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ПРИНЦИП ВОЗМОЖНЫХ ПЕРЕМЕЩЕНИЙ В МОМЕНТНО-

МЕМБРАННОЙ ДИНАМИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ УПРУГИХ ТОНКИХ 

ОБОЛОЧЕК 

Саркисян С. О. 

 

В работе излагается моментно-мембранная динамическая теория 

упругих тонких оболочек на основе метода гипотез, который 

соответствует качественной стороне результата интегрирования 

трехмерной граничной задачи моментной теории упругости в тонкой 

области оболочки. 

На основе принципа возможных перемещений трехмерной 

моментной динамической теории упругости с независимыми полями 

перемещений и вращений и основных соотношений моментно-

мембранной динамической теории упругих тонких оболочек, 

устанавливается принцип возможных перемещений для моментно-

мембранной динамической теории упругих тонких оболочек. 

Ключевые слова: тонкие оболочки, моментно-мембранная теория, 

принцип возможных перемещений. 

 

Принцип возможных перемещений (принцип Лагранжа) для 

механики деформирования линейных упругих тел является основным, 

который содержит в себе уравнения равновесия и соответствующие 

граничные условия. Применяя принцип Даламбера, формулируется 

принципы возможных перемещений и другие вариационные принципы 

для динамических задач классической теории упругости и строительной 

механики [1-5].  

В работах [3,6] изложены принцип возможных перемещений и 

другие вариационные принципы для трехмерной моментной теории 

упругости с независимыми полями перемещений и вращений. В работе [7] 

    2 0 2 1  № 1  
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построена моментно-мембранная статическая теория упругих тонких 

оболочек (или, иначе, модель тонких оболочек на основе трехмерной 

моментной теории упругости с независимыми полями перемещений и 

вращений, подчиняющей деформационной концепции «сдвиг плюс 

поворот»), в частности, для этой теории установлены вариационные 

принципы типа Лагранжа и  Кастилиано. 

В данной работе для моментно-мембранной динамической теории 

упругих тонких оболочек устанавливается принцип возможных 

перемещений, который содержит в себе уравнения движения и 

соответствующие граничные условия этой теории. 

1. Постановка задачи. Принцип возможных перемещений 

трехмерной моментной динамической теории упругости с независимыми 

полями перемещений и вращений. Рассмотрим уравнения движения 

трехмерной моментной теории упругости с независимыми полями 

перемещений и вращений [3, 6]: 

,0

,0

..

,

..

,





iijjijkijk

iijji

Ic

vX




              (1.1) 

где jiji  , компоненты тензоров напряжений и моментных 

напряжений; ijk компоненты тензора Леви-Чивиты; 

     321321 ,,   ,,, 


vvvv векторы перемещения и независимого 

поворота;  плотность, а I мера инерции вращения материала; 

     321321 ,,   ,,, ccccXXXX


векторы интенсивностей объемных сил и 

моментов; принятая координатная система ix  (в этом параграфе) 

декартовая, .3,2,1,, kji  

Допустим, что перемещения iv и независимые повороты i получают 

возможные перемещения iv
 и возможные повороты ,i

 которые 

бесконечно малы, произвольны, независимы от времени и соответствуют 

геометрическим граничным условиям, которые заданы на части 

поверхности тела  ,,vS  на другой части поверхности тела  ,,S где 

заданы напряжения и моментные напряжения, iiv  , произвольны 

 .,,  vSSS   

Умножим первые три уравнения движения из (1.1) соответственно 

на ,,, 321 vvv  а следующие три уравнения из (1.1) на  

,,, 321  полученные уравнения будем складывать, и результат будем 
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интегрировать по объему тела  ,v  после определенных преобразований 

приходим к принципу возможных перемещений моментной 

динамической теории упругости с независимыми полями перемещений и 

вращений [3, 6]: 
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dv

dSmvpdvIcvvX
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jijijiji
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iiii
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             (1.2) 

где 

,.      ,. jjiijjii nmnp               (1.3) 

jn направляющие косинусы нормального к  S вектора, а ji и 

ji соответственно компоненты тензоров деформаций и изгибов-

кручений, которые через перемещения и независимые повороты 

выражаются так [3, 6]: 

.     , ,, jijikkjijiji v               (1.4) 

Если в уравнении (1.2) пренебрегать инерционными членами, тогда 

это уравнение переходит к принципу возможных перемещений для 

статической задачи трехмерной моментной теории упругости с 

независимыми полями перемещений и вращений [3,5], а если в уравнении 

(1.2) пренебрегать членами моментного происхождения, приходим к 

принципу возможных перемещений классической теории упругости [1-3]. 

Если использовать соотношения упругости линейной моментной 

теоремы упругости 

 

  ,22

,22

ijkkijijij

ijkkijijij













             (1.5)
 

где  ,,,,, упругие постоянные, а () и < > символы означают 

симметричную и антисимметричную части тензора, тогда вариационное 

уравнение (1.2) принципа возможных перемещений истолковывается в 

следующей форме [3,6]: 
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(1.6) 

где 
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Здесь W объемная плотность потенциальной энергии деформации 

по моментной теории упругости с независимыми полями перемещений и 

вращений и выражается так [3,6]: 

.
222

222

nnkkjijijiji

nnkkijjijijiW



































            (1.8) 

Наша цель-обобщение построенной в работе [7] статической 

моментно-мембранной теории тонких оболочек, изложение основных 

уравнений и принципа возможных перемещений для моментно-

мембранной динамической теории оболочек.  

2. Принятые гипотезы. Перемещения и свободные повороты, 

деформации и изгибы-кручения, напряжения и моментные напряжения. 

При переходе от трехмерной теории к двумерной теории тонких 

оболочек естественно применение известной триортогональной системы 

координат ,,, 21 z  где 21 , представляют собой линии главных 

кривизн срединной поверхности оболочки  ,0z  а прямолинейная ось z  

направлена по нормали к этой поверхности. Коэффициенты Ламе этой 

триортогональной системы координат имеют вид [8]: 

,13   ),2,1(   1 













 Hi

iR

z

iAiH

 

                                               (2.1) 

где ii RA , коэффициенты первой квадратичной формы и главные 

радиусы кривизны срединной поверхности оболочки. 

Толщину оболочки примем .2 h  Лицевые поверхности оболочки 

обозначим через  hzS 
  и  ,hzS 

  на которых заданы 

соответствующие компоненты тензоров напряжений и моментных 

напряжений. Боковую поверхность оболочки обозначим через 

.   На    расположена координатная ось ,1  а на   –ось .2  В 

свою очередь, .    , 2121        Hа 1   и  
1 будем считать, что 

заданы напряжения и моментные напряжения, а на 2   и  
2 заданы 

перемещения и свободные повороты. В дальнейшем будем принимать, что 

действующие на оболочку объемные силы и моменты отсутствуют. 
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Запишем принцип возможных перемещений для трехмерной 

моментной динамической теории с независимыми полями перемещений 

и вращений (1.2) для тела оболочки: 
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(2.2) 

Для перехода от трехмерной моментной динамической теории 

упругости к двумерной моментно-мембранной динамической теории в 

работе [7] принимаются гипотезы (которые из себя представляют 

качественные стороны результата асимптотического метода 

интегрирования соответствующей трехмерной граничной задачи в тонкой 

области [9,10]). По содержанию эти гипотезы можно рассматривать как 

кинематические и статические. 

1.Суть кинематической гипотезы, это предположение о постоянстве 

всех компонент вектора перемещения и свободного поворота по толщине 

оболочки (т.е. по координате z ): 

).3,2,1(   ),2,1(   ),,(

),,,(   ),.,(

21

21321





kit

twVtuV

kk

ii




                                             (2.3) 

2. Наряду с кинематической гипотезой (2.3), имеют место статические 

допущения в соответствующих физических соотношениях: о малости 

напряжения 33  относительно iii 3; относительно 

;3i 33 относительно ;
ii

 i3 относительно  .2,13 ii  
3. Будем принимать, что оболочка тонкая 

,1
R

h
 

где R наименьший из радиусов кривизны срединной поверхности 

оболочки. 

На основе принятых гипотез из основных уравнений трехмерной 

моментной теории упругости с независимыми полями перемещений и 
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вращений, для деформаций, изгибов-кручений, напряжений и моментных 

напряжений получим: 

Для деформаций и изгибов-кручений 

),,,(  ),,,(  ),,,( 21332121 ttt iiijijiiii    

  ),,,(   ,0    ,,, 21332133 tkt iiiiii                                              (2.4) 

),2,1(  0  ,0  ),,,(  ),,,( 333213321  jitktk iiiijij   

где  

 

3

3

3 3 3

3

1 1 1
,  ( 1) ,

1 1 1
( 1) ,  1   ,   

1 1 1 1
,

( 1, 2 ) ;  

ji i i

i i j i j

i i i j j i i i i

ij ii i

i j i i j i

i i i j j i i i

ji i i

i i j i j i

i i i j j i i i i j j

u A uw w
u

A A A R A R

u A
u Γ - Ω , k

A A A A R

A A
k k

A A A R A A A

i j

  

  

   

  
         

  

   
        

  

   
      

   

   

            (2.5) 

Для напряжений и моментных напряжений 
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             (2.6) 

.
4

        ,33






 BBk ii  

В теории оболочек вместо напряжений и моментных напряжений 

удобно оперировать статически эквивалентными им внутренними 

усилиями и моментами, отнесенные к единице длины соответствующей 

координатной линии 
1

 и 
2

 срединной поверхности. Так как по 

формулам (2.6) 33 ,,,,, iijiiiijii  не зависят от ,z  будем иметь 

3 3 3

3 3 3

2 ,    2 ,     2 ,

2 ,   2 ,    2 .   

h h h

ii i i i i i j i j i j i i i

h h h

h h h

ii i i i i i j i j i j i i i

h h h

T d z h S d z h N d z h

L d z h L d z h L d z h

     

     

  

  

     

     

  

  

            (2.7) 

3. Принцип возможных перемещений для моментно-мембранной 

динамической теории упругих тонких оболочек.  

Примем за основу вариационное уравнение принципа возможных 

перемещений трехмерной моментной динамической теории упругости 
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для тела оболочки (2.2), подставляя в него перемещения и повороты (2.3), 

деформации и изгибы-кручения (2.4), напряжения и моментные 

напряжения (2.6), после выполнения интегрирования по z от h  до ,h  

приходим к следующему двумерному вариационному уравнению: 
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где 

.232313132121121222221111

2323131321211212222211110

kLkLkLkLkLkL

NNSSTTW








 

Уравнение (3.1) представляет собой принцип возможных 

перемещений для моментно-мембранной динамической теории упругих 

тонких оболочек. 

Принцип возможных перемещений (3.1) содержит в себе уравнения 

движения моментно-мембранной динамической теории упругих тонких 

оболочек и силовые-моментные граничные условия на контурах 1Γ  и 

1Γ  срединной поверхности оболочек: 

Уравнения движения  
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Граничные условия 
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            (3.3) 

Отметим, что 0W –из себя представляет поверхностную плотность 

потенциальной энергии деформации по моментно-мембранной теории 

упругих тонких оболочек. Если использовать физические соотношения 

этой теории (которые получаются на основании (2.6), (2.7)):  

  ,2  ,)()(2  ),(

1

2

332 iijiijijjjiiii hGNhS
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             (3.4) 

  ,)2,1(  2  ,)()(2 33  jiBhkLkkhL iijiijij 
 

Тогда 

       

(3.5)

 
Вариационный принцип возможных перемещений (3.1) моментно-

мембранной динамической теории упругих тонких оболочек является 

основой для применения вариационных методов решения краевых задач 
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этой теории, а также для этой же цели, при разработке варианта 

применения метода конечных элементов. 
 

ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՏԵՂԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ԱՌԱՁԳԱԿԱՆ 

ԲԱՐԱԿ ԹԱՂԱՆԹՆԵՐԻ ՄՈՄԵՆՏԱ-ՄԵՄԲՐԱՆԱՅԻՆ 

ԴԻՆԱՄԻԿԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Սարգսյան Ս. Հ. 
 

Աշխատանքում վարկածների մեթոդի հիման վրա, որոնք 

համապատասխանում են թաղանթի բարակ տիրույթում մոմենտային 

առաձգականության տեսության եռաչափ եզրային խնդրի ասիմպտոտիկ 

ինտեգրման արդյունքերին, շարադրված է առաձգական բարակ 

թաղանթի մոմենտա-մեմբրանային դինամիկ տեսությունը: 

Հիմք ընդունելով տեղափոխությունների և պտույտների անկախ 

դաշտերով եռաչափ մոմենտային առաձգականության դինամիկական 

տեսության հնարավոր տեղափոխությունների սկզբունքը և 

առաձգական բարակ թաղանթների մոմենտա-մեմբրանային 

դինամիկական տեսության հիմնական առնչությունները՝ հաստատվում 

է հնարավոր տեղափոխությունների սկզբունքը առաձգական բարակ 

թաղանթի մոմենտա-մեմբրանային դինամիկ տեսության համար: 

Բանալի բառեր. բարակ թաղանթներ, մոմենտա-մեմբրանային 

տեսություն, հնարավոր տեղափոխությունների սկզբունք: 
 

THE PRINCIPLE OF POSSIBLE DISPLACMENTS IN THE MOMENT-

MEMBRANE DYNAMIC THEORY OF ELASTIC THIN SHELLS 

Sargsyan S. H. 
 

 

In the present paper the moment-membrane dynamic theory of elastic 

thin shells is presented based on the hypotheses method, which corresponds to 

the qualitative side of the result of integration of the three-dimensional 

boundary-value problem of the moment theory of elasticity in a thin region of 

the shell. 

On the basis of the principle of possible displacements of the three-

dimensional moment dynamic theory of elasticity with independent fields of 

displacements and rotations and the basic relations of the moment-membrane 

dynamic theory of elastic thin shells, the principle of possible displacements 

for the moment-membrane dynamic theory of elastic thin shells is established. 

Keywords: thin shells, moment-membrane theory, principle of possible 

displacements. 
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ОСНОВНЫЕ УРАВНЕНИЯ, ГРАНИЧНЫЕ УСЛОВИЯ И 

ВАРИАЦИОННЫЙ ПРИНЦИП ПЛОСКОЙ ЗАДАЧИ ГРАДИЕНТНОЙ 

ТЕОРИИ УПРУГОСТИ ДЛЯ ПРЯМОУГОЛЬНОЙ ОБЛАСТИ 

Саркисян Л. С. 
 

В работе приведены основные уравнения плоской задачи 

градиентной теории упругости для прямоугольной области и 

устанавливается принцип возможных перемещений с соответствующем 

вариационном уравнением. Из вариационного уравнения теории 

упругости и для прямоугольной области все граничные условия. 

Ключевые слова: градиентная теория упругости, плоская задача, 

прямоугольная область, принцип возможных перемещений, основные 

уравнения, граничные условия. 
 

Введение. Для построения моделей деформаций стержней 

(растяжения-cжатия и изгиба) по градиентной теории упругости, 

необходимо иметь уравнения плоской задачи, граничные условия и 

вариационные принципы этой теории. 

В работе выведены основные уравнения, граничные условия и 

вариационный принцип возможных перемещений плоской задачи 

градиентной теории упругости для прямоугольной области. 

В градиентной теории упругости имеются две основные 

формулировки. Первая формулировка градиентной теории упругости 

предложена Эрингеном [1], в которой по физическим соотношениям 

деформации зависят от напряжений и второго градиента напряжений. 

Другая формулировка градиентной теории упругости предложена 

Айфантисом [2-4], в которой, по физическим соотношениям, напряжения 

зависят от деформаций и второго градиента деформаций. Работы [4,5] 

посвящены изучению связи между моделями Эрингена и Айфантиса. 

Отметим, что в настоящее время градиентная теория упругости 

применяется в различных областях современной техники, например, в 

    2 0 2 1  № 1  
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биомеханике [6] (см. также литературные источники, приведенные в этой 

статье). Далее будем рассматривать модель Айфантиса.  

Построение моделей тонких стержней, пластин и оболочек как в 

классической теории упругости, так и в градиентной теории упругости, 

имеет актуальное значение с точки зрения приложений. 

В работе [7] рассматривалась система основных уравнений плоской 

задачи градиентной теории упругости (без привлечения граничных 

условий этой теории) в тонкой прямоугольной области и применяя 

асимптотический метод, построены система уравнений прикладной 

модели тонких стержней для растяжения-сжатия и для задачи изгиба. 

Понятно, что для окончательного построения прикладной модели тонких 

стержней по градиентной теории упругости следует привлечь к 

вниманию конкретные граничные условия, которые имеются в этой 

теории, этим самым полученные уравнения в работе [7] дополнить 

членами с этой точки зрения и установить соответствующие граничные 

условия для прикладной модели.  

Для этого в этой работе (т. к. в литературе их нет) изложены 

основные уравнения, граничные условия, а также вариационный принцип 

плоской градиентной теории упругости в прямоугольной области. В 

следующей нашей работе эти результаты будут использованы для 

построения прикладной модели тонких стержней на основе градиентной 

теории упругости с применением асимптотико - энергетического метода. 

1.Основные уравнения плоской задачи градиентной теории 

упругости. Основные уравнения плоской задачи градиентной теории 

упругости в области прямоугольника ( ) 

представляют собой [7]: 

Уравнения равновесия 

 
Геометрические отношения 
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Физические соотношения упругости 

 
Здесь, 11, 22, 12 = 21 – напряжения; e11, e22, e12 = e21 – деформации; 

u1, u2  – перемещения; ,  – упругие постоянные Ламе; l – пaрaметр, 

которой имеет размерность длины, характеризует внутреннюю 

микроструктуру материала. 

К основным уравнениям (1)-(3) градиентной теории упругости 

следует присоединить граничные условия. Эти граничные условия будем 

излагать используя вариационное уравнение возможных перемещений 

для задачи (1)-(3). 

Для получения выражения потенциальной энергии деформаций по 

модели (1)-(3) плоской задачи градиентной теории упругости умножим 

уравнения равновесия (1) соответственно на u1, u2, сложим полученные 

равенства и интегрируем полученный результат по области 

рассматриваемого прямоугольника. 

Для выражения плотности потенциальной энергии деформаций 

получим: 
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2. Вариационное уравнениe принципа возможных перемещений. 

Для формулировки принципа возможных перемещений для плоской 

задачи градиентной теории упругости сначала вычислим вариацию 

полной потенциальной энергии деформации, будем иметь 
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Имея ввиду выражение вариации потенциальной энергии деформации 

(5), представим вариационный принцип возможных перемещений: 

 
 

Из вариационного уравнения (6) следуют уравнения равновесия (1) и 

следующие граничные условия: 

 

 
а так же  
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а так же  

 
Отметим, что условия (8) и (10) имеют место, включая угловые точки 

, . 

Заключение. В работе приведен вывод основных уравнений и 

граничных условий плоской задачи градиентной теории упругости для 

прямоугольной области, а также установлен вариационный принцип 

возможных перемещений Лагранжа. Изложенная теория будет 

использована на ее основе при построении прикладных моделей 

растяжения-сжатия и изгиба тонких стрежней по градиентной теории 

упругости. 

 

ԱՌԱՁԳԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՐԱԴԻԵՆՏԱԿԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԹ 

ԽՆԴՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒՄՆԵՐԸ, ԵԶՐԱՅԻՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ 

ԵՎ ՎԱՐԻԱՑԻՈՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ՏԻՐՈՒՅԹԻ ՀԱՄԱՐ  

Սարգսյան Լ. Ս. 

 
 

Աշխատանքում բերվում են առաձգականության գրադիենտական 

տեսության հարթ խնդրի ուղղակյուն տիրույթի դեպքում հիմնական 

հավասարումները, և հաստատվում է հնարավոր տեղափոխությունների 

սկզբունքը՝ իր վարիացիոն հավասարումով: Վարիացիոն 

հավասարումից արտածվում են առաձգականության գրադիենտական 

տեսության հարթ խնդրի հավասարակշռության հավասարումները և 

ուղղանկյուն տիրույթի դեպքում՝ բոլոր եզրային պայմանները: 
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Բանալի բառեր. առաձգականության գրադիենտական տեսություն, 

հարթ խնդիր, ուղղանկյան տիրույթ, հնարավոր տեղափոխությունների 

սկզբունքը, հիմանական հավասարումներ, եզրային պայմաններ: 

 

BASIC EQUATIONS, BOUNDARY CONDITIONS AND VARIATION 

PRINCIPLES OF THE PLANE PROBLEM IN THE GRADIENT THEORY OF 

ELASTICITY FOR A RECTANGULAR DOMAIN 

Sargsyan L. S. 

 

The paper demonstrates the basic equations of the plane problem in the 

frames of the theory of gradient elasticity and establishes the principle of 

virtual work along with its variation equations. The basic balance equations of 

the plane problem of the theory of gradient elasticity and the boundary 

conditions for the rectangular plane are derived.  

Keywords: theory of gradient elasticity, plane problem, rectangular 

plane, principle of virtual work, basic equations, boundary conditions. 
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COMPREHENSIVE EXPLANATIONS FRAMEWORK FOR MACHINE 

LEARNING MODELS TRAINED ON TABULAR DATA 

Zakaryan A. G. 

 

In the light of technological and scientific advances of the past decade 

machine learning models are becoming an inseparable part of many businesses. 

One of the shortcomings of ML models is the lack of transparency, which may 

result in a number of problems: hidden biases in the model, customer distrust, 

low adoption and usage etc. To increase the trust among the customers, the 

explainable techniques should find their way to the end customers in a 

digestible format. In this work, we will explore some ML explainability 

methods and provide a framework for presenting them in a comprehensive 

manner. 

Keywords: explainable AI, SHAP, LIME, Machine Learning, Tabular 

Data. 
 

1. Introduction. While the statistical methods are the foundation of the 

current machine learning algorithms have been around for centuries, the field 

itself didn’t grow as fast as it did during the last couple of decades. A 

significant milestone in the development of this field was achieved in the 

1990's, when most of the new discoveries were concentrated on the concept of 

“data-driven learning”, instead of the existing “knowledge-based learning” [1]. 

This meant that scientists started developing algorithms for the computers to 

analyze large amounts of data and draw conclusions from the results. And with 

the advance of computers and computational power in general, the possibilities 

of machine learning increased exponentially. In today’s world, it is hard to find 

an industry where machine learning and artificial intelligence aren’t being 

applied and actively used. From healthcare to self-driving cars, from finance to 

law enforcement, every industry is trying to leverage the power of data to 

increase the efficiency of their businesses.  

    2 0 2 1  № 1  
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And as it gets more popular, it also receives a lot of backlash and 

resistance from many of the gatekeepers in those industries, and most of the 

time rightfully so. The reason for this is that most machine learning models, 

given the data, will learn the correlation between the input and the output, 

which usually is not enough to infer causation. And because of this, sometimes 

the models can contain biases and errors, which were not accounted for.  

One example of such application of AI is Correctional Offender 

Management Profiling for Alternative Sanctions (COMPAS) [2] used in many 

states of the US. Technically, it is a simple regression model that predicts the 

likelihood of a perpetrator to reoffend. While the creators of the system 

optimized their model for overall accuracy, the results showed that it was 

twice as likely to produce false positive results when the perpetrator was of 

African American descent.  

Another example of bias is the conversational chatbot created by 

Microsoft, which was supposed to engage with people on twitter and was 

described as “casual and playful”[3]. Only a couple of hours after its release, 

Microsoft had to shut it down, as the contents of its tweets became extremely 

discriminatory.  

These two examples showcase how negligence during the training 

process and the natural bias contained in the underlying training data can 

drive AI to bring more damage than to actually serve the intended purpose. 

And taking this as a basis, it is natural for many highly regulated fields to be 

resistant towards AI, as even the smallest mistakes can have destructive effects 

on human lives. 

As a result of this resistance and the publicly perceived black-box image 

of AI systems, many consumers are still skeptical about AI powered products. 

This introduces the need of explainable AI. 

Inherently, there are two approaches to adding explainability to machine 

learning models: designing the algorithm itself to be explainable (i.e. white-

box models) or using approaches to explain the black-box model’s behaviour 

itself. While the former could be useful when the task at hand is not very 

complex, the latter is usually more relevant. This is because most advances in 

machine learning during the last decade are more result oriented and less 

transparency oriented. So in order to be able to take advantage of them, and 

still inspire trust to the users, adding explainability to black-box models is of 

higher interest. 
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However, in addition to making models explainable, researchers should 

be able to display the explanations in a comprehensive and preferably 

actionable way [4], as most of the end customers will not be tech savvy.  

The aim of this paper is to describe a framework of generating model 

agnostic explanations that are both comprehensive and actionable.  

2. Related Work. While development of white-box (i.e. linear or rule 

based) machine learning models was pretty common for a few decades now, 

adding explainability to black-box models is a relatively new area of research. 

An instance of a commonly used black-box ML model is Random Forest. 

Loupe et al. [5] was  the first to introduce the concept of feature importances 

in his PhD Thesis, which provides global explainability to Random Forest 

based models. It is now widely used in one of the biggest machine learning 

packages in Python - scikit-learn. To take it one step further, Palczewska et al. 

[6] introduced the concept of interpretations of ML models, using a feature 

contributions method. The main idea of the work was to provide local 

explanations for each predicted instance. Over the next few years, Random 

Forest, which was considered one of the “strongest” algorithms at the time, 

started to get heavy competition from gradient boosted models like xgboost 

[11] and LightGBM [12], which in turn, introduced the need of creating a 

model agnostic explainability frameworks. For global explainability, one of the 

simplest explainability methods are Partial Dependence Plots (PDP) [14], 

which visualize the average prediction of the model for various values of a 

single feature, while other features are kept constant. A more robust version of 

PDP’s is Individual Conditional Expectation curves [15], which are the 

unpacked version of the PDP. That is, they show the model output for every 

instance for varying feature values, which gives more insights into the model. 

However, it’s rare that the relationship between a single feature and the target 

are easy to spot on these curves, so often times these plots are not enough. 

Another type of model agnostic explainability methods is the global surrogate 

technique [7], the main idea of which is to fit an explainable model (i.e. 

decision trees, linear models) to the predictions of the original, black-box 

model. This, again, will provide global interpretability to the models, but the 

quality of explanations will highly depend on the quality and stability of the 

surrogate model. Based on this idea, Ribeiro et al. [8] came up with LIME 

(Local Interpretable Model-Agnostic Explanations), which, for any predicted 

instance, augments the input data, and fits a linear model to the predictions, to 

estimate the impact of feature changes on the model output. This method is 
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highly effective for researchers and developers to get more insights on how the 

models work, but it is not very effective in production environments (as 

shown in later sections).  

 

Figure 1: LIME Local explanations 
 

In an attempt to unify the approaches described above, Lundberg et al.[9] 

developed SHAP (Shapley Additive exPlanations), which has its roots in the 

game theory (Shapley Scores). This method is more robust as it provides both 

global and local interpretations, while also efficient and stable enough to work 

in production environments.  

 

Figure 2: SHAP Global Explanations 
 

 

Figure 3: SHAP Local explanations 
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Some of the approaches described are also applicable to deep learning 

models, but as deep learning is sometimes separated from traditional machine 

learning, there are some explainability techniques that are only applicable to 

deep neural networks. Hendricks et al. [10] describe a framework on 

generating explanations for DNNs by passing the features found by DNNs to a 

recurrent neural network, which generates a sentence in plain English 

describing the features. This approach is pretty powerful in generating 

explanations in a consumable format, however it is pretty specific to image 

classification tasks (by DNNs). In the next section, some of the described 

approaches relevant to this work will be explored in depth. 

3. Comprehensive Explanations Framework. Machine learning models 

can be used in various scenarios, from research environments to serving 

predictions to millions of customers. This work primarily focuses on the latter 

scenario, that is enabling the end customer to understand the reasoning behind 

the served predictions in a comprehensive manner. Additionally, to increase 

engagement and trust, the explanations should be actionable. So, we formally 

divide the framework into two layers: the explainer and the translator. The 

former will be responsible for extracting raw explanations from the models, 

while the latter will ensure that the explanations are comprehensive and 

actionable. 

3.1. Explainer Layer. First, we fix the process of generating explanations. 

Based on the business case described earlier in the section, the framework 

requires local explainability, to provide customized experience to each 

individual user. The output of the layer should be a standardized list of 

<feature, impact> pairs, so the next layer will build the translations based on 

that. While in the scope of this work, we only apply and compare the most 

common local explainers - SHAP and LIME, the structure of the layer is 

explainer agnostic. This means that any algorithm, the output of which can be 

brought to the aforementioned format will be relevant and applicable. 

3.2. Translator Layer. Consider a model that decides whether the end 

customer should get his/her credit application approved or not. The underlying 

model could use a number of features, which can be split into two categories: 

actionable and non-actionable. We define actionable features as features on 

which the end customer has direct or indirect control, while non-actionable 

features are things the end customer cannot change. In this case, features like 

gender, age, ethnicity will be considered non-actionable, while the credit 

score, the consistency of past payments, current salary will be considered 
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actionable. While displaying explanations based on non-actionable features 

might be a requirement in many industries, usually it will have a discouraging 

effect on the end customer [13], and should be avoided whenever possible. The 

process of categorizing the features must involve both the data scientist and 

the product owner. In this way, we ensure that the selected features and 

generated explanations are in line with the end customer’s understanding of 

the field, to avoid cognitive dissonance.  

Showing the users actionable explanations will engage them more and 

feel more in control and confident in the predictions provided by the machine 

learning system. So, to comply with the framework, the final feature set that is 

being used for the model should clearly separate the actionable and non-

actionable features. This way, the framework will provide a better user 

experience and increase customer engagement [13], which is not feasible by 

using the common explainability methods as is.  

3.3. Limitations. In the context of this framework, human intervention is 

needed to split the input features of the model into actionable vs non-

actionable features. As mentioned above, the human intervention should come 

from both a data scientist and a product owner, to include the customer’s 

perspective. This naturally limits the usage of this framework in small 

companies, as they may not have the outreach yet, or not have designated 

product owners. In these cases, they may resort to the common explainability 

methods, until they reach the level of maturity that can employ the resources 

needed to accomplish the feature division.  

4. Comparison and Results. As mentioned in the previous section, in this 

work we compare two explainer algorithms powering the explainer layer - 

SHAP and LIME. The comparison is made based on the following 3 criteria: 

stability, performance and actionability.  

4.1. Stability. Stability in our context refers to the consistency and 

“truthfulness” of explanations of the prediction. To compare this, we consider 

the fundamental difference between the two explainers: SHAP explains the 

predictions themselves, while LIME fits simpler linear models in the local 

neighborhood of an instance and explains the base model by using the linear 

model as a proxy. To add to that, LIME uses random augmentation technique 

to generate a sample of data points around the instance that needs to be 

explained. This process in itself also adds to the instability of this method. To 

make LIME more stable, the number of augmented data points be increased, 

which in turn affects the performance (see: next section). But even with 
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providing a large enough sample of data points, LIME still has the risk of 

underfitting the surrogate linear model, and thus providing “untruthful” 

explanations. 

4.2. Performance. Given the business context in which our framework is 

intended to be used, we define performance as the time it takes to generate a 

single explanation. In this experiment, we used a lightgbm regressor model 

fitted on a training data of size 300x5. The data itself is completely randomly 

generated in range [-100, 100], with the target variable being a non-linear 

combination of the features. All the experiments were done on a machine with 

an Intel Xeon E-2176M CPU 2.70Ghz and 32Gb RAM. After the training, we 

used both explainers to generate explanations for 100 samples and considered 

the average, minimum and maximum time it took run. The results showed that 

SHAP is significantly faster than its competitor. This is not surprising, as the 

basis of the algorithms are different. LIME fits a linear model for each 

prediction, which considerably slows it down, compared to SHAP, which uses 

the model itself to estimate local feature impact.  

Table 1 

Benchmarks of LIME and SHAP on a set of 100 explanations 

 
 

4.3. Actionability. We define the degree of actionability of the 

explanations as the answer to the question “What should I do to change the 

prediction in a specific direction?”. In general, both considered methods are 

not suitable for answering this question, but in specific contexts, they can 

prove to be useful. For regression and binary classification tasks, the results of 

two techniques are pretty similar. In these cases, LIME slightly outperforms 

SHAP, by providing a little more context on feature impact. Besides only 

showing a specific value of a feature that affected the prediction, LIME also 

provides a range for that feature’s values, within which the predictions won’t 

change. This gives the end users a bit more insight on where the feature’s 

value should be, for it to possibly affect the prediction.  
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For multiclass classification tasks, SHAP provides more actionability. In 

this context, LIME just outputs features’ value ranges which drove the 

prediction towards that specific class. With SHAP, we also get insights on 

which feature values drove the prediction away from the other classes. So if 

users want their predictions to change classes, using SHAP’s output will be 

more handy. 

5. Conclusion. In the article we have described and implemented a 

framework for generating comprehensive explanations for machine learning 

models trained on tabular data. We proposed a modular, two-layer, abstract 

approach, that can, in theory, support any concrete explanation techniques 

and translation languages, which correspond to the format described above. 

We’ve also compared two implementations of the explainer layer to assess 

their “product readiness” in terms of 3 different criteria. For further research, 

we consider adding more explanation techniques to the framework, which will 

improve the actionability aspect. Also, building a language model similar to 

what was described in [10], to eliminate the human efforts in translating the 

explanations to human readable sentences. 

 

ՀԱՄԱՊԱՐՓԱԿ ԲԱՑԱՏՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ 

ԱՂՅՈՒՍԱԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՎՐԱ ՎԱՐԺԵՑՎԱԾ ՄԵՔԵՆԱՅԱԿԱՆ 

ՈՒՍՈՒՑՄԱՆ ՄՈԴԵԼՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ  

Զաքարյան Ա. Գ. 

 

Անցած տասնամյակի տեխնոլոգիական և գիտական առաջընթացի 

հաշվին մեքենայական ուսուցման (Մ.Ու.) մոդելները դառնում են շատ 

բիզնեսների անբաժանելի մաս: Մ. Ու. մոդելների թերություններից մեկը 

թափանցիկության բացակայությունն է, որը կարող է հանգեցնել մի շարք 

խնդիրների՝ մոդելի թաքնված կողմնակալություն, հաճախորդի 

անվստահություն, քիչ օգտագործում և այլն: Հաճախորդների շրջանում 

վստահությունը բարձրացնելու համար բացատրելի տեխնիկաները 

պետք է հասկանալի ձևաչափով մատուցվեն հաճախորդներին: Այս 

աշխատանքում մենք կուսումնասիրենք ՄՈւ-ի բացատրելիության որոշ 

մեթոդներ և հիմք կստեղծենք՝ դրանց համապարփակ ձևով 

ներկայացնելու: 

Բանալի բառեր. բացատրելի արհեստական բանականություն, 

մեքենայական ուսուցում, աղյուսակային տվյալներ: 
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КОМПЛЕКСНАЯ СТРУКТУРА ОБЪЯСНЕНИЙ ДЛЯ МОДЕЛЕЙ 

МАШИННОГО ОБУЧЕНИЯ, ОБУЧЕННЫХ НА ТАБЛИЧНЫХ ДАННЫХ 

Закарян А. Г. 

 

В свете технологических и научных достижений последнего 

десятилетия модели машинного обучения становятся неотъемлемой 

частью многих предприятий. Одним из недостатков моделей машинного 

обучения является отсутствие прозрачности, что может привести к ряду 

проблем: скрытым предубеждениям в модели, недоверию клиентов, 

низкому уровню принятия и использования и т. д. Чтобы повысить 

доверие среди клиентов, объясняемые методы должны найти свой путь к 

конечным потребителям в удобоваримом формате. В этой работе мы 

исследуем некоторые методы объяснимости машинного обучения и 

дадим основу для их комплексного представления. 

Ключевые слова: объяснимый ИИ, SHAP, LIME, машинное 

обучение, табличная дата. 
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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 53.09                                                                                                           ՖԻԶԻԿԱ 

DOI 10.54151/27382559-2021.1a-39 

  

ՀԱՄԵՄԱՏՉԻ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅԻՆ ՊԱՐԱՄԵՏՐԵՐԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅԱՆ 

ՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻՑ ԿԱԽՎԱԾ 

Բաբայան Ա. Վ. 

 

Արդի ինտեգրալ սխեմաներում, արագագործության աճին 

զուգահեռ, փոփոխվում է ստատիկ և դինամիկ հզորությունների 

հարաբերակցությունը, որի հետևանքն է սխեմայի ինքնատաքացումը և 

աշխատանքային պայմանների փոփոխությունըֈ Այս հոդվածում 

ուսումնասիրվել է ժամանակային պարամետրերի փոփոխությունը՝ 

կախված ջերմաստիճանից՝ համեմատչի օրինակովֈ 

Բանալի բառեր. համեմատիչ, մոդելավորում, ժամանակային 

վերլուծություն, մուտք/ելք բնութագրեր, FinFET, տրանզիստոր, 

ինտեգրալ սխեմաներֈ 
 

Ներածությունֈ Արդի սխեմաների աշխատանքային հաճա-

խությունները պատճառ են հանդիսանում ինտեգրալ սխեմաների 

տաքացման, որի հետևանքով խափանվում է այդ սխեմաների 

աշխատանքըֈ Ուստի կարևոր է դիտարկել սխեմայի պարամետրերի 

կայունությունը՝ ջերմաստիճանի փոփոխությունից կախված [1]ֈ 

Անալոգային համեմատչի լայն կիրառությունը ինտեգրալ սխեմաներում 

դարձնում է վերջինիս պարամետրերի կայուն լինելը շատ կարևորֈ 

Համեմատիչը նախատեսված է երկու անալոգային ազդանշանների 

համեմատման համարֈ Արդյունքում ստացվում է տրամաբանական 0/1 

մակարդակի ազդանշան. եթե A մուտքի լարումը բարձր է B մուտքի 

լարումից, ելքում ստացվում է տրամաբանական բարձր մակարդակ և 

համապատասխանաբար ցածր մակարդակ՝ հակառակ դեպքում (նկ. 1)ֈ 

Համեմատչի աշխատանքի հիմքում ընկած է դիֆերենցիալ զույգը 

(նկ. 2), որը ուժեղացնում է իրեն տրված երկու ազդանշանների 

տարբերությունը: Քանզի դիֆերենցիալ ուժեղարարը չի ապահովում 

բավարար ուժեղացում, չի աշխատում բարձր հաճախություններում, այն 
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կասկադավորում են կամ օգտագործում օպերացիոն ուժեղարարֈ 

Համեմատիչը օգտագործվում է մի շարք համակարգերում, ինչպիսիք են 

անալոգաթվային ձևափոխիչները (ԱԹՁ), անալոգային թեստավորող 

դողերը, դիմադրությունների կարգաբերման համակարգերը [2, 3]ֈ 

 

Նկ. 1: Համեմատիչ 

 
Նկ. 2: Դիֆերենցիալ ուժեղարար՝ հոսանքի հայելի բեռով 

 

Համեմատչի նախագիծըֈ Ստորև պատկերված է համեմատչի 

նախագիծը 14 նմ տեխնոլոգիական գործընթացի համար (նկ. 3)ֈ Որպես 

նախաուժեղարար օգտագործված է նկ. 2-ում պատկերված սխեմանֈ 

Այնուհետև միակասկադ ուժեղարարի հավելմամբ ստացվում է 

երկկասկադ օպերացիոն ուժեղարարֈ Վերջինիս ելքը տրամաբանական 

մակարդակների հասցնելու նպատակով օգտագործվում է պարզագույն 

շրջիչֈ 
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Նկ. 3: Համեմատչի սխեմատիկ նախագիծը երկկասկադ ուժեղարարի 

հիման վրա 

 

Ստացված արդյունքներֈ Ժամանակային պարամետրերի 

կախվածությունը դիտարկվել է ջերմաստիճանի հինգ արժեքների 

համար (Աղ.1): Կատարվել են մուտք-ելք, ժամանակային վերլու-

ծություններ այդ հինգ արժեքների համար (նկ. 4, 5)ֈ 

 

Նկ. 4: Համեմատչի մուտք-ելք բնութագիրը 
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Նկ. 5: Համեմատչի ժամանակային վերլուծությունը 
 

Ջերմաստիճանի ընտրված արժեքների համար դիտարկվել են 

համեմատչի ելքի փոխանջատման ճակատների և հապաղման 

կախվածությունները ջերմաստիճանի փոփոխությունից (նկ. 6, 7, 8)ֈ 

 

Նկ. 6: Աճող ճակատի կախվածությունը ջերմաստիճանից 

 

Նկ. 7: Նվազող ճակատի կախվածությունը ջերմաստիճանից 
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Նկ. 8: Հապաղման կախվածությունը ջերմաստիճանից 

Աղյուսակ 1. 

Ժամանակային պարամետրերի կախումը ջերմաստիճանից 

Ջերմաստիճան (0С) 0 20 40 60 80 100 

Աճող ճակատ (պվ) 72.1 71.6 74.7 75.9 78.5 80.1 

Նվազող ճակատ (պվ) 55.6 57.8 61 64 66.7 69 

Հապաղում (պվ) 287.9 292 295.7 299.6 303.3 306.8 

 

Եզրակացությունֈ Ուսումնասիրվել է համեմատիչների ընդհանուր 

կառուցվածքըֈ Նախագծվել է երկկասկադ ուժեղարարի հիման վրա 

անալոգային համեմատիչֈ Հետազոտվել  է նախագծված համեմատչի 

ժամանակային պարամետրերի կախումը ջերմաստիճանիցֈ 

Հետազության արդյունքները ցույց են տալիս, որ 0-1000С փոփոխության 

համար ճակատների փոփոխությունը կազմում է 11% և 24%, իսկ 

հապաղման փոփոխությունը՝ 6%: 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПАРАМЕТРОВ КОМПАРАТОРА В 

ЗАВИСИМОСТИ ОТ ТЕМПЕРАТУРЫ 

Бабаян А. В. 

 

В современных интегральных схемах вместе с увеличением скорости 

изменяется соотношение статической и динамической емкости, что 

приводит к самонагреву схемы и изменению условий работы. В данной 
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статье рассматривается изменение временных параметров в зависимости 

от температуры на примере компаратора. 

Ключевые слова: компаратор, моделирование, временной анализ, 

входные/выходные характеристики, FinFET, транзистор, интегральные 

схемы. 

 

STUDY OF CHANGE OF PARAMETERS OF THE COMPARATOR  

DEPENDS ON TEMPERATURE  

Babayan A. V. 

 

In modern integrated circuits, along with an increase in speed, the ratio 

of static and dynamic power changes, which leads to self-heating of the circuit 

and changes its operating conditions. The article describes the change of the 

time parameters depending on temperature using a comparator. 

Keywords: comparator, simulation, timing analysis, input/output 

characteristics, FinFET, transistor, integrated circuits. 
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Հոդվածում ներկայացված է Շիրակի լեռնաշղթայի 

էկոզբոսաշրջային հնարավորությունը և էկոզբոսաշրջային երթուղու 

քարտեզագրումը: Ներկայացվող օրինակելի երթուղու համար 

կատարված են հաշվարկներ ըստ տեղամասերի, որոնք ցույց են տալիս 

ինչպես երթուղու բարդությունը ամբողջությամբ, այնպես էլ ըստ 

առանձին տեղամասերի: Մեր կողմից կատարված հետազոտություն-

ները ցույց են տալիս Շիրակի լեռնաշղթայի տվյալ տեղամասի 

զբոսաշրջային առանձնահատկությունը և էկոզբոսաշրջային երթուղու 

գրավչությունը: 

Բանալի բառեր. Շիրակի լեռնաշղթա, երթուղի, անիմացիա, 

ծանրաբեռնվածություն, զբոսաշրջություն, բալ, գնահատական, 

էկոտուրիզմ, գետահովիտ: 
 

 Ներածություն: Էկոզբոսաշրջային ռեսուրսների գնահատումը 

ներկայումս ունի մեծ կարևորություն, քանի որ զբոսաշրջությունը 

Հայաստանի Հանրապետությունում հանդիսանում է տնտեսության 

զարգացման գերակա ճյուղ: Բացի պատմամշակութային զբոսաշրջային 

ռեսուրսներից, Հայաստանի համար հսկայական հնարավորություններ է 

ընձեռում հարուստ և բազմազան բնությունը: Վերջինս էլ հանդիսանում 

է էկոզբոսաշրջության գլխավոր օբյեկտը: Նկատի ունենալով այս 

հանգամանքը՝ մեր կողմից նպատակ է դրվել հետազոտել և բացահայտել 

հանրապետությունում քիչ հայտնի՝ Շիրակի լեռնաշղթայի 

էկոզբոսաշրջային հնարավորությունները: Կատարված հետազո-

տության արդյունքները թույլ կտան ներկայացնել Շիրակի մարզի 
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զբոսաշրջային հնարավորությունները՝ ավելացնելով մարզ այցելած 

զբոսաշրջիկների թիվը: 

Հետազոտությունը և մեթոդիկան: Շիրակի լեռնաշղթան մտնում է 

Հայկական լեռնաշխարհի հյուսիսային ծալքաբեկորավոր լեռների 

գոտու, արտաքին շարի լեռնաշղթաների մարզի մեջ: Այն ձգվում է 

արեմուտք-արևելք ուղղությամբ՝ Ախուրյան գետի հովտից մինչև 

Թռչկան գետի հովիտ՝ մոտ 83 կմ երկարությամբ: Հյուսիսից այն 

եզրավորվում է Սև և Թռչկան գետերի հովիտներով, հարավում՝ Շիրակի 

և Փամբակի գոգավորություններով:  

Շիրակի միջլեռնային գոգավորության նկատմամբ լեռնաշղթան 

ունի 400-450 մ հարաբերական բարձրություն և հստակ արտահայտված 

է ռելիեֆում: Առավելագույն բարձրությունը կազմում է 2555 մ՝ Ցուլասար 

գագաթում, այլ գագաթներից հայտնի են Մարալսարը (2431մ), 

Սեպասարը (2286մ), Վարանսարը (2365մ): Լեռնաշղթայի միջնամասից 

դեպի հյուսիս ձգվում է առանձին լեռնաբազուկ, որը միացնում է Շիրակի 

լեռնաշղթան Բազումի լեռնաշղթային, իսկ հարավում՝ Զաջուռի 

լեռնանցքի տեղամասում, լեռնաշղթան սահմանակցում է Փամբակի 

լեռնաշդթային [1]: 

Շիրակի լեռնաշղթայի տարբեր հատվածներում մերկանում են 

վերին կավճի կրաքարերը, ինչպես նաև վերին կավճի ու էոցենի 

գաբրոդիորիտները և գաբրոպորֆիրիտները [3]: Իևչ վերաբերում է 

նստվածքային կեղևի կառուցվածքին, ապա լեռնաշղթան կազմված է 

պորֆիրիտներից, տուֆոբրեկչիաներից: Կենտրոնական մասի 

ջրբաժանային գագաթները ծածկված են առավելապես էոցենի տուֆոգեն 

ապարներով, խճաքարերով և խճավազներով: Լեռնաշղթայի 

նախալեռնային գոտում առավելապես տարածված են պրոլյուվիալ 

արտաբերման կոները, որոնք որոշ տեղամասերում միաձուլվելով 

գոյացնում են պրոլյուվիալ շլեյֆներ [2]: 

Հողմնահարման հետևանքով շատ տեղամասերում ձևավորվել են 

ռելիեֆի յուրահատուկ ձևեր, որոնք կարող են հետաքրքրել 

զբոսաշրջիկներին: 

Էկոզբոսաշրջային արահետի քարտեզագրումը: Էկոզբոսաշրջային 

արահետի քարտեզագրման նպատակով որպես փաստացի նյութ 

օգտագործվել են հետազոտվող տարածքի 1:100 000 մասշտաբի 

տեղագրական քարտեզները, որոնց օգնությամբ ռելիեֆի մանրամասն 

վերլուծության միջոցով կազմվել է էկոարահետի հետագիծը, որը տվյալ 

դեպքում անցնում է Շիրակի լեռնաշղթայի ջրբաժանային գոտին 
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լայնակիորեն հատող լեռնանցքներով, ինչպես նաև տեղանքում 

տարածված մանր գետահոսքերի հունային տեղամասերով: Վերջիններս 

առավելապես իրենցից ներկայացնում են Թռչկան և Սև գետերի 

համապատասխանորեն աջակողմյան և ձախակողմյան վտակները: 

Թվային քարտեզի կազմման համար որպես ռելիեֆի թվային հիմք 

կիրառվել են արբանյակային հանույթների միջոցով կազմված 

ASTER_GDEM ռելիեֆի թվային մոդելները: Քարտեզի և էկոարահետի 

երկայնական կտրվածքի կազմումը, ինչպես նաև վերջինիս համար 

մակերևույթի թեքությունների հաշվարկային գործընթացն իրակա-

նացվել է Surfer 19 քարտեզագրական ծրագրի օգնությամբ: Արդյունքները 

ներկայացված են Նկար 1-ում: 

Էկոարահետի ընդհանուր երկարությունը կազմում է մոտ 23 կմ: 

Այն տրոհված է ընդհանուր թվով 18 դիտակետերի, որոնք առավելապես 

կենտրոնացած են Շիրակի լեռնաշղթայի ջրբաժանային գոտում և 

Թռչկան գետի հովտում: 

Էկոարահետի երկայնքով մակերևույթի թեքությունների մասին 

գաղափար կազմելու համար նկարում ներկայացված են նաև 

մակերևույթի թեքությունները, որոնց առավելագույն արժեքը հասնում է 

35°-ի Շիրակի լեռնաշղթայի տեղամասում:  

Երթուղու սկիզբը հանդիսանում է Ջաջուռի լենանցքը (1900մ), 

որպես առաջին օբյեկտ ընտրված է Հզազի ձորոմ գտնվող Մեծ եղեռնի 

զոհերի հուշակոթողը, որից հետո այն կտրուկ բարձրանում է (35°) դեպի 

երկրորդ դիտակետ, որի բարձրությունը արդեն անցնում է 2000մ-ից: Այս 

տեղամասը կարելի է համարել դժվար անցանելի մեծ թեքությունների 

պատճառով: Երթուղու վրա առավել հետաքրքրական է 6-րդ դիտակետը, 

որը գտնվում է ավելի քան 2200մ բարձրության վրա: Այստեղից բացվում 

է հրաշալի տեսարան Շիրակի դաշտի վրա: Երթուղու ամենաբարձր 

կետը գտնվում է 7-րդ դիտակետում, որի բարձրությունը հասնում է 

2400մ: Այն, ըստ էության, գտնվում է լեռնաշղթայի ջրբաժանի վրա, որից 

հետո սկսվում է վայրէջքը դեպի Չիչխանի հովիտ: Դիտակետից 

արևմուտք, մոտ 1կմ հեռավորության վրա բարձրանում է Շիրակի 

լեռնաշղթայի ամենաբարձր գագաթը՝ Ցուլասարը (2555մ): Վերջինս 

հանդիասնում է էկոզբոսաշրջային երթուղու գլխավոր դիտարժան 

օբյեկտներից մեկը: Ցուլասարը իրենից ներկայացնում է կոնաձև մի 

գմբեթ, որը կազմված է կրաքարերից, անդեզիտներից, տեղ-տեղ 

մերկանում են դացիտային ապարներ: Լեռնալանջերի թեքությունը 

հյուսիսային լանջերին անցնում է 30°-ից, ինչը զգալիորեն դժվարացնում 
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է վերելքը: Ավելի բարդ է վերելք իրականացնել հարավային կողմից, 

քանի որ այս հատվածում լանջերն ունեն մեծ մասնատվածություն և 

բարդ հովտաձորակային ցանց: Զբոսաշրջիկների համար առավել 

հարմարը Ցուլասարի արևելյան լանջն է, որտեղ թեքությունները չեն 

գերազանցում 20°-ը: 

 
Նկ. 1: Էկոարահետի երթուղին և ընդլայնական կտրվածքը: 

 

Վերելքի ընթացքում հունիս-հուլիս ամիսներին զբոսաշրջիկների 

համար հեատքրքրական կլինի ենթալպյան բուսածածկույթը, որ 

Ցուլասարի լանջերին տարածվում է մարգագետնային բուսակա-

նություն, որն աչքի է ընկնում տեսակային մեծ բազմազանությամբ: 

Այստեղ մեծ տարածում ունեն Օշեի զանգակածաղիկը, Ստևենի 

խատուտիկը, ուրցի և վայրի սոխի բազմաթիվ տեսակներ: Նման 

տեսակային բազմազանության պայմաններում զբոսաշրջիկների համար 

կարելի է կազմակերպել օգտակար բույսերի և դեղաբույսերի հավաք: 

7-րդ դիտակետից երթուղին իջնում է մեղմաթեք լանջով, ոչ խորը  

V-աձև հովտով, իսկ թեքությունները տատանվում են 12-ից մինչև 23°-ի 

սահմաններում: 9-րդ դիտակետից մինչև Թռչկան ջրվեժի երթուղին 
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անցնում է Չիչխան գետի հովտով, որն իրենից ներկայացնում է V-աձև 

ասիմետրիկ հովիտ: Այն ունի փարթամ և շատ յուրահատուկ 

բուսականություն, ինչը լավ նախադրյալ է բուսաբանական տուրերի 

կազմակերպման համար: 

Ռելիեֆը ավելի է բարդանում Թռչկան ջրվեժից մինչև Շիրակամուտ 

ընկած հատվածում, որտեղ գետահովիտը վերածվում է կիրճի: 

Երկրաբանական մերկացումները, յուրահատուկ ձևերը, երթուղու այս 

հատվածը ևս դարձնում են խիստ գրավիչ զբոսաշրջիկների համար: 

Կիրճի  աջակողմյան լանջերը անտառապատ են, այստեղ պահպանվում 

են կաղնու ռելիկտային եզակի անտառներ: 

Ամբողջ երթուղու ընթացքում հնարավություններ կան 

ձկնորսության համար: Կարելի է իրականացնել օգտակար բուսերի, 

սնկերի և դեղաբույսերի հավաքում: 

Մեր կողմից կատարվել է նաև ներկայացված երթուղու 

բարդության գնահատում: Վերջինս անհրաժեշտ է կատարել երթուղի 

դուրս գալուց առաջ: Հետիոտն երթուղու բարդության գնահատման 

մեթոդիկան հիմնվում է մի շարք ցուցանիշների ինտեգրալ 

գնահատականի վրա: 

Այդ ցուցանիշների մեջ են մտնում՝ 

ա) երթուղու տևողությունը, 

բ) արգելքների առկայությունը երթուղու վրա, 

գ) երթուղու երկարությունը (L), 

դ) երթուղու տևողությունը (T), 

ե) երթուղու ինքնավարությունը, 

զ) բարձրությունների ամպլիտուդան (Δh): 

Նկատի ունենալով այն հանգամանքը, որ Հայաստանի 

Հանրապետության տարածքում զբոսաշրջային երթուղիները չունեն մեծ 

երկարություն, մեր կողմից կազմվել է հետիոտն երթուղու գնահատման 

նոր աղյուսակ, որտեղ ներկայացված տվյալները մշակվել են մեր կողմից 

(տես՝ աղյուսակ 1.):  

Հաշվարկելու համար երթուղու բարձրությունների տատանման 

գործակիցը՝ մեր կողմից օգտագործվել է հետևյալ բանաձևը. 

                                                                            (1), 
որտեղ՝ K- բարձրությունների տատանման գործակիցն է, Δh – երթուղում 

բարձրությունների տատանման գումարային արժեքն է, (կմ), B – 4կմ 

նորմավորման արժեքը: Երթուղու ինքնավարության գործակիցը 

վերցված է աղյուսակ 3-ից: 
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Աղյուսակ 1.  

Հետիոտն երթուղու բնութագրիչները 

Երթուղու ցուցանիշները 

Երթուղու բարդության 

աստիճանը 

I II III IV V VI 

Երթուղու տևողությունը (T) օր,     

(ոչ պակաս քան) 
2 4 6 8 10 12 

Երթուղու երկարությունը (L) կմ   

 (ոչ պակաս քան) 
5 10 15 20 25 30 

Արգելքների քանակությունը (ԱՔ) (մինչև) 2 4 6 8 10 12 

Շրջանի դժվարամատչելիությունը Որոշվում է աղյուսակ 2 

Շրջանի աշխարհագրական ցուցանիշը Որոշվում է աղյուսակ 2 

Երթուղու ինքնավարությունը Որոշվում է աղյուսակ 3 

Բարձրությունների ամպլիտուդայի 

գործակիցը (K) 
Որոշվում է բանաձևով 2 

Ընդամենը       
 

Օգտագործելով տվյալները՝ ստորև բերված բանաձևով մեր կողմից 

հաշվարկվել է երթուղու ինտեգրալ գնահատականը, ինչը լիարժեքորեն 

բացահայտում է առաջարկվող երթուղու բարդությունը, 

առանձնահատկությունը և երթուղուն մասնակցելու մարդկանց 

հնարավորությունները: 

                                                      D= G × K × A                                               (2) 

Աղյուսակ 2.  

Աշխարհագարական շրջանների դժվարանցանելիության գործակիցները 

և աշխարհագրական ցուցանիշները1 

№ Շրջանի անվանումը 
Դժվարանցանելիության 

գործակիցը (K) 

Աշխարհագրական 

ցուցանիշը (G) բալ 

1 Ղրիմ 0,30 2 

2 Անդրկովկաս 0,33 4 

3 Արևմտյան Կովկաս 0,35 4 

4 Արևելյան Կովկաս 0,40 5 

5 Կենտրոնական Կովկաս 0,42 5 

6 Ալթայ 0,60 8 

7 Պամիր 0,70 9 

Հաշվարկների արդյունքնում ստացվել են հետևյալ արդյունքները. 

երթուղու բարձրությունների տատանման գործակիցը՝ 100: Ըստ 

                                                 
1 Ըստ Методика категорирования пешеходного маршрута (утверждено решением 

Президиума ФСТР от 30 ноября 2016 г.) 
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աղյուսակ 3-ի տվյալների՝ երթուղու ինքնավարության գործակիցը 

հավասար է 0,7-ի, քանի որ երթուղին անցնելու համար անհրաժեշտ է 

տրանսպորտային օժանդակություն: 

Աղյուսակ 3.  

Երթուղու ինքնավարության ցուցանիշը 
 

Երթուղու ինքնավարության աստիճանը 

 

Ինքնավարության 

գործակիցը (A)2 

Երթուղին անցնելու է խումբը լիարժեք 

ինքնավարությամբ: 
1,0 

Երթուղին անցնելու է խումբը տրանսպորտային 

օժանդակությամբ: 
0,7 

Երթուղին անցնում է մեկ բնակավայրով: 0,5 

Երթուղին անցնում է երկու և ավելի բնակավայրերով: 0,2 

Հաշվարկի համար երրորդ ցուցանիշը վերցված է աղյուսակ 2-ից: 

Արդյունքում պարզ է դառնում, որ առաջարկվող երթուղու ինտեգրալ 

գնահատականը կազմում է 280 բալ, ինչը համապատասխանում է միջին 

բարդության երթուղիների չափանիշին: Ստացված ինտեգրալ 

գնահատականը համեմատելով աղյուսակ 3-ում ներկայացված 

տվյալների հետ3՝ կարելի է ասել, որ ներկայացված երթուղին կարող են 

անցնել նաև ոչ հատուկ պատրաստվածության զնոսաշրջիկները: 

Եզրակացություններ: 

Կատարված հետզոտության հիմա վրա կարելի է ասել որ. 

1. Ներկայացված երթուղին ճիշտ է ընտրված: Այն ունի 

բավականաչափ ռեսուրսներ, որոնց հիմքում ընկած են հարուստ 

կենսաբազմազանությունը և բարդ երկրաբանական կառուցվածքը: 

2. Երթուղին ունի միջին բարդություն, ինչը թույլ կտա այն 

իրականացնել զբոսաշրջիկների մեծ շրջանակներում, տարբեր 

տարիքային խմբերում՝ առանց սահմանափակումների: 

3. Երթուղու ինտեգրալ գնահատականը կարող է փոփոխվել՝ 

պայմանավորված նրա ինքնավարության աստիճանի 

փոփոխությունով:  

4. Զբոսաշրջային երթուղիների գնահատման՝ մեր կողմից 

ներկայացված մեթոդիկան կարելի է օգտագործել Հայաստանի 

տարածքում այլ երթուղիների գնահատման համար, քանի որ 

                                                 
2 Для маршрутов 1-2 категории сложности коэффициент автономности маршрута равен 1. 
3Դժվարանցանելիության գործակիցը Անդրկովկասի համար 0,33 է, որը միջին 

ցուցանիշ է, իսկ աշխարհագրական ցուցանիշը 4 է, որը նույնպես միջին ցուցանիշ է:   
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ստացված արդյունքները սպառիչ տեղեկություն են տալիս 

երթուղու վերաբերյալ: 

 

ОЦЕНКА ЭКОТУРИСТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ ШИРАКСКОГО ХРЕБТА И 

ЕГО КАРТОГРАФИРОВАНИЕ 

Мартиросян Л. М., Абрамян В. М., Саргсян Р. С., Акобян А. А.  

 

В статье представлены экотуристические возможности Ширакского 

хребта и картографирование экотуристического маршрута. Для 

представленного примерного маршрута проведены подсчеты по 

отдельным участкам, которые отражают сложность как всего маршрута, 

так и его отдельных участков. Проведенные нами исследования отражают 

туристические особенности исследуемой части Ширакского хребта и 

привлекательность экотуристического маршрута. 

Ключевые слова: Ширакский хребет, маршрут, анимация, нагрузка, 

туризм, баллы, оценка, экотуризм, речная долина. 

 

ASSESSMENT OF ECOTOURISTIC RESOURCES OF SHIRAK MOUNTAIN 

RANGE AND ITS MAPPING 

Martirosyan L. M., Abrahamyan V. M., Sargsyan R. S., Hakobyan A. A. 

 

The article presents the ecotourism opportunities of the Shirak range and 

the mapping of the ecotourism route. For the presented approximate route, 

calculations were made for individual sections, which reflect the complexity of 

both the entire route and its individual sections. Our research reflects the 

tourist features of the studied part of the Shirak range and the attractiveness of 

the ecotourism route. 

Keywords: Shirak range, route, animation, load, tourism, points, 

assessment, ecotourism, river valley. 
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ԼԵՌՆԱՅԻՆ ԳՅՈՒՂԱԿԱՆ ԲՆԱԿԱՎԱՅՐԵՐԻ ԵՎ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
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Գրիգորյան Վ. Վ. 

 

Աշխատանքում ուսումնասիրվել է Հայաստանի Հանրապետության 

լեռնային գյուղական բնակավայրերի բնակչության շարժի 

գործընթացները՝ պայմանավորված տասնամյակներ շարունակ 

գյուղատնտեսության մասնագիտացման փոփոխություններով: Դա 

հանգեցրել է գյուղական բնակավայրերի բնակչության նվազեցմանը, 

երբեմն էլ՝ ապաբնակեցմանը: 

 Փորձ է արվել վերլուծել լեռնային բնակավայրերի բնակչության 

շարժի և դրանցում գյուղատնտեսության մասնագիտացման 

փոխկապակցվածությունը, որը կարող է հիմք հանդիսանալ 

բնակավայրերի կայունացմանը: 

 Բանալի բառեր.  լեռնային բնակավայր, գյուղատնտեսական 

մասնագիտացում, ապաբնակեցում, բնակչության ցուցանիշ, 

բնակչության միգրացիա, բնակավայրի կարգավիճակ: 
 

Խնդրի դրվածքը: Լեռնային գյուղական բնակավայրերի մեծությունը  

կարևոր նշանակություն ունի ինչպես արտադրության կազմակերպման, 

այնպես էլ բնակչության սպասարկման բոլոր ձևերի իրականացման 

համար: Սովորաբար խոշոր գյուղական բնակավայրերը, ի տարբե-

րություն փոքր գյուղական բնակավայրերի, բնորոշվում են լայն 

հնարավորություններով. ունեն գյուղատնտեսական և արդյունա-

բերական արտադրական ձեռնարկություններ, սպասարկման 

համեմատաբար բարձր մակարդակ՝ տիպային հարմարավետ 

դպրոցներ, մշակույթի ու առողջապահական հիմնարկներ: Մինչդեռ 

գյուղական փոքր բնակավայրերն արտադրության և սպասարկման 

տարածքային կազմակերպման գործում ստեղծում են մի շարք 

դժվարություններ: 

    2 0 2 1  № 1  
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Խորհրդային վերջին տարիներին ՀՀ գյուղական բնակավայրերի 

միջին մարդաշատությունը կազմում էր 1135 մարդ (1989 թ.), որն ինքնին 

բավականին մեծ ցուցանիշ էր (ԽՍՀՄ հանրապետությունների մեծ 

մասում այդ ցուցանիշը չէր հասնում նույնիսկ 500-ի): 

Իրականում մեր հանրապետությունում գյուղական բնակավայրերի 

բնակչության թվաքանակի տատանումները մեծ են՝ սկսած մի քանի 

տասնյակ մարդուց մինչև 8000 և ավելի բնակիչ: Ըստ մարդաշատության՝ 

հեղինակը գյուղական բնակավայրերը բաժանում է հետևյալ խմբերի՝  

 մանր գյուղեր - մինչև  100 բնակիչ, 

 փոքր գյուղեր – 101-500 բնակիչ, 

 միջին գյուղեր – 501-1000 բնակիչ, 

 մեծ գյուղեր – 1001-3000 բնակիչ, 

 խոշոր գյուղեր – 3001-5000 բնակիչ, 

 գերխոշոր գյուղեր – 5001-ից ավելի բնակիչ: 

Գյուղական փոքր բնակավայրերի ապաբնակեցման և միավորման, 

ինչպես նաև գյուղական բնակչության աճի շնորհիվ խորհրդային 

ժամանակաշրջանում զգալիորեն մեծացել է գյուղական բնակավայրերի 

միջին մարդաշատության ցուցանիշը: 1920-1989 թթ.  գյուղական 

բնակավայրերի միջին մարդաշատությունը (1926 թ. 541 մարդ) աճել է 

շուրջ 2.1 անգամ: 

Աշխատանքի արդյունքների վերլուծություն: Մեր 

հանրապետությունում տակավին զգալի թիվ են կազմում  փոքրաթիվ 

բնակչությամբ բնակավայրերը: 1988 թ. դրությամբ  մինչև 500 բնակիչ 

ունեցող բնակավայրերի թիվը կազմում էր 295, ընդ որում՝ 6 

բնակավայրեր ունեին մինչև 50 բնակիչ, որոնց միջին 

մարդաշատությունը  կազմում էր 26 մարդ: Գյուղական բնակավայրերը 

հատկապես  փոքր են լեռնային խիստ կտրտված մակերևույթ ունեցող 

շրջաններում և շատ բարձր՝ համեմատաբար հարթ մակերևույթ ունեցող 

տարածքներում (Աշոցք): 

Աղյուսակի տվյալներից երևում է, որ ՀՀ լեռնային և բարձր լեռնային 

գյուղական բնակավայրերի ավելի քան 21%-ը (213 բնակավայր) փոքր են, 

ունեն մինչև 500 բնակիչ: Լեռնային փոքր բնակավայրերի մեջ 

համեմատաբար մեծ տեսակարար կշիռ ունեն 100-300 բնակիչ ունեցող 

գյուղական բնակավայրերը, որոնք կազմում են լեռնային և բարձր 

լեռնային փոքր գյուղական բնակավայրերի ավելի քան 44%-ը (94 

բնակավայր): Ավելի անհանգստացնող են մինչև 100 բնակիչ ունեցող 

լեռնային բնակավայրերը, որոնց թիվը կազմում է 62 (29 %), ընդ որում՝ 
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30 բնակավայր ունեն զրոյական բնակչություն: Այս բնակավայրերի 

սոցիալ-տնտեսական պայմանները չափազանց վատթար են, և եթե 

առաջիկայում այս բնակավայրերում բնակչության արտահոսքը 

չկանխվի, ապա մի քանի տարի հետո մնացած 32-ն էլ կդառնան 

անմարդաբնակ: 

Աղյուսակ 1. 

ՀՀ լեռնային և բարձր լեռնային փոքր գյուղական բնակավայրերի թիվն 

ըստ մարզերի [1, 5] 
 

 

    Մարզեր 

Բնակչության թիվը (մարդ) 

Լեռնային և 

բարձր լեռ-

նային 

գյուղական 

բնակավայ-

րերի թիվը 

0-ական  

բնակչություն 

ունեցող 

մինչև 

50 

51-

100 

101-

200 

201-

300 

301-

400 

401-

500 

Արագածոտն 34 3 1 2 7 6 5 10 

Արարատ 4 - - - - 4 - - 

Արմավիր - - - - - - - - 

Գեղարքունիք 32 4 1 1 9 7 5 5 

Լոռի 18 2 3 - 6 3 2 2 

Կոտայք 9 1 - - 2 1 3 2 

Շիրակ 51 6 5 3 11 14 6 6 

Սյունիք  41 6 10 3 7 6 4 5 

Վայոց ձոր 20 4 2 1 4 7 1 1 

Տավուշ 2 2 - - - - - - 

Ընդհանուր 213 30 22 10 46 48 26 31 

Աղյուսակ 2. 

ՀՀ լեռնային և բարձր լեռնային գյուղական բնակավայրերի բնակչության 

շարժը 1959-2019 թթ. [1,2,3,6] 

Մարզ 
Տարեթիվ (մարդ) 

1926 1939 1959 1988 1999 2012 2019 

Արագածոտն 39969 27992 6513 5296 5426 5780 6173 

Արարատ 1981 1674 937 905 780 926 880 

Արմավիր - - - - - - - 

Գեղարքունիք 89840 66545 14151 20565 6982 7704 7270 

Լոռի 24663 22118 5769 6448 2679 2748 2615 

Կոտայք 15406 11194 3361 3351 2776 2812 2458 

Շիրակ 52035 40909 16525 18659 9758 10070 9815 

Սյունիք  25300 19694 15410 10281 7605 7050 6243 

Վայոց ձոր 11355 8846 7952 7281 3968 3724 3438 

Տավուշ 217 198 146 265 24 - - 

Ընդհանուր 260766 199170 70764 73051 39998 40814 38892 

Աղյուսակի տվյալները ցույց են տալիս, որ լեռնային գյուղական 

բնակավայրերի դատարկման առաջին պատճառը եղել է 1988 թվականի 
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հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտը, և բնակչության թիվը պակասել է           

47%-ով: Դա ավելի ակնառու էր Գեղարքունիքի, Շիրակի, Սյունիքի և 

Վայոց ձորի մարզերում: Վերջին տասնամյակի ընթացքում որոշակի 

ծրագրերի իրականացման արդյունքում նկատվում է լեռնային 

գյուղական բնակավայրերի բնակչության կայունացում՝ պայմանա-

վորված ենթակառուցվածքների որոշակի բարելավումով: 

Գյուղական բնակավայրերի միջին մարդաշատության ավելի քան 

կրկնակի աճը խորհրդային ժամանակաշրջանում հանդիսանում էր 

նշանակալից նվաճումներից մեկը: Երևույթի առավելությունը այն է, որ 

փոքրաթիվ բնակչություն ունեցող գյուղական բնակավայրերում 

կուլտուր-կենցաղային, կրթական, առողջապահական, տնտեսական 

գործի կազմակերպումը բազմաթիվ դժվարությունների հետ է կապված: 

Հարկ է նշել, որ մինչև 500 բնակիչ ունեցող գյուղական բնակավայրերում 

տնտեսական տեսակետից արդյունավետ չէ մշակութային, սպորտային 

համալիրների, ունիվերսալ սպասարկման օբյեկտների և այլ 

անհրաժեշտ շինությունների կառուցումը: Այս բոլորը կարելի է 

իրականացնել մեկ համալիր կառույցի շրջանակներում: Առավել դժվար 

է կրթական գործընթացը: Այսպես, շուրջ 500 բնակիչ ունեցող գյուղական 

բնակավայրերում կարելի է ունենալ 200-250 աշակերտական տեղով 

դպրոց, իսկ 200-300 բնակիչ ունենալու դեպքում՝ 100-120 տեղանոց: 

Առաջ է գալիս  ոչ միայն դպրոցաշինության, այլ նաև կրթական գործի 

աստիճանական կազմակերպման հիմնախնդիր՝ տարրական, 

հիմնական և ընդհանուր միջնակարգ: Առանձին դեպքերում 

աշակերտների տեղաշարժը դառնում է խնդիր, որը հանգեցնում է գյուղի 

բնակչության պակասեցմանը: Այս խնդիրը առկա է հանրապետության 

գրեթե բոլոր մարզերում և դրանց առանձին տարածաշրջաններում: 

Հանրապետությունում առկա է շուրջ 100 դպրոց, որոնք միջնակարգ են, 

սակայն ունեն 100-ից պակաս աշակերտ, շուրջ 150 հիմնական 

դպրոցներ, որոնք ունեն 50-ից պակաս աշակերտ, շուրջ 40 տարրական 

դպրոց, որոնք ունեն մինչև 20 աշակերտ, 61 գյուղական բնակավայրեր, 

որտեղ բացակայում են կրթական հաստատությունները [1,4]: Այս բոլորը 

վկայում է այն մասին, որ  պետք է մեծ ուշադրություն դարձնել փոքր 

բնակավայրերը հզորացնելու և բարեկարգելու վրա: Փոքր 

բնակավայրերը, երբեմն ունենալով բնակության  համար աննպաստ 

պայմաններ (տրանսպորտային թույլ կապ, կենցաղային անբավարար 

պայմաններ, աշխատատեղերի բացակայություն և այլն), արտագնա 
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աշխատանքի մեկնողների պատճառով  միշտ մնում են փոքր, շատ 

դեպքերում նվազում և նույնիսկ վերանում են: 

1988թ.-ից հայ ադրբեջանական կոնֆլիկտի արդյունքում  

Հայաստանի Հանրապետության ադրբեջանաբնակ բնակավայրերը 

դատարկվեցին, որի արդյունքում կտրուկ ավելացավ փոքր և 

ապաբնակեցված գյուղական բնակավայրերի թիվը: Հետխորհրդային 

տարիներին այդ բնակավայրերը գրեթե մնացին դատարկ, չբնակեցվեցին 

ադրբեջանից բռնագաղթվածներով: Դրա հետևանքն այն էր, որ 

բռնագաղթվածները գերազանցապես քաղաքաբնակներ էին և չէին 

հարմարվում տեղի  բնական և սոցիալ-տնտեսական պայմաններին: 

Ընդհանուր առմամբ այս և ընդհանրապես լեռնային տարածքների 

մեծ մասը հնարավորություններ ունի ռեկրեացիայի, զբոսաշրջության 

տարբեր ձևերի զարգացման: Այդպիսի պայմաններ առկա են Աշոցքի և 

Սիսիանի սարահարթերում, «Դիլիջան» և «Արևիկ» ազգային պարկերի 

տարածքներում և այլուր: 

Մեր հանրապետության զարգացման շահերը արդի պայմաններում 

պահանջում են ոչ թե վերացնել փոքր, սակավամարդ բնակավայրերը, 

այլ աշխատել դրանք դարձնել բազմամարդ և խոշոր: 

Ի տարբերություն շատ երկրների՝ Հայաստանում տիրապետող է 

գյուղական բնակավայրերի ֆունկցիոնալ տիպերի միատարրություն: 

Մեզ մոտ գյուղատնտեսական գործառույթը  բնորոշ է գրեթե բոլոր 

գյուղական բնակավայրերին: Գրեթե բացակայում են ոչ 

գյուղատնտեսական գործառույթներ ունեցող գյուղական բնակավայրերը 

(ձկնորսական, անտառտնտեսության և այլն), իսկ երկաթուղային 

կայարաններին, առողջարանին, անտառտնտեսությանը, թռչնաֆաբրի-

կային, գինու գործարանին և գազանաբուծական ֆերմային կից 

բնակավայրերի ճնշող մեծամասնությունն էլ ունի զրոյական 

բնակչություն: Այստեղ հատկանշական են միայն որոշ բնակավայրեր, 

որոնք կայուն են և ստացել են նոր անվանումներ՝ Գինեվետ, Ջրառատի 

թռչնաֆաբրիկա, Անի կայարան, Վահագնաձոր: Որոշ կից բնակավայրեր 

ձուլվել են. այդպիսիք են Արաքս երկաթգծի կայարանին կից ավանը 

Մյասնիկյանի մեջ, Նալբանդ երկաթգծի կայարանին կից ավանը 

Շիրակամուտի մեջ, Մխչյան երկաթգծի կայարանին կից ավանը 

Մխչյանի մեջ և այլն:  

1950-ական թվականներին Հայաստանի հարթավայրային և 

նախալեռնային չմշակված (բեդլենդներ-ղռեր) տարածքների յուրացման 

հետ ծնունդ են առել  մեծ թվով այգեգործական տնտեսություններ, որոնց 
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շուրջ ձևավորվել են կանոնակարգված հատակագծով ավաններ: Սրանց 

զգալի մասը զբաղվում էին նաև լեռնահանքային արդյունաբերությամբ:  

Այդպիսիք էին Արագածավանը, Քարակերտը, Արտենին, Մյասնիկյանը, 

Դալարիկը, Լուկաշինը, Խանջյանը և այլն: Շնորհիվ Հայաստանի 

լեռնային շրջաններից, ինչպես նաև Ջավախքից տեղափոխվածների՝ այս 

բնակավայրերը արագ խոշորանում են և դառնում մարդաշատ: Դրանց 

թիվը 71 է: 

Վերակառուցման ժամանակաշրջանում առաջացել է անհրաժեշ-

տություն վերականգնելու այն ամենը, ինչն իր վրա է կրում անցյալի 

տնտեսական պատմությունը: Դա ապահովելու է լեռնային շրջանների 

հասարակության գործունեության ավանդական ձևերի պահպանումը, 

վերականգնումը, որն իր տարբեր կողմերով վեր է հանում հայ ժողովրդի 

մշակույթի ավանդույթի բազմաթիվ տարրեր: 

Լեռնային տարածքների նպատակահարմար և արդյունավետ 

բնակեցումը ունի տնտեսական կարևոր նշանակություն: Բնակեցման 

արդյունավետությունը հարթավայրային շրջաններում լուծվում է 

անհամեմատ հեշտ, քան նախալեռնային և լեռնային շրջաններում: 

Լեռնային, հատկապես խիտ բնակեցված երկրներում, ինչպիսին 

Հայաստանի Հանրապետությունն է, բարձրադիր շրջանների լիարժեք 

բնակեցումը ձեռք է բերում կենսական նշանակություն: Պատահական չէ, 

որ աստիճանաբար մեծ ուշադրություն է դարձվում այդ խնդրի լուծմանը: 

Հայաստանի Հանրապետությունում արդյունաբերության բազմա-

կողմանի զարգացման հետևանքով փոխվել են բնաաշխարհագրական ոչ 

միանման պայմաններ ունեցող տարածքների օգտագործման 

հնարավորությունները: 

Ժամանակակից ջրաշինարարական աշխատանքների բարձր 

մակարդակը  թույլ է տալիս ընդգրկելու նախկինում ջրասակավության 

հետևանքով գյուղատնտեսական մշակումից դուրս մնացած հողա-

տեսքերը, որոնք օգտագործվում էին ոչխարաբուծության համար 

ձմեռային շրջանում որպես արոտավայրեր, իսկ այժմ կարող են 

զբաղեցվել գյուղատնտեսական արժեքավոր մշակաբույսերի 

մշակության համար: Դրա վառ ապացույցն է Արարատյան դաշտը 

եզրավորող սարավանդները և նախալեռնային շրջանները: 

Ուսումնասիրության արդյունքում նկատվել է նաև հակառակը, որ 

լեռնային տարածքների հողատեսքերը հարթավայրային շրջաններում 

աշխատատար բուսաբուծության զարգացման շնորհիվ դարձել են 

անմշակ: Մյուս կողմից հարթավայրային շրջանների գյուղատնտե-
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սության մեքենայացումը լրացուցիչ խթան հանդիսացավ լեռնային 

գյուղական բնակավայրերի փոքր գյուղերի նվազեցմանը:  

Նախկինում, երբ ամբողջ աշխատանքը կատարվում էր ձեռքի և 

կենդանի քաշող ուժերով, գյուղացու համար գրեթե տարբերություն 

չկար՝ նա ապրում է լեռնային, թե հարթավայրային շրջանում: Սակայն  

գյուղատնտեսական աշխատանքների մեխանիզացման, մեքենայացման 

և էլեկտրիֆիկացման հետևանքով լեռնային և հարթավայրային գյուղերի 

միջև մեծանում է տարբերությունը, ու համապատասխան միջոցա-

ռումներ չկիրառելու հետևանքով այն աստիճանաբար ավելի է 

խորանում և կազմում նոր որակ: 

Այս խորացման հետևանքով բնակչության արտահոսքը ավելի է 

լինում լեռնային գյուղերից, քան հարթավայրերից: Բնակչության 

արտահոսքը լեռնային գյուղերից կատարվում է երկու պատճառով՝ 

միգրացիա (աշխատանք կատարելու մյուս, մոտակա շրջաններում) և 

աշխարհագրական (բնակության վայրը փոխելու): 

Խորհրդայնացման սկզբից արտահոսքի ավելացումը  նպաստել է 

տնայնագործության վերացմանը: Ձմռան ամիսներին լեռնեցին 

զբաղվում էր տնայնագործությամբ: Թեթև արդյունաբերության 

զարգացումը խոչընդոտեց լեռնային գյուղացու տնայնագործական 

իրերի վաճառքին, որը նպաստեց լեռնային շրջաններից դեպի 

արդյունաբերական կենտրոններ միգրացիայի ավելացմանը: Ինչպես 

մյուս հանրապետություններում, այնպես էլ Խորհրդային Հայաստանում 

1920-ական թվականների վերջերին և 1930-ականների սկզբներից 

սկսվեց կոլեկտիվ տնտեսությունների ստեղծումը: Աշխատանքների 

մեքենայացումը պայմաններ ստեղծեցին գյուղերում ազատ ձեռքերի 

ավելանալուն, որն իր հերթին նպաստեց բնակչության միգրացիայի 

ավելացմանը: 

Լեռնային գյուղերից բնակչության միգրացիայի ավելացման վրա 

մեծ ազդեցություն ունեցավ նաև հարկային քաղաքականությունը՝ 

հողատարածության հաշվով: Այստեղ հաշվի չէին առնում այն պայմանը, 

որ լեռնային հողատեսքերը որակական տեսակետից համեմատաբար 

վատորակ են և սակավաբեր: 

Այս ամենի հետ պետք է անդրադառնալ նաև լեռնային գյուղերի 

սոցիալ-տնտեսական հարցերին, որոնք այն ժամանակներից սկսած 

մինչև այսօր հանդիսաում էին տնտեսաաշխարհագրական կարևոր ու 

դժվարին պրոբլեմներից մեկը: Ուսումնասիրությունները ցույց են տվել, 

որ այսօր ևս անբավարար է լեռնային գյուղերի նյութական բազան: 
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Գյուղական բնակավայրերի մեծ մասում չկան նախադպրոցական 

հիմնարկներ, կուլտուր-կենցաղային, առևտրային,  արտադրական 

հիմնարկներ և այլ սպասարկման կառույցներ: Նոր ստեղծված 

ընտանիքները բավարարված չեն բնակարաններով:  

Խորհրդային իշխանության տարիներին զգալի աշխատանքներ են 

կատարվել գյուղական բնակավայրերի սոցիալ-տնտեսական պայման-

ները բարելավելու ուղղությամբ: Քանի որ աշխատանքները լայն ծավալ 

են ընդգրկել հարթավայրային գյուղերում, քան լեռնային գյուղերում, այդ 

իսկ պատճառով նրանց միջև եղած տարբերությունը ոչ միայն չի 

մեղմացել, այլ ավելի է խորացել: 

Եզրակացություն: Այսպիսով, կապված ֆիզիկաաշխարհագրական 

պայմանների և արտադրության մասնագիտացման փոխպայմանա-

վորվածության հետ՝ պարզաբանվեցին գյուղական բնակավայրերի 

բնակչության նվազեցման պատճառները, և առաջարկվում է 

ներքոհիշյալ պայմանները լեռնային բնակավայրերի կայունացման 

համար. 

 Հարթավայրային շրջանների բարենպաստ բնակլիմայական 

պայմաններում գտնվող  անմշակ վատորակ հողերի յուրացումը 

հիմք հանդիսացավ լեռնային շրջանների գյուղական 

բնակավայրերի զգալի դատարկմանն ու նվազեցմանը: 

 Փոքր և մանր գյուղական բնակավայրերում սպասարկման 

ենթակառուցվածքների զարգացումը, պայմանավորված պետական 

բյուջեի ֆինանսական սղության հետ, դառնում է անշահավետ 

(դպրոցաշինություն, առողջապահություն և այլն): 

 Հողերի մշակման նկատմամբ տարվող ոչ ճիշտ տնտեսական 

քաղաքականությունը հիմք հանդիսացավ լեռնային շրջանների 

հողատեսքերի շրջանառությունից դուրս մնալուն: 

 Հայ-ադրբեջանական կոնֆլիկտի արդյունքում դատարկվեցին 

լեռնային ադրբեջանաբնակ բնակավայրերը, որոնք չբնակեցվեցին  

փախստականներով, քանի որ նրանք մասնագիտական առումով 

ծառայողներ էին և գերազանցապես քաղաքաբնակ:  

Առաջարկություն: 

 Վերականգնել լեռնային բնակավայրերի բնակչության 

արհեստները և տնայնագործությունը, 

 խթանել սպասարկման ենթակառուցվածքների՝ ճանապարհաշի-

նություն, դպրոցաշինություն, ազատ ժամանակի կազմակերպման 

զարգացումը, 
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 ստեղծել գյուղատնտեսական հումքի վերամշակման  

արտադրություններ (կաթնամթերքի, մսամթերքի և այլն), 

 կազմակերպել ուտելու բանջարների, վայրի պտուղների վաճառքի 

կետեր բնակավայրերում և ճանապարհների եզրերին, 

 ստեղծել ճամբարներ և  կազմակերպել ձմեռային սպորտաձևերի 

միջոցառումներ,  

 ստեղծել տարիքային բոլոր խմբերի համար հանգստի 

հնարավորություն՝ առողջարարական օբյեկտների, սառնորակ, 

հանքային, բուժիչ ջրերի շուրջ, 

 զարգացնել էկոզբոսաշրջությունը՝ հիմք ընդունելով մեր 

հանրապետության լեռնային տարածքների  բուսական և 

կենդանական աշխարհի առանձնահատկությունները, բնական 

հուշարձանները, 

 զարգացնել ագրոզբոսաշրջությունը՝ հիմք ընդունելով լեռնային 

գյուղական բնակավայրերի առկա և մոռացված մասնագիտացման 

հնարավորությունները և խոհանոցը: 
 

ВЗАИМОЗАВИСИМОСТЬ СПЕЦАЛИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ И 

ИЗМЕНЕНИЙ В ГОРНЫХ ПОСЕЛЕНИЯХ В РА 

Григорян В. В. 
 

В работе исследованы процессы передвижения населения горных 

поселений в РА, связанные со специализацией и изменениям в сельском 

хозяйстве в течение десятилетий. Это правило к сокращению количества 

жителей в горных поселениях, а в нектоторых случаях и к их 

исчезнованию. 

Был проведен анализ взаимозависимости количества жителей со 

спецализацией в сельском хозйстве, что может получить основой для 

стабилизации количества  населения в горных поселениях  РА. 

Ключевые слова: горные поселения, специализация в сельском 

хозяйстве, количество населения, переселение, миграция населения, 

ситуация в поселениях. 
 

THE CONDITIONALITY OF MOUNTAIN RURAL SETTLEMENTS AND 

THE SPECIALIZATION OF THE ECONOMY 

Grigoryan V. V. 
 

The paper examines the processes of population movement in 

mountainous rural settlements of the Republic of Armenia, caused by decades 
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of changes in the specialization of agriculture. This stimulated a decline in the 

population of rural localities, and sometimes settlement. 

An attempt was made to analyze the relationship between the movement 

of the population of mountain settlements and the specialization of agriculture 

in them, which can become the basis for the stabilization of settlements. 

Keywords: mountain settlement,  specialization of agriculture, 

settlement, population indicator, migration of the population, settlement 

status. 
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ՉՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՎԱՐԵԼԱՀՈՂԵՐԻ ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՄԱՆ ԵՎ 

ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ՀՈՂԵՐԻ ՄՈՆԻԹՈՐԻՆԳԻ 

ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄԸ ՀԵՌԱՀԱՐ ԶՈՆԴԱՎՈՐՄԱՆ ԵՂԱՆԱԿՈՎ  

Մարտիրոսյան  Հ. Հ. 

 

Հողերի առավելագույնս օգտագործման և գյուղատնտեսության 

վարման արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից 

կարևորվում են չօգտագործվող գյուղատնտեսական նշանակության 

հողատեսքերի, մասնավորապես վարելահողերի հայտնաբերումը և 

հաշվառումը:  Արբանյակների միջոցով կարելի է ստանալ հողատեսքերի 

վերաբերյալ արժեքավոր տեղեկատվություն: 

Բանալի բառեր. հողերի մոնիթորինգ, հայտնաբերում, հեռահար 

զոնդավորում, չօգտագործվող վարելահող, հաշվառումֈ 
 

Հայաստանի հողային պաշարների արդյունավետ օգտագործումն  

ու պահպանումը պայմանավորված են տարբեր միջոցառումների 

համալիր և հետևողական իրականացմամբ: Հողային պաշարների 

համակողմանի ուսումնասիրությունը թույլ կտա ժամանակակից 

հողօգտագործման պայմաններում հողային հարաբերությունների 

կարգավորման և կառավարման համակարգում ցուցաբերել նոր 

մոտեցումներ: 

Ներկայումս հողերի օգտագործման և գյուղատնտեսության 

վարման արդյունավետության բարձրացման տեսանկյունից 

կարևորվում են գյուղատնտեսական նշանակության չօգտագործվող 

հողատեսքերի, մասնավորապես վարելահողերի հայտնաբերումը և 

հաշվառումը: 

Գրականության ակնարկ: Գյուղատնտեսությունը հեռահար 

զոնդավորման տվյալների օգտագործման համար առավել 

հեռանկարային ոլորտներից էֈ Գյուղատնտեսության կայուն 

    2 0 2 1  № 1  
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զարգացման համաշխարհային ընդհանուր սկզբունքը պարենային 

անվտանգության պահպանումն է, որից էլ բխում են ընդհանուր 

խնդիրները՝ հողերի վիճակի, ժամանակի մեջ դրանց 

փոփոխությունների վերաբերյալ հավաստի տեղեկատվության 

ստացում, այդ փոփոխությունների զարգացման կանխատեսում և 

պարենային աղետը կանխելու համար միջոցառումների մշակում: 

Օտարերկրյա գիտական շատ հետազոտողներ մեծ ուշադրություն 

են դարձրել հեռահար զոնդավորման ուսումնասիրություններին, նոր 

մեթոդների մշակմանը, հնարավորությունների մեծացմանը և մի շարք 

խնդիրներիֈ Հեռահար զոնդավորմամբ խնդիրների լուծման տարբեր 

մեթոդներին նվիրված են Ս. Ն. Գայլերի, Դ. Ա. Շապովալովի, Ա. Ն. 

Լիմոնովի, Ա. Վ. Սևոստյանովի, Ա. Ա. Վարլամովի, Ս. Ա. Գալչենկոյի և 

այլոց աշխատանքներըֈ 

Գյուղատնտեսության կայուն զարգացման խնդիրների վերլուծումը 

տարբեր երկրներում և հեռահար զոնդավորման (ՀԶ) տվյալների 

կիրառումը դրանց լուծման համար: 

ՌԴ-ում գյուղատնտեսական տարածքների կայուն զարգացման 

խնդիրները. 

 ցանքատարածությունների գնահատում, 

 գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և վարելահողերի ցանքատա-

րածությունների վիճակի մոնիթորինգ, 

 դաշտային աշխատանքների ընթացքի վերահսկողության 

իրականացում, 

 բերքատվության գնահատման համար տվյալների տրամադրում: 

ՀԶ-ի օգտագործվող տվյալները. 

 մոնիտորինգային նկարահանումներ (22 մ) UK-DMC-2, Deimos-1, 

Nigeriasat-X, 

 ցանքերի համար անբարենպաստ երեւույթների բարձր ճշտության 

նկարահանումներ(6.5 մ), 

 գերբարձր ճշտության նկարահանում (0,5 մ)՝ WorldView1,2, 

GeoEye-1ֈ 

ԵՄ երկրներում գյուղատնտեսական տարածքների կայուն 

զարգացման խնդիրները. 

 երկրաչափություն /GIS- իրավահարաբերություններ, 

 թեմատիկ մեկնաբանում/ հողերի և բերքատվության ղեկավարում, 

 VRT( պարարտանյութերի ներդրում), 

 լանդշաֆտի տարրերի կառավարում, 
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 էրոզիայի կանխարգելման կառավարումֈ 

ՀԶ-ի օգտագործվող տվյալները. 

 բարձր ճշտության արբանյակային տվյալներ (VHR) (IKONOS2, 

GEOEYE-1, QUICKBIRD, WorldView II), 

 բերքի կանխատեսման համար և այլ նպատակների համար 

AVHRR, SPOT բարձր և ցածր ճշտության տվյալներ, 

 ագրոօդերևութաբանական տվյալներ MARS-ից [4]ֈ 

Նյութը և մեթոդները: Դասակարգման կիրառվող եղանակները 

թույլ են տալիս օբյեկտները դասակարգել՝ 

 ըստ բնորոշ չափորոշիչների, 

 ըստ հատկանիշների արժեքների և նկարագրություններիֈ 

Արբանյակային դիտարկումների տվյալներով հողային ծածկույթի 

տեսակները, որպես կանոն, տարբերակվում են ըստ օբյեկտների 

սպեկտրային պայծառության կամ դրանց հիման վրա ստացված 

տարբեր ածանցյալ հատկանիշների: Առավել հաճախ օգտագործվող 

վիճակագրական մոտեցման համաձայն՝ հատկանիշների արժեքներն 

ունեն նորմալ բաշխվածություն: Յուրաքանչյուր -րդ դասի բնութագիրը 

ներառում է  վեկտորի միջին ցուցանիշների և -ի կովարիացիոն 

(հավանականությունների տեսությունում և մաթեմատիկական 

վիճակագրությունում երկու պատահական մեծությունների գծային 

կախվածության չափ) մատրիցների բաղադրիչներֈ 

Տեղային դասակարգման ալգորիթմի հիմքում այն մոտեցումն է, որն 

առաջին փուլում ենթադրում է դիտարկվող տարածքի բնութագրերի 

տարածական բաշխումֈ Նկար 1-ում ներկայացված է ալգորիթմի 

գծապատկերը, որը կազմվել է Ս. Ա. Բարտալյովի և մի խումբ 

գիտնականների կողմից [1]: 

Ընտրություն ձևավորելու համար աղբյուր են ծառայում թեմատիկ 

քարտեզները, վերգետնյա հետազոտությունների տվյալները, 

արբանյակային պատկերների տեսողական վերարտադրման 

արդյունքները, ինչպես նաև փորձագիտական գիտելիքները:  

 



67 

 

 
Նկ.1: LAGMA տեղային դասակարգման ալգորիթմի բլոկ-սխեման [1]: 

 

Արդյունքները և վերլուծությունը: Հեռահար զոնդավորման MODIS 

(Moderate-resolution Imaging Spectroradiometer-միջին թույլտվության 

սկանավորող սպեկտրառադիոմետր) տվյալները հնարավոր է 

արդյունավետ օգտագործել միայն զարգացած եղանակների կիրառմամբ 

և նախնական մշակմամբֈ Վերջինս թույլ է տալիս նվազեցնել տվյալների 

ծավալը և բարձրացնել տեղեկատվության որակըֈ Մոնիթորինգի 

անցկացման համար ընտրվել են կարմիր և ենթակարմիրին (ԵԿ) մոտ 

(գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բնական բուսականության 

տարբերակման համար), ինչպես նաև կապույտ և միջին ենթակարմիր 

(ամպերի և ձյունածածկույթի հայտնաբերման համար) ալիքներում 

սպեկտրային պայծառության գործակցի (ՍՊԳ) որոշման տվյալներֈ  

Ուղղահայաց վեգետացիոն գործակիցը (ՈւՎԳ) հաշվարկվում է 

որպես սպեկտրալ պայծառության գործակցի (ՍՊԳ) որոշման 

տիրույթում, այն է՝ կարմիր (R1, 620-670 նմ) և ԵԿ-ին մոտ (R2, 841-876 նմ) 

միջակայքերում տվյալ կետից մինչև հողի գիծն ընկած հեռավորությունֈ 

Հողի գծի արտահայտությունը ստացվել է փորձնականորեն՝ ըստ բաց 

հողի սպեկտրային արտացոլման տարբեր մակարդակի պայծառության. 

                                    :                                           (1) 
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Այսպիսով՝ ուղղահայաց վեգետացիոն գործակիցը հաշվարկվում է 

հետևյալ կերպ. 

                               ֈ                               (2) 

Արբանյակային տվյալների նախնական մշակումը թույլ է տալիս 

հետագա վերլուծության համար ստանալ լրացուցիչ տեղեկատվությունֈ 

Տվյալների մշակման առաջին փուլում կատարվում է պիկսելների 

առանձնացումֈ Երկրորդ փուլում հայտնաբերվում են ամպամած և 

ձյունածածկ հատվածներըֈ 

Ամպամածության և ձյան հայտնաբերման համար կիրառվում են 

կապույտ (R3, 459-479 նմ) և միջին ԵԿ (R6, 1628-1652 նմ) ալիքներում 

սպեկտրային պայծառության գործակցի որոշման տվյալները: 

Մակերևույթի դասակարգման համար հիմք են ընդունվում կապույտ 

ալիքում որոշվող սպեկտրային պայծառության (R3) և ձյան 

տարբերության նորմավորված (NDSI) գործակիցները. 

                                         ,                                                            (3) 

որտեղ R3 և R6-ը կապույտ (459-479 նմ) և միջին ԵԿ (1628-1652 նմ) 

ալիքներում սպեկտրային պայծառության գործակցի չափումներն են [3]: 

Ըստ R3-ի և NDSI-ի արժեքների՝ ամպամած և ձյունածածկ 

հատվածները հայտնաբերվում են հետևյալ կերպ. 

 ձյուն՝ R3 > 0,05,   NDSI > 0,1, 

 ամպամածություն՝ R3 > 0,05,   -0,2 < NDSI < 0,1, 

 կիսաամպամածություն՝ R3 > 0,05,   -0,35 < NDSI < -0,2, 

 մաքուր մակերես՝ մյուս բոլոր արժեքների դեպքումֈ 

Օգտագործվող վարելահողերը, որպես կանոն, հնարավոր չէ 

ստույգ որոշել մեկանգամյա արբանյակային տվյալների կամ նույնիսկ 

մեկ սեզոնի ընթացքում կատարված կանոնավոր դիտարկումների 

հիման վրաֈ Հիմնվելով միայն սպեկտրային պայծառության գործակցի 

սեզոնային դինամիկայի վերլուծության վրա, դիտարկումներով և 

վարելահողերի ընթացիկ վիճակով պայմանավորված՝ օգտագործվող 

վարելահողերի տարածքները հաճախ կարող են սխալմամբ վերագրվել 

բաց հողերի կամ մարգագետինների (տափաստանային) դասինֈ 

Ս. Ա. Բարտալյովի և մի խումբ գիտնականների կողմից 

առաջարկվել է ուղղահայաց վեգետացիոն գործակցի արժեքները 

ներկայացնել ըստ վարելահողերի և բնական բուսականության (նկ. 2): 

Մշակաբույսերի ուղղահայաց վեգետացիոն գործակցի արժեքների 

բնորոշ առանձնահատկությունները թույլ են տալիս մշակել 

օգտագործվող վարելահողերի որոշման եղանակ [1]: Այսպես՝ 
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գյուղատնտեսական մշակաբույսերի ամենամյա զարգացումն սկսվում է 

բնական  բուսականությունից ավելի ուշ: Ինտենսիվորեն զարգանալով՝ 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերը ձեռք են բերում ուղղահայաց 

վեգետացիոն գործակցի ավելի բարձր արժեքներ, իսկ բերքահավաքի 

արդյունքում (բնական բուսականությունից ավելի վաղ) այդ  արժեքները 

զրոյանում են [2]: 

 
Նկ. 2: Գյուղատնտեսական մշակաբույսերի և բնական բուսականության 

տարբերակումն ըստ  ուղղահայաց վեգետացիոն գործակցի արժեքների [1]: 

 

Ներկայացված մեթոդի համաձայն՝ չօգտագործվող վարելահողերը 

հայտնաբերվում են տարածությունում բազմամյա ուղղահայաց 

վեգետացիոն գործակցի արժեքների գումարների համեմատությամբֈ 

Գարնանը ուղղահայաց վեգետացիոն գործակցի ավելի բարձր 

արժեքներ են գրանցվում բնական բուսականության հատվածներում, 

քան վարելահողերում: 

Հեռահար զոնդավորման տեխնոլոգիաները, մասնավորապես 

դրոնները կարող են արդյունավետ կիրառվել նաև գյուղատնտեսական 

մշակաբույսերի վրա թունաքիմիկատների՝ հերբիցիդների, 

պեստիցիդների և ֆունգիցիդների, ինչպես նաև հանքային 

պարարտանյութերի ազդեցության մոնիտորինգ և վերլուծություն 

իրականացնելու համարֈ 

Նկար 3-ում նկարահանման սպեկտրում տարբեր ալիքների 

կիրառմամբ ստացված գունային անջատումով ակնհայտ երևում է 

բուսականության կանաչ զանգվածի կապը գունանջատման հետֈ 
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Նկ. 3: Սպեկտրում տեսանելի և անտեսանելի ալիքների համադրմամբ 

ստացված քարտեզ՝ նշված հատվածների իրական պատկերներով [4]: 

 

Գյուղատնտեսական մշակաբույսերը թունաքիմիկատների 

(հերբիցիդներ, պեստիցիդներ և ֆունգիցիդներ) և հանքային 

պարարտանյութերի ազդեցության տակ, կախված դրանց քանակական և 

որակական հատկանիշներից, տալիս են զգալի փոփոխություններ 

(դրական կամ բացասական) կանաչ զանգվածի վրաֈ Միջամտումների 

հանդեպ մոնիտորինգ և վերլուծություն իրականացնելու նպատակով 

առաջարկում եմ կիրառել սպեկտրալ 3-րդ (զգայուն է քլորոֆիլի ուժեղ 

կլանման գոտիների նկատմամբ՝ հողի և բուսականության 

տարբերակման համար, զգայուն է հողերի մեծ մասի համար՝ բարձր 

անդրադաձման գոտիտների նկատմամբ, կարող է օգտագործվել ձյան 

ծածկույթի սահմանազատման համար), 4-րդ (տարբերակում է 

բուսական բազմազանությունը. կարող է օգտագործվել ջրային 

օբյեկտների սահմանազատման և չոր ու խոնավ հողի բաժանման 

համար) և 5-րդ (զգայուն է տերևների հյուսվածքներում ջրի 

պարունակության փոփոխության նկատմամբ, զգայուն է 

բուսականության և հողի խոնավության տատանումների նկատմամբ, 
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օգտակար է բույսերի էներգիայի որոշման համար. հատկապես զգայուն 

է ժայռերի մեջ եռավալենտ երկաթի առկայության կամ բացակայության 

նկատմամբ (անդրադաձման ունակությունը աճում է եռավալենտ 

երկաթի քանակի ավելացման ժամանակ), տարբերակում է սառույցը և 

ձյունը (բաց երանգով) ամպերից (մուգ երանգով)), ալիքները և դրանց 

համադրումները [4]ֈ  

Թունաքիմիկատներ և հանքային պարարտանյութեր կիրառելիս 

գյուղատնտեսական մշակաբույսերի կանաչ զանգվածի վրա դրանց 

ազդեցությունը և հետևանքները ակնառու են լինում կարճ 

ժամանակահատվածում և վերը նշված ալիքների ու դրանց 

համադրումները կիրառելիս: Կատարելով ինտենսիվ նկարահանումներ՝ 

կարելի է սեղմ ժամկետներում ստանալ ներկա իրողության օբյեկտիվ 

պատկերըֈ Վերը նշված մեթոդի կիրառման դեպքում տնտեսվարողը 

կարող է իրականացնել գյուղատնտեսական մշակաբույսերի վրա 

թունաքիմիկատների՝ հերբիցիդների, պեստիցիդների և ֆունգիցիդների, 

ինչպես նաև հանքային պարարտանյութերի ազդեցության առավել 

ճշգրիտ մոնիտորինգ և վերլուծությունֈ 

Եզրակացություն: Ներկայումս գյուղատնտեսական նշանակության 

հողերի վերաբերյալ լիարժեք տեղեկատվության բացակայության 

հետևանքով խնդիրներ են առաջանում ինչպես օբյեկտիվ 

պատճառներով չօգտագործվող կամ ոչ նպատակային օգտագործվող 

հողերի՝ գյուղատնտեսական շրջանառության մեջ ներառումը խթանող 

մեթոդներ մշակելիս և ներդնելիս, այնպես էլ շահագրգիռ կողմերին 

հողատարածքների վերաբերյալ անհրաժեշտ տեղեկատվություն 

տրամադրելիս:  

Ներկայացված մեթոդի կիրառումը թույլ կտա ոչ միայն 

հայտնաբերել չօգտագործվող վարելահողերