեսերին նշանակվում է Ադանայի կու-
սակալ և հետևաբար պնդում է, որ իրենից զատ «ոչ ոք այնքան խորապէս ու-
սումնասիրած է հոգեբանական պատճառները այդ ջարդին, որ ամենացա-
ւալի դէպքերէ մէկն է Օսմանեան Սահմանադրութեան պատմութեան»12: 

Իսկ այդ հոգեբանական պատճառներից կարևորագույնն, ըստ նրա, 
այն էր, որ «Կառաւարութեանց առաջին պարտականութիւնն է ժողովրդին 
հասկցնել թէ ազատութիւնն անիշխանութիւն չի նշանակեր: Սակայն, 
դժբախտաբար Թուրքիոյ մէջ այդ տեսակ կառավարութիւն մը գոյութիւն 
չունէր 1908 տարւոյ վերջին երեք ամիսներու եւ 1909 առաջին մէկ քանի ա-
միսներու ընթացքին»13: 

Կոնկրետ Ադանայում, համաձայն նրա արհեստածին վարկածի, ա-
նիշխանության հետևանքով իթթիհատական են դառնում պատահական 
անձնավորություններ, որոնք պաշտոնավարել էին նախկին ռեժիմի ընթա-

ցքում ևս, որոնք հակադրվում են տեղի հայկական հնչակյան և դաշնակցա-
կան գործիչներին: Ամեն մի կողմը ձգտում է առավել ուժեղ կազմակեր-
պություններ ստեղծել: Փաստորեն Ջեմալը խնդիրն այնպես է փորձում մա-
տուցել, որ Ադանայի իթթիհատականները տարբերվում էին Սահմանադ-
րություն բերած իթթիհատականներից կամ որպես այդպիսին կեղծ էին, ո-
րի պատճառով էլ չեն կարողանում ստեղծված լարված իրավիճակը կայու-
նացնել: Եվ ամենահետաքրքիրն այն է, որ այդ լարված իրավիճակի ստեղծ-
ման մեջ նա մեղադրում է հիմնականում հայերին: Ահա, թե ինչ է նա գրում. 
«1909 տարւոյ սկիզբը Ատանայի մէջ սկսան զանազան զրոյցներ շրջան ը-
նել: Հայերը ըմբոստանալով թուրքերը պիտի բնաջնջէին եւ այդ առթիւ Եւ-

րոպական նաւատորմը գալով պիտի գրաւեր ամբողջ նահանգները ու յե-
տոյ պիտի կազմուէր Հայաստանը»14 (ընդգծումը մերն է – Ա․Ն.): Եվ իբրև 
թե թուրքերը հավատում էին այդ զրույցներին: 

Իրականում Ջեմալ փաշան հին հանկերգն է կրկնում, որով դեռևս 
Համիդի ժամանակներից մեղադրում էին հայերին և որի համաձայն, վեր-
ջիններս սեպարատիստներ էին և ցանկանում էին Թուրքիան մասնատել` 
Եվրոպական տերությունների օգնությամբ: Անժխտելի է, որ հայ քաղաքա-

 
12 Տե´ս Պէհճէթ Ճէմալ, Հայկական հարցը, Ճէմալ փաշայի յիշատակները, թարգմ. 

Վահրամ Բաբանեան, ՀԱԱ, ֆ. 413, ց. 1, գ. 869, թ. 9: 
13 Նույն տեղում, թ. 12: 
14 Նույն տեղում: 
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կան կուսակցությունները մինչև 1908 թ. Սահմանադրությունն իրենց գոր-
ծողություններով չեն անտեսել մեծ տերությունների միջամտության հույսը, 
բայց այդ նույնը պնդել Ադանայի եղեռնագործության համար չհիմնավոր-
վող սուտ է, քանի որ հայ տարրը մինչև 1912 թ. ամենահավատարիմն էր 
Սահմանադրությանը: Սա անհերքելի է և ակնհայտորեն պարզ է Ջեմալի 
նպատակը` խեղաթյուրել պատմական իրադարձությունները: Եվ այս խե-
ղաթյուրումով նա մեկ անգամ ևս ապացուցում է, որ իսկապես իթթիհա-
տականները անմասն չէին Ադանայի ողբերգությունից: 

Ջեմալը հատկապես մեղադրանքներ է տեղում հնչակյան հորինածին 
գործիչ ոմն «մոնսենեոր Մուշեղի» հասցեին, որը իբրև թե ջարդերի հրահ-
րողն էր: Ջեմալի վերլուծականններում հիմնականում այս անձնավորութ-
յունն է, որն իբր Հայաստանի անկախության հասնելու իր ցանկություննե-
րով նպաստել է, որ թուրքերն Ադանայում կոտորեն հայերին: Այսպես, նա 
գրում է. «Եկաւ 1909 տարւոյ Ապրիլ ամիսը: Երկու կողմերու յարաբերու-
թիւնները սաստիկ ձգուած էին: ժամէ ժամ կը սպասուէր ընդհարումներու 
կողմերու միջեւ: 

Ի վերջոյ, ապրիլի 14 ուն մոնսենեոր Մուշեղ տուաւ ազդանշանը եւ 
հայերը նախայարձակ եղան եւ սկսաւ «Ատանայի դէպքը»15: 

«Ապացուցելով», որ հայերն էին մեղավորը և նախահարձակ կողմը, 
Ջեմալն այնուհետև տեղի կառավարությանն էլ է մեղադրում ջարդերի հա-

մար, բայց ոչ դրանք հրահրելու կամ կազմակերպելու, այլ նախահարձակ ե-
ղած հայերի քայլերը չկանխելու համար: Կառավարությունը մեղավոր էր, 
«ճիշտը ժամանակին չկրցաւ կռահել այն բոլոր չարիքները, զորս այդ մարդը 
(Մուշեղը – Ա․Ն.) կարող էր ընել եւ ձեռք չառաւ անհրաժեշտ միջոցները»16: 

Իսկ իրականում, ով էր Մուշեղը: Նա Ադանայի հոգևոր առաջնորդ 
Մուշեղ եպիսկոպոսն էր, որն առհասարակ ոչ մի դեր չի ունեցել ջարդերի 
կազմակերպման հարցում և որին Ադանայի իրադարձություններից անմի-
ջապես հետո թուրքերը սկսում են մեղադրել: Ընդհակառակը` նա փորձել է 
կանխել աղետը, բայց ջարդերի իսկական կազմակերպիչները «նախ` հասա-
րակաց ուշադրութիւնը Կիլիկիոյ աղէտէն դարձնելու համար ճղճիմ խնդիր-

ներ կ’նետեն հրապարակ, կրէկօրեան խնդիր մը կ’հանեն և նոյն իսկ կ’ըսկ-
սին հայոց տրուած օսմանիյէներուն վրայ հայ անուան տէղ կրէկօրեան նշա-
նակել և կ’հասնին իրենց նպատակին, թեև խիստ անցաւոր կերպով, որով 
ազգ. Իշխանութիւնք և օրաթերթեր պահ մը կ’սկսին այդ անհեթեթ խնդրով 
զբաղիլ, մինչեւ որ կ’մարի և բարձրէն հրաման կ’տրուի դարձեալ հայ անու-
նը գործածել, կառավարութիւնը չյաջողիր նոր ազդեցութիւն մը ստեղծել, 
երկրորդ` այս կերպով չյաջողելով այժմ կ’սկսին հայերն ամբաստանել իբրեւ 
պատճառ Կիլիկիոյ աղէտին և նոյն իսկ առաջ կ’երթան Ատանայի դժբախտ 

 
15 Նույն տեղում, թ. 12: 
16 Նույն տեղում, թ. 13: 
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Առաջնորդն` Մուշեղ եպիսկոպոսն ամբաստանելու և զայն իբրեւ յանցաւոր 
նկատելով եգիպտական կառավարութենէն պահանջելու…»17: 

Իրականում Մուշեղ եպիսկոպոսը ի զորու չլինելով կանխելու աղե-
տը, անցնում է նավահանգստային Մերսին քաղաքը: Նրան թուրքական իշ-
խանությունները ջարդերից հետո պահանջում են եգիպտական իշխա-
նություններից, այն դեպքում, երբ մինչև այդ Մերսինից նրա դիմումները` 
«ցամաք ելնելու` կ’արգիլեն և սպառնալիքներու տակ կ’ստիպեն զայն անց-
նելու Եգիպտոս: Եթէ յանցաւոր էր` ինչու´ Թուրքիա անոր մուտքը արգիլե-
ցին ուրեմն»18: 

Ինչպես համոզվում ենք, այս անձը ամենևին կապ չուներ ջարդերի 
հրահրման հետ: Բացի այդ, հայերն ինչու պետք է ջարդեր հրահրեին, երբ Ա-
դանայի նահանգում հիմնականում իրենց ձեռքում էր տնտեսությունը, իսկ 
Սահմանադրությունն էլ բերելու էր քաղաքական նոր հնարավորություններ: 

Եվ վերջապես, Ջեմալը այնքան «տրամաբանված» է բացատրում հա-
յերի անհամեմատ շատ զոհեր տալու հանգամանքը, որ ասելու ոչինչ չի 
մնում. «Ատանայի ջարդին 17 հազար հայեր ու 1850 իսլամներ մեռան: Այս 
թիւերը ցույց կուտան, թէ Ատանայի մէջ եթէ հայերը թուով աւելի ըլլային 
թուրքերէն, այս գործը հակառակ արդիւնքը կուտար եւ հայերը թուրքերը 
կը ջարդեին»19:  

Ուրեմն, եթե հայերը թվաքանակով մահմեդականների համեմատ ա-

վելի քիչ էին, ապա տրամաբանական է, որ նրանք ավելի շատ զոհեր պետք 
է տային: Առհասարակ այն տպավորությունն ես ստանում, որ Ջեմալն ա-
նընդհատ ցանկանում է մեղադրել հայերին, որոնցում հաճախ ինքնադրս-
ևորվում է խակ տրամաբանությամբ: Թուրքերի շատ լինելու հանգամանքն 
ըստ նրա լրիվ արդարացնում էր 17 հազ. հայերի կոտորածը: Ավելորդ չենք 
համարում նշել, որ 1909 թ. սկզբին Ադանայի նահանգի (գտնվում էր Փոքր 
Ասիա թերակղզու հարավային մասում, Միջերկրական ծովի ափին, կազ-
մելով մոտավորապես 39.9000 քառ կմ տարածք) 500.000 բնակչության կեսը 
քրիստոնյա էր, իսկ մյուս կեսը ներառում էր տարբեր ազգերի ներկայացու-
ցիչ մահմեդականնների20: Սա նշանակում է, որ թուրքերը հայերի հանդեպ 

մեծամասնություն չէին էլ կազմում: 
Ընհանրացնելով նշենք, որ` ա) Ջեմալ փաշայի այս հուշերը ստահոդ 

են և այնտեղ արտահայտված նրա դիրքորոշումներն երկդիմի, բ) նա և իթ-
թիհատական մյուս պարագլուխներն ուղղակիորեն և անուղղակիորեն 
խառն են եղել Կիլիկիայի կոտորածներին, որի համար առիթ է հանդիսա-
ցել Համիդի այսպես կոչված հետադիմական շարժումը, գ) հին ռեժիմի 

 
17 Տե´ս «Արևելյան մամուլ», 1909, թիւ 1–10, 12–19, 21–41, էջ 602: 
18 Նույն տեղում: 
19 Տե´ս ՀԱԱ, ֆ. 413, ց. 1, գ. 869, թ. 13: 
20 Տե´ս Վեր. Համբարձում Յ. Աշճեան, Ատանայի եղեռնը եւ Գոնիայէ յուշեր, Նիւ 

Եորք, 1950, էջ 14: 
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կողմնակիցները գնացել են ջարդերին՝ դրսևորելով իրենց վրեժխնդրությու-
նը հայության նկատմամբ, որին համարել են Թուրքիան մասնատել և Հա-
միդին գահազուրկ տեսնել փորձող գլխավոր տարրը, իսկ իթթիհաթական-
ները երկդիմի ընթացք որդեգրելով` չեզոքացնել այդ տարրի քաղաքական 
ազդեցությունը: 

Ավելացնենք, որ Ադանայի նահանգի հայության թիվը մինչև կո-
տորածները կազմել է մոտավորապես 150‒200.000., իսկ բնակչության ընդ-
հանուր թիվը` մոտավորապես 500.00021: 

Ադանայի իրադարձությունների մանրամասնելը մեր նպատակի մեջ 
չի մտնում: Դրանց մեր այս անդրադարձը կարևորում ենք այնքանով, թե 
որքանով ազդեցին արևմտահայ հասարակական-քաղաքական կյանքի 
վրա և հայ քաղաքական միտքը, որը մեծամասամբ հավատով էր լցված դե-
պի իթթիհաթականները և Սահմանադրությունը, որքանով այդ դեպքից հե-
տո փոխեց իր հավատը դրանց նկատմամբ: Ցավոք, այն դեպքում, երբ բոլո-
րի համար արդեն տարակույս չկար, որ իթթիհաթականները խառն էին Ա-
դանայի հայության դավադրությանը, արևմտահայ հասարակական - քա-
ղաքական ուժերը շարունակեցին իրենց համագործակցությունը նոր վար-
չակարգի  հետ` ի վնաս արևմտահայության ինքնապաշպանության առաջ-
նահերթության գիտակցման: 

Սա վերաբերվում է նախ և առաջ իթիհաթականների հետ ամենա-

սերտ հարաբերություններ ունեցած և այս կուսակցության պարագլուխնե-
րի հետ Համիդի վարչակարգի փոփոխման տեսական հիմքերը մշակած 
Հայ Յեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցությանը: Հայտնի ճշմար-
տություն է, որ Կիլիկիայի ջարդերը տեղի ունեցան այն օրերին, երբ Համիդ-
յան ռեժիմի կողմնակիցները փորձում էին գնալ դրա վերականգնմանը: Բ-
նական  է, որ այս օրերին Դաշնակցությունը պետք է կանգներ իթթիհաթա-
կակնների կողքին: Այդպես էլ եղավ, բայց Կիլիկիայի աղետի պատասխա-
նատուների որոնման և պատժելու հարցը այս կուսակցության ղեկավար-
ների համար աստիճանաբար մղվեց երկրորդական պլան: Մի կողմից դա 
բնական էր, որովհետև եթե ինչ – ինչ կասկածներ էլ լինեին այդ մեծ ողբեր-

գության մեջ նրանց մեղսակցության հետ կապված, միևնունն է՝ նոր կար-
գերն ավելի հրապուրիչ հեռանկարներ էին բերում այս կուսակցության և 
նաև հայ մյուս հասարակական – քաղաքական շրջանակների համար: Որ-
պեսզի համոզվենք, թե ինչ տրամաբանությամբ են զարգանում իրադար-
ձությունները՝ Կիլիկիայի ջարդերի պատասխանատուների որոնման և 
պատժելու առումով, դիմենք փաստերի: 

Այսպես, Կ. Պոլսի ՀՅԴ Պատասխանատու մարմնի կողմից «4/17 Ապ-
րիլ, 1909, Կ. Պոլիս» թվակիր գրության մեջ, հասցեագրված Ժնև՝ Արևմտյան 
բյուրոյին, նախ տեղեկություն է հաղորդվում Կ. Պոլսում տեղի ունեցող ի-

 
21 Համբարձում Առաքելեան, Զէյթուն, տեղագրական, ազգագրական եւ վարչական 

տեսութիւն, Թիֆլիս, 1896, էջ 48–49: 
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րադարձությունների մասին: «Ամբողջ երկու օր՝, - կարդում ենք այնտեղ, - 
Երեքշաբթի եւ Չորեքշաբթի օրերը , քաղաքը առաւ կատարեալ անիշխա-
նութեան վիճակ: Անսպասելի կերպով զորքը Երեքշաբթի առաւօտուն շատ 
կանուխ պաշարեց խորհրդարանը եւ Այա Սոֆիայի հրապարակը: Զօրա-
նոցներու մէջ կապած էին նախապէս իրենց սպաները: Ինչպէս կերեւի, 
շատ գաղտնի կազմակերպութին մը՝ ղեկավարութեամբ կրօնավորներու եւ 
այլ անձնավորութեանց՝ գործած էր անշշուկ: 

Առաջին օրուան ընթացքին՝ ապստամբական շարժումը երթալով ու-
ժեղացավ. հավատարիմ կարծուած Սելանիկի զօրքերուն մեծամասնութիւ-
նը միացաւ ապստամբներուն. Մեկ կամ երկու վաշտ հազիւ կարգապահ 
մնաց»:22 

Ինչպես համոզվում ենք, նույնիսկ Սելանիկի զորքը, որը կարևորա-
գույն մասնակցություն էր ունեցեր հեղաշրջման կազմակերպման գործում, 
արդեն տատանվում էր, որը նշանակում է, որ հետադիմականների ազդե-
ցությունը բավական լայն շրջանակներ էր ընդգրկում: 

Այնուհետև գրությունից տեղեկանում ենք, որ ապստամբները պա-
հանջում են Հիլմի փաշայի դահլիճի անկումը և Սահմանադրության իրա-
կանացում՝ համաձայն կրոնական՝ Շերիի օրինագրքի: Հետաքրքիր են 
հետևյալ տողերը՝ «Բայց խոր ատելութին մը կը շեշտուէր հանդէպ Միու-
թիւն եւ Յառջադիմութիւն կոմիտէին եւ ետքէն յայտնի եղաւ որ մտադրու-

թիւն կար սպաննելու Ահմեդ Ռիզան եւ Իթթիհատի մէկ քանի կարեւոր ան-
դամները: Այս քրիթիկական րոպէին՝ երեսփոխաններէն մաս մը հաւաքո-
ւած էր խորհրդարանը, ուր սակայն զինուորներ կը մտնէին սպառնալից ե-
րեւոյթով: Ամբոխը երթալով օրուան ընթացքին մէջ հետզհետէ առաւ 
սպառնալից կերպարանք սպաննուեցաւ նույնիսկ խորհրդարանի դռան 
առջեւ երեփոխան մը, ինչխէս նաեւ մեկ – երկու նախարար»23: 

Այս փասերը, որոնք նոր են դրվում  գիտական շրջանառության մեջ, 
վկայում են, որ իսկապես համիդյան վարչակարգի վերականգնումը մազից 
էր կախված: 

Այդ հաստատվում է նաև նրանով, որ Հիլմի փաշայի դահլիճը հրա-

ժարական է տալիս, զինվորները վերադառնում են իրենց զորանոցները և ի 
նշան հաղթանակի, անընդհատ կրակում են օդի մեջ: Ամբողջ քաղաքը 
հայտնվում է խուճապի մեջ: Հաջորդ օրվա առավոտյան զորքերը դարձյալ 
հավաքվում են նույն հրապարակը, բայց շուտով ցրվում: Այդ օրն անիշխա-
նությունը շարունակվում է մինչև երեկո: Պակաս հետաքրքիր չեն տեղե-
կագրի հետևյալ տողերը.«Այսօր արդէն պարզուած է, որ պալատը մատ ու-
նի այս բողոքին մէջ եւ Սահմանադրութիւնը լուրջ վտանգի մէջ է: Իթթիհա-
տի բոլոր կարեւոր անդամները պահւած կամ հեռացած են քաղքէն: Զինո-

 
22 Տե´ս Նիւթեր Հ. Յ. Դաշնակցութեան պատմութեան համար. Զ. հատոր, Բէյրութ, 

2010, էջ  269: 
23 Նույն տեղում, էջ 270: 
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ւորները զօրանոցներեէն դուրս չեն գար, բայց անիշխանութեան մէջ են: 
Քաղաքին մէկ այլ տեղ սպանութիւններ կը կը պատահին: Պէտք է ըսել որ 
մինչեւ հիմա ժողովուրդին ուղղուած ո՛չ մէկ առանձին թշմնամութիւն 
չնշմարուեցաւ. յատկապէս քրիստոնեաներու նկատմամբ  հոգածու զգու-
շութիւն մը եւ բարեկամական տրամադրութիւն զգալի էր զինուորներուն 
մէջ: Բոլոր նշանները ցույց կու տան որ դեպքերը վայրկեանէ վայրկեան  
գահավէժ ընթացքով կը յառաջանան եւ կարող են սպառնալից դառնալ 
նաեւ մեզի նկատմամբ»24: 

Ինչո՞վ կարելի է բացատրել քրիստոնյաների նկատմամբ բարեկամա-
կան տրամադրության առկայությունը զինվորների մեջ: Կարծում ենք,  այն 
ցանկությամբ, որ ցույց տան, որ սահմանադրականները վտանգավոր են 
նաև նրանց համար: 

Այնուհետև գրությունից տեղեկանում ենք, որ այն մտահոգությամբ, 
որ դեպքերը կարող են սպառնալից ընթացք ունենալ նաև Դաշնակցության 
համար, վերջինիս նախաձեռնությամբ ապրիլի 16 –ին և 17 – ին (նոր տո-
մարով) տեղի են ունենում Ահրարի, Իթթիհատի, թուրքական այլ կազմա-
կերպությունների, լրագրողների համատեղ ժողովներ, որպեսզի համագոր-
ծակցություն առաջ բերեն Սահմանադրության պաշտպանության համար: 
ՀՅԴ ջանքերը հաջողությամբ են ավարտվում: Բոլոր կուսակցություններից 
և խմբավորումներից կազմվում է խառը կոմիտե՝ «Խորհրդակցաբար եւ 

գործակցաբար վարելու քաղաքական գլխաւոր խնդիրները, դադրեցնել 
կուսակցական պայքարը եւ բոլոր ուժերը լարել՝ ընդդէմ ռեաքսիոնի»25: 

Կարելի է այն եզրակացությունը հիմնավորել, որ թուրքական կազ-
մակերպությունները, այդ թվում և իթթիհաթակաները, երբ իրենց իշխա-
նության հասնելու ձգտումներին վտանգ էր սպառնում, համագործակցում 
էին հայ քաղաքական կազմակերպությունների հետ, իսկ երբ այդ վտանգը 
չեզոքանում էր, հայության և այդ կուսակցությունների համաօսմանյան 
զարգացմանը միտված ծրագրերի նկատմամբ որդեգրում էին ժխտողական 
կամ խուսանավողական կեցվածք: 

 Սույն գրությունը կարևոր տեղեկություն է տալիս նաև այն մասին, թե 

ինչ են ծրագրել իթթիհաթական զինվորականները՝ հակասահմանդարա-
կան ուժերը չեզոքացնելու ուղղությամբ: Այդ մասին կարդում ենք. «Մյուս 
կողմէն արդէն վճռականպէս ստոյգ է, որ Էնվեր եւ Նիազի՝ գլուխն անցած 5 
– 10.000 զորաբանակի մը կու գան դեպի Պոլիս, պաշտպանելու Սահմա-
նադրությունը: Այս գիշեր կը հասնին հոս»26: 

Թե ի՞նչ է տեղի ունենում այնուհետև՝ ակնհայտ է: Ի վերջո, հակա-
սահմանդարական ուժերը տապալվեցին: Իսկ ինչպիսի՞ ավարտ ունեցան 

 
24 Նույն տեղում: 
25 Նույն տեղում: 
26 Նույն տեղում: 
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հետապնդումները Ադանայի իրադարձությունների հետ կապված ճշմար-
տությունները բացահայտելու տեսանկյունից: 

Նույն գրության մեջ այդ մասին հետևյալն ենք կարդում.«Ատանայէն 
եկած լուրերը քրիթիկական են. ջարդը տեղի ունեցած է, բայց չենք գիտենք 
ի՛նչ համեմատություններով. Այս օրուան հեռագիրները կը հաղորդեն այս-
պէս. «ջարդ, բոցեր, թալան»: Միւս գավառներէն մեր ստացած հեռագիրնե-
րըջարդի երկիւղ չեն յայտնէր, բայց, ինչպէս կ՚երևի իմացած են արդէն Պոլ-
սոյ անցուդարձերը եւ վրդովման մեփ են»27: 

Բավական կարևոր եզրակացությունների տեղիք են տալիս գրության 
վերջին տեղերը՝«Մենք կը մնանք փասիվ բայց հաշտարարի դերին մէջ՝ 
կուսակցութեանց վերաբերմամբ, այս ճգնաժամի միջոցին արտահայտելով 
մեր համակրութիւնը Իթթիհատի, իբրեւ սահմանադրութեան կողմնա-
կից»28: 

Եզրակացությունը մեկն է՝ Դաշնակցությունը մնալու էր իթթիհատի 
համակիրը՝ որպես սահմանադրության կողմնակցի, առանց լուրջ հաշ-
վեկշռի ենթարկելու այն հանգամանքը, թե այս սահմանադրական կեցված-
քը այդ կազմակերպությունը որդեգրել էր Թուրքիան գահավիժումից փրկե-
լու, թե իսկապես սահմանադրական կամ համեմատաբար ժողովրդական 
Թուրքիա ստեղծելու համար: Շատ ժամանակ չպահանջվեց՝ համոզվելու 
համար, որ նա առաջնորդվում էր առաջին պատճառով: 

Իսկ ինչ վերաբերվում է Ադանայի դեպքերին, ապա, ինչպես համոզ-
վում ենք, Կ. Պոլսում այնքան էլ պարզ չէր, թե ինչ էր այնտեղ կատարվել: 
Ծանոթանալով հետագա փաստերին, մենք համոզվում ենք, որ աստիճա-
նաբար հետին պլան են մղվում Ադանայի իրադարձությունների բացա-
հայտմանն ուղղված կուսակցության ջանքերը:Եթե սկզբնական շրջանում 
դա կարելի է բացատրել նաև նրանով, որ ամբողջ ուշադրությունը կենտրո-
նացված էր հետադիմական ուժերի չեզոքացման ուղղությամբ, ապա՝ անտ-
րամաբանական է այն կեցվածքը, որը հետագայում որդեգրեցին հայ քա-
ղաքական և մասնավորապես խորհրդարանական ուժերը՝ այդ իրադար-
ձությունների խորքային պատճառների լուսաբանության տեսանկյունից: 

Որ իսկապես այսպես էր, երևում է ՀՅԴ Իզմիրի կոմիտեի ՀՅԴ Արևմտյան 
բյուրոյին 7/20 ապրիլին/1909թ/ ուղղված գրությունից, ուր կարդում ենք. 

«Անշուշտ մինչեւ հիմա տեղեկացած ըլլալու էք Ռումէլիի բանակը՝ ո-
րում մէջ կը գտնուին պուլկար, յոյն, հրեայ եւ մասամբ հայ կամավորներ, 
քայլ առ քայլ կը շրջապատէ Պոլիսը կամ ավելի ճիշդ՝ Ելտըզը: Երկրի բազ-
մաթիւ վայրերեէն միջազգային եղբայրութեան ու հաւասարութեան 
սկզբունքով՝ կամաւորներ կը զինւորոգրուին քալելու համար Պոլսոյ վրայ եւ 
մի անգամ ընդ միշտ հիմնայատակ կործանելու ելտըզեան բռնակալութիւնը: 

 
27 Նույն տեղում: 
28 Նույն տեղում: 
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Կարնոյ մեր ընկերները արդէն կ՚ իմացնեն թէ թուրք կամաւորներու 
հետ ճամբայ ելած են: 

Մենք եվս հոս միջոցներ ձեռք առինք, որպեսզի Ռոտոսթոյի, Իզմիրի 
եւ Պչրւսայի շրջաններէն հայ կամւորներ շուտով կազմակերպուին եւ միա-
նան ազտական բանակին հետ: 

Նոյն առաջարկը կ՚ընենեք  եւ ձեզի: Չէ՞ք կրնարհայ – թյուրք – յոյն  
կամւորներու լէգէոն մը հանել Իզմիրէն, վարձելով յատուկ նավ մը եւ իջնե-
լով Տէտէաղաճ՝ միանալու արշաւող բանակին: Եւ եթէ հնարաւոր  չէ մի-
ջազգային լեգեոնի մը կազմութիւնը, հայերը առանձնապէս չե՞ն կրնար 
ձեռնարկել նոյն գործին, բան մը՝ որ անգամ մը եւս բարոյական մեծ կարե-
ւորութիւն պիտի ունենար հայ ժողովրդին համար»29: 

Մի բան ակնհայտ է, որ հայերն ամենուրեք ցանկանում էին չեզոքաց-
նել Համիդի վերականգնման վտանգը, որը տվյալ իրավիճակում արգելք էր 
հանդիսանում այլ ուղղություններում ևս զգոն լինելու, ինքնապաշտպանա-
կան միջոցառումներն իրականացնելու ոչ թե հօգուտ ռեժիմի վերջնական 
տապալման, այլև սեփական անվտանգությունը պաշհպանելու համար: 
Չէ՞ որ, ի վերջո, իթթիհաթականները ցանկացան ամեն կերպ խույս տալ 
հայերի հօգուտ սահմանադրության վերականգնմանը իթթիհատականնե-
րի հետ միավորվելու ջանքերից, որը նշանակում է, որ վերջիններս խուսա-
փել են այդ ուղղությամբ մասնավորապես Դաշնակցություն կուսակցութ-

յանը հնարավորություն ընձեռելուց: Եվ Ելտըզի գրավումն իրականացվեց 
բացառապես Էնվերի և Նիազիի գլխավորած ուժերի կողմից: Այս ամենի 
գիտակցումը, ցավոք, շատ ուշ տեղի ունեցավ, որի շուտ լինելու դեպքում 
առվել առաջնային կարող էր դառնալ հայերի ինքնապաշտպանական 
խնդիրների կազմակերպումը: 

Կ. Պոլսի Պատասխանատու մարմնի 1909թ. 16/29 ապրիլին ուղված 
մեկ այլ գրության մեջ Ադանայի և Կիլիկիայի ջարդերի մասին հետևյալն 
ենք կարդում .«Ատանայի եւ Կիլիկիոյ ջարդերուն նկատմամբ մինչեւ այսօր 
ալ մանրամասնութիւնները կ՚ուշանան/ այդ օրն արդեն հետադիմական 
շարժոմը ճնշված էր – Ա․Ն․/ հասնիլ, անշուշտ մէկ կողմէն ստեղծուած ահ-

ռելի կացութեան եւ միւս կողմէն՝ փոստի ու հեռագրի յատուկ կամայական 
կարգադրութեանց պատճառով; Այսօր շատ ստոյգ աղբիւրէ կրցանք իմանալ 
թէ կոտորածը կարծըվածէն աւելի ահաւոր հանգամանք ունի. Ոմանք զոհե-
րու թիւը կը հասցնեն մինչեւ 20.000 – ի. փոքրամասնութիւն  կազմող վայրե-
րու մէջ՝ հայերը ամբողջովին ոչնչացած են: Սկիզբէն Ատանայի մէջ հայերը 
ցոյց տուած են երկու օրի չափ մեծ ընդդիմութիւն. Սակայն ետքէն միջամ-
տած է կանոնաւոր զորքն ու ռետիֆը (պահեստի զինվոր – Ա․Ն․) և գործած է, 
ինչպէս կը վկայէ ականատես ֆրանսացի երկրաչափ մը, անլուր գազանու-
թիւն: Ատանայի վալին կը յայտարարէ եղեր որ իրենք ջարդը կազմակեր-
պած են եղեր իթթիհատի հրահանգով: Թէ ո՛րքան հիմք ունի այս յայտարա-

 
29 Նույն տեղում, էջ 271: 
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րութիւնը, քննութիւնները ցոյց պիտի տան վաղը, բայց սա ստոյգ է որ ջարդը 
կազմակերպուած է սիստեմաթիք կերպով: Կը մտածենք յատուկ մարմին մը 
ուղարկել Ատանա եւ ջարդի այլ վայրեր՝ կազմուած վիրաբոյժներէ, բժիշկնե-
րէ եւ այլն: Երեսփոխան ընկերները հարցը պիտի դնեն Համիտի դրամներէն 
օգնութեան հասնիլ արկածեալներուն եւ յատուկ զինուորական ատեան մը 
զրկել նաեւ Պոլիսէն, յանցաւորները ենթարկելու խիստ պատիժի»30: 

 Այստեղ հետաքրիր է այն, որ Ադանայի վալին հայտարարել է, որ ջար-
դի հրահանգը ստացել են իթթիհատից: Թե որքանով է այս կազմակերպութ-
յունը խառը եղել այս դավադրությանը, վերևում համազվեցինք: Բայց վալու 
կողմից ամբողջ մեղքն իթթիհաթի վրա գցելը չի հիմնավորվում: Ակնհայտ է, 
որ նա այդպես պետք է արտահայտվեր, որովհետև քաջ գիտեր, որ հեռացվե-
լու է: Իսկ ինչ վերաբերվում է հայերի այն ցանկություններին, որ այնտեղ 
անհրաժեշտ է հատուկ հանձնաժողով կազմել և ճշտելով մեղավորներին 
պատժել, ապա դա կարելի է ուշացած ձեռնարկ համարել: Պնդումը մեղսա-
կիցներին գտնելու և պատժելու ուղղությամբ դատապարտված էր ձախող-
ման, մանավանդ, որ դրանով շահագրգռված չէին իթթիհաթակաները: Իսկ 
Դաշնակցության կողմից նրան հակադրվելը ձեռնտու չէր համարվում: 

Դրանում ավելի համոզվելու համար, դիմենք այլ փաստերի ևս: Այս-
պես, ՀՅԴ Կ. Պոլսի Պատասխանատու մարմնին ուղղված Արևմտյան  Բյու-
րոյի 1909թ.  մայիսի 17 – ի նամակում կարդում ենք. «Կոտորածի ծավալի 

մասին այսօր ձեզանից ստացած հեռագիրը բաւական լաւատես է. – դժ-
բախտաբար քիչ հաւատ ներշնչող: Պէտք է աշխատիլ ըստ կարելւոյն ճշդիւ 
ստուգելու եւրոպական մամուլին տեղեկութիւնները  պէտք է տրուին նաեւ 
մեր սեփական աղբիւրներից, որովհետեւ ամէն տեսակ ծախու, ցածհոգի 
գրչակներ դարձեալ սկսում են թունաւորել մթնոլորտը հայկական «պրո-
վասիոններ»ի, «սեպարատիզմի» եւ այլ ինսոինուացիաների (զպարտութ-
յունների – Ա. Ն.) աղաղակներով: 

Ինքնապաշտպանությունը պետք է լիներ հայ քաղաքական ուժերի 
գերխնդիրը նաև Սահմանադրությունից հետո, երբ իթթիհաթականները 
դեռևս թույլ էին: Բերենք սրա ճշմարտությունը մեկ անգամ ևս հիմնավորող 

մեկ փաստ: Բեյրութի(Ծոցի)  ՀՅԴ կոմիտեի Կ. Պոլսի Պատասնատու մարմ-
նին ուղղված 1909թ. մայիսի 18 – ի նամակում կարդում ենք.«Ատանայի ան-
տանելի եւ աղիտաբեր դէպքերէն վերջ մեր բարեխնամ կառավարութիւնը կը 
շարունակէ իր անտարբեր ընթացքը, այլեւայլ ձեւերու տակ ընկճելու համար 
հայ ազգը: Այս անգամ զինուորական տուրք գանձելու ձեռք զարկած են. ա-
մօթ եւ անբացատրելի է այս ընթացքը: Ազգը հիմա իր ցավերը եւ վէրքերը 
հազիւ հազ կը կարողանայ դարմանել, կարենալով փոքր ինչ նիւթական օգ-
նութիւն հասցնել Ատանայի ցաւատանջ ժողովուրդին, թէ՞ պիտի զինուորա-
կան տուրք տայ: Կ’երեւի թէ սահմանադրական կառավարութեան ձեւին 
տակ բռնութիւն է որ կը շարունակուի, հայոց զինուորագրումը ականջի ե-

 
30 Նույն տեղում: 



ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ   2021   2 (8)                                 «Պատմագիտություն» 

 

 48 

տեւ նետելով: Իրաւացի կերպով ժողովուրդին բողոքը Ձեզ ներկայացնելով 
կը խնդրենք որ հարկ եղած միջոցները խորհուին ու գործադրուին»31: 

Եզրակացությունը նույն է՝ նոր կառավարությունը ամենևին հակված 
չէր հայ և թուրք տարրին նույն քաղաքական, զինվորական, իրավական և 
տնտեսական հարթության վրա դիտարկելու: 

Մեզ մնում է ավելացնել, որ ջարդերը տեղի են ունենում ապրիլի 1–3-
ը ըներառյալ և 12– 13-ին:  

Ս. Զավարյանը, որն Ադանայի ջարդերից հետո Կիլիկա էր անցել, ՀՅԴ 
Կ.Պոլսի Պատասխանատու մարմնին 1919թ. հունիսի 9/22 – ին ուղղած նա-
մակում գրում է. «Բոլոր վայրերում տեղական վարչութեան կամ ազդեցիկ  
անդամների հրահանգով նախ քան կոտորոծը հաւաքած են ռեդիֆնե-
րը(պահեստի զինվորներ- Ա․Ն.), զենք բաժնած, կամ պաշտոնեաների 
ձեռնպահութեան շնորհիւ (այսինքն արեւելյան ձեւի հրահանգուվ) խուժա-
նը գրաւել է զէնքի պահեստները: Դա է որ կռուի տեղ կոտորածի ձեւ է տո-
ւել: Այդ զենքերը մինչեւ օրս չեն հաւաքուած: Մեղաւորները ազատ են: 

Ըսի որ կոտորած են ամենաազդեցիկ, ամենաաշխատաւոր, ամենա-
խելօք, ամենաքաջ հայ անդամները: միայն Հաջինը 3 – 4000 աշխատաւոր 
տղամարդ է կորցրել: Իսկ սպանուած ընդհանուր աշխատաւորներու թիւը 
երեւի 15.000էն պակաս չէ»32: 

Զոհերի թիվն հասել է ավելի քան 30.000-ի33:  

Հր. Սիմոնյանն ուսումնասիրելով փաստերը գալիս է այն եզրակա-
ցության, որ «1909 թ. ապրիլի 1–13-ը տեղի ունեցած ջարդի զոհերի և դրա-
նից հետո ստեղծված անտանելի պայմաննների հետևանքով մահացածնե-
րի ընհանուր թիվը» մոտեցել է 40.000-ի34: 

Միանգամայն ճիշտ է ասված, որ «Այս ջարդերը մեկընդմիշտ հաս-
տատեցին, որ թուրքական քաղաքական մտքի ցանկացած դրսևորման հա-
մար բազմազգ Օսմանյան փլատակների վրա նոր ազգային թուրքական 
պետությունը չի կարող կայանալ` առանց այդ կայսրության մյուս ազգերի 
(և առաջին հերթին հայերի) էթնիկ զտման ու հայրենազրկման, բնաջջջման 
և ուծացման»35: 

Հետադիմական շարժման ճնշումից և Աբդուլ Համիդի գահընկեցութ-
յունից հետո (ապրիլի 14-ին, նոր տոմարով` 27-ին36), արևմտահայ հասա-

 
31 Նույն տեղում, էջ 282: 
32 Նույն տեղում, էջ 285: 
33 Տե´ս Գասպարյան Ռ., Հոդվածների  ժողովածու, Երևան, 2013, էջ 47: 
34 Տե´ս Սիմոնյան Հ., նշվ. աշխ., Գիրք 4, էջ 31: 
35Տե´ս Համբարձումյան Վ. Վ., Բրիտանական կայսրության փոխհյուպատոսի 

ժամանակավոր պաշտոնակատար Լոումն Չեմբրսը 1909 թ. ջարդերի մասին, տե´ս 

«Լրաբեր հասարակական գիտությունների», 2015, հունվար , 1(643), էջ 155–162: 
36 Տե´ս Հասրաթյան Մ. Ա., Օրեշկովա Ս. Ֆ., Պետրոսյան Յու. Ա., Թուրքիայի 

պատմության ուրվագծեր, Երևան, 1983, էջ 211: 
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րակական-քաղաքական ուժերը բավական տևական մի ժամանակ, մինչև 
1912 թ., շարունակեցին հավատ ընծայել իթթիհաթականների և նրանց բե-
րած Սահմանադրության կետերի իրականացման նկատմամբ:  

 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

1909 Ադանայի եղեռնը բազմիցս ուսումնասիրվել է հայ 
պատմագրության կողմից: Պատճառները վերագրվում էին կամ 1909 
թվականի մարտի 31-ին հեղաշրջման փորձով մի քանի օրով կրկին 
իշխանության եկած Աբդուլ Համիդին, կամ իթթիհաթականներին: 
Հոդվածով ապացուցվում է, որ երկու կողմերն էլ հավասար դեր են 
խաղացել Ադանայի հայության եղեռնի կազմակերպման գործում: 

 

Հիմնաբառեր. Ադանա,Կիլիկիա, եղեռն, հայեր, թուրքեր, իթթիհա-
թականներ, Դաշնակցություն, շերիաթչիական շարժում, Սահմանադրութ-
յուն, Աբդուլ Համիդ, ինքնապաշտպանություն, տեղեկագիր 
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ГЕНОЦИД 1909 ГОДА В АДАНЕ  
(КРИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ) 

Ашот Нерсисян 
ЕГУ, доктор исторических наук, профессор 

 
Геноцид 1909 года в Адане неоднократно исследовался 

армянской историографией. Причины приписывались либо Абдулу 
Хамиду, который снова пришел к власти через несколько дней после 
попытки переворота 31 марта 1909 года, либо иттихадистами. В статье 
доказывается, что обе стороны сыграли равную роль в организации 
геноцида армян в Адане.   

