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УДК  539.3                                                     ПРИКЛАДНАЯ МАТЕМАТИКА И МЕХАНИКА 

 

РОЛЬ МОМЕНТНЫХ ВЗАИМОДЕЙСТВИЙ В МОЛЕКУЛЯРНЫХ И 

АТОМНЫХ СИСТЕМАХ. ДИСКРЕТНАЯ И КОНТИНУАЛЬНО-

МОМЕНТНАЯ МОДЕЛИ ЛИНЕЙНОЙ АТОМНОЙ ЦЕПОЧКИ  

Саркисян С. О. 

 

Рассматриваются взаимодействия между молекулярными системами, 

показывается, что хотя между их атомами взаимодействия только силовые 

и центральные, но между молекулами взаимодействия – и силовые и  

моментные. Аналогичная ситуация имеется и в атомных системах для 

наноматериалов (графен, однослойные нанотрубки и др.). 

Изучив линейную атомную цепочку, когда между ее атомами 

существуют и силовые и моментные взаимодействия, построена 

континуальная-стержневая моментная модель. Показывается, что эта 

модель идентична с одномерной моделью моментной теории упругости с 

независимыми полями перемещений и вращений. 

Ключевые слова: молекулярные и атомные системы, линейная 

цепочка атомов, моментное взаимодействие, стержневая модель, 

моментная теория упругости, одномерная модель. 

 

1. Введение.  

Известно, что многие наноструктуры (фуллерены, углеродные 

нанотрубки, графен и др.) являются идеальными кристаллами, поэтому 

актуально развитие математического аппарата и механических моделей 

для описания деформирования кристаллических твердых тел. Обычно 

взаимодействие на микроуровне описывается в рамках классической 

механики, что оказывается достаточным для изучения упругого 

деформирования большинства кристаллических твердых тел. 

Методом молекулярной динамики рассчитывается траектория 

движения совокупности атомов и молекул, каждая из которых 

подчиняется классическим законам движения. Моделирование методом 

    2 0 2 0  № 2  
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молекулярной динамики состоит в численном решении системы 

классических уравнений Ньютона [1,2]: 
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            (1) 

где im масса атома (или молекулы); ir


радиус вектор i го атома 

относительно неподвижного центра ;O iF


сила действующая на данный 

атом со стороны остальных атомов;    NrrrEE


,...,, 21 потенциальная 

энергия системы атомов, которая обычно задается на основе опытов; 

функция потенциальной энергии зависит от полного набора 

N3 координат, N число атомов в рассматриваемой системе. Из формул 

(1), силы ,iF


действующие на атом, вычисляются по заданной 

потенциальной энергии  .,...,, 21 NrrrEЕ



 

Таким образом, в методе молекулярной динамики атомы (или 

молекулы) представляются материальными точками, связанными парным 

силовым взаимодействием (имеется ввиду третий закон Ньютона). В 

конкретных задачах N достаточно большое число, система 

дифференциальных уравнений (1) с начальными условиями, решается 

численным методом. 

Метод молекулярной динамики, т.е. когда в атомных или 

молекулярных системах между частицами взаимодействия силовые и 

центральные, широко применяется для моделирования и изучения 

многих таких систем. 

Ниже убедимся, что для атомных систем применение силового и 

центрального взаимодействия между атомами если  и оправдано, то для 

молекулярных систем необходимо проявить большую осторожность. 

Следует сказать, что речь идет не только о молекулярных системах. 

При изучении наноматериалов, например, графена или однослойной 

нанотрубки, учет только силового центрального взаимодействия между 

их атомами приводит к тому, что слой атомов, формирующий графен или 

нанотрубку не имел бы изгибной жесткости, а стало быть, они были бы 

неустойчивыми. Это говорит о том, что при изучении наноматериалов, 

следует учесть, что между их атомами, кроме силовых, существуют также 

моментные взаимодействия [3,4]. 

В данной статье, в первой части ее, рассматривается молекулярная 

система и показывается, что в молекулярных системах учет моментного 

взаимодействия между молекулами просто необходим и каждую 
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молекулу в таких системах необходимо рассматривать не как 

материальную точку, а тело, которое кроме массы, обладает также 

моментами инерции. В этой связи отметим, что еще Пуассон сказал [5] о 

том, что молекулы кристалла могут представлять собой не точки, а малые 

твердые тела, которые двигаются не только поступательно, но и 

вращаются. 

Кроме того, в статье рассматривается линейная атомная цепочка, 

когда между ее атомами, кроме силовых взаимодействий, действуют 

также моментные взаимодействия. Построена дискретно-моментная 

модель линейной атомной цепочки и предельным переходом построена 

континуально-моментная ее модель. А последняя представляет собой 

фактически упругую стержневую модель. Показывается, что построенная 

стержневая модель представляет собой одномерную модель моментной 

теории упругости с независимыми полями перемещений и вращений, при 

этом, определены упругие постоянные моментной теории. Отметим, что 

такую стержневую-моментную модель можно использовать при изучении 

наноматериалов, при построении их дискретно-континуальных моделей, 

т.е. моделей стержневой системы, заменяющих атомные взаимодействия в 

этих материалах. 

2. Модель молекулярной системы.  

Рассмотрим две молекулы A  и B  изображенные на рис. 1. 

 
Рис. 1 

Здесь AO  и BO центры масс молекул A  и B  соответственно, 

относительно неподвижного центра ;O iO
A

r


 – вектор, определяющий 
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положение атома i  молекулы A  относительно центра молекулы 

A (аналогично jO
B

r


). Будем считать, что между атомами молекул A  и 

B взаимодействие силовое и центральное. Если взять атом под номером i  

в молекуле A  и атом j  в молекуле ,B  то эти атомы взаимодействуют 

между собой силами, направленными вдоль прямой соединяющие точки 

i  и j  (т.е. вдоль атом-атомного вектора ijr


), в обратные стороны: 

.jiij ff


             (2) 

Итак, представим себе все силы, действующие на атомы молекулы A 

со стороны атомов молекулы B  и, наоборот, все силы, действующие на 

атомы молекулы B со стороны атомов молекулы .A  

В каждой молекуле действующие на их атомы силы перенесем в 

свои центры масс, получим главный вектор и главный момент этих сил. 

Через ABR


 и ABM


обозначим главный вектор и главный момент сил, 

которые приложены на атомы молекулы A  со стороны атомов молекулы 

B  и, наоборот, через BAR


 и BAM


главный вектор и главный момент сил, 

которые приложены на атомы молекулы ,B со стороны атомов молекулы  

.A  

Вычислим сначала главный вектор ,BAR


 т.е. действующую силу на 

молекулу A  со стороны молекулы ,B а также, главный вектор ,BAR


т.е. 

действующую силу на молекулы B  со стороны атомов молекулы A , 

находим: 

,BA

Bj Ai

ji

Ai Bj

ijAB RffR


   

  

 т.е. .BAAB RR


             (3) 

Теперь вычислим главный момент ,ABM


т.е. момент, действующий 

на A  со стороны B  и, наоборот, главный момент ,BAM


 т.е. момент, 

действующий со стороны A на :B  

.      , ji

Ai Bj

OBAij

Ai Bj

OAB frMfrM
BjAi


   

  

            (4) 

Имея ввиду, что 

,jiOBOA rrOOrOO
BjAi


  

oпределим 
Bj

Or


и, подставив во вторую из формул (4), получим: 
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  .ji

Bj Ai

O

Bj Ai

jiBA

ji

Bj Ai

jiBOABA

frfOOOO

frOOrOOM

Ai

Ai









  

 

  

 
 

Здесь учтен тот факт, что векторное произведение между jir


 и jif


 

равен нулю, т.к. они кулинарные векторы. 

Имея ввиду, что 

,
ABBA OOOOOO   

из предыдущего векторного равенства получим 

.ABBAABBA MROOM


             (5) 

Из полученного векторного равенства (5) следует, что 

,ABBA MM


             (6) 

И имеет место следующее векторное равенство: 

,0 BABABAAB ROOMM


            (7) 

которое представляет собой закон сохранения локального углового 

момента. 

Итак, объединяя (3) и (6), можем утверждать, что  

.     , BAABBAAB MMRR


             (8) 

Это означает, что необходимо вычислять внутримолекулярные 

моменты вращения, а в систему уравнений движения или равновесия 

обязательно включить классические уравнения вращательного движения. 

Итак, при изучении взаимодействия молекул, молекулы A  и B  

необходимо рассматривать не как материальные точки, а как тело-точки 

[6]. Обобщая вышесказанное в [7], можем отметить, что при изучении 

деформационных задач с молекулами, необходимо использовать не 

механику Ньютона, а механику Эйлера.  

3. Колебания линейной цепочки атомов (дискретная постановка 

задачи [8]). 

Рассмотрим цепочку одинаковых атомов на одинаковых расстояниях 

друг от друга  .а  Пусть на этой прямой расположена ось .x  Будем 

учитывать взаимодействие каждого атома только с его ближайшими 

соседями. Действующие силы и моменты на атом с номером k  от 

соседних атомов с номерами 1k  и 1k  отметим следующим образом. 

Так как указанные силы имеют нецентральный характер, составляющие 

по оси x  отметим буквой ,N  составляющие по оси y отметим буквой ,Q  
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моменты-буквой .L  Движение цепочки происходит в плоскости xy  (по 

оси x продольная деформация, по оси y изгибная деформация, 

которая осуществляется по схеме- “сдвиг плюс поворот”). 

Уравнения движения атома с номером ,k  как тела-точки, будут 

выражаться так:  

   
 

,
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t
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                                                                                  (9) 
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           (10) 

Здесь m и 
3

I –масса и собственный момент инерции каждого атома 

(которая принимается в виде шара, с некоторым радиусом R );
 k

N - 

продольная сила, 
 k

Q -перерезывающая сила, 
 k

L
3

-изгибающий момент, 
    kk

uu
21

, - компоненты вектора перемещения атома с номером k , а  k

3
 -

свободный поворот k -го атома вокруг собственной оси .z  

Будем считать, что упругие силы и моменты линейно зависят от 

перемещений и поворотов. Это означает, что потенциальную энергию 

цепочки можем взять в виде: 

       

k

k

k k

kk
CdCdCV

2
)(

3

2
)(

22

2
)(

11 2

1

2

1

2

1
 ,           (11) 

где 
i

C , 3,2,1i -упругие постоянные для соответствующих деформаций 

(продольных или изгибных), 
)(

1

k
d -продольные относительные 

перемещения, 
)(

2

k
d - перемещения связанные со сдвиговой деформацией, 

)( k
 - относительные свободные угловые перемещения: 
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           (12) 

Принимая (11) как потенциал внутренних сил и моментов, 

потребовав равенства 
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          (13) 

можем написать закон упругости для атомной цепочки: 

 )1(

1

)(

11

)( 


kkk
uuCN ,                           (14) 
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,            (15) 

Таким образом, для рассматриваемой цепочки атомов построена 

дискретная модель (в случае продольных колебаний- это уравнение 

движения (9) и закон упругости (14); в случае изгибных колебаний 

(которые подчиняются принципу “сдвиг плюс поворот”)-уравнения 

движения (10) и закон упругости (15). 

Кинетическая энергия движения линейной цепочки атомов будет 

выражаться формулой:  































































k

kkk

dt

d
I

dt

du
m

dt

du
mK

2
)(

3

3

2
)(

2

2
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1 
.                          (16) 

Имея ввиду формулу (11) для потенциальной энергии деформации и 

(16) для кинетической энергии движения атомной цепочки, можем 

составить ее лангражиан: 

.VKL 
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dt
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dt
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11
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1 kkkkkk
auuCuuC             (17) 

  2
)(

3

)1(

33

kk
C  


. 

Если рассматривать вариационное уравнение Гамильтона  

  ,0

2

1

2

1

 

t

t

t

t

dtVKLdt             (18) 
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для функционала (17), то из этого вариационного уравнения будут 

следовать уравнения движения атомов цепочки (9), (10). 

4. Стержневая (одномерная) континуальная модель линейной 

цепочки атомов. Принцип Гамильтона для континуальной (стержневой) 

модели.  

Для построения континуальной модели линейной цепочки атомов, 

представим лагранжиан дискретной ее модели (17), в следующем виде: 
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dt
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           (19) 

Специальная форма, в которой записан лагранжиан дискретной 

модели выбран для удобства предельного перехода к случаю 

континуальной (непрерывной) модели, т.е. когда 0a [9]. 

Что касается множителя a , который стоит перед большими 

скобками под суммой в формуле (19), то его следует заменить на dxx  , 

а суммирование по k  заменить интегралом по x . Далее индекс ,k  

характеризующий номер атома, должен при переходе к континуальной 

модели превратиться в непрерывную координату .x  Поэтому вместо 

переменных ),(
)(

1
tu

k
)(

)(

3
t

k
  2,1i  будем теперь иметь переменные 

     .2,1  ,,, 3 itxtxu i  Поступая указанным выше образом в результате 

предельного перехода, при 0a (при этом ,
~

, ii CaC  ,3,2,1i  ведут себя 

как построенные), формула (17) переходит в лангранжиан континуальной 

модели,  для которого будем иметь: 
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          (22) 

где 
~ -линейная плотность массы цепочки, I

~
-линейная плотность еѐ 

осевого момента инерции;  относительная продольная деформация; 

 сдвиговая деформация в плоскости ;  кривизна оси цепочки 

в плоскости .  

Следует сказать, что формула (20) представляет собой лагранжиан 

континуальной модели (стержневой модели) линейной атомной цепочки 

и, на основе принципа Гамильтона (18), когда лагранжиан имеет вид (20), 

будут следовать уравнения движения этой стержневой-моментной 

модели, а также естественные граничные условия: 

Уравнения движения 
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           (23) 
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           (24) 

Здесь, уравнение (23)-это уравнение продольного колебания; 

уравнения (24)-уравнения изгибных колебаний (которые происходят по 

схеме “сдвиг плюс свободный поворот” [10]) в плоскости .  

Предельным переходом от уравнений закона упругости (14), (15) 

дискретной модели (предварительно обе части этих уравнений разделяя 

на а ) получим соотношения упругости для стержневой модели: 

,
~
1 cN             (25) 

,
~

     ,
~

3322   cLcQ             (26) 

,
1


 






u
           (27) 
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           (28) 
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Как отметили выше, из вариационного уравнения Гамильтона 

следуют также граничные условия (для системы уравнений (23)-(28)): 

,01 u           (29) 

,0     ,0 32  u           (30) 

когда край стержня жестко защемлен или 

,0N           (31) 

,0    ,0 32  LQ           (32) 

когда край стержня-свободен. 

Могут иметь место также граничные условия смешанного типа 

(например, шарнирное опирание). 

Ниже убедимся, что стержневая-моментная модель (континуальная 

модель линейной атомной цепочки) (23)-(32) из себя представляет 

одномерную модель моментной теории упругости с независимыми 

полями перемещений и вращений. 

5. Одномерная (стержневая) модель моментной теории упругости с 

независимыми полями перемещений и вращений.  

Рассмотрим призматическое тело с размерами .2 bha  Срединную 

плоскость  xy этого тела будем считать плоскость, которая разделяет тело 

на две симметричные части. Будем считать, что размер b  настолько мал, 

что в теле возникает плоское напряженное состояние. Поэтому будем 

рассматривать двумерные уравнения моментной теории упругости с 

независимыми полями перемещений и вращений, которые должны будут 

удовлетворены в плоскости xy  [11] в прямоугольной области: 

:   ,0 hyhax   

Уравнения движения 
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Соотношения упругости 
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Геометрические соотношения 
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Здесь, 21 , uu перемещения; 3 свободный поворот; 

21122211 ,,,  напряжения; 
1 3 2 3

,   моментные напряжения; 

21122211 ,,,   деформации; 2313 ,  изгибы-кручения;  плотность, 

I мера инерции при вращении; 
 




 B
E

E ,,,
12

, 


 упругие 

постоянные моментной теории упругости. 

К системе уравнений (33)-(35) следует присоединить граничные 

условия и начальные условия. 

На сторонах прямоугольника hy   считаются заданными силовые 

и моментные граничные условия: 

.     ,      , 23222121


 mqq            (36) 

На боковых кромках прямоугольника 0x  и ax   примем 

следующие варианты граничных условий моментной теории упругости 

0   ,0   ,0 131211             (37) 

или 

.0   ,0   ,0 321  uu           (38) 

При 0t начальными условиями задаются значения 

.,,,,,
321
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tt
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t
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Отметим, что начально-граничная задача (33)-(38) представляет 

собой сумму двух задач-симметричной по y  и антисимметричной по y  

задач в прямоугольной области. 

Будем считать, что прямоугольник тонкий, т.е. .2 ah  В этом 

случае, для решения указанной начально-граничной задачи можем 
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применять либо асимтотический метод [12], либо метод гипотез 

(оригинален такой метод гипотез, который имеет асимтотическое 

обоснование). 

В случае симметрической по y  задачи примем 

           .,,,      ,,,,       ,,,, 3

1

32
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21 txytyxtxuytyxutxutyxu        (39) 

На основе кинематических гипотез (39), начально граничная задача 

(33)-(38) приводится к решению следующей одномерной задачи 

растяжения-сжатия тонкого стержня: 
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К этой системе основных уравнений следует присоединить 

граничные и начальные условия. 

В случае антисимметричной по y  задаче имеем 
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На основе кинематических гипотез (41), начально-граничная задача 

(33)-(38) приводится к решению следующей одномерной задачи изгиба 

тонкого стержня: 
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К этой системе основных уравнений следует присоединить 

граничные и начальные условия. 

Если сравнить уравнения (23), (25), (27) с уравнениями (40), а также 

(24), (26), (28) с уравнениями (42) (при этом будем отожествлять   и x ,   

и y ), легко можно убедиться, что указанные системы уравнений вполне 

идентичны. Континуальная модель изгибной деформации линейной 
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атомной цепочки представляет собой одномерно-стержневую модель 

моментной теории упругости с независимыми полями перемещений и 

вращений. Построенные континуально-моментные (стержневые) модели 

можем использовать: 

1) при моделировании наностержней, 

2) для построения дискретно-континуальных моделей таких 

наноматериалов, как графен [13], углеродные нанотрубки, фуллереы и др. 

 

ՄՈԼԵԿՈՒԼՅԱՐ ԵՎ ԱՏՈՄԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐՈՒՄ ՄՈՄԵՆՏԱՅԻՆ 

ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ: ԱՏՈՄԱՅԻՆ ԳԾԱՅԻՆ ՇՂԹԱՅԻ ԴԻՍԿՐԵՏ 

ԵՎ ԿՈՆՏԻՆՈՒԱԼ ՄՈՄԵՆՏԱՅԻՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԸ 

Սարգսյան Ս. Հ.  

 

Դիտարկվում են մոլեկուլյար համակարգերի միջև փոխազդե-

ությունները, ցույց են տրվում, որ չնայած նրանց ատոմների միջև 

փոխազդեցությունները միայն ուժային են և կենտրոնական, 

այնուամենայնիվ, մոլեկուլների միջև փոխազդեցությունները և´ ուժային 

են, և´ մոմենտային: Անալոգ իրադրությունն ունենք նաև նանոնյութերի 

(գրաֆեն, միաշերտ նանոխողովակ և այլն) ատոմային համակարգերում: 

Ուսումնասիրելով ատոմային գծային շղթան, երբ նրա ատոմների 

միջև գոյություն ունեն և´ ուժային, և´ մոմենտային փոխազդե-

ցություններ, կառուցվում է կոնտինուալ-ձողային մոմենտային մոդել, 

ցույց է տրվում, որ այդ մոդելը նույնական է տեղափոխությունների և 

պտույտների անկախ դաշտերով մոմենտային առաձգականության 

տեսության միաչափ մոդելի հետ: 

Բանալի բառեր. մոլեկուլյար և ատոմային համակարգեր, 

ատոմային գծային շղթա, մոմենտային փոխազդեցություն, ձողային 

մոդել, մոմենտային առաձգականության տեսություն, միաչափ մոդել: 

 

THE ROLE OF MOMENT INTERACTION IN MOLECULAR AND ATOMIC 

SYSTEMS. DISCRETE AND CONTINUAL-MOMENT MODELS OF THE 

ATOMIC LINEAR CHAIN 

Sargsyan S. H.  

 

In the paper the interactions between molecular systems are considered, 

it is shown that although the interactions between their atoms are only force 

and central, the interactions between molecules are both force and moment. A 
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similar situation tales place in atomic systems for nanomaterials (graphene, 

single-walled nanotubes, etc.). 

Studying a linear atomic chain, when both force and moment 

interactions exist between its atoms, a continual-beam moment model is 

constructed. It is shown that this model is identical with the one-dimensional 

model of the moment theory of elasticity with independent fields of 

displacement and rotation. 

Keywords: molecular and atomic systems, linear chain of atoms, moment 

interaction, beam model, moment theory of elasticity, one-dimensional model. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И     Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

 

ՀՏԴ 004                                                                           ԻՆՖՈՐՄԱՏԻԿԱ 

  

ՏԱՔՍՈՒ ՎԱՐՈՐԴՆԵՐԻՆ ԱՌԱՋԱՐԿԻ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ 

ԻՆՏԵԼԵԿՏՈՒԱԼ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ ՄԵԾԱԾԱՎԱԼ 

ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ և ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ 

Սահակյան Ռ. Ռ., Լալայան Ա. Գ. 

 

Հոդվածում ներկայացված է ազատ տաքսու վարորդներին 

երթուղային ուղեցույցներ առաջարկող ինտելեկտուալ համակարգի 

կառուցումը, որը հիմնված է մեծածավալ տվյալների վերլուծության և 

որոշումների կայացման ալգորիթմների և մեթոդների վրա: Համակարգը 

նպատակ է հետապնդում բարձրացնել նոր երթերի ընդունման 

հավանականությունը, որն էլ իր հերթին կհանգեցնի տաքսի 

ծառայությունների վաճառքի կառավարման արդյունավետության 

բարձրացմանըֈ 

Բանալի բառեր. մեծածավալ տվյալներ, երթուղային ուղեցույցներ, 

ինտելեկտուալ համակարգ, տաքսի ծառայություն: 

 

Նախաբան: Արդի տեխնոլոգիական առաջընթացը հանգեցնում է 

տնտեսության տարբեր ոլորտներում մեծածավալ տվյալների ստեղծ-

մանը, որոնք կիրառվում են բազմաբնույթ վերլուծական [1] և առաջարկի 

ձևավորման ինտելեկտուալ (բանական) համակարգերում [2]: 

Ներկայումս տաքսի ծառայությունները մեծամասամբ կիրառում են 

թվային ժամանակակից տեխնոլոգիաներ, որի արդյունքում հաճա-

խորդների կողմից պատվերի ձևակերպումը դարձել է դյուրինֈ Սակայն 

կա կարևորագույն մի խնդիր, այն է` յուրաքանչյուր երթուղու ավարտից 

հետո վարորդի կայանման դիրքի կամ շարժման ուղղության 

ընտրությունը, որը հնարավորինս մեծացնում է հաջորդ պատվերի 

«որսման» հավանականությունըֈ Դիտարկումները ցույց են տալիս, որ 

գոյություն ունեցող համակարգերը հիմնականում լուծում են 

պատվերների ձևավորման և իրականացման խնդիրներ, իսկ վերոնշյալ 

խնդրի լուծումը բացակայում է կամ չի նախատեսվումֈ Ուստի տաքսի 

    2 0 2 0  № 2  
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ծառայությունների գործունեությանն աջակցող ինտելեկտուալ 

համակարգի մշակումը արդիական և հեռանկարային էֈ 

Ներկայացված աշխատանքի նպատակն է` հիմնվելով [12]-րդ 

աշխատանքում ներկայացված խնդրի դրվածքից և մեթոդաբա-

նությունից՝ կառուցել ազատ տաքսու վարորդներին երթուղային 

ուղեցույցներ առաջարկող ինտելեկտուալ համակարգ, որի միջոցով 

կմեծանա հերթական հաճախորդի «որսման» հավանականությունը՝ 

դրանով հանդերձ մեծացնելով տաքսի ծառայությունների վաճառքի 

կառավարման արդյունավետությունը:  

Հարակից աշխատանքներ: Ներկայումս գոյություն ունեն տաքսի 

ծառայությունների տվյալների վերլուծության հիման վրա կատարված 

մի շարք հետազոտական աշխատանքներ [3, 7, 8], որոնցում 

հեղինակները փորձել են նվազագույնի հասցնել ազատ տաքսու 

վարորդի և հաճախորդի միջև եղած հեռավորությունը, մշակել 

տրանսպորտային ծառայությունների հաճախորդների քանակը 

առավելագույնի հասցնելու մեխանիզմ և հայտնաբերել մարդկանց 

տեղաշարժման տարբեր օրինաչափություններֈ Այդ աշխատություն-

ներում կիրառվել են «Մոնտե-Կառլոյի որոնողական» [4], Markov 

Decision Process [5] և SARSA reinforcement learning մեթոդները [6]ֈ 

Համակարգի կառուցում: Հոդվածում առաջարկվող տաքսի 

ծառայություններին աջակցող ինտելեկտուալ համակարգը նպատակ է 

հետապնդում ազատ տաքսու վարորդներին ուղղորդել դեպի այն 

աշխարհագրական վայրը, որտեղ ժամանակի տվյալ պահին հնարավոր 

պատվերների քանակը առավելագույնն էֈ Համակարգի կառուցումը 

հիմնված է հետևյալ գործառույթների հաջորդաբար իրականացման 

վրա. 

1) մեծածավալ տվյալների մշակում, 

2) մշակված տվյալների նպատակային մասնատում, 

3) մասնատված տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծություն, 

4) առաջարկի ձևավորում: 

Մշակվող համակարգի ցուցադրման համար որպես մուտքային 

կիրառվել են Նյու Յորքի տաքսիների տվյալները [9], որում առկա են 

յուրաքանչյուր պատվերի համարը,  ընդունման օրը և ժամը, սկզբնական 

և վերջնական կոորդինատները, ճանապարհի տևողությունը, 

ուղևորների քանակը և պատվերի վերջնական գումարըֈ 

Մեծածավալ տվյալների մշակման ժամանակ անհրաժեշտ են 

միայն պատվերի սկզբնական կոորդինատները, ընդունման օրն ու ժամըֈ 
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Այս փուլում նշված մուտքային տվյալները ենթարկվել են մշակման, 

հեռացվել են ոչ նպատակահարմար տվյալները և անվավեր 

պատվերները, որոնց սկզբնական կամ վերջնական կոորդինատները 

ջրային մակերևույթի վրա ենֈ Տվյալների մշակման համար օգտագործվել 

է Hadoop միջավայրը [10]ֈ 

Մշակված տվյալների նպատակային մասնատում: Մշակման փուլի 

արդյունքում ստացված տվյալները բաժանվում են ըստ ժամանակի և 

աշխարհագրական դիրքիֈ Ըստ աշխարհագրական դիրքի բաժանումը 

ենթադրում է քաղաքի բաժանումը ըստ ընդունված թաղամասերի 

այնպես, որ ցանկացած հատված  հարևան հատվածի հետ ունենա 

որոշակի հատումֈ Ըստ ժամանակի տվյալների բաժանման համար 

մշակվել է ալգորիթմ, որի համար մուտքային տվյալներն են 

ժամանակային ∆T միջակայքը, որով պետք է կատարվեն քայլերը մինչև 

օրվա վերջ, և µ հեռավորության թույլատրելի շեղման չափըֈ 

Առաջարկվող ալգորիթմը կազմված է հետևյալ քայլերից. 

1. ∆T–ժամանակային միջակայքի և µ-հեռավորության թույլատրելի 

շեղման ներմուծում, 

2. ∆T միջակայքային քայլով շարժ` սկսած 00ֈ00-ից, 

3. յուրաքանչյուր միջակայքի տվյալների կլաստերիզացում DBSCAN 

ալգորիթմի կիրառմամբ, 

4. ստացված կլաստերների  ծանրության կենտրոնների հաշվարկ 

(1) բանաձևով, 

5. տվյալ և նախորդ միջակայքերի  δ շեղումների տարբերության 

հաշվարկ (2) բանաձևով, 

6. նոր միջակայքի ստեղծում δ≥µ դեպքում (δ<µ դեպքում միջակայքերի 

միավորում), 

7. կրկնություն` երկրորդ կետից մինչև 24ֈ00: 
 

Ալգորիթմում k-ժամանակային միջակայքում i-րդ կլաստերի 

ծանրության  կենտրոնը որոշվում է հետևյալ բանաձևերով. 

              ,                                (1) 

որտեղ ,  i-րդ կլաստերի կետերի համապատասխան 

կոորդինատներն են, և -ն ընդհանուր կետերի քանակն է կլաստերումֈ 

Երկու հարևան միջակայքերի δ շեղման տարբերությունը հաշվվում է 

հետևյալ բանաձևով. 

          ,                 (2) 



26 

 

որտեղ ) և  համապատասխանաբար k և m 

ժամանակային միջակայքերի i-րդ և j-րդ կլաստերների ծանրության 

կենտրոններն են, իսկ  և –ը համապատասխանաբար k-րդ և  m-րդ 

ժամանակային միջակայքերում ստացված կլաստերների կետերի 

քանակներն ենֈ ∆T ժամանակային միջակայքի և µ թույլատրելի շեղման 

պարամետրերի ընտրությունը թույլ է տալիս գտնել տարբեր 

ժամանակային միջակայքերի պատվերների խիտ տիրույթների 

տեղաշարժը քարտեզի վրաֈ 

Մասնատված տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծություն: Երկրորդ 

փուլի արդյունքում քաղաքի յուրաքանչյուր թաղամասի համար 

ստացվում են տարբեր ժամանակային  միջակայքերի պատվերների 

տվյալներֈ Առաջարկվող համակարգը, տվյալները արտապատկերելով 

կոորդինատային հարթության վրա, որոնում է պատվերների 

կուտակումները ըստ թաղամասերիֈ Առաջացած պատվերների 

կուտակումները այն աշխարհագրական դիրքերն են, որտեղ տվյալ 

ժամանակային միջակայքում պատվերների քանակը մեծ էֈ Հետևաբար, 

ազատ տաքսու վարորդների ուղղորդումը դեպի ստացված տեղամասեր 

կմեծացնի պատվերի «որսման» հավանականությունըֈ Պատվերների 

կուտակումների հայտնաբերման համար կիրառվել է DBSCAN 

ալգորիթմը, որը ըստ խտության կլաստերիզացման ամենաարդ-

յունավետ ալգորիթմներից մեկն է [11]ֈ Այն մեծ ճշտությամբ 

հայտնաբերում է պատահական ձևի և չափի կլաստերները խառը 

մեծածավալ տվյալներում: Ալգորիթմի համար մուտքային տվյալներ են 

դիտարկվող կետի շրջակայքի շառավիղը (eps) և տվյալ շրջակայքում 

գտնվող կետերի նվազագույն քանակը (m)ֈ 

Նկար 1-ում պատկերված է կլաստերիզացման օրինակ eps=0.01 և 

m=7 մուտքային պարամետրերի դեպքում(ստացված կլաստերները 

պատկերված են տարբեր գույներով)ֈ 

Սև գույնով պատկերված են կլաստերի ստեղծման պայմանին 

չբավարարող պատվերները, որոնց կանվանենք «աղմուկ»ֈ Նկար 2-ում 

պատկերված է վերջնական պատկերը «աղմուկը» հեռացնելուց հետոֈ 
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Նկար 1  

 

 
Նկար 2 

 

Առաջարկի ձևավորում: Քաղաքի տարբեր տեղամասերի տարբեր 

ժամանակային տիրույթների դեպքում ստացված տվյալները 

հնարավորություն են տալիս ազատ տաքսու վարորդին շարժվել 

հավանական անհրաժեշտ ուղղությամբ կամ կայանել հարմար 

աշխարհագրական դիրքումֈ Ազատ տաքսու վարորդը հնարավորություն 

է ստանում ցանկացած պահի դիմել առաջարկի ձևավորման 

ինտելեկտուալ համակարգին և ստանալ պատվերների՝ տվյալ պահին 

ամենախիտ և ամենամոտ տիրույթների պատկերը, որի ուղղությամբ 

շարժվելու դեպքում մեծանում է հերթական պատվերների «որսման» 

հավանականությունը: 

Հայտնաբերված խիտ տիրույթներում տաքսիների կուտա-

կումներից խուսափելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել նոր առաջարկի 

ձևավորման խմբային համակարգ, որը կդիտարկվի հետագա 

աշխատանքներումֈ Հետագայում ներկայացված առաջարկի ձևավորման 
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ինտելեկտուալ համակարգում կարելի է կիրառել ուսուցման մեթոդներ` 

իրական ժամանակային միջավայրին ադապտացվելու համարֈ 

Եզրահանգում: Այսպիսով, օգտագործելով տաքսի ծառա-

յությունների տվյալները և հաշվի առնելով դրանցում առկա խնդիրները՝ 

կառուցվել է տաքսի ծառայության  ազատ վարորդներին աջակցող 

ինտելեկտուալ առաջարկների ձևավորման համակարգ, որը, 

երթուղային ուղեցույցներ առաջարկելով, բարձրացնում է ազատ 

տաքսու վարորդների նոր երթերի ընդունման հավանականությունը` 

արդյունքում բարձրացնելով տաքսի ծառայությունների վաճառքի 

կառավարման արդյունավետությունըֈ 

  

РАЗРАБОТКА ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ ВОДИТЕЛЯМ ТАКСИ НА ОСНОВЕ  АНАЛИЗА И 

ИНТЕРПРЕТАЦИИ БОЛЬШИХ ДАННЫХ 

Саакян Р. Р., Лалаян А. Г. 

 

В статье представлена разработка интеллектуальной 

рекомендательной системы для водителей свободного такси, 

предлагаюшая возможное направление маршрута следования, основанная 

на алгоритмах и методах анализа больших данных и принятия решений. 

Система преследует цель повысить вероятность приема новых заказов, 

что, в свою очередь, приведет к повышению эффективности управления 

продажами такси-сервисов. 

Ключевые слова: большие данные, направление маршрута 

следования, интеллектуальная система, такси-сервис. 

 

DEVELOPMENT OF INTELLECTUAL SYSTEM FORMATION OF 

RECOMMENDATION FOR TAXI DRIVERS BASED ON ANALYSIS AND 

INTERPRETATIONS OF BIG DATA 

Sahakyan R. R., Lalayan A. G. 

 

The article presents the development of an intelligent recommendation 

system for idle taxi drivers that provides a possible route direction, based on 

algorithms and methods of big data analysis and decision-making. The system 

aims to increase the probability of receiving new orders, which in turn will 

lead to more efficient management of sales of taxi services. 

Keywords: big data, route guidelines, intelligent system, taxi service. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И     Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

 

ՀՏԴ 631.8                                                                                                 ԿԵՆՍԱՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱ 

 

ՀԱՆՔԱՅԻՆ ԵՎ ՕՐԳԱՆԱԿԱՆ ՊԱՐԱՐՏԱՆՅՈՒԹԵՐԻ 

ՀԱՄԱՐԺԵՔ ՉԱՓԱՔԱՆԱԿՆԵՐԻ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ 

ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊՈՄԻԴՈՐԻ ՎԵԳԵՏԱՑԻՈՆ 

ՓՈՐՁԵՐՈՒՄ 

Ղարախանյան Կ. Ա. 

 

Աշխատանքում բերված են պոմիդորի վեգետացիոն փորձերում 

հանքային և օրգանական տարբեր պարարտանյութերի համարժեք 

չափաքանակների կիրառման տնտեսական արդյունավետության 

վերաբերյալ կատարված ուսումնասիրությունների և հաշվարկների 

արդյունքները: Փորձերը կատարվել են 2017-2019 թթ. ՀԱԱՀ «Հողա-

գիտության, ագրոքիմիայի և մելիորացիայի ԳԿ» մասնաճյուղի 

վեգետացիոն տնակում (վեգետացիոն անոթի տարողությունը` 0.6 մ3, 

հողի պարունակությունը` 75 կգ, հողը` ոռոգելի մարգագետնային գորշ) 

պոմիդորի «Անահիտ» սորտի վրա: Ոիսումնասիրությունների 

արդյունքներով պարզվել է, որ հանքային և օրգանական պարար-

տանյութերի կիրառումը նպաստում է ինչպես պոմիդորի բերքի 

ավելացմանը, այնպես էլ ստացված բերքի տնտեսական արդյու-

նավետության բարձրացմանն ու ինքնարժեքի իջեցմանը:  

Հանքային և օրգանական տարբեր պարարտանյութերի համարժեք 

չափաքանակներից լավագույնը կոմպոստ 22,0 տ/հա նորման է, որի 

կիրառումից Արարատյան հարթավայրի պայմաններում ստացվում է 

629,0 ց/հա պոմիդորի բարձրորակ բերք, 2958.5 հազ. դրամ/հա լրացուցիչ 

շահույթ, որն էլ առաջարկվում է ներդնելու գյուղատնտեսական 

արտադրությունում: 

Բանալի բառեր. հանքային և օրգանական պարարտանյութեր, 

վեգետացիոն փորձ, պոմիդոր, բերքի քանակ, տնտեսական 

արդյունավետություն: 

    2 0 2 0  № 2  
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Ներածություն: Ընդհանուր առմամբ գյուղատնտեսության մեջ այս 

կամ այն ագրոմիջոցառումը մեծ քննություն և լայն կիրառում է գտնում 

այն ժամանակ, երբ այն տնտեսապես արդյունավետ է, և ծախսված 

յուրաքանչյուր դրամը ապահովում է որոշակի շահույթ, այլապես տվյալ 

միջոցառումը արտադրությունում չի արմատավորվում: 

Ըստ Յու .Ա. Գուսարովայի՝ յուրաքանչյուր ռուբլու փոխհատու-

ցումը հանքային պարարտանյութերի կիրառման դեպքում կազմում է 

3,5, իսկ օրգանական պարարտանյութերի դեպքում՝ 3,0 ռուբլի [2]: 

Զ. Բայնոխը [1], Մինեևը և ուրիշները [3] և Մ. Հ. Գալստյանը [4] 

նշում են, որ չնայած ոռոգվող տարածություններում մշակվող գյուղա-

տնտեսական մշակաբույսերի (եգիպտացորեն, աշնանացան ցորեն, 

կարտոֆիլ, առվույտ, սմբուկ և այլն) ցանքերում ֆոսֆորի և կալիումի 

բարձր չափաքանակները տնտեսապես ցածր արդյունավետություն են 

ապահովել, սակայն կիրառված պարարտանյութերը բարձրացնում են 

հողի բերրիությունն ու նպաստում ագրոէկոհամակարգերի 

կայունության բարձրացմանը: 

Դաշտային և վեգետացիոն փորձերի բազմամյա տարիների 

արդյունքները վերլուծելով՝  հեղինակները նշում են, որ մեկ կգ ազդող 

նյութի հաշվով ազոտի, ֆոսֆորի և կալիումի վրա կատարած ծախսերը 

միջին հաշվով ապահովում են 7-12 կգ հացահատիկի, 18-35 կգ 

կարտոֆիլի, 19-34 կգ շաքարի ճակնդեղի, 20-38 կգ պոմիդորի հավելյալ 

բերք [2,3,4,5]: Մեկ տոննա կենսահումուսի և 5 տ կիսափտած ցամքարով 

գոմաղբի կիրառման դեպքում կատարված ծախսերը ապահովում են 

համապատասխանաբար  1280 և 980 կգ կարտոֆիլի, 400-500 կգ 

հացահատիկի և 1350-1500 կգ պոմիդորի հավելյալ բերքի ստացում: 

Նյութը և մեթոդները:  Կատարված հետազոտությունները 

նպատակ են հետապնդել պարզելու հանքային և օրգանական տարբեր 

պարարտանյութերի համարժեք չափաքանակների ազդեցությունը 

պոմիդորի բերքի քանակի և տնտեսական արդյունավետության վրա և 

ստացված արդյունքները համադրել տարածաշրջանում կիրառվող 

հանքային պարարտանյութերի համարժեք չափաքանակների ստացված 

տվյալների հետ և լավագույն տարբերակը՝ բերքատվությամբ և զուտ 

եկամտի ապահովմամբ, առաջարկել արտադրությանը՝ ներդնելու 

համար: 

Նշված ագրոմիջոցառումների (հանքային պարարտանյութերի, 

գոմաղբի, կենսահումուսի և կոմպոստի համարժեք չափաքանակներ) 

տնտեսական արդյունավետությունը հաշվարկելու ընթացքում հիմք են 
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ընդունվել ՀԱԱՀ Ագրոբիզնեսի կառավարման ամբիոնի և 

տարածաշրջանում ընդունված ու կիրառվող նորմատիվները, իհարկե, 

փորձարարական աշխատանքների կատարման ժամանակաշրջանում 

հանրապետությունում շուկայական հարաբերությունների պայման-

ներում գործող հանքային պարարտանյութերի (ամոնիակային սելիտրա, 

սուպերֆոսֆատ, կալիումական աղ), կենսահումուսի, գոմաղբի, 

կոմպոստի ձեռք բերման, կիրառման և պոմիդորի վաճառքի գները:  

Արդյունքները և վերլուծությունը: Վեգետացիոն փորձերի 

արդյունքներով պարզվել է, որ հանքային և օրգանական տարբեր 

պարարտանյութերի  համարժեք չափաքանակների կիրառման դեպքում 

պոմիդորի  բերքը տատանվել է երեք տարվա միջին տվյալներով՝ 379-629 

ց/հա կամ ստուգիչի համեմատությամբ ավելացել է 99-349 ց/հա-ով կամ 

35.4-125.0 %-ով: Բերքի առավելագույն հավելումը արձանագվել է 

կոմպոստի 22.0 տ/հա չափաքանակի կիրառման դեպքում (աղյուսակ 1): 

Հանքային պարարտանյութեր ստացած տարբերակի (N120P120K120) 

նկատմամբ գոմաղբի, կենսահումուսի և կոմպոստի համարժեք 

չափաքանակներ կիրառելու դեպքում բերքի հավելումը (երեք տարվա 

միջինով) կազմել է 111-250 ց/հա կամ 29.3-65.0 % [6]: 

Աղյուսակ 1. 

Հանքային և օրգանական տարբեր պարարտանյութերի համարժեք 

չափաքանակների ազդեցությունը պոմիդորի բերքատվության վրա 

Փորձի 

տարբերակները 

Բերքատվությունը, ց/հա 3 տարվա 

միջինը 

Լրացուցիչ բերքը 

2017 2018 2019 ց/հա % 

1. Ստուգիչ  280 289 272 280 - - 

2. N120P120K120  395 364 378 379 99 35.4 

3. Գոմաղբ 25 

տ/հա + P60 
480 487 505 490 190 75.0 

4.Կենսահումուս  8 

տ/հա 
526 513 525 521 271 86.0 

5. Կոմպոստ  22 

տ/հա  
620 627 640 629 349 125.0 

 

Տնտեսական արդյուավետության հաշվաշկները ցույց են տվել, որ 

հանքային և օրգանական տարբեր պարարտանյութերի համարժեք 

չափաքանակները ամենուրեք, առանց պարարտացման տարբերակի 

համեմատ, ապահովել են բարձր արդյուանվետություն ոչ միայն 
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ստացված բերքի քանակի, այլև կատարված ընդհանուր ծախսերի և 

ստացված եկամտաբերության առումով:  

Աղյուսակ 2. 

Հանքային և օրգանական պարարտանյութերի համարժեք 

չափաքանակների կիրառման տնտեսական արդյունավետությունը 

պոմիդորի վեգետացիոն փորձերում  

(հաշվարկը կատարվել է 1 հա-ի հաշվով) 

Ցուցանիշները Ստուգիչ N120P120K120 

Գոմաղբ 

25տ/հա 

+ P60 

Կենսահու-

մուս 

8 տ/հա 

Կոմպոստ  

22 տ/հա 

Տարբերակների միջին 

բերքը, ց/հա 
280.0 379.0 490.0 521.0 629.0 

Ստուգիչի 

համեմատությամբ 

հավելյալ բերքը, ց/հա 

- 99.0 190.0 271.0 349.0 

Հավելյալ բերքի արժեքը, 

հազ.դրամ 
- 990.0 1900.0 2710.0 3490.0 

Պարարտանյութերը և 

դրանց կիրառման հետ 

կապված ծախսերը, հազ. 

դրամ 

 

- 
124.0 224.0 608.0 357.0 

Հավելյալ բերքի, 

բերքահավաքի, 

տեղափոխման և 

պահեստավորման 

ծախսերը, հազ. դրամ 

- 49.5 105.0 120.5 174.5 

Ընդամենը ծախսերը, 

հազ. դրամ 
- 173.5 329.0 728.5 531.5 

Ստացվել է լարցուցիչ 

օգուտ, հազ. դրամ 
- 816.5 1571.0 1981.5 2958.5 

Ստացվել է լարցուցիչ 

օգուտ, ծախսած մեկ 

դրամի դիմաց 

- 4.7 4.8 2.7 5.6 

 

2017-2019 թթ.-երի ընթացքում կատարված վեգետացիոն փորձերի 

արդյունքներով հանքային պարարտանյութերի լրիվ հարաբերակ-

ցության նորման (N120P120K120) ստուգիչի համեմատ ապահովել է 99.0 ց/հա 

պոմիդորի հավելյալ բերք. մեկ հեկտարի հաշվով ստացվել է միայն 816.5 

հազ. դրամի լրացուցիչ եկամուտ և ծախսված յուրաքանչյուր դրամի 

դիմաց 4.7 դրամ լրացուցիչ օգուտ (աղյուսակ 2): 
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Այլ է պատկերը օրգանական տարբեր պարարտանյութերի 

համարժեք չափաքանակների կիրառմամբ ստացված տնտեսական 

արդյունավետության հաշվարկները վերլուծելիս՝ համեմատությունները 

իրականացնելով և՛ առանց պարարտացման տարբերակի, և՛ գոտում 

ընդունված ու կիրառվող հանքային պարարտանյութերի լրիվ 

հարաբերակցության համարժեք չափաքանակների համանման 

ցուցանիշների հետ: 

Հաշվարկներով պարզվել է, որ եթե գոմաղբի 25 տ/հա նորման P60-ի 

հետ միասին հեկտարից ապահովել է 1571, 5 հազ.դրամ լրացուցիչ 

շահույթ, կենսահումուս 8 տ/հա նորման՝ 1981,5 հազ.դրամ, ապա 

կոմպոստի 22.0 տ/հա չափաքանակի կիրառումից ստացվել է 2958, 5 

հազ.դրամի լրացուցիչ շահույթ: Հատկանշական է, որ հանքային և 

օրգանական պարարտանյութերի համարժեք չափաքանակների 

կիրառության արդյունքում ամենաբարձր բերքի քանակություն 

ապահովել է կոմպոստի 22,0 տ/հա նորման, որի դեպքում ծախսված 

յուրաքանչյուր դրամի դիմաց ստացվել է 5.6 դրամ լրացուցիչ շահույթ: 

Եզրակացություն: Այսպիսով, հանքային և օրգանական տարբեր 

պարարտանյութերի համարժեք չափաքանակներից լավագույնը 

կոմպոստի 22.0 տ/հա նորման է, որի կիրառումից Արարատյան 

հարթավայրի պայմաններում ստացվում է 629,0 ց/հա պոմիդորի 

բարձրորակ բերք, 2958.5 հազ. դրամի լրացուցիչ շահույթ և ծախսված 

մեկ դրամի դիմաց՝ 5.6 դրամ լրացուցիչ օգուտ, որն էլ առաջարկվում է 

ներդնելու գյուղատնտեսական արտադրությունում: 

 

Հոդվածը ներկայացվել է ՇՊՀ-ի 29.09.2020թ.-ի ուսանողական 
գիտաժողովին: 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАВНЫХ ДОЗ  

МИНЕРАЛЬНЫХ И ОРГАНИЧЕСКИХ УДОБРЕНИЙ В  

ИСПЫТАНИЯХ ТОМАТОВ 

Караханян К. А. 
 

Результаты исследования и оценка экономической эффективности 

при равных дозах различных минеральных и органических веществ 

удобрений, применяемых в опытах по вегетации томатов, внесены в 

настоящую работу. Испытания были проведены в 2017-2019 гг. в теплице 

«Научного центра почвоведения, агрохимии и мелиорации», Филиал 
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НАУА; вместимость вегетационных горшков составляла 0,6 м3, 

содержание почвы - 75 кг, тип почвы орошаемый, лугово-коричневый. 

Экспериментальным образцом был сорт томата «Анаит». Результаты 

показали, что применение минеральных и органических удобрений, 

способствует увеличению урожайности томата и к экономической 

эффективности полученного урожая, а также к снижению его 

себестоимости.  

Среди различных минеральных и органических удобрений, 

вносимых равными дозами, лучшим вариантом является компост в дозе 

22,0 т/га, так как при внесении указанного удобрения в указанной дозе 

629,0 ц/га в условиях Араратской долины собирается высококачественный 

урожай томатов, а также получается дополнительная прибыль в размере 

2958,5 тыс. драмов/га. Таким образом, этот вариант удобрения 

рекомендуется инвестировать в сельскохозяйственное производство. 

Ключевые слова: минеральные и органические удобрения, 

вегетационный эксперимент, томат, количество урожая, экономическая 

эффективность. 
 

THE ECONOMIC EFFICIENCY OF EQUAL DOSES OF MINERAL AND 

ORGANIC FERTILIZERS IN THE TOMATO VEGETATION TRIALS 

Gharakhanyan K. A. 
 

The study results and evaluation of the economic efficiency for equal 

doses of different mineral and organic fertilizers applied in the tomato 

vegetation experiments are introduced in the current work. The trials were 

conducted in 2017-2019, in the greenhouse of the “Scientific Center of Soil 

Science, Agri-Chemistry and Melioration”, ANAU branch; the holding 

capacity of the vegetation pots was 0.6 m3, the soil content was 75 kg and the 

soil type was irrigated, meadow brown. The experimental sample was the 

tomato variety “Anahit”. The study results have disclosed that the application 

of mineral and organic fertilizers promotes both the increase of the tomato 

yield and the economic efficiency of the received yield, as well as the decrease 

of its cost price. 

Among different mineral and organic fertilizers applied with equal doses 

the compost applied with 22.0 t/ha dose is the best variant, since by applying 

the mentioned fertilizer with the stated dose 629.0 c/ha high quality tomato 

yield is harvested in conditions of the Ararat valley; besides 2958.5 thousand 
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AMD/ha extra profit is gained. So, this fertilization variant is recommended to 

invest in the agricultural production. 

Keywords: mineral and organic fertilizers, vegetation experiment, 

tomato, yield quantity, economic efficiency. 
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ՀՏԴ 91                                                                                                    ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՅՈՒՐԱՆՈՑԱՅԻՆ ՍԵՐՎԻՍԸ ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶՈՒՄ ԵՎ  

ՆՐԱ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

Մարտիրոսյան Լ. Մ., Աբրահամյան Վ. Մ., Սարգսյան Ռ. Ս.,  

Սարգսյան Հ. Մ. 

 

Հոդվածում ներկայացված է Շիրակի մարզի և Գյումրու 

հյուրանոցային սերվիսի առանձնահատկությունը և զբոսաշրջային 

համալիրի զարգացման հեռանկարները: Կատարված է համեմատական 

վերլուծություն Հայաստանի Հանրապետության հյուսիսային երեք 

մարզերի զբոսաշրջային հոսքերի վերաբերյալ: Հոդվածում ներկա-

յացված է նաև այն հնարավորությունները, որոնց օգտագործման 

դեպքում Շիրակի մարզը կարող է դառնալ Հայաստանի զբոսաշրջության 

առաջատար տարածաշրջաններից մեկը: 

Բանալի բառեր. Գյումրի, Շիրակի մարզ, հյուրանոց, անիմացիա, 

ծանրաբեռնվածություն, զբոսաշրջություն, արդյունավետության բարձ-

րացում, որակ, էկոտուրիզմ, հյուրատուն: 

 

Շիրակի մարզը և մասնավորապես մարզկենտրոն Գյումրին իր 

աշխարհագրական դիրքի, ինքնատիպ բնական ռեսուրսների և հարուստ 

պատմամշակութային արժեքների շնորհիվ համարվել է Հայաստանի 

զբոսաշրջության խոշոր կենտրոններից մեկը: Այն հայտնի է եղել ամբողջ 

Խորհրդային Միությունում: 

Գյումրի և Շիրակի մարզ զբոսաշրջիկներ էին ժամանում 

Հայաստանի և ԽՍՀՄ բազմաթիվ քաղաքներից: Զբոսաշրջությունը 

հատկապես մեծ զարգացում է ապրել 20-րդ դարի 70-80-ական 

թվականներին, երբ Գյումրի այցելած զբոսաշրջիկների թիվը տարեկան 

հասնում էր ավելի քան 20.000 մարդու (սրա մեջ չի մտնում չգրանցված 

զբոսաշրջիկների թիվը): Այդ ընթացքում քաղաքում ձևավորվել էր 

զբոսաշրջիկների սպասարկման զարգացած ենթակառուցվածք: Շիրակի 

մարզի տարածքով և Գյումրիով են անցել 4 համամիութենական և 
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բազմաթիվ պայմանագրային երթուղիներ: Այդ տարիներին 

առանձնապես մեծ պահանջարկ էր վայելում մշակութային 

զբոսաշրջությունը:  

1988թ. երկրաշարժից հետո զբոսաշրջությունը Գյումրիում ունեցել 

է զգալի անկում: 

Ներկայումս թե՛ քաղաքում և թե՛ մարզի տարածքում 

զբոսաշրջության ոլորտում նկատվում է զարգացման բավականին 

բարձր տեմպ: Նկատի ունենալով այս հանգամանքը՝ անհրաժեշտություն 

կա կատարել որոշակի հետազոտություն քաղաքի և մարզի 

հյուրանոցային սերվիսի ոլորտում, քանի որ վերջինս հանդիսանում է 

այս ճյուղի ենթակառաուցվածքային կարևոր բաղադրիչը:  

Ընդհանրապես զբոսաշրջության զարգացման մակարդակը ցույց 

տվող գլխավոր ցուցանիշներից է տվյալ տարածքում իրացված 

զբոսաշրջային ծառայությունների որակական և քանակական 

բնութագիրը [1, էջ 211]:  

Մեր կողմից կատարված հետազոտությունը նպատակ է ունեցել 

բացահայտելու երկու կարևոր գործոնների առանձնահատկությունը 

Գյումրիում և Շիրակի մարզում: Դրանցից առաջինը զբոսաշրջիկների 

հոսքի քանակական բնութագիրն է, իսկ երկրորդը՝ զբոսաշրջային 

ենթակառուցվածքի զարգացման մակարդակը: 

Ըստ 2020 թվականի հունվարի տվյալների՝ Գյումրու և Շիրակի 

մարզի համար «Booking» հարթակում գրանցված է 23 հյուրանոց և 39 

հյուրատուն, որոնք կարող են ընդունել և սպասարկել 

զբոսաշրջիկներին՝ իրականացնելով դրա համար անհրաժեշտ որոշակի 

ծառայությունները [3]: Այսպիսով՝ ներկայումս Գյումրիում միաժամա-

նակ հնարավոր է ընդունել ավելի քան 1000 զբոսաշրջիկ, ինչը ավելի 

քան 5 անգամ գերազանցում է 2006 թ.-ի ցուցանիշը: 

Մարզի մյուս բնակավայրերում, մասնավորապես Արթիկում և 

Մարալիկում եղած հյուրանոցները և հյուրատները, ըստ էության, չունեն 

զբոսաշրջային նշանակություն: Ոչ մեծ հյուրատներ կան Ամասիայի 

ենթաշրջանում, որոնք ընդունում են «Արփի լիճ» ազգային պարկ այցելող 

զբոսաշրջիկների, այն էլ՝ միայն ամառային ամիսների ընթացքում: 

Հետաքրքիր է ևս մեկ ցուցանիշ. ըստ նույն «Booking» հարթակի՝ մեկ 

տարվա ընթացքում օրավարձով բնակարանների և առանձնատների 

թիվը Գյումրիում հասել էր 130-ի՝ այն դեպքում, երբ 2019թ. Դրանց թիվը 

չէր գերազանցում 30-ը:  
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Զարգացման նման բարձր տեմպի շարունակվելու դեպքում 

Գյումրին և Շիրակի մարզը կարող են դառնալ Հայաստանի խոշոր 

զբոսաշրջային տարածաշրջաններից մեկը: 

Աղյուսակ 1. 

Գյումրու հյուրանոցների մի քանի ցուցանիշները 

Հյուրանոցի անվանումը 
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1 «Նանե» 32 3 + + + 

2 «Արաքս» 42 3 + + + 

3 «Բեռլին» 30 - + + 

4 «Վանատուր» 30 - - + 

5 «Ոսկե ծիրան» 18 - - - 

6 «Ոսկե բլուր» 18 - - - 

7 «Փարվանա оջախ» 20 - - - 

8 «Ալեքսանդրապոլ» 36 3 + - + 

9 Վիլլա Կարս» 32 3  + + 

10 «Գարուն» 30 - - - 

11 «Երազանք» 22 - - - 

12 «Գյումրի» 110 - - + 

13 «Ջրահարս» 15 - - - 

14 «Ալհմաս» 20 - - - 

15 «Աստրալ» 15 - - - 

16 «Թումոս» 15 - - + 

17 «Ֆելիսա» 15 - - + 

18 «Օլիմպիկ» 30 - - + 

19 «Վիկտորիա պլազա» 30 3 + + + 

20 «Վալե» 20 - + + 

21 «Տիգրան Մեծ» 18 - + + 

Ընդամենը 598  

  

Եթե նկատի ունենանք, որ ըստ 2019թ. տվյալների՝ Գյումրի այցելած 

զբոսաշրջիկների թիվը կազմել է 60 հզ., ապա կարելի է ասել, որ քաղաքի 

և մարզի հյուրանոցային համալիրը աշխատել է բավականին մեծ 

ծանրաբեռնվածությամբ: Ընդ որում՝ զբոսաշրջիկները Գյումրի և Շիրակ 
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են այցելել հիմնականում հունիս-հոկտեմբեր ամիսներին (80%): 

Մնացած 7 ամիսների ընթացքում հյուրանոցները և հյուրատները գործել 

են թերբեռնված: Պետք է ասել, որ զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների 

եկամտաբերություն ապահովելու համար աշխատանքային ժամանակա-

հատվածը հաշվարկված է ոչ պակաս քան 90 օր [2, էջ 67]: 

Մյուս կարևոր հարցը զբոսաշրջիկների անցկացրած օրերի 

վերլուծությունն է Գյումրիում: Մեր կատարած ուսումնասի-

րություններից պարզ դարձավ, որ Գյումրի ժամանած զբոսաշրջիկների 

90%-ը քաղաքում մնացել է 1 օր՝ գիշերելով այնտեղ գտնվող 

հյուրանոցներից որևէ մեկում: 

Հետևաբար կարելի է փաստել, որ Գյումրին համարվում է 

տարանցիկ քաղաք Վրաստանից դեպի Երևան զբոսաշրջային 

ուղղության համար: Այստեղ հիմնականում գիշերում են առավոտյան 

ճանապարհը շարունակելու նպատակով, չնայած մեր հարցումներից 

պարզվել է, որ գիշերակացի համար մնացած խմբերի մոտ կեսը 

պատվիրել է նաև էքսկուրսիոն ծրագիր: 

Ընդհանրացնելով վերոհիշյալ ցուցանիշների հիման վրա 

կատարված վերլուծությունը՝ կարելի է ասել, որ Գյումրիում և Շիրակի 

մարզում զբոսաշրջությունը բնութագրվում է որպես դինամիկ զարգացող 

ճյուղ: 

Համեմատելով Գյումրու հյուրանոցային համալիրը Հայաստանի 

մյուս քաղաքների հետ՝ ակնհայտ է դառնում, որ ներկայումս այն մեծ 

չափով զիջում է միայն մայրաքաղաքին:  

Այժմ Հայաստանում գործում են 700-ից ավելի հյուրանոցներ: 

Ամրագրման «booking» համակարգում հաշվառված են 719 

հյուրանոցներ, որոնցից 471-ը՝ Երևանում [3]: Հյուրանոցների 

ամրագրման հայկական Hotelium.am կայքում ներառված է մոտ 500 

հյուրանոց [4], Բարև «Արմենիա» կայքում՝ ընդամենը 191 [5], իսկ 

հայկական «Սփյուռ» տեղեկատուում գրանցված են 461 հոթելներ, 15 

հոսթելներ, 27 մոթելներ, 25 «B&B»-ներ [6]: 

Զբոսաշրջային համալիրի զարգացման մակարդակի գնահատման 

համար մեր կողմից իրականցվել են հաշվարկներ տուրօրերի 

վերաբերյալ: Հաշվարկների կատարվել են հետևյալ բանաձևով. 

Տօր = Զ × Ժմիջ., 
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որտեղ՝ Տօր- տուրօրերի թիվն է (մարդ/օր), Զ-զբոսաշրջիկների թիվը 

(մարդ), Ժմիջ – տվյալ ռեգիոնում զբոսաշրջիկների մնացած օրերի միջին 

թիվը: 

Համեմատական վերլուծություն կատարելու համար ՝ հաշվարկվել 

են երեք մարզերի ցուցանիշներ, ընդ որում՝ ընտրվել են զբոսաշրջային 

առոմով Շիրակի մարզից համեմատաբար լավ և վատ զարգացած 

մարզեր: Նպատակահարմար է համարվել համեմատել Շիրակի, Լոռու և 

Տավուշի մարզերի ցուցանիշները: 

Նման հաշվարկների դժվարությունը այն է, որ չկան լիարժեք 

տվյալներ մարզեր այցելած զբոսաշրջիկների վերաբերյալ: Մեր կողմից 

հաշվարկների համար օգտագործված տվյալները գնահատականներ են, 

որոնք ներկայացվել են մարզպետարանների կողմից: 

Աղյուսակ 2. 

Տուրօրերի հաշվարկի տվյալները 

№ Մարզ 
Զբոսաշրջիկների 

թիվը (մարդ) 

Զբոսաշրջիկների 

մնացած օրերի 

միջին թիվը (օր) : 

Տուրօրերի 

քանակը 

(մարդ/օր) 

1 Շիրակ 60 000 1 60 000 

2 Լոռի 18 000 3 54 000 

3 Տավուշ 95 000 4 380 000 

 

Ըստ կատարված հաշվարկների՝ տուրօրերի թվի առավել մեծ 

ցուցանիշ գրանցվել է Տավուշի մարզում, որը պայմանավորված է լավ 

զարգացած զբոսաշրջային ենթակառուցվածքներով, ինչպես նաև 

բազմօրյա տուրերի անցկացման հնարավորություններով: 

Շիրակի մարզ այցելած զբոսաշրջիկների թվի կտրուկ աճի 

պայմաններում տուրօրերի թիվը բավականին ցածր է, ինչը 

պայմանավորված է մարզի տարածքում մեկօրյա տուրերի 

գերակշռությամբ: Ի տարբերություն Շիրակի մարզի՝ Լոռիում 

զբոսաշրջիկների թիվը չի գերազանցում 18 հզ.-ը, որը կազմում է Շիրակի 

մարզ այցելած զբոսաշրջիկների թվի ընդամենը 30%, բայց տուրօրերի 

թվով Լոռին գրեթե հավասարվում է Շիրակի մարզին (54 հզ. մարդ/օր), 

որը կազմում է Շիրակի մարզի տուրօրերի քանակի 90%-ը:  

Նշված վերլուծությունը թույլ է տալիս ասելու, որ չնայած Շիրակի 

մարզում զբոսաշրջիկների թվի կտրուկ աճին՝ տուրօրերի թիվն այստեղ 

ցածր է, ինչի հետևանքով հյուրանոցային համալիրը, ինչպես նաև 
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հասարակական սննդի օբյեկտները աշխատում են սեզոնային 

թերբեռնված ռեժիմով: 

Ինչպես նշվեց, Գյումրիում գործող հյուրանոցների թիվը անցնում է 

20-ից, հետևաբար կարելի է ասել՝ Հայաստանում գործող հյուրանոցների 

միայն մոտ 3%-ն է գտնվում Գյումրիում: Գյումրիում չորս և հինգ 

աստղանի հյուրանոցներ չկան: Առկա հյուրանոցներից մի քանիսը 

դասվում են «Երեք պլյուս» աստղի հյուրանոցների շարքին (տես 

աղյուսակ 1): 

Հյուրանոցների ծանրաբեռնվածությունը, հետևաբար նաև 

տուրօրերի թիվը ավելացնելու համար մեծ նշանակություն կարող է 

ունենալ «ամեն ինչ ներառված է/all inclusive» համակարգը: Շատ 

զբոսաշրջիկներ նախընտրում են այցելել հյուրանոցներ, որոնք 

առաջարկում են երեքանգամյա սնունդ: Այդպիսի հյուրանոցները 

հիանալի տարբերակ է համարվում զանգվածային զբոսաշրջիկների 

համար: Գյումրիում նմանատիպ ծառայություն չի մատուցվում: 

Հյուրանոցներն առաջարկում են միայն նախաճաշ:  

Անիմացիոն ծառայությունները ևս ունեն վճռորոշ ազդեցություն 

հյուրանոցների արդյունավետության բարձրացման և գիշերակացով 

օրերի թվի ավելացման գործում: Զբոսաշրջիկների համար 

հյուրանոցների համարի հարմարավետությունից և սնունդից հետո 

կարևոր պայման է համարվում ժամանցի առկայությունը: Այդ իսկ 

պատճառով հյուրանոցային տնտեսություններում անիմացիան 

զբաղեցնում է գլխավոր դերերից մեկը, որը սերտորեն կապված է մյուս 

ոլորտների հետ և ունի որոշակի նշանակություն: 

Անիմացիոն ծառայության նպատակն է հանգստացողների հետ 

անընդհատ շփումը, որի արդյունքից էլ կախված է զբոսաշրջիկի 

հանգստի որակը: Անիմացիաների որակից կարող է կախված լինել 

հյուրանոցի ծանրաբեռնվածությունը: 

Անիմացիոն ծառայությունները համապատասխանում են 

հատկապես երեխաների հետ հանգստացող զբոսաշրջիկների համար: 

Հյուրանոցը կգրավի զբոսաշրջիկներին՝ նաև ծառայությունների լայն 

շրջանակներ տրամադրելով, այդ թվում՝ լողավազանի, ֆիթնես-սրահի, 

սպա-կենտրոնի, գեղեցկության սրահի, բժշկի սենյակի առկայությունը 

կարող են դրական ազդեցություն թողնել հյուրանոցների 

արդյունավետության գործում:  
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Նկար 1:  Հյուրանոցների և որոշ զբոսաշրջային օբյեկտների տեղադիրքը 

քաղաքի տարածքում 

 

Գյումրու հյուրանոցները պատվերի դեպքում կարող են 

առաջարկել անիմացիոն ծառայություններ: Տեղի հյուրանոցներում 

անիմացիա կազմակերպելու համար կարևոր հանգամանք ենք 

դիտարկել լողավազանների առկայությունը: Գյումրիում անիմացիոն 

ծառայություններ կարող են առաջարկել «Արաքս», «Վանատուր» և 

«Երազանք» հյուրանոցները: «Վանատուր» և «Արաքս» հյուրանոցները 

առաջարկում են ֆիննական բաղնիք (սաունա), հանդիսությունների 

սրահ, գործնական հանդիպումների սրահ, սրճարան, ռեստորան: 

«Երազանք» հյուրանոցն ունի բացօթյա լողավազան և սաունա:  

Հյուրանոցների ծանրաբեռնվածությունը կախված է նաև 

հյուրանոցի ապրանքանիշի անվանումից: Հյուրանոցների տերերը 

ժամանակի հետ եկել են եզրակացության, որ եթե դրանք պահանջարկ 
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ունեն մի վայրում, ապա կարող են պահաջարկ ունենալ նաև մեկ այլ 

վայրում: Այսինքն՝ դրանք կարող են չափանիշ դառնալ, որը 

պահանջված է ողջ աշխարհում:  

Ընդհանուր առմամբ կարելի է ասել, որ հյուրանոցային 

տնտեսությունների արդյունավետության բարձրացումը ուղիղ 

համեմատական է զբոսաշրջիկների հոսքին:  

Եզրակացություններ  

Կատարված հետազոտական աշխատանքի հիման վրա կարելի է 

եզրակացնել. 

1. Շիրակի մարզում զբոսաշրջային ենթակառուցվածքները 

տեղաբաշխված են խիստ անհավասարաչափ, որը զբոսաշրջության 

զարգացման լուրջ խոչընդոտ է: 

2. Զբոսաշրջիկների թվի կտրուկ աճի պայմաններում տուրօրերի թիվը 

փոքր է, ինչի հետևանքով մարզի հյուրանոցային համալիրը դառնում 

է քիչ եկամտաբեր: 

3. Զբոսաշրջային ենթակառուցվածքների, մասնավորապես հյուրա-

նոցների ցածր արդյունավետությունը պայմանավորված է 

զբոսաշրջային հոսքերի խիստ սեզոնայնությամբ և անիմացիոն 

ծառայությունների ցածր որակով: 

Առաջարկություններ 

Գյումրիում հյուրանոցների գործունեության արդյունավետությունը 

կախված է ոչ միայն որակից, այլև գնային քաղաքականությունից: 

Որքան բարձր է հյուրանոցային համարի գինը, այնքան քիչ հասանելի է 

դառնում զանգվածային զբոսաշրջության համար: Միջսեզոնային 

ժամանակահատվածում զեղչային համակարգը գործում է ոչ բոլոր 

հյուրանոցներում: Հյուրանոցներում ծանրաբեռնվածություն ապահո-

վելու համար անհրաժեշտ է ոչ սեզոնային ամիսներին իջեցնել 

համարների գները խելամիտ տոկոսներով: Գյումրիում սեզոնն 

ընդգրկում է ապրիլ-հոկտեմբեր ամիսները: Հետևաբար նոյեմբերից 

ապրիլ ամիսներին անհրաժեշտ է կազմակերպել բազմաթիվ 

փառատոններ, միջոցառումներ, իջեցնել գները, առաջարկել յուրօրինակ 

ճանապարհորդություններ: 

Անհրաժեշտ է նաև ձևավորել զբոսաշրջային նոր, մրցունակ 

ուղղություններ, ապահովել բնական և պատմամշակութային 

ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործումն ու պահպանությունը, 

առևտրայնացումը, ինչպես նաև զարգացնել ձմեռային և սպորտային 

զբոսաշրջությունը: Գյումրին և Շիրակի մարզն ունեն բոլոր 
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հնարավորությունները վերականգնելու և զարգացնելու առողջարա-

նային զբոսաշրջությունը: Մեծ հնարավորություններ կան 

էկոզբոսաշրջության զարգացման համար: 

 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող 
ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ № 02-SCI-2019  գիտական թեմայի 
շրջանակներում:  

 

ГОСТИНИЧНЫЙ СЕРВИС В ШИРАКСКОМ РЕГИОНЕ 

И ЕГО РАЗВИТИЕ 

Мартиросян Л. М., Абраамян В. М., Саргсян Р. С., Саргсян Э. М. 

 

В статье представлены особенности гостиничного сервиса и 

перспективы развития туристического комплекса в Ширакском регионе и 

в Гюмри. Проведен сравнительный анализ между туристическими 

потоками трех северных регионов Республики Армения. В статье также 

представлены те возможности, при использовании которых Ширакский 

регион может стать одним из ведущих туристических регионов Армении. 

Ключевые слова: Гюмри, Ширакский регион, гостиница, анимация, 

нагрузка, туризм, повышение эффективности, качество, экотуризм, 

гостиничный дом.  

 

HOTEL SERVICE IN SHIRAK REGION AND PERSPECTIVES OF ITS 

DEVELOPMENT 

Martirosyan L. M., Abrahamyan V. M., Sargsyan R. S., Sargsyan H. M. 

 

The features of hotel service and perspectives of development of touristic 

complex in Shirak region and Gyumri are represented in the article. 

Comparative analysis of touristic steams of three northern regions of Republic 

of Armenia is performed. In the article the possibilities are also represented, by 

the use of which Shirak region could become one of the leading touristic 

regions of Armenia.  

Keywords: Gyumri, Shirak region, hotel, animation, loading, tourism, 

effectivity upgrading, quality, ecotourism, hostel.  
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  Issue    A       

 

ՀՏԴ 911.3-502.8                                                                                     ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՇԻՐԱԿԻ ՄԱՐԶԻ ՊԱՏՄԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ՀՈՒՇԱՐՁԱՆՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ 

ՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԶԲՈՍԱՇՐՋՈՒԹՅԱՆ ԿԱՐԵՎՈՐ ՕԲՅԵԿՏ 

Աբրահամյան Վ. Մ., Մարտիրոսյան Լ. Մ., Սարգսյան Ռ. Ս.,  

Սարգսյան Հ. Մ. 

 

Հետազոտության նպատակն է եղել բացահայտել Շիրակի մարզի 

տարածքում զբոսաշրջության համար առավել գրավիչ պատմամշակու-

թային հուշարձանների առկայությունը, ինչպես նաև տալ դրանց 

զբոսաշրջային օգտագործման հնարավորությունները: Կարևոր խնդիր է 

հանդիսացել նաև Շիրակի մարզի տարբեր ենթաշրջանների 

պատմամշակութային հուշարձաններով հագեցվածության գնահա-

տումը, ինչը թույլ կտա ցույց տալ մարզի առավել մեծ զբոսաշրջային 

հնարավորություններ ունեցող ուղղությունները: 

Բանալի բառեր. հուշարձան, եկեղեցի, զբոսաշրջություն, Շիրակի 

մարզ, քարտեզագրում, գնահատում, սանդղակ, ենթաշրջան:   

 

Մեր կողմից իրականացվել է գրականության վերլուծություն: 

Պատմամշակութային հուշարձանների գնահատմանը նվիրված 

գիտական աշխատանքներ են կատարել բազմաթիվ գիտնականներ, այդ 

թվում՝ Ն. Ս. Միրոնենկոն, Օ. Վ. Սերովան, Յու. Ա. Վեդենինը,  Լ. Մ. 

Մարտիրոսյանը և ուրիշներ: Մեր կողմից առավել ընդունելի է եղել 

հուշարձանների բալային գնահատումը, որի վերաբերյալ աշխա-

տություններ են հրապարակել Ս. Վ. Սոտնիկովան, Ն. Ա. Կումովան,      

Ն. Պ. Ռոդնիկովան, Լ. Մ. Մարտիրոսյանը և ուրիշներ: 

Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների քարտեզի 

կազմման համար տեղեկատվության աղբյուր են հանդիսացել 

տարատեսակ գրական աղբյուրներ: 

Ելակետային տվյալների տարածական կոորդինատների դուրս 

բերման նպատակով օգտվել ենք Google Earth ծրագրից, որտեղ 

տեղայնացվել են ուսումնասիրվող տարածքի համար առանձնացված 

    2 0 2 0  № 2  



49 

 

պատմամշակութային բոլոր հուշարձանները: Ստացված ցանկը, որը 

կազմված թվով 141 պատմամշակութային հուշարձաններից, 

պահպանվել է համապատասխան ելքային ֆայլի տեսքով .kml 

ֆորմատով: 

Քարտեզագրական աշխատանքների հիմնական մասը կատարվել է 

ArcMAP 10.5 ծրագրային միջավայրում: Առաջին քայլով կազմվել է 

ուսումնասիրվող տարածքի քարտեզագրական հենքը, որը ներառոմ է 

Շիրակի մարզի տարածական սահմանները, ճանապարհատրանսպոր-

տային և բնակավայրերի ցանկը: Պատմամշակութային հուշարձանների 

քարտեզի կազմման նպատակով վերոնշյալ .kml ֆորմատով ֆայլը 

ենթարկվել է կոնվերտացիայի և վերափոխվել շերտային ֆայլի, ինչից 

հետո ավտոմատ ձևով, ելնելով դրանց տարածական կոորդինատներից, 

պատմամշակութային հուշարձանները տեղայնացվել են հենքային 

քարտեզի վրա: Արդյունքում կազմվել է Շիրակի մարզի 

պատմամշակութային հուշարձանների քարտեզը, որտեղ հանդես են 

գալիս 7 հիմնական տիպի հուշարձաններ՝ վանքեր և եկեղեցիներ (թվով 

46), դամբարանադաշտեր և քարակույտեր (թվով 11), ամրոցներ (թվով 

26), բնակատեղիներ (թվով 42), սրբավայրեր (թվով 5), քարայր-

կացարաններ (թվով 10) և մեկ կամուրջ՝ Խարկովի կամուրջը Ախուրյան 

գետի վրայով: Ելնելով տիպաբանությունից՝ դրանք ենթարկվել են նաև 

դասակարգման և ներկայացվել համապատասխան պայմանական 

նշանների ձևով: Հավելված 1-ում բերվում է նաև առանձնացված 

պատմամշակութային հուշարձանների անվանումները և հերթական 

համարները ըստ կազմված քարտեզի: 

Շիրակի մարզի տարածքում պահպանվել են բազմաթիվ 

պատմամշակութային հուշարձաններ՝ ամրոցներ, դամբարանադաշտեր, 

բնակատեղիներ, գերեզմանոցներ, եկեղեցիներ, բնակելի տներ, 

տնտեսական կառույցներ և այլն, որոնց ուսումնասիրումը, 

դասակարգումն ու պահպանությունը հնարավորություն է տալիս դրանց 

նպատակային օգտագործման ինչպես գիտական ու կրթական, այնպես 

էլ զբոսաշրջային ոլորտումֈ Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ 

հուշարձանները տարածքի պատմության լուռ վկաներն են և 

արտացոլում են տարածքի ու այնտեղ ապրող բնակչության անցած 

պատմական ուղին, մեր նպատակն է անդրադառնալ մարզի 

պատմամշակութային հուշարձանների դասակարգմանը, ինչը 

կհեշտացնի դրանց գնահատումը որպես զբոսաշրջության օբյեկտ:  
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Շիրակի մարզի տարածքը կազմում է «Աշխարհացոյց»-յան 

Այրարատ աշխարհի Շիրակ գավառի արևելյան հատվածըֈ Մարզի 

տարածքը հյուսիսից եզերում են Չլդըրի, հյուսիս-արևմուտքից՝ 

Եղնախաղի լեռները, արևմուտքից՝ Ախուրյան գետը, արևելքից՝ 

Ջավախքի լեռնավահանը, իսկ հարավից՝ Արագածի հյուսիսային 

լեռնալանջերըֈ 

 
Նկար 1 

Մարզի տարածքը հարուստ է մարդկության գրեթե բոլոր 

ժամանակաշրջաններին վերաբերող պատմական հուշարձաններով, 

ինչը լավ նախադրյալ է զբոսաշրջության այս տեսակի զարգացման 

համար: Հոդվածում զետեղված նյութը նաև օգտակար կլինի 
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էքսկուրսավարների համար՝ Շիրակի մարզում զբոսաշրջային 

պատմամշակութային տուրերի կազմակերպման գործում: 

Ք.ա. III հազարամյակի կեսերից (2400-1500) սկսվում է միջին 

բրոնզի դարը, երբ Հայկական լեռնաշխարհի կենտրոնական և 

հյուսիսային շրջաններում հաստատվում են վաղ դամբարանաբլուրների 

և գունազարդ խեցեղենի մշակույթը կրող հնդեվրոպական ցեղախմբերֈ 

Նրանց ստեղծած մշակույթն  ընդգրկում է ողջ Հայկական լեռնաշխարհըֈ 

Այս դարաշրջանի հուշարձանների 70 տոկոսը կազմում են 

դամբարանադաշտերը [1,էջ 32]ֈ Շիրակի մարզի տարածքի 61 

բնակավայրերին հարակից տարածքներում պեղվել են դամբարանա-

դաշտեր, որոնք թվագրվում են Ք. ա. III-I (Արթիկ, Աղին, Խարկով, 

Գուսանագյուղ, Լանջիկ, Լեռնակերտ, Կամո, Կարմրաքար, Հայկավան, 

Հառիճ, Հոռոմ, Հովիտ, Մարմաշեն, Մուսայելյան (Ախուրյան), 

Սարատակ, Սպանդարյան, Քեթի և այլն)   կամ Ք.ա. II-I հազարամ-

յակներով (Մարալիկ, Ազատան, Անիպեմզա, Բանդիվան և այլն) [2]ֈ 

Դամբարանադաշտերը հիմնականում տարածված էին ամրոցների կամ 

բնակատեղիների շրջակայքումֈ  

Հայաստանը հին աշխարհի այն տարածաշրջաններից է, որտեղ 

ծագել ու ձևավորվել են ամրաշինության (բերդշեներ) սկզբունքներըֈ 

Շիրակի մարզի ողջ տարածքը ծածկված է բերդշեների  ցանցով, որոնց 

շրջակայքում մեծ մասամբ տարածվում են բնակատեղիներ ու 

դամբարանադաշտերֈ Դրանք տարածվում են քարքարոտ, բարձրաբերձ, 

ամրություններ ու բնակարաններ կառուցելու համար հարմարավետ 

բլուրների և նրանց միջև ընկած հարթավայրերի վրա [3, էջ 28]ֈ 

Ք.ա. IX դարում Հայկական լեռնաշխարհի ողջ տարածքն ընդգրկող 

միասնական հայկական պետություն է ձևավորվում՝ Վանի կամ 

Արարատյան թագավորությունը՝ դառնալով Առաջավոր Ասիայի 

հզորագույն պետություններից մեկըֈ Այս շրջանից մեզ են հասել 

արձանագրություններ, ամրոցներ, ապարանքներ, տաճարներ, 

բերդաքաղաքներ և այլնֈ Վանի թագավորները իրենց կատարած 

արշավանքների և շինարարական աշխատանքների վերաբերյալ թողել 

են գրավոր հիշատակություններ՝ սեպագիր արձանագրություններ, 

որոնցից երկուսը գտնվել են Շիրակի մարզի տարածքումֈ 

Արձանագրություններից մեկը գտնվել է Սպանդարյան (Ղուլիջան) 

գյուղում՝ Կարկաչուն գետի ափին՝ ժայռի վրաֈ Այն թողել է Արգիշտի I-ը: 

Մյուս արձանագրությունը Մարմաշենի ժայռափոր արձանագրությունն 
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է: Անհրաժեշտ միջավայրի ստեղծումից հետո երկու արձանագրություն-

ներն էլ կարող են դառնալ մատչելի զբոսաշրջիկների համար:  

IV–VII դարերից մեզ են հասել հիմնականում կոթողային ու 

պաշտամունքային կառույցներֈ Շիրակի մարզի Անիպեմզա գյուղի 

արևելյան եզրին է գտնվում V-VI դդ-ի Երերույքի տաճարը (Սբ. 

Կարապետ), որը վաղմիջնադարյան մեզ հայտնի կառույցներից 

ամենամեծն է ու ամենաարժեքավորըֈ Այն կիսականգուն էֈ Եկեղեցու 

հարավարևելյան պատին պահպանվել է V դարի մի արձանագրություն՝ 

հունարեն լեզվովֈ Շիրակի մարզի տարածքը հարուստ է նաև զարգացած 

միջնադարի պատմական հուշարձաններով (IX-XIV դարեր)ֈ  

Շիրակի մարզի Վահրամաբերդ գյուղում է գտնվում նույնանուն 

ամրոցը (X-XIII դար)ֈ Այն որպես բերդ և պարսպապատ քաղաք 

հիշատակում է Գրիգոր Մագիստրոսը [4]ֈ Բերդը կառուցվել է 

նախաքրիստոնեական ամրոցի տեղումֈ  

Շիրակի մարզի Գուսանագյուղ գյուղում պահպանվել է X-XII 

դարերի դղյակ-ամրոցի ավերակներ, որը գյուղացիներն անվանում են 

«Ղուլա»ֈ Այդպիսի ամրոցներ սովորոբար կառուցում էին տեղի 

իշխանները,  ինչն էլ  վկայություն է գյուղի իշխանանիստ վայր լինելու 

մասինֈ  

Միջնադարում կառուցված քաղաքացիական շենքերի լավագույն 

օրինակներ են հանդիսանում քարավանատները, որոնք կառուցվում էին 

ինչպես ճանապարհների վրա, այնպես էլ քաղաքներում ու մեծ 

վանքերին կիցֈ Նման քարավանատան ավերակներ պահպանվել են 

Անիի մոտ՝ Ախուրյանի ձախ ափին՝ Ներքին Ջրափի գյուղում [5, էջ 735], 

որտեղ կառուցված է եղել նաև Անի տանող ամենամեծ կամուրջը՝ 31 մ 

թռիչք ունեցող կամարով («Չրփլուի կամուրջ»): «Ներքին Ջրափիի 

քարավանատունը կառուցվել է Վրաստանից և Հայաստանի հյուսիսային 

գավառներից դեպի Անի տանող գլխավոր ճանապարհի վրա և 

վերաբերում է քաղաքի ծաղկման շրջանին, ամենից ավելի հավանական 

է՝ X-XI դարերին» [6, էջ 38]ֈ Շիրակի մարզի Ջրափի գյուղի 

քարավանատունը տեղափոխված է Ներքին Ջրափի գյուղիցֈ 

Նկարագրված և դասակարգված հուշարձանների զբոսաշրջային 

յուրացումն ապահովելու համար անհրաժեշտ է կիրառել որևէ 

համեմատական ցուցանիշ, որը ցույց կտար ըստ միավոր տարածքի 

դրանց քանակությունը: Մեր կողմից նպատակահարմար է համարվել 

օգտագործել հագեցվածության գործակիցը: Նկատի ունենալով Շիրակի 

մարզի տարածքի մեծությունը, ենթաշրջանների զբաղեցրած մակերեսը՝ 
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սույն հոդվածում որոշակի փոփոխություններով կիրառվել է Ե. Ն. 

Կորչևսկայայի առաջարկած բանաձևը [8]: Ի տարբերություն 

Կորչևսկայայի՝ մենք միավոր տարածքի հագեցվածության հաշվարկը 

կատարել ենք հետևյալ բանաձևով. 

,
 

որտեղ՝ H-հուշարձաններով հագեցվածությունն է, K-միավոր տարած-

քում հուշարձանների թիվը, S-միավոր տարածքի մակերեսը: Հաշվարկ-

ների համար մեր կողմից կազմվել է աղյուսակ (տե՛ս աղյուսակ 1): 
Աղյուսակ 1. 

Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանների գնահատման 

արդյունքները 

№ Ենթաշրջան 

Ենթաշրջանի 

մակերեսը 

(կմ2) 

Հուշարձան 

(հատ) 

Միավոր 

(հատ) 

Հուշարձանների 

խտությունը 

(հատ/կմ2) 

Միավորների 

խտությունը 

(հատ/կմ2) 

1 Ախուրյան 576 312 172 0,54 0,29 

2 Ամասիա 608 69 101 0,11 0,16 

3 Անի 429 191 311 0,44 0,72 

4 Աշոցք 547 100 154 0,18 0,28 

5 Արթիկ 484 193 341 0,39 0,70 

               Աղյուսակ 2. 

Հագեցվածության գնահատման սանդղակ 
Որակական գնահատականը Հագեցվածության գործակիցը 

Առավելագույն 0,7-1,0 

Միջինից բարձր 0,5-0,7 

Միջինից ցածր 0,3-0,5 

Նվազագույն Մինչև 0,3 

 

Վերլուծելով գնահատման արդյունքները՝ ակնհայտ է դառնում, որ 

հուշարձանների թվաքանակի հագեցվածությամբ բարձր ցուցանիշն 

ունի Ախուրյանի ենթաշրջանը, իսկ ամենացածրը՝ Ամասիան: Այլ 

ցուցանիշ է ստացվում հուշարձանների միավորների գնահատման 

ժամանակ: Այս դեպքում առավելագույն ցուցանիշը ստանում է Անիի 

ենթաշրջանը, որը վկայում է տվյալ տարածաշրջանի պատմամշակու-

թային հուշարձանների բազմազանության մասին: 

Ամփոփելով գիտական հոդվածը՝ կարելի է անել հետևյալ 

եզրակացությունները. 

1. Շիրակի մարզը հարուստ է պատմամշակութային հուշարձան-

ներով, որը լավ նախադրյալ է զբոսաշրջության զարգացման 

համար: 
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2. Մարզի տարածքում հուշարձանները տեղաբաշխված են 

անհավասարաչափ. դրանց ամենամեծ խտությունը բաժին է 

հասնում հարավային ենթաշրջաններին, իսկ ամենափոքրը՝  

հյուսիսային (Աշոցք) և հյուսիսարևմտյան (Ամասիա): 

3. Մարզի տարածքում գտնվող հուշարձանների մեծ մասը անհայտ է 

զբոսաշրջային ընկերություններին և գրեթե չի օգտագործվում այդ 

նպատակով: 

4. Անհրաժեշտ ներդրումների, ինչպես նաև տեղեկատվության 

հասանելիության բարձրացման միջոցով կարելի է Շիրակի մարզը 

դարձնել Հայաստանի մշակութային զբոսաշրջության կարևոր 

ուղղություններից մեկը: 

 

Հետազոտությունն իրականացվել է ՇՊՀ-ի կողմից տրամադրվող 
ֆինանսական աջակցության շնորհիվ՝ № 02-SCI-2019  գիտական թեմայի 
շրջանակներում: 

Հավելված 1 
Շիրակի մարզի պատմամշակութային հուշարձանները 

No Հուշարձանի անվանումը No Հուշարձանի անվանումը 

1 Լմբատավանք 44 Նոր Կյանք_Սբ. Գևորգ 

2 Հառիճ_Սբ. Հարություն 45 Սարակապ_Սբ. Կարապետ 

3 Երերույքի տաճար 46 Զույգաղբյուր_եկեղեցի 

4 
Սառնաղբյուր_Թադևոս Առաքյալ 

եկեղեցի 
47 Կառնուտի դամբարանադաշտ 

5 Մարմաշենի վանական համալիր 48 Բենիամինի_մեգալիթ 

6 
Մարալիկի Սբ. Աստվածածին 

եկեղեցի 
49 Տուֆաշենի դամբարանադաշտ 

7 Հողմիկ_տաճարային համալիր 50 Զույգաղբյուր_մեգալիթ 

8 Արթիկ_բազիլիկ 51 Արթիկ_դամբարանադաշտ 

9 Լեռնակերտ_բազիլիկ 52 Դարիկ_քարակույտեր 

10 Կառնուտ_բազիլիկ 53 Հոռոմ_զոհասեղան 

11 Պեմզաշեն_բազիլիկ 54 Հայկաձոր_զոհասեղան 

12 Արթիկ_Սբ. Ստեփանոս 55 Անիպեմզա_զոհասեղան 

13 Արթիկ_Սբ. Գևորգ 56 Շիրակավան_դամբարանադաշտ 

14 Արթիկ_Սբ. Աստվածածին 57 Անուշավան_ամրոց 

15 Բարձրշեն_Սբ. Աստվածածին 58 Այգաբաց_ամրոց 

16 Մարալիկ_Սբ. Պողոս-Պետրոս 59 Ախուրիկ_ամրոց 

17 Կամխուտ_Սբ. Աստվածածին 60 Լեռնակերտ_ամրոց 

18 Հայրենյաց_Կարմիր վանք 61 Հոռոմ_ամրոց 

19 Հայրենյաց_Հովհան Օձնեցի 62 Ամասիա_ամրոց 

20 Հացիկ_եկեղեցի 63 Մարալիկ_ամրոց_1 

21 Ղազանչի_եկեղեցի 64 Մարալիկ_ամրոց_2 
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22 Մայիսյան_Տիրամոր եկեղեցի 65 Ազատան_ամրոց 

23 Ջրառատ_Սբ. Մինաս 66 Բաշգյուղ_ամրոց 

24 Ջրաձոր_եկեղեցի 67 Աղին_ամրոց 

25 Սարակապ_եկեղեցի 68 Բանդիվան_ամրոց 

26 Վահրամաբերդ_եկեղեցի 69 Զորակերտ_ամրոց 

27 Քեթի_եկեղեցի 70 Լանջիկ_ամրոց 

28 Նահապետավան_Սբ. Գրիգոր 71 Լեռնուտ_ամրոց 

29 
Նոր կյանք_Սբ. Գրիգոր 

Լուսավորիչ 
72 Կարմրավան_ամրոց 

30 Երազգավորս_եկեղեցի 73 Սառնաղբյուր_ամրոց 

31 Կարմրաքար_եկեղեցի 74 Գուսանագյուղ_ամրոց 

32 Սարալանջ_եկեղեցի 75 Կառնուտ_ամրոց 

33 Ախուրիկ_եկեղեցի 76 Ղազանչի_ամրոց 

34 Բերդաշեն_եկեղեցի 77 Սարապատ_ամրոց 

35 Եղնաջուր_եկեղեցի 78 Մուսայելյան_ամրոց 

36 Պեմզաշեն_Սբ. Սիոն 79 Վահրամաբերդ_ամրոց 

37 
Հայկաձոր_Սբ. Գրիգոր 

Լուսավորիչ 
80 Երազգավորս_ամրոց 

38 Հառիճավանք 81 Պեմզաշեն_ամրոց 

39 Պեմզաշեն_Սբ. Առաքելոց 82 Կապս_ամրոց 

40 Մակարավանք 83 Սպանդարյան_սեպագիր 

41 Անուշավան_Սբ. Նշան 84 Ջրափի_բնակատեղի 

42 Կարմրավան_եկեղեցի 85 Մարալիկ_բնակատեղի 

43 Մուսայելյան_եկեղեցի 86 Ալվար_բնակատեղի 

87 Ախուրիկ_բնակատեղի 115 Բյուրակն_գյուղատեղի 

88 Աղին_բնակատեղի 116 Կամո_գյուղատեղի 

89 Այգաբաց_բնակատեղի 117 Կարմրավան_գյուղատեղի 

90 Այգաբաց_բնակատեղի 118 Հովիտ_գյուղատեղի 

91 Երերույք_գյուղատեղի 119 Ձորաշեն_գուղատեղի 

92 Արևիկ_գյուղատեղի 120 Սարագյուղ_գյուղատեղի 

93 Բենիամին_բնակատեղի 121 Սարակապ_գյուղատեղի 

94 Գեղանիստ_բնակատեղի 122 Սարակապ_գյուղատեղի_1 

95 Իսահակյան_բնակատեղի 123 Ամասիա_գյուղատեղի 

96 Երազգավորս_բնակատեղի 124 Արդենիս_գյուղատեղի 

97 Լանջիկ_բնակատեղի 125 Բավրա_գյուղատեղի 

98 Լեռնագյուղ_բնակատեղի 126 Աղին_սրբավայր 

99 Լեռնակերտ_բնակատեղի 127 Լեռնակերտ_սրբավայր 

100 Լուսաղբյուր_բնակատեղի 128 Հոռոմ_սրբավայր 

101 Կառնուտ_բնակատեղի 129 Ջրառատ_սրբավայր 

102 Կարմրաքար_բնակատեղի 130 
Տուֆաշեն_Թուխ Մանուկ 

սրբավայր 

103 Հառիճ_բնակատեղի 131 Մարալիկ_քարայր-կացարան 

104 Հացիկ_բնակատեղի 132 Ամասիա_քարայր-կացարան 

105 Ղազանչի_բնակատեղի 133 Անուշավան_քարայր-կացարան 
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106 Մարմաշեն_գյուղատեղի 134 Խարկով_քարայր-կացարան 

107 Մեծ Մանթաշ_գյուղատեղի 135 Լեռնակերտ_քարայր-կացարան 

108 Մեղրաշեն_գյուղատեղի 136 Սպանդարյան_քարայր-կացարան 

109 Նոր կյանք_գյուղատեղի 137 Պեմզաշեն_քարայր-կացարան 

110 Ջրառատ_գյուղատեղի 138 Հայկաձոր_քարայր-կացարան 

111 Ջրառատ_գյուղատեղի_2 139 Ջրառատ_քարայր-կացարան 

112 Ջրառատ_գյուղատեղի_3 140 Ջրափի_քարավանատուն 

113 Խարկով_գյուղատեղի 141 Խարկով_կամուրջ 

114 Բանդիվան_գյուղատեղի   

 

КУЛЬТУРНО-ИСТОРИЧЕСКИЕ ПАМЯТНИКИ ШИРАКСКОЙ 

ОБЛАСТИ КАК ВАЖНЫЙ ОБЪЕКТ ДЛЯ КУЛЬТУРНОГО ТУРИЗМА 

Абраамян В. М., Мартиросян Л. М., Саргсян Р. С., Саргсян Э. М. 

 

Целью исследования было выявить наличие наиболее живописных 

для туризма культурно-исторических памятников на территории 

Ширакской области, а также представить возможности их туристического 

применения. Важной задачей была оценка насыщенности культурно-

историческими памятниками разных районов Ширакской области, что 

даст возможность представить направления, имеющие наибольшие 

туристические возможности для этой области. 

Ключевые слова: памятник, церковь, туризм, Ширакская область, 

картирование, оценка, шкала, подрайон.     

 

CULTURAL-HISTORIC MONUMENTS OF SHIRAK REGION AS AN 

IMPORTANT OBJECT FOR CULTURAL TOURISM 

Abrahamyan V. M., Martirosyan L. M., Sargsyan R. S., Sargsyan H. M. 

 

The purpose of the study was to identify the presence of the most 

picturesque cultural and historical monuments for tourism in the territory of 

the Shirak region, as well as to present the possibilities of their tourist 

application. An important task was to assess the saturation of cultural and 

historical monuments of different subdistricts of the Shirak region, which will 

provide an opportunity to present the destinations that have the greatest 

tourist opportunities for the region. 

Keywords: monument, church, tourism, Shirak region, mapping, 

assessment, scale,   subarea. 
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THE ECONOMIC IMPACTS OF COVID-19 AND THE ISSUES OF ITS 

OVERCOMING IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 

Sargsyan K. S. 

 

The article deals with the research and analysis of coronavirus pandemic 

economic impacts on the world economy and the Armenian economy as well. 

The paper focuses on the anti-crisis measures of the RA Government and 

presents an evaluation of their efficiency. 

Keywords:  economic crisis, coronavirus pandemic, anti-crisis measures, 

financial resources, efficiency. 
 

The openness of national economies and the globalization of world 

economic processes contributed to the fact that in the shortest possible time 

any manifestation could rapidly spread economic instability in one country 

and around the world, and taking more and more complex forms, turn into a 

global economic crisis. Their seriousness and the negative consequences of the 

crises on each national economy largely depends on the economic policy 

conducted by the given state and the anti-crisis policy efficiency [7]. 

The crisis is defined as "a turning point in the development of the 

structure of the system during its transition to a qualitatively different state" 

[6]. It is characterized by a special instability and nonlinearity of the 

parameters of the system. The coincidence of time even the weakest (and for 

this reason not taken into account in conditions of stable development) of 

external influences can cause imposition of these unaccounted weak influences 

and lead to strategic changes, to a complete restructuring system [1].    

Due to the coronavirus pandemic, the world economy has entered a 

phase of another crisis at a fairly rapid pace since the March 2020. Earlier, in 

February, the International Monetary Fund announced that in 2020, a global 

recession is likely to occur, which may be even more severe than the global 

financial crisis of 2008. 

    2 0 2 0  № 2  
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It should be noted that the coronavirus itself is not as terrible for the 

economy, as the steps that almost all countries in the world have to take to 

protect themselves from it. Stringent containment measures and non-

pharmaceutical interventions were effective in containing the spread of the 

coronavirus disease (COVID-19) and limiting fatalities, ensuring that the 

medical systems around the world were not overwhelmed [5]. While the lives 

saved have laid the foundation for a resumption of growth in the medium term 

[4], the Great Lockdown resulted in large short-term economic losses and a 

decline in global economic activity not seen since the Great Depression [2, 3]. 

It is already visible that in 2020 the world economy is expected to 

experience a sharp decline due to the severe quarantine and severe economic 

restrictions imposed by many countries to prevent the spread of the pandemic. 

In most places, whereas the incidence of the virus is still prevalent, 

Governments face the difficult choice between public safety and reviving the 

economy. This is particularly prominent in countries with workforces 

comprised largely by informal workers, where (rather than whereas) countries 

lack in capacities to economically balance the effects of the lockdown, and 

with the vulnerable and marginalized communities bearing the negative 

impacts of the economic and the health losses [10]. 

Following the introduction of COVID-19 containment measures across 

the world since March 2020, year-on-year GDP growth for the OECD area was 

minus 10.9% in the second quarter of 2020, following growth of minus 0.9% in 

the previous quarter. Among the major seven economies, the United 

States recorded, where many states introduced „stay-at-home‟ measures in late 

March, GDP contracted slightly less ((minus) 9.5%, compared with (minus) 

1.3% in the previous quarter). The United Kingdom recorded the sharpest 

annual fall (minus 21.7%), while in France, where lockdown measures were 

among the most stringent, GDP declined by (minus) 13.8%, after a drop of 

(minus) 5.9% in the previous quarter. GDP also fell sharply 

in Italy, Canada and Germany in the second quarter (by (minus) 12.4%, 

(minus) 12.0% and (minus) 9.7% respectively (compared with (minus) 5.4%, 

(minus) 2.1% and (minus) 2.0% in the previous quarter) . In Japan, where 

containment measures were less stringent, GDP contracted by (minus) 7.8% in 

the second quarter of 2020, compared with (minus) 0.6% in the previous 

quarter [11].  

In the Euroarea and the European Union, GDP dropped by (minus) 

12.1% and (minus) 11.7% respectively, compared with declines of (minus) 
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3.6% and (minus) 3.2% in the previous quarter.These are probably the worst 

indicators of the last 50 years. The reason for such a decline is the strict 

quarantine measures, the closure of borders, the forced cessation of the 

economy, the so-called lockdown, which naturally had a negative impact on 

the socio-economic situation. 

Obviously a number of sectors in the world economy will suffer  most. In 

particular, tourism and aviation are the two areas that are most likely to 

become the main "victims" of the coronavirus. More than 197 million jobs 

could be lost in the global Travel & Tourism sector if barriers to global travel, 

such as blanket anti-travel advisories and quarantine measures remain in place, 

according to recent research from the World Travel & Tourism Council 

(WTTC). 

 The devastating figure comes from WTTC economic modelling, which looks 

at the impact faced by the Travel & Tourism sector amid local and global travel 

restrictions as a result of COVID-19. In the worst-case scenario, where 

restrictions were lifted after the summer, the impact would be more 

significant, putting a total of 197.5 million jobs at risk. This represents an 

alarming 96 per cent rise from the most recent 100.8 million jobs WTTC had 

previously estimated to be under threat from the coronavirus pandemic. The 

impact of prolonged travel restrictions could also wipe out $5,543 billion in the 

sector‟s contribution to global GDP, equating to a 62% percent drop compared 

with 2019. Meanwhile, in the worst-case scenario, global international arrivals 

will suffer a sharp decline of 73% and 64% for domestic arrivals [16].  

The International Civil Aviation Organization (ICAO) estimates that 

during the first half of 2020, compared to their original forecast, there will be 

an overall reduction of 47% to 58% of seats offered by airlines, 503 to 607 

million passengers, and a potential loss of gross of operating revenues of 

airlines of 112 to 135 billion USD [9], the latter, according to preliminary 

estimates, has already suffered a loss of more then 200 billion USD due to the 

sharp reduction of flights due to the closure of air corridors in many countries 

around the world [17]. The energy-exporting countries also felt the full depth 

of the crisis. In almost all countries of the world, large industrial companies are 

forced to close down due to the epidemic, as a result of which the demand for 

energy carriers in the world market has sharply decreased and the countries 

that produce them suffer great financial losses. 

The world financial markets also suffer great losses. In particular, 

according to the data published by the IMF, investors have already removed 
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over 83 billion dollars from emerging markets since the beginning of the crisis, 

the largest capital outflow ever recorded and this process is still actively going 

on [12]. 

As for the labor market, according to some estimates, at least 25 million 

people may become unemployed [14]. 

However, in reality we should not think that the epidemic is the only 

cause of the current economic crisis. Despite the outbreak of the coronavirus, 

the world economy has already accumulated many negative factors and there 

were serious challenges, which would sooner or later lead to more serious 

economic shocks. In particular, we can mention the trade confrontation 

between China and the United States, Brexit, the exit of Great Britain from the 

European Union, the oil conflict between Russia and Saudi Arabia, the 

deepening of the debt crisis in the world financial markets. In this regard, it 

should be noted that the global gross debt is currently growing at a rapid rate, 

several trillion dollars more than in 2008, which is already a matter of serious 

concern. Of course, in addition to the above, there are other factors that have 

already significantly weakened the economies of major countries, so there is 

no doubt that the COVID-19 pandemic will actually become the "black swan", 

which will smoothly push the world economy into a deep recession. 

Governments around the world have allocated significant financial 

resources, averaging between 7% and 15% of their GDP to support national 

economies in overcoming the economic effects of the pandemic. In particular, 

10% of GDP in the USA, 15% in Great Britain, 18% in Italy, 15% in Spain, 

21% in France, 6.5% in Switzerland, 10% in Poland, 8% in Estonia, 6% in 

Georgia 4.7% and etc.  

As countries start to ease their lockdown measures in a phased approach 

to reopen their economies and societies, investments in personal protective 

equipment, cleansing and hygiene products, widespread COVID-19 testing, 

and contact tracing of those with the virus are essential basic measures, but are 

often challenging to execute. Key elements for the immediate re-opening 

phase include business continuity measures, strengthening public service 

delivery (including e-services), and building resilience of business and people 

towards shifting to a new normal that includes safe „co-existence with COVID-

19.‟ Some countries are now turning their attention to the socio-economic 

recovery phase and laying-out what the building back better strategy should 

be. 
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Armenia is currently facing a sharp increase in COVID-19 cases with a 

very high infection rate per capita.The first confirmed case in Armenia was 

reported on March 1, 2020. The government extended a national state of 

emergency to September 11, and imposed strict containment measures, 

including school closures, travel bans on foreign citizens from high risk 

countries, and imposed fines to those who violate isolation orders during the 

state of emergency.  

Armenia's economy GDP shrank by 13.7% in the second quarter of 2020, 

up from 4.7% in the previous period. It was the sharpest decline in economic 

activity since 2009. In the period from January to July of 2020, the economic 

activity index (EAI) decreased by 5.7% as compared to the same period of the 

previous year [15].  

The volume of construction decreased by 22.6%, the trade turnover by 

11%, the volume of services by 9.3% , foreign trade by 11.3%, exports by 6.4%, 

imports by 13.7%. During the same period, the volume of industrial 

production increased by only 1.3%, electricity production by 3.4% [18]. 

As we can see, the decline in economic indicators is higher than the 

official forecasts for them. It should be noted, that at the end of April the 

government revised the budget indicators due to the crisis caused by the 

pandemic. The previously planned 4.9% economic growth mark was reduced 

to 2%. At the same time, the state budget deficit increased from 160.7 billion 

drams to 324 billion drams. 

Two months later, according to the forecast of the Central Bank of 

Armenia in July, a 4% decline in GDP is expected in Armenia in current year. 

After, according to the CBA forecast in late September,the decline will amount 

6.2%. As we can see, the actual decline in the economy has almost doubled. 

Compared to the beginning of the year, the government debt increased 

by 366.82 billion drams or 11.2%, reaching 3.65 trillion drams, of which the 

external debt increased by 173.34 billion drams or 6.8%, the domestic debt by 

193.7 billion drams or 26.28% . The main part of the growth of domestic debt 

is government bonds acquired by residents. The share of domestic debt is 

25.53% against 24.01% of the previous year. The indicator state debt ratio to 

GDP in Armenia amounted 53.6% in 2019. At present it is already near 56.3%. 

In addition, when considering public debt, the structure of that debt is more 

important, as is the size of the service burden. In Armenia, 76% of public debt 

falls on foreign debt, and 24% on domestic. In 2020, 169.2 billion drams or 

about 2.4% of GDP will be spent from the state budget to service the 
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Government debt. This indicator includes only the interest payments on the 

Government debt, which, of course, is a big financial burden for our economy.  

In essence, giving a concrete numerical assessment of the damage to the 

Armenian economy will be conditional, but based on official figures it is 

approximately more than 880 billion drams for only 1-st semester of 2020. 

In order to mitigate the socio-economic issues related to the pandemic, 

the Government of the Republic of Armenia announced an assistance package 

with a headline amount of $150 billion drams (2.3 percent of Armenian GDP). 

Within this package, the Government has elaborated and implemented a 

number of anti-crisis measures as were the case in many countries around the 

world. Taking into account the impact of the economic consequences of 

pandemic  and  restrictions on the Armenian economy, the measures fall into 

three broad categories:  

 subsidized 2-3 year loans to provide short-term support to affected 

businesses and SMEs;  

 direct subsidies to SMEs and businesses to help maintain their 

employees;  

 lump-sum transfers to the vulnerable groups of population  including 

individuals who were unemployed after the COVID-19 outbreak, families with 

or expecting children, micro-businesses, general population who needed help 

with utility bills, and temporary part-time employment.  

As of September, the authorities have adopted 25 support packages, the 

12 from which are economic-oriented and the 13 of them social-oriented. 

Together with bank supports, the allocated financial resources for these 

measures amounts around 144.5 billion AMD ($295m). 

As for monetary policy while crisis caused by pandemic, the Central 

Bank of Armenia (CBA) gradually reduced the policy rate up to 4.25 percent as 

of September  2020. The interbank market has been active, and the central 

bank has easily met liquidity needs so far and provided a few foreign exchange 

swap operations to assure sufficient liquidity in dram and in foreign currency. 

The CBA undertook few foreign exchange sales to limit excessive dram 

volatility around the beginning of April, although since then the dram has 

strengthened, and the CBA has been able to buy some FX. The CBA has not 

used macro prudential policies actively, except asking banks to consider 

voluntary prudent loan restructuring and payment holiday period from March 

to June. The CBA‟s authorities are supervising banks‟ liquidity positions and 

will act swiftly if required to safeguard financial stability.The exchange rate 
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has been allowed to adjust flexibly and has appreciated to pre-pandemic level 

against the USD.  No balance of payment or capital control measures have been 

adopted [13]. 

Since May, the movement restrictions were removed in Armenia, and 

containment measures were eased, allowing for resumption of public transport, 

retail businesses, restaurants and etc.  

Referring to the effectiveness of the anti-crisis measures taken by the 

Government, it should be noted, that the latter can be preliminary evaluated 

by analyzing the financial allocations volume and GDP ratio index and the 

range of beneficiaries of these measures.  

The anti-crisis allocations volume and GDP ratio in Armenia is about 

2.3% of Armenia's GDP. Governments around the world have allocated 

significant financial resources, averaging between 7% and 15% of their GDP to 

support national economies in overcoming the economic effects of the 

pandemic. In particular, 10% of GDP in the USA, 15% in Great Britain, 18% in 

Italy, 15% in Spain, 21% in France, 6.5% in Switzerland, 10% in Poland, 8% in 

Estonia, 6% in Georgia4.7% and etc. Comparing this figure with the data of 

other countries, it becomes obvious that it is a very low indicator to ensure 

high efficiency. 

As for the range of beneficiaries of support measures, it is quite narrow 

and although the government has gradually expanded it to some extent, but 

still many businesses and social groups have been left out of that range, which, 

of course, has a negative impact on the socio-economic situation of the 

country. 

Taking into account the above, we can not speak about the high 

efficiency of those measures. 

During any economic crisis, governments are encouraged to expand the 

financing of the economy, both through support for various sectors and 

through increased budget spending. Therefore, it is not accidental that the 

representatives of the International Monetary Fund and other international 

economic organizations  repeatedly urge governments to expand the injection 

of financial resources into the economy. 

Of course, this will lead to an increase of public debt, but if such steps are 

not taken, in the future it will take more resources and long time period to get 

the economy out of deep depression. In fact, the absolute size of public debt 

cannot provide as much information about the economic situation as the 

directions of use of the funds involved and effective management of public 
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debt risks. Along with the growth of the actual public debt in Armenia, there 

must be conducted significant changes in the structure of the economy, 

increasing its inclusiveness and stimulating large inflows of investments in real 

sector of economy.  

Taking into account the above mentioned, it is quite evident that to 

handle the consequences of economic crisis caused by Covid-19 and enhance 

the effectiveness of measures, first of all, the fundamental goals, that aim at 

implementing the state‟s anti-crisis measures should be accurately defined. It is 

also necessary to develop a set of clear criteria and guidelines for selecting the 

key directions of anti-crisis measures that can be applied in the development of 

anti-crisis policy aimed at overcoming crisis. Those may be the following: 

• Stimulation of the real sector of the economy; 

• Promoting the aggregate demand; 

• Financial assistance to crisis-affected companies; 

• Protection of domestic market and national producers; 

• Social orientation; 

• Orientation to the development of scientific, technical and human 

potential; 

• Ensuring access to credit resources; 

• Enhancing the system of state guarantees; 

• Effective distribution and redistribution of state resources [8]. 

Thus, in order to face further more serious challenges, it is necessary to 

review the amount of anti-crisis measures, the allocations and the scope of 

their beneficiaries. One of the most important measures to overcome the 

current economic crisis is to inject sufficient liquidity into the economywhich 

will help to avoid a sharp decline in both aggregate supply and aggregate 

demand, otherwise the economy will inevitably find itself in a long period of 

decline.As we see, it is not sufficient in Armenia at the moment.  

 

COVID-19-Ի ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՐԱՆՑ 

ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ 

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Սարգսյան Կ. Ս. 

 

Հոդվածում ներկայացվում է կորոնավիրուսի համավարակի 

տնտեսական ազդեցությունների ուսումնասիրությունը և վերլու-

ծությունը համաշխարհային տնտեսության և Հայաստանի տնտեսության 
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վրա: Հոդվածում վերլուծվել են նաև ՀՀ կառավարության 

հակաճգնաժամային միջոցառումները և գնահատվել է վերջիններիս 

արդյունավետությունըֈ 

Բանալի բառեր. տնտեսական ճգնաժամ, կորոնավիրուսի 

համավարակ, հակաճգնաժամային միջոցառումներ, ֆինանսական 

ռեսուրսներ, արդյունավետություն: 
 

ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ВОЗДЕЙСТВИЕ COVID-19 И ПРОБЛЕМЫ ЕГО 

ПРЕОДОЛЕНИЯ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Саргсян К. C. 

 

Статья посвящена исследованию и анализу экономических 

воздействий пандемии коронавируса для мировой экономики и 

экономики Армении.В статье проанализированы антикризисные меры 

правительства РА и дана оценка их эффективности. 

Ключевые слова: экономический кризис, пандемия коронавируса, 

антикризисные меры, финансовые ресурсы, эффективность. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И     Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

 

УДК 332.155                                                                ЭКОНОМИКА 
 

ИННОВАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНАЛЬНОЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ, КАК ФАКТОР ПОВЫШЕНИЯ 

КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ 

Сукиасян T. A. 

 
В статье рассматривается концептуальная модель развития 

региональной промышленности на основе инновационной экономики. 

Модель предполагает создание структурных элементов в системе 

промышленного кластера, функционирующих при помощи технологий 

цифровой экономики. Благодаря этому повышается конкурентоспособ-

ность предприятий.  

В статье приводятся научные и методические положения, 

выдвинутые в результате проводимых исследований в текстильной 

отрасли Армении. 

Ключевые слова: модель развития отраслевой экономики, 

кластерный подход, инновационные технологии, цифровая экономика, 

модель взаимоотношений субъектов, оптимальный доход.  
 
Экономика Армении, в силу дефицита материальных и финансовых 

ресурсов, а в настоящее время, также нехватки трудовых ресурсов, 

подошла к такому моменту своего развития, что предполагает 

необходимость переориентации региональных производительных сил на 

производство наукоемкой и высокотехнологичной продукции и 

предоставления производственно-интеллектуальных услуг населению. 

Одним из методов решения этой проблемы является активизация 

инновационной деятельности региональных промышленных 

предприятий. Однако решение этой проблемы осложняется 

ограниченностью финансовых ресурсов государства, предприятий и 

организаций, недостаточным уровнем функционирования рыночной 

    2 0 2 0  № 2  
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инфраструктуры, отсутствием поддержки на реализацию программ 

развития и регулирования экономики и промышленности в регионах. 

Необходимость повышения финансовой стабильности и 

конкурентоспособности региональных предприятий ставит задачу 

выбора инновационной модели интеллектуального управления 

производством, позволяющей максимально использовать имеющийся 

ресурсный потенциал регионального промышленной структуры [1].  

Этим обстоятельством предопределяется актуальность создания 

инновационных экономических систем региональной экономики, 

обеспечивающих взаимовыгодное сотрудничество между 

предприятиями, организациями и научными учреждениями в рамках 

отдельной территории.  

В качестве такой системы в данном исследовании предлагается 

рассмотреть концептуальную модель управления хозяйственных 

структур в рамках инновационного промышленного кластера с 

использованием технологий цифровой экономики как фактора 

повышения конкурентоспособности предприятий региона и отрасли в 

целом, которая представляет особый интерес в среде научных 

работников, предпринимателей и правительства.  

Процесс кластеризации на основе цифровой экономики позволяет 

выявить пути развития конкурентных преимуществ предприятий и 

организаций, будет способствовать развитию производства продуктов и 

предоставления востребованных услуг. 

Кластерное управление региональной экономики предполагает 

повышение роли хозяйственных субъектов региона, научных и учебных 

заведений, общественных и общинных организаций. При этом роль 

региональной администрации значима на первых этапах кластеризации, 

которые могут содействовать разработке регионального промышленного 

кластера и механизмов развития инновационного потенциала, выбора и 

формирования наиболее перспективных решений. Последующие шаги 

кластеризации предполагают активизацию учебных заведений, 

творческих и научно-производственных организаций, консалтинговых и 

финансовых структур, стимулирующих разработку и реализацию 

конкурентоспособных проектов для предприятий, функционирующих в 

рамках региона. Поэтому развитие кластерных инициатив в системе 

региональной экономики может сыграть роль катализатора в процессе 

организации конструктивного диалога между предпринимателями и 
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региональной администрации для выявления социально-экономических 

проблем, повышения инвестиционного потенциала хозяйственных 

структур и корректировки их технологических, производственных и 

экономических возможностей, формирования инновационной политики 

региона.  

В результате проведенного нами исследования [2] применительно к 

текстильной промышленности Ширакского региона, были определены 

ряд факторов как способствующих, так и препятствующих принципам 

управления экономического кластера региона на основе цифровой 

экономики. К числу способствующих факторов, можно отнести 

следующие факторы: 

 наличие специализированных кадров; 

 высокий уровень развития конструкторской, технологической, 

научно-производственной базы некоторых предприятий, а также 

информационной, финансовой и правовой инфраструктуры; 

 психологическая готовность к сотрудничеству и кооперации; 

 наличие производственных и экономических связей между 

действующими предприятиями, научными и учебными заведениями и 

т.д. 

К числу препятствующих факторов следует отнести: 

 недостаток кадров в сфере инновационных технологий; 

 недостаточный уровень технического оснащения во многих 

субъектах экономического кластера;  

 отсутствие делового сотрудничества между предпринимателями и 

научно-педагогическим персоналом;  

 недостаточный уровень финансовых средств и т.д. 

Наряду с этим, в условиях глобализации экономики для любого 

региона важным условием повышения конкурентоспособности и 

стабильности является ее финансовая устойчивость и внутренняя 

организация, включая способность адекватного реагирования на 

изменения внутренней и внешней политики государства, быстрого 

адаптирования экономики субъектов к кластерному управлению за счет 

средств инновационной финансовой политики [3, 4].  

В настоящее время в Армении с целью создания и обеспечения 

занятости населения в регионах и повышения конкурентоспособности 

предприятий, на наш взгляд, наиболее эффективным средством является 

исследование возможностей формирования экономического кластера в 
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региональной промышленности, играющего важную роль в повышении 

эффективности функционирования хозяйственных структур региона. 

Следовательно, развитие локальных инновационных экономических 

систем как более гибких, мобильных и адаптивных, по сравнению с 

глобальными системами, в перспективе будут значительно возрастать. 

Они будут способствовать формированию и развитию инновационного 

микроклимата региона, что является залогом повышения 

конкурентоспособности экономики регионов и страны в целом. 

В качестве модели развития региональной экономики на основе 

кластерного подхода следует использовать такие инновационные 

технологии, которые в ближайшем будущем смогут оказать позитивное 

влияние на улучшение жизнедеятельности населения. В рамках данного 

исследования мы ограничились кратким обзором четырех из них, 

имеющих наибольшее отношение к «Цифровой» экономике. Это 

когнитивные технологии (Cognitive Technologies), облачные технологии 

(Cloud Computing), интернет-вещи (Internet of Things) и большие данные 

(Big Data).  

Благодаря использованию когнитивных технологий в экономике 

произойдет существенное снижение затрат труда на рутинную офисную 

работу: обработку стандартных документов - справок, заявок, заявлений, 

отчетов, платежных документов, договоров и т.д. Таким образом, будет 

автоматизирована основная часть документооборота и практически любая 

работа, связанная с обработкой информации. 
Благодаря облачным вычислениям можно будет повсеместно 

обеспечить удобный сетевой доступ к общему объему вычислительных 

ресурсов, которые могут быть оперативно обработаны с минимальными 

затратами.  
Применение концепции вычислительной сети физических 

предметов («вещей»), оснащѐнных встроенными технологиями для 

взаимодействия между собой или с внешней средой через интернет – 

означает объединение множества технологий, оснащенных датчиками и 

подключенных к интернету всех приборов (вещей), что позволяет 

провести дистанционный мониторинг, контроль и управление 

процессами в реальном времени.  

Применение технологий больших данных в модели регионального 

промышленного кластера представляется необходимым при 

использовании совокупности подходов, инструментов и методов для 
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обработки экономической, маркетинговой, социальной, финансовой и др. 

информации. Результаты полученной информации будут использоваться 

для анализа и расчетов при определении сравнительной эффективности 

вариантов функционирования кластера. 

Следовательно, в системе регионального промышленного кластера 

на основе цифровой экономики можно повысить эффективность 

функционирования предприятий, организаций и учреждений, где 

основным производственным фактором является информация. Таким 

образом, в результате обработки и анализа полученной информации 

повышается возможность развития и предоставления новых 

востребованных видов продукций и услуг. Благодаря информационным и 

финансовым технологиям и развитию инфраструктуры кластера 

осуществляется оптимизации ресурсов и повышение производительности 

труда, что ведет к повышению конкурентоспособности экономических 

субъектов. 

В концептуальной модели регионального промышленного кластера, 

приведенной на рис. 1, обозначены его субъекты и процесс 

взаимоотношений между ними.  

 
Рис. 1. Концептуальная модель взаимоотношений субъектов 

регионального промышленного кластера  

 

Эти субъекты представляют предприятия и организации научно-

образовательных, промышленных, транспортных, телекоммуникационных и 

др. отраслей, а также потребителей (населения). Согласно принципам 

организации и стратегии кластерной экономики указанные субъекты, на 

основе взаимоотношений - сотрудничества и кооперации - должны 
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функционировать и развиваться, не зависимо от профиля, ресурсного 

потенциала и численности работников.  

В настоящее время в экономике Армении уже действуют модели 

взаимоотношений между бизнесом, потребителем и государством - B2B, 

B2C, B2G, в составе условной группы «B», приведенной на рис. 1. 

Наряду с этими типами взаимоотношений с развитием 

информационных и телекоммуникационных технологий в системе 

городского экономического кластера будут действовать также новые 

модели взаимоотношений, входящие в условные группы «C» - C2B, C2С, 

C2G, и «G» - G2B, G2C, G2G.  

В группе «C» тип взаимоотношений основан на сотрудничестве 

потребителей с бизнесом. Например, деятельность фрилансеров, которые 

выполняют контрактные обязательства – аутсорсинг. Второй тип 

обусловлен взаимоотношением между конечными потребителями, 

например - онлайн аукционы, электронные объявления и др., когда обмен 

продукций и услугами происходит не между предпринимателями, а 

между частными лицами. Третий тип обусловлен взаимоотношением 

потребителя с государством (например, уплата налогов, участие в 

соцопросах и т.д.).  

Что касается взаимоотношениям группы «G», где услуги оказывает 

государство, они сравнительно эффективнее могут проявляться именно в 

региональном промышленном кластере. Это взаимоотношение 

следующих видов: государство для бизнеса; государство для населения; 

государство для структур регионального управления.  

Таким образом, в результате использования информационных и 

коммуникационных технологий в системе регионального 

промышленного кластера все участники - производители, потребители и 

государство могут оперативно «состыковаться» между собой на 

экономически выгодных условиях, тем самым сокращая длинные цепочки 

посредников, в том числе и институциональные. При этом субъекты 

(предприятия и организации вместе с креативным населением) в кластере 

по указанным моделям будут играть важную роль в бизнес-процессах, 

научных, социальных и общественных работах и культурных 

мероприятиях при реализации инновационных проектов. 

Сфера применения инновационных проектов в социально-

экономическом спектре региональной промышленности чрезвычайно 

обширна. В эти рамки входят программное и компьютерное 
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обслуживание, телекоммуникация и предоставление услуг, которые 

требуют не малые затраты, без которых развитие традиционных отраслей 

экономики невозможно даже представить [5].  

Затраты, предусмотренные для осуществления инновационных 

проектов, в зависимости от субъективных и объективных факторов, 

должны окупаться за минимальные сроки и обеспечивать ожидаемые 

результаты. 

Для наглядного представления изменений доходов и расходов 

субъектов регионального промышленного кластера приводится график на 

рис. 2. 

 
Рис. 2. График изменения доходов и расходов регионального 

промышленного кластера 

 

Здесь буквой С обозначены совокупные затраты, которые включают 

расходы ресурсов i-го вида ( Ii ,1 ): материальных, трудовых, 

финансовых, энергетических и др., то в зависимости от времени t. За 

период ( Tt ,1 ) можно наблюдать изменение затрат и доходов, а также 

величину прибыли P – показателя, характеризующего совокупную 

результативность инновационной деятельности субъектов регионального 

промышленного кластера. 

Результативность функционирования кластера определяется 

положительной разностью условных величин: совокупного дохода и 

расхода. Предельное значение полезного результата (прибыли), как видно 
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на графике, можно определить оптимальными значениями дохода – S0 и 

расхода - С0, т.е.:   
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Правее от оптимальной точки Т0 наступает критический период. В 

течение времени от T0 до Tk кластер может обеспечивать определенные 

доходы. Однако при этом затраты также будут расти, связанные с утратой 

конкурентоспособности устаревшей продукции, а в точке Tk доходы и 

расходы сравняются. В дальнейшем, правее критической точки, затраты 

становятся еще больше, чем доходы. Поэтому, в интервале времени от T0 

до Tk субъектам кластера надо внедрить как можно больше 

инновационных продуктов (продукции и услуг); в результате условная 

точка T0 будет перемещаться правее, тем самым обеспечивая 

рентабельность функционирования экономического кластера.  

На основе вышеуказанных формулировок и компьютерной 

программы Piton были проведены расчеты и анализ экономических 

показателей деятельности некоторых предприятий текстильной 

промышленности Ширакского региона, объединенных в гипотетический 

кластер, в результате которых было установлено следующее:  

 инновации в сфере регионального бизнеса (энергетики, 

информационных технологий и телекоммуникации), за счет сокращения 

времени предоставления услуг [6], способствуют снижению удельных 

затрат и повышению производительности труда в субъектах кластера; 

 реализация инновационных технологий в сфере транспортных 

услуг обеспечивает рост показателя рентабельности предприятий; 

 расширение номенклатуры производства текстильных изделий с 

использованием инновационных технологий в промышленном 

маркетинге приводит к увеличению объѐмов и видов предлагаемых 

товаров, к сокращению удельных текущих затрат.  

Благодаря разработанным нами математическим моделям и 

информационным технологиям были проведены исследования в сфере 

текстильной промышленности с целью изучения эффекта цифровизации 

элементов системы управления в рамках региональной экономики, а 

также повышения конкурентоспособности предприятий отрасли. В 

результате этих исследований были разработаны предложения и 

рекомендации по внедрению механизмов управления региональной 

промышленности на основе кластерной модели развития текстильных 
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предприятий Ширакского региона на основе цифровых технологий – 

больших данных и машинного обучения. Внедрение новых методов в 

управлении хозяйственных структур откроет новые возможности для 

развития бизнеса, науки и образования, что приведет к новым налоговым 

поступлениям в государственный и местный бюджет, тем самым 

способствуя повышению финансовой стабильности и 

конкурентоспособности предприятий региона и страны. 
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ՄՐՑՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

Սուքիասյան Տ. Ա. 

 

Հոդվածում քննարկվում է տարածաշրջանային տնտեսության 

զարգացման հայեցակարգային մոդելը նորարարական տնտեսության 

հիման վրա: Մոդելը ենթադրում է արդյունաբերական կլաստերի 

համակարգում կառուցվածքային տարրերի ստեղծում, որոնք գործում 

են թվային տնտեսության տեխնոլոգիաներով: Դրա շնորհիվ մեծանում է 

ձեռնարկությունների մրցունակությունը:  

Հոդվածում ներկայացված են գիտական և մեթոդական դրույթներ, 

որոնք առաջ են քաշվել Հայաստանի տեքստիլ արդյունաբերության 

ոլորտում կատարված հետազոտությունների արդյունքում: 

Բանալի բառեր. ոլորտային տնտեսության զարգացման մոդել, 

կլաստերային մոտեցում, նորարարական տեխնոլոգիաներ, թվային 

տնտեսություն, առարկաների միջև հարաբերությունների մոդել, 

օպտիմալ եկամուտ: 

 

INNOVATIVE MANAGEMENT OF THE REGIONAL INDUSTRY AS A 

FACTOR OF INCREASING THE COMPETITIVENESS OF ENTERPRISES 

Sukiasyan T. A. 
 

The article discusses the conceptual model for the development of 

regional industry based on an innovative economy. The model assumes the 

creation of structural elements in the industrial cluster system, functioning 

with digital economy technologies. This increases the competitiveness of 

enterprises. 
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The article presents the scientific and methodological provisions which 

have been put forward as a result of ongoing research in the textile industry of 

Armenia. 

Keywords: model of development of the sectoral economy, cluster 

approach, innovative technologies, digital economy, model of relationships 

between subjects, optimal income. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И     Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

 

ՀՏԴ  336.1                                                                                                ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՀ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐԻ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ 

ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԱՅԻՆ ԵՎ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Գրիգորյան Տ. Կ. 

 

Հոդվածը նվիրված է ՀՀ պետական բյուջեի ծախսային 

քաղաքականության վերլուծությանը, որի շրջանակներում քննարկել ենք 

բյուջեի բաշխումն ըստ գործառնական ոլորտների, ինչպես նաև 

ուսումնասիրել ենք արտասահմանյան երկրների օրինակը: Հենվելով 

Հայաստանի և միջազգային փորձի վերլուծության վրա՝ եկել ենք այն 

եզրահանգման, որ բյուջեի ծախսային քաղաքականության մեջ 

անհրաժեշտ է կատարել որոշ փոփոխություններ: 

Բանալի բառեր. պետական բյուջե, համայնքային բյուջե, բյուջեի 

ծախսային ծրագիր, ՏԻՄ, ծախսային գերակայություն, գործառնական 

դասակարգում: 

 

Հայաստանի Հանրապետությունը տնտեսական դժվարությունների 

հաղթահարման փուլում գտնվող, սոցիալական դժվարություններ 

ունեցող, պատերազմող պետություն է, ուստի ՀՀ կառավարության 

որդեգրած քաղաքականությունն ուղղված է հենց այս խնդիրների 

լուծմանը:  

Հոդվածը շարադրելիս նպատակ ենք հետապնդել միջազգային 

փորձի ուսումնասիրության համատեքստում վերլուծել և բացահայտել 

ՀՀ վերոնշյալ խնդիրների լուծման ուղղությամբ վարվող բյուջետային 

քաղաքականության արդյունավետությունն ու առանձնահատկություն-

ները: 

Հայաստանում բյուջետային համակարգը երկրի ֆինանսական 

գլխավոր օղակն է: Համաձայն «Հայաստանի Հանրապետության 

բյուջետային համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի՝ «Հայաստանի 

Հանրապետության բյուջետային համակարգն իրավունքի նորմերով 

կարգավորվող՝ Հայաստանի Հանրապետության տնտեսական 

    2 0 2 0  № 2  
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հարաբերությունների և Հայաստանի Հանրապետության պետական 

կառուցվածքի վրա հիմնված հետևյալ երկու մակարդակի բյուջեների 

ամբողջությունն է. առաջին մակարդակ՝ պետական բյուջե, երկրորդ 

մակարդակ՝ համայնքների բյուջեներ» [1]: 

Անհրաժեշտ է որոշակի տարբերակում դնել «պետական բյուջե», 

«համայնքային բյուջե» և «բյուջե» հասկացությունների միջև: 

«Բյուջե»-ն այս կատեգորիայի ընդհանուր անվանումն է. այն 

արտահայտում է որոշակի ժամանակահատվածի համար եկամուտների 

և ծախսերի նախահաշիվ՝ հաստատված կառավարման իրավասու 

մարմնի կողմից: Այն՝ որպես ֆինանսական փաստաթուղթ, քանակական 

արտահայտությամբ արտացոլում է պետության կողմից դրամական 

միջոցների կենտրոնացման և դրանց օգտագործման գործընթացը: Այն ոչ 

միայն ֆինանսական, այլև իրավական փաստաթուղթ է, որը, 

հաստատվելով պետության օրենսդիր մարմնի կողմից, ձեռք է բերում 

օրենքի ուժ [2]: Պետական և համայնքային բյուջեները միասին 

անվանվում են համախմբված բյուջե: Այս բյուջեները ՀՀ 

կառավարության կամ տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

որոշակի ժամանակահատվածի ֆինանսական ծրագրերն են [3]: 

ՀՀ բյուջետային համակարգի կառուցվածքում գերակա տեղ է 

զբաղեցնում պետական բյուջեն, հենց պետական բյուջեին էլ 

վերապահված է պետության գործառույթների իրականացման 

ֆինանսական ապահովվածության խնդրի լուծումը: Լինելով 

բյուջետային համակարգի անբաժան մասեր՝ այս երկու սեկտորները՝ 

պետական և համայնքային բյուջեները, սերտորեն կապված են միմյանց: 

Դա գլխավորապես արտահայտվում է պետական բյուջեից համայնքային 

բյուջեներին տրամադրվող հատկացումների ձևով: Համայնքային 

բյուջեների սեփական եկամուտները մեր հանրապետությունում դեռևս 

ցածր մակարդակ ունեն, որոնց հաշվին ՏԻՄ-երն ի վիճակի չեն 

իրականացնելու օրենքով իրենց վերապահված լիազորությունները, 

ուստի համայնքային բյուջեներին պետական բյուջեից ֆինանսական 

հատկացումներ են արվում դոտացիաների, սուբսիդիաների, 

բյուջետային վարկերի, բյուջետային փոխատվությունների,  բյուջետային 

երաշխիքների տեսքով,  ինչպես նաև ֆինանսական հատկացումներ են 

արվում պետության կողմից ՏԻՄ-երին պատվիրակված լիազորություն-

ների իրականացման համար: 

Այն պետք է ուղղված լինի պետության հասարակական կյանքի 

տարբեր ասպեկտներում առկա խնդիրների լուծմանը կամ 
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առաջնահերթությունների իրականացմանը:  Այդպիսի խնդիրներ կամ 

առաջնահերթություններ կարող են լինել, օրինակ, տնտեսության 

անհրաժեշտ ճյուղերի և ոլորտների զարգացումը, բարձր 

տեխնոլոգիաների ներդրումը, հասարակական արտադրության 

կառուցվածքի անհրաժեշտ փոփոխությունը և այլն: Այդ խնդիրների 

լուծման համար պետությունը իրականացնում է բյուջետային ծախսեր:  

Ամեն մի պետություն ինքն է որոշում, թե որտեղ ավելի շատ 

ներդրումներ պետք է իրականացնի՝ ելնելով իր առաջնահեր-

թություններից և ազգային շահերից, և, որպես կանոն, որտեղ կատարենք 

առավելագույն ներդրումներ, այդտեղ էլ կստանանք նախընտրելի 

արդյունք:   

ՀՀ կառավարությունն առաջիկա տարիներին առավել կարևորում է 

պետական բյուջեի ծախսային հետևյալ գերակայությունները.  

 սոցիալական ոլորտի առանձին ճյուղերում՝ կրթության, առողջա-

պահության, սոցիալական պաշտպանության ոլորտների, ինչպես 

նաև պետական մարմինների գործունեության արդյունավե-

տության մակարդակի բարձրացման, ծառայությունները ավելի 

մատչելի դարձնելու նպատակով իրականացվող բարեփոխումների 

ֆինանսական ապահովում, 

 պաշտպանության և ազգային անվտանգության կառույցների 

կենսագործունեության համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

միջոցներով ապահովում տնտեսության առանձին ոլորտներում, 

մասնավորապես՝  գյուղատնտեսությանը, ջրային տնտեսությանը, 

ճանապարհային տնտեսությանը և էներգետիկայի ոլորտին [4]: 

Որպեսզի պարզենք, թե ինչպիսի առանձնահատկություններով են 

աչքի ընկնում ՀՀ բյուջետային ծախսերը, համեմատենք տարածաշրջանի 

և մի քանի այլ երկրների պետական բյուջեի ծախսերն ու ծախսային 

կառուցվածքները: 

Այս երեք պետությունների պետական բյուջեների ընդհանուր 

ծավալային տարբերությունը զգալի է, եթե համեմատենք Հայաստանն ու 

Ադրբեջանը և Վրաստանն  ու Ադրբեջանը: 

Ադրբեջանում մոտ 4.5 անգամ ավել է պետբյուջեի ծախսերի 

ծավալը: Հայաստանում այն կազմում է ընդամենը 3.407 մլրդ. ԱՄՆ 

դոլար, Վրաստանում՝ 3.538 մլրդ. ԱՄՆ դոլար և Ադրբեջանում՝ 14.868 

մլրդ. ԱՄՆ դոլար: 
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Գծապատկեր 1. Պետական բյուջեի ծախսերի գործառնական 

դասակարգումը (ԱՄՆ դոլար) Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի 

Հանրապետություններում 2019թ. [5,6,7]: 

 

 
Գծապատկեր 2. Պետական բյուջեի ծախսերի գործառնական 

դասակարգում (%) Հայաստանի, Վրաստանի, Ադրբեջանի 

Հանրապետություններում 2019 թ. 
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Ինչպես երևում է, բյուջեի գործառնական դասակարգմամբ, 

Ադրբեջանի Հանրապետությունում առավելագույն ծախսերը կատարվել 

են տնտեսական գործունեության ոլորտում: Պետք է նշել, որ Ադրբեջանի 

տնտեսությունը աչքի է ընկնում բազմազանությամբ. արտադրվում է 

պողպատ, մեքենաներ և սարքավորումներ, սինթետիկ կաուչուկ, 

ավտոդողեր, քիմիական նյութեր, մրգի և ձկան պահածոներ, 

հացահատիկային բույսեր և այլն: Չնայած այս բազմազանությանը՝ 

նավթագազային ոլորտը տալիս է համախառն ներքին արտադրանքի    

37%-ը և արտահանման 90%-ից ավելին: Տնտեսության կարևորագույն 

խնդիրը և նպատակը նավթագազային արդյունաբերությունից 

տնտեսության կախման թուլացումն է, քանի որ նավթի գնի 

փոփոխությունը համաշխարհային շուկայում զգալիորեն անդրադառ-

նում է երկրի տնտեսական վիճակի վրա: Վերջին 12 տարում նավթի 

գների կտրուկ անկման պատճառով Ադրբեջանը մի քանի անգամ 

հայտնվել է  սոցիալ-տնտեսական ճգնաժամի մեջֈ Առաջին տնտեսական 

ճգնաժամը դիտվել է 2008 թվականին, որը կարճ տևեց, և 2009-ին արդեն 

նավթի գները սկսել են աճել՝ հասնելով 120 դոլարիֈ Երկրորդ ճգնաժամը  

եղել է 2015-ին, երբ նավթի գինը կտրուկ նվազել է՝ հասնելով 60 դոլարի: 

Երրորդ ճգնաժամն Ադրբեջանում գրանցվում է այսօր, երբ նավթի գները 

պատմական անկում են գրանցում, ինչը ենթադրում է Ադրբեջանի 

տնտեսությանը ավելի մեծ վնաս՝ ի տարբերություն նախորդ դեպքերիֈ 

2020 թ. ապրիլի 20-ին WTI նավթի տեսակի 1 բարելի գինը հասել է 

պատմական՝ 40 դոլարիֈ Սա պատմության մեջ առաջին դեպքն է, երբ 

նավթի գինը կարող է լինել բացասականֈ Բացասական գինը ենթադրում 

է, որ արդյունահանողները պետք է վճարեն գնորդներին՝ նավթը ձեռք 

բերելու համարֈ Երևանի ժամանակով 21ֈ56-ին WTI տեսակի նավթի 1 

բարելի գինը հասել է 0 դոլարիֈ Այն մեկ օրվա ընթացքում երկրորդ 

անգամ գրանցել է պատմական մինիմում և հասել ներկայիս գնի  [8]: 

Պետք է նշել, որ Ադրբեջանի Հանրապետությունը որոշակի հաջողության 

հասել է այս առումով, եթե հաշվի առնենք ազգային վիճակագրական 

կոմիտեի հրապարակած տվյալները՝ ՀՆԱ-ի կառուցվածքի վերաբերյալ, 

ըստ որում՝ 2012 թ.-ից ի վեր ՀՆԱ-ում նավթագազային արտադրությունը 

այլևս չի գերազանցում ոչ նավթագազային արտադրության ծավալները: 

Տնտեսության մեջ նման ահռելի ներդրումները շատ մոտ ապագայում 

կտային իրենց արդյունքները, եթե չստեղծվեր վերը նշված 

ճգնաժամային իրադրությունը: Կարծում ենք՝ Ադրբեջանի այս օրինակին 

պետք է հետևի նաև Հայաստանի կառավարությունը և որոշակի 
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վերանայում կատարի պետական բյուջեի բաշխման մեջ՝ 

մասնավորապես ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների և 

տնտեսական գործունեության ոլորտների հետ կապված:  

ԱՀ-ն հսկայական ծախսեր է կատարում նաև հասարակական 

կարգերի, ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների 

ոլորտներում, ինչպես նաև որպես պատերազմող պետություն, ինչպես 

Հայաստանը, հսկայական ֆինանսական ներդրումներ են կատարվում 

պաշտպանության ոլորտում: Եթե փորձենք զուգահեռներ անցկացնել 

այս երկու պետությունների ռազմական ծախսերի միջև, տարբե-

րությունը ահռելի է՝ մոտ 3 անգամ (գծ.1):      

Վրաստանի Հանրապետությունում բյուջետային ծախսերի մեջ 

առավել մեծ հատված ուղղված է սոցիալական պաշտպանությանը. 

ինչպես Հայաստանում, Վրաստանում ևս այս ոլորտը թիրախային է: 

Չնայած որ Վրաստանը հաջողել է տնտեսական բարեփոխումները, ինչի 

մասին վկայում է վերջին 5 տարիների կտրվածքով ՀՆԱ-ի ծավալի աճը՝ 

գրեթե 1,4 անգամ, մեկ շնչի հաշվով ՀՆԱ-ն աճել է 4062 ԱՄՆ դոլարից 

4764 ԱՄՆ դոլարի [9], այնուամենայնիվ դեռ չեն լուծվել շատ 

սոցիալական խնդիրներ՝ բարձր գործազրկության մակարդակը (13,5% 

2018թ.), անհավասարությունները և աղքատությունը [10]: 2019թ.-ի 

տվյալներով թոշակառուները կազմել են ամբողջ բնակչության 16 %-ը, 

նվազագույն կենսաթոշակը 200 լարի է, իսկ նվազագույն սպառողական 

զամբյուղը՝ 174 լարի, եթե նկատենք, որ աղքատության նվազագույն շեմը 

Վրաստանում ամսական 82,8 լարի է, ապա կարող ենք ասել, որ 

թոշակառու և աշխատող քաղաքացիները աղքատ չեն, և ի վիճակի են 

սպառելու նվազագույն սպառողական զամբյուղին համարժեք 2300 

կալորիան: 2019 թվականի դեկտեմբեր ամսվա տվյալներով՝ 18 

տարեկանից ցածր 150,2 հազարից ավելի մարդ համարվել է 

սոցիալապես անպաշտպան, որոնցից 46.3 հազարը՝ մինչև 6 տարեկան: 

Վրաստանը Եվրոպայում առաջատար դիրք է գրավում ծայրահեղ 

աղքատության պայմաններում ապրող երեխաների թվով, իսկ 

ընդհանուր առմամբ, աղքատությունը 20,1% է  [11]: 

Մեծ ֆինանսական ներդրումներ են կատարվում նաև ընդհանուր 

բնույթի հանրային ծառայությունների, տնտեսական գործունեության և 

կրթության ոլորտներում (տե՛ս գծ. 2): 

Հայաստանում պետբյուջեի առավելագույն ծախսերը ներգրավվել 

են սոցիալական պաշտպանության խնդիրների մեղմման մեջ: ՀՀ 

սոցիալական պաշտպանության համակարգը գործիքների և 
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մեխանիզմների ամբողջություն է, որը միտված է անձի, ընտանիքի և 

հասարակության բնականոն կենսագործունեությանը և նյութական 

պահանջմունքների բավարարման ապահովմանը [12]: 

Սոցիալական ոլորտում առկա խնդիրները առավել պատկերավոր 

դարձնելու համար ներկայացնենք ոլորտը ներկայացնող թիրախային 

խմբերից որոշակի տվյալներ. բնակչության 16%-ը՝ ավելի քան 466 հազ., 

կենսաթոշակառու է, սոցիալական նպաստ ստացող ընտանիքների 

թիվը՝ 86200, հաշվառված առաջին, երկրորդ, երրորդ կարգի 

հաշմանդամների թիվը՝ 19200, գործազուրկների թիվը՝ մոտ 220500, 

2017թ.-ին աղքատ եղել է բնակչության 25.7%-ը, որից 1.4%-ը՝ ծայրահեղ 

աղքատ, իսկ 2018 թ.՝ համապատասխան 23.5% և 1%:   

Չնայած իրականացվող ծրագրերին, որոնք ֆինանսավորվում են 

պետական բյուջեից, նպաստների համապատասխանությունը 

բնակիչների կարիքներին շարունակում է խնդրահարույց լինել, քանի որ 

մարդիկ, որոնք ստանում են սոցիալական նպաստ, շարունակում են 

լինել աղքատ, այսինքն՝ դրանց չափը աղքատության 42621 դրամ 

սահմանը դեռևս չի հատում:  

Ինչպես նշեցինք, յուրաքանչյուր պետություն իր խնդիրների 

լուծման համար պետք է կատարի ֆինանսական ներդրումներ, բայց, 

նախ և առաջ, պետք է ստեղծի այդ ֆինանսական միջոցները. սա խոսում 

է զարգացած տնտեսություն ստեղծելու անհրաժեշտության մասին: 

Համեմատության համար որպես օրինակ կարող ենք ներկայացնել 

ՌԴ բյուջետային ծախսերի  առանձնահատկությունները: Ռուսաստանը` 

որպես զարգացող պետություն, ձգտում է էլ ավելի զարգացնել իր 

տնտեսական հնարավորությունները, ուստի 2019թ.-ի դաշնային 

բյուջեից, որը կազմում է 20 տրիլիոն 187,84 մլրդ ռուբլի, ամենաշատ 

ներդրումները կատարել է հենց տնտեսական հարաբերություններում՝ 

բյուջեի 27,1%, պաշտպանությանը՝ 16,2%, կրթությանը՝ 4,6%, հանրային 

ծառայություններին՝ 1,1%, սոցիալական պաշտպանությանը՝ 12,5 %: 

ԳԴՀ-ն, որը Եվրոպայի տնտեսապես ամենազարգացած 

պետությունն է, 2019թ.-ի բյուջեից՝ 356.4 մլրդ. եվրո, տնտեսական 

հարաբերությունների զարգացմանը հատկացրել է 2,9%-ը, 12,1%-ը 

հատկացվել է պաշտպանությանը, 5,12%-ը՝ կրթությանը, սոցիալական 

պաշտպանությանը՝ 3,5%: 
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Գծապատկեր 3. Պետական բյուջեի ծախսերի գործառնական 

դասակարգումը ՀՀ-ում 2017-2020 թթ. (մլրդ. դրամ)1 

 

Հաջորդիվ քննարկենք մինչհեղափոխական և հետհեղափոխական 

ժամանակահատվածում Հայաստանի պետական բյուջեի ծախսային 

առանձնահատկությունները:  

Ըստ էության՝ մինչհեղափոխական և հետհեղափոխական 

Հայաստանում պետական բյուջեի ծախսերի գծով կտրուկ 

փոփոխություններ չեն եղել (ըստ գծ. 4-ի), տոկոսային առումով աննշան 

աճ գրանցվել է պաշտպանության, ընդհանուր բնույթի հանրային 

ծառայությունների, սոցիալական պաշտպանության, հասարակական 

կարգի, առողջապահության ոլորտներում: Սա նշանակում է, որ այժմ էլ 

պահպանվել են այն առաջնահերթությունները, որոնք ակտուալ էին նաև 

հեղափոխությունից առաջ: 

Այսպես, ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայություններում 

պետական բյուջեից հատկացվել են ահռելի միջոցներ. բյուջեի 19.7%-ը, 

եթե համեմատենք հարևան պետություններ հետ, որոնց և՛ բնակչության 

թիվը, և՛ բյուջեի ծավալները գերազանցում են մեր տվյալները, կարող 

ենք միանշանակ ասել, որ մեր հանրապետության պետական բյուջեի 

ծախսերի ծրագիրը ակնհայտ ունի վերանայման կարիք: 

ՀՀ պետական բյուջեի ծախսերի ծրագրով 2019թ.-ին 

պաշտպանության ոլորտում ներդրվել է բյուջեի 19,1%-ը, որը տոկոսային 

                                                 
1
 *ՏԵՂԵԿԱՆՔ ՀՀ 2020թ․պետական բյուջեի լրամշակված նախագծի հիմնական ցուցանիշների վերաբերյալ 
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առումով զիջում է 2017թ.-ին, նույնը չի կարելի ասել ներդրման 

ծավալային մեծության մասին: Սա պետք է կապել այն հանգամանքի 

հետ, որ պետական բյուջեի և՛ ծախսերը, և՛ եկամուտները նախորդ 

տարիների համեմատ աճել են: 

Հայաստանի Հանրապետության համար պաշտպանության ոլորտի 

հզորացումը ռազմավարական նշանակություն ունի: Ռազմարդյունա-

բերության հետ կապված այսօր Հայաստանը սեփական արտադրության 

զենք և սպառազինություն ունի, ինչը մի քանի տարի առաջ հեռավոր 

երազանք էր թվում:  

ՀՀ բյուջեից կրթությանը տրամադրվել է ծախսերի 7,9%-ը: 

Կրթական ծախսերի կառուցվածքում գերակշռում են միջնակարգ 

ընդհանուր կրթությանն ուղղվող ծախսերը՝ 44․4%-ը, և նախադպրո-

ցական և տարրական ընդհանուր կրթությանը ուղղվող ծախսերը: 

2019թ.-ին նկատելի աճել է կրթությանը տրամադրվող օժանդակ 

ծառայություններին ուղղվող ծախսի տեսակարար կշիռը: 

2019 թ. ընթացքում արձանագրվել է 9% արդյունաբերական աճ, ընդ 

որում՝ վերամշակող արդյունաբերության բաժինը աճել է մոտ 7 

տոկոսային կետով, և հանքագործական արդյունաբերության բաժինը 

նվազել է 3 տոկոսային կետով: 

2019թ.-ին գրանցվել է  9.4% արտահանման ծավալների աճ. 

մասնավորապես  ունենք կոնյակի արտահանման աճ՝ մոտ 27 %-ով, 

բուսական ծագման արտադրանքի արտահանման աճ՝ 18.5%-ով, 

շոկոլադի արտադրանքի արտահանում՝ մոտավորապես 15 %-ով և այլն:  

Հետաքրքրաշարժ է գինիների արտահանման ծավալների աճը. 2019 թ.-ի 

ընթացքում աճել է ավելի քան 50 տոկոսով: Սա նոր զարգացում է մեր 

տնտեսության մեջ: Ընդհանուր առմամբ աճել է և՛արտահանումը, և՛ 

տնտեսական աճի տեմպըֈ Հայաստանի ԱՎԾ տվյալների համաձայն՝ 

համախառն ներքին արդյունքի  նման բարձր աճ չի գրանցվել 2007 

թվականից ի վեր՝ մոտ 6,6 տրիլիոն: Կարևոր է նշել, որ դրական 

ցուցանիշներ են արձանագրվել ոչ բոլոր ոլորտներումֈ Մասնավորապես 

սա վերաբերում է գյուղատնտեսությանը: 

Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում ինչպես ամբողջ 

աշխարհում, այնպես էլ Հայաստանում գլուխ բարձրացրած 

պանդեմիան՝ COVID 19 վարակի տարածումը, իր հետ առաջ է բերել մի 

շարք խնդիրներ: Հատկապես առողջապահության, կրթության, 

տնտեսության ոլորտներում ծառացել են դժվարություններ, որոնք 
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առաջնային լուծում պահանջող հարցեր են և պահանջում են 

հսկայական չնախատեսված ծախսեր:  

Կարծում ենք, որ Հայաստանում առկա այս ոլորտային խնդիրների 

լուծման ակունքում պետք է դնել տնտեսության զարգացումը՝ դրանում 

առավել մեծ ծավալի ֆինանսական միջոցների ներդրումը  և խելամիտ 

օգտագործումը: Տնտեսության զարգացումը (նոր ճյուղերի հիմնում, 

եղած ճյուղերի զարգացում) ենթադրում է նաև աշխատատեղերի 

ստեղծում, ինչը լուծում է շատ սոցիալական խնդիրներ, բացի այդ, այն 

հնարավորություն է տալիս մեծացնել բյուջեի ծավալը, ուստի նաև 

տարբեր ոլորտներում ներդրումային և առկա խնդիրների լուծման 

հնարավորությունները: Հենվելով մեր այս վերլուծության վրա՝ կարող 

ենք ասել, որ, ըստ էության, պետական բյուջեի ծախսային ալգորիթմը 

ենթակա է որոշակի վերանայման: Մասնավորապես, առավել մեծ 

ծավալի ծախսեր անհրաժեշտ է կատարել՝ 

 գիտության և կրթության ոլորտում, քանի որ յուրաքանչյուր 

պետության զարգացման հենքը հենց գիտելիքն ու 

նորարարություններն են, 

 պաշտպանության ոլորտում. լինելով պատերազմող երկիր և 

շրջապատված լինելով Հայաստանի նկատմամբ ագրեսիվ 

վերաբերմունք ունեցող երկրներով՝ մեզ համար պետք է 

առաջնային լինի պաշտպանության ոլորտի զարգացումն ու 

արդիականացումը, 

 չափազանց կարևորում ենք նաև ներդումների մեծացումը 

տնտեսական գործունեության մեջ՝ ամուր տնտեսություն 

ստեղծելու և սրանով մյուս ոլորտներին ֆինանսական 

միջոցներով ապահովելու համարֈ 

 

ПОЛИТИКА БЮДЖЕТНЫХ РАСХОДОВ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ В 

КОНТЕКСТЕ РЕГИОНАЛЬНОГО И МЕЖДУНАРОДНОГО ОПЫТА 

Григорян Т. К. 

 

Статья посвящена анализу расходной политики государственного 

бюджета РА, в рамках которой мы обсудили распределение бюджета по 

сферам деятельности, а также примеры зарубежных стран. Основываясь 

на анализе опыта Армении и международного сообщества, мы пришли к 

выводу, что в политику бюджетных расходов необходимо внести 

некоторые изменения. 
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BUDGET EXPENDITURE POLICY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN 

THE CONTEXT OF REGIONAL AND INTERNATIONAL EXPERIENCE 

Grigoryan T. K. 

 

The article is devoted to the analysis of the expenditure policy of the 

state budget of the Republic of Armenia, in the framework of which we 

discussed the distribution of the budget by fields of activity, as well as the 

examples of foreign countries. Based on the analysis of the experience of 

Armenia and the international community, we came to the conclusion that 

some changes need to be implemented in the context of the budget 

expenditure policy. 

Keywords: state budget, community budget, program of budget 

expenditure, local government, priority of expenses, operational classification. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 

ШИРАКСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМЕНИ М. НАЛБАНДЯНА  

M. NALBANDYAN STATE UNIVERSITY OF SHIRAK 

У Ч Е Н Ы Е  З А П И С К И     Գ Ի Տ Ա Կ Ա Ն  Տ Ե Ղ Ե Կ Ա Գ Ի Ր     S C I E N T I F I C  P R O C E E D I N G S  
 

  Պրակ   Ա       

  Выпуск A      

  Issue    A       

 

ՀՏԴ 336.7                                  ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀՀ ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ 

ՑՈՒՑԱՆԻՇՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ 

Տոնիկյան Ա. Ս. 

 

Հոդվածում ներկայացվել է ֆինանսական կայունության էությունը 

և դրա անհրաժեշտությունը տնտեսության հեռանկարային զարգացման 

գործընթացում: Կատարվել է ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական 

կայունության ցուցանիշների վերլուծություն, ինչպես նաև բանկային 

համակարգի մրցակցային առավելություններին զուգահեռ դիտարկվել 

են ֆինանսական կայունության հետ կապված խնդիրները և դրանց 

հնարավոր լուծումները: 

Բանալի բառեր. ֆինանսական համակարգ, ֆինանսական 

կայունություն, կենտրոնական բանկ, Արժույթի միջազգային 

հիմնադրամ: 

 

Նախաբան: Ֆինանսական համակարգի կայունության 

գնահատումը ենթադրում է փոխկապակցված ցուցանիշների խորը 

վերլուծություն՝ հաշվի առնելով տվյալ երկրում տնտեսական 

զարգացումները և արտաքին ազդեցությունները:  

Հայտնի է, որ ՀՀ ֆինանսական շուկայի խոշորագույն մասնակիցն է 

բանկային համակարգը, որին բաժին է ընկնում ֆինանսական 

համակարգի ակտիվների մոտ 89%-ը, ուստի այդ համակարգի 

կայունությունն առավելապես կախված է բանկային ոլորտի 

կայունությունից: 

Արժույթի միջազգային հիմնադրամը ֆինանսական կայունությունը 

սահմանում է որպես պայման, որի շրջանակում գնագոյացման, 

ֆինանսական ռիսկերի տեղաբաշխման և կառավարման տնտեսական 

մեխանիզմները բավականաչափ ներուժ ունեն տնտեսական 

գործունեությունը խթանելու համար [3]: 

    2 0 2 0  № 2  
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ՀՀ ԿԲ բնորոշմամբ ֆինանսական կայունության ապահովումը 

ֆինանսական համակարգը փլուզումից կամ խափանումից այնպես զերծ 

պահելն է, որ համակարգը շարունակի ապահովել անհրաժեշտ 

իրացվելիության մակարդակ, գործարքների և փոխանցումների 

անխափան իրականացում, տնտեսությունում խնայողությունների 

ներդրման ունակության պահպանում [4]: Այս բնորոշմամբ էլ 

հիմնավորվում է ընտրված թեմայի արդիականությունը: 

Աշխատանքի շրջանակում նպատակ է դրվել ուսումնասիրել ՀՀ 

բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության ցուցանիշների 

դինամիկան՝ կատարելով համապատասխան վերլուծություններ և 

առաջարկելով բարելավող լուծումներ:  

Ֆինանսական կայունության ապահովումը հանդիսանում է մի 

շարք երկրների կենտրոնական բանկերի առաջնային խնդիրներից մեկը: 

Սա պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ ցածր գնաճը, 

գործազրկության մակարդակը, բարձր տնտեսական աճը՝ որպես 

դրամավարկային և այլ պետական մարմինների խնդիրներ, ժամանա-

կակից տնտեսություններում չեն կարող ապահովվել առանց զարգացած 

և կայուն ֆինանսական համակարգի միջնորդության, որի միջոցով են 

դրամավարկային քաղաքականության միջոցառումները արդյունավե-

տորեն փոխանցվում տնտեսության մյուս հատվածներին [4]: 

Հայաստանում ֆինանսական կայունության ապահովման 

պատասխանատու մարմինը ՀՀ կենտրոնական բանկն է, ինչն 

ամրագրված է «Հայաստանի Հանրապետության Կենտրոնական բանկի» 

մասին ՀՀ օրենքով:  

Ըստ ՀՀ սահմանադրության 200 հոդվածի 2-րդ կետի [1]՝ 

Կենտրոնական բանկի գլխավոր նպատակն է երկրում գների և 

ֆինանսական կայունության ապահովումը: Մինչ այս փոփոխությունը 

ֆինանսական կայունությունը, համաձայն «ՀՀ կենտրոնական բանկի 

մասին» ՀՀ օրենքի, համարվում է կենտրոնական բանկի խնդիրներից 

մեկը, սակայն այնուհետև այն դառնում է սահմանադրական դրույթ և 

կարևորվում է գների կայունության նպատակին հավասար: 

Ֆինանսական կայունության գնահատման գործիք է հանդիսանում 

Արժույթի միջազգային հիմնադրամի (ԱՄՀ) կողմից մշակված 

ֆինանսական կայունության ցուցանիշների համակարգը: Ֆինանսական 

կայունության ցուցանիշները  բնութագրում են երկրի ֆինանսական 

համակարգը, դրա կորպորատիվ հատվածի և տնային 

տնտեսությունների ֆինանսական առողջությունը:  
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ԱՄՀ կողմից մշակված ցուցանիշները համադրելի են միջազգային 

մակարդակում, ինչպես նաև ապահովում են հասանելիություն ու 

մատչելիություն ոլորտում հետազոտություններ կատարողների համար. 

       Աղյուսակ 1. 

ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունությունը բնութագրող 

ցուցանիշների դինամիկան (%) [2] 

Ստան-

դարտի 

համարը 

Ցուցանիշներ 2015 2016 2017 2018 2019 

Հարաբե-

րական 

շեղումը 

(+-տ.կ.) 

2019/2018 

hամեմատ 

I001 

Նորմատիվային 

ընդհանուր 

կապիտալի 

հարաբերությունը 

ռիսկով կշռված 

ակտիվներին 

16.2 20 18.6 17.7 17.6 -0.7 

I002 

Նորմատիվային 

հիմնական կապիտալի 

հարաբերությունը 

ռիսկով կշռված 

ակտիվներին 

14 16.4 15.2 15.2 15.2 0.1 

I004 

Չաշխատող վարկերի 

հարաբերությունն 

ընդհանուր վարկերին 

8 6.7 5.5 4.8 5.5 14.7 

I0061 

Շահութաբերությունը՝ 

ըստ ակտիվների 

(ROA) 

-0.5 1.1 1.4 1.2 1.5 26.9 

I0071 
Շահութաբերությունը` 

ըստ կապիտալի (ROE) 
-0.35 7 8.6 7.6 10.3 35.5 

I010 

Բարձր իրացվելի 

ակտիվների 

հարաբերությունն 

ընդհանուր 

ակտիվներին 

28 32.5 32.1 27.3 27.1 -0.8 

I011 

Բարձր իրացվելի 

ակտիվների 

հարաբերությունը 

ցպահանջ 

պարտավորու-

թյուններին 

142.4 170.8 141.7 116.6 111.7 -4.2 

 

Ըստ ՀՀ կենտրոնական բանկի խորհրդի 30.12.2014 թ. որոշման՝ 

2017թ. հունվարի 1-ից հայաստանյան բանկերի նորմատիվային 

ընդհանուր կապիտալի նվազագույն սահմանաչափը սահմանվել է 30 

միլիարդ դրամ, որը նպաստել է ֆինանսական կայունության 
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ցուցանիշների բարելավմանը և վարկավորման ծավալների 

ավելացմանը:  

Հաջորդիվ ավելի պատկերավոր ներկայացվում է ֆինանսական 

կայունության ցուցանիշների դինամիկան. 

 
Նկար 1. ՀՀ բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության 

ցուցանիշների դինամիկան 2015-2019թթ. [4] 

   

Բազել II-ը պահանջում է, որ ընդհանուր կապիտալի 

հարաբերակցությունը լինի ոչ պակաս, քան 8%: Աղյուսակ 1-ի 

տվյալները և Գծապատկեր 1-ը ցույց են տալիս, որ ՀՀ-ում բանկային 

համակարգը և այլ ֆինանսական հաստատություններ բավարարել են ՀՀ 

բանկային համակարգի նորմատիվի փաստացի մեծությունը, 

մասնավորապես՝  կապիտալի համարժեքության ցուցանիշը (RWA՝ 

նորմատիվային ընդհանուր կապիտալի հարաբերությունը ռիսկով 

կշռված ակտիվներին) բավականին բարձր է եղել՝ չնայած 2019 

թվականին նախորդ տարվա համեմատ նվազել է 0.7 տոկոսային կետով: 

2018թ.-ին 18.6%-ից դարձել է 17.7%, որի հիմնական պատճառը 

վարկային պորտֆելի աճն է, ինչպես նաև ներգրավված երկարաժամկետ 

ստորադաս փոխառությունների կրճատումը:  

Բազել III-ի պահանջի համաձայն` հիմնական կապիտալի 

հարաբերակցությունը պետք է լինի ոչ պակաս, քան 6%: Վեց տոկոս և 

բարձր նորմատիվային կապիտալ ունենալու պարագայում համակարգը 

համարվում է լավ կապիտալացված: Ուսումնասիրվող հինգ տարիների 
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ընթացքում այս ցուցանիշը նույնպես բավականին բարձր է՝ 

տատանվելով 14-16.4%-ի սահմաններում: 

2019 թվականին վարկային պորտֆելում չաշխատող վարկերի 

տեսակարար կշիռն աճել է նախորդ տարվա համեմատ 14.7 տոկոսային 

կետով: Ըստ տնտեսության ճյուղերի բաշխվածության՝ չաշխատող 

վարկերի կշիռները համեմատաբար բարձր են սպառողական, հանրային 

սննդին և սպասարկման այլ ոլորտներին, տրանսպորտի և կապի 

ոլորտներին տրամադրված վարկերում: Ընդհանուր վարկային 

պորտֆելի որակի անկումը կարելի է կապել վերջին տարիներին 

վարկատու կազմակերպությունների կողմից վարկունակության 

գնահատման մեղմ գործիքակազմի կիրառման հետ: 

ROA-ն, որը ցույց է տալիս ակտիվների մեկ միավորին ընկնող 

շահույթի մեծությունը, ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում 

տատանվել է. վերջին տարում գրանցվել է 1.5% շահութաբերություն, որը 

ակտիվի հատուցման տեսանկյունից ցածր է, սակայն հաշվի առնելով, որ 

այն համակարգին է վերաբերում և գոնե 0.5 տոկոսով գերազանցում է 

ցպահանջ պարտավորությունների տարեկան գնին, ուստի կարելի է 

համարել դրական: 

ROE-ի՝ կապիտալի շահութաբերության ցուցանիշի գծով 

համեմատաբար ավելի բարձր է ներդրումների հատուցումը բանկային 

համակարգում: 2015 թվականին ցուցանիշի կտրուկ անկում է 

նկատվում, որը կազմել է 4.85% (2014` 4.5%), ինչը պայմանավորված է 

բանկային համակարգում 2015թ. 20.7 մլրդ դրամի զուտ վնասով, չնայած 

2019 թվականի վերջում արձանագրվել է 10.3% շահութաբերություն, ինչը 

բավականին գրավիչ ցուցանիշ է: 

Այդուհանդերձ հետաքրքրական է ամրագրել, որ բանկային 

համակարգի շահութաբերության ցուցանիշները 2015թ. թերակատարվել 

են. ըստ կապիտալի՝ շահութաբերությունը ծրագրվածից փոքր է եղել 9.9 

տոկոսային կետով, իսկ ըստ ակտիվների՝ շահութաբերության 

ցուցանիշը կանխատեսվածի համեմատ թերակատարվել է 1.5 

տոկոսային կետով: 

2015թ. բանկային գործունեության վրա մեծ ազդեցություն են 

ունեցել ՌԴ-ում առկա տնտեսական հիմնախնդիրները, որոնցից կարելի 

է առանձնացնել Ռուսաստանի Դաշնության նկատմամբ ԱՄՆ և 

եվրոպական երկրների կողմից ընդունված պատժամիջոցները, 

Ուկրաինայի հետ կապված աշխարհաքաղաքական լարվածությունը, 

պարտքային պարտավորությունների գծով վճարների աճը, 



96 

 

Ռուսաստանի վարկանիշների իջեցումը, ռուբլու արժեզրկումը, 

բորսայական ինդեքսների անկումը, «չաշխատող» վարկերի՝ 2015թ. ողջ 

ընթացքում աճը: 

Ուսումնասիրվող ժամանակահատվածում ընդհանուր և ընթացիկ 

իրացվելիության նորմատիվային ցուցանիշները ավելի շուտ անկման 

միտում են ունեցել, ինչը դրական երևույթ չէ, սակայն, ընդհանուր 

առմամբ, տատանումները մեղմ են եղել. ՀՀ ԿԲ կողմից դիտարկվող 

հնարավոր վատագույն սթրես-սցենարներում բոլոր բանկերում բարձր 

իրացվելի ակտիվներն ամբողջությամբ բավարար են դրամական 

միջոցների սիմուլացվող արտահոսքը ծածկելու համար: 

Բանկային համակարգի կայունությունը գնահատելու նպատակով 

ՀՀ ԿԲ-ն պատկերավոր կերպով այն ներկայացնում է կայունության 

քարտեզի օգնությամբ, որն արտացոլում է բանկերին բնորոշ ռիսկերը 

բնութագրող ցուցանիշների փոփոխությունը երկու ժամանա-

կաշրջանում: Բանկային կայունության վարքագծի վերաբերյալ 

ընդհանրական պատկերացումը տրվում է տոկոսադրույքի ռիսկի, 

արտարժույթի ռիսկի, կապիտալի համարժեքության, ակտիվների 

որակի, եկամտաբերության և իրացվելիության ցուցանիշների դինամիկ 

փոփոխության օգնությամբ: 

 
Նկար 2.  ՀՀ ֆինանսական համակարգի կայունության քարտեզը [4] 

 

Արժեքների մոտեցումը քարտեզի կենտրոնին վկայում է ռիսկի 

նվազման, իսկ կենտրոնից հեռացումը՝ ռիսկի աճի մասին:  

Բանկային համակարգի կայունության քարտեզի բաղադրիչները 

2019թ. վերջում նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ 
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որոշակիորեն փոփոխվել են: Արտարժութային, տոկոսադրույքի 

ռիսկերի, ինչպես նաև ակտիվների որակի և շահութաբերության 

ենթաինդեքսների գծով գրանցվել են դրական տեղաշարժեր: Նվազել է 

իրացվելիության ռիսկի ենթաինդեքսը: Որոշակի փոփոխություն է կրել 

նաև կապիտալի համարժեքության ենթաինդեքսը, որը պայմանա-

վորված է կապիտալի համարժեքության ցուցանիշի որոշակի 

նվազմամբ:  

Օգտվելով մակրոտնտեսական բարենպաստ միջավայրի 

հեռանկարից և իրացվելի միջոցների առկայությունից՝ բանկային 

համակարգը վերջին տարիներին հնարավորություն է ունեցել 

ընդլայնելու վարկային պորտֆելը՝ ավելի մատչելի դարձնելով 

վարկային ռեսուրսները: Վարկային շուկայում մրցակցության աճի և 

դրամավարկային մեղմ պայմանների պահպանման պարագայում 

դիտարկվել է տոկոսադրույքների նվազում, իսկ իրացվելիության 

ցուցանիշների նվազումը պայմանավորված է բացառապես 

վարկավորման աճով:  

Ուսումնասիրելով ՀՀ բանկային համակարգը ֆինանսական 

կայունության ցուցանիշների վերլուծության համատեքստում՝ կարելի է 

առանձնացնել բանկային ոլորտի որոշ մրցակցային առավելություններ, 

այդ թվում՝ ճկունությունը, խիստ կանոնակարգված վերահսկողությունը, 

թափանցիկությունը, կորպորատիվ կառավարման կայուն հիմքերը, 

բանկային ակտիվների բարձր լիկվիդայնությունը, ինչպես նաև 

մակրոտնտեսական ցուցանիշների շարունակական աճի կայուն 

հիմքերը: 

Չնայած վերոնշյալ առավելություններին՝ արդիական են ՀՀ-ում 

ֆինանսական կայունության պահպանման և ամրապնդման խնդիրների 

մշտադիտարկումը, մասնավորապես՝ դոլարայնացման բարձր 

մակարդակը, գնաճի նպատակային ցուցանիշը,  բանկերում չիրացված 

գույքի վերագնահատումը և բանկերի սեփական ռեսուրսներով 

վարկավորման պայմանները:  

Հայաստանյան առևտրային բանկերն ու վարկային կազմակեր-

պությունները շարունակում են միջոցներ ներգրավել արտերկրից և, 

հետևաբար, արտարժութային ռիսկից խուսափելու նպատակով ձգտում 

են դրանք տեղաբաշխել այն արտարժույթով, որով ներգրավել են: 

ԿԲ կողմից վերաֆինանսավորման տոկոսադրույքի նվազեցումը 

համահունչ ազդեցություն է ունեցել ինչպես միջբանկային և 

արժեթղթերի շուկաներում, այնպես էլ վարկային ու ավանդային 
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շուկաներում տոկոսադրույքների նվազման վրա: Վերջին 

ժամանակաշրջանում նվազել են ինչպես սպառողական, այնպես էլ 

հիփոթեքային վարկերի տոկոսադրույքները:  

Ֆինանսական համակարգի կայունության ապահովման 

տեսանկյունից՝ անշարժ գույքի շուկայում առուվաճառքի գործարքների 

քանակի աճը դրական ազդեցություն է ունեցել անշարժ գույքի շուկայից 

բխող ռիսկերի վրա, սակայն ֆինանսական հաստատությունների 

կողմից անշարժ գույք հանդիսացող գրավի առարկայի իրացման 

հնարավորությունները դեռևս շարունակում են մնալ սահմանափակ:  

ՀՀ բանկային համակարգը ֆինանսական անկախություն ձեռք 

բերելու համար պետք է պայքարի դոլարայնացման դեմ, քանի որ դրա 

մակարդակի նվազումն ապահովում է երկրի համար առավել կայուն 

դիրք արտաքին ֆինանսական շոկերից և հնարավորություն է տալիս 

ԿԲ-ին առավել արդյունավետ կերպով իրականացնել դրամավարկային 

քաղաքականություն՝ արդյունավետորեն կառավարելով գնաճը: 

Քանի որ ՀՀ առևտրային բանկերի ակտիվները հիմնականում 

տեղաբաշխված են վարկերի տեսքով, ինչը կարող է խախտել բանկային 

համակարգի ֆինանսական կայունությունը, առաջարկվում է 

ներդրումների պորտֆելը դիվերսիֆիկացնել արժեղթղերում կատարվող 

ներդրումների ծավալներն ավելացնելու միջոցով:  

Ինչ վերաբերում է միջոցների ներգրավմանը, ապա կարելի է ոչ 

միայն ավանդների տեսքով ներգրավել, այլև հաճախորդներին 

առաջարկել իրենց ազատ դրամական միջոցներով ձեռք բերել 

պարտատոմսեր, քանի որ դա բանկերի տեսանկյունից ավելի քիչ 

ծախսատար է: 

Վերջին տարիներին շատացել են կիբերհարձակումները, և 

հետևաբար կարևոր է դրանք որպես ֆինանսական կայունության ռիսկ 

դիտարկելը: Կիբերհարձակումները կարող են իրականացվել ինչպես 

ֆինանսական նպատակներով, այնպես էլ տեխնիկական համակարգերի 

ինֆորմացիան ոչնչացնելու համար:  

Եզրահանգում: Ամփոփելով կարելի է փաստել, որ Հայաստանի 

բանկային համակարգը շարունակում է պահպանել կայունությունն ու 

բավարար ճկունությունը, սակայն ներքին և արտաքին ազդակները 

պահանջում են մշտական հետևողականություն և կարգավորման 

հայեցակարգային մոտեցումներ: 

Բանկային համակարգի ֆինանսական կայունության 

ամրապնդման համատեքստում առաջնային հիմնախնդիր է չաշխատող 
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վարկերի վերադարձելիության ապահովումը, ինչը կապված է 

դատական գործընթացների տևականության և արհեստական 

սնանկությունների հետ: 

Բանկերի ֆինանսական կայունության ապահովման գործիքա-

կազմում անհրաժեշտ է առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնել 

բանկերի հաճախորդների վարքագծի փոփոխությանը. արտակարգ կամ 

ռազմական դրության պայմաններում բանկերի հաճախորդները 

սովորաբար դրսևորում են խուճապային վարքագիծ, ինչը կարող է 

ցնցումների ենթարկել ֆինանսական կայունությունը: Նշված խնդրի 

լուծման համար խիստ կարևոր է բանկային համակարգում 

տեղեկատվական խողովակների և հաղորդակցությունների արդյու-

նավետ կառավարումը՝ անկախ նրանից՝ տվյալ պահին ֆինանսական 

կայունության ցուցանիշների գծով ինչ թվեր են արձանագրվել: 

 

АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ ФИНАНСОВОЙ УСТОЙЧИВОСТИ 

БАНКОВСКОЙ СИСТЕМЫ РА 

Тоникян А. С. 

 

В статье раскрывается сущность финансовой устойчивости и ее 

необходимость в процессе перспективного развития экономики. Был 

проведен анализ показателей финансовой устойчивости банковской 

системы РА, а также параллельно с конкурентными преимуществами 

банковской системы были рассмотрены проблемы и возможные решения 

финансовой устойчивости. 

Ключевые слова: финансовая система, финансовая устойчивость, 

центральный банк, Международный валютный фонд. 

 

ANALYSIS OF THE FINANCIAL STABILITY INDICATORS OF THE 

BANKING SYSTEM OF RA 

Tonikyan A. S. 

 

The article reveals the essence of financial stability and its necessity in 

the process of prospective economic development. The analysis of indicators of 

financial stability of the banking system of RA was carried out, and, in parallel 

with the competitive advantages of the banking system, the problems and 

possible solutions to financial stability have been considered. 
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  Выпуск A      
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ՀՏԴ 911.3                                                                    ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ 

 

ՀԱՄԱՇԱԽԱՐՀԱՅԻՆ ՃԳՆԱԺԱՄ: ՀԱՄԱՎԱՐԱԿԸ ՊԱՏՃԱ՞Ռ,  

ԹԵ՞ ՀԵՏԵՎԱՆՔ 

Ներսիսյան Ա. Հ. 

 

Հոդվածում քննարկվել է COVID-19 համավարակի ազդեցությամբ 

առկա և սպասվող համաշխարհային ճգնաժամի բնույթը և պատճառա-

հետևանքային կապերը: Վերլուծվել են Աշխարհի նկատմամբ 

քաղաքական, տնտեսական, մաշկութային ժամանակակից 

պատկերացումները և դրանց փոփոխության հնարավոր 

տրամաբանությունը: 

Հատեզատության արդյունքում ստացված առաջարկություններն ու 

եզրակացությունները կարող են օգտակար լինել և կիրառվել պետական 

քաղաքականության ոլորտում:  

Բանալի բառեր. համաշխարհային ճգնաժամ, լիբերալիզմ, 

աշխարհաքաղաքականություն, աշխարհատնտեսություն, հասարա-

կության մշակութացում, «Նոր աշխարհ»:   

 

Աշխատանքի նպատակն է համաշխարհային ճգնաժամի 

պատճառահետևանքային կապերի քննարկման համար գիտական 

բանավեճի նոր հարթություն սահմանելը: 

Ակնհայտ է, որ հետազոտական նման խնդրի առաջադրումն 

առավել քան արդիական է, քանի որ ժամանակակից աշխարհը փոխվում 

է մեր աչքի առաջ: Հետևաբար, ժամանակի հրամայականն է՝ գիտական 

մեթոդաբանությամբ քննարկել փոփոխվող աշխարհի տրամաբա-

նությունը: 

 Հետազոտական խնդիրներ: Համաձայն առաջադրված նպատակի՝ 

դրվել և լուծվել են ներքոհիշյալ հետազոտական խնդիրները՝ 

 վերլուծել համաշխարհային ճգնաժամի պատճառահետևանքային 

կապերը, 

    2 0 2 0  № 2  
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 քննարկել համաշխարհային հասարակարգի քաղաքական, 

տնտեսական, մշակութային ոլորտներում առկա հայեցակարգերը և 

խնդիրները, 

 դիտարկել Նոր Աշխարհի առաջացման հիմքերը: 

Հետազոտության մեթոդաբանությունը կառուցվել է 

քաղաքակրթական մոտեցման վրա, որն առավելագույնս է ապահովում 

սիներգիզմի պահանջները: Իսկ վերջինիս հնարավորություններից 

օգտվելն ուղղակի թելադրված է հետազոտական խնդրի բարդությամբ և 

բազմաշերտությամբ: 

2020 թվականի առաջին կիսամյակում համաշխարհային 

հասարակությունը կանգնեց խորքային ճգնաժամի առաջ: COVID-19 

կոչվող համավարակի արագ տարածումը և դրա կանխարգելման 

համար կիրառված աննախադեպ (բառի բուն, ուղղակի և 

փոխաբերական իմաստներով) միջոցառումները մարդկային 

հասարակության բնականոն ընթացքը կաթվածահար արեցին: Սակայն 

ամբողջ խնդիրը այն է, թե արդյո՞ք համավարակն էր պատճառ նման 

կոլապսի, թե՞ մարդկությունն էր հասել այնպիսի ճգնաժամային 

հանգրվանի, որ համավարկը սոսկ առիթն էր: Այսինքն՝ համավարկն 

իրականում ախտահարեց տիրապետող հասարակարգի արդեն 

սպառված և հիվանդ տարրերը: Հետևաբար կրկին հարց է առաջանում՝ 

արդյո՞ք համավարակը չի կատարում անհրաժեշտ «սանիտարի» դեր՝ 

ապագա Նոր Աշխարհի կառուցման ճանապարհին: Եվ վերջին հարցը. 

մարդկությունը պատրա՞ստ է ճգնաժամը հաղթահարելու համակարգի 

սպառված տարրերի արմատական վերափոխումով, ըստ այդմ՝ 

ամբողջովին նոր համակարգ կառուցելով, թե՞ լուծումները լինելու են 

հին տրամաբանությամբ և ժամանակավոր: Եվ արդյո՞ք այդ 

պարագայում արդեն ոչ համավարակային ճգնաժամային ալիքներ չեն 

լինելու: 

Վերոհիշյալ հարցերի պատասխանները փորձենք կառուցել 

ներքոհիշյալ տրամաբանական հիմքով: 

Նախ՝ որպես ելակետ ընդունեք ժամանակակից մասնագետների 

այն պնդումը, որ համաշխարհայնացման ազդեցությամբ 

համամարդկային քաղաքակրթությունն արդեն ձևավորվել է որպես մեկ 

ամբողջական համակարգ, որին հատուկ է ինչպես միասնական 

ճակատագրի ընկալումը, այնպես էլ համակարգաստեղծ տարրերի 

ընդհանրությունը: 
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Հետևաբար համավարակը, որն առաջացրեց համակարգային 

ճգնաժամ, պարզապես չի կարող լինել հիմնական պատճառը: Այն 

ընդամենն առիթն էր և ախտահարեց համակարգաստեղծ հիմնային այն 

բաղադրիչները, որոնք սպառվել էին և արգելակում էին բնականոն 

զարգացումը: Միայն այս պարագայում է, որ մեկ երևույթը, մեկ գործոնը 

կարող է առաջացնել համակարգային ճգնաժամ: 

Հետևաբար, առավել քան իրատեսական է այն պնդումը, որ 

պատճառահետևանքային կապերի տրամաբանության մեջ համավա-

րակը սոսկ հետևանք էր ճգնաժամում հայտնված համակարգաստեղծ 

բաղադրիչների վերջնական ախտահարման և համակարգային 

ճգնաժամ «ապահովելու» շղթայում:  

Իսկ որո՞նք են համակարգաստեղծ արդեն սպառված 

բաղադրիչները, որոնց զարգացման ներկա հանգրվանը պատճառ 

դարձավ համակարգային ճգնաժամի: Այս հարցի պատասխանի համար 

պետք է դիտարկել Աշխարհի ժամանակակից իրողությունները 

պայմանավորող քաղաքական, տնտեսական և մշակութացման 

տիրապետող հայեցակարգերը:  

Ըստ այդմ՝ պետք է փաստել, որ աշխարհում այսօր տիրապետող 

աշխարհաքաղաքական, աշխարհատնտեսական և աշխարհամշա-

կութային օրակարգերը կառուցվում, պարտադրվում էին արևմտյան 

քաղաքակրթության12արժեքային հենքի վրա, որտեղ առանցքայինը 

լիբերալիզմն է: Հետևաբար ճգնաժամի(երի) պատճառը պետք է փնտրել 

վերջինիս համակարգաստեղծ, հիմնային դրույթների սպառվածության 

մեջ: Մեր կարծիքով՝ դրանք հետևյալ առնացքայիններն են. 

քաղաքականության մեջ՝ հադուրժողականություն և ժողովրդավա-

րություն, տնտեսության մեջ՝ պահանջարկ-առաջարկի ժամանակակից 

բնույթ և դրա հիմքով շուկայական հարաբերությունների ապահովում, 

մշակութացման ոլորտում՝ մարդ-անհատի իրավունքներ: 

Լիբերալիզմն իր գոյության ավելի քան 300 տարվա ընթացքում 

տեսել և հաղթահարել է բազմաթիվ ճգնաժամեր: Դա հաջողվել է հենց 

մատնանշված դրույթների վերարժևորման, վերալիցքավորման և 

նորովի մեկնաբանման միջոցով՝ լիբերալիզմի տարբեր հոսաքների 

շնորհիվ: Արդյուքնում, հանդուրժողականությունը, ժողովրդավա-

րությունը, տնտեսության ազատականացումը, մարդու իրավունքները 

                                                 
12Եզրույթը կիրառում ենք տիրապետող մոտեցումներից ելնելով: Գիտատեսական նոր մոտեցմամբ այն 

լոկալ քաղաքակրթությունների քրիստոնեական տիրապետող շերտի՝ Արևմտաքրիստոնեական 

ավանգարդային տիպն է: [1,2]  
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բացարձակացվել և ծայարհեղականացվել էին: Նրանք այլևս ունակ չեն 

(չէին) դիմակայելու ռեալ ճգնաժամերի: Իհարկե, թվարկվածները միակը 

չեն, բայց մեր կարծիքով կարևորագույներն են և կարող են ապահովել 

հասարակական-գիտական բանավեճի անհրաժեշտ բազա:  

Եվ այսպես, քաղաքական ոլորտում դա առաջին հերթին 

հանդուժաղոկանության գաղափարախոսության ծայրահեղականա-

ցումն էր: Այն, որ հանդուժողականությունը պետությունների ներքին և 

արտաքին քաղաքականության մեջ պետք է ունենա բավականին 

ծանրակշիռ դեր և պետք է չեզոքացնի ազգայնամոլության, 

ցեղասպանության ցանակացած դրսևորում, դա աքսոմիա է: Սակայն դա 

ծայրահեղականացվեց ազգային ինստիտուտների, ազգային պետութ-

յունների, նրանց սահմանների և գործառույթների հաշվին: Փորձ էր 

կատարվում հանդուժողականությամբ փաթեթավորված՝ իսպառ «ջնջել» 

ազգային պետությունների սահմանները, որի տեխնիկական 

հնարավորությունն ապահովում էր գլոբալիզացիան: Միջազգային 

հարաբերություններում քաղաքական ինտեգրացիան դարձել էր ոչ թե 

բնական, այլ ինքնանպատակ գործընթաց, պետությունների վարկանի-

շավորման, նրանց վարքագծի վերահսկման կարևորագույն գործիք:  

Ավելին, պետությունները տարբեր կոնվենցիաների միջոցով 

հրաժարվում էին սեփական գործառույթներից՝ դրանք կամովին զիջելով 

վերպետական կառույցներին և վերազգային ընկերություններին: 

«Աշխարհն առանց սահմանների» կարգախոսն ուներ դոմինանտ դեր և 

իրացվում էր ազգային ինքնության, ազգային պատկանելիության 

տոտալ ոչնչացման հիմքով: Հանդուրժողականության ծայրահեղա-

կանացման միջոցով դաստիարակվում էին քաղաքացիներ, որոնց մոտ 

ինքնությունն ու գիտակցությունը ստորադասված էր կարգապա-

հությանն ու ենթարկվածությանը: Արդյունքում, քաղաքական նման 

մշակույթ թելադրող տարածաշրջաններում խիստ սահմանափակվել էր 

ազգային պետությունների գործառութային կենսունակությունը, որն 

«առաջադիմական» էր համարվում և պարտադրվում մնացած 

աշխարհին:   

Համավարակը ցույց տվեց նաև տիրապետող քաղաքական 

մշակույթի ողնաշարի՝ ժողովրդավարության թույլ կողմերը 

կենտրոնաձիգ հզոր իշանությունների նկատմամբ: 1,5 մլրդ բնակչություն 

ունեցող Չինաստանը՝ որպես համավարակի էպիկենտրոն, կարողացավ 

խնդիրը շատ ավելի արագ լուծել, իսկ տոտալիտար ռեժիմներ ունեցող 

երկրները՝ Ռուսաստան, Բելոռուս, Կուբա, ոչ միայն նվազագույնը 
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տուժեցին, այլև հանդուրժողականության, միջազգային օգնության 

օրինակ ցույց տվեցին: Սասանվեց այն տեսակետի հիմքերը, որ 

ժողովրդավարությունը բացարձակապես ապահովում է անհատի 

անվտանգությունը: Գործնականում պարզ դարձավ, որ ժողովրդավա-

րացման ծայրահեղականացումն իշխանության կարող է բերել ոչ 

կոմպետենտ, ոչ պատասխանատու ամբոխավարների:  

Այս ամենի արդյունքում համավարակի ճգնաժամի ժամանակ 

որպես արագ արձագանքման բնազդային դրսևորում կոշտացվեցին 

ազգային պետությունների սահմանները և նորովի վերագործարկվեցին 

պետական ինստիտուտներն ու կառույցները: Մեկուսացված 

երկրներում նկատելի էր(է) ազգային տրամադրությունների, ազգային 

կոնսիլիդացիայի հիմնավոր դրսևորումներ, որոնք նախկինում խստորեն 

դատապարտվում էին և համարվում լյումպեն խավի, հետադիմական 

աշխարհայացքի «ախտանիշ»:  

Ըստ այդմ՝ ապագայում ազգային նույնականացման, ազգային 

պետությունների դերի վերարժևորման տրամադրույթունները 

կուժեղանան: Ամեն դեպքում քաղաքական մշակույթի ամբողջական 

վերագործարկման (ռեստարտի) հնարավորությունը բավականին բարձր 

է և ապագա միջազգային հարաբերություններում կդառնա փստարկման 

կարևորագույն գործիք:  Սակայն այստեղ կա նաև մեկ այլ վտանգ: 

Տիրապետող քաղաքական մշակույթի առանցքների արագ արժեզրկումը 

կարող է բերել քաոսի, դատարկության, որը կարող է լցվել 

ագայնամոլությամբ և տոտալ ռեժիմներով: Այսինքն՝ կարող ենք 

ականատես լինել քաղաքական մշակույթի ծայրահեղականացման մյուս 

դրսևորմանը: Վերջինիս բացառումը նույնպես կդառնա միջազգային 

քաղաքական օրակարգի կարևորագույն մաս:   

Տնտեսական ոլորտում առաջին հերթին «ախտահարվեց» 

տիրապետող ազատականացման գաղափարները: Այստեղ առաջին 

հարվածը կրեց առողջապահական ոլորտը, որի զարգացածության 

ցուցիչը նույնպես լիբերալզիմի պարզ սկզբունքներն էին՝ առաջարկ-

պահանջարկի հիմքով շահութաբերության ապահովում: Արդյունքում, 

անընդհատ օպտիմալացումները, բուժանձնակազմի և մահճակալների 

կրճատումները, ֆինանսավորման մեջ մասնավոր սեկտորի բարձր 

ներգրավվածությունը ցույց տվեց, որ լիբերալ առողջապահությունն ի 

վիճակի չէ դիմակայել փոքր-ինչ ավել ծանրաբեռնվածության: 

Համավարակի տարածումը կանխարգելող կոշտ միջոցառումների 
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նպատակը հենց փլուզվող առողջապահական համակարգը վերջնական 

ոչնչացումից փրկելն էր:23 

Այն, որ համավարակը համաշխարհային տնտեսական խորը 

ճգնաժամ է առաջացնելու, դա արդեն ոչ մեկի մոտ կասկած չի 

հարուցում: Առաջադրվող ցանկացած վատատեսական սցենար մի քանի 

օրերի ընթացքում համարվում է արդեն լավատեսական և թարմացվում է 

առավել հոռետեսական կանխատեսումներով: Հետևաբար, այս պահին 

խոսել տնտեսական ճգնաժամի հաղթահարման մեխանիզմների մասին 

ուղղակի անհնար է, քանի որ համաշխարհային տնտեսական 

ճգնաժամը գտնվում է ազատ անկման մեջ, որի դադարը դեռ նկատելի   

չէ [7]: 

Սակայն, ըստ մասնագետների, համավարկը միայն արագացրեց 

համաշխարհային տնտեսության փլուզման և նորովի վերակառուցման 

հեռանկարը, քանի որ գոյություն ունեցող տնտեսական 

պատկերացումներն ու իրողություններն արդեն ստեղծել էին 

տնտեսական խորքային ճգնաժամի համար բավականին կայուն բազա:  

Առկա խնդիրներից մենք շեշտադրենք հետևյալները՝ առաջարկ-

պահանջարկի արհեստական ստիմուլացում և գերսպառող 

հասարակության ձևավորում, կուտակված ազատ կապիտալով 

ֆոնդային բորսաների գերտաքացում և «տնտեսական փուչիկների» 

ձևավորում,  որոնց պարբերական պայթյունը փոխարինեց տնտեսական 

զարգացման բնական ցիկլերին, երրորդային սեկտորի անհամաչափ 

զարգացում՝ առաջնային և երկրորդային սեկտորների նկատմամբ [4]: 

Մասնագետների դիտարկմամբ. «…Տնտեսության մեջ ամեն ինչ 

հիմնված է աճի գաղափարի վրա: Տնտեսական աճերը տեղի են ունենում 

այդ ավելցուկային սպառման արդյունքում: Մարդուն իրականում պետք 

չէ սպառողական այս բուկետը, բայց դա է հիմքն այսօրվա աշխարհի 

տնտեսական աճի: Ցանցային կազմակերպությունները, կոնցեռնները, 

բոլոր այդ գիգանտները կարողանում են իրենց գոյությունը պահպանել և 

մի բան էլ աճել հենց այդ ավելցուկային (արատավոր) 

սպառողականության հաշվին: Իսկ ամբողջ աշխարհի 

կառավարությունների հիմնական նպատակն է դարձել խթանել 

սպառողականությունը և ապահովել այդ տևական տնտեսական աճը, 

որից էլ կախված է նաև իրենց կարիերան և հաջողությունը: 

                                                 
23 Արդեն առկա են COVID-19 համավարակի տարածման ժամանակ կանխարգելող միջոցառումներից 

կախված առողջապահական համակարգերի արձագանքման և զոհերի թվի միջև կապի 

մաթեմատիկական մոդելավորման բավականին խորը հետազոտությունններ [9]   
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Իհարկե, անհնար էր դա անել, եթե չլիներ այդ սպառողականութ-

յան կրակի մեջ անընդհատ վառելիք ավելացնող ֆինանսաբանկային 

համակարգը. ֆինանսական շուկաները և դրանց գործիքները թույլ են 

տալիս կապիտալն անընդմեջ բազմապատկել՝ ստեղծելով ֆինանսական 

փուչիկներ, իսկ բանկային համակարգը հնարավորություն է տալիս 

մարդուն, չունենալով համապատասխան միջոցներ այսօր, սպառել 

ապագայի միջոցները՝ դրանով իսկ ապահովելով այսօրվա համար 

սպառողականության (տնտեսական) աճ:34 

Այսօր հենց իրենք՝ նեոլիբերալներն են մատնանշում  գլոբալ 

փոփոխությունների անհրաժեշտությունը և համաշխարհային 

տնտեսությանը սպառնացող մարտահրավերների բնույթը:45Ըստ նրանց՝ 

լիբերալիզմը նախկինում էլ հանդիպել է նման ճգնաժամերի, բայց միշտ 

դուրս է եկել ավելի ուժեղ: Սակայն այսօր ճգնաժամն ավելի լուրջ է, 

քանի որ նախկինում լիբերալները կարողացել են հասարակության 

խնդիրներին առաջարկել արդյունավետ լուծումներ, իսկ այսօր՝ ոչ:  

Ըստ այդմ՝ մարդկությունը պետք է հիմա լուծի այս խնդիրը՝ ստեղ-

ծի աշխարհի համար «նոր պատմություն»: Ինչպես արդյունաբերական 

հեղափոխության ընթացքում առաջ եկան նոր գաղափարախո-

սություններ, այնպես էլ տեղեկատվական և կենսատեխնոլոգիական 

ոլորտում սկսված և շարուակվող փոփոխությունները պահանջ են դնում 

տնտեսական բոլովին նոր տեսության [10]:  

 Մշակութացման ոլորտում, ինչպես արդեն նշել ենք, սկսված ու 

խորացող ճգնաժամը արտահայտվեց «մարդու իրավունքներ» 

հասկացության գերծայրահեղականացման պատճառով: Նկատենք, որ 

ընդհանրապես տիրապետող լիբերալիզմի արժեքային հենքը ձևավորվել 

է անհատի հիմնարար իրավունքների՝ կյանքի, ազատության և 

մասնավոր սեփականության վրա: Սակայն ժամանակի ընթացքում այս 

հասկացությունները ծայրահեղականացվեցին: Տնտեսական և 

քաղաքական լիբերալիզմի գաղափարախոսները պարբերաբար առաջ 

եկող ճգնաժամերի հաղթահարման ուղին տեսնում էին հենց անհատի 

                                                 
30Մեջբերումը Տիգրան Զարիկյանի վերլուծությունից [11]  
45Մինչև համավարակը նման ազդակներից նշվում էր Թրամփի պրտեկցիոնիզմը, Մեծ Բրիտանիայում 

Brexit-ի հաղթանակը, Ժակ Ատալեի հայացքներով դաստիարակված Էմանուել Մակրոնի C7-ի 

գագաթնաժողովում հնչեցրած քննադատական ելույթը՝ «Արմտյան հեգեմոնիայի ավարտի» և 

«Ժողովրդավարության ու կապիտալիզմի ժանգոտման» մասին (Մարամասն տե՛ս [6]), Ջորջ Սորոսի 

անհանգստությունները, որոնք արտացոլված են նրա բավականին համարձակ վերնագիր ունեցող 

աշխատությունում՝ «Համաշխարհային կապիտալիզմի ճգնաժամը: Բաց հասարակությունը վտանգի 

մեջ է» և այլն:  
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իրավունքների բացարձակացման և քաղաքական կապիտալիզացման 

մեջ: Աստիճանաբար մարդու համընդհանուր իրավունքներից 

առանձնացվեցին երեխաների իրավունք, կանանց իրավունք, սեռական 

ու կրոնական փոքրամասնությունների իրավունք և այլ 

հասկացություններ: Դրանք դարձան ոչ միայն սեփական 

հասարակություններում քաղաքական ու տնտեսական կապիտալի 

իրացման թիրախներ, այլև հանդիսացան աշխարհաքաղաքական հզոր 

գործիքներ՝ նեոգաղութային աշխարհում վերահսկողություն 

իրականացնելու համար: Ստեղծվեցին զանազան կոնվենցիաներ, որոնք 

առաջին հերթին միտված էին սահմանափակելու երկրների պետական 

սուվերենությունը՝ դրանց առաձին գործառույթներ հանձնելով 

վերազգային կազմակերպություններին: Մշակութային լիբերալիզմը 

հանգեցրեց հասարակությունների վերջնական բարոյազրկման:  

Առանց պատասխանատվության և վաստակի, միայն իրավունքով 

առաջնորդվող քաղաքացիներն ավելի ու ավելի հաճախ էին հենվում 

բնազդային պահանջմունքների վրա՝ ձևավորելով նյութապաշտ, 

սպառող, պարզունակ արժեքներով բավարարվող «երջանիկ» 

հասարակությունների մոդելներ: Իսկ տնտեսական ու քաղաքական 

լիբերալիզմն անընդհատ մոդեֆիկացվում էր, որպեսզի կարողանար 

կերակրել իր ստեղծած «հրեշներին», և որպեսզի ինքը նույնպես 

վերարտադրվեր: Արդյունքում եվրոպական զարգացած, «երջանիկ» 

երկրներում արդեն վաղուց խախտվել էր հավասակշռությունը բժշկի և 

շոուբիզնեսի աստղի, արտադրողի և բանկիրի, ուսուցչի և մարքետոլոգի 

սոցիալական կարգավիճակների միջև:  

Եթե վերը քննարկվածին ավելացնում ենք նաև բնապահպանական 

ոլորտում կուտակված խնդիրները, որոնք կտրուկ մեղմվեցին տոտալ 

կարանտինային պայմաններում, ապա գոյության իրավունք կարող է 

ունենալ այն պնդումը, որ այս ճգնաժամը կարող է և պետք է կատարել 

«սանիտարի» դեր: Իրականում այսօր ախտահարվել են Աշխարհի 

նկատմամբ տնտեսական, քաղաքական և սոցիալական այն 

պատկերացումները, որոնք իրենց սպառել են: 

Այս պարագայում գալիս է գլխավոր հարցը. արդյո՞ք 

մարդկությունը պատրաստ է արմատապես փոխել վերը թվարկված 

պատկերացումները և ամբողջապես վերարժևորել սեփական ընթացքը, 

թե՞ առկա խնդիրներին ժամանակվոր լուծումներ կգտնվեն, և տեղի 

կունենա համակարգի սովորական Restart-վերագործարկում: 
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Դատելով առկա ազդակներից՝ իրավիճակը հուսադրող չէ: Քանի որ 

կրկին տնտեսական ոլորտում փորձ է կատարվում ֆինանսաբանկային 

համակարգի միջոցով խթանելու արհեստական սպառողականությունը, 

կրկին հանդուրժողականությամբ փաթեթավորված փորձ է կատարվում 

ձևավորել համաշխարհային տիրապետություն:56Իսկ այս պարագայում 

ապագա համվարակային (ոչ միայն) ճգնաժամերն անխուսափելի են 

լինելու գուցե առավել, համատարած, առավել վտանգավոր և առավել 

կործանարար: 

Մենք խնդրի լուծումը տեսնում ենք մեր ապրելակերպի 

փիլիսոփայության արմատական փոփոխության մեջ: Այսինքն՝ եկել է 

արմատապես Նոր Աշխարհ կառուցելու ժամանակը: Եկել է նաև որակով 

փոքրերի ժամանակը: Իհարկե, մարդկությունը նման գիտակցման չի 

կարող գալ ակնթարթորեն: Սակայն առկա և սպասվող ճգնաժամերը 

կստիպեն այդ փոփոխության: Հետևաբար, մենք այսօր պետք է 

պատրաստվենք և այսօր պետք է սահմանենք ապագա Աշխարհի 

նկատմամբ մեր երազը՝ «Հայկական երազը»: Իսկ վերջինս արդեն 

հետազոտական այլ խնդիր է, որին կանդրադառնանք այլ հոդվածի 

միջոցով: 

 

МИРОВОЙ КРИЗИС. ЭПИДЕМИЯ: ПРИЧИНА ИЛИ СЛЕДСТВИЕ? 

Нерсисян А. О. 

 

В статье обсуждается характер и причинно-следственные связи 

мирового кризиса, существующего или возможного под влиянием 

эпидемии COVID-19. Были проанализированы современные полити-

ческие, экономические, культурные представления о мире и возможная 

логика их изменения.  

Предложения и заключения, полученные в результате исследования, 

могут быть применены в сфере государственной политики. 

Ключевые слова: мировой кризис, либерализм, геополитика, 

геоэкономия, культуризация общества, “Новый мир”. 

 

 

 

                                                 
56Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Գորդոն Բրաունի կարծիքով՝ համավարակի դեմ պայքարի 

արդյունավետությունը բարձրացնելու համար պետք է ձևավորել Համաշախարհային 

կառավարություն [8] 
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WORLD CRISIS: EPIDEMIC-REASON OR INVESTIGATION? 

Nersisyan A. O. 

 

The paper discussed the nature and causal relationships of the global 

crisis that exists or is emerging from the COVID-19 epidemic. Modern 

political, economic, cultural perceptions of the world and the possible logic of 

their change were analysed. 

The proposals and conclusions obtained as a result of the study can be 

useful and applied in the sphere of public policy. 

Keywords: world crisis, liberalism, geopolitical, geo-economy, 

culturalization of society, "New World". 
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