Ключевые слова: Адана, Киликия, геноцид, армяне, турки, 
иттихадисты, Дашнакцутюн, Движение шариата, конституция, Абдул-
Хамид, самооборона, бюллетень 

 
THE GENOCIDE OF 1909 IN ADANA 

 (CRITICAL ANALYSIS) 
Ashot Nersisyan 

YSU, Doctor of Science in History, Professor 

The genocide of 1909 in Adana has been repeatedly studied by 
Armenian historiography. The reasons were attributed either to Abdul Hamid, 
who came to power again a few days after the coup d'état on March 31, 1909, or 
Ittihadists. The article proves that both sides played an equal role in organizing 
the Armenian genocide in Adana. 

Key words: Adana, Cilicia, Genocide, Armenians, Turks, Ittihadists, 
Dashnaktsutyun, Sharia Movement, Constitution, Abdul Hamid, Self-defense, 
Bulletin 
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ՀԱՅԿԱԿԱՆ ՊԱՏՎԻՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1921 Թ. ԼՈՆԴՈՆԻ 
ԽՈՐՀՐԴԱԺՈՂՈՎՈՒՄ 

 
Լարիսա Մանուկյան 

ՀՊՏՀ   դասախոս 
manukyan.larisa.sahaki@mail.ru 

 
 «Ժամանակները կողոպտիչները եղան իմ ցեղի»: 

Ավետիս Ահարոնյան 
 

Հայկական հարցի առնչությամբ Լոնդոնում մեծ պետությունների 
նախաձեռնությամբ 1920-1921թթ. տեղի են ունեցել մի քանի խորհրդա-
ժողովներ: 1920թ. փետրվարի 12-24-ը հրավիրված խորհրդաժողովի մա-
սին վկայում է ՀՀ պատվիրակության նախագահ Ավետիս Ահարոնյանը 
մարտի 18-ին Ալ. Խատիսյանին ուղղված նամակում. որ անգլիական 
կառավարության ցանկությամբ 1920թ. փետրվարին Լոնդոնում տեղի 
ունեցավ Խաղաղության համաժողով, որտեղ “առաջին հերթին դրվեց 
նաև մեր հարցը”: Մասնակցում էին ինքը, փաշան:37 

Բարեբախտություն եղավ մեզ համար Խաղաղության համագու-
մարի Լոնդոն փոխադրելը: Ըստ նրա,  անգլիական հասարակական կար-

ծիքը բացորոշ հակաթուրքական է, պաշտպանում են Հայաստանի շա-
հերը: Թուրքիայի դատի փաստաբաններն անուղղակի կերպով մեր դէմ 
եղան մի քանի կենսական հարցերում: Իսկ ֆրանսիական հասարա-
կական կարծիքն ու մամուլը բուռն եռանդով պաշտպանեցին թուր-
քերին:38 Ամերիկան պաշտոնապես չի մասնակցում: 

1920թ. նոյեմբերի 26-ից դեկտեմբերի 4-ը տեղի ունեցած Լոնդոնի 
խորհրդաժողովում, իսկ 1921թ. հունվարին Փարիզում Անտանտի գլխա-
վոր խորհրդի նիստում Ֆրանսիան հանդես եկավ Սևրի պայմանագիրը 
վերանայելու պահանջով: Թուրքիան հրաժարվեց ենթարկվել Սևրի դաշ-
նագրի պահանջներին: Դաշնակիցները, որպեսզի պարտադրեն իրենց 

կամքը, նույնիսկ զիջումների գնով հրավիրեցին Լոնդոնի խորհրդաժո-
ղովը: 
Քեմալական Թուրքիան օգտվեց քաղաքական նպաստավոր 
պայմաններից, քանի որ Հայաստանում 1920թ. դեկտեմբերի 2-ին հաս-
տատվել էին խորհրդային կարգեր, իսկ 1921թ.-ին փետրվարյան ժողո-
վրդական ապստամբությունն էր: Թուրքիան ճարպիկ դիվանագիտու-
թյամբ մի կողմից բանակցում էր Լոնդոնում՝ դաշնակիցների հետ, մյուս 
կողմից էլ նրա պատվիրակները Մոսկվայում էին, որն ըստ էության 
ճնշում էր դաշնակիցների վրա՝ զգույշ լինելու, որպեսզի Թուրքիան 

 
37 Տե´ս Հայաստանի ազգային արխիվ՝ ՀԱԱ, ֆոնդ 200, մաս 1, գ. 290, թ. 68: 
38 Տե´ս  ՀԱԱ, ֆոնդ 200, մաս 1, գ. 290, թ. 69: 
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ամբողջապես չհակվի դեպի Խորհրդային Ռուսաստանը: Այդ առիթով 
«Երկիր»-ը գրել է. «Փարիզի Խորհրդաժողովի տւած որոշման համաձայն 
Արևելեան առկա խնդիրները վերջնականապես լուծելու համար նոր 
Խորհրդաժողով մը պիտի գումարւի յառաջիկա փետրւար ամսոյ 21-ին 
Լոնտոնում: Դաշնակիցները հրավիրել են հույն և թուրք կառավա-
րություններին, իսկ հայերի մասին խոսք չկա: Լռության պատճառն այն է, 
որ հաղթող դիվանագիտությունը չէն ուզած յարաբերութեան մէջ մտնել 
հայկական ներկայ կառավարութեան հետ, բոլորիս ծանօթ նկատա-
ռումներով և վերապահութեամբ, թե ոչ անոր համար, որ Հայկական 
խնդրին լուծումը թողած է միջազգային դիւանագիտական ուրիշ օռկանի 
մէջ: Այդ ուրիշ օռկանը, ինչպէս յայտնի է Ազգերու դաշնակցութիւնը 
կրնայ միայն ըլլայ»:39 

Այնուհետև առաջ անցնելով, հոդվածագիրը ավելացնում է. «Բայց 
պետք է հիշել, որ Հայկական հարցը իր արձագանքը գտավ Ազգերի 
լիգայի ընդհանուր ժողովում գերազանցապես որպես մարտիրոսագրւած 
ցեղի մը փրկութեան հետ կապ ունեցող մարդասիրական խնդիր մը, ան 
ալ Միլլիական վերջին արշաւանքին առիթով»:40 

Այստեղ խնդիրը նաև այն էր, թե Խորհրդային Հայաստանը պատ-
րաստ էր ընդունելու Միացյալ Հայաստանի գաղափարը, չէ՞ որ փոխվել էր 
իրականությունը: Եթե Խորհրդային Հայաստանը հրաժարվեր որպես 

իրավահաջորդ պայքարել Սևրի դաշնագրի պահպանման համար, հե-
տևաբար նա կկորցներ Միացյալ Հայաստանի կառավարություն լինելու 
իր ազգային, քաղաքական, ինչպես նաև միջազգային դիվանագիտական 
հանգամանքը, դրա հետ նաև այն բոլոր իրավասություններն ու իրա-
վունքները, որ նա ուներ որպես այդպիսին: 

Լոնդոնում Մ. Քեմալը իր կամքից անկախ պետք է բացեր բոլոր 
խաղաթղթերը, ուստի հայկական պատվիրակությունները պետք է կարո-
ղանային օգտվել այդ հարմար առիթից և նպատակահարմար ու հիմ-
նական լուծում տալ Հայկական հարցին: 

Ահա ստեղծված նման բարդ պայմաններում էր հրավիրվելու 

միջազգային նոր խորհրդաժողովը: 
1921թ. փետրվարին Հայկական հարցը միաժամանակ դրվել էր և՛ 

Լոնդոնի, և՛ Մոսկվայի խորհրդաժողովներում, այսինքն երկու տարբեր 
քաղաքական շրջանակներում էր քննարկվելու այն: Հաղթած պետու-
թյունները Սան Ռեմոյում և Սևրում Հայաստանի մասին արտահայտած 
իրենց հանդիսավոր ելույթները ոչ միայն պարտավոր էին հարգել, այլև 
իրականացնել դրանք: 

Մյուս կողմից, Խորհրդային Ռուսաստանը որպես տարածաշրջա-
նի ավելի շահագրգիռ կողմ ստիպված էր նույնպես իր վերաբերմունքը 

 
39 Տե´ս Երկիր, Կ. Պոլիս, 30 հունվար 1921: 
40 Նույն տեղում: 
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ճշտել հայկական անկախ պետության նկատմամբ, մանավանդ, որ այդ 
նորաստեղծ պետության մեջ պետք է մտնեին նաև նախկին ցարական 
Ռուսաստանին կցված հայկական նահանգները: 

Խորհրդային Ռուսաստանն արդեն հայտնել էր իր սկզբունքային 
դիրքորոշումը՝ հռչակելով ազգերի ինքնորոշման իրավունքը: Բայց հարցի 
լուծման համար բավական չէր այդ հանդիսավոր հայտարարությունը: 
Անհրաժեշտ էր դրան տալ առարկայական, փաստական իմաստ ու բո-
վանդակություն: Պետք էր սատարել հայկական անկախության ամրա-
պնդմանը, մանավանդ պաշտպանել Հայաստանին, որպեսզի վերջինս 
կարճ ժամանակամիջոցում ի վիճակի լիներ իր սահմաններում ընդգրկել 
հայկական բոլոր տարածքները, սահմանի որ կողմում էլ դրանք լինեին: 

Մեր կարծիքով հասել էր ժամանակը, որ Հայկական հարցով 
զբաղվող երկու կենտրոնները՝ թե՛ Եվրոպան, թե՛ Խորհրդային Ռուսաս-
տանը խոսքից գործի անցնեին և իրականացնեին հայ ժողովրդին իրենց 
տված խոստումները: Քանի որ և՛ Լոնդոնի, և՛ Մոսկվայի խորհրդաժողով-
ներին պետք է մասնակցեր Թուրքիան, որի հետ էր կապված Հայկական 
հարցի լուծումը: Եվրոպական պետությունները և Խորհրդային Ռուսաս-
տանը առիթ ու հնարավորություն ունեին շատ կտրուկ ձևով պարտադրել 
իրենց կամքը և Թուրքիայից պահանջել հեռանալ այն երկրամասերից, 
որոնք հայկական էին իրենց պատմական, էթնիկական տվյալներով: 

Դրանք հայկական այն նահանգներն էին, որոնց վերաբերյալ Եվրոպան 
իր վճիռը կայացրել էր Սևրի դաշնագրով և ԱՄՆ-ի նախագահ Վուդրո 
Վիլսոնի իրավարար վճռով, իսկ Ռուսաստանը 1918 թվականի իր 
հրովարտակով: Մնում էր միայն Թուրքիային պարտադրել իրագործել 
դրանք: Խնդրի լուծումը ոչ միայն կապահովեր հայ ժողովրդի ֆիզիկական 
գոյությունը, այլև Միացյալ և Անկախ Հայաստանի ստեղծումն ու զար-
գացումը, դրանով և միմիայն դրանով էր պայմանավորված նաև Արևելքի 
ժողովուրդների խաղաղությունն ու զարգացումը: 

Եվ այսպես 1921 թվականի փետրվարի 21-ից մարտի 14-ը Լոնդո-
նում տեղի ունեցավ Անտանտի պետությունների նոր խորհրդաժողով՝ 

մերձավոր-արևելյան հարցը քննարկելու համար: Մասնակցել են Ան-
տանտի պետությունները՝ Անգլիա, Ֆրանսիա, Իտալիա, Բելգիա, Ճապո-
նիա, Հունաստան և առաջին աշխարհամարտում պարտված Գերմանիան 
և Թուրքիան: Բազմաթիվ հարցերի թվում Ֆրանսիայի և Իտալիայի առա-
ջարկով քննարկվեց նաև 1920թ. Սևրի հաշտության պայմանագրի վերա-
նայման հարցը: 

Լոնդոն էր ուղարկվել թուրքական երկու պատվիրակություն՝ Կ. 
Պոլսի և Անկարայի: Խորհրդաժողովի բացումից անմիջապես հետո Կ. 
Պոլսի պատվիրակությունը հրաժարվեց իր լիազորություններից, և նրա 
ղեկավար Ռեշիդ փաշան հայտարարեց, որ Անկարայի պատվիրակու-
թյան ղեկավար Բեքիր Սամի բեյը լիազորվում է արտահայտելու միացյալ 

թուրքական տեսակետը: 
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Փետրվարի 24-ին Բեքիր Սամի բեյը հայտարարեց, թե Անատո-
լիայի արևելյան սահմանը պետք է մնա թուրք-պարսկական սահմանա-
գիծը, որի շարունակությունն է Երևանի և Թուրքիայի միջև դեկտեմբերի 
2-ի Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով ճշտված սահմանագիծը: Միաժա-
մանակ պահանջում էին. 

1. Եվրոպական մասում 1913թ. սեպտեմբերի 16-ի թուրք-բուլղարա-
կան պայմանագրով գծված սահմանի վերականգնում, այսինքն՝ 
Արևելյան Թրակիայի վերադարձը Թուրքիային: 

2. Հարավում Կիլիկիայի և նրանից արևելք ընկած շրջանների՝ 
Ուրֆա և այլն, վերադարձը Թուրքիային: 

3. Արևելքում՝ Ալեքսանդրապոլի պայմանագրով գծված սահմանի 
պահպանում: 

4. Արևմուտքում՝ Իզմիրի մարզի վերադարձը Թուրքիային: 
Ըստ էության, Անկարայի պատվիրակության ներկայացրած այս 

ծրագիրը արտահայտում էր 1920թ. հունվարին ընդունված «Ազգային 
ուխտի» բոլոր հիմնական սկզբունքները: Այսինքն չէր ճանաչում հայերի 
ինքնորոշման իրավունքը, օրինականացնում էր Կարսի նահանգի և 
Հայաստանի մյուս տարածքների զավթումը՝ հենվելով Ալեքսանդրապոլի 
իրենց ստորագրած անօրինական պայմանագրի վրա և ոչ մի լուրջ 
երաշխիք չէր ապահովում Թուրքիայի կազմում բռնի թողնված ազգային 

փոքրամասնությունների համար: 
Լոնդոնի խորհրդաժողովում Հայաստանը ևս ներկայացված էր 

զույգ պատվիրակություններով՝ առաջինը Ավետիս Ահարոնյանի և 
երկրորդը՝ Արևմտյան Հայաստանի և Կիլիկիայի շահերը պաշտպանող 
«Հայ Ազգային պատվիրակությունը» Պողոս Նուբար փաշայի գլխավորու-
թյամբ:41 

Խորհրդաժողովում հայ պատվիրակները պահանջեցին պահպա-
նել Սևրի պայմանագրի Արևմտյան Հայաստանին վերաբերող հոդված-
ները, իսկ Կիլիկիային տալ ինքնավարություն: 

Եթե 1920թ. ապրիլին արդեն Սան Ռեմոյի խորհրդաժողովում 

անհնար էր համարվում այդ տարածքները ետ գրավել Թուրքիայից, ապա 
1920թ. հայ-թուրքական պատերազմում Հայաստանի պարտությունից 
հետո դրա պահանջը անմտություն էր: Հայկական պատվիրակություն-
ների հույսը, թե դաշնակիցները ռազմական և նյութական աջակցություն 
ցույց կտան հայերին զուր էր, քանի որ նրանք վաղուց էին հրաժարվել 
Հայաստանին զինվոր կամ դրամ տրամադրել: 

Նման իրավիճակում հայկական երկու պատվիրակություններն 
ամբողջությամբ չմիավորվեցին, ինչպես թուրքականը, այլ շարունակեցին 
փոփոխված իրադրության պայմաններում էլ հանդես գալ յուրաքանչյուրն 

 
41 Տե´ս Սամուել Պօղոսեան, Պօղոս Նուպարը Եւ Հայկական Հարցի 

զարգացումները 1912-1921թթ., Հանդես Ամսօրեայ, Վիեննա, 2005, թ. 1-12, էջ 441: 
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իր պատվիրակության անունից, միմյանցից տարբեր հարցադրումներով: 
Միաժամանակ Պողոս Նուբարը հանդես էր գալիս իբրև երկուսի նա-
խագահ՝ արդեն գոյություն չունեցող ՀՀ կառավարության մանդատով: Ան-
տանտի պետություններին դա չէր անհանգստացնում, քանի որ Հայաս-
տանն այսպես կոչված «դաշնակից» պետություններից մեկն էր, իսկ Սևրի 
դաշնագիրը ստորագրել էր նաև Ավետիս Ահարոնյանը: 

Լոնդոնի խորհրդաժողովի փետրվարի 26-ի նիստին ներկա էին 
հայ պատվիրակներ Ավետիս Ահարոնյանը, Պողոս Նուբար փաշան, գենե-
րալ Հակոբ Բագրատունին և Լոնդոնում ՀՀ-ն գործերի նախկին հավա-
տարմատար հայազգի Մալքոլմը: Բացելով նիստը Անգլիայի արտգործ-
նախարար լորդ Քերզոնը հայտարարեց, որ «... նիստը հրավիրված է, 
որպեսզի հայկական պատվիրակությանը հնարավորություն ընձեռվի 
շարադրելու իր տեսակետը ներկա իրադրության վերաբերյալ: Կոնֆե-
րանսը կունկնդրի պատվիրակությանը և կզեկուցի Գերագույն խորհրդին: 
Սակայն կոնֆերանսն առաջին հերթին պետք է իմանա երկու բան, այն է՝ 
ո՞վ է հայերի անունից խոսողը և հանուն ում է նա դիմում կոնֆերան-
սին»:42 

Պատասխանելով լորդ Քերզոնի հարցին Պողոս Նուբար փաշան 
նշեց. «որ պատերազմի սկզբից ի վեր ինքը ներկայացրել է Թուրքիայի 
հայերին: Ռուսաստանում հին կարգերի անկումից հետո հիմնվեց 

Երևանի Հանրապետությունը, որը կազմեց հատուկ պատվիրակություն 
պարոն Ահարոնյանի նախագահությամբ: Այդ երկու պատվիրակություն-
ները գործել են համատեղ, հուսալով ապահովել թուրքական և ռուսական 
Հայաստանի միավորումը: Անկասկած վերջին իրադարձությունները 
բարդացրել են կացությունը, բայց դա չի արգելում երկու պատվիրակու-
թյուններին համատեղելու և շարունակելու իրենց միասնական ջան-
քերը»:43 

Խորհրդաժողովին ներկայացրած Հայկական ծրագրի հիմքը Սևրի 
պայմանագիրն էր: Սակայն 1921թ. փետրվարին Խորհրդային Հայաստա-
նում սկսված Փետրվարյան ապստամբությունը չէր կարող իր ազդե-

ցությունը չթողնել ինչպես Լոնդոնում տեղի ունեցող դաշնակցային 
խորհրդաժողովի, այնպես էլ Մոսկվայում այդ օրերին սկսված խորհրդա-
թուրքական բանակցությունների վրա, քանի որ երկու դեպքում էլ 
շոշափվում էր Հայկական հարցը: 

Հայկական պատվիրակությունները տեղյակ էին նաև այն մասին, 
որ Հայաստանում խորհրդային կարգեր հաստատվելուց հետո, արևմըտ-
յան մեծ տերությունների մոտ հարց էր առաջացել, թե հնարավոր էր թույլ 

 
42 Տե´ս Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին 

քաղաքականության փաստաթղթերում (1918-1923), խմբ. Ջ. Ս. Կիրակոսյանի, Ե, 

1972, էջ 697-698: 
43 Նույն տեղում, էջ 698: 



ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ   2021   2 (8)                                 «Պատմագիտություն» 

 

 56 

տալ, որ ստեղծվի մեկ հայկական պետություն, ինչպես նախատեսված էր 
Սևրի պայմանագրով՝ արդեն Անդրկովկասում գոյություն չունեցող Հա-
յաստանի Հանրապետության և Արևմտյան Հայաստանի չորս նահանգ-
ների միավորմամբ: 

Այդ հանգամանքը նկատի ունենալով` Նուբար փաշան իր 
ելույթում շեշտեց. «... թէ Ռուսիոյ վերատիրացումը կովկասեան 
Հայաստանին՝ չի կրնար արգելք դառնալ թրքական Հայաստանի մասին 
Սևրի մէջ ընդունուած որոշումին գործադրութեան»:44 

Նորից անդրադառնալով այդ հարցին, Պողոս Նուբար փաշան 
պատասխանել է. «Այն, որ Հայաստանին խորհրդային կարգեր են պար-
տադրվել, չպետք է ետ պահի տերություններին երկրի մյուս մասերը, այն 
է՝ թուրքական Հայաստանի չորս վիլայեթները ազատագրելուց: Պետք է 
հիշել, անկասկած, որ Հայկական հարցը ծագեց Թուրքիայում: Թուրքի-
այում հայկական ջարդերն էին, որ դրդեցին տերություններին ջանալու 
հայերի ազատագրության համար: Պարտված Թուրքիայի հետ էր և ոչ թե 
նախկին դաշնակից Ռուսաստանի, որ տերությունները կնքեցին Սևրի 
պայմանագիրը»:45 

Այնուհետև, շարունակելով, նա դիմել է դաշնակիցներին, որպեսզի 
նրանք թուրքերից ազատագրեն հայկական չորս վիլայեթները. «Ճիշտ է, 
անշուշտ, որ չորս վիլայեթներն օկուպացված են քեմալական զորքերի 

կողմից, բայց դաշնակիցները ճնշում գործ դնելու տարբեր միջոցներ 
ունեն, որոնք կարող են օգտագործել էվակուացումն ապահովելու 
համար»:46 

Խորհրդաժողովում Պողոս Նուբար փաշան ներկայացրեց նաև 
Կիլիկիայի հարցը, որն ըստ նրա, բոլորովին տարբեր էր: Եթե հայերը 
խնդրել են Սևրի պայմանագիրը կիրառել իրենց սեփական երկրի 
նկատմամբ, ապա նույնը չի կարելի պահանջել Կիլիկիայի համար: Ուս-
տի ընդունում են, որ Կիլիկիայի տարածքի մեծ մասը պետք է մնա 
թուրքական գերիշխանության տակ, սակայն 150000 հայեր, ովքեր Ֆրան-
սիայի շնորհիվ հայրենադարձվել են զինադադարի կնքումից հետո, 

չպետք է թողնվեն թուրքական տիրապետության տակ:47 
Հետևաբար, հայերը դիմում են Ֆրանսիային, որը նրանց պաշտո-

նական հովանավորն է, որպեսզի նա չլքի հայերին և Կիլիկիայի համար 
ձեռք բերի վարչական ինքնավարություն՝ խառը ժանդարմերիայով, որը 

 
44 Տե´ս Ա. Դարբինյան, Հայ ազատագրական շարժման օրերեն, Փարիզ, 1947, էջ 

477: 
45 Տե´ս Հայաստանը միջազգային դիվանագիտության և սովետական արտաքին 

քաղաքականության փաստաթղթերում (1918-1923), խմբ. Ջ. Ս. Կիրակոսյանի, Ե, 

1972, էջ 698: 
46 Նույն տեղում, էջ 699: 
47 Նույն տեղում, էջ 700: 
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կապահովի հայ ազգաբնակչությանը և նրա անդորրը: Պողոս Նուբարը 
ավելացրել է նաև. «Անհնար է պատկերացնել, որ մի պատերազմից հետո, 
որն այսքան շատ ժողովուրդների վերականգնեց իրենց երկրներում, հա-
յերը, ովքեր սոսկալի տառապանքներ են կրել և ովքեր մարտնչել են դաշ-
նակիցների կողքին, այն միակ ժողովուրդն են լինելու, որի համար սեփա-
կան երկրում նույնիսկ մեկ անկյուն չի կարող վերապահվել»:48 

«Սևրի պայմանագրով ճանաչված հայկական պետության 
անունից» խորհրդաժողովում հանդես եկավ Ավետիս Ահարոնյանը: Նա 
նիստի մասնակիցներին բացատրեց Հայաստանում տեղի ունեցող բարդ 
իրադարձությունների բնույթը: «… Քեմալական ներխուժումը Հայաս-
տան,- ասել է նա,- իրականում ուղղված էր Սևրի պայմանագրի և 
դաշնակիցների դեմ: Դա ապացուցվում է պարտությունից հետո Հայաս-
տանին պարտադրված առաջին իսկ պայմաններով, որպեսզի Հայաս-
տանի կառավարությունը հրաժարվի Սևրի պայմանագրից»:49 

Ահարոնյանը կրկին հիշեցրեց, որ հայերի ցեղասպանության 
հետևանքով Թուրքիայում կոտորվել են 1,5 մլն հայեր և Թուրքահայաս-
տանը հայերի համար վեր է ածվել մի լայնածավալ գերեզմանոցի: 

Միաժամանակ նա ընդունում է, որ Երևանի կառավարությունը 
բանակցությունների մեջ է մտել քեմալականների հետ ստիպված, բայց 
Եվրոպայում իր ներկայացուցչին հրահանգել է չճանաչել այդ անխուսա-

փելի պայմանագիրը և մերժել բոլոր պարտավորությունների օրինակա-
նությունը: 

«Թուրքերն այժմ ավերում են իրենց ներխուժած շրջանները և 
սիստեմատիկ կերպով ջանում են հայկական տարրը փոխարինել մահմե-
դականով: Հայկական պատվիրակությունը կողջունի դաշնակիցների 
հանձնաժողովի ուղարկումն այդ վայրերը՝ ստուգելու համար իրերի ներ-
կա կացությունը: Թուրք ազգայնականները, ներխուժելով Հայաստան, 
ճգնում են ցույց տալ, որ անհնարին է Սևրի պայմանագրի իրագործումը, 
իսկ նրանց իղձն է հայկական տերիտորիայի վրայով ձեռք մեկնել թուրա-
նական տարրերին»:50 

Ասվածը խորհրդաժողովի մասնակիցների վրա ազդեցություն 
չթողեց, քանի որ նրանք առաջնորդվում էին իրենց սառը հաշիվներով: 

Ուստի լորդ Քերզոնը նշեց, որ հայկական երկու պատվիրակու-
թյուններն էլ պահանջում են, որ Գերագույն խորհուրդը ամբողջովին 
կանգնի հանուն Սևրի պայմանագրի, բայց Պողոս Նուբարն ինքն ընդու-
նում է, որ առջևում լուրջ դժվարություններ կան: Քերզոնը Հայկական 
հարցի լուծման դժվարությունները բաժանեց երեք խմբի՝ «... այն է՝ 
բոլշևիզմը Ռուսահայաստանում, Մուստաֆա Քեմալի կողմից հայկական 

 
48 Նույն տեղում, էջ 700-701: 
49 Նույն տեղում, էջ 700-701: 
50 Նույն տեղում, էջ 701: 
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տերիտորիայի մեծագույն մասի գրավումը և տերությունների անզոր 
լինելը՝ մեծ ուժեր ուղարկելու ի օգնություն Հայաստանի»:51 

Նման իրավիճակում Քերզոնը հայկական պատվիրակություննե-
րից փորձեց իմանալ, թե ըստ նրանց, “ո՞րոնք են համարում Հայաստանի 
էական տերիտորյալ սահմանները”: Քերզոնը պատվիրակներին հիշեց-
րեց, որ Սան Ռեմոյի խորհրդաժողովը Հայաստանի սահմանների որոշ-
ման հարցը վերապահել էր ԱՄՆ-ի նախագահ Վ. Վիլսոնին: Ըստ նրա 
գծած քարտեզի սահմանն ընդգրկում է մի շարք թուրքական հողամասեր, 
ինչպես նաև Տրապիզոնի նավահանգիստը: Այդ առնչությամբ նա երկու 
հարց ուղղեց հայկական պատվիրակություններին նրանց կարծիքը 
իմանալու համար. 

1. «Ո՞րոնք են Հայաստանի անհրաժեշտ սահմանները, որոնք 
խնդրում են երկու պատվիրակությունները: 

2. Ո՞րոնք են մարդկային և դրամական այն աղբյուրները, որոնք 
կկարողանա տրամադրել Հայաստանը՝ իր անկախությունը ձեռք 
բերելու համար»:52 
Պողոս Նուբար փաշան իր պատասխան ելույթում նշեց, որ 

«Ամենը, ինչ իրենք պահանջել են, Տրապիզոնի վրայով դեպի ծով ելք 
ունենալն է: Ինչ վերաբերում է պրեզիդենտ Վիլսոնի սահմանագծի մնաց-
յալ մասին, ապա դժվար է կարծիք հայտնել, քանի որ հայերը չգիտեն, թե 

ինչ է այն ընդգրկում: Իրենք պատրաստ են, սակայն, հարմարվել»:53 
Լորդ Քերզոնը խնդրեց նաև պարոն Ահարոնյանին տեղեկացնել 

Մուստաֆա Քեմալի և Հայաստանի միջև կնքված պայմանագրի մասին, 
նախքան այդ երկրի խորհրդայնացումը: Հետաքրքրվեց, թե ի՞նչ է պարու-
նակում պայմանագիրը, ինչ սահմաններ է անցկացնում Հայաստանի և 
Թուրքիայի միջև, այն ճանաչվում է հայկական պատվիրակության կող-
մից թե ոչ, պայմանագիրը կնքվել է թուրքերի կողմից Հայաստան ներխու-
ժելուց առաջ, թե՞ հետո: 

Ահարոնյանը ՀՀ կառավարության հրահանգի համաձայն պա-
տասխանեց, որ պայմանագիրը պարտադրվել է ուժով, ուստի մերժվում է 

հայերի կողմից: Սահմանագիծը որքանով ինքը տեղեկացված է, մոտա-
վորապես անցնում է Արփաչայ գետով, մինչև նրա Արաքսի մեջ թափվելը, 
Կարսը և Կաղզվանը զիջելով թուրքերին, այնուհետև Արաքսից այն կողմ 
սահմանը շրջվում է արևմուտք և անցնում է Երևանի երկարությամբ: 

Այս բացատրություններից հետո լորդ Քերզոնը հայտարարեց, թե 
մեծ պետությունները այժմ ի վիճակի չեն զիվորական օգնություն 
ուղարկել հայերին, իսկ ԱՄՆ-ի նախագահ Վ. Վիլսոնն էլ շեշտում է, որ 

 
51 Նույն տեղում, էջ 702: 
52 Նույն տեղում, էջ 702: 
53 Նույն տեղում, էջ 703: 
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Սևրի պայմանագրով նախատեսված Հայաստանի սահմանները ճշտելու 
հարցում շատ դժվարություններ կան: 

Ապա լորդ Քերզոնն անդրադարձավ Նուբար փաշայի առաջար-
կությանը՝ Կիլիկիայում հայերի պաշտպանության վերաբերյալ և այդ 
առնչությամբ դիմեց ֆրանսիական կառավարությանը: 

Ի պատասխան Ֆրանսիայի ներկայացուցիչ Բերթլոնը հայտա-
րարեց, թե Կիլիկիայում անհնար է առանձին վարչություն կազմել, քանի 
որ այն նախատեսված չէ Սևրի դաշնագրով: Ապա ավելացրեց, որ 
«…Ֆրանսիան վճռել է անել ինչ որ կարող է ապահովելու համար լիա-
կատար երաշխիք հայկական փոքրամասնությանը: …Բոլոր դեպքերում 
կպահի Ֆրանսիան իր պարտավորությունները, ինչպիսին էլ որ լինեն 
նրա հարաբերությունները Թուրքիայի հետ»:54 

Սակայն, ինչպես Պողոս Նուբարի, այնպես էլ Ավետիս Ահա-
րոնյանի (նա իր ելույթում խեղաթյուրում էր իրականությունը, չխոսելով 
1920թ. թուրք-հայկական պատերազմի և Ալեքսանդրապոլի պայմանագրի 
ստորագրման իրական դրդապատճառների մասին), ելույթից պարզ 
երևում էր, որ նրանք փորձում էին ամեն կերպ վերադարձնել անդառ-
նալին՝ Թուրքիայի կողմից գրավված Արևմտյան Հայաստանը և Կարսի 
մարզը: Ինչ վերաբերում է Կիլիկիայի հարցին, Պ. Նուբարը փորձում էր 
Ֆրանսիայի ներկայացուցիչներին համոզել Կիլիկիայում հաստատել ինք-

նավարություն, մինչդեռ Ֆրանսիան 1920թ. ապրիլին Սան Ռեմոյի 
խորհրդաժողովում, ապա Սևրի պայմանագրով արդեն համաձայնվել էր 
Կիլիկիան վերադարձնել Թուրքիային: Լոնդոնի խորհրդաժողովի օրերին 
Ֆրանսիան անջատ բանակցություններ էր վարում Բեքիր Սամի բեյի հետ, 
որն ավարտվեց մարտի 9-ին ֆրանս-թուրքական համաձայնագրի ստո-
րագրությամբ: Այդ համաձայնագիրը հայտնի էր Բեքիր Սամի – Բրիան 
անունով: Այն փաստորեն մերժում էր «ազգային օջախ» ստեղծելու առա-
ջարկը, մեկ անգամ ևս հաստատելով Ֆրանսիայի երկդիմի քաղա-
քականությունը Հայկական հարցում: 

Թուրքական պատվիրակությունը` օգտվելով անգլո-ֆրանսիական 

ներկայացուցիչների հետ ստորագրած գաղտնի գործարքներից, մերժեց 
հայ պատվիրակների բոլոր պահանջները, ուստի Լոնդոնի խորհրդա-
ժողովը Հայկական հարցի առնչությամբ ավարտվեց անարդյունք: 

Լոնդոնի խորհրդաժողովում լորդ Քերզոնը փորձում էր դրական 
առումով ներկայացնել Անգլիայի կառավարության քաղաքականությունը, 
սակայն այդ խարհրդաժողովի ժամանակ Անգլիային չհաջողվեց որևէ 
փոփոխություն մտցնել թուրքական պատվիրակության ներկայացրած 
ծրագրում: Ապա Լոզանում արդեն հաշտվեց քեմալական Թուրքիայի 
հետ, մոռանալով և՛ հայերին, և՛ Հայկական հարցը: 

 
54 Նույն տեղում, Էջ 703-704: 
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Այդուհանդերձ լորդ Քերզոնը թուրք պատվիրակներին հայտա-
րարեց, թե ճիշտ է Սան Ռեմոյի դաշնագրից հետո հանգամանքները ինչ 
որ չափով փոխվել են, բայց թուրքերի և հայերի շահերը պահանջում են, 
որ երկու երկրների միջև փոխադարձ համաձայնությամբ սահմանագիծ 
գծվի, որով հնարավորություն կտրվի հայերին ապահովելու իրենց գոյու-
թյունը: 

Մարտին Լոնդոնի խորհրդաժողովը նորից անդրադարձավ 
Հայկական հարցին և հայտարարեց. «Ինչ կվերաբերի Հայաստանին՝ 
ներկայ դաշնագիրը կարելի է ճշդել, պայմանով, որ Թուրքիա ընդունի 
հայկական «Ազգային Տան» մը կազմութիւնը իր արևելեան սահմաննե-
րուն վրայ և ընդունի որոշումը յանձնաժողովի մը, որ պիտի կազմուի 
Ազգաժողովին կողմէ: Այս յանձնաժողովը տեղին վրայ պիտի քննէ այդ 
հողամասին հարցը»:55 

Այսպիսով, Լոնդոնի խորհրդաժողովում հակառակ բոլոր հավաս-
տիացումներին, որ դաշնակիցները չեն հրաժարվելու «Միացյալ և Անկախ 
Հայաստան» ստեղծելու մտքից, այդուհանդերձ մարտի 12-ին առաջարկ-
ված նախագծի մեջ ամենևին չէր խոսվում այդ մասին, այլ առաջ էր քաշ-
վում փաստորեն «ազգային օջախի հարցը ասիական Թուրքիայի արևել-
յան սահմանների մեջ»: 

«Ազգային օջախ»-ի հարցը առաջ քաշվեց Լոնդոնի խորհրդաժողո-

վում, սակայն այնքան անորոշ ձևակերպում էր, որ մեր կարծիքով, ոչ ոք 
դրա մասին հստակ պատկերացում իսկ չուներ: 

Ահա թե ինչ է գրել այդ մասին Ալ. Խատիսյանը. «Օճախը կը 
նկատուէր իրաւախոհութեան միջոց մը Թուրքիոյ հովանաւորութեան 
տակ հայերու համար, ինքնավարութիւն մը ստեղծելով: Այդ, հարկաւ, 
խոշոր զիջում մըն էր թուրքերուն:  

1921թ. Սեպտեմբեր 21-ին Ազգերու Լիկան միաձայնութեամբ բա-
ցատրեց, որ ինքը կը գտնէ, թէ այդ օճախը պէտք է միանգամայն անկախ 
ըլլայ Թուրքիայէն: Իսկ Լօզանի մէջ 1923թ. Յունուար 6-ին հայկական 
խնդիրով զբաղող յանձնախումբի նախագահ Մոնթանա արտայայտուե-

ցաւ այն մտքով, թէ այդ օճախը թրքական հողամաս է որուն վրայ կրնան 
հայերը հաւաքուիլ, որպէսզի այնտեղ ազատ կերպով մշակեն ու զարգաց-
նեն «իրենց լեզուն, աւանդական սովորութիւնները եւ քաղաքակրթու-
թիւնը»:56 

Փաստն այն է, որ դաշնակիցները միացյալ Հայաստանի փոխարեն 
Լոնդոնում հայկական պատվիրակություններին  առաջարկեցին Թուրքի-
այի արևելյան տարածքներում  «Ազգային օջախ»-ի ստեղծում: Քանի որ 

 
55 Տե´ս Ա. Դարբինյան, Հայ ազատագրական շարժման օրերեն, Փարիզ, 1947, էջ 

479-480: 
56 Տե´ս Խատիսյան, Հայաստանի Հանրապետության ծագումն ու զարգացումը, 

Բեյրութ, 1968, էջ 341-342: 
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թուրքերը ոգևորված ձեռք բերված զիջումներով ընդդիմացան նաև դրան, 
ուստի այդ ծրագիրը Թուրքիային ոչինչ չէր պարտավորեցնում և ըստ 
էության մնաց թղթի վրա: 

Այս ամենից պետք է եզրակացնել. «…Եթե մեր դիվանագիտու-
թիւնն ու քաղաքականութիւնը փոքր չափով իսկ լինէր զգաստ և 
հեռատես, ձեռք բերէր հարևանների բարեկամութիւնը և մեծ պետութիւն-
ների անկեղծ համակրանքը, թիւրքերի առաջխաղացումն ու յաջո-
ղութիւնները եթէ չկասեցնեին իսկույն, գէթ կիսով չափ պակաս կը 
լինէին»:57 

Փաստորեն, դաշնակից մեծ պետությունների գործնական քայլերն 
ուղղված էին իրենց շահադիտական նպատակների իրագործմանը: 
Նրանցից յուրաքանչյուրը ձգտում էր տեր դառնալ ոչ միայն նախկին 
գաղտնի պայմանագրերով նախատեսված իրենց «հասանելիք» տարածք-
ներին, այլև, եթե հնարավոր էր, ավելիին, ոչ թե տեր կանգնել փոքր 
ժողովուրդներին տված խոստումներին: 

Մարգարեական է Ավետիս Ահարոնյանի հետևյալ խոսքը. «Գնա՛, 
գնա՛, հայ ժողովուրդ, քալէ …Դեռ սպառուած չեն մեր յոյսերը, դեռ կորած 
չէ մեր Հայրենիքը …Մենք դեռ կը պայքարինք եւ պիտի յաղթենք»:58 

 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

1921թ. դաշնակից պետությունների կողմից հրավիրված Լոնդոնի 
խորհրդաժողովում քննարկվեց նաև Սևրի պայմանագրի վերանայման 
խնդիրը: Փոփոխված իրադրության պայմաններում թուրքական միավոր-
ված պատվիրակությունը ներկայացրեց իր պահանջները: Խորհրդա-
ժողովին ներկա հայկական երկու պատվիրակությունները՝ Ավետիս 
Ահարոնյանի և Պողոս Նուբար փաշայի գլխավորությամբ պահանջեցին 
պահպանել Սևրի պայմանագրի Արևմտյան Հայաստանին վերաբերող 
հոդվածները, իսկ Կիլիկիային տալ ինքնավարություն: Երկարատև  
քննարկումները, փաստացի հիմնավորումները, հայկական զույգ պատ-
վիրակների բազմակողմանի ջանքերը արդյունք չտվեցին: Լոնդոնի խոր-

հրդաժողովում հակառակ դաշնակիցների բոլոր հավաստիացումներին, 
որ չեն հրաժարվելու «Միացյալ և Անկախ Հայաստան» ստեղծելու մտքից, 
որոշվեց Թուրքիայի արևելյան սահմանների մեջ ստեղծել «Ազգային 
օջախ հայերի համար: 

 
Հիմնաբառեր. Լոնդոնի խորհրդաժողով, Հայկական հարց, 

Ավետիս Ահարոնյան, Պողոս Նուբար փաշա, Սևրի պայմանագիր, լորդ 
Քերզոն, Միացյալ և Անկախ Հայաստան 

 
57 Տե´ս Ժողովուրդ, 7 նոյեմբերի 1920, N181: 
58 Տե´ս Հայրենիք ամսագիր, մայիս 1930, N7, էջ 79 
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АРМЯНСКИЕ ДЕЛЕГАЦИИ НА ЛОНДОНСКОЙ 

 КОНФЕРЕНЦИИ 1921 ГОДА 
Лариса Манукян 

 
На Лондонской конференции, созванной союзниками в 1921 году, 

обсуждался также вопрос о пересмотре Севрского договора. В изме-
нившейся ситуации совместная турецкая делегация представила свои тре-
бования. Две армянские делегации, присутствующие на конференции, во 
главе с Аветисом Агароняном и Погосом Нубар-пашой, потребовали 
сохранения статей Севрского договора, касающихся Западной Армении, и 
предоставления автономии Киликии. Длительные дискуссии, фактические 
обоснования и многогранные усилия двух армянских делегатов не дали 
результатов. На Лондонской конференции, вопреки всем заверениям 
союзников о том, что они не откажутся от идеи создания «Единой и 
Независимой Армении», было решено создать «Национальный дом» для 
армян в пределах восточных границ Турции. 
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Ключевые слова: Лондонская конференция, Армянский вопрос, 
Аветис Агаронян, Погос Нубар-паша, Севрский договор, лорд Керзон, 
Независимая и объединённая Армения  
 

ARMENIAN DELEGATIONS AT THE CONFERENCE OF LONDON OF 1921 

Larisa Manukyan 

 

 At the London Conference convened by the Allies in 1921, the issue of 
revising the Treaty of Sèvres was also discussed. In the changed situation, the 
joint Turkish delegation presented its demands. Two Armenian delegations 

attending the conference, led by Avetis Aharonyan and Boghos Nubar Pasha, 
demanded that the articles of the Treaty of Sèvres concerning Western Armenia 
be preserved and that autonomy for Cilicia be granted. Lengthy discussions, 
factual justifications and multifaceted efforts of the two Armenian delegates did 
not yield any results. At the London Conference, contrary to all the assurances 
of the allies that they would not give up the idea of creating a ‘United and 
Independent Armenia’, it was decided to create a ‘National home’ for 
Armenians within the eastern borders of Turkey. 

 
Key words: London Conference, Armenian Question, Avetis 

Aharonyan, Boghos Nubar Pasha, Treaty of Sèvres, Lord Curzon, Independent 
and United Armenia 
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ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ  ԿԱՊԻՏԱԼԻ  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏԱԿԱՆ  
ԲՆՈՒԹԱԳՐՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
 

Սարգսյան Հրաչյա 
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտ 

hrachyasargsyan9@gmail.com 
 
Մարդկային կապիտալի բնորոշումները թերևս տրվել են  անցյալ 

դարի կեսերից, սակայն իրենց վերջնական դրսևորումնեը չեն ստացել 
տնտեսագիտությունում և մինչ օրս էլ տարբեր մեկնաբանումներով են 
հանդես գալիս: Ունենալով կենսապահովման և զարգացման վարքա-
գծային հատուկ դրսևորումներ,  մարդը միշտ էլ համարվել է  տնտեսու-
թյան զարգացման առանցքային շարժիչ ուժը և իր գործունեությամբ 
հայտնվել է տեսաբանների և հետազոտողների ուշադրության կենտրո-
նում. սկզբնական շրջանում որպես աշխատուժ և աշխատանքային ռե-
սուրս, իսկ այնուհետև` որպես մարդկային կապիտալ:  

Դեռևս դասական տնտեսագիտության ներկայացուցիչները ա-
ռանձնակի արժևորել են մարդուն, որպես ազգային հարստության ձևա-
վորման և տնտեսության առաջընթացի առանցքային գործոնի: Ուլիյամ 

Պետին իր “Քաղաքական հանրահաշիվ” աշխատությունում (1676 թ) 
փորձ է արել վիճակագրական հաշվարկներով գնահատել երկրի ազ-
գային հարստությունը, շեշտադրելով, որ հարստության կուտակման 
հիմնական աղբյուրը ոչ թե նյութական ռեսուրսներն են, այլ աշխատուժի 
օգտագործումը: Ընդ որում, չափահաս մարդու աշխատանքը ազգային 
հարստության հաշվարկներում նրա կողմից գնահատվում էր կրկնակի 
անգամ թանկ` քան անչափահասինը, իսկ նավաստու աշխատանքը` 
եռակի էր արժևորվում, քան գյուղացունը:1 Իր հերթին, Ֆրանսոււա Քենեն 
որպես կապիտալ դիտարկում էր ոչ այնքան հողը, որքան դրա վրա 
աշխատող գյուղացուն, վերջինիս  աշխատանքը համարելով տնտեսու-

թյան առաջընթացի աղբյուր:2 Ընդ որում, այդ ժամանակաշրջանի հետա-
զոտողները աշխատանքի արտադրողականությունը, համախառն եկա-
մուտը և ազգային հարստության աճը արդեն իսկ  փոխկապակցում էին 
աշխատուժի արդյունավետ օգտագործման հետ: 

Տնտեսագիտության մեջ մարդկային գործոնի առանցքային դերը 
հատկապես արժևորվեց Ադամ Սմիթի կողմից, ով “Ազգերի հարստու-
թյունը” աշխատությունում (1776 թ.) խորքային վերլուծության ենթարկեց 

 
1 Տե՛ս Аникин А.В., Юность науки: Жизнь и идеи мыслителей –экономистов до    

   Маркса, М.., Политиздат, 1975, стр. 54. 
2 Տե՛ս Физиократы. Избранные экономические произведения, М., Эксмо, 2008,  

  стр 87-88. 
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աշխատողի մասնագիտական և կրթական մակարդակի փոխազդեցու-
թյունը աշխատանքի արտադրողականության աստիճանի հետ, հստակ 
նշելով, որ աշխատանքի արտադրողականությունը առաջին հրթին 
պայմանավորված է աշխատողի հմտությունների և ճարպկության, և նոր 
միայն մեքենաների և սարքավորումների հետ, որոնցով նա աշխատում է: 
Ըստ Սմիթի, աշխատանքի բաժանման, ինչպես նաև մասնագիտացման 
արդյունքում, աշխատանքի արտադրողականությունը կաճի` ի հաշիվ 
աշխատողների մասնագիտական հմտությունների բարձրացման, աշխա-
տանքի մի տեսակից մյուսին անցնելու համար անհրաժեշտ ժամանակի 
կրճատման, ինչպես նաև աշխատանքի գործիքների կատարելագործման 
և մեքենաների ստեղծման պայմանների: 3 Լինելով Սմիթի տեսության 
հետևորդ, Դավիթ Ռիկարդոն իր «Քաղաքատնտեսություն և հարկային 
համակարգի սկզբունքներ» աշխատությունում (1817 թ)  ընդգծում է, որ 
ցանկացած տնտեսական համակարգի հետամնացության հիմքում պետք 
է փնտրել աշխատուժի անբավարար պրոֆեսիոնալիզմը և ազգաբնակ-
չության տարբեր շերտերի կրթական մակարդակի անբավարարվածու-
թյունը:4 

Կարլ Մարքսը իր «Կապիտալ» աշխատությունում (1867 թ.) մար-
դու աշխատանքը դիտարկեց արդեն որպես հավելյալ արդյունքի 
ստացման միջոց: Նա ավանսավորված կապիտալը բաժանեց երկու 

մասի` հաստատունի և փոփոխունի: Ընդ որում, եթե հաստատուն կապի-
տալը փոխակերպվում է արտադրության միջոցների և արտադրության 
ընթացքում հավելաճ չի ունենում, ապա փոփոխուն կապիտալը փոխա-
կերպվում է աշխատուժի և արտադրության ընթացքում փոխում է իր 
արժեքը, ձևավորելով հավելյալ արդյունք: Հետևաբար հաստատուն կա-
պիտալը (c) հանդիսանում է արժեքի ստեղծման պայման է, այլ ոչ թե 
աղբյուր, քանի իսկ փոփոխուն կապիտալի (v) արժեքն անընդհատ փո-
փոխվում է: Հենց այս առումով,  մարդը իր աշխատանքի ընթացքում 
ստեղծում է նոր արժեք (v+m), որը հավասար է աշխատուժի արժեքին (v) 
գումարած որոշակի ավելցուկ (m):5 

Այսպիսով, դասական տնտեսագիտությունը, թեպետ մարդու դե-
րակատարումը առաջնային է համարում և այն արժևորում է տնտե-
սության զարգացման գործընթացում, սակայն դեռևս մարդկային կապի-
տալը չի դիտարկում որպես առանձին կատեգորիա: Ավելին, դասական 

 
3 Տե՛ս Գալստյան Գ., Մարգարյան Հ., Տնտեսագիտական մտքի պատմության 

հիմունքները, ուս. ձեռնարկ ԵՊՀ հրատ., 2016,  էջ 45: 
4 Տե՛ս Риккардо Д., Начало политической экономии и налогового обложения, М., 

Государственное издательство политической литературы, 1955,  стр.124.    
5 Տե՛ս Գալստյան Գ., Մարգարյան Հ., Տնտեսագիտական մտքի պատմության 

հիմունքները, ուս. ձեռնարկ,  //ԵՊՀ հրատ., 2016,  էջ 79: 
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հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում էին գտնվում մարդու աշ-
խատուժի ոչ թե ձևավորման, այլ օգտագործման հիմնախնդիրները:  

Մարդկային կապիտալի ժամանակակից տեսության ձևավորումը 
սկիզբ առավ միայն XX դարի կեսերին, որի հիմնադիրը Թեոդոր Շուլցն 
էր: Այնուհետև, Գերի Բեքերը զարգացրեց այդ տեսությունը և 1964 թվա-
կանին հրատարակեց «Մարդկային կապիտալ» գիրքը, որը դասական 
աշխատություն հանդիսացավ այդ ոլորտում: 

Բայց մինչ այդ, մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորման 
դրույթները արդեն իսկ սկսեցին դրսևորվել մի շարք հետազոտողների 
աշխատություննրում: Այսպես, XX դարի առաջին տասնամյակում հետա-
զոտողները փորձեր ձեռնարկեցին կիրառելու վիճակագրական և տնտե-
սամաթեմատիկական մեթոդներ` գնահատելու մարդու արժեքը տնտե-
սական համակարգում, կրթական ազգային համակարգի ազդեցությունը 
երկրի ազգային հարստության աճի վրա:6  

Հատկանշական էր, որ տնտեսագետ հետազոտողների մի խումբ 
(Ֆ. Լիստ, Ս. Ուոլշ, Ս. Միլլ) մարդկային կապիտալի հիմքում դիտարկում 
էին ոչ այնքան մարդուն, որքան նրա կարողությունները աշխատանքի 
նկատմամբ, հաշվի առնելով անհատի կրթությունը, որակավորումը, աշ-
խատանքային հմտությունները: Նրանք գտնում էին, որ մարդու կարո-
ղությունների մի մասը բնատուր է, իսկ մյուս մասը ձեռք է բերվում 

մարդու կողմից` իր կենսագործունեության ողջ ընթացքում: Հատկապես 
այդ դրույթները իրենց զարգացումը ստացան Ռ. Դոռնբուշի, Ս, Ֆիշերի, 
Կ. Շմանլեզի աշխատություններում, որոնք աշխատուժի որակական 
հատկանիշները սկսեցին մեկնաբանել ոչ միայն անհատի ֆիզիկական 
հնարավորությունների, այլև նրա մշակությաին, բարոյահոգեբանական 
հավասարակշռվածության տեսանկյունից: Այստեղ մեծ նշանակություն 
էր տրվում անհատի որակական հատկանիշներին, որոնք առնչվում էին 
աշխատանքային միջավայրում նրա ներդաշնակ գործունեությանը, որո-
շումներ կայացնելու ունակությանը, աշխատանքային կոնֆլիկտների 
հաղթահարմանը: 

Մասնագետների կարծիքով, մարդկային կապիտալի տեսության 
ձևավորմանը, որպես առանձին գիտական ուղղություն, նպաստեցին մի 
քանի սոցիալ-տնտեսական գործոններ, ինչպիսիք են. 

1. բարձր գիտետատեխնիկական արդյունքների ձևավորմամբ 
ինովացին տնտեսության անցման գործընթացի մեկնարկը, որը 
ոչ միայն առաջացրեց ստեղծարար մտածելակերպ ունեցող 
որակյալ աշխատողների պահանջ, այլև դրանց ձևավորման 
գործիքակազմի ուսումնասիրություն, 

 
6 Տե՛ս Ельмеев В.Я., Человек труда вместе человеческого капитала: перспективы 

человека в глобализирующемся мире, //Санкт-Петербурское философское 

общество, СПБ, 2003, стр. 319-351. 
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2. բարձր նյութատարությամբ տնտեսական գործընթացների նա-
հանջը, և փոխարենը ինտելեկտուալ աշխատատարությամբ 
նոր տեխնոլոգիաների ակտիվացումը, որի հետևանքով թո-
ղարկվող արտադրանքի կամ մատուցվող ծառայությունների 
ինքնարժեքում մեծ տեսակարար կշիռ կազմեցին աշխատան-
քային ծախսումները, 

3. սոցիալ-տնտեսական հարաբերութուններում հումանիզմի էա-
կան դրսևորումները, երբ մարդկային արժեքները առաջնա-
հերթություն համարվեցին տնտեսության կառավարման տար-
բեր համակարգերում,   

4. ինտելեկտուալ և ստեղծարար ներուժի օգտագործման բարձր 
սոցիալ-տնտեսական հատույցը, երբ կայուն գործարարության 
և մրցունակության ապահովման առաջնային գրավական հան-
դիսացավ որակյալ աշխատուժի հավաքագրումն ու օգտա-
գործումը:7 

Մարդկային կապիտալի տեսության ջատագովները պնդում էին, 
որ նյութական բարիքների թողարկման և ծառայությունների մատուցման 
գործընթացներում արժեքի հավելաճն անմիջականորեն կարող է ապա-
հովվել միայն արտադրության նյութական և անձնական գործոնների հա-
մակցման, այսինքն` հենց մարդկային կապիտալի ներազդեցության 

շնորհիվ: Հետևաբար, մարդկային կապիտալի՝ որպես արտադրության 
առանցքային գործոնի առանձնացումը կարևորվում է այն առումով, որ 
գիտատեխնիկական առաջընթացի պայմաններում հատկապես մարդկա-
յին կապիտալի կուտակումը, նպաստում է համեմատական ու մրցակ-
ցային լրացուցիչ առավելությունների ձևավորմանը, ապահովում է ար-
տադրության անհամեմատ ավելի բարձր արդյունավետություն:8   

Ուսումնասիրելով Գ. Բեքերի աշխատությունները, հետազոտող-
ները  մեջբերում են, որ «մարդկանց մեծամասնության համար «կապի-
տալ» բառը նույնացվում է բանկային հաշիվների, կազմակերպություն-
ների բաժնետոմսերի, հոսքային գծերի… հետ, որոնք կապիտալի 

տարատեսակ են այն իմաստով, որ ակտիվներ են, որոնց միջոցով 
եկամուտ կամ այլ օգտակար արդյունքներ են ստացվում։ Սակայն ու-
սուցումը դպրոցում, վերապատրաստման ծրագրերը, առողջապահու-
թյանն ուղղված ծախսերը, ինչպես նաև դասախոսությունները վեհ 
արժեքների մասին նույնպես հանդիսանում են կապիտալ և կոչվում են 
«մարդկային կապիտալ», քանի որ մարդիկ չեն կարող առանձնանալ 
իրենց գիտելիքներից, կարողություններից, հմտություններից կամ այլ 

 
7 Տե՛ս Хайкин М., Эволюция теории человеческого капитала, 

http://nlr.ru/news/20170427/haikin.pdf 
8 Տե՛ս Մարզպանյան Հ., Մարկոսյան, Խաչատրյան Ն., Միգրացիայի ռիսկերը և 

մարդկային կապիտալի վերարտադրությունը, //ԵՊՀ հրատ., 2016,  էջ 12: 
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արժեքներից այն կերպ, ինչպես կարող են ձերբազատվել ֆինանսական և 
ֆիզիկական ակտիվներից»:9 

Տնտեսագիտությունում կապիտալն ավանդաբար մեկնաբանվել է 
որպես արժեք ձևավորող կամ հավելյալ արժեք ստեղծող միջոց, որն ունի 
ավանսավորման, կուտակման, փոխակերպման, շարժունության, վերար-
տադրման և ինքնաճման հատկություններ: Այս առումով, մարդկային 
կապիտալի հայեցակարգի ձևավորման հիմքում դրվում է կապիտալի 
էության վերաբերյալ ավանդական պատկերացումների վերաիմաստա-
վորումը, համաձայն որի, կապիտալ է համարվում այն ամենը, ինչը հա-
մապատասխանում է հետևյալ չափանիշներին. 

➢  որոշակի ժամանակահատվածում ապահովում է եկամտի  որոշա-
կի հոսք, 

➢  ձևավորվում է ներդրումների արդյունքում, 
➢  ունի ինքնաաճելու հատկություն:10 

Հետևաբար, հետազոտողները հենց այս առումով են դիտարկում 
մարդկային կապիտալը, քանի որ վերջինս հանդիսանալով անհատի 
անբաժանելի մաս, նրան ապահովում է եկամտային ներհոսքեր ինչպես 
նաև` ոչ  տնտեսական օգուտներ, պահանջում է որակի բարձրացման և 
ընդլայնման առումով ներդրումներ, աշխատանքային հմտությունների, 
կարողություների, գիտելիքների, փորձի ձևավորման համար վերարտա-

դրման ծախսեր, որոնք ի վերջո հանգեցնում են ոչ միայն մարդկային կա-
պիտալի պաշարմանը, այլև կուտակային աճին:  

Այս առումով, XX դ. երկրորդ կեսից, տնտեսության մեջ մարդ-
կային կապիտալի դերի նկատմամբ հետազոտողների վերաբերմունքի 
արմատական փոփոխությունը, հետարդյունաբերական հասարակությու-
նում մտավոր պոտենցիալի` որպես արտադրության աճի կարևոր ռազ-
մավարական բաղադրիչի նոր ըմբռնումը եկան հաստատելու, որ հենց 
մարդկային կապիտալն է իր գերիշխող դերով դառնում ժամանակակից 
ինովացիոն տնտեսության` որպես տնտեսության զարգացման հաջորդ` 
բարձր փուլի ստեղծման գլխավոր գործոնը:11  

 
 

Աղյուսակ 1. 
Մարդկային կապիտալի բնութագրումները ըստ տարբեր հետա-

 
9 Տե՛ս Շահնազարյան Հ., Մարդկային կապիտալը որպես գիտելիքահենք 

տնտեսության ձևավորման գլխավոր գործոն, https://artsakhlib.am/wp-

content/uploads/2020/08/ 
10 Տե՛ս Մայիլյան Ֆ., Մարդկային կապիտալում կատարվող ներդրումների 

առանձնահատկությունները, //Բանբեր ՀՊՏՀ, 2018, #2, էջ 10-11: 
11 Տե՛ս Ասատրյան Գ., Մարդկային կապիտալը և նրա հումանիստական 

չափումը, Լրաբեր հասարակական գիտությունների http://lraber.asj-oa.am/6160/ 
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զոտողների12 
 

Տարի Հետազո-

տող 

Սահմանումը 

1961 Շուլց Մարդկային կապիտալը, իր կրթական և առողջապա-

հական բաղադրիչներով նպաստում տնտեսական աճին: 

1964 Բեքեր Մարդկային կապիտալը գիտելքների, տեղեկատվության, 

գաղափարների, կարողությունների և առողջական 

վիճակի համախումբն է, որը հանդես է գալիս որպես 

հիմնական արտադրողականության գործոն: 

1970 Թյուրոու Մարդկային կապիտալը  գիտելիքների և կարողություն-

ների վրա հիմնված  բարիքներ արտադրելու  անհատի 

ունակությունն է: 

1978 Բոուեն Մարդկային կապիտալը գիտելքների, ունակությունների, 

աշխատանքային էներգիայի և շարժառիթների համակ-

ցությունն, որով թողարկվում են ապրանքներ և մատուց-

վում ծառայություններ` կոնկրետ ժամանակում: 

1991 Կրիտսկի Մարդկային կապիտալը ավանսավորված ռեսուրս է, ի 

սկզբանե ներառելով կրթության, դաստիարակության, աշ-

խատանքային կարողությունների ներդրումներ: 

1998 Ստյուարդ Մարդկային կապիտալը առավելապես ինտելեկտուալ է, 

բաղկացած գիտելիքների և բարձր որակավորում ունեցող 

աշխատանքային հմտություններից: 

2000 Բաժենովա Մարդկային կապիտալը գիտելիքների, ունակությունների, 

կրթության մակարդակի, արտադրական փորձառության, 

ինտելեկտուալ պոտենցիալի համախումբ է: 

2007 Գենկին Մարդկային կապիտալը անհատի բնատուր կարողու-

թյունների, տաղանդի, պրոֆեսինալիզմի համախումբն է, 

որը ձևավորում է հանրային բարիքներ: 

2012 Ստուկաչ Մարդկային կապիտալը ներկայացնում է երկու կտըր-

վածքով` բազային և հետագա զարգացմանը ենթակա: 

2013 Նոսկովա Մարդկային կապիտալը գիտելքների, հմտությունների և 

կարողությունների պաշարն է, որն ապահովում է անհա-

տի և հասարակության բարեկեցություն: 

2016 Բորշեվա Մարդկային կապիտալը գիտելքների, ստեղծարար գոր-

ծունեության համակցությունն է, որի օգտագործումը հան-

գեցնում է տնտեսական աճի: 

 
Հետևաբար, աշխատանքային ռեսուրսները հետազոտողների կող-

մից դիտարկվեցին ոչ թե պարզապես աշխատուժ, այլ կապիտալ, այն 

 
12 Տե՛ս Владимирова Ц., Развитие теории человеческого капитала организации в 

цифровой экономики, //Российское предпринимательство, том 19, #9, 2018, стр. 

2674.     
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դիտարկելով վերջինիս առնչվող բոլոր հատկություններով, ինչպիսիք են 
ավանսավորումը, կուտակումը, հավելյալ օգուտներ ստանալու նպատա-
կադրումը, ներդրումների ճանապարհով արդիականացումը, վերար-
տադրությունը, փոշիացման ռիսկերը: 

Մարդկային կապիտալի առավել ընդհանրական բնորոշմամբ 
ներկայացվում է որպես աշխատուժի գիտելիքների, կարողությունների, 
փորձի և հմտությունների համախումբ, որի որակական բարելավումը 
տեղի է ունենում առողջապահական, կրթական, որակավորման բար-
ձրացման, սոցիալ–մշակութային և այլ ուղղություններով իրականացվող 
շարունակական ներդրումների շնորհիվ` դրանից ստացվելիք հատույցի 
ավելացման նպատակով:13 Սակայն դրան զուգահեռ, հետազոտողները 
իրենց բնորոշումն են տալիս մարդկային կապիտալը սահմանելիս, ընդ-
հանրականից բացի, որոշ առումներով տարբերակիչ մեկնաբանություն-
ներ ներկայացնելով (տե՛ս աղյուսակ 1): 

Սակայն, մինչ մարդկային կապիտալի տարբեր մեկնաբանում-
ների վերլուծելը, նպատակահարմար ենք համարում ներկայացնելու 
տնտեսական համակարգում մարդկային կապիտալի դրսևորման ա-
ռանձնահատկությունները (տե՛ս գծապատկեր 1.): Ի տարբերություն դա-
սական տնտեսագետների կողմից կապիտալի դրսևորման բնութագ-
րումների, մարդկային կապիտալն ունի իրեն հատուկ ձևավորման և 

օգտագործման դրսևորումները: Նախ պետք է ընդգծել, որ եթե նյութկան և 
ֆինանսական կապիտալը ձեռքբերովի չէ և այն ավանսավորվում է 
կազմակերպվող տնտեսական գործունեության շնորհիվ, ապա մարդ-
կային կապիտալը ի սկզբանե ձեռքբերովի է: Ծնվելով, անհատը արդեն 
իսկ ունի մարդուն բնորոշ ստեղծարարության, ձեռներեցության, կազմա-
կերպչական հմտությունների պոտենցիալ, որն արդեն իսկ չափահաս 
տարիքում կարող է տարբեր աստիճաններով դրսևորվել: Սակայն, այդ 
բնատուր հատկությունները, մարդու կենսագործունեության ընթացքում 
զարգանում են և լրացվում են կապիտալի օգտակարությանը աջակցող 
ձեռքբերովի այլ կարողություններով: Հետևաբար, ի տարբերություն տըն-

տեսական համակարգում կիրառվող նյութական և ֆինանսական կա-
պիտալի, ավանսավորված մարդկային կապիտալը բնատուր օգտակար 
հատկանիշներով չի բավարավում և անընդհատ աճ է ապրում, իր 
կենսագործունեության ընթացքում կրելով դինամիկ փոփոխություններ և 
ձգտելով կատարելիության: 

 
 
 
 

 
13 Տե՛ս Нуреев Р., Человеческий капитал и проблемы его развития в современной 

России //Общественные науки и современность, № 4., 2009,  стр. 45. 
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 Մարդկային   կապիտալ 

 

 

 

   ավանսա-                 վերարտադ-          հավելյալ           ինքնա-          կուտա- 

   վորում                       դրում                    արդյունք             աճում           կում 

 

 

 

բնա-      ձեռք-      ծնելիու-    որակա-   օգտակար      հատույցի   քանակի   որակա-     

տուր      բերովի    թյուն        վորում     պոտենցիալ   աճ               հավելաճ  կան աճ  

 

 

 

                գիտելիք + հմտություններ + կարողություններ 

 

 

 

               տնտեսական աճ, տնտեսական անվտանգություն և մրցունակություն 

 

      Գծապատկեր 1.  Մարդկային կապիտալի դրսևորման առանձնահա- 
                                    տուկ հատկանիշները տնտեսական համակարգում14 

 
Մարդկային կապիտալը, ի տարբերություն դասական կապիտալի 

մեկնաբանման պատկերացումների, ունի վերարտադրության իր առանձ-
նահատկությունները: Եթե նյութական կապիտալը, օգտագործվելով 
տնտեսական գործունեությունում, աստիճանաբար մաշվում է ոչ ընթա-
ցիկ ակտիվների մասով և արդյունքում մարդու ներազդեցությամբ ար-
դիականացման և լրացումների պահանջ է զգում, ապա մարդկային 
կապիտալը չի մաշվում, այլ վերարտադրվում է ազգաբնակչության ծնե-

լուիթյան շնորհիվ:15 Ավելին, մարդկային կապիտալի վերարտադրու-
թյունը, ի տարբերություն տնտեսական համակարգում ավանդական ճա-
նաչում ստացած կապիտալի, մշտապես ուղեկցվում է որակական բարե-
փոխումներով, և յուրքանչյուր սերունդ տարբերվում է նախորդից` ձեռք 
բերած գիտելիքների, աշխատանքային հմտությունների և ստեղծարար 
կարողությունների լրացուցիչ պաշարով: 

Հատկանշական է նշել, որ հավելյալ արդյունք ապահովելու տե-

 
14 Կազմվել է հեղինակի կողմից: 
15 Տե՛ս Khachatryan N., Sargyan H.,  National Value system impact on the economy of 

Armenia //Wisdom, Vol.14, #1, 2020, pp. 105-111. 
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սանկյունից մարդկային կապիտալը նույնպես ունի առանձնահատկու-
թյուններ: Այսպես, եթե նյութական կապիտալի բաղադրիչներ հանդի-
սացող ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվների օգտագործումը հետամուտ է 
լինում հավելյալ արդյունքի ստացմանը` հիմնականում ձեռնարկատի-
րական շահույթի տեսքով,16 ապա մարդկային կապիտալի օգտագործման 
պարագայում հավելյալ արդյունքը քննարկվում է օգտակար պոտենցիալի 
կտրվածքով, քանի որ մարդկային կապիտալում գեներացված անհատի 
ստեղծարարությունը, սոցիալ-բարոյական հոգեկերտվածքը, հումանիզմը 
ձևավորում են հավելյալ ոչ նյութական բարիքներ, որոնք անգհատելի են 
հասարակության համար (օրինակ մանկավարժի, կոմպոզիտորի կամ 
հանրային կառավրչի աշխատանքը): Ուստի կարծում ենք, որ մարդկային 
կապիտալի պարագայում տեղին է նշել ոչ թե հավելյալ եկամուտների 
կամ շահույթի, այլ օգտակար պոտենցիալի ձևավորումը (տե՛ս գծա-
պատկեր 1.): 

Դասական տնտեսագիտությունը արդեն իսկ ապացուցել է, որ 
կապիտալի օգտագործման նպատակադրումներից առաջնային է հա-
մարվում ոչ միայն հավելյալ արդյունքի ստացումը, այլև ներդրված 
կապիտալի պարբերաբար ինքնաճման ապահովումը: Այստեղ էլ, մարդ-
կային կապիտալը հանդես է գալիս այն առանձնահատկությամբ, երբ 
հատկապես ինովացիոն տնտեսության պայմաններում հայտնվում է 

խիստ մրցակցային պայմաններում և անընդհատ ձգտում է որակական 
աճի, ինչպես նաև  օգտագործման հատույցի կատարլիության: Մարդ-
կային կապիտալը իր որակական հատկանիշներով աճի արագընթաց 
տեմպեր է արձանագրում ավանդական կապիտալի նկատմամբ, քանի որ 
անհատի ստեղծարարությունը, առաջնորդությունը, պրոֆեսիոնալիզմը, 
մտավոր ներուժը շատ ավելի են արժեվորվում հետինդուստրիալ դա-
րաշրջանում:17 

Եվ վերջապես, կուտակման առումով մարդկային կապիտալին 
նույնպես հատուկ են առանձնահատուկ դրսևորումներ: Նախ, ի տար-
բերություն նյութական և ֆինանսական կապիտալի, որոնք վերականգ-

նվում, ընդլայնվում և կուտակվում են մարդու ձեռնարկատիրական գոր-
ծունեության շնորհիվ, մարդկային կապիտալի կուտակման աղբյուր է 
հանդիսանում առաջին հերթին ազգաբնակչության քանակական հա-
վելաճը (տե՛ս գծապատկեր 1.): Այսինքն, մարդկային կապիտալի կու-
տակվում է առաջին հերթին բիոլոգիական ճանապարհով: Սակայն, 

 
16 Տե՛ս Денисов В.Т., Авдеева Е.С. Готовность человеческого капитала к 

стратегическим преобразованиям промышленного предприятия // Креативная 

экономика, 2015. № 3,cтр. 343-354. 
17 Տե՛ս Ермоченко О.Н. Теории воспроизводства человеческого капитала и 

определение структуры кадрового потенциала // Транспортное дело России, 2009,  

№ 12,  cтр. 67-69. 
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կուտակման ոչ պակաս կարևոր աղբյուր է հանդիսանում կրթության, 
առողջապահության կազմակերպումը, ինչպես նաև փորձառության պա-
շարումը և աշխատուժի շարժունությունը: Եթե բիոլոգիական աղբյուրը 
մի կողմից ապահովում է մարդկային կապիտալի կուտակման քանակա-
կան կողմը, ապա մյուս կողմից, մասնագիտական կարողությունների 
աճը, փորձառության փոխանցումը սերունդներին, աշխատուժի շարժու-
նության շնորհիվ փորձի ձեռքբերումը որակյալ մարդկային կապիտալի 
կուտակման լուրջ գործոններ են հանդիսանում:18 

 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Մարդկային կապիտալի հատույցը չի դրսևորվում զուտ տնտեսա-
կան դրսևորումներով, եկամտի կամ շահութաբերության աճով, այլ այն 
առավել ընդգրկուն է, և ներառում է օգտակար պոտենցիալ, որը կարող է 
մարդկային կապիտալի օգտագործման արդյունքում  հանդես գալ 
ինչպես տնտեսական, այնպես էլ ոչ տնտեսական արդյունքերով: 

Մարդկային կապիտալը, ի տարբերություն նյութական կապիտա-
լի, ունենալով ոչ նյութական բաղադրիչներ, տնտեսական համակարգում 
բազմակարծություն է ձևավորում ինչպես արժևորման, այնպես էլ օգտա-
կար ծառայության ժամկետների սահմանման առումներով: 

 

Հիմնաբառեր. մարդկային կապիտալ, օգտակար պոտենցիալ, կա-
պիտալի հատույց, կապիտալի վերարտադրություն, կապիտալի որակա-
կան բաղադրիչներ      
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ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ  

ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО КАПИТАЛА И ОСОБЕННОСТИ ИХ 

ПРОЯВЛЕНИЯ 

Грачья Саргсян 

Аспирант факультета экономики и менеджмента ЕГУ 

 

Основные харктерные черты проявления человеческого капитала в 

экономической системе являются  авансирование и воспроизводство 

капитала, которое осуществляется за счет сочетания биологического и 

экономического влияния, когда рост капитала обусловлен не только 
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прогрессом увелечения населения, но и вложением внем знаний, 

профессионализмом работы, здаровохранения.  

Кроме того, отдача от человеческого капитала не является результа-

том чисто экономического роста производства, дохода или прибыльности. 

Она более содержима и включает полезный потенциал, который может 

возникнуть в результате использования человеческого капитала, как с 

экономической, так и с неэкономической точки зрения. Человеческий 

капитал, в отличие от материального капитала, имеет нематериальные 

компоненты в экономической системе, как с точки зрения оценки, так и с 

точки зрения определения срока полезного использования. 

 

Ключевые слова: человеческий капитал, полезный потенциал, рента-

бельность капитала, воспроизводство капитала, качественные составляющие 

капитала  

 

 

ECONOMIC CHARACTERISTICS OF HUMAN CAPITAL AND 

EXERTION FEATURES 

 

Hrachya Sargsyan 

Postgraduate student of YSU department of Economics and Management 

 

These are the main features of the manifaestation of human capital in the 

economic system. 

First, capital advancement - reproduction, which is realized through the 

combination of biological and economic influence, when the growth of capital is 

conditioned not only by the progress of the population growth, but also by the 

investment of knowledge, work professionalism, health program. Secondly, the 

return on human capital does not come from purely economic output, income or 

profitability growth, but it is more inclusive and contain useful potential that can 

result from the use of human capital - both economically and non-economically 

outcomes. Third, human capital, unlike tangible capital, has intangible components 

in the economic system, both in terms of valuation and the definition of useful life. 

 

Keywords: human capital, useful potential, return on capital, reproduction 

of capital, quality components of capital 
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Տրանսֆերային գնագոյացման քաղաքականությունը մեծապես 

կապված է ընկերության կազմակերպական կառուցվածքից, որը բնու-
թագրվում է ստորաբաժանումների ինքնավարության աստիճանով: Ըն-
կերության կողմից տրանսֆերային գնագոյացումն օգտագործելու չորս 
հիմնական պատճառ կա. հարկային խնայողություններ, կատարողակա-

նի չափման դյուրացում, առևտրային որոշումների համար համապա-
տասխան տեղեկատվության տրամադրում, նպատակային համահունչ 
որոշման ընդունման հեշտացում։  

Տրանսֆերային գնագոյացումով կատարվում է ապրանքի և ծառա-
յությունների փոխադարձ փոխանցում: Դա տեղի է ունենում, երբ երկու 
հարակից ընկերություններ, այսինքն՝ մայր ընկերություն և դուստր ձեռ-
նարկություն, կամ ընդհանուր դուստր ձեռնարկության կողմից վե-
րահսկվող երկու դուստր ձեռնարկություններ, իրար հետ առևտուր են 
անում, ինչպես օրինակ, երբ ԱՄՆ-ում տեղակայված Coca-Cola-ի դուստր 
ընկերությունը, ինչ-որ բան է վաճառում Ֆրանսիայում գտնվող Coca-Cola- 

ի դուստր ձեռնարկությանը:  
Դա եկամտի բաշխման մեխանիզմ է տարբեր ստորաբաժանումնե-

րի միջև, որոնք համատեղ մշակում, արտադրում և շուկա են դուրս 
բերում  ապրանքներ և ծառայություններ: Տրանսֆերային գնագոյացումը 
վերաբերում է ապրանքների, ծառայությունների կամ գույքի օգտագործ-
ման համար հարակից կողմերի միջև գանձվող վճարների սահմանմանը, 
վերլուծությանը, փաստաթղթավորմանը և ճշգրտմանը: 

Տրանսֆերային գնագոյացման մասին առաջին հիշատակումները 
հանդիպում են Անգլիայում 19-րդ դարի վերջին: Միջազգային մակար-
դակով տրանսֆերային գնագոյացման օրենսդրական կարգավորումը ա-
ռաջին անգամ տեղի ունեցավ 1976 թվականին: Մասնավորապես, 

ընդունվեցին Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմա-
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կերպության «Միջազգային ներդրումների և բազմազգ ձեռնարկություն-
ների մասին» հռչակագիրը (1976թ.) և «Տրանսֆերային գնագոյացման և 
բազմազգ ձեռնարկությունների մասին» ուղեցույցը (1979թ.): 

2019 թվականի դրությամբ տրանսֆերային գնագոյացման կարգա-
վորումները ադապտացվել են աշխարհի 124 երկրների կողմից: Այդ 
կարգավորումները ուղենշային նշանակություն ունեն պետությունների 
համար՝ առավել թափանցիկ դարձնելու հարկային քաղաքականությունը 
և ուղղված են ապահովելու ամբողջ աշխարհում տրանսֆերային 
գնագոյացման արդարությունը և ճշգրտությունը: 

Այս համատեքստում առանձնացվում են տրանսֆերային գնագո-
յացման իրականացման չորս հիմնական պատճառներ. 

Հարկային խնայողություն. Տրանսֆերային գնի կիրառման ամե-
նահայտնի խթանը երկրներում գործող հարկային դրույքաչափերի 
տարբերությունն է: Եթե շահութահարկի դրույքաչափերն ավելի բարձր 
են B երկրում, քան A երկրում, հետևապես մայր գործարքային ընկե-
րությունը A- ից մատակարարում է B- ի դուստր ձեռնարկություն՝ ձևա-
վորելով առավել քիչ հարկային պարտավորություն։ 

Շահաբաժնի, ռոյալթիի, վարկի տոկոսագումարի փոխանցում և 
այլն. Տրանսֆերային գինը միայն մեկն է այն եղանակներից, որով 
գործարքային կորպորացիաները կարող են միջոցներ փոխանցել:  

Փոխարժեքի փոփոխություններ. Տրանսֆերտային գնագոյացումը 
կարող է հանդիսանալ վերազգային կորպորացիայի դրամական և ֆի-
նանսական կառավարման կարևոր տարր: Երբ ենթադրվում է, որ արժե-
զրկումն անխուսափելի է, հավանական է, որ կորպորացիան, հնարա-
վորության սահմաններում, տրանսֆերտային գնագոյացման մեխանիզմի 
միջոցով տեղափոխի շահույթը և կանխիկ մնացորդները երկրից դուրս: 

Նպատակային համահունչ որոշում կայացնելը. Ներքին արտադ-
րանք թողարկելը չի կարող լինել ընկերության համար ամենաշահավետ 
տնտեսական որոշումը: Գնման բաժինը կարող է ի վիճակի լինել ձեռք 
բերել նմանատիպ ապրանք ավելի ցածր գնով, քան փոխանցման գինը, 

միևնույն ժամանակ մատակարարող ստորաբաժանումը կարող է օգտա-
գործել կարողությունը՝ ավելի շահավետ գործունեություն իրականացնե-
լու համար:  

Մի շարք վերլուծաբաններ տրանսֆերային գնագոյացումը սկզբա-
նական շրջանում մեկնաբանում էին որպես հարկերից խուսափելու մա-
նիպուլյացիա:19 Վերջինս էլ դարձավ հետևանք այն բանի, որ իսկական 
«որս» էր սկսվել խոշոր ընկերությունների նկատմամբ: ԱՄՆ Սենատի 
հետաքննությունը Իռլանդիայի իշխանություններին մեղադրել էր Apple 
Inc.-ին հարկային հատուկ վերաբերմունք ցուցաբերելու մեջ: ԵՄ 

 
19 Տե՛ս Taibbi Matt (2011)։ ''Corporations to Get Tax Holiday? You're Kidding?'', 

Rolling Stone.    

https://hy.wikipedia.org/wiki/%D5%80%D5%A1%D6%80%D5%AF
https://www.rollingstone.com/politics/news/holiday-in-scambodia-20110720
https://www.rollingstone.com/politics/news/holiday-in-scambodia-20110720
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հակամենաշնորհային հանձնակատար Խոակին Ալմունիան էլ, իր հեր-
թին, նախաձեռնել էր այս խոշոր ընկերությունների (Apple, Google, 
Starbucks և Fiat) հետաքննությունը՝ պարզելու, թե արդյոք ընկերություն-
ների հարկային գործարքները Իռլանդիայի, Նիդեռլանդների և Լյուքսեմ-
բուրգի հետ անօրինական պետական օգնություն են ենթադրում:20 

Վտանգը կայանում է նրանում, որ թվարկված կորպորացիաները 
որդեգրում են տրանսֆերային գնագոյացման ագրեսիվ ռազմավարու-
թյուններ՝ շահույթն արհեստականորեն տեղափոխելու այն երկրներ, որ-
տեղ կան ավելի ցածր հարկեր կամ ավելի լավ հարկային արտոնու-
թյուններ: Վերջիններս նմանատիպ ընկերություններին անարդար առա-
վելություններ են տալիս մրցակիցների նկատմամբ՝ խախտելով ԵՄ 
հակամենաշնորհային օրենքը: 

Ըստ կոնգրեսի զեկույցի՝ Apple ընկերության հարկային գործառ-
նությունների ղեկավար Ֆիլիպ Բուլոքը ասել էր, որ ընկերությունը 
իռլանդական կառավարության հետ համաձայնագրերի միջոցով ստացել 
էր հարկի իջեցված դրույքաչափ: Մինչդեռ Իռլանդիայի կորպորատիվ 
հարկի դրույքն արդեն զգալիորեն ցածր էր ԱՄՆ-ի հարկային դրույ-
քաչափից 12,5%-ով: Սակայն վերջին 10 տարիների ընթացքում Apple 
ընկերությունը վճարել է ընդամենը 2% կամ ավելի ցածր հարկեր` իր 74 
միլիարդ դոլար օֆշորային եկամտի դիմաց: 

Apple, Google, Starbucks և Fiat ընկերությունները շարունակում էին 
պնդել, որ արտերկրում վճարում են իրենց բոլոր օրինական հարկերը: 
Միևնույն ժամանակ, Իռլանդիան նույնպես հերքել էր ցանկացած մաս-
նակցություն անօրինական գործերին: 

Արդյունքում ԵՄ Գլխավոր դատարանի 2020 թվականի հուլիսի 
որոշումը փաստեց և հաստատեց այն փաստը, որ Apple ընկերության 
տրանսֆերային քաղաքականությունը ագրեսիվ համարել չի կարելի և 
ընկերության գործերում պետական անօրինական աջակցություն 
գոյություն չունի:21 

Չնայած վերը նշված որոշմանը ԵՄ հակամենաշնորհային հանձ-

նաժողովը անընդհատ վերահսկողություն է իրականացնում ակտիվ 
տրանսֆերային գնագոյացում իրականացվող ընկերությունների 
նկատմամբ: 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի Հանրապետությանը, ապա մեր 
երկրում տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորումները Հայաստանի 
Հանրապետությունում իրենց կիրառությունն են ստացել 2020 թվականի 
հունվարի 1-ից: ՀՀ Հարկային օրենսգրքի «Տրանսֆերային գնագոյացման 

 
20 Տե՛ս Duhigg, Charles (April 29, 2012)[''How Apple Sidesteps Billions in Taxes''] New 

York Times.(Retrieved 4-20-12.). 
21 Տե՛ս https://www.internationaltaxreview.com/article/b1n4c5gxmcybgj/a-us-

perspective-on-transfer-pricing-and-eu-state-aid 
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կարգավորումները» գլուխը նվիրված է վերջինիս կարգավորմանը, որի 
համաձայն, եթե հարկ վճարողի հարկային տարվա ընթացքում իրա-
կանացրած բոլոր վերահսկվող գործարքների հանրագումարը գերազան-
ցում է 200 միլիոն դրամը, ապա վերահսկվող համարվող գործարքների 
նկատմամբ կիրառվում են տրանսֆերային գնագոյացման կարգավորում-
ները և հարկ վճարողը պարտավորվում է վերահսկվող գործարքների 
մասին ծանուցում ներկայացնել հարկային մարմին: 

Պարզած ձեռքի հեռավորության տիրույթի ստորին սահմանը/շեմը 
որոշվում է հետևյալ եղանակով՝ 

• եթե ֆինանսական ցուցանիշի օգտագործված արժեքների 
թվի և 0.25-ի արտադրյալը ամբողջ թիվ է, ապա նշված ստորին սահմանը 
պետք է լինի ֆինանսական ցուցանիշի արժեքի՝ այդ արտադրյալին հա-
վասար թվի և նշված արտադրյալին անմիջապես հաջորդող թվից ավելի 
մեծ թիվ ունեցող ֆինանսական ցուցանիշի արժեքի միջին թվաբանական 
արժեքը, 

• եթե ֆինանսական ցուցանիշի օգտագործված արժեքների 
թվի և 0.25-ի արտադրյալը կոտորակային թիվ է, ապա նշված ստորին 
սահմանը պետք է լինի այն ֆինանսական ցուցանիշի արժեքը, որը  
համարժեք է այդ կոտորակային թվի ամբողջ մասին, գումարած մեկ։ 

Պարզած ձեռքի հեռավորության տիրույթի վերին սահմանը/շեմը 

որոշվում է հետևյալ եղանակով՝ 
• եթե ֆինանսական ցուցանիշի օգտագործված արժեքների 

թվի և 0.75-ի արտադրյալը ամբողջ թիվ է, ապա նշված վերին սահմանը 
պետք է լինի ֆինանսական ցուցանիշի արժեքի՝ այդ արտադրյալին հա-
վասար թվի և նշված արտադրյալին անմիջապես հաջորդող թվից ավելի 
մեծ թիվ ունեցող ֆինանսական ցուցանիշի արժեքի միջին թվաբանական 
արժեքը,   

• եթե ֆինանսական ցուցանիշի օգտագործված արժեքների 
թվի և 0.75-ի արտադրյալը կոտորակային թիվ է, ապա նշված վերին 
սահմանը պետք է լինի այն ֆինանսական ցուցանիշի արժեքը, որը 

հավասար է այդ կոտորակային թվի ամբողջ մասին, գումարած մեկ:  
Ենթադրենք` ֆինանսական ցուցանիշների արժեքների սկզբնա-

կան խումբն է 5%, 7%, 12%, 3%, 1%, 13․25%, 11%, 5%, 6․5%։ Արժեքները 
դասավորվում և համարակալվում են ըստ աճման կարգի։  

Ստորին սահմանը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ` 
1. Արժեքների թիվը բազմապատկվում է 0․25-ով՝ 9*0․25=2.25 
2. Քանի որ ստացված արդյունքը կոտորակային թիվ է, ապա 

օգտագործվում է այդ թվի ամբողջ մասը՝ 2-ը: 
3. Ստորին սահմանի/շեմի համարը (արժեքը) կհաշվարկվի հետևյալ 

կերպ՝ 2+1=3 
4. Ստորին սահմանը/շեմը հավասար կլինի 3-րդ արժեքին՝ 5%: 

Վերին սահմանը հաշվարկվում է հետևյալ կերպ` 
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1. Արժեքների թիվը բազմապատկվում է 0․75-ով՝ 9*0․75=6.75 
2. Քանի որ ստացված արդյունքը կոտորակային թիվ է, ապա 

օգտագործվում է այդ թվի ամբողջ մասը՝ 6-ը: 
3. Ստորին սահմանի/շեմի համարը (արժեքը) կհաշվարկվի հետևյալ 

կերպ՝ 6+1=7 
4. Ստորին սահմանը/շեմը հավասար կլինի 7-րդ արժեքին՝ 11%: 
Արդյունքում պարզած ձեռքի հեռավորության տիրույթը կլինի 5%-

ից 11%: 
Հարկման ոլորտում տրանսֆերային գնագոյացման մեխանիզմի 

գործունեությունը ավելի լավ պատկերացնելու համար ընդունենք, որ  
գործ ունենք զարգացած (օր.՝ ԱՄՆ) և զարգացող (օր.՝ Հայաստան) պե-
տություններում գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների 
հետ՝ պայմանականորեն նշելով ABC (մայր ընկերություն) և XYZ (դուստր 
ընկերություն)  համապատասխանաբար: Երկու կազմակեպություններն 
են զբաղվում են փոքր շարժիչների արտադրությամբ: Ենթադրենք՝ մայր 
գործարանը, որը գտնվում է տնտեսապես զարգացած երկրում, ար-
տադրում է շարժիչի բոլոր մասերը, իսկ տնտեսապես զարգացող երկրում 
գտնվող XYZ ընկերությունը միայն հավաքում և կոմպլեկտավորում է 
ABC-ից ստացված մասերը:  

Արտադրական նման սխեման ընտրելու հիմնական շարժառիթը 

ընկերության հարկային բեռը թեթևացնելն է քանի որ զարգացած երկրում 
շահութահարկի դրույքաչափը 35% է, իսկ զարգացող երկրում` 18%: 

Այսպիսով՝  միավոր շարժիչի միջազգային շուկայական գինը 9 
000 ԱՄՆ դոլար է, իսկ թողարկման ինքնարժեքը` 6 000 ԱՄՆ դոլար 
(5 400$` շարժիչի մասեր, 600$` փաթեթավորման, կոմպլեկտավորման և 
տարայավորման ծախսեր): 

Եթե շարժիչը ամբողջությամբ կոմպլեկտավորվի մայր գործարա-
նում, ապա շահութահարկի գումարը միավոր շարժիչի հաշվով 
կկազմի`  

(9 000 – 6 000) x 35% = 1 050$: 

Վերջինս կրճատելու նպատակով ABC մայր ընկերությունը հար-
կվող բազայի մեծ մասը միտումնավոր տեղափոխում է զարգացող եր-
կրում գործունեություն ծավալող XYZ դուստր ընկերություն` միավոր 
շարժիչի կիսաֆաբրիկատային կոմպլեկտի գծով սահմանելով ընդամենը 
5 500 ԱՄՆ դոլար տրանսֆերային գին՝ պատճառաբանելով, որ վաճա-
ռում է «կիսատ» արտադրանք»: Ինչի արդյունքում ABC մայր ընկերության 
ամբողջական պարտավորությունները շահութահարկի գծով կկազմեն. 

 
 
. 
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Երկիր Հարկային 
պարտավորություն 

Հաշվարկ 

Զարգացած 35$ (5 500$ - 5 400$) x 35% 
Զարգացող 522$ (9 000$ - (5 500$ + 600$)) x 18% 
Ընդամենը 557$ 35$ + 522$ 

 
Այս կերպ կազմակերպությունը, կիրառելով տրանսֆերային գին, 

հնարավորություն է ստեղծում շարժիչի վաճառքի արդյունքում ձևավո-
րվող շահութահարկի պարտավորությունը միավորի հաշվով նվազեցնել 

1 050$-ից մինչև 557$, քանի որ ավելի բարձր դրույքաչափ ունեցող երկրից 
(զարգացած) հարկման բազան տեղափոխեց ավելի ցածր դրույքաչափ 
ունեցող երկիր (զարգացող): 

Այսպիսով՝ տրանսֆերային գնով վերազգային կազմակերպու-
թյունները շեղվում են հարկման ընդգրկուն բազայից: Ներկայացված 
օրինակում զարգացած երկրում գործող կազմակերպությունը կարող էր 
իր արտադրանքի թողարկումը ամբողջացնել և արտահանել միջազգային 
շուկա` վաճառքի, բայց այդ ճանապարհը հարկման առումով նախըն-
տրելի չէր: Այդ իսկ պատճառով արտադրանքը միջազգային շուկա 
հասավ տարանցիկ ճանապարհով` տրանսֆերային վաճառքի գին սահ-

մանելով շահութահարկի ցածր դրույքաչափ ունեցող երկրում գործող և 
գնորդ հանդիսացող դուստր կազմակերպության համար, որն էլ պատ-
րաստի արտադրանքը ամբողջովին վերավաճառեց միջազգային շուկա-
յում, արդեն իսկ շուկայական գներով: 

Կատարված ուսումնասիրության հիմնական նպատակն է 
տրանսֆերային տարբեր գների գործնական կիրառության հիման վրա 
գնահատել մեթոդները և դրանց կիրառման ազդեցությունը տարբեր բիզ-
նես ռազմավարության վրա: Վերլուծել տարբեր կորպորատիվ ձեռնար-
կությունների կողմից տրանսֆերային գնագոյացման միջոցով իրակա-
նացված հարկային մանիպուլյացիաները՝ համաձայն ՏՀԶԿ ուղեցույցերի: 

ՏՀԶԿ ուղեցույցները պարունակում են տրանսֆերային գնագո-
յացման տարեկան փաստաթղթերի ձևավորման լայն պահանջներ և 
խիստ տույժեր անհամապատասխանության բացահայտման դեպքերում:  

Ըստ ուղեցույցների ամենակարևորը պարզած ձեռքի հեռավորու-
թյան սկզբունքի պահպանումն է: Փոխկապակցված կողմերի միջև 
կատարվող բոլոր գործարքները պետք է կատարվեն նշված սկզբունքի 
պահպանմամբ: Այնուամենայնիվ, բացառիկ դեպքերում ընկերությունը 
կարող է որոշում կայացնել չկիրառել պարզած ձեռքի հեռավորության 
սկզբունքը: Միայն ու միայն այն պարագայում, երբ տնօրենների խոր-
հուրդը, ինչպես նաև աուդիտը հստակ կերպով փաստաթղթավորում են 

այլ սկզբունք կիրառելու դրդապատճառները և բացահայտում են 
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վերջինիս ազդեցությունը շահույթի վրա՝ այն ներկայացնելով տարեկան 
հաշվետվություններում: 

Տրանսֆերային գների մանիպուլյացիա (ՏԳՄ). Այն ֆիքսում է 
շուկայական գնագոյացումը ոչ շուկայական հիմունքներով, ինչը, 
ընդհանուր առմամբ, հանգեցնում է կազմակերպության հարկի ընդ-
հանուր ծավալի խնայելուն` հաշվապահական շահույթը բարձր տոկո-
սադրույքային հարկային դաշտից ցածր դաշտ տեղափոխելով: Որպես 
հետևանք կարելի է ասել, որ մեկ երկրի նկատմամբ հարկային պար-
տավորությունները տեղափոխվում են մեկ այլ երկիր։ Տրանսֆերային 
գնագոյացման հիմքում ընկած է տրանսֆերային գների մանիպուլյա-
ցիայի բացահայտումը։ 

Ենթադրենք՝ առկա է կոշիկի արտադրության ԱԲԳ ձեռնարկու-
թյուն, որը Հայաստանում ունի դուստր կազմակերպություն։ Հայաստանի 
դուստր ձեռնարկությունը կոշիկ է արտադրում 5000 ՀՀ դրամ ինքնար-
ժեքով և մատակարարում ԱԲԳ կազմակերպություն: ԱԲԳ կազմակեր-
պությունը վաճառում է իր երկրում 20,000 ՀՀ դրամով։ Կարող ենք են-
թադրել, որ այն տրանսֆերային գինը, որը պետք է ստանա դուստր ըն-
կերությունը հավասար կլինի ինքնարժեքի և ողջամիտ շահույթի գու-
մարին։ Ենթադրենք՝ Հայաստանում շահութահարկի տոկոսադրույքը հա-
վասար է 20 տոկոս, իսկ ԱԲԳ կազմակերպության երկրում՝ 35 տոկոս։ 

Դեպք 1 – ԱԲԳ կազմակերպությունը դուստր կազմակերպու-
թյունից որոշում է գնել արտադրանքը 10,000 ՀՀ դրամով՝ 

 

 Դուստր 
կազմակերպություն 

ԱԲԳ 
կազմակերպություն 

Ընդհանուր 

Ինքնարժեք 5,000 10,000  
Վաճառքի 

գին 
10,000 20,000  

Հասույթ 5,000 10,000 15,000 
Հարկ 1,000 3,500 4,500 
Զուտ 

շահույթ 
4,000 6,500 10,500 

  
Ընդհանուր առմամբ, ԱԲԳ-ի կողմից վճարված հարկերից հետո 

ընդհանուր շահույթը (ներառյալ դուստր ձեռնարկությունը) կազմում է 
10,500 ՀՀ դրամ մեկ միավորի համար: 

Դեպք 2 – ԱԲԳ կազմակերպությունը դուստր կազմակերպու-
թյունից որոշում է գնել արտադրանքը 15,000 ՀՀ դրամով՝ 
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 Դուստր 
կազմակերպություն 

ԱԲԳ 
կազմակերպություն 

Ընդհանուր 

Ինքնարժեք 5,000 15,000  
Վաճառքի 

գին 
15,000 20,000  

Հասույթ 10,000 5,000 15,000 
Հարկ 2,000 1,750 3,750 
Զուտ 

շահույթ 
8,000 3,250 11,250 

 
Ընդհանուր առմամբ, ԱԲԳ-ի կողմից վճարված հարկերից հետո 

ընդհանուր շահույթը (ներառյալ դուստր ձեռնարկությունը) կազմում է 
11,250 ՀՀ դրամ մեկ միավորի համար: 

Դեպք 3 – ԱԲԳ կազմակերպությունը դուստր կազմակերպու-
թյունից որոշում է գնել արտադրանքը 20,000 ՀՀ դրամով՝ 

 

 Դուստր 
կազմակերպություն 

ԱԲԳ 
կազմակերպություն 

Ընդհանուր 

Ինքնարժեք 5,000 20,000  
Վաճառքի 

գին 

20,000 20,000  

Հասույթ 15,000 0 15,000 
Հարկ 3,000 0 3,000 
Զուտ 

շահույթ 
12,000 0 12,000 

 
Ընդհանուր առմամբ, ԱԲԳ-ի կողմից վճարված հարկերից հետո 

ընդհանուր շահույթը (ներառյալ դուստր ձեռնարկությունը) կազմում է 
12,000 ՀՀ դրամ մեկ միավորի համար: 

Դեպք 4 – ԱԲԳ կազմակերպությունը դուստր կազմակերպությու-

նից որոշում է գնել արտադրանքը 30,000 ՀՀ դրամով՝ 
 

 Դուստր 
կազմակերպություն 

ԱԲԳ 
կազմակերպություն 

Ընդհանուր 

Ինքնարժեք 5,000 30,000  
Վաճառքի 

գին 
30,000 20,000  

Հասույթ 25,000 -10,000 15,000 
Հարկ 5,000 -3,500 1,500 
Զուտ 

շահույթ 

20,000 0 13,500 
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Ընդհանուր առմամբ, ԱԲԳ-ի կողմից վճարված հարկերից հետո 

ընդհանուր շահույթը (ներառյալ դուստր ձեռնարկությունը) կազմում է 
13,500 ՀՀ դրամ մեկ միավորի համար: 

Տրանսֆերային գնագոյացման կարևորությունը տարեցտարի 
աճում է՝ դառնալով հարկման հիմնական միջազգային խնդիրը, որին 
բախվում են պետությունները: Հատկապես գրավիչ են տրանֆերային 
գնագոյացման գործիքները, քանի որ հիմնականում անտեսանելի են հա-
սարակության համար, իսկ դրանց հայտնաբերումը դժվար և թանկ է 
կարգավորող մարմինների համար:  

Այս գործընթացը կենսական կարևորություն ունի կորպորացիա-
ների համար, քանի որ էական ազդեցություն է ունենում հատվածային, 
ողջ արտադրանքի և համաշխարհային շահույթների վրա: Այն կարևոր է 
նաև ֆոնդային շուկաներում. քանի որ ազդում է շահաբաժնի, բաժնետոմ-
սի գնի և կապիտալի վերադարձի վրա: Տրանսֆերային գնագոյացումը 
կարևոր է նաև պետության համար, քանի որ վերջինս ազդում է այն հար-
կերի վրա, որը պետությունը կարող է գանձել կազմակերպություններից։  

Տրանսֆերային գնագոյացումը, ինչպես գիտությունն ու տեխնոլո-
գիան, չեզոք երևույթ է: Դրա օգտագործումը կամ նույնիսկ չարաշահումը, 
չի կարելի համարել ակնհայտ հանցագործություն։ Տրանսֆերային գնա-

գոյացումն ապօրինի գործողություն չէ. դա կարող է իրականացվել զուտ 
բիզնես նկատառումներից ելնելով՝ առանց կառավարությանը կամ որևէ 
շահագրգիռ կողմին խաբելու կանխամտածված փորձի: Ուստի տրանս-
ֆերային գնագոյացումը սովորաբար ընկալվում է որպես թույլատրելի և 
սովորական պրակտիկա, և ոչ թե հարկերից խուսափելու գործիք: Իսկ ինչ 
վերաբերում է տրանսֆերային գների մանիպուլիացիային, ապա այն 
իրենից ենթադրում է տարբեր մեթոդներ, որոնց օգտագործմամբ կազ-
մակերպությունները շահույթը հարկային բարձր տոկոսադրույք ունեցող 
երկրից տեղափոխում են ցածր տոկոսադրույք ունեցող երկիր, այդ եր-
կրներում ստեղծում են դուստր ձեռնարկություններ, որոնք օգտագործ-

վում են խոշոր ընկերությունների կողմից հարկերից խուսափելու և 
նրանց ընդհանուր շահույթն ավելացնելու համար: 

 Ուսումնասիրությունից հասկանում ենք, որ  
• կան շատ գործոններ, որոնք ազդում են տրանսֆերային 

գնագոյացման վրա, և տրանսֆերային գնագոյացումն ինքնին շատ 
ընդգրկուն թեմա է, և լավ հետազոտություն կատարելու համար 
տարիներ են պահանջվում: 

• դեռևս հստակեցված չեն ճշգրիտ մեթոդները` ընկերության 
կողմից արտասահմանյան փոխկապակցված ձեռնարկությանը վա-
ճառված ապրանքներն ու ծառայությունները գնահատելու համար։ 
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ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Վերջին տասնամյակում  տրանսֆերային գնագոյացումը դարձել է 

էական խնդիր ավելի լայն բիզնես լսարանի համար: Այն ներկայացվում է 
որպես մի խումբ սուբյեկտների, ստորաբաժանումների, դուստր ձեռնար-
կությունների և համատեղ ձեռնարկությունների միջև ծախսերի և եկա-
մուտների օպտիմալ բաշխման մեթոդ, որը հնարավորություն է տալիս 
ընկերություններին խուսափել հարկերից և նպաստել կապիտալի թռիչ-
քին: Տրանսֆերային գնագոյացումը հետևողականորեն իրենից ենթադ-
րում է մասնավոր շահերի մեծացման հնարավորություն, դրանով իսկ 
նպաստելով հարաբերական սոցիալական աղքատացմանը՝ խուսափելով 
պետական հարկերի վճարումից: Էապես տարբերվելով շուկայական 
ավանդական գնագոյացումից՝ այն հետապնդում է միջխմբային շահեր: 
Ընկերությունների համար հաճախ միջգերատեսչական գների շա-
հարկման միջոցով ընդհանուր հարկային բեռը նվազեցնելու խթան կա: 
Հարկային մարմինները ցանկանում են ապահովագրել, որ համաձայնեց-
ված գինը համարժեք լինի պարզած ձեռքի հեռավորության սկզբունքով 
հաշվարկված գնին՝ հարկային եկամուտների կորուստը կանխելու հա-
մար: 

Առաջարկում ենք մշակել մեխանիզմներ` հարկերի դրույքաչա-
փերի տարբերությունը նվազագույնի հասցնելու ուղղությամբ, որպեսզի 

նվազեցվի բիզնեսի շահույթի փոխանցման դրդապատճառը: Անհարժեշտ 
է, որ կառավարությունն էլ, իր հերթին,  հետևողականորեն ստուգի, թե 
արդյո՞ք տրանսֆերային գնագոյացման մեջ ներգրավված ընկերություն-
ները պահպանում են տրանսֆերային գնագոյացման ուղեցույցները, 
որոնք գտնվում են պարզած ձեռքի հեռավորության տիրույթում և այլն: 
Եթե ոչ, ապա պետք է սահմանվեն վարչական տուգանքներ: 

 
Հիմնաբառեր. տրանսֆերային գին, պարզած ձեռքի հեռավորու-

թյան տիրույթ, հարկային մանիպուլյացիա, տարանցիկ ճանապարհ, 
վերին/ստորին սահման/շեմ 

 
Օգտագործված գրականություն 
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ТРАНСФЕРТНОЕ ЦЕНООБРАЗОВАНИЕ И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА БИЗНЕС 
ПРОЦЕССЫ 
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Сона Степанян 
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Арман Амбарцумян 
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За последнее десятилетие трансферное ценообразование стало 
серьезной проблемой для более широкой деловой аудитории. Он 
представлен в качестве метода расходов между группой организаций, 
подразделениями, дочерними и совместными предприятиями, которая 
позволяет компаниям избежать налогов, и дает возможность роста 
капитала. Трансферная цена подразумевает возможность повысить частные 
интересы, что способствует социальному обнищанию, избегая государст-
венных налогов. Значительно отличаясь от традиционных рыночных цен, 

он преследует интервальные интересы. Компании часто стремятся к 
снижению общего налогового бремени посредством манипулирования 
межведомственных цен. Налоговые органы для предотвращения потерь 
налоговых доходов пытаются застраховаться так, чтобы согласованная цена 
была эквивалентна цене, образованной по принципу протянутой руки. 

Таким образом, предлагается создать механизмы для минимализации 
разниц налоговых ставок, что уменьшит стремление бизнеса к передаче 
доходов. В то же время правительство должен систематично 
контролировать организации, которые вовлечены в трансферное 
ценообразование, для того, чтобы те в свою очередь придерживались 
правил и руководствам по трасферному ценообразованию. В противном 
случае могут применяться административные меры.  

 

Ключевые слова: трансферная цена, диапазон расстояний вытянутой 
руки, налоговые манипуляции, транзитная дорога, верхний и нижний 
порог 
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Over the past decade, transfer pricing has become a significant issue to 

the broader business audience. It is portrayed as a technique for optimal 

allocation of cost and revenues amongst divisions, subsidiaries and joint 

ventures within a group of related entities such practice of transfer pricing 

simultaneously acknowledge and include how it is deeply implicated in process 

of wealth retentiveness that enable the companies to avoid taxes and facilitate 

the flight of capital. Transfer pricing practices are responsive to opportunities 

for determining values in way that are consequential for enhancing private 

gains and thereby contributing to relative social impoverishment, by avoiding 

the payment of public taxes. Significantly different from traditional market 

pricing, it pursues interval interests. For companies, there is often a stimulus to 

reduce the total tax burden through the manipulation of interdepartmental 

prices. The tax authorities want to insure that the agreed price is equivalent to 

the price calculated on the basis of the popular hand distance to prevent tax 

revenues. 

Thus, it is proposed to create mechanisms to minimize the differences in 

tax rates, which will reduce the desire of businesses to transfer income. At the 

same time, the government must systematically monitor organizations that are 

involved in transfer pricing to ensure in turn adhere to the transfer pricing 

rules and guidelines, otherwise administrative measures may be applied. 

 
Key words: transfer price, arm’s length range, tax manipulation, transit 

road, upper and lower threshold 
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Բարձրագույն մասնագիտական կրթական համակարգի ֆինան-

սական վերահսկողության շահառուների շրջանակն ընդգրկուն է: Մի 
կողմից, պետությունը բյուջեից միջոցներ տրամադրելով բուհի ֆինանսա-
վորմանը, վերահսկողություն է սահմանում դրանց նպատակային օգտա-
գործման գործընթացի վրա, մյուս  կողմից, բուհի վարչակազմը ձգտում է 
վերահսկողության միջոցով կառավարելի դարձնել համալսարանների 
ներսում ֆինանսների վերաբաշխման և արդյունավետ օգտագործման 
գործընթացը: Եվ վերջապես, ուսանողները հետաքրքրված են, թե ինչպես 
և ինչ ուղղություններով են ծախսվում իրենց կողմից կատարվող կրթա-
վճարները: Բնականաբար, եթե բուհի ռեկտորների տարեկան հաշվե-
տվություններում բարձրաձայնվում են վերոնշյալ հարցադրումների 
պատասխանները, այնումանենայնիվ, այդ կազմակերպությունների ֆի-
նանսատնտեսական գործունեությունը ենթարկվում է թե´ արտաքին, և 
թե´ ներքին աուդիտի: 

Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ միջազգային պրակ-
տիկայում գրեթե բացակայում է միայն հանրային ռեսուրսներով մասնա-
գիտական կրթության ֆինանսավորումը և հիմնականում կիրառվում են 
ֆինանսավորման դիվերսիֆիկացված աղբյուրներ, որոնցից առանցքային 
են համարվում ուսանողական վարկերը և ուսանողական ընտանիքների 
կողմից կատարվող կրթավճարները (տե´ս գծապատկեր 1.): 
Այնուհանդերձ, որպես կանոն, զարգացած տնտեսություն ունեցող 
երկրներում հանրային ռեսուրսները դոմինանտ են համարվում 
մասնագիտական կրթության ֆինանսավորման համակարգում, քանի որ 
որակյալ մարդկային կապիտալի ձևավորումը այստեղ համարվում է 

առաջնահերթություն և գտնվում է պետության հոգածության ներքո:1  

 
1 Клячко Т.Л., Модели финансирования высших учебных заведений, 

https://cyberleninka.ru/article/n/modeli-finansirovaniya-vysshih-uchebnyh-

zavedeniy/viewer 

mailto:ast.poghosyan@gmail.com
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Գծապատկեր 1. Բարձրագույն մասնագիտական կրթական ծառա-
յությունների մատուցման ֆինանսավորման աղբյուրների կառուցվածքը2 

 
Ինչ վերաբերվում է Հայաստանի Հանրապետությունում գործող 

բարձրագույն մասնագիտական կրթական համակարգին, ապա հարկ է 
նշել, որ պետական ֆինանսավորումը ՀՆԱ-ի կազմում զգալիորեն զիջում 
է զարգացած երկրների համանուն ցուցանիշին (տե´ս գծապատկեր 2.): 
Եթե մասնագիտական կրթության պետական ծախսերը տնտեսապես 
զրագացած երկրների ՀՆԱ-ում կազմում են 6-8%, ապա ՀՀ-ում այն չի 
գերազանցում 3%-ի սահմանագիծը:  

Այսինքն՝ մեր հանրապետությունում ձևավորվել է մի իրավիճակ, 
երբ պետությունը բարձրագույն մասնագիտական կրթական համակարգի 
ֆինանսավորման հիմնական բեռը թողնում է մասնավոր ոլորտի վրա, 
որն էլ բուհերի ֆինանսական վիճակը կախվածության մեջ է դնում 
ուսանողական կրթավճարներից: Ավելին, վերջին տարիների ՀՀ բյուջեի 

 
2 Education at a Glance, How much public and private investment in educational 

institutions is there, OECD 2011,  pp. 296-311 
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կառուցվածքային վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ դրա ծախսային 
մասում կրթական ծախսերի կրճատման միտում է նկատվում (տե´ս 
գծապատկեր 2.): 

 

 

Գծապատկեր 2. Կրթության պետական ֆինանսավորման և կրթական 
ծառայությունների տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում (%)3 

 
Արտաքին աուդիտի, կամ ֆինանսական հաշվետվությունների 

աուդիտի նպատակն է հնարավորություն ընձեռել աուդիտորին` կարծիք 
արտահայտելու այն մասին, թե արդյոք ֆինանսական հաշվետվություն-
ները, բոլոր էական առումներով, կազմված են Հայաստանի Հանրապե-
տության օրենսդրությանը համապատասխան:4 Հետևաբար, այս ոլոր-
տում ֆինանսական վերահսկողությունը սահմանափակվում է հիմնա-
կանում հրապարակվող ֆինանսական հաշվետվություների արժանահա-
վատության մասին եզրակացություն ներկայացնելով: Արտաքին աուդի-
տի դրական եզրակացությունը հստակ ընդգծում է, որ հրատարակված 

կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունները էական 
սխալներ չունեն և արժանահավատ են` ողջամտության գնահատման 
սահմաններում: 

Սակայն, ֆինանսական վերահսկողության գործառույթների 
շրջանակը շատ ավելի ընդգրկուն է, որն արդեն իր գործնական կիրա-
ռումն է գտնում ներքին աուդիտի մեջ: Ընդ որում, ներքին աուդիտի են 
ենթարկվում կազմակերպության գործունեության ֆինանսական կառա-
վարմանը, հսկողությանն առնչվող բոլոր գործառույթները:5 

 
3 ԱՎԾ պաշտոնական կայք, //armstat.am 
4 Տե՛ս «Աուդիտորական գործունեության մասին» ՀՀ օրենք, հոդ. 7, 2002 թվ.: 
5 Տե՛ս «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքը, 2010թ.,  հոդված 4: 
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Համաձայն ՀՀ օրենսդրության, ներքին աուդիտի կարևորագույն 
գործառույթներն են հանդիսանում. 

➢ կազմակերպության ղեկավարության կողմից ռիսկերի բացահայ-
տումը, գնահատումը և կառավարումը, 

➢ տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ գործառույթների վերհա-
նումը, 

➢ տեղեկությունների վստահելիություն և ամբողջականության ա-
պահովումը, 

➢ կորուստներից, չարաշահումներից և վնասներից ակտիվների ու 
ռեսուրսների պահպանման հուսալիության ապահովումը, 

➢ առաջադրանքների կատարումը և նպատակների իրագործման 
մշտադիտարկումը:6 
Հետևաբար, ներքին աուդիտը նախ և առաջ պետք է դիտարկել 

որպես գնահատման գործունեություն, որը ստեղծվում է կազմակեր-
պության ներսում, կամ տրամադրվում է կազմակերպությանը` որպես 
ծառայություն: Գործունեության գործառույթները, ի թիվս այլ գործա-
ռույթների, ներառում են ներքին վերահսկողության համակարգի համա-
պատասխանության և արդյունավետության ուսումնասիրությունը, գնա-
հատումը և մոնիտորինգը:7  

Ներքին աուդիտի նպատակները որոշվում են ղեկավարության և, 

անհրաժեշտության դեպքում, կառավարման պարտականություններ 
կրողների կողմից: Չնայած նրան, որ ներքին աուդիտի և արտաքին աու-
դիտորի նպատակները տարբեր են` որոշ միջոցներ, որոնցով ներքին ա-
ուդիտը և արտաքին աուդիտորը հասնում են իրենց համապատասխան 
նպատակներին, կարող են համընկնել:8 

 
6 Տե՛ս «Ներքին աուդիտի մասին» ՀՀ օրենքը, 2010թ.,  հոդված 6, կետ 2:  
7 Տե՛ս Աուդիտորական միջազգային ստանդարտ թիվ 610 «Ներքին 

աուդիտորների աշխատանքի օտագործումը», կետ 7: 
8 Տե՛ս Աուդիտորական միջազգային ստանդարտ թիվ 610 «Ներքին 

աուդիտորների աշխատանքի օտագործումը», կետ 3:   
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Գծապատկեր 3 Աուդիտի գործառնական համընդհանուր շրջանակը 
կազմակերպություններում9 

 
Աուդիտի գործառնական համընդհանուր շրջանակը ներկայաց-

ված է գծապատկեր 1-ում: Բուհական համակարգում դրանք գնում են 
իրենց կիառությունը, սակայն մեր կողմից կատարված ուսումնասի-
րությունները ցույց են տալիս, որ ասւդիտի կազմակաերպման առումով 
դեռևս ոլորտում առկա են որոշ հիմնախնդիրներ, որոնք հիմանականում 
առնչվում են ֆինանսական վերահսկողության բարելավման ուղղու-
թյուններին: 

Նախ և առաջ, ներկայումս բուհերում իրականացվող ներքին և 
արտաքին աուդիտորական գործունեությունում նկատվում է ոչ սերտ 
առնչություն և վերահսկողության համակարգում փորձեր չեն արվում 
մեկը մյուսով լրացնելու ուղղությամբ: Սակայն,  ինչպես նշված է աուդի-
տորական միջազգային ստանդարտում, կազմակերպության ներքին 
աուդիտը օգտակար կարող է լինել արտաքին աուդիտի համար, եթե ներ-

 
9 Կազմված է հեղինակի կողմից: 
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քին աուդիտի գործառույթի պարտականությունները և գործունեության 
բնույթն առնչվում են կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվողա-
կանության հետ, և աուդիտորն ակնկալում է օգտագործել ներքին աուդի-
տորի աշխատանքը:10 

ՀՀ բուհերում արտաքին աուդիտ իրականացնելիս, հիմնականում 
շեշտադրում է կատարվում միջազգային ստանդարտներով ֆինան-
սական հաշվետվությունների կազմման համապատասխանատվության 
վրա, առավել նվազ ուշադրություն դարձնելով ֆինանսական հոսքերի 
նպատակայնության, արդյունավետ օգտագործման ոլորտների վրա: 
Սակայն, աուդիտորական միջազգային ստանդարտներն արդեն իսկ 
պահանջում են, որ արտաքին աուդիտորի ընթացակարգերի բնույթի, ժա-
մանակացույցի կամ ծավալի վրա ներքին աուդիտորների աշխատանքի 
ազդեցությունը որոշելու համար` արտաքին աուդիտորը պետք է հաշվի 
առնի. 

 (ա) ներքին աուդիտորների կողմից իրականացվող կամ իրակա-
նացվելիք առանձնահատուկ աշխատանքի բնույթը և շրջանակները,  

(բ) գործարքների, հաշիվների մնացորդների և բացահայտումների 
որոշակի դասերի համար էական խեղաթյուրման գնահատված ռիսկերը` 
հավաստման մակարդակում,  

 (գ) ներքին աուդիտորների կողմից` համապատասխան հավաստ-

ումների հիմնավորման համար հավաքագրված աուդիտորական ապա-
ցույցների գնահատման սուբյեկտիվության աստիճանը:11 

Մեր կարծիքով, բուհերի ֆինանսատնտեսական գործունեության 
աուդիտի կազմակերպման բարելավման ուղիներից է հանդիսանում 
վերահսկողության նպատակադրումներով հաշվետվողականության հա-
մակարգի արդյունավետության բարձրացումը: Համալսարանների կող-
մից ներկայացվող ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվե-
տվությունները հիմնականում չեն ապահովում հետադարձ կապ դրանք 
օգտագործող  շահառուների միջև: Հիմնականում պարզ չի դառնում, թե 
որ ստորաբաժանումներում է թույլ տրվում ֆինանսական ռեսուրսների 

անարդյունավետ օգտագործում, ինչպիսի ֆիանանսական պատաս-
խանատվության կենտրոններ են գործում բուհերում, ինչպես են վեր-
հանում տնտեսող, արդյունավետ գործառույթները, ինչպես են գործում 
ֆինանսական ռիսկերի կանխարգելման համակարգերը (տե՛ս գծապատ-
կեր 3): 

Հիմնախնդիր է նաև բուհական համակարգում ֆինանսական 
վերահսկողության մշտադիտարկման արդյունավետ գործիքակազմի 

 
10 Տե՛ս Աուդիտորական միջազգային ստանդարտ թիվ 610 «Ներքին 

աուդիտորների աշխատանքի օտագործումը», կետ Ա1:   
11 Տե՛ս Աուդիտորական միջազգային ստանդարտ թիվ 610 «Ներքին 

աուդիտորների աշխատանքի օտագործումը», կետ 10:   
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կիրառումը: Արտաքին աուդիտն իրականացվում է տարին մեկ անգամ, 
իսկ եթե բուհերում գործում ֆինանսական հոսքերի ներքին աուդիտ, 
ապա այն հիմնականում իրականացնում է կրթավճարների 
հավաքագրման և նախահաշվային ծախսերի իրականացման 
ոլորտնեում` ոչ օպերատիվ հաճախականությամբ:  

 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Որպես ֆինանսական վերահսկողության բարելավման ուղի ենք 
համարում ներքին աուդիտի աջակցությամբ բուհերում ըստ պատաս-
խանատվության կենտրոնների անբարենապաստ շեղումների հայտնա-
բերման և արձանագրման տեղեկատվական հոսքերի ներկայացումը, 
որոնք ձևավորվում են ոչ թե որոշակի պարբերականության, այլ անընդ-
հատության սկզբունքով: Նման պարագայում, հնարավորություն է ստեղ-
ծվում բուհերում իրականացնելու օպերատիվության հենքով ֆինանսա-
կան հաշվետվողականության կազմակերպում, և դրանով իսկ ժամանա-
կին բացահայտելու գիտակրթական գործունեության ծառայությունների 
մատուցման ֆինանսական շղթայի թույլ օղակները,  հրատապ միջոցներ 
ձեռնարկելու դրանց վերացման ուղղությամբ: 

 

Հիմնաբառեր. բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, աու-

դիտ, պատասխանատվության կենտրոններ, հաշվետվողականություն, 
գիտակրթական ծառայություններ 
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ПРОБЛЕМЫ ОРГАНИЗАЦИИ АУДИТА В ВУЗАХ 

 

Астхик Погосян  

Соискатель, Северного университет 

 
В качестве способа улучшения финансовой отчётности в вузах, 

посредством проведения внутреннего аудита в статье рассматривается 
внедрение информационных потоков для выявления и учета 
неблагоприятных отклонений по центрам ответственности, которые 
формируются не на регулярной, а на непрерывной основе. В таком случае, 

в вузах создается возможность организовать оперативную финансовую 
отчётность, тем самым, выявляя слабые звенья в финансовой цепочке 
научно-образовательных услуг и принимая срочные меры по их 
устранению.   

 
Ключевые слова: высшее профессиональное образование, аудит, 

центры ответственности, финансовая отчётность, научно-образовательные 
услуги  

 
 

AUDIT ORGANIZING ISSUES IN HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 

 

Astghik Poghosyan 

PhD student, Northern University 

 
As a way to improve financial reporting, the article proposes the 

introduction of information flows to detect and record unfavourable deviations 
in HEIs with the support of internal audit, which are formed not on a regular 
but on a continuous basis. In such a case, it is possible to organize internal 
financial reporting on the basis of operativeness, thus identifying the weak 
points in the financial sector of scientific-educational services, and taking 
urgent measures to eliminate them.  

 
Key words: tertiary education, audit, responsibility centres, financial 

statement, scientific and educational services  
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՊԱՇԱՐՆԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ 
ՉԱՓՈՒՄԸ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 
Վահան Գևորգյան 

Հյուսիսային համալսարանի հայցորդ 

gevorgyan_vahan@yahoo.com 
 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ֆինանսական 
պաշարների օգտագործման արդյունավետության գնահատումը փոխ-
առնչվում է մի շարք մեթոդաթաբանական հիմնախնդիրների հետ: Հա-
մալսարանները ձևավորելով ֆինանսական պաշարներ և դրանք կի-
րառելով կրթական ծառայությունների մատուցման ոլորտում, հետմուտ 
են լինում մի շարք խնդիրների, որոնց լուծումներից է կախված ֆինան-
սական միջոցների օգտագործաման արդյունավետության գնահատումը: 

Նախ և առաջ, բուհերի գործունեության արդյունավետությունը 
պետք է դիտարկել հանրային շահերի տեսանկյունից:  Կրթական ծառա-
յությունների մատուցումից պետությունն ակնկալում է ստանալ ոչ միայն 
որակյալ մասնագետներ, այլև մասնագիտական կարողություններով ու 
հմտություններով օժտված, բանիմաց և հայրերնանվեր քաղաքացիներ: 
Կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության հենքն ազ-

գային դպրոցն է, որի գլխավոր նպատակը մասնագիտական պատշաճ 
պատրաստվածություն ունեցող և համակողմանիորեն զարգացած, հայ-
րենասիրության, պետականության և մարդասիրության ոգով դաս-
տիարակված անձի ձևավորումն է: Հայաստանի Հանրապետության 
կրթական համակարգը նպատակաուղղված է հայ ժողովրդի հոգևոր և 
մտավոր ներուժի ամրապնդմանը, ազգային և համամարդկային արժեք-
ների պահպանմանն ու զարգացմանը:12 

Սակայն, մյուս կողմից, համալսարանները կրթական ծառայու-
թյուններ  մատուցելիս, ունեն ոչ միայն հանրային, այլև մասնավոր 
շահեր, որոնք պահանջում են առանձնահատուկ մոտեցումներ ցուցաբե-

րել ֆինանսական պաշարների արդյունավետ օգտագործումը գնահատե-
լիս: Այսպես, բուհերը ձգտում են իրենց գործունեության ընթացքում 
ստանալ նաև առևտրային արդյունքներ, շահույթի աճ, ֆինանսական 
անհրաժեշտ պաշարների կուտակումներ, որպեսզի կարողանան մրցակ-
ցային դիրքեր գրավել գիտահետազոտական աշխատանքների շուկայում, 
բարելավել մատուցվող կրթական ծառայությունների որակը, լրացուցիչ 
ֆինանսական ներդրումներ անելով իրենց գործունեությունում:13 

 
12 Տե՛ս «Կրթության մասին»  ՀՀ օրենք, հոդ. 4,  Եր., 1999: 
13Տե՛ս  Ճուղուրյան Ա., Կիրակոսյան Ն., Խաչատրյան Ն., Մասնագիտական կրթական 

ծրագրերի կառավարման հիմնախնդիրները, //ԵԱ տարեգիրք, #11, 2019, էջ 44:  

mailto:gevorgyan_vahan@yahoo.com
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Իրենց հերթին, կրթական ծառայությունների առանցքային շահա-
ռուներ հանդիսացող շրջանավարտները շահագրգիռ են իրենց մասնա-
գիտական հմտությունների որակով, և ձգտում են ստանալ այնպիսի 
որակյալ կրթություն, որպեսզի մրցակցային դառնան աշխատաշու-
կայում: Հենց այս նկատառումներով համալսարանները խնդիր են 
ունենում, քանի որ դրանք չկարողանալով բավարարել շրջանավարտ 
ների սպասումները, աստիճանաբար դուրս են մղվում կրթական 
ծառայությունների մատուցման մրցակցային շուկայից:14 

Այսպիսով, մասնագիտական կրթական ծառայություններին ա-
ռնչվող տարբեր շահառուներ, տարբեր սպասումներ ունեն համալ-
սարանական գործունեությունից (որակ, շահութաբերություն, մասնա-
գիտական հմտություններ, համամարդկային և ազգային արժեհա-
մակարգ և այլն), որոնք աանձնահատուկ մոտեցումներ են պահանջում 
բուհերի ֆինանսական պաշարների արդյունավետությունը գնահատելիս 
(տե՛ս գծապատկեր 1): 

Ընդհանուր առմամբ, համալսարանների ֆինանսական պաշար-
ների օգտագործումը քննարկվում է կարճաժամկետ, միջնաժամկետ և 
երկարաժամկետ կտրվածքով, և խնդիր է դրվում է որոշելու, թե արդյոք 
արդյունավետ են օգտագործվել այդ պաշարները` ըստ իրենց նշանակ-
ման: Եվ քանի որ կրթության շահառուների սպասելիքները տարբերվում 

են համալսարանական գործունեությունից, ապա որոշակիորեն բարդա-
նում է հենց ֆնանսական պաշարների արդյունավետության գնահա-
տումը չափելիության տեսանկյունից:  Եվ քանի որ ֆինանսական պա-
շարների օգտագործման հատույցի դրսևորումները ներկայացվում են 
տարբեր չափիչներով` շրանավարտի միջին որակական գնահատական 
(ՄՈԳ), համալսարանի եկամուտ, գիտահետազոտական գործունեության 
առևտրայնացում և այլն, ապա անհրաժեշտություն է ծագում այդ չա-
փիչները փոխակերպելու հարաբերական ցուցանիշների և բերելու հա-
մադրման դաշտ:  

Այս առումով, մեր կողմից առաջարկվում է բուհերի ֆինանսական 

պաշարների արդյունավետ օգտագործման  տարաբնույթ դրսևորումները 
չափել հարաբերական ցուցանիշներով, ավելի կոնկրետ` գործակից-
ներով, որը հնարավորություն կտա դրանք համադրելի դարձնելու և 
դրանով իսկ համակցելու մեկ ինտեգրալային ցուցանիշի շրջանակում: 
Նման դեպքում, գործակցային եղանակով համադրելի կդառնան ֆի-
նանսական միջոցների օգտագործման տարաբնույթ հատույցները գիտա-
կրթական ծառայույոնների մատուցման տարբեր ոլորտներում և դրանք 
համախմբելով, հնարավորություն կստեղծվի գնահատելու մասնագի-

 
14 Տե՛ս  Ճուղուրյան Ա., Խաչատրյան Ն., Ունակությունների հենքով 

համալսարանական կրթության ապագան, //Այլընտրանք գիտական հանդես, 

2020, ապրիլ-հունիս էջ 144-153: 
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տական կրթական ծառայությունների մատուցման գործընթացի բազ-
մաբնույթ էֆեկտը: 

 

 

Գծապատկեր 1 Մասնագիտական կրթության առանցքային 
շահառուների սպասումները համալսարանական գործունեությունից15 

 
Ֆինանսական պաշարների օգտագործման  հարաբերական մե-

ծություններով արդյունավետության համակցված ցուցանիշի ձևավո-
րումը առաջարկում ենք իրականացնել փոխկապակցված մի քանի փու-

լերով (տե՛ս գծապատկեր 2): 
Առաջին փուլում սահմանվում  են մասնագիտական գիտակրթա-

կան ծառայությունների գործընթացին առնչվող շահառուների սպա-
սումներն ու նպատակադրումները, որոնք կարող են ձևավորվել ինչպես 
հանրային, այնպես էլ մասնավոր ոլորտում: Ընդ որում, այդ նպատա-
կադրումները կարող են չհամընկնել տարբեր շահառուների մոտ, ուստի 
և նպատակահարմար են գտնում ֆինանսական պաշարների օգտագործ-
ման արդյունավետության չափմանը ձևավորել համալիր ու համա-
կողմանի մոտեցում:  

 
 

15 Կազմվել է հեղինակը: 
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Գծապատկեր 2 Ֆինանսական պաշարների օգտագործման 
արդյունավետության գնահատման առաջարկվող քայլերը բուհական 
համակարգում16 

 
Ֆինանսական պաշարների օգտագործման հարաբերական մեծու-

թյուններով արդյունավետության համակցված ցուցանիշի հաշվարկի 
երկրորդ փուլում իրականացվում է բուհի գործունեության գիտակրթա-
կան գործունեության փաստացի և նպատակադրված արդյունքների հա-
մադրում ըստ աանձին ուղղությունների: Ընդ որում, այդ համադրումն 
իրականացվում է հարաբերական գործակիցների միջոցով, որը հնա-
րավորություն է ստեղծում համեմատելի դարձնելու տարբեր չափիչներով 

հանդես եկող ցուցիչները և դրանք ներկայացնելու միասնական գործա-
կիցների տեսքով: Այս դեպքում, որքան այդ գործակիցները մոտենան մե-
կին, այդքան արդյունավետ կհամարվեն ֆինանսական պաշարների 
նպատակային օգտագործումները գիտակրթական գործունեություն իրա-
կանացնելիս: Իսկ որքան հեռանան հաշվարկած գործակիցների շեղում-
ները մեկից, ապա այդքան ցածր կգնահատվի ֆինանսական պաշարների 
օգտագործման հատույցը բուհերի գիտակրթական գործունեության այս 
կամ այն ոլորտում: 

Ֆինանսական պաշարների արդյունավետության չափման վերջին 
փուլում արդեն իսկ կառուցվում է ինտեգրալային ցուցանիշը կոտորակի 

 
16 Կազմել է հեղինակը: 
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տեսքով, որը ցույց է տալիս ֆինանսական պաշարների օգտագործումից 
համախմբված հատույցը: Ընդ որում, արդյունավետությունը բնութագրող 
ինտեգրալային (E) ցուցանիշի կոտորակի հայտարարը ներկայացնում է 
ֆինանսական պաշարների ձևավորման նպատակային և փաստացի 
մեծությունների գործակցային շեղումները, իսկ համարիչը` բուհի գիտա-
կրթական գործունեության նպատակային և փաստացի մեծությունների 
գործակցային շեղումներ:  

         n             n 

E = Σ(S1i/S0i)/ Σ (Fi1/F0i)           (1)            
        i = 1           i = 1 

որտեղ. 
 F1i -   ֆինանսական i-րդ պաշարի  փաստացի ծախսն է,  
 F0i -   ֆինանսական i-րդ պաշարի  նախատեսված ծախսն է,  
 S1i – գիտակրթական գործունեության փաստացի արդյունքներն  

են,  
   S0i - գիտակրթական գործունեության նախատեսված 

արդյունքներն  են: 
 

Այսպես, աղյուսակ 1-ում ներկայացված է բուհի գիտակրթական 
գործունեությանն ուղղված ֆինանսական պաշարների օգտագործման 
արդյունավետության հաշվարկման տեղեկատվություն, որն օգտագործ-
վում է առաջարկվող (1) բանաձևում: Փաստորեն, ֆինանսական պաշար-
ների օգտագործման  արդյունավետության մեր կողմից առաջարկվող բա-
նաձևը համադրում է գիտակրթական ծրագրերի իրականացման դրա-
մական ծախսերն ու  դրանց հատույցը` հասանելիության տեսանկյունից, 
և որքան բարձր արժեքներ է այն ընդունում, այնքան բարձր  է 
գնահատվում արդյունավետությունը:  

Բուհի ֆինանսական պաշարների օգտագործման  արդյունավե-
տությունը բնութագրող կոտորակի համարիչը մեծանում է, երբ ֆինան-
սավորվող կրթական և գիտահետազոտական ծրագրերից ակնկալվող դի-
վերսիֆիկացված փաստացի արդյունքները մոտենում են իրենց նախա-

տեսված  արդյունքներին և ձգտում են մեկին:  Իսկ եթե, ֆինանսական 
պաշարների  փաստացի  խնայողություն է տեղի ունենում և դրանք 
շեղվում են իրենց նախատեսված մեծություններից, ապա այդ դեպքում 
փոքրանում է հայտարարը, արդյունքում մեծացնելով կոտորակի մեծու-
թյունը. 

(1,03+0,91+ 0,83 + 0,96) / (0,98 + 0,93 +0,75 + 0,91) = 1,044 
Աղյուսակ 1 

Գիտակրթական ծառայությունների մատուցման արդյունավետու 
թյան գնահատման ցուցիչները 

 

Ցուցանիշներ Նախա- Փաս- Հասանելիության 
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տեսված տացի գործակից 

Հավաքագրված կրթավճարներ 
(մլն դրամ) 

820 800 800/820 = 0,98 

Ուսանողների թվաքանակը 3420 3550 3550/3420 = 1,03 

Հետազոտական դրամաշնորհ 
(մլն դրամ) 

73 68 68/73 = 0,93 

Հետազոտության կատարման 
աստիճան (%) 

100% 93% 91/100= 0,91 

Ուսանողների շարժունության 
ֆինանսավորում (մլն դրամ) 

12 9 9/12 = 0,75 

Ուսանողների փոխանակման 
ծրագրերի իրականացման 
աստիճան 

100% 83% 85/100 = 0,83 

Հեռաուսուցման կազմակերպ-
ման ֆինանսավորում (մլն 
դրամ) 

54 49 49/54= 0,91 

Հեռաուսուցման ներդրման 
ավարտվածության աստիճան 

100% 96% 96/100 = 0,96 

 
Հետևաբար, բուհի ֆինանսական պաշարների օգտագործման 

արդյունավետության գնահատման մեր կողմից առաջարկվող 
կոտորակային ցուցիչը որքան բարձր է ստացվում, այնքան 
արձանագրվում է դրամական միջոցների և դրանց համարժեքների 
օգտագործման բարձր հատույց և արդյունքաբերություն, քանի որ 
կոտորակի համարիչի ավելացումները վկայում են ֆինանսավորովող 
գիտակարթական ծրագրերի համախմբված արդյունքների փաստացի 
հասանելիության բարձր աստիճան, իսկ հայտարարի նվազեցումները` 
ֆինանսական միջոցների տնտեսումների մասին: 

Բացի այդ, առաջարկվող մեթոդաբանությամբ հնարավորություն է 
ստեղծվում գնահատելու նաև գիտակրթական առանձին ուղղությունների 
ֆինանսավորման արդյունավետությունը, համեմատելով յուրաքանչյուրի 
համար դրամական պաշարների օգտագործման նախատեսված 
աստիճանի կատարողականը` անկլավող հատուցի ձևավորման 
փաստացի աստիճանի հետ: Եվ որքան մեծ է ստացվում այդ համե-
մատության աստիճանը, այնքան կոնկրետ ուղղությամբ արդյունավետ է 
համարվում ֆինանսական պաշարի օգտագործումը.  
-կրթավճարների օգտագործման արդյունավետություն =1.03/0,98 = 1,05 
-հետազոտությունների ֆինանսավորման  
արդյունավետություն = 0,91/0,93 = 0,97 
-ուսանողների շարժունության ֆինանսավորման 

արդյունավետություն = 0,83/0,75 = 1,11 
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-հեռաուսուցման ֆինանսավորման արդյունվետություն =0,96/0,91 = 1,05 
 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Այսպիսով, բուհերում ֆինանսական պաշարների օգտագործման 

արդյունավետության գնահատման մեր կողմից առաջարկվող մեթոդա-
բանությունը հնարավորություն է տալիս. 

Առաջին, ֆինանսավորման տարաբնույթ հատույցների գծով կի-
րառել միասնական չափայնություն, երբ ֆինանսական պաշարների օգ-
տագործումից տարբեր չափիչներով ստացվող արդյունքների գծով օգտա-
գործելով գործակիցներ` ձևավորվում է գնահատման համադրելիության 
դաշտ և հետևաբար արդյունավետության ինտեգրալային ցուցիչի կիրառ-
ման հնարավորություն: 

Երկրորդ, հաշվի առնել գիտակրթական ծառայությունների մա-
տուցման շրջանակին առնչվող ներքին և արտաքին շահառուների սպա-
սումները` ֆինանսական պաշարների ոչ միայն նպատակային, այլև ար-
դյունավետ օգտագործումների գծով: 

Երրորդ, համակցել առանձին ուղղություններով ֆինանսական 
պաշարների օգտագործման արդյունավետության ցուցիչները` ինտեգ-
րալային ցուցանիշի հետ, որով կբացահայտվեն առանձին գիտակրթա-
կան ծրագրերի ֆինանսավորման հատույցի ձևավորման աստիճանները: 

 

Հիմնաբառեր. ֆինանսական պաշարներ, գիտակրթական ծառա-
յությունների հատույց,  պաշարների օգտագործման արդյունավետու-
թյուն, մասնագիտական կրթության շահառուներ 
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В статье предлагается методика оценки эффективности использо-
вания финансовых ресурсов в университетах. Это дает возможность 
принимать во внимание ожидания внутренних и внешних заинтересо-
ванных сторон в отношении предоставления научных и образовательных 
услуг с точки зрения не только целевого, но и эффективного 
использования финансовых ресурсов. Кроме того, предлагаемая методика 
позволяет совместить показатели эффективности использования 
финансовых ресурсов по отдельным направлениям с интегральным 
показателем, выявляя степень увеличения компенсации финансирования 
отдельных научно-образовательных программ.  

 
Ключевые слова: финансовые ресурсы, оплата научных и 

образовательных услуг, ресурсоэффективность, выгодоприобретатели 
профессионального образования  

 
 

MEASURING THE EFFICIENCY OF USING FINANCIAL RESOURCES IN 

UNIVERSITIES 

 

Vahan Gevorgyan  

Armenian State Institute of Physical Culture and Sport, Vice rector 

 

The article proposes a methodology for assessing the efficiency of using 
financial resources in universities. This makes it possible to take into account 
the expectations of internal and external stakeholders regarding the provision 
of scientific and educational services in terms of not only targeted but also 
effective use of financial resources. In addition, the proposed methodology 
allows  to combine the indicators of the efficiency of the use of financial 
resources in certain areas with an integral indicator, revealing the degree of 
increase in compensation for financing individual scientific and educational 

programs. 
 
 Key words: financial resources, payment for scientific and educational 

services, resource efficiency, beneficiaries of professional development 
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ՀԱՅՑԱՅԻՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ 

ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ 
Արման Գրիգորյան 

Հյուսիսային համալսարան  
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 

armangrgoryan1996@gmail.com 

Հայցային վաղեմության ժամկետը իրենից ներկայացնում է ժամա-
նակահատված, որի ընթացքում անձը, ում իրավունքները խախտվել են, 
կարող է պահանջել իր իրավունքների հարկադիր իրականացում կամ 
պաշտպանություն1։ 

Իրավունքների հարկադիր պաշտպանության պահանջով հանդես 
գալու համար նախատեսված այս ժամկետի անվանման մեջ «հայց» 
եզրույթի գործածումն արդես իսկ հուշում է, որ խոսքը վերաբերում է 
խախտված իրավունքի հարկադիր իրականացման կամ պաշտպանու-
թյան վերաբերյալ պահանջը հենց դատարանին ներկայացնելու ժամկե-
տի մասին։  

Այսպես, ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 331-րդ հոդվածի 1-ին 
մասի համաձայն՝ Հայցային վաղեմություն է համարվում իրավունքը 
խախտված անձի հայցով իրավունքի պաշտպանության ժամանակա-
հատվածը2: 

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 168-րդ հոդվածի 
6-րդ մասի համաձայն՝ Հայցային վաղեմություն կիրառելու հիմքերի 
առկայության դեպքում դատարանը վճիռ է կայացնում հայցը մերժելու 
մասին՝ առանց անդրադառնալու գործի այլ փաստերի հաստատմանը և 
գնահատմանը3:  

Անդրադառնալով հայցային վաղեմության ինստիտուտի էությանը՝ 
ՀՀ վճռաբեկ դատարանը հայտնել է հետևյալ դիրքորոշումը4․«Հայցային 
վաղեմության ժամկետն այն ժամանակահատվածն է, որն անձին 
հնարավորություն է տալիս դիմելու դատարան իր իրավունքների 
պաշտպանության հայցով: 

 
1Տե՛ս Гражданское право. Том 1. Учебник. Издание пятое, переработонное и 

даполненное./Под ред. А.П. Сергеева, Ю.К Толстого.--- М.: «ПБОЮЛ Л.В. 

Рожников», 2000 г., ст. 308. 
2 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք (05.05.1998 թ.), ՀՀՊՏ 1998.08.10/17 (50): 
3 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգիրք (09.04.2018 թ.), ՀՀՊՏ 

2018.03.05/16(1374) Հոդ.208։ 
4 Տե՛ս Թիվ ԵՔԴ/0085/02/08, ԵՔԴ/1222/02/08 քաղաքացիական գործով ՀՀ վճռաբեկ 

դատարանի 29.07.2011 թվականի որոշում։ 

mailto:armangrgoryan1996@gmail.com
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Միաժամանակ, Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է, որ այն 
դեպքում, երբ վիճող կողմը դիմում է ներկայացրել հայցային վաղե-
մություն կիրառելու վերաբերյալ, դատարանը, կիրառելով ՀՀ քաղաքա-
ցիական օրենսգրքի 335-րդ հոդվածի 2-րդ կետը, պետք է քննարկման 
առարկա դարձնի հայցային վաղեմության ժամկետի լրանալու հարցը: 
Հայցային վաղեմության ժամկետի լրացած լինելը հայցը մերժելու հիմք է, 
անկախ այն հանգամանքից, թե հայցը հիմնավոր է, թե ոչ։» 

Այսպիսով, հայցային վաղեմության ժամկետը դատարանին պա-
հանջ ներկայացնելու համար անձին տրված ժամանակահատվածն է, որի 
լրանալուց հետո հայց ներկայացվելու դեպքում պատասխանող կողմի 
պահանջով այն ենթակա կլինի մերժման ցանկացած պարագայում։ 

Հայցային վաղեմության ժամկետը լրանալու հետ օրենսդիրը կա-
պում է անձի խախտված նյութական իրավունքի դատական կարգով 
պաշտպանության հնարավորության կորուստը, այսինքն՝ անձն այլևս չի 
կարող ապավինել իր իրավունքների դատական կարգով վերա-
կանգնմանը։  

Պետք է նշել, որ հայցային վաղեմության կիրառումը նշանակու-
թյուն չունի նյութական իրավունքի ծագման կամ դադարման հարցերում, 
իսկ դատարանը այդ պարգայում հայցվորի մոտ նյութական իրավունքի 
առկայության վերաբերյալ գնահատական չի կատարում։ Այլ կերպ, 

հայցային վաղեմության կիրառումը անձի նյութական իրավունքների 
վավերության կամ գործողության վրա ազդեցություն չունի։  

Հայցային վաղեմության ժամկետի ավարտի միակ հետևանքը այն է, 
որ սուբյեկտիվ իրավունքը կորցնում է պետության կողմից պաշտպան-
ված լինելու հատկանիշը, դրա իրացումը այլևս հարկադրաբար ապա-
հովվել չի կարող: Բուն սուբյեկտիվ իրավունքը չի դադարում, այն ըստ 
էության պահպանվում է դեռ հռոմեական իրավունքին հայտի «մերկ 
իրավունքի» (ius nudum) տեսքով, որը զրկված է հարկադիր, դատական 
պաշտպանությունից5։  

Որպես հավելում նշենք նաև, որ ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 13-

րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ Քաղաքացիական իրավունքների 
պաշտպանությունը, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 
դատավարության օրենսգրքով սահմանված գործերի ենթակայությանը 
համապատասխան, իրականացնում է դատարանը կամ արբիտրաժային 
տրիբունալը (այսուհետ` դատարան)2։ 

Նշված դրույթի ուժով՝ քաղաքացիական օրենսգրքի իմաստով 
(կարգավորում է հայցային վաղեմության ինստիտուտը) որպես դատա-

 
5 Տե՛ս Российское гражданское право: Учебник: В 2 т. Т. I: Общая часть. Вещное 

право. Наследственное право. Интеллектуальные права. Личные неимущественные 

права / Отв. ред. Е.А. Суханов. – 2-е изд., стереотип. – М.: Статут, 2011. ст. 490.  
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րան պետք է ընկալել ինչպես պետության կողմից սահմանված դատա-
րանները, այնպես էլ արբիտրաժային տրիբունալը։ 

ՀՀ սահմանադրության 81-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
Հիմնական իրավունքների և ազատությունների վերաբեր-
յալ Սահմանադրությունում ամրագրված դրույթները մեկնաբանելիս 
հաշվի է առնվում Հայաստանի Հանրապետության վավերացրած՝ մարդու 
իրավունքների վերաբերյալ միջազգային պայմանագրերի հիման վրա 
գործող մարմինների պրակտիկան6: 

Նշված կարգավորումից հետևում է, որ հիմնական իրավունքների 
վերաբերյալ դրույթները մեկնաբանելիս պետք է ուշադրության արժա-
նացնել մասնավորապես մարդու իրավունքների եվրոպական դատա-
րանի (այսուհետ՝ նաև ՄԻԵԴ) ձևավորած պրակտիկայի վրա։ Ելնելով 
ասվածից՝ հետագա շարադրանքում անշրաժեշտաբար կներկայացնենք 
նաև ՄԻԵԴ պրակտիկան, և հաշվի կառնենք դրանք կատարվելիք 
եզրակացություններում։ 

ՀՀ սահմանադրության 63-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
Յուրաքանչյուր ոք ունի անկախ և անաչառ դատարանի կողմից իր գործի 
արդարացի, հրապարակային և ողջամիտ ժամկետում քննության 
իրավունք։ 

Նույնաբովանդակ ձևակերպում է պարունակում նաև «մարդու 

իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մա-
սին» կոնվենցիայի ( այսուհետ՝ նաև մարդու իրավունքների եվրոպական 
կոնվենցիա, Կոնվենցիա) 6-րդ հոդվածի 1-ին մասը։ Նշված դրույթը 
փաստորեն որպես մարդու հիմնական իրավունք է ամրագրում անկախ և 
անաչառ դատարանի կողմից իր գործի արդարացի, հրապարակային և 
ողջամիտ ժամկետում քննության հնարավորությունը։ 

ՄԻԵԴ-ը, մեկնաբանելով հիշյալ դրույթը կոնվենցիոն իրավունքնե-
րի արդյուավետության պահանջի տեսանկյունից, իր մի շարք որոշում-
ներում արձանագրել է, որ արդար դատաքննության իրավունքի բաղադ-
րատարր է հանդիսանում դատարանի մատչելիությունը (access to the 

court):  ՄԻԵԴ-ն արձանագրել է, որ Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով սահ-
մանված արդար դատաքննության երաշխիքները (արդարացի, հրապա-
րակային քննություն ողջամիտ ժամկետում) անօգուտ կլինեն, եթե հնա-
րավոր չլինի առաջին հերթին սկսել դատական քննությունը7։ 

Այսպիսով, արդար դատաքննության իրավունքը ոչ միայն վերա-
բերում է արդեն իսկ հարուցված դատական վարույթի ընթացքում անձի 

 
6 Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. դեկտեմբերի 6-ի փոփոխություններով 

սահմանադրություն, ՀՀՊՏ 2015.12.21/ Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118։ 

 7Տե՛ս B. Rainey, P. McCormick & C. Ovey; Jacobs, White and Ovey: The European 

Convention on Human Rights, New York: Oxford University Press, 8th edition, 2021, 288 

p. 
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համար համապատասխան պայմանների երաշխավորմանը, այլև առա-
ջին հերթին իրավունքների պաշտպանության համար դատարանին 
դիմելու հնարավորությանը։ 

Ինչպես նշվեց, հայցային վաղեմությունը հանդիսանում է դա-
տարանին ներկայացված հայցը մերժելու առանձին հիմք, որի կիրառման 
դեպքում գործի քննություն չի իրականացվում։ Սա նշանակում է, որ 
անձը ըստ էության զրկվում է դատարանի միջոցով իր իրավունքների 
պաշտպանության հնարավորությունից։ Թեև հայցային վաղեմության 
ժամկետի լրացումն ինքնին հիմք չէ ներկայացված հայցադիմումի 
ընդունելը մերժելու համար, սակայն հարուցված վարույթի ընթացքում 
անգամ հայցային վաղեմության կիրառումը նշանակում է պետության 
հրաժարումը անձին տրամադրելու դատական պաշտպանություն։ 

Վերը նշվածից հետևում է, որ հայցային վաղեմության կիրառումը 
հանդիսանում է անձի արդար դատաքննության հիմնական իրավունքի 
բաղադրատարր հանդիսացող դատարանի մատչելիության իրավունքը 
սահմանափակող միջոց, որի գործածման արդյունքում անձը զրկվում է 
դատական պաշտպանությունից։  

Հայցային վաղեմության սահմանումը կոչված է նպաստելու քաղա-
քացիական շրջանառությունում անկայունության և անորոշության վե-
րացմանը, քանի որ դատական պաշտպանություն հայցելու համար 

որոշակի ժամկետի բացակայությունը թույլ կտար իրավատիրոջը 
իրավախախտին մշտապես պահել պետական հարկադրանքի կիրառման 
սպառնալիքի տակ: Բացի դրանից՝ իրավունքի խախտման մասին 
իմանալուց հետո դատարան դիմելու տևական հապաղումը կարող է 
առաջացնել պատասխանողի կողմից իր առարկությունների հիմնա-
վորմանն ուղղված ապացույցներ ներկայացնելու դժվարություններ8։ 

Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանը իր մի շարք 
որոշումներում հայցային վաղեմության կիրառումը ճանաչել է որպես 
արդար դատաքննության իրավունքի՝ դատարանի մատչելիության 
իրավունքի (access to court), իրավաչափ սահմանափակում՝ նշելով, որ 

դրա նպատակն է իրավական որոշակիության և վերջնականության 
ապահովումը, հնարավոր պատասխանողներին հնացած և հետևաբար 
դժվարությամբ վիճարկելի պահանջներից պաշտպանությունը, անար-
դար որոշումների նախականխումն այն դեպքերում, երբ դատարանից 
պահանջվի լուծել պահանջը վաղ անցյալում տեղի ունեցած փաստերի 
հաստատման միջոցով և այնպիսի ապացույցներով, որոնք զգալի ժա-

 
8 Տե՛ս Մարկոսյան Տ, Հայցային վաղեմության ինստիտուտը դատավարական 

խնայողության սկզբունքի համատեսքստում։ ԵՊՀ պրոֆեսորադասախոսական 

կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու 2(2) 2018, Երևան, 2019 թ, էջ 250։ 
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մանակ անցնելու պատճառով այլևս անարժանահավատ կամ ոչ ամբող-
ջական են դարձել9։ 

Ներկայացվածն ամփոփելով՝ կարող ենք նշել, որ հայցային վաղե-
մության ինստիտուտի սահմանմամբ պետությունը ձգտում է սպառել 
բոլոր այն վեճերը, որոնց լուծմանն ուղղված անհրաժեշտ գործողու-
թյունները շահագրգիռ անձինք ողջամիտ ժամկետում չեն ձեռնարկում՝ 
թողնելով դրանք առկախված, ինչն էլ վերջնարդյունքում հանգեցնում է 
իրավական անորոշության, էականորեն վնասում պատասխանող կողմի 
ու երրորդ անձանց օրինական շահերը։ 

ՄԻԵԴ-ն իր մի շարք վճիռներում արձանագրել է, որ դատարանի 
մատչելիության իրավունքը բարցարձակ բնույթ չունի և պետության 
կողմից կարող է ենթակա լինել որոշակի սահմանափակումների, որոնք 
սակայն պետք է չխաթարեն հիմնական իրավունքի բուն էությունը, 
հետապնդեն իրավաչափ նպատակ, ինչպես նաև ապահովվի անհրա-
ժեշտ համաչափությունը կիրառվող միջոցների և հետապնդվող նպատա-
կի միջև։  

Իր հերթին ՀՀ սահմանադրական դատարանը, հղում կատարելով 
նաև ՄԻԵԴ վճիռներին, արձանագրել է, որ «հայցային վաղեմության 
ինստիտուտը կողմերից մեկի դիտանկյունից հանդես է գալիս որպես 
դատարան դիմելու իրավունքի սահմանափակում՝ դատավարական 

կոնկրետ կանոնի հիմքով, որը, միևնույն ժամանակ, համապատաս-
խանում է իրավունքի սահմանափակման իրավաչափության վերը նշված 
չափանիշներին։10» 

Այսպիսով փաստում ենք, որ հայցային վաղեմության կիրառումը 
հանդիսանում է դատարան դիմելու, և հետևաբար արդար դատաքննու-
թյան սահմանադարական իրավունքի սահմանափակում։ 

Հայաստանի Հանրապետությունում 2015 թ․տեղի ունեցած սահմա-
նադրական փոփոխությունների արդյունքում որդեգրված իրավակարգա-
վորումն այնպիսին է, որ հիմնական իրավունքների կամ ազատություն-
ների սահմանափակման դեպքերը հենց հատուկ սահմանվում են առան-

ձին հիմնական իրավունքները կամ ազատությունները ամրագրող 
դրույթներով։ Որոշակի հիմնական իրավունքի սահմանափակման հա-
մար անհրաժեշտ է, որպեսզի դրա հնարավորությունը Սահմանադրու-
թյամբ առանձին նախատեսված լինի։ 

Այլ կերպ, կարելի է նշել, որ 2015 թ․ խմբագրությամբ Սահմանա-
դրությունը հրաժարվել է հիմնական իրավունքների ընդհանուր սահմա-
նափակումներից (ինչպես 2005 թ․ խմբագրությամբ Սահմանադրության 

 
9 Sanofi Pasteur c. France, no.  25137/16, §50, ECHR 2020. 
10 ՀՀ սահմանադրական դատարանի կողմից 28.09.21  կայացված թիվ ՍԴՈ-1611 

որոշում, կետ 6.2.2 ։ 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22appno%22:[%2225137/16%22]}
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43-րդ հոդվածի 1-ին մասում էր)՝ նախատեսելով յուրաքանչյուր իրավուն-
քի սահմանափակման հիմքերն առանձին11։    

Սահմանադրության 2-րդ գլխի վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ՝ 
 1) մարդու հիմնական իրավունքներն ու ազատությունները բաժան-

ված են չսահմանափակվող և սահմանափակվող հիմնական իրավունք-
ների ու ազատությունների: Այսինքն՝ կան իրավունքներ և ազատու-
թյուններ, որոնք ընդհանրապես ենթակա չեն որևէ սահմանափակման՝ ոչ 
մի դեպքում: Օրինակ՝ կյանքի իրավունքը, իրավահավասարության իրա-
վունքը և այլն:  

2) Սահմանափակվող հիմնական իրավունքները և ազատություն-
ները կարելի է անվանել Սահմանադրությամբ սահմանված հիմքերով և 
միայն օրենքով սահմանափակվող իրավունքներ: Սահմանափակման 
ենթակա հիմնական իրավունքների և ազատությունների համար Սահ-
մանադրությունը կոնկրետ իրավունքը կամ ազատությունն ամրագրող 
հոդվածում նախատեսում է այդ իրավունքի կամ ազատության սահմա-
նափակման հիմքերը և կարգը12: 

Պետք է նշել, որ Սահմանադրության 63-րդ հոդվածը չի պարու-
նակում դրույթ, որը սահմանում է արդար դատաքննության իրավունքի 
սահմանափակման որևէ հնարավորություն, այլ կերպ Սահմանադրու-
թյունն ուղղակիորեն չի նախատեսում արդար դատաքննության իրա-

վունքի սահմանափակում։ 
Այսպես, մի կողմից Սահմանադրությունը չի պարունակում արդար 

դատաքննության իրավունքի սահմանափակման ուղղակի հնարավորու-
թյուն, մյուս կողմից օրենսդիրը նախատեսել է հայցային վաղեմության 
ինստիտուտը, որը, ինչպես ներկայացվեց, հանդիսանում է արդար 
դատաքննության իրավունքի սահմանափակում։   

Եթե հիմնական իրավունքների սահմանափակման՝ Սահմանադ-
րությունից բխող ընդհանուր կանոնով առաջնոդրվենք, ապա ստացվում 
է, որ արդար դատաքննության իրավունքի երաշխավորման տեսան-
կյունից հայցային վաղեմության կիրառումը բավականին խնդրահարույց 

է։ Միևնույն ժամանակ հայցային վաղեմության ինստիտուտը ճանաչված 
է զարգացած բոլոր իրավական համակարգերում և հանդիսանում է 
կարևորագույն նշանակություն ունեցող իրավական ինստիտուտ։ 

 
11Պողոսյան Վ, Սարգսյան Ն; Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. 

խմբագրությամբ Սահմանադրությունը, համառոտ պարզաբանումներ, Եր.  

Տիգրան Մեծ, 2016, էջ 44։ 
12 Վաղարշյան Ա, Մարդու իրավունքների ու ազատությունների կենսագործման 

և սահմանափակման սահմանադրական նորամուծությունները (համակար-

գային եվ ձեվական իրավաբանական մեկնաբանություն)։ «Բանբեր Երևանի 

համալսարանի Իրավագիտություն», Երևան, 2017, № 3 (24), էջ 9։ 
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ՄԻԵԴ-ը, մեկնաբանելով Կոնվենցիայի 6-րդ հոդվածով նախա-
տեսված արդար դատաքննության իրավունքը, նշել է, որ դատարան դի-
մելու իրավունքը բացարձակ չէ, իսկ դրա սահմանափակումը թույլատ-
րելի է ինքնըստինքյան, քանզի դատարանի մատչելիության իրավունքն 
իր էությամբ հենց պահանջում է կարգավորում պետության կողմից։ Այդ 
կապակցությամբ պետություններին տրված է որոշակի հայեցողություն13։ 

Այսպիսով, դատարանի մատչելիության իրավունքի էությունից 
բխում է, որ դրա բովանդակությունը կարող է կարգավորվել պետության 
կողմից, և իրավունքի ծավալը ենթակա է պետության կողմից որոշակի 
սահմանափակումների։ 

Եթե հայցային վաղեմության ինստիտուտը դիտարկենք ոչ թե 
որպես բացարձակ բովանդակություն ունեցող իրավունքի սահմանա-
փակում, այլ ընդունենք, որ դատարանի մատչելիության իրավունքի 
բովանդակությունը կարգավորվում է պետության կողմից և այդ բովան-
դակությունը չի ենթադրում խախտված իրավունքների դատական 
պաշտպանության երաշխավորում հայցային վաղեմության ժամկետները 
լրանալու դեպքում, ապա քննարվող իրավական ինստիուտի վավերու-
թյունը կասկածի տակ դրվել չի կարող։ 

Այսպիսով, գտնում ենք, որ ոչ թե հայցային վաղեմության ինստի-
տուտի ներդրումը շեղում է արդար դատաքննության իրավունքից բխող 

պետության պարտականություներից (իրավունքների սահմանափակում 
ընդհանուր իմասով), այլ դատարանի մատչելիության իրավունքից 
իրավաչափորեն չի բխում անձին դատական պաշտպանության տրա-
մադրումը հայցային վաղեմության ժամկետների լրանալուց հետո։   

Ամփոփելով հոդվածում ներկայացվածը՝ նշենք, որ հայցային վա-
ղեմության  նախատեսումը հետապնդում է իրավաչափ նպատակ և չի 
հանգեցնում արդար դատաքննության իրավունքի էության խաթարմանը, 
չի խախտում համաչափության սկզբունքը։ Հայցային վաղեմության 
ինստիտուտի սահմանումը բխում է դատարանի մատչելիության իրա-
վունքի բովանդակությունը կարգավորելու պետության լիազորությունից 

և համապատասխանում է Սահմանադրությանը։ 
 

ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 
Սույն հոդվածը նվիրված է հայցային վաղեմության ինստիտուտի 

սահմանադրական բովանդակության ներկայացմանը։  
Նախ ներկայացվում են հայցային վաղեմության ինստիտուտի 

ներդրման նպատակները, ապա վերլուծության է ենթարկվում վերջինիս 
ունեցած սահմանադրաիրավական նշանակությունը։ 

 
13 Stubbings and others v. The United Kingdom, 22 june 1996, § 50, Reports of Judgments 

and Decisions 1996-III․ 
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Հոդվածի հիմնական առարկան է հանդիսանում հայցային վաղե-
մության ինստիտուտի և արդար դատաքննության սահմանադրական 
իրավունքի հարաբերակցության ներկայացումը, ինչպես նաև հիմնական 
իրավունքների և ազատությունների սահմանափակման առկա կառուցա-
կարգի պայմաններում այս ինստիտուտի Սահմանադրությանը համա-
պատասխանության հիմնավորմանը։  

Ներկայացված հարցերի քննարկումը, գտնում ենք, կնպաստի այս 
իրավական ինստիտուտի վերաբերյալ բավարար պատերացումների 
ձևավորմանը՝ Սահմանադրության լույսի ներքո։ 

 

Հիմնաբառեր. Հայցային վաղեմություն, արդար դատաքննության 
իրավունք, դատարանի մատչելիություն, իրավունքների սահմանափա-
կում, իրավաչափ նպատակ։ 
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НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ОСНОВ 

ИСТИТУТА ИСКОВОЙ ДАВНОСТИ 
Арман Григорян 

Северный университет 
Кандидат юридических наук 

 
Данная статья посвящена представлению сущности института 

исковой давности. Сперва представлены цели введения института исковой 
давности, а далее проанализировано конституционно-правовое значение 
данного правового института.   

Основным предметом статьи является представление соотношения 
института исковой давности и конституционного права на справедливое 
судопроизводство, о также обоснование соответствия этого правового 
института Конституции, в условиях действующего механизма ограничения 
основных прав и свобод. 
Изучение данных вопросов, считаем, поможет в формировании 
достаточных представлений об этом правовом институте в свете 
Конституции. 

 
Ключевые слова: Исковая давность, право на справедливое 

судопроизводство, доступность суда, ограничение прав, правомерная цель. 
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SOME ISSUES OF CONSTITUTIONAL FOUNDATIONS OF THE 
LEGAL INSTITUTE OF LIMITATION PERIOD 

Arman Grigoryan 
Northern University 

 PhD in Law 
 

The article is devoted to the presentation of the substance of the legal 
institute of the limitation period. 

First, there are presented the aims of the introduction of the institute of 
limitation period, then it is analysed the constitutional meaning of this legal 
institute. 

The main subject matter of the article is the presentation of the 
relationship between the constitutional right to a fair trial and the institute of 
limitation period, as well the substantiation of the compliance of this legal 
institution with the Constitution under the current mechanism of the 
restriction of fundamental rights. 

The study of these issues, we believe, would help to form sufficient 
precision on this legal institute in the light of the Constitution.  

 
 Key words: Limitation period, right to a fair trial, access to the court, 

restriction of rights, legitimate aim. 
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Ո՞ՐՆ է ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ 
ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 

 
Վահե Հովհաննիսյան 

ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ 
vhadvocate@yahoo.com 

 
Փաստաբանական ինստիտուտը հանդիսացել և հանդիսանում է 

այն հնագույն ինստիտուտներից մեկը, որը կոչված է պաշտպանելու 
անձանց իրավունքներն ու իրավաչափ շահերը: Այն պատկանում է հա-
վերժ և ազատ, ինչպես նաև անկախ մասնագիտությունների շարքին:  
Փաստաբանական ինստիտուտն այն մեխանիզմն է, որի միջոցով անձանց 
հնարավորություն է տրվում ստանալ որակյալ իրավաբանական օգնու-
թյուն, ինչը հաստատել է պատմականորեն անցած փաստաբանության 
ճանապարհը: 

«Փաստաբան» բառն առաջացել է լատիներեն «advocare» բառից, 
որը նշանակում է «օգնության կանչ», սակայն իր ստեղծմամբ փաստաբա-
նությունը «պարտական» է Հին Աթենքին, որտեղ դատական ոլորտում 
պերճախոսության արվեստը կարևոր դեր էր խաղում, քանի որ դատա-
վորները հանդիսանլով սովորական քաղաքացիներ և ոչ իրավաբաններ, 

առաջնահերթ ուշադրությունը դարձնում էին դատավիճող կողմերի պեր-
ճախոսությանը: Մինչդեռ, անձինք, որոնք չէին տիրապետում պերճախո-
սության ձիրքին, անձամբ պետք է դատարանում պաշտպանեին իրենց:  

Մեր հայրենակից Դ․Սարգսյանը նշում է․ «Ինչպես Հին Հունաս-
տանում, այնպես էլ Հին Հռոմում փաստաբանության նախնական ձևը 
բարեկամական փաստաբանությունն էր, որն աստիճանաբար վերածվեց 
«պատրոնատի»: Ի դեմս նրանց երկու մասնագիտություն` իրավախոր-
հրդատուի և փաստաբանի, համատեղվում էին: Նրանք ոչ միայն դատա-
րանում պաշտպանում էին իրենց հաճախորդի իրավունքները, այլ նաև 
մեկնաբանում էին օրենքներ և իրավաբանական խորհուրդներ տալիս: 

…»14: 
Փաստաբանության ինստիտուտի ստեղծման նպատակն անձի 

իրավունքների և իրավաչափ շահերի, վերջին հաշվով նաև հասարակու-
թյան շահերի պաշտպանությունն է, քանի որ յուրաքանչյուր անձ հասա-
րակության մի մասն է կազմում: Հասարակության զարգացման սկզբնա-
կան փուլում դատավարության կողմերը հնարավորություն են ունեցել 
անձամբ, առանց կողմնակի օգնության վարելու իրենց գործերը, քանի որ 
իրավական նորմերն այնքան պարզ ու հասարակ էին, որ կարող էին 

 
14 Տե՛ս Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարանի հայցորդ Դ.Սարգսյանի 

ատենախոսության սեղմագիր, Երևան 2012, էջ 14-15: 

http://www.rau.am/uploads/blocks/0/6/627/files/627_10_davidsargsyan_arm.pdf   

mailto:vhadvocate@yahoo.com
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ընկալվել յուրաքանչյուրի կողմից: Սակայն, հասարակության զարգաց-
ման հետ մեկտեղ հարաբերությունները դառնում են բազմաբնույթ, 
խրթին, բարդանում են նաև համապատասխան հարաբերությունները 
կարգավորող իրավական նորմերը: Եվ դատավարության մասնակիցնե-
րը, առանց հատուկ պատրաստության, ի վիճակի չէին լինում անձամբ 
վարելու իրենց գործերը: Նրանք կարիք էին զգում այնպիսի մի անձի 
օգնության, որն առավել քաջատեղյակ է իրավունքին և դատավարության 
ձևերին: Սկսում է զգացվել սոցիալական մի այնպիսի խմբի անհրաժեշ-
տությունը, որն հատուկ կզբաղվեր իրավական ակտերի ուսումնասիրու-
թյամբ և իրավաբանական օգնություն ցույց կտար դրա կարիքը զգացող-
ներին: Իրավապաշտպան գործունեություն իրականացնող այս խմբի 
ներկայացուցիչներն էլ հետագայում կոչվեցին փաստաբաններ15: 

Առանց իրավական պետության առկայության, հնարավոր չէ 
ապահովել անձի իրավունքների երաշխավորված պաշտպանությունը: 

Համաձայն Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 
1-ին հոդվածի՝ Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողո-
վրդավարական, սոցիալական, իրավական պետություն է16:  

Նախ՝ հարկ է անդրադառնալ Սահմանադրությամբ ամրագրված 
իրավական պետության հասկացությանը, քանի որ պետությունը 
Սահմանադրությամբ ամրագրելով նշված սկզբունքը, հավաստել և 

ամրագրել է իր կախվածությունն իրավունքից` փաստելով իրավունքի 
գերակայության կարևորությունը։ 

Եվ ուրեմն, պետությունը համարվում է իրավական, երբ նրա 
ամբողջ գործունեությունը կապակցված է իրավունքի հետ, և որի 
կարևորագույն նպատակը հանդիսանում է անձի իրավունքների 
ապահովումը և դրանց երաշխավորված պաշտպանությունը, ինչպես 
նաև հասարակական հարաբերությունների իրավակարգավորումը: 
Իրավական պետության հասկացությունը, որպես պարտադիր պայման 
իր մեջ ներառում է պետական իշխանության իրականացումը Սահմա-
նադրությանը և օրենքներին համապատասխան՝ օրենսդիր, գործադիր և 

դատական իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման հիման 
վրա:  

Պետք է նշել, որ իրավական պետության հասկացությունը վերը 
նշվածով չի սահմանափակվում, կարելի է ներկայացնել նաև չափազանց 
լայն բնորոշում իրավական պետության հասկացության վերաբերյալ, 
սակայն, էականն այն է, որ առանց այդ սկզբունքի ամրագրման և կյանքի 
կոչման՝ պետությունը չի կարող համարվել իրավական: 

 
15 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը, 

//դասագիրք, Երևան «ԵՊՀ հրատարակչություն» 2019, էջ 256-257:   
16 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն  հոդված 1-ին, ընդունված` 06.12.2015թ.:   
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Կարևորելով իրավական պետության կայացման անհրաժեշտու-
թյունը, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ ամրա-
գրվել են նաև մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքներին ու 
ազատություններին առնչվող մի շարք դրույթներ ևս: Այսպես․ գործող ՀՀ 
Սահմանադրության 3-րդ հոդվածով ամրագրվել է, որ. «Հայաստանի 
Հանրապետությունում մարդը բարձրագույն արժեք է: Մարդու անօ-
տարելի արժանապատվությունն իր իրավունքների և ազատությունների 
անքակտելի հիմքն է»: Նույն հոդվածի 2-րդ մասում ամրագրվել է, որ․ 
«Մարդու և քաղաքացու հիմնական իրավունքների և ազատությունների 
հարգումն ու պաշտպանությունը հանրային իշխանության պարտակա-
նություններն են», իսկ Սահմանադրության 3-րդ հոդվածի 3-րդ մասը 
հռչակում է, որ․ «Հանրային իշխանությունը սահմանափակված է մարդու 
և քաղաքացու հիմնական իրավունքներով և ազատություններով՝ որպես 
անմիջականորեն գործող իրավունք»17: 

ՀՀ Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ 
«Յուրաքանչյուր ոք ունի իր իրավունքների և ազատությունների արդյու-
նավետ դատական պաշտպանության իրավունք»18, Սահմանադրության 
64-րդ հոդվածով էլ ամրագրվել է, որ՝ «Յուրաքանչյուր ոք ունի իրավաբա-
նական օգնություն ստանալու իրավունք: Օրենքով սահմանված դեպ-
քերում իրավաբանական օգնությունը ցույց է տրվում պետական մի-

ջոցների հաշվին: Իրավաբանական օգնություն ապահովելու նպատակով 
երաշխավորվում է անկախության, ինքնակառավարման և փաստաբան-
ների իրավահավասարության վրա հիմնված փաստաբանության գործու-
նեությունը: Փաստաբանների կարգավիճակը, իրավունքները և պարտա-
կանությունները սահմանվում են օրենքով»19: 

Նշված իրավակարգավորումներով պայմանավորված՝ իրավական 
դիրքորոշումն է արտահայտել նաև ՀՀ Սահմանադրական դատարանը, 
որի 05.04.2016թ. ՍԴՈ-1263 որոշման մեջ նշվել է հետևյալը. «6. … 
Սահմանադրական դատարանը գտնում է, որ միայն փաստաբանի մի-
ջոցով դատական ներկայացուցչության իրականացման օրենսդրական 

պահանջն ամրագրելով՝ օրենսդիրը ոչ միայն ապահովում է Սահմա-
նադրության 64-րդ հոդվածի 1-ին մասում ամրագրված իրավաբանական 
օգնություն ստանալու իրավունքի երաշխավորման իր պոզիտիվ պար-
տականությունը, այլև երաշխավորում է որակյալ իրավաբանական օգ-
նություն՝ դրանով իսկ երաշխավորելով իրավական պետությանը հարիր՝ 

 
17 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրության (ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններ) 3-րդ 

հոդվածը, 06.12.2015թ. ընդունված:   
18 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրության (ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններ) 61-րդ 

հոդվածի 1-ին մասը, 06.12.2015թ. ընդունված:   
19 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրության (ՀՀ Սահմանադրության փոփոխություններ) 64-րդ 

հոդվածը, 06.12.2015թ. ընդունված:   
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արդյունավետ դատական պաշտպանության իրավունքը՝ ամրագրված 
Սահմանադրության 61-րդ հոդվածի 1-ին մասում: Ինքնանպատակ չէ այն 
հանգամանքը, որ ի տարբերություն 2005 թ. խմբագրությամբ ՀՀ Սահմա-
նադրության 20-րդ հոդվածի, որի 1-ին մասի 1-ին նախադասությամբ 
ամրագրված դրույթով սահմանված էր իրավաբանական օգնություն 
ստանալու իրավունքը, 2015 թ. խմբագրությամբ ՀՀ Սահմանադրության 
64-րդ հոդվածը, որը վերաբերում է դիտարկվող իրավունքին, պարու-
նակում է 2-րդ մաս, որի 1-ին նախադասությամբ ամրագրված է հետևյալ 
դրույթը. «Իրավաբանական օգնություն ապահովելու նպատակով երաշ-
խավորվում է անկախության, ինքնակառավարման և փաստաբանների 
իրավահավասարության վրա հիմնված փաստաբանության գործունեու-
թյունը»: Դրանով իսկ պետությունն ընդլայնել է որակյալ իրավաբանա-
կան օգնություն ցուցաբերելու իր դրական պարտականության շրջանակ-
ները՝ սահմանադրական մակարդակի բարձրացնելով փաստաբա-
նության՝ որպես որակյալ իրավաբանական օգնություն տրամադրող ինս-
տիտուտի դերը: Այդ նպատակն է հետապնդում նաև օրենքով նախա-
տեսված՝ փաստաբանական դպրոցի ստեղծումը, որը կազմակերպում և 
անցկացնում է փաստաբանական դպրոցի ունկնդիրների մասնագիտա-
կան ուսուցումը, կազմակերպում է փաստաբանական դպրոցի ունկնդիր-
ների համար անցկացվող որակավորման քննությունը, կազմակերպում և 

անցկացնում է փաստաբանների մասնագիտական վերապատրաս-
տումը»20: 

Հետևապես, Սահմանադրությամբ ամրագրված հիշյալ իրավա-
կարգավորումները երաշխիք են, որպեսզի յուրաքանչյուր անձ ստանա 
իրավաբանական օգնություն, որն անկասկած, պետք է լինի որակյալ, իսկ 
որակյալ իրավաբանական օգնությունը, մեր համոզմամբ, կարող է տրա-
մադրվել բացառապես բարձրակարգ և որակյալ մասնագետի (մասնա-
գիտացված կառույցի) կողմից: 

Այսպիսով, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրությամբ 
ամրագրված անձի իրավունքների և ազատությունների պաշտպանու-

թյան իրավունքի իրականացումը հանդիսանում է փաստաբանության 
հիմքը, իսկ փաստաբանությունը, իր հերթին, քաղաքացիական հասարա-
կությունում այն մեխանիզմը, որի միջոցով իրականացվում է հիշատակ-
ված իրավունքների իրականացումը և պաշտպանությունը:  

Ավելին, որքանով փաստաբանությունը պետությունում հզոր է, 
ճիշտ կազմակերպված և օրենսդրությամբ պաշտպանված, այնքան 
յուրաքանչյուր անձ իրեն տվյալ պետությունում պաշտպանված է զգում: 

 
20 Տե՛ս «ՀՀ Սահմանադրական դատարանի որոշումներում արտահայտված 

իրավական դիրքորոշումներն ու դրանց իրացումը» ուղեցույց-ձեռնարկը, հատոր 

1, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ Գ. Դանիելյանի, Երևան 2016, էջ 434-435, ՀՀ 

Սահմանադրական դատարանի 05.04.2016թ. ՍԴՈ-1263 որոշում:   
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Այսինքն, փաստաբանության դերը և ազդեցությունը իրավական պետու-
թյունում չափազանց կարևոր է և անթույլատրելի է դրա թերագնահա-
տումը։  

Ակնհայտ է, որ «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքով սահման-
վում է Հայաստանի Հանրապետությունում փաստաբանական գործունե-
ություն իրականացնելու և փաստաբանների մասնագիտական միա-
վորում կազմակերպելու հիմունքները և այդ գործունեության իրակա-
նացման կարգը21: Օրենքի 3-րդ հոդվածով սահմանվում է, որ․ «Փաստա-
բանությունը փաստաբանների մասնագիտական միավորում է, որը, 
հանդիսանալով քաղաքացիական հասարակության ինստիտուտ, չի 
մտնում պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հա-
մակարգի մեջ։ Փաստաբանությունը գործում է անկախության, օրինապա-
հության, ինքնակառավարման և փաստաբանների իրավահավասա-
րության սկզբունքների հիման վրա»22։ 

Օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն էլ. «Փաստաբանա-
կան գործունեությունն իրավապաշտպան գործունեության տեսակ է, որն 
իրականացնում է փաստաբանը և ուղղված է իրավաբանական օգնու-
թյուն ստացող անձի իրավունքների, ազատությունների և շահերի իրա-
կանացմանն ու պաշտպանությանը՝ օրենքով չարգելված բոլոր միջոց-
ներով և եղանակներով»23:  

Մեր կարծիքով, փաստաբանության դերը պետության և հասարա-
կության մեջ կայանում է նրանում, որ փաստաբանությունը կոչված է 
հասարակության, պետության և անձանց (իրավաբանական և ֆիզիկա-
կան) շահերի հավասարակշռմանը և օրինականության պահպանմանը: 
Այն իրավապաշտպան գործունեության տեսակ է, որն ուղղված է 
իրավաբանական օգնություն ստացողի հետապնդած օրինական շահերի 
իրականացմանը՝ օրենքով չարգելված միջոցներով և եղանակներով:  

Հենց այդ գաղափարից էլ բխում է փաստաբանության հիմնական 
նպատակը, որը ընդհանուր առմամբ կարելի է ձևակերպել հետևյալ 
կերպ․  

ա) քաղաքացիական հասարակության և իրավունքի գերա-
կայության ամրապնդումը, օրենքի տառի և ոգու, այսինքն՝ օրինականու-
թյան պահպանման ապահովումը,  

 
21 Տե՛ս ՀՀ օրենքը  «Փաստաբանության մասին», 14.12.2004թ. ընդունված, օրենքի 

1-ին հոդված:   
22 Տե՛ս ՀՀ օրենքը  «Փաստաբանության մասին», 14.12.2004թ. ընդունված, օրենքի 

3-րդ հոդված:   
23 Տե՛ս ՀՀ օրենքը  «Փաստաբանության մասին», 14.12.2004թ. ընդունված, օրենքի 

5-րդ հոդվածի 1-ին մաս:   
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բ) վստահորդների շահերի պաշտպանությունը, նրանց որակյալ 
իրավաբանական օգնության տրամադրումը՝ օրենսդրության, բարոյա-
կան և էթիկական նորմերի շրջանակներում: 

Չնայած, որ փաստաբանությունը չի ներառվում պետական և տե-
ղական ինքնակառավարման մարմինների համակարգում, որը բխում է 
«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի վերը հիշատակված 3-րդ հոդ-
վածի սահմանումից, կարծում ենք, նրան վերագրվող խնդիրներն ունեն 
արդարադատության օժանդակման լույսի ներքո պետական նշանա-
կություն և արտահայտում են հասարակության հանրային շահը: Քանզի 
անձանց շահերի ներկայացուցչությունը սահմանադրական, քրեական, 
վարչական և քաղաքացիական դատավարություններում ուղղված է ոչ 
միայն մեկ մասնավոր անձի շահերի բավարարմանը, այլև դատաքննու-
թյան վիճարկելիության սկզբունքի, ինչպես նաև հակակշռության ապա-
հովմանը, ճշմարտության նվաճմանը, անձանց և քաղաքացիների շահերի 
պաշտպանությանը և այդպիսով՝ ժողովրդավարական իրավական պե-
տության կայացմանը, ինչը հռչակված է ՀՀ Սահմանադրությամբ, և 
սկզբունքորեն կարևոր է ոչ  միայն առանձին անձանց համար, այլև՝ ողջ 
հասարակության:  

Փաստաբանության դերը պետության և հասարակության մեջ նաև 
կայանում է նրանում, որ փաստաբանները կոչված են ծառայելու ինչպես 

առանձին քաղաքացիների, այնպես էլ ողջ հասարակության իրավունք-
ների և օրինական շահերի պաշտպանության ապահովմանը:  

Նաև նրանում, որ փաստաբանն աջակցում է հասարակության մեջ 
իրավունքի գերակայության ամրապնդմանը, իրականացնում է օրինա-
կանության քարոզչություն՝ մարդու իրավունքներն ու ազատություններն 
հարգելու և միջազգային հանրաճանաչ նորմերն ամրապնդելու ուղղու-
թյամբ:  

Ինչպես իրավացիորեն նշում է պրոֆ․ Յու․ Լուբշևը «… Պետու-
թյան քաղաքացիների իրավունքների և ազատությունների իրական 
ապահովումը և լայն օգտագործումը պետության զարգացման գլխավոր 

օրինաչափություններից է: Եվ հակառակը, քաղաքացիական ազատու-
թյունների խախտումը արգելակում է պետության զարգացումը»24: 

Մեր գնահատմամբ՝ փաստաբանության դերը պետության և հա-
սարակության մեջ պայմանավորված է նաև այն հանգամանքով, որ 
փաստաբանությունը հասարակության հանրային ինստիտուտն է, քանզի 
պետությունը պարտավորվել է հասարակության և նրա յուրաքանչուր 
անդամի առջև ապահովել բոլորին և յուրաքանչյուրին իրավունքի հար-
ցերով օգնության տրամադրումը: Սակայն, այդ օգնությունը կտրամադրի 
ոչ թե պետական ծառայողը, այլ իրավունքի ոլորտում մասնագիտացած 
քաղաքացիական հասարակության ներկայացուցիչը: Պետությունը պար-

 
24 Տե՛ս  Лубшев Ю.Ф. Адвокат в уголовном деле. М., 1999, стр.  33. 
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տավոր է իրավունքի այդ գիտակների համար ստեղծել իրենց գործա-
ռույթների իրականացման համար անհրաժեշտ պայմաններ, իսկ իրա-
վունքի այդ գիտակները փաստաբաններն են: 

 
ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ 

Փաստաբանությունը հանդիսանում է հնագույն իրավական ինս-
տիտուտներից մեկը: Բազմաթիվ մասնագետներ համոզմունք են հայտ-
նում, որ փաստաբանությունը պատկանում է հավերժ և ազատ, ինչպես 
նաև անկախ մասնագիտությունների շարքին: 

Պատմությունը ցույց է տվել, որ անձն ունենալով իրավունքներ և 
իրավաչափ շահեր, կարիք է ունեցել դրանց արդյունավետ իրացման և 
պաշտպանության: Ինչն էլ, ի վերջո հանգեցրել է նրան, որ ստեղծվի ներ-
կայացուցչության ինստիտուտ, որպեսզի իրավունքների և իրավաչափ 
շահերի արդյունավետ պաշտպանությունն իրականացվի ոլորտին 
քաջատեղյակ անձանց կողմից, որոնք էլ հետագայում կոչվեցին փաստա-
բաններ՝ սկիզբ դնելով փաստաբանության ինստիտուտի հասկացու-
թյանը: 

Սույն հոդվածում, փաստաբանության վերաբերյալ հայրենական 
ու արտասահմանյան գրականության մեջ եղած տեսակետների համա-
դրման ու վերլուծության հիման վրա կատարվել է հեղինակային վերլու-

ծություն և փորձ է արվել պատասխանելու այն հարցին թե ո՞րն է փաս-
տաբանության դերը պետության և հասարակության մեջ: 

 
Հիմնաբառեր․ սահմանադրություն, իրավունք, փաստաբան, 

փաստաբանություն, պետություն, իրավական պետություն, հասարա-
կություն 

 
Օգտագործված գրականություն 

1. Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) Համալսարանի հայցորդ Դ.Սարգսյանի 

ատենախոսության սեղմագիր, Երևան 2012, էջ 14-15 

2. Հայաստանի Հանրապետության արդարադատության համակարգը, 

//դասագիրք, Երևան «ԵՊՀ հրատարակչություն» 2019, էջ 256-257:   
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հատոր 1, ընդհանուր խմբագրությամբ՝ Գ. Դանիելյանի, Երևան 2016, էջ 

434-435, 
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օրենքի 5-րդ հոդվածի 1-ին մաս:   
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КАКОВА РОЛЬ АДВОКАТУРЫ В ГОСУДАРСТВЕ И ОБЩЕСТВЕ? 

Ваге Оганесян 

Член адвокатской палаты РА 

 

Адвокатура является одной из старейших правовых институтов. 

Многие специалисты убеждены, что адвокатура относится к разряду вечно 

свободных, а также независимых профессий.  

 История доказала, что имея права и законные интересы, у человека 

была необходимость эффективной реализации и защиты этих прав и 

интересов. Именно это в конечном итоге привело к созданию института 

представительства для обеспечения эффективной защиты прав и законных 

интересов тех, кто хорошо разбирается в этой области. Позднее эти лица 

были названы адвокатами, тем самым положив начало понятии института 

адвокатуры. 

 В данной статье на основе сопоставления и анализа взглядов на 

отечественную и зарубежную литературу по адвокатуре, была сделана 

попытка ответить на вопрос о роли адвокатуры в государстве и обществе. 

 

 Ключевые слова: конституция, право, адвокат, адвокатура, госу-

дарство, правовое государство, общество 

 

WHAT IS THE ROLE OF ADVOCACY IN STATE AND SOCIETY? 

Vahe  Hovhannisyan 

Member of the RA Chamber of Advocates  
 

Advocacy is one of the oldest legal institutions. Many experts believe that 

advocacy belongs to the category of of eternally free as well as independent 

professions. History has proven that having rights and legitimate interests, people 

had a need for the effective implementation and protection of these rights and 

interests. This is what ultimately led to the creation of the institution of 

representation in order to ensure the effective protection of rights and legitimate 

interests of those who were well aware of this field. Later, these people were 

named advocates, thereby laying the foundation for the concept of legal profession.  

In this article, based on the comparison and analysis of views on the 

domestic and foreign literature on the legal profession, an attempt was made to 

answer the question about the role of the legal profession in the state and society. 

 Key words: constitution, law, advocate, advocacy, state, constitutional state, 

society 

Ներկայացվել է` 27.08.2021 թ. 
Ընդունվել է` 25.09.2021 թ. 
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«Խոսողի» մտադրությունը և դրա արտահայտման եղանակներն ու 

յուրահատկությունները դեռևս լիարժեք ուսումնասիրված չեն ժամա-
նակակից լեզվաբանության մեջ: Ինչո՞վ են արդիական և հետաքրքիր 
համանման ելույթները լեզվաբանների համար: Հրապարակային ելույթ-
ների կառուցման և իրականացման լեզվական և ոչ լեզվական առանձ-
նահատկությունները հաղորդակցական տարաբնույթ խնդիրներ լուծելու 
նպատակով հեղինակի կողմից պահանջում են խորքային ուսումնա-
սիրություններ` հասկանալու, թե ինչպես պետք է կառուցել  հրապարա-
կային բանավոր խոսքը՝ հաղորդակցական հաջողությունների հասնելու 

և ունկնդիրների վրա համապատասխան ներգործություն ունենալու, 
ինչպես նաև նրանց որոշակի քայլերի մղելու նպատակով:  

Լեզվաբանության զարգացման համատեքստում հրապարակային 
բանավոր ելույթներում հատուկ տեղ է հատկացվում հեղինակի կամ 
բանախոսի մտադրությունների ուսումնասիրությանը: Հրապարակային 
բանավոր խոսքն ունի առանձնահատկություններ, որոնք ուղղակիորեն 
կապված են լեզվական միջոցների ընտրության հետ: Հրապարակային 
խոսքը գիտական ոճի հետ շատ ընդհանրություններ ունի՝ հանդիսատե-
սին տպավորելու, արտահայտիչ միջոցներ օգտագործելու, տրամաբանա-
կան, հուսալի դատողություններ արտահայտելու և երբեմն գեղարվես-

տական ոճ կիրառելու առումներով: Լեզվական որոշակի միջոցների 
ընտրությունը, խոսքի կառուցումը ներառված են խոսողի կամ հեղինակի 
մտադրության մեջ: 

Քեն Ռոբինսոնի «TED Talks»-ի ելույթը գիտահանրամատչելի է և 
նախատեսած է լայն լսարանի համար: Այն մենախոսական գաղափա-
րական ճառ է, որն ունի ոճական և ժանրային որոշակի առանձնա-
հատկություններ, կանխորոշում է լեզվական միջոցների ընտրությունը և 
ազդում հեղինակի (խոսողի) մտադրության և դրա արտահայտման ձևերի 
ընտրության վրա: 

Հեղինակի մտադրության արտահայտման լեզվաոճական յուրա-
հատկությունների ուսումնասիրման նպատակով սույն հոդվածի շրջա-

նակում քննարկվում են հետևյալ խնդիրները.  

mailto:fljyan@mail.ru
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1) հրապարակախոսական ոճի առանձնահատկությունները, 
2) հաղորդակցության այն ռազմավարությունները, որոնք բանա-

խոսներն օգտագործում են  հրապարակային բանավոր խոսքում, 
3) Քեն Ռոբինսոնի հրապարակային ելույթի նյութի հիման վրա 

հրապարակային խոսքի ոճական ներուժի, հեղինակի մտադրության և 
ընթերցողի վրա գործած ազդեցության միջոցների վերլուծությունը: 

Հոդվածում քննարկվում է հրապարակախոսական ոճի և դրա 
ժանրերի առանձնահատկությունները, հրապարակային բանավոր խոս-
քի, ինչպես նաև անգլերենով բանավոր հրապարակախոսական ելույթի 
յուրահատկությունները, «TED Talks» ելույթների ժանրային առանձնա-
հատկությունները, հեղինակի մտադրությունների իրականացման եղա-
նակները՝ հիմնված Քեն Ռոբինսոնի «Արդյո՞ք դպրոցը սպանում է 
ստեղծագործ միտքը» ելույթի վրա: 

Հարկ է նշել, որ ցայսօր «TED Talks»-ի ելույթները հեղինակի 
մտադրությունների իրականացման տեսանկյունից համապարփակ 
վերլուծության չեն ենթարկվել՝ բացահայտելու ելույթի ոճական ներուժը։ 
Այս առումով հոդվածն ունի տեսական և գործնական նշանակություն: 

 
Տեքստ, խոսույթ, «խոսողի» մտադրությունը հրապարակային խոսքի մեջ 

 

«Խոսողի» մտադրության ձևերի արտահայտման համար տեքստի և 
խոսույթի հարաբերակցության ուսումնասիրությունը չափազանց կա-
րևոր է հետազոտության օբյեկտիվ արդյունքներ ստանալու համար: 
 Ինչպես իրավացիորեն նշում է Լ. Ե. Կրոյչիկն իր «Հրապարա-
կախոսական տեքստը որպես ժանր և խոսույթ» հոդվածում, հրապարա-
կային խոսքն արդեն իսկ ենթադրում է մտադրություն, որը կապում է 
հանդիսատեսի տարածքը խոսողի մտադրությունն ընկալելու տարածքի 
հետ: Դրանք հավասարազոր տարածքներ չեն և ամենևին չեն համընկ-
նում: Օբյեկտիվ իրականությունը երկու անգամ է արծարծվում հրապա-
րակախոսական ելույթում․ առաջին անգամ հեղինակի խոսքում, երկ-

րորդ անգամ՝ հանդիսատեսի (ունկնդրի) զգացմունքներում:1 
 «Հեղինակ-տեղեկատվություն-հասցեատեր» շղթան այստեղ հիմ-
նված է տեքստի հեղինակի, նրա հաղորդագրության և հանդիսատեսի 
միջև առաջացած պայմանական հարաբերությունների վրա: Անկախ այն 
հանգամանքից, որ հրապարակախոսական ելույթը սովորաբար մենա-
խոսություն է, այնուամենայնիվ, այն նաև երկխոսական բնույթ ունի և 
բաղկացած է երկու տարրից՝ հեղինակի արտահայտած մտքերի և գա-
ղափարների վերաբերյալ ելույթի հեղինակի և հանդիսատեսի՝ աշխարհի 
մասին ունեցած պատկերացումներից: Հանդիսատեսի կամ լսողի՝ աշ-

 
1Кройчик Л.Е. Публицистический текст как жанр и как дискурс / Л.Е. Кройчик // 

Акценты: новое в массовой коммуникации. Воронеж, 2005. - № 3-4.-С. 11 - 17.  
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խարհի ճանաչողական պատկերը  կարող է տարբերվել, եթե խոսողը 
գործ ունի զանգվածային հանդիսատեսի հետ՝ պայմանավորված հիմնա-
րար տարբեր գիտելիքներով ու ելույթի թեմայի վերաբերյալ իրա-
զեկվածության աստիճանով: Այնուամենայնիվ, աշխարհի ճանաչողական 
պատկերը փոխանցվում է լեզվով, ուստի լեզվական միջոցները կարևոր 
դեր են խաղում ճանաչողական տարբեր իմաստների փոխանցման գոր-
ծում: Լեզուն  հեղինակի և իրականության միջև դառնում է կամուրջ, և 
ամեն անգամ, երբ հեղինակի կամ խոսողի լսարանը փոխվում է, 
ինքնըստինքյան փոխվում է տեքստի հասցեատերը։ Նրա հետ տարբեր 
բնույթի երկխոսություն է իրականացվում նոր իմաստների ձևավորման 
միջոցով, որոնք խոսույթի իրացման արդյունք են: Յուրաքանչյուր նոր 
լսարան յուրովի է ապակոդավորում տեղեկությունը, և, ըստ էության, 
հեղինակի և հանդիսատեսի՝ աշխարհի վերաբերյալ խոսույթային պատ-
կերը կարևոր դերակատարություն է ունենում հրապարակախոսական 
ելույթում, այսինքն՝ չափազանց էական է դառնում, թե ինչ լսարանի հետ 
է խոսում հեղինակը: 
 Համաձայն ռուս լեզվաբան Ա. Ա. Գավրիլովի՝ մտադրությունը 
հարկավոր է հասկանալ որպես գաղափար, որը խոսքային ներգոր-
ծության որոշակի միջոցների շնորհիվ դրվում է հաղորդակցական 
նպատակի հիմքում՝ հասնելու հաղորդակցական նպատակին :2 Իսկ ահա 

Է. Բեյթսը խոսքը բնութագրում է որպես հատուկ մտադրություն, որը 
պայմանավորված է որոշակի նպատակի հասնելու անհրաժեշտությամբ:3 
Այլ կերպ ասած, մտադրությունը պետք է հասկանալ որպես որոշակի 
խոսք և իմաստային մտադրություն, որը «խոսողն» իրականացնում է 
խոսքային գործունեության ընթացքում: 
 «Խոսողի» մտադրությունը նրա մտքի, հոգեկան որոշակի վիճակի 
արտացոլումն է, որն իրացվում է բանավոր հաղորդակցության ընթաց-
քում: Օրինակ, եթե մարդը ցանկանում է զրուցակցի հետ զբոսնել, նա 
ձևակերպում է հրավեր և ներկայացնում այն բանավոր փոխազդեցության 
տեսանկյունից: Չնայած այն փաստին, որ խոսքային գործունեության 

տեսության բովանդակության մեջ հաղորդակցական մտադրությունն 
անմիջականորեն կապված է արտահայտության իլոկուտիվ (խոսողի 
հաղորդակցական նպատակ) գործառույթի հետ, այնուամենայնիվ, կան 
ժամանակակից այլ մոտեցումներ (օրինակ` Օ. Ե. Իսսերս, Ե. Վ. Կլյուև) 
ևս, որոնք առաջարկում են մտադրությունը դիտարկել որպես մի երևույթ, 
որը ձևավորվում է հաղորդակցվողի ամբողջական խոսքային վարքագծի 

 
2 Гаврилов А.А. Лингвистические средства воздействия СМИ на общественное 

сознание. – М.: Язык и культура, 2014, с. 146 [Электронный ресурс]: 

https://avidreaders.ru/book/ted-talks-slova-menyayut-mir-pervoe.html 
3 Бейтс Э. Интенции, конвенции и символы // Психолингвистика. – М.: Прогресс, 

1984, с. 78. 

https://avidreaders.ru/book/ted-talks-slova-menyayut-mir-pervoe.html
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պայմաններում: Ե. Կլյուևն իրավացի է, երբ նշում է, որ հեղինակի, 
խոսողի մտադրությունն առկա կարիքների, հաղորդակցության 
շարժառիթների հիման վրա ձևավորվող հաղորդակցական նպատակ է, 
որն իրականացվում է տարբեր ռազմավարությունների միջոցով և 
կապված է խոսքի որոշակի իրավիճակի հետ:4   
 Ինչպես նշում է Յու. Ն. Անտոնովան, խոսքային ակտի 
պայմաններում խոսողն իրացնում է մտադրությունը երեք առումներով՝ 
զրուցակցից պատասխան ստանալիս, զրուցակցի կողմից խոսողի 
մտադրությունը հասկանալիս և զրուցակցի վարքագիծը փոխելիս՝ որպես 
խոսողի մտադրության հետևանք:5 Այնուամենայնիվ, մտադրության 
իրացումը կարող է տեղի ունենալ ոչ միայն բացահայտ մակարդակում, 
այլև գաղտնի, երբ իրական դրդապատճառները թաքնված են խոսողի 
հատուկ խոսքային վարքագծի հետևում: Ամեն դեպքում, որոշակի 
մտադրության համարժեք ճանաչումը հնարավոր է իմաստաբանական, 
բառարանային և շարահյուսական մակարդակներում՝ շնորհիվ 
լեզվական առկա նշանների մանրակրկիտ վերլուծության:  
 Համաձայն Մ. Ա. Վասիլիկի՝ մտադրության իրացումը 
ներկայացված է հետևյալ փուլերով՝ խթանող, ձևավորող և իրացնող:6 
 1. Խթանող փուլ 

Այս փուլն անմիջականորեն պայմանավորված է շարժառիթի ի 

հայտ գալով: Դրդապատճառը պետք է հասկանալ որպես 
օբյեկտիվացված կարիք, հստակ ցանկություն, որը միշտ չէ, որ կարող է 
իրագործել խոսողը: Խթանման փուլի տարբերակիչ առանձնահատ-
կությունը մտավոր, հուզական, կամային ոլորտների համակցված 
ազդեցությունն է, որը որոշում է հաղորդակցական մտադրության 
առաջացումը: Ա. Ա. Լեոնտևը, բնութագրելով այս փուլը, այն անվանում է 
«խոսքի իրական մտադրության» փուլ, քանի որ մտադրությունը 
ներկայացվում է հոգեբանական մակարդակում և անմիջականորեն 
կապված է որոշակի ցանկությունների առկայության հետ, այն 
խթանների, որոնք ստիպում են «խոսողին» հաղորդակցվել:7 

 
4 Клюев Е.В. Речевая коммуникация. – М.: РИПОЛ КЛАССИК, 2002, с. 57. 

5 Антонова Ю.Н. Интенция говорящего в аспекте коммуникативно-целевой 

семантики: автореф. дис… канд. филол. н. – Орел, 2006, с. 10. 

6 Василик М.А. Основы теории коммуникации, М.: Гардарики, 2003, с. 145. 

 
7 Леонтьев А.А. Психолингвистические единицы и порождение речевого 

высказывания. – М.: Наука, 1969, с. 79. 



ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ   2021   2 (8)                                 «Բանասիրություն և լրագրություն» 

 

 126 

Այս փուլում մտադրությունն անմիջականորեն կապված է խոսողի 
դերի սահմանման հետ, այն որոշում է արտահայտության հատուկ 
նպատակը, ինչպես նաև հանդես է գալիս որպես բովանդակության մաս, 
որը խոսքային որոշակի գործողությունների համատեքստում ենթակա է 
իրականացման: Հիմնական խթանները, որոնք ձևավորում են 
մտադրությունների հրահրող մակարդակը, մարդու դրդապատճառներն 
ու կարիքներն են: Մտադրությունը որոշում է առաջացող կարիքների 
իմաստը: Որպես կանոն, այս փուլում բանախոսը գիտի, թե ինչ պետք է 
ասել, բայց դեռ չի որոշել, թե ինչպես: 

2. Ձևավորման փուլ 
 Այս փուլում տեղի է ունենում արտահայտության իմաստի ավելի 
մանրակրկիտ սահմանում, տրամաբանական հաջորդականության և 
խոսքային ճշգրտության հաստատում: Ա. Ա. Լեոնտևն այս փուլը 
սահմանում է որպես արտահայտության, ծրագրավորման և ծրագրի  
հաստատման փուլ:8 Այս փուլում տեղի է ունենում անհատական 
իմաստների առանձնացում, երբ ձևավորվում է ներքին 
արտահայտությունը, իսկ գաղափարի իմաստային ձևավորման համար 
կիրառվում են նաև անվանում և ստորոգում: Հենց այս փուլում է 
հնարավոր է որոշել «խոսողի» լեզվական փորձի ծավալը, նրա 
գրագիտության աստիճանը, քանի որ արտահայտության ձևավորումը 

տեղի է ունենում լեզվական որոշակի միավորների օգտագործման 
միջոցով, լեզվազգացողության կիրառմամբ, երբ տեղի է ունենում 
լեզվական միավորների ընտրությունը և տեղաբաշխումը:   
 3. Իրականացման փուլ 
 Այս փուլում տեղի է ունենում բուն մտադրության շեշտադրում, երբ 
«խոսողը» օգտվում է հնչյունաբանության և հոգելեզվաբանության 
միջոցներից՝ փոխգործակցության պայմաններում իրագործելու 
սահմանված հաղորդակցական նպատակը: Ձևավորման և իրակա-
նացման փուլերում ընտրվում է մտադրության իրականացման 
ռազմավարությունը, որը թույլ է տալիս առավելագույն 

արդյունավետությամբ հասնել հաղորդակցական նպատակին:9 
Մտադրության իրականացման ռազմավարությունների ամբողջ 

շարքը կարելի է ներկայացնել հետևյալ տեսակների միջոցով. 
1. Համոզելու ռազմավարություն 
Համոզումը «խոսողի» մտադրությունը փաստարկելու ամենալավ 

ձևն է: Բացի այդ, համոզումը հանդես է գալիս որպես խոսքային 
 

8 Նույն տեղում, էջ 135: 
9 Ренц Т.Г. Факторы и параметры коммуникативного поведения // Человек 

в коммуникации: лингвокультурология и прагматика. Сб. науч. тр. – 

Волгоград: Изд-во ВГПУ «Перемена», 2008, с. 58. 
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ներգործության հիմնական բաղադրիչ: Ինչպես նշում է Ա. Ա. Կոտովը, 
համոզելու հիմնական նպատակը զրուցակցի աշխարհայացքի 
փոփոխությունն է, փոխակերպումն այն ուղղությամբ, որն անհրաժեշտ է 
«խոսողին»:10 Այդ ռազմավարության իրագործման համար կիրառվում են 
հետևյալ մարտավարությունները. հեղինակությանը հղում կաատրելը, 
համոզելու բանաձևերի և ներածական կառուցվածքների օգտագործումը 
(«I believe», «There’s no doubt», «Obviously»), մեջբերում անելը, 
պարտադրանք արտահայտող եղանակավորող բայեր կիրառումը (must, 
should, have to), փաստերի նշումը, որոնք զրուցակցին համոզում են 
փոխել վարքագիծը («It’s important», «It’s urgent» ի թիվս այլոց):  
 2. Խնդրանքի, պահանջարկի ռազմավարություն 
 Համոզելու մեթոդը կիրառվում է այն դեպքում, երբ զգալի 
տարբերություն կա խոսողի և ունկնդրի աշխարհընկալման միջև: Ինչպես 
իրավացիորեն նշում է Ն. Ա. Բեզմենովան, այն դեպքում, երբ 
հաղորդակցվողների աշխարհընկալումները հիմնականում համընկնում 
են, պատկերը համեմատաբար մոտ է, իսկ համոզելու ռազմա-
վարությունը վերածվում է խնդրանքի ռազմավարության:11 Խնդրանքի 
ռազմավարությունն իրականացվում է թույլտվության խնդրանքի 
մարտավարության միջոցով. թույլտվության խնդրանք («Ինձ թույլ կտա՞ք 
ներս մտնել», «Կարո՞ղ եմ մի բաժակ սուրճ խմել»): Այնուամենայնիվ, 

խնդրանքը թույլ չի տալիս բավարարել խոսողի մտադրությունը, և նա 
դիմում է պահանջի ռազմավարությանը: Պահանջը խոսողի մտադրու-
թյան հստակ ձևակերպումն է ունկնդրի վրա հաղորդակցական ակնհայտ 
ներգործության միջոցով: Պահանջի իրացումը ներառում է հետևյալ 
ռազմավարությունները. պարտադրանք արտահայտող բայերի կիրառում 
(‘You should do it for me’), հրամայական եղանակի (‘If you hear me cry 
enter the room and stop him’), «ես»-ով ձևակերպումների օգտագործում (‘I 
want this done by Monday’):12 

3. Առաջարկի, խորհրդի ռազմավարություն  
 Առաջարկը, խորհուրդը ռազմավարություններ են, որոնք ոչ 

հաղորդակցական ակնհայտ ներգործություն են ունենում՝ առաջարկելով 
ունկնդրին կատարել համատեղ գործողություն, համագործակցել ի թիվս 
այլոց:13 Այս ռազմավարությունը չի ճնշում ունկնդրին, կարող է չափա-

 
10 Котов А.А. Механизмы речевого воздействия в публицистических текстах. – М.: 

Знание, 2004, с. 246.  
11 Безменова, Наталья Александровна. Очерки по теории и истории риторики 

[Текст] / Н. А. Безменова; АН СССР, ИНИОН. - Москва: Наука, 1991, с. 68. 
12 Орлов Г.А. Современная английская речь. – М.: Высшая школа, 1991. – c. 55. 
13 Стернин И.А. Русское коммуникативное сознание // Человек в зеркале языка: 

вопросы теории и практики. – М.: Фабула, 2002, с. 298. 
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զանց կառուցողական լինել «դու (դուք)»-ով մարտավարությունների (‘You 
know, you can ask for my help anyway’), օգնության առաջարկության 
բանաձևերի (‘Can I help you?’), ապառնի ժամանակաձի և ենթադրութ-
յունների կիրառման շնորհիվ (‘Imagine, what we can reach together’, ‘What 
if I help you with your future work?’): 

4. Կանխարգելման սպառնալիքի, առաջարկության ռազմավա-
րություններ 
 Այս ռազմավարություններն անմիջականորեն կապված են 
ունկնդրի անհանգստության, վախի, ինչպես նաև վախի մանիպուլյա-
ցիայի միջոցով «խոսողի» մտադրության իրացման հետ: Մտադրության 
իրագործումն այս ռազմավարության դեպքում ներառում է հետևյալ 
մարտավարությունների կիրառումը. ուղղակի սպառնալիք կամ շանտաժ 
(‘You will obviously get fired if you don’t listen to me’), «ես»-ով 
նախադասություններ (‘I warn you’), դրականի և բացասականի 
զուգադրում (‘Oh, you are so good, so brave. Such a pity it will be if something 
bad happens to you on this journey’):14 

Այսպիսով, մտադրությունը պետք է մեկնաբանել որպես խոսողի 
հաղորդակցական մտադրություն, որն իրականացվում է խոսքի փոխազ-
դեցության պայմաններում: Մտադրությունը ձևավորվում է հետևյալ փու-
լերի շնորհիվ. խթանման փուլ (դրդապատճառի առաջացում, անհրա-

ժեշտություն), ձևավորման փուլ (լեզվական և արտալեզվական միջոց-
ների ընտրություն), իրագործման փուլ (հայտարարության իրականա-
ցում՝ հաշվի առնելով հնչյունաբանաբական առանձնահատկություն-
ները): Հաղորդակցման ընթացքում իրականացվում է ունկնդիրների վրա 
հաղորդակցական ազդեցություն ապահովելու, աշխարհի վերաբերյալ 
նրանց պատկերը փոխելու խոսքի վարքագիծը: Համաձայն ունկնդրի վրա 
գործադրվող ճնշման մակարդակի՝ մտադրությունների իրականացման 
ռազմավարությունը կարող է լինել համոզման ռազմավարության, առա-
ջարկությունների և խորհուրդների, խնդրանքների և պահանջների, 
ինչպես նաև սպառնալիքների, նախազգուշացումների և առաջարկու-

թյունների ռազմավարություն: Մտադրությունների իրականացման հա-
տուկ ձևերը ներառում են պարտադրանք արտահայտող բայերի գոր-
ծածում, ներածական կառուցվածքներ, «ես» և «դու» ձևակերպումներ, հա-
կադրություն, շանտաժ, խոսքի վարվելակարգի բանաձևեր ի թիվս այլոց: 

 
Գիտահանրամատչելի հանրային խոսքի առանձնահատկությունները 

 

 
14 Стросон П.Ф. Намерение и конвенция в речевых актах // Новое в зарубежной 

лингвистике. Теория речевых актов. – М.: Прогресс, 1986, с. 142. 
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 Ըստ Պ. Աբելյարի՝ մտադրությունը նպատակից բացի ներառում է 
նաև այն, թե ինչն է հանգեցնում նպատակի իրագործմանը:15 Ընդ որում, 
կարևոր է, որ խոսողը ոչ միայն պարզապես հասնի նպատակի իրա-
գործմանը, այլև հասնի նպատակաուղղված ու գիտակցաբար:  Այսինքն՝ 
հրապարակային ելույթի ընթացքում հեղինակը՝ խոսողը, իր արժեքները 
փոխանցում է ունկդիրներին:  
 Այստեղ ոչ պակաս նշանակություն ունի Գրայսի համագործակ-
ցության սկզբունքի կանոնների կիրառումը, որոնք հաղորդակցական 
կոդեքսի էությունն են և ներառում են հետևյալ առավելությունները՝ տե-
ղեկատվության որակ և քանակ, համապատասխանություն և պարզու-
թյուն: Առաջին կանոնը ենթադրում է, որ հաղորդակցությունը պետք է 
լինի հուսալի և հիմնված ապացույցների վրա, երկրորդը՝ պետք է լինի 
ամբողջական, երրորդը՝ չպետք է շեղվի թեմայից և չորրորդը՝ չպետք է 
լինի երկիմաստ: Դրանք պետք է ի սկզբանե ունենան հեղինակի 
մտադրությունները կարգավորողի դերակատարություն: Այնուամենայ-
նիվ, այս բոլոր հասկացությունները բացարձակ չեն, հարաբերական են, և 
հեղինակը պահպանում է այս հաղորդակցական կոդեքսը` ելնելով իր 
խոսքի վարքի այլ սկզբունքներից:16  
 «Բանախոսի» մտադրությունը և դրա իրականացումը կախված են 
նաև խոսքի տեքստային և խոսույթային իրական գործոններից: Ա. 

Վիչմանն առաջարկում է նկարագրել խոսքային ոճերը (speaking styles) 
հետևյալ համաչափողների ներքո. մենախոսություն - երկխոսություն, 
հանրային խոսք - մասնավոր հաղորդակցություն, նպատակաուղղված 
խոսք – ոչ նպատակաուղղված խոսք, ընթերցանություն - խոսք, պատ-
րաստված խոսք - ինքնաբուխ խոսք:17 
 Խոսքի ոճերից բացի՝ հատուկ դեր են խաղում «հաղորդակցության 
նպատակը, իրավիճակի ձևականության աստիճանը, խոսքի պատրաստ-
վածության աստիճանը, խոսողի վերաբերմունքը հայտարարության 
նկատմամբ»:18 

 
15  Колесова Д.В. Интенция как базовая категория текстовой деятельности // Мир 

Русского слова N 3, 2009, с. 28 [Электронный ресурс]: 

https://cyberleninka.ru/article/n/intentsiya-kak-bazovaya-kategoriya-tekstovoy-

deyatelnosti  
16 Жукенова А.К. Речевое  общение  и  речевые стратегии Вестник КазГУ N 1 (153). 

2015. – С. 120-121. [Электронный ресурс]: https://philart.kaznu.kz/index.php/1-

FIL/article/view/1502/1439  
17 Wichmann A. Intonation in Text and Discource. Beginnings, Middles and Ends. – 

Harlow: Pearson Education Limited, 2000. – P.22. 
 
18 Фрейдина Е.Л., Ковпак Н.А., Королева Ю.П., Пчелина Т.М., Сейранян М.Ю., 

Смирнова О.Н. Просодия публичной речи: Монография / Под общ. ред. Е.Л. 

Фрейдиной. – Прометей, 2013. – С.9. 2п.л.  

https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1502/1439
https://philart.kaznu.kz/index.php/1-FIL/article/view/1502/1439
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 Բանավոր խոսքում հեղինակի մտադրությունն արտահայտելու 
համար կարող են օգտագործվել հաղորդակցության տարբեր ռազմավա-
րություններ, որոնք ներկայացվում են որպես բանավոր և ոչ վերբալ 
վարքագծի ծրագիր և օգնում են ապահովել հաղորդակցության հաջողու-
թյունը, եթե այն ճիշտ է իրականացվում: Այսինքն՝ հաղորդակցության 
արդյունավետությունը կախված է  այն հանգամանքից, թե ինչպես է այն 
պլանավորվում, ինչ նպատակներ են դրվում, և ինչպես են այդ նպատակ-
ներն իրագործվում հաղորդակցության մեջ: 

Հաղորդակցման ռազմավարությունը ներառում է հետևյալ բաղադ-
րիչները. 

1) խոսքի վարքագծի ընտրություն (փաստերի հայտարարում, լսա-
րանին խնդրանքով դիմում), 

2) որոշում, թե լսարանին որքան տեղեկատվություն պետք է 
հաղորդվի նպատակներին հասնելու համար, 

3) իրավիճակի և զրուցակցի գիտակցության վիճակի վերաբերյալ 
տեղեկատվության համակցություն, 

4) տեղեկատվության հատվածների հաջորդականության կարգ, 
5) ունկնդիրներին տեղեկատվություն ներկայացնելու 

հաղորդակցական եղանակ` երկխոսություն, պատմում և այլն: 
Անգլալեզու ակադեմիական հրապարախոսական խոսքի 

գործաբանական և ժանրային յուրահատկությունները «TED Talks»-ի 
ժանրում 

 Ներկա փուլում լրատվամիջոցները լեզվական միջոցների բավա-
կանին մեծ զինանոցից են օգտվում` փորձելով ազդեցություն գործել 
ընթերցողի վրա: Լեզուն լայնորեն գործածվում է զանգվածների վրա 
ազդելու համար, այդ թվում՝ դրանք շահարկելու նպատակով: Լեզվի 
բոլոր մակարդակները՝ գրաֆիկականից մինչև տեքստային և խոսակ-
ցական, կարող են հանդես գալ որպես լեզվական զանգվածային ազդե-
ցության միջոց:   
 Անգլալեզու հրապարակային ելույթը գտնվում է գիտական և 

լրագրողական ոճերի հատման կետում, քանի որ փոխանցված 
տեղեկության արտահայտչականությունն ու ճշգրտությունը պետք է 
զուգակցվեն դրա տրամաբանության հետ, որպեսզի հեղինակի մտադ-
րությունը վերածվի ունկնդրի գիտակցության հենց այն ձևով, որին 
հեղինակը հավատում է: Ինչպես արդարացիորեն նշում է Ալբերտ 
Էյնշտեյնը, «տեղեկատվությունը դեռ գիտելիք չէ»։19 Որպեսզի տեղեկա-
տվությունը դառնա գիտելիք, այն պետք է անցնի ունկնդրի ընկալման 
միջով և, առաջին հերթին, համարժեքորեն ընկալվի նրա կողմից: 

 
19 Берков В.Ф. Философия и методология науки: Учеб.пос., М.: 2004, с. 16. 

 



ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ   2021   2 (8)                                 «Բանասիրություն և լրագրություն» 

 

 131 

Գոյություն ունեն ակադեմիական հանրային խոսքի հետևյալ տեսակ-
ները. դասախոսություն, գիտական ստուգատես, գիտական զեկույց և 
գիտահանրամատչելի դասախոսություն: 
 Աշխարհում «TED Talks»-ի հրապարակային առաջին դասախոսու-
թյունը կայացել է 1984 թվականին Մոնտերեյում (Կալիֆորնիա)։ 1990 
թվականից ի վեր նման ելույթներ ԱՄՆ-ում անցկացվում են ամեն տարի: 
«TED Talks»-ի լսարանը տարասեռ է և տարբերվում է կրթության և 
սոցիալական զարգացման հստակ մակարդակով: 
 «TED» դասախոսությունը հատուկ ժանր է, որը, տարբերվելով 
գիտական բանավոր ժանրերի և դասախոսությունների այլ տեսակներից, 
իրական հաղորդակցության մեջ իրականացվում է որպես առաջնային, 
իսկ համացանցում՝ երկրորդական ժանր: «TED» դասախոսության ժանրի 
առանձնահատկությունը պայմանավորված է դրա՝ տեղական ժամանակի 
կոշտ ձևաչափով և իրականացման բնույթով: «TED» դասախոսություն-
ներին բնորոշ է կոմպակտությունը, կառուցվածքային և տրամաբանա-
կան իմաստալիությունը, երկխոսականությունը, համոզիչ բնույթը: 
Հանրամատչելի գիտական խոսքը սովորաբար բաղկացած է ներածու-
թյունից, որի ընթացքում բանախոսը փորձում է գրավել հանդիսատեսին, 
զգալ դրա արձագանքը, վարքի հետագա ռազմավարությունը: Ներածու-
թյան մեջ բանախոսը ներկայացնում է նպատակը և տալիս է նաև 

ընտրված թեմայի բացատրությունը: 
 Ցանկացած ելույթի արդյունավետությունը կախված է հասցե-
ատիրոջ գործոնից: Հաջող հաղորդակցության համար խոսողը պետք է 
հաշվի առնի լսողի կարգավիճակը, հատկապես՝ բանավոր խոսքում: Եթե 
հեղինակը հաշվի չի առնում հանդիսատեսի առանձնահատկությունները 
և խոսքում հիշատակում է ոչ հետաքրքիր, արդեն հայտնի գաղափարներ, 
կամ գործածում է խրթին կառույցներ ու հանդիսատեսը բարդությամբ է 
ընկալում, ինչի արդյունքում բացառվում կամ նվազագույնի է հասնում 
նրա և ունկնդրի կապը:  
 «TED Talks» դասախոսության հեղինակը պետք է հաշվի առնի, որ 

նա դասախոսություն է կարդում ոչ թե մասնագիտական, այլ սիրողական 
լսարանի համար, և քանի որ բանախոսն ու լսարանը խոսում են տարբեր 
լեզուներով, հետևապես, գիտական երևույթների վերաբերյալ պետք է 
խոսել ոչ թե գիտական, այլ հանրամատչելի լեզվով:  
 Պրիսիլա Սամոյան իր «Ժանրային յուրահատկությունների 
ազդեցությունը «TED Talks»-ի վրա» հոդվածում «TED Talks»-ը ներկայաց-
նում է որպես առանձին ժանր: Նա նշում է, որ հեղինակը փոխանցում է 
իր մտքերը ոչ միայն դահլիճում նստած հանդիսատեսին, այլև համա-
ցանցային լսարանին, ինչով էլ «TED Talks»-ը տարբերվում է մյուս 
ժանրերից: Փաստորեն, խոսողը պետք է հաշվի առնի, որ գտնվում է 
երկակի հռետորական վիճակում, քանի որ իր մտքերը փոխանցում է ոչ 

միայն դահլիճում նստած հանդիսատեսին, այլև համացանցային 
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լսարանին: Մի դեպքում խոսողը շփվում է հանդիսատեսի հետ, որը 
նստած է իր առջև, մյուս դեպքում՝  համացանցային լսարանի հետ:20 
 Այժմ «TED Talks» գիտաժողովները ներառում են 438 թեմա՝ 
կենսատեխնոլոգիա, էբոլա, կրոն, ստրկություն, ահաբեկչություն, ներ-
գաղթ, համաճարակ, կախվածություն և այլն: «TED» ելույթները կոչվում 
են գաղափարական, իսկ «TED» ելույթն ունեցողները՝ գաղափարա-
խոսներ:  

Հեղինակային մտադրության արտահայտման յուրահատկությունները 
Քեն Ռոբինսոնի «Արդյո՞ք սպանում է դպրոցը 

ստեղծագործականությունը» ելույթում 
 Քեն Ռոբինսոնի «Արդյո՞ք սպանում է դպրոցը տեղծագործակա-
նությունը» դասախոսությունը «TED Talks»-ի ամենատարածված ելույթ-
ներից է, որն ունի 60 միլիոնից ավելի դիտում և 6000 մեկնաբանություն: Ք. 
Ռոբինսոնի ելույթը թարգմանված է աշխարհի ավելի քան 62 լեզուներով: 
Ելույթի հեղինակը կրթության և ստեղծագործական կրթության մասնա-
գետ է և զբաղվում է հանրակրթության ստեղծագործականության խնդիր-
ներով: Բանախոսը պնդում է, որ դպրոցը երեխայի մեջ սպանում է 
ստեղծագործականությունը՝ որպես փաստարկ ներկայացնելով Ջիլիան 
Լին անունով մի աշակերտուհու, որը տառապում էր ուշադրության 
պակասի համախտանիշով և անհանգիստ էր պահում իրեն դասերին: 

Բժիշկը, որը հանդիպել էր Ջիլիանի հետ, այնուհետև ասել էր նրա 
մայրիկին, որ երեխան սեր ունի դեպի պարերը և հարկավոր է նրան 
ուղարկել պարարվեստի դպրոց: Ք. Ռոբինսոնի ամբողջ ելույթը կառուց-
ված է այդ իրադարձության շուրջ:  

Քեն Ռոբինսոնը նաև բազմաթիվ գրքերի հեղինակ է, ստեղծա-
գործական կրթության և կրթական նորարարությունների ոլորտում 
միջազգային կարգի փորձագետ: 

Նրա դասախոսությունը ներկայացում է նյութի հետաքրքիր մա-
տուցմամբ, արդյունավետ ռազմավարությունների կիրառմամբ, որոնք 
նպաստում են խոսողի հիմնական մտադրության բացահայտմանը և դրա 

փոխանցմանն ունկնդրին: Ք. Ռոբինսոնի դասախոսությունն աշխույժ, 
խոսակցական բնույթի ելույթ է՝ լի ոճական հնարներով, որոնք, բացի տե-
ղեկացնելուց, ազդում են ունկնդրի վրա՝ դրդելով որոշակի գործողու-
թյունների: Այսպիսով, հեղինակի հիմնական նպատակն է համոզել 
ունկնդիրներին, որ կրթության մեջ ստեղծագործականությունը և նորա-
րարությունը շատ կարևոր դերակատարություն ունեն: Թեմատիկորեն 

 
20 Samayoa P. The Extent of Influence that Genre Conventions Have on TED Talks, 

Produced in Megan Lambert’s Spring 2017 ENC 1102, The Extent of Influence that 

Genre Conventions Have on TED Talks, STYLUS 8.2 | FALL 2017 

https://writingandrhetoric.cah.ucf.edu/wp-

content/uploads/sites/17/2019/10/stylus_8_2_Samayoa.pdf 

https://writingandrhetoric.cah.ucf.edu/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/stylus_8_2_Samayoa.pdf
https://writingandrhetoric.cah.ucf.edu/wp-content/uploads/sites/17/2019/10/stylus_8_2_Samayoa.pdf
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դասախոսությունը բաժանված է մի քանի ենթաթեմաների, որոնք հեղի-
նակը շեշտում և առանձնացնում է բանավոր խոսքում՝ օգտագործելով 
նաև հարալեզվական միջոցներ (ձայնի բարձրացում, ժեստեր, ծիծաղ ի 
թիվս այլոց). 

Անկանխատեսելի, անորոշ ապագա. 
“…children starting school this year will be retiring in 2065. Nobody has 

a clue, despite all the expertise that's been on parade for the past four days, 
what the world will look like in five years’ time…”21 

Հնացած կամ հնացող կրթական համակարգ. 
“Our education system has mined our minds in the way that we strip-

mine the earth for a particular commodity. And for the future, it won’t serve 
us. We have to rethink the fundamental principles on which we’re educating 
our children”22. 

Ժամանակակից դպրոցը սպանում է ստեղծագործականությունը. 
“We stigmatize mistakes. And we’re now running national education 

systems where mistakes are the worst thing you can make. And the result is 
that we are educating people out of their creative capacities”23. 

Կրթության մեխանիկական մոդելից անցում մշակութային մոդելի. 
“I think you’d have to conclude the whole purpose of public education 

throughout the world is to produce university professors. Isn’t it? They’re the 
people who come out on top”24.  
 Հեղինակն ընթերցողին հանգեցնում է մի շատ կարևոր գաղա-
փարի, այն է՝ մարդը ոչ թե մեխանիկական սարք է, այլ կենդանի օր-
գանիզմ, որը կախված է այլ մարդկանցից, իսկ նրա թաքնված կարո-
ղությունները դրսևորվում են ստեղծագործական մթնոլորտում: Կրթու-
թյունը պետք է ստանդարտացումից անցում կատարի անհատականաց-
ման՝ դեմքով շրջվելով դեպի յուրաքանչյուր ուսանողի կարիքները25: 
 Հեղինակի մտադրությունն իրացվում է դասախոսության հատուկ 
կառուցվածքի միջոցով, որը միաժամանակ հանդես է գալիս իբրև 
հաղորդակցման ռազմավարություն՝ հանգեցնելով հեղինակի 

մտադրության իրականացմանը: Կառուցվածքի բաղադրատարրերն են՝ 
1. հղումներ, 
2. երկխոսություն մենախոսության մեջ, 

 
21Robinson, K. “Do schools kill creativity?”, TED; 2007, 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY 
22Նույն տեղում: 
23Robinson, K. “Do schools kill creativity?”, TED; 2007, 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY 
24 Նույն տեղում: 
25 Писарик О, Свобода в образовании, Jan. 6th, 2011 at 7:54 PM, 

https://freeedu.livejournal.com/36861.html 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
https://freeedu.livejournal.com/36861.html
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3. հիմնական տարրերի ազդանշանականացում, 
4. դեդուկտիվ փաստարկում, 
5. պատմվածքներ, պատմություններ, որոնք բանախոսը կիրառում է 

իր ելույթի մեջ, որպեսզի իր մտադրությունը հասցնի ունկնդրին և 
ներգործի նրա վրա: 

6. հումոր, 
7. հեջինգ կամ խոսքային ապահովագրում, 
8. հռետորական հարցեր: 

 Հղումները հարկավոր են, որպեսզի հեղինակը կարողանա կապել 
հանդիսատեսի, այն է՝ ունկնդրի իմացածն ու չիմացածը: Հեղինակը կի-
րառում է հղումներն իր ելույթի տարբեր հատվածներում՝  

1) Ներածության մեջ. ‘three times that have been running through the 
conference’, 

2) Ելույթի հիմնական հատվածում. ‘a few moments later’, ‘as we heard 
yesterday’, ‘Al Gore spoke to the other night about the ecology and the 
revolution that was triggered by Rachel Carson’, ինչպես նաև վերջում ‘What 
TED celebrates is the gift of the human imagination’. 
 Հղումների միջոցով հեղինակը մտավոր և ճանաչողական կապ է 
հաստատում նախորդող և հաջորդող տեղեկությունների միջև, որպեսզի 
հանդիսատեսը լսելու ընթացքում չմոռանա ելույթի հիմնական միտքը:  

 Երկխոսությունը մենախոսության մեջ այն հնարներից է, որը 
լայնորեն կիրառում է ոչ միայն Քեն Ռոբինսոնը, այլև «TED Talks»-ի բոլոր 
բանախոսները: Երկխոսությունը ստեղծվում է ես, իմ, մեր, դու, քո 
դերանունների միջոցով.  

“I don’t mean to say that being wrong is the same thing as being 
creative”. 

“I believe this passionately, that we don't grow into creativity, we grow 
out of it. Or rather, we get educated out of it. So why is this?” 

“Our education system is predicated on the idea of academic ability”. 
“You don’t think of Shakespeare having a father, do you? Do you? 

Because you don't think of Shakespeare being a child, do you?” 
“If you want real evidence of out-of-body experiences, by the way, get 

yourself along to a residential conference of senior academics and pop into the 
discotheque on the final night”. 
 Երկխոսության կիրառումը առաջին և երկրորդ դեմքի դերանուն-
ների գործածմամբ ստեղծում է հոգեբանական հարմարավետ վիճակ՝  
տեղեկությունն ունկնդրին փոխանցելու և նրա վրա ներգործություն կա-
տարելու համար: Առաջին և երկրորդ դեմքի դերանունների գործածումը 
ստեղծում է անկաշկանդության մթնոլորտ, իսկ «we» (մենք) և «our» (մեր) 
անձնական և ստացական դերանունները կրճատում են հեռավորու-
թյունը խոսողի և ունկնդիրների միջև: 
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 Երկխոսությունը ստեղծվում է նաև հարց-պատասխանի օգնու-
թյամբ, երբ հեղինակը ինքն իրեն հարց է տալիս և պատասխանում իր իսկ 
հարցին` ստեղծելով հարցուպատասխանի շղթաներ: Իրար հաջորդող 
հարցերի և պատասխանների շարքը թողնում են մենախոսական երկխո-
սության ազդեցություն: 

“‘Are you struck by a new thought? I was. You don’t think of Shakespeare 
having a father, do you? Do you? Because you don’t think of Shakespeare being 
a child, do you? Shakespeare being seven? I never thought of it. I mean, he was 
seven at some point. He was in somebody's English class, wasn’t he?’ 

‘How annoying would that be?’ 
‘Must try harder.’ (հաջորդական հարցերի շարք) 
‘Actually, what I find is, everybody has an interest in education. Don’t 

you? I find this very interesting.’ (հարցուպատասխանի շարք)” 
 
Հեղինակի հաղորդակցական ռազմավարության հաջորդ տարրը 

դեդուկտիվ փաստարկումն է: Ամբողջ ելույթը կառուցված է 
տրամաբանական փաստարկների շղթայի վրա, որոնք ապացուցում են 
Քեն Ռոբինսոնի բերած օրինակի փաստերի հավաստիությունը: 
Հեղինակը փորձում է ապացուցել, որ դպրոցական կրթության մեջ 
ստեղծագործականությունը նույնքան կարևոր է, որքան գրագիտությունը՝ 

«My contention is that creativity now is as important in education as literacy, 
and we should treat it with the same status»: Այս իմաստն ուկնդրին 
մատուցվում է որպես աքսիոմ կամ կանխենթադրույթ, որի շուրջ կառու-
ցվում է հեղինակի ամբողջ ելույթը և ներկայացվում փաստարկները: 
Հեղինակը ոչ միայն տեսակետ է արտահայտում, այլև տալիս է իր 
գնահատականը: Հեղինակը բացասական է գնահատում ժամանակակից 
դպրոցում կիրառվող մոտեցումը․  

“‘What these things have in common is that kids will take a chance. If 
they don’t know, they’ll have a go. Am I right? They’re not frightened of being 
wrong. I don’t mean to say that being wrong is the same thing as being creative. 
What we do know is, if you’re not prepared to be wrong, you’ll never come up 
with anything original — if you’re not prepared to be wrong. And by the time 
they get to be adults, most kids have lost that capacity. They have become 
frightened of being wrong. And we run our companies like this. We stigmatize 
mistakes. And we’re now running national education systems where mistakes 
are the worst thing you can make. And the result is that we are educating 
people out of their creative capacities.”26 
  «Frightened of being wrong», «we stigmatize mistakes», «we’re now 
running national education systems where mistakes are the worst thing you can 

 
26Robinson, K. “Do schools kill creativity?”, TED; 2007, 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY 
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make», «educating people out of their creative capacities» արտահայտու-
թյունները ստեղծում են հեղինակային մտքի տրամաբանական 
շեշտադրում: Դատապարտման գնահատականը ստեղծվում է «wrong» 
(սխալ) բառի, ինչպես նաև անաֆորիկ զուգահեռ կառուցվածքների 
կիրառման շնորհիվ: 

“‘And by the time they get to be adults…”27 
“And we run our companies like this…”28 
“And the result is that we are educating people…”29 
 
Անաֆորիկ կառույցները ձևավորում են վերհատույթային 

միասնություն և տեքստի հատվածում ստեղծում իմաստային ամբողջա-
կանություն: Սույն դրույթը բանախոսը պահպանում է իր ելույթի ամբողջ 
ընթացքում: Հեղինակը 37 անգամ գործածում է «if» (եթե) շաղկապով 
անաֆորիկ կառուցվածքներ, որոնք ելույթին ռիթմ են հաղորդում և 
արտահայտում.  

1. Խորհուրդ կամ առաջարկություն 
“If you want real evidence of out-of-body experiences, by the way, get 

yourself along to a residential conference of senior academics and pop into the 
discotheque on the final night.”30 

2. Կոչ ինչ-որ գործողություն կատարելու համար 

“If you were to visit education as an alien and say ‘What’s it for, public 
education?’ I think you’d have to conclude, if you look at the output, who really 
succeeds by this, who does everything they should, who gets all the brownie 
points, who are the winners — I think you’d have to conclude the whole 
purpose of public education throughout the world is to produce university 
professors.”31 

3. Հեղինակի մտորումները 
“If you’re at a dinner party, and you say you work in education — 

actually, you’re not often at dinner parties, frankly.”32 
 Հեղինակի մտադրությունը արտահայտվում է նաև կարևոր 

տարրերի ազդարարման համար: Ք. Ռոբինսոնն ազդանշան է տալիս այն 
մասին, որ շուտով խոսքում կհայտնվեն «կարևոր հատվածներ»: 

“And my contention is, all kids have tremendous talents, and we 
squander them, pretty ruthlessly.”33 

 
27 Նույն տեղում: 
28 Նույն տեղում: 
29 Նույն տեղում: 
30 Նույն տեղում: 
31 Նույն տեղում: 
32Robinson, K. “Do schools kill creativity?”, TED; 2007, 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
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“My contention is that creativity now is as important in education as 
literacy, and we should treat it with the same status.”34 
 Հեղինակը կարևոր տեղեկության մասին ազդարարարում է 
լեզվական միավորների միջոցով`  

1. բայերի 
“There have been three themes running through the conference, which 

are relevant to what I want to talk about.”35 
“…and I just want to say a word about the transition.”36 
“There have been three themes running through the conference, which 

are relevant to what I want to talk about.”37 
2. եղանակավորող բայերի 
“And I like university professors, but, you know, we shouldn’t hold them 

up as the high-water mark of all human achievement.”38 
Ազդանշաններն օգնում են ընդգծել կարևոր տեղեկությունը և 

կարևորություն հաղորդել դրանց խոսքում: Հատկանշական է, որ գրեթե 
բոլոր հատվածներում հեղինակի խոսքերը նախորդում են ուղղակի 
խոսքին և ազդարարում հետագա տեղեկատվության կարևորությունը. 

“He said, ‘I’ll never find another girl like Sarah”.39 
Ազդանշանային են համարվում նաև դասական թվականները.  
“They put these boxes down, and the first boy said, ‘I bring you gold.’ 

And the second boy said, ‘I bring you myrrh.’ And the third boy said, ‘Frank 
sent this.”40 

Հեղինակի մտադրությունը լսարանին է փոխանցվում այն 
պատմությունների միջոցով, որոնք բանախոսը պատմում է հանդիսա-
տեսին: Իր քսան րոպեանոց ելույթի ընթացքում Քեն Ռոբինսոնը մի քանի 
պատմություն է պատմում «Siren»-ի մասին (Sirena last night was a marvel). 

1. “I heard a great story recently — I love telling it — of a little girl who 
was in a drawing lesson. She was six, and she was at the back, drawing, 
and the teacher said this girl hardly ever paid attention, and in this 
drawing lesson, she did. The teacher was fascinated. She went over to 
her, and she said, ‘What are you drawing?’ And the girl said, ‘I’m drawing 

 
33 Նույն տեղում: 
34 Նույն տեղում: 
35 Նույն տեղում: 
36 Նույն տեղում: 
37 Նույն տեղում: 
38 Նույն տեղում: 
39 Նույն տեղում: 
40Robinson, K. “Do schools kill creativity?”, TED; 2007, 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY 
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a picture of God.’ And the teacher said, ‘But nobody knows what God 
looks like.’ And the girl said, ‘They will in a minute.”41 

2. “Gillian and I had lunch one day. I said, ‘How did you get to be a dancer?’ 
It was interesting. When she was at school, she was really hopeless. And 
the school, in the ’30s, wrote to her parents and said, ‘We think Gillian 
has a learning disorder.’ She couldn’t concentrate; she was fidgeting. I 
think now they’d say she had ADHD. Wouldn’t you? But this was the 
1930s, and ADHD hadn’t been invented at this point. It wasn’t an 
available condition”42. 

 
Հեղինակը պատմում է մի քանի նպատակներով. 
1) խոսքի միատարրությունը կոտրելու և ունկնդիրներին 

«վերակենդանացնելու» նպատակով, 
2) լսարանում որոշակի լարվածություն ստեղծելու և ընդհանուր 

տեքստից տեղեկատվության ինչ-որ հատված առանձնացնելու նպատա-
կով, 

3) ունկնդրի գոհացուցիչ արձագանքն առաջացնելու նպատակով, 
քանի որ Ք. Ռոբինսոնի բոլոր պատմություններն ունեն ուրախ ավարտ:  
 Հաջորդ հնարը, որը հաճախակի է կիրառում Ք. Ռոբինսոնը, 
հումորը կամ զավեշտն է: Հումորը բանավոր հնար է, որն առաջացնում է 

ոչ վերբալ արձագանք (ծիծաղ), որի օգնությամբ պահպանվում է 
ուշադրությունը, տեղի է ունենում լսարանի վրա հուզական խոսքի ուժեղ 
ազդեցություն: Ինչպես ընդունված է այս տեսակի միջոցառումների 
ժամանակ, բանախոսը սկսում է իր ելույթը հումորով.  

“It’s been great, hasn’t it? I’ve been blown away by the whole thing. In 
fact, I’m leaving.” 
 Հեղինակը նաև վերապատմում է որոշ զվարճալի պատմություններ. 

“The teacher was fascinated. She went over to her, and she said, ‘What 
are you drawing?’ And the girl said, ‘I'm drawing a picture of God.’ And the 
teacher said, ‘But nobody knows what God looks like.’ And the girl said, ‘They 
will in a minute.” 

«TED Talks»-ի ելույթներում ամենասիրված հնարներից մեկը 
հեջինգն է կամ խոսքային ապահովագրումը: Այն կիրառվում է, որպեսզի 
ելույթ ունեցողի խոսքը շատ կտրուկ չհնչի և ավելի մեծ ազդեցություն 
գործի ունկնդրի վրա. 

 
41 Robinson, K. “Do schools kill creativity?”, TED; 2007, 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY 
42 Նույն տեղում: 
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“And I like university professors, but, you know, we shouldn’t hold them 
up as the high-water mark of all human achievement.”43 

Քեն Ռոբինսոնը ներքին երկխոսության մեջ լսարանիին ներգրա-
վելու նպատակով բարձրացնում է հռետորական հարցեր, որ ունկնդիր-
ները հեղինակի տեսակետն ընկալեն որպես սեփականը. 

“Suddenly, degrees aren’t worth anything. Isn’t that true?”44 
‘Actually, what I find is, everybody has an interest in education. Don’t 

you?’45 
‘You don’t think of Shakespeare having a father, do you?’46 
 
Եզրակացություն 
Այսպիսով, «TED Talks»-ն, իսկապես, նոր և յուրահատուկ ժանր է, 

որի հասցեատերը ոչ միայն դահլիճում նստած ունկնդիրն է, որն իր 
ժպիտով, ծիծաղով կամ ծափահարություններով արձագանքում է ելույթ 
ունեցողի յուրաքանչյուր քայլին, այլև համացանցային լսարանն է, որը 
ուկնդրում է այդ ելույթը տանը նստած, հետևապես, բանախոսը դա ևս 
պետք է հաշվի առնի իր ելույթի համար համապատասխան խոսքային 
ռազմավարություններ և մարտավարություններ մշակելիս:  

«TED Talks»-ի ելույթը տարբերվում է գիտական ելույթներից և 
համալսարանական դասախոսություններից, քանի որ այն հանրամատ-

չելի է և նախատեսված է լայն լսարանի համար՝ տարբեր տարիքի, 
գիտական և կրթական մակարդակի, հետևապես, ելույթ ունեցողի բանա-
վոր խոսքը պետք է հասկանալի լինի բոլորին, որպեսզի «խոսողը» կարո-
ղանա հասնել իր հաղորդակցական նպատակին և ազդեցություն գործել 
հանդիսատեսի գիտակցության վրա՝ մղելով որոշակի գործողություն-
ների: 

Տարիների ընթացքում «TED Talks»-ի ժանրը ձեռք է բերել նաև որոշ 
այլ չափանիշներ, այդ թվում՝ ելույթի տևողության տեսանկյունից․ 18 
րոպեի սահմանափակումը կարևոր նշանակություն ունի ելույթ ունեցողի 
հաջողության համար, քանի որ դրանից հետո ունկնդրի ուշադրությունը 

նվազում է, իսկ բանախոսին լսելը՝ չափազանց բարդանում: 
Ք. Ռոբինսոնի ելույթն ամենամեծ լսարան հավաքած ելույթն է, 

քանի որ նա վարպետորեն կիրառում է բանավոր խոսքն ազդեցիկ և 
տպավորիչ դարձնելու բազմաթիվ հնարներ: Հումորի, հռետորական հար-
ցերի հեջինգի, պատմություններ պատմելու, դեդուկտիվ փաստարկման, 
ազդարարման և այլ հնարների միջոցով հասցնում է իր մտադրությունն 

 
43Robinson, K. “Do schools kill creativity?”, TED; 2007, 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY 
44 Նույն տեղում: 
45 Նույն տեղում: 
46 Նույն տեղում: 

https://www.youtube.com/watch?v=iG9CE55wbtY
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ունկնդրին և ապահովում ելույթի հաջողությունը: Ք. Ռոբինսոնն այդ 
նպատակին հասնում է նաև խոսքային և ոչ խոսքային (հարալեզվական) 
ոճաբանական միջոցների զուգակցման շնորհիվ: 

 
Ամփոփագիր 

Հոդվածը նվիրված է անգլալեզու հանրային ելույթներում հեղինակի 
մտադրության արտահայտման լեզվաոճական առանձնահատկություն-
ների ուսումնասիրությանը՝ հիմնված «TED Talks»-ում Քեն Ռոբինսոնի 
«Արդյո՞ք դպրոցը սպանում է ստեղծագործականությունը» հրապարա-
կային դասախոսության վրա: Վերլուծության արդյունքում հեղինակը 
եզրակացնում է այն մասին, որ «TED Talks»-ի ժանրում հրապարակա-
խոսական ակադեմիական խոսքի հաջողությունը կախված է լեզվական և 
արտալեզվական մի շարք գործոններից, որոնք միաժամանակ պետք է 
ազդեցություն գործեն թե՛ դահլիճում ներկա ունկնդիրների, թե՛ համա-
ցանցային լսարանի վրա: Քեդ Դոբինսոնը մեծապես կիրառել է այնպիսի 
մեթոդներ, ինչպիսիք են հարց ու պատասխանի ձևաչափով մենա-
խոսական երկխոսությունը, հարակրկնավոր կառույցները, հումորը, 
հռետորական հարցերը, որոնք ընթերցողի վրա հուզական առավել 
ուժգին ազդեցություն են գործում՝ «TED Talks»-ի հրապարակախոսական 
ելույթում՝ նպաստելով խոսքային ակտի կայացմանն ու հաղորդակ-

ցության գործաբանական նպատակի իրացմանը:  
 
Հիմնաբառեր. հրապարակախոսություն, պրագմատիկա, ոճային 

առանձնահատկություններ, հեղինակային մտադրություն, համացանցա-
յին լսարան 
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ПРАГМАЛИНГВИСТИЧЕСКИЕ И СТИЛИСТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ 

ВЫРАЖЕНИЯ АВТОРСКОЙ ИНТЕНЦИИ В ПУБЛИЦИСТИЧЕСКОЙ 
РЕЧИ (НА ОСНОВЕ РЕЧИ КЕНА РОБИНСОНА “УБИВАЕТ ЛИ ШКОЛА 

КРЕАТИВНОСТЬ?”) 
Лусине Флджян 

Северный университет, доктор филологических наук, профессор 
 

Статья посвящена исследованию лингвистических и стилистических 
особенностей выражения интенции автора в английских публичных 
выступлениях на основе публичной лекции Кена Робинсона «Убивает ли 
школа творческое мышление?» на «TED Talks». На основе проведенного 
анализа автор приходит к выводу, что успех публицистической 
академической речи в жанре «TED Talks» зависит от ряда лингвистических 
и экстралингвистических факторов, которые параллельно должны 
воздействовать на аудиторию, сидящую в зале выступления, а также на 
слушателей «YouTube» канала. Кеном Робинсоном широко применяются 
такие методы, как диалогизация монологической речи с помощью 
вопросно-ответной формы, анафорические конструкции, юмор, 
риторические вопросы, которые усиливают эмоциональное воздействие на 

читателя и способствуют реализации перлокутивного акта и достижения 
прагматической цели коммуникации в публицистической речи «TED 
Talks». 

 
Ключевые слова: публицистика, прагматика, стилистические 

особенности, авторская интенция, интернет-аудитория 
 

PRAGMALINGUISTIC AND STYLISTIC FEATURES OF EXPRESSING THE 
AUTHOR’S INTENTION IN PUBLICISTIC SPEECH (BASED ON THE 
SPEECH OF KEN ROBINSON ‘DO SCHOOLS KILL CREATIVITY?’) 

 
Lusine Fljyan 

Northern University, Doctor of Sciences, Professor 
 

The article is devoted to the study of the pragmalinguistic and stylistic 
features of the expression of the author’s intention in the genre of English 
public speech based on Ken Robinson’s public lecture ‘Do Schools Kill 
Creativity?’ at TED Talks. Based on the analysis the author came to the 
conclusion that the success of publicistic academic speech in the genre of TED 
Talks depends on the series of linguistic and extralinguistic factors which have 
an impact on the audience sitting in the hall where the speech is maintained as 

well as on the internet-audience. Ken Robinson uses such methods as the 
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dialogicalization of the monological speech with the help of the questions and 
answers, anaphorical constructions, humor, rhetorical questions which 
reinforce the emotional impact on the reader and contribute to the realisation 
of the perlocutionary act for achieving the pragmatic goals of communication in 
the publicistic speech of the TED Talks. 

 
Key words: publicistic, pragmatics, stylistic features, author’s intention, 

internet-audience 
 
 

НОВЫЕ МОДЕЛИ МЕДИАПОТРЕБЛЕНИЯ И ИХ  

СПЕЦИФИКА  В  УСЛОВИЯХ МОДИФИКАЦИИ 

ИНФОРМАЦИОННЫХ ПОТОКОВ 

 

Мери Тадевосян 

аспирант кафедры журналистики Российско-Армянского 

университета 

mary.tadevosyan@rau.am 

 

Сложившиеся формы медиапотребления подразумевали, что прос-

мотр телевизионных программ, чтение газет и журналов, прослушивание 

радио вкладывались в привычный уклад жизни в соответствии с досугом и 

трудовой занятостью людей. Например, газеты обычно читали утром за 

завтраком, в транспорте; во время вождения автомобиля, по дороге на работу 

и с работы слушали радио, вечером же смотрели телевизор. В доцифровую 

эпоху средний объем медиапотребления составлял 4–5 часов.  

 Естественно, что между различными странами существовали отличия. 

Например, жители США традиционно больше западноевропейцев смотрели 

телевидение: в 1990-е гг. средний американец смотрел ТВ примерно 4,5 часа 

в сутки, притом что чтению газет отводилось в среднем 28 минут (Эммерт, 

2002). Известно и то, что американские родители, по данным измерений, 

проводимых в то же десятилетие, разговаривали со своими детьми 20–25 

минут в день, что подтверждает доминирование медиапотребления в 

бюджете свободного времени (Eastman, Ferguson, 2013). В странах Западной 

Европы просмотру телевидения уделялось чуть меньше времени, в регионе 

больше читали газеты и слушали радио, но в целом бюджет медийного 

времени примерно достигал 4–4,5 часов.  

 Результаты социологических исследований демонстрируют, что на 

сегодняшний же день американцы тратят на медиа приблизительно до 11 

часов в сутки, россияне – меньше, до 9,5 часов в сутки, армяне – более 6 

часов. Несомненно, что жизнь современного человека подвержена сильной 

mailto:mary.tadevosyan@rau.am
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«медиатизации». В большинстве странах мира доступ к Интернету, 

цифровым и мобильным медиа расширяется, охватывая и разные возрастные 

группы, и различные социальные страты. По этой причине современную 

эпоху называют «цифровой», появились и широко используются в научной 

литературе следующие определения: «цифровые аборигены», «цифровые 

дети», «цифровая молодежь». Непроста, ведь сегодняшняя молодежь сильно 

отличается от поколения своих родителей методами и формами медиа-

потребления, в основе которого находятся различные уровни медиаобразо-

вания и средства познания, разные ценностные ориентиры и «стили жизни». 

(конечно, было бы еще некорректно утверждать, что сегодня общество со-

циально стратифицируется по новым принципам, связанным с медиаполь-

зованием и медиаграмотностью. Однако ясно, что принципы классового 

деления К. Маркса, основанные на собственности на средства производства, 

или сформулированные М. Вебером профессионально-статусные основания 

разделения общества на группы нуждаются в уточнении, развитии с исполь-

зованием актуальных концепций. Это, несомненно, понятие культурного 

капитала, формируемого ценностными ориентациями, основанными на 

этнической и конфессиональной принадлежности, образовании, стиле жизни, 

а также возможность доступа к нему в контексте материального и 

нематериального положения человека (Бурдье, 2002)). Очевидно, что поко-

ленческие ориентиры аудитории сегодня отчасти определяются выбором 

того или иного вида медиа. Существуют различия в поколениях и в контексте 

выбора массмедийного контента, и в контексте активности медиапотреб-

ления. Естественно, что сложившаяся ситуация становится причиной 

возникновения противоречий между представителями разных поколений, 

представляющие отличные друг от друга медийные культуры. 

На протяжении последних десятилетий мы становимся свидетелями 

двух весьма интересных направлений движения к новому типу медиапот-

ребения: с одной стороны, идет процесс индивидуализации традиционных 

медиа и их становление в СМИ, ориентированных на индивидуальное 

потребление, а с другой – в СМИ наблюдается рост визуального и наглядного 

контента. Аудитория от текстового образа мышления и текстовой модели 

потребления переходит к визуальному образу мышления и визуальной 

модели потребления. 

Если мы попытаемся разобраться с первой тенденцией, то заметим, те 

культурные практики и медиа, которые еще в первой половине XX века 

представляли собой семейные виды досуга, уже к началу XXI века превРа-

тились в индивидуальные. Так, например, музыку любили слушать сообща, 

собравшись всем вместе в гостиной перед роялем, место которого потом 

занял патефон, затем – фонограф, а позже –  магнитофон и музыкальный 

центр. С возникновением т.н. компакт-кассет музыкальные центры перемес-

тились из гостиной в комнаты родителей, сыновей, дочерей, то есть таким 
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образом круг слушателей в разы уменьшился; а возникновение МРЗ-

плейеров и различных приложений для смартфонов превратили данный тип 

культурной практики полностью личностным. То же самое происходило и с 

телевидением: число семей, в которых более двух телевизоров, расстав-

ленных в разных комнатах и даже в душевой, уже составляет 50%, 

пассажиры же метро и пригородных городов многих стран мира и вовсе 

предпочитают следить по утрам за телевизионными новостями с экранов 

своих смартфонов, по дороге на работу. 

Новые медиа предоставили аудитории весьма большой спектр 

различных площадок и сделали возможным выбор интересующего их кон-

тента. Подобное представление строится исходя из возрастающий роли 

медиапотребителя, который в существующих условиях широкого спектра 

медиа и  лимита времени сам определяет свой «медиарепертуар», выбирая 

наиболее предпочтительные для него медиатексты и платформы47. Ряд 

исследователей, в частности, группа немецких ученых (Б. Келер, С. Дэвид и 

Й. Блумтритт поднимают этот вопрос в работе «Медленные медиа» (The 

Slow Media Manifesto), составленную еще в 2010г.) считают, что в этой 

парадигме к современным медиапотребителям можно предъявлять 

соответственно требования «о компетенции»: «“Медленные медиа” 

продвигают “просьюмеров”, людей, которые активно выбирают, что и как 

они хотят потреблять и создавать. Медиа вдохновляют просьюмеров 

развивать новые идеи и предпринимать активные действия, вытесняя 

пассивных потребителей с медийного поля» [1].48 Интересно, что чаще всего 

в роли таких «просьюмеров» выступают представители младшего поколения, 

 
47Однако такое видение является весьма «обнадеживающим», поскольку потребитель 

определяет свой «репертуар», руководствуясь своими интересами и вкусами, 

которые ранее были сформулированы теми же СМИ. Подобное сегодня принято 

называть эгокастингом информации: «Эгокастинг (egocasting) – это потребление 

только тех медиа, позиция которых совпадает с твоей собственной». Даже исходя 

исключительно из собственных вкусов и потребностей, обращаясь к «своим» 

средствам массовой информации, читатель все же остается зависимым от созданного 

СМИ для него «повестки дня» и расставленных акцентов и характеристик. В этой 

парадигме зависимости/независимости аудитории отчасти обнаруживается мнимость 

и «шоутизация» медиакультуры. По мнению французского искусствоведа Ги-Эрнст 

Дебора, современное общество является «обществом спектакля», в котором 

«реальный потребитель становится потребителем иллюзий. Товар есть эта иллюзия, 

по сути дела реальная, а спектакль – ее всеобщее проявление». Подбирая свой 

«репертуар», потребитель становится частью большой социальной группы, члены 

которой разделяют те же информационные интересы и предпочтения. Таким 

образом, его личное «медиапотребление» интегрируется в коллективное. 
48 См.:  Келер Б. Медленные медиа. Манифест / Бенедикт Келер, Сабрия Дэвид, Йорг 

Блумтритт, 2010г.  [Электронный источник]. 

 http://gtmarket.ru/laboratory/expertize/2010/2618 (дата обращения: 09.03.2019г.). 
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которые, имея и меньший социальный опыт для «релевантного» восприятия 

символического материала, становится самым квалифицированным 

пользовательским контингентом современных медиа, что в значительной 

мере ограничивает возможности контроля медиапотребления молодежи со 

стороны старших. 

С другой стороны, необходимо понять, что подобные процессы по 

индивидуализации медиапотребления произошли не самостоятельно, сами по 

себе, а, естественно, в результате трансформации контента СМИ. Кроме того, 

появление индивидуальных приборов медиапотребления стало причиной 

производства нового контента и перемены принципов представления и 

отношения к этому контенту – отдельные пользователи по-иному желают 

потреблять продукты медиа.  

Говоря о другой тенденции – тенденции визуализации, –  то и ее ста-

новление происходило поэтапно. Стремительное развитие телевидения во 

второй половине XX века, появление цветного TV, обусловили рост визуаль-

ного контента и в других массмедиа. Например, активно стали развиваться 

различные иллюстрированные журналы, т.н. «глянцы». Данные процессы 

совпали с развитием и стремительным вовлечением маркетинговых инстру-

ментов в промышленные отрасли и возрастанием важности иллюстриро-

ванной и дизайнерской компоненты в маркетинговой коммуникации.  Дизайн 

продукта, новые визуальные методы его продвижения (наружная реклама) 

стали теми отличительными чертами, которые помогут потребителям его 

разглядеть в массе его подобных. 

Роль и значение дизайна кардинально изменились в печатных из-

даниях. Дизайн теперь выполняет не просто функцию «верстки», являясь 

инструментом «спрессовывание» иллюстраций и теста в газетах. Отныне 

дизайн является инструментом самого повествования, зеркалом некой ис-

тории. Дизайн, инфографика делают возможным иллюстрировать то, что 

ранее составляло только текст – графики, диаграммы, статистику, карту 

местности, цифры, хронологию произошедшего и т.п. Кардинальные пе-

ремены наблюдаются и в отношении к фотографиям. Соединение нескольких 

фотографий, выход некоторых компонентов фото за пределы их границ, 

огибание текстом очертания объекта на изображении – все это теперь 

допускается и все это делает возможным более органично совмещать текст и 

изобразительные составляющие так, чтобы с помощью таких визуальных 

«зацепок» привлечь внимание читателя к тексту и к его отдельным 

компонентам. 

Применение такого инструмента, как «eye track», при помощи кото-

рого можно наблюдать за движением человеческого взгляда по новостной 

ленте, стало революционным в сфере процессов визуального восприятия 

продукции медиа. Экспериментальным методом выяснилось, что прежде 

всего пользователь обращает внимание на центральную визуальную 
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составляющую ленты (фото и заголовок), а только потом начинает рас-

сматривать и читать все остальное. На уровне подсознания он таким образом 

экономит время, перескакивая с более больших и перегруженных текстом 

компонентов на менее перегруженные текстом, иллюстрированные. 

Заметив, что все большее количество читателей отказываются от 

обращения к печатным СМИ, в том числе и по той причине, что не желают 

отводить время в своем досуге под традиционную прессу, многие печатные 

издания были вынуждены пойти на радикальные шаги по реорганизации 

своей деятельности. Для подобной категории людей они даже согласились с 

тем, что, возможно, их газету будут читать краем глаза, на бегу, рассеяно, а 

вовсе не так, как когда-то с расстановкой, не спеша, мог себе позволить 

советский физик-конструктор. 

Так возникли издания, ориентированные на «стремительное» про-

чтение и «просматривание», как, например, российская газета «Метро». Они 

спланированы так, чтобы их можно было успеть прочесть за среднее время, 

которое среднестатистический читатель отводит на проезд в общественном 

транспорте. Такой формат издания, сочетающий в себе и формат газеты, и 

формат журнала, стал весьма популярным среди аудитории. Для того, чтобы 

чтение газет в транспорте сделать еще более комфортным, редакции многих 

даже авторитетных газете решили перейти сначала на цветовой формат, а 

затем – на «таблоидный», то есть «урезанный» формат, таким образом проде-

монстрировав, что теперь уже формат газеты перестает быть меткой, отлича-

ющей качественное издание от массового.  

Сегодня газеты «Метро» и «20 минут» превратились в мировых 

лидеров. Во многих странах они успешно борются с обычными газетами. Эти 

газеты отличает в первую очередь облегченный формат подачи информации 

– прежде всего простейший, чисто информационный контент и минимум 

аналитики. Во-вторых, это наличие иллюстраций и фотографий разного рода 

для привлечения внимания. Газеты распространяются в метро и на крупных 

транспортных пересадочных узлах крупных городов с лотков и совершенно 

бесплатно. Кроме того, у бесплатных газет беспрецедентное количество 

читателей одного экземпляра – один номер прочитывают (или 

пролистывают) 3 человека. В сочетании с высоким тиражом это делает охват 

аудитории такими газетами сопоставимым с телевизионным. Однако главный 

козырь подобных изданий – они сделали газету (а соответственно, и 

рекламодателей этой газеты) информационным средством существенной 

части городского населения, которое газет не читало в принципе. Причем 
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речь идет о самой молодой части городского населения, которая очень 

интересна рекламодателям как активно потребляющие люди.49  

Для того пласта социума, которые в принципе не читают газеты, 

однако существенную часть своего времени проводят на просторах Интер-

нета и мобильных приложениях, традиционная пресса стала создавать и 

предлагать такой контент, который отвечает их онлайновым запросам и 

потребностям. Такой контент не просто дублирует содержание печатного 

издание, а предлагает совершенно новый продукт, включающий в себе все 

технологии и возможности цифровой среды – видео, аудио, инфографика, 

ссылки, анимация и т.п. Так возникли конвергентные (мультимедийные) 

редакции СМИ, функционирующие на базе крупных печатных изданий 

(например, английская газета «Daily Telegraph»), информагентств (российс-

кое МИА «Россия сегодня») либо же телерадиовещательных компаний. При 

этом весьма часто читатели печатного издания обращаются и к онлайновому 

контенту благодарю применению т.н. «крючков» – когда редакция со 

страниц газет перенаправляет, «отсылает» аудиторию к интернет-ресурсу.  

Традиционные средства массовой информации привлекают и внед-

ряют новые технологические инструменты информирования и коммуникации 

в процесс общения с читателями, отвечая на запрос этих читателей быть 

активными со-участниками, а не пассивными наблюдателями. Интернет-

ресурсы радиостанций становятся площадками для поддержания прямого 

контакта с аудиторией, для дискутирования в реальном времени вокруг опре-

деленных тем, при этом ряд радиостанций, учитывая запросы пользователей, 

высказываемых через Сеть, меняют тему обсуждения, переориентируют ее. 

Кроме того, вместо привычных «авторских колонок», в которых журналисты 

выражали свою точку зрения, позицию, стали возникать блоги журналистов, 

в которых высказанная позиция сразу же может перерасти в обсуждение 

между участниками – с участием самого журналиста. При помощи этого 

можно привлечь интернет-пользователей к традиционным средствам 

массовой информации и наоборот. Телевидение также активно обращается 

онлайновым возможностям, технологии «вторых экранов» – мобильные 

приложения, СМС-голосованию во многих политических, развлекательных 

проектах и ток-шоу, таким образом принося доходы как самим передачам, 

так и операторам мобильной связи.  

В продолжении темы, говоря об активном вовлечении аудитории в 

информационный процесс, или же понятии «интерактивность», отметим 

следующий факт.  

 
49 См.:  Мультимедийная журналистика,  Под общ. ред. А.Г. Качкаевой, С.А. 

Шомовой. Серия «Учебники ВШЭ». Изд. дом Высшей школы экономики, 2017г. СС. 

79–80. 
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               Если ранее в традиционных средствах массовой информации «Инте-

рактивность» выражалась только лишь в форме отправки писем в редакцию 

или же за редким случаем при помощи звонка в студию, то сегодня благодаря 

мультимедийным инструментам возможностей и способов взаимодействия 

СМИ и аудитории неимоверное количество. Исследователь Клаус Врун 

Йенсен классифицирует их следующим образом.  

По сути, понятие «интерактивность» обозначает три разных процесса, 

которые объединены друг с другом с различными направлениями взаимо-

действия трех разных компонентов: индивида, медиа и социума. В связи с 

этим исследователь отмечает три типа интерактивности: во-первых, Инте-

рактивность, характеризующая взаимодействие индивида и медиума (ком-

пьютера) и описывающая особенности интерфейса; во-вторых, интерактив-

ность, характеризующая взаимодействие медиума и социума; и, в-третьих, 

интерактивность, обрисовывающая, как при помощи медиума осуществля-

ется взаимодействие индивида с социумом.  

Схематично это можно представить так рисунок 1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1. Индивидум и социум интерактивность50  

. 

В практической деятельности данная «триада» обозначает сле-

дующее. Интерактивность первого типа характеризует понятие интерфейса, 

иными словами технической способ контактирования индивида и ком-

пьютера. Поэтому под первым типом интерактивности обозначается новый 

 
50 См.:  Jensen К.В.,  Contexts, cultures and computers. The cultural contexts of mediated 

communication //A Handbook of Media and Communication Research / K.B. Jensen (ed.). 

Routledge, 2007 
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метод взаимодействия аудитории и СМИ. В этом плане мультимедийные 

массмедиа значительным образом расширили традиционные методы взаимо-

действия индивида и медиума благодаря следующим инструментам: 

• новый метод чтения, подразумевающий упрощенное «просматривание» 

новостей, быстрое передвижение между рубриками, комментариями и 

т.д. – все это осуществляется при помощи применения гипертекстовых 

ссылок; 

• кастомизация услуг, или же возможность подстроить интерфейс под свои 

интересы и выбрать соответствующий контент: это и RSS-технологии, и 

подкасты, позволяющие скачивать на смартфоны определенный мате-

риал, и настройки конкретных новостных лент (по интересующей теме), 

устроенных таким образом, чтобы прежде всего отображались они, чтобы 

можно было выбрать свою геолокацию для отражения сообщений о 

погоде, дорожных происшествиях, пробках. Используя данные логина и 

пароля многие СМИ могут позволить себе получить доступ к орга-

низованной «под свои интересы» сообщениям, личному архиву, 

состоящих из видео и материалов конкретного СМИ. Но данный архив 

хранится на сервере самой редакции. 

Интерактивность второго типа подразумевает присутствие некоей связи 

между социумом и средствами массовой информации и предполагает опре-

деленный уровень участия социума в создании и формировании контента 

СМИ. Данный тип интерактивности включает в себя: 

• формирование при редакциях группы общественных экспертов из 

числа читателей и обращение к ним за мнениями, комментарием. 

Также это могут быть интерактивные типы передач с привлечением и 

участием т.н. «привилегированной» части аудитории (как это, 

например, делается российской радиостанцией «Эхо Москвы»); 

• обращение к контенту, сформированному самими читателями. Боль-

шинство традиционных СМИ активно размещают на своих ресурсах 

фотографии, видео, сделанные самими пользователями на их смарт-

фоны; 

• специально для пользователей создаются платформы для ком-

ментариев, которые тут же получают массовое распространение (бла-

годаря чему собственно массовая коммуникация смешивается и объе-

диняется с индивидуализированной). 

• создание контента самой аудиторией – здесь речь пойдет, скажем, о 

таком формате, как «Digg.com», когда читатели сами публикуют но-

вости и исходя из итогов голосования по этим же новостям форми-

руется их иерархия («топовые новости» и размещенные ближе к 

концу). 
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   Третий же тип интерактивности подразумевает формирование и под-

держание на основе интерактивной медиасреды постоянного контакта между 

социумом и индивидом. Такой тип интерактивности предполагает: 

• формирование сообществ на базе взаимодействия аудитории в Инте-

рактивных сетевых средах (например, форумы); 

• привлечение аудитории к процессу голосования, за сет чего вновь 

осуществляется их интеграция в сообщества; 

• совмещение офлайнового общения с соцсетями.  

Множество комбинаций подобных интерактивных форматов позволяют 

интернет-ресурсам традиционных средств массовой информации стано-

виться: во-первых, в платформы для дискуссий; во-вторых, в простые инфор-

мационные сайты; в-третьих, в соцсети; в-четвертых – в интересный метод 

создания и дополнения контента традиционных СМИ. 

На сегодняшний день пользователи могут самостоятельно выбрать 

разные типы и форматы прочтения подобных мультимедийных ресурсов. К 

ним можно обращаться и читать как обычные онлайновые СМИ, или же 

обращаться только к тем материалам, за которые потребители отдали больше 

всего голосов. Тем самым, интерактивные СМИ и новости подразумевают 

сочетание индивидуализированных и массмедийных новостей, профессио-

нального и пользовательского контента, а также разных способов прочтения 

– активного и созерцательного. 

    Благодаря таким интерактивным инструментам можно увеличивать 

просматриваемость и посещаемость интернет-ресурсов, но так и повышать 

потребление традиционных массмедиа за счет предоставления рядовому чи-

тателю воздействовать на содержание данного СМИ при помощи технологий 

мобильного голосования, приложений и интернет-сервисов.  

    Однако в то же время наблюдается следующая интересная тенденция: 

модерация комментариев отнимает от сотрудников редакции слишком много 

времени и сил, а вот эффективность таких постов не очень высокая. Кроме 

того, как мы знаем, большая активность проявляется вовсе не со стороны т.н. 

«интеллигентной» части пользователей. В итоге «токсичные», «принижен-

ные» комментарии презентуют аудиторию данного СМИ далеко не с лучшей 

стороны. Если же материалы сопровождаются шлейфом нелестных коммен-

тариев, то, естественно, это отталкивают «авторитетных» комментаторов и 

привлекает вовсе не ту аудиторию, на которую рассчитывала, возможно, 

редакция и которую хотела бы продемонстрировать в качестве своей 

публики, например (и в первую очередь), тем же рекламодателям.  

        По этой причине многие ведущие СМИ закрыли площадки коммен-

тариев под статьями. Так, к этим шагам прибегли «Reuters», «Bloomberg», 

«CNN», «Popular Science», «The Week», «The Verge», «The Daily Beast», 

российские «Lenta.ru» и «Ведомости», частично закрыт доступ также к пор-

талу «Slon.ru» (в случае с российскими изданиями играют роль и иные, 
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дополнительные причины, связанные с политической обстановкой и 

ужесточением законодательной системы).51  

      Безусловно, есть множество причин для подобного решения (сюда можно 

отнести и инцидент с эстонским изданием «Delfi» – компания, о которой речь 

шла в статье, в судебном порядке потребовала от владельца портала удалить 

оскорбительные комментарии и возместить моральный ущерб в сумме 500 

тыс. крон (32 тыс. евро). Владелец портала удалил комментарии, но отказался 

выплачивать компенсацию, и затем начался затяжной судебный процесс 

«“Delfi” против Эстонии в Европейском суде по правам человека»)52. Но в 

качестве глобального объяснения может служить следующий фактор. 

Средства массовой информации принципиальнейшим образом представляют 

собой и являют собой трансляционный метод коммуникации: от одного – к 

нескольким, от информированного – к неинформированному, сверху – вниз. 

Данная линия взаимодействия с публикой весьма удобна для традиционных 

СМИ. По всей видимости, для большинства редакций скорый и поспешный 

переход на интерактивный тип общения с пользователями стал ошибкой, 

поскольку вывел их на площадку прямой конкуренции с вирусным редак-

тором. Видимо, ряду СМИ комфортнее действовать на закрытой платформе 

(западные эксперты прибегают в данном случае к понятию «walled garden» – 

«огороженный садик»), где редакция самостоятельно и монопольно опре-

деляет и формирует для своих читателей видение картины дня. И часто 

подобные шаги, как ни удивительно, со стороны аудитории встречают 

одобрение и приветствуются ей, в особенности в традиционных социумах, 

которые привыкли к трансляционной модели СМИ.  Связано это с тем, что в 

трансляционной медиамодели «ключевые» СМИ (государственные) обла-

дают своеобразным статусом, специальной общественной и правительствен-

ной санкцией распространять важные новости. Многим пользователем 

гораздо удобнее получать сообщения от конкретных санкционированных 

ресурсов, нежели теряться в потоках новостей, доставляемых источниками, 

решение об авторитетности и ангажированности которых каждый раз нужно 

самим принимать.  

      По этой причине и наметилась подобная тенденция: СМИ остаются на 

закрытых площадках и отказываются от комментариев, используя свой 

новостной канал для публикации и распространения сообщений и переводя 

 
51 См.:  Media-engagement и тролли. Как СМИ борются за комментарии и с коммента-

риями // Texterra. 30 июня 2016г. [Электронный источник]. 

//texterra.ru/blog/media-engagement-i-trolli-kak-smi-boryutsya-za-kommentarii-i-s-

kommentariyami.html (дата обращения 14.07.2020г.). 
52 См.:   Ответственность интернет-портала за комментарии пользователей: Delfi as 

против Эстонии в европейском суде по правам человека. [Электронный источник]. 

URL: https://www.lawtrend.org/information-access/otvetstvennost-internet-portala (дата 

обращения 15.07.2020г.). 

https://www.lawtrend.org/information-access/otvetstvennost-internet-portala
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дискурс с публикой на специально предназначенные для этих целей 

платформы – на сообщества, форумы, на страницы в соцсетях. 

Таким образом, подводя итог вышесказанному, можем заключить, 

что сегодня медиапотребление – это в буквальном смысле все то, что 

окружает человека в его нематериальных отношениях с жизнью. Городская 

среда, арт-объекты, музыка, и, безусловно, массмедиа – в самом широком их 

понимании: начиная традиционными медиа – газеты, журналы, радио и теле-

видения – заканчивая всем тем, что обитает в «цифре» (аудио-, электронные 

книги, мобильные приложения, виртуальные музеи, компьютерные игры и 

т.п.). Все эти изменения и трансформации в образе жизни и моделях 

медиапотребления потребителей в итоге стали драйверами цифровой 

революции в медиапространстве. 

 

Аннотация: Стремительное распространение различных мультимедий-

ных средств коммуникаций, конвергация технологических устройств и 

цифровизация медиаконтента значительным образом повлияли и видоизме-

нили процессы медиапотребления. Многонасыщенность медиасреды привела 

к активизации аудитории, контакты с медиа стали более «избирательными», 

«передовыми». Прежде всего, повышается продолжительность медиапот-

ребления, можно отметить возрастные особенности обращения к традицион-

ным и новым СМИ, повысились среднесуточные объемы их использования, 

изменились предпочтения. Изучению данных вопросов посвящено настоящая 

статья. 

 

Ключевые слова: информационные потоки, медиа, СМИ, аудитория, 

медиапотребление.  
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ԼՐԱՏՎԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՍՊԱՌՄԱՆ ՆՈՐ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ԲՆՈՒԹԱԳՐԵՐԸ ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ՀՈՍՔԵՐԻ ՁԵՎԱՓՈԽՄԱՆ 

ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ 

 

Մերի Թադևոսյան 

Հայ-ռուսական (սլավոնական) համալսարան, ասպիրանտ 

 

Մուլտիմեդիա հաղորդակցության տարբեր գործիքների արագ 

տարածումը, տեխնոլոգիական սարքերի մերձեցումը և մեդիայի բովան-

դակության թվայնացումն էապես ազդել և տեսափոխել են լրատվամի-

ջոցների սպառման գործընթացները: Լրատվական միջավայրի բազմա-

զանեցումը հանգեցրել է լսարանի ակտիվացմանը, իսկ լրատվա-

միջոցների հետ շփումները դարձել են ավելի «կամընտրական» և «առա-

ջադեմ»:  

Առաջին հերթին մեծացել է լրատվամիջոցների սպառման 

տևողությունը, նկատելի են դարձել ավանդական և նոր լրատվամի-

ջոցների օգտագործման տարիքային առանձնահատկությունները, երկ-

րորդ՝ աճել է դրանց կիրառության օրական միջին ծավալը, իսկ նախընտ-

րությունները փոխվել են: Սույն հոդվածը նվիրված է այս հիմնահարցերի 

ուսումնասիրությանը:   

 

Հիմնաբառեր.  տեղեկատվական հոսքեր, լրատվամիջոցներ, զանգ-

վածային լրատվամիջոցներ, լսարան, լրատվամիջոցների սպառում 

 

 

 

NEW MODELS OF MEDIA CONSUMPTION AND THEIR SPECIFICITY 

IN THE CONDITIONS OF MODIFICATION OF INFORMATION 

STREAMS 
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The rapid proliferation of various multimedia communication tools, the 

convergence of technological devices and the digitalization of media content have 

significantly influenced and modified the processes of media consumption. The 

multi-saturation of the media environment has led to an intensification of the 

audience; contacts with the media have become more ‘selective’ and ‘advanced’.  

First, the duration of media consumption has increased, and the age-specific 

features of the use of traditional media have become noticeable. Second, the 
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average daily volume of their use has increased, and the preferences have changed. 

This article is devoted to the study of these issues. 

 

Key words: information flows, media, mass media, audience, media 

consumption 
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Ի  ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ  «ՀՅՈՒՍԻՍԱՓԱՅԼ»-Ի  ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ 

 
              «Հյուսիսափայլում» տպագրության ներկայացվող հոդվածների 

տեխնիկական պահանջները. 

• Տպագրության ներկայացվող հոդվածները պետք է գրված լինեն 

Word տեքստային խմբագրի օգնությամբ: 

• Հոդվածները ներկայացնել հայերեն, ռուսերեն, անգլերեն, ֆրան-

սերեն կամ գերմաներեն լեզուներով: 

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

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

հեռավորությունը՝ 1.5, թղթի ֆոորմատը՝ A 4: 

• Հոդվածի սկզբում գրել վերնագիրը՝ մեծատառերով, հաջորդ 

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

նունը՝ մեծատառերով: 

• Հղումները դնել տողատակում՝ համարների աճման կարգով, նշել 

աղբյուրը՝ հեղինակին, վերնագիրը, հրատարակության վայրը, 

տարեթիվը (պարբերական հրատարակության դեպքում՝ նաև 

համարը)  և էջը (էջերը): 

• Հոդվածի վերջում գրել հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն 

ամփոփագրերը՝ 50-60 բառի սահմաններում, հիմնաբառերը: 

• Հոդվածին անհրաժեշտ է կցել նաև (առանձին էջով կամ առանձին 

ֆայլով) հոդվածի վերնագիրը և հեղինակի (հեղինակների) անուն, 

ազգանուն, հայրանունը՝ հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզու-

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

չումը, պաշտոնը, աշխատանքի վայրը, հեռախոսի համարը 

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

• Հոդվածները ներկայացնել էլեկտրոնային տարբերակով. 

- Երևանի Հյուսիսային համալսարան, խմբագրական խորհուրդ,  

- ուղարկել hyusisayin@gmail.com էլեկտրոնային փոստին: 
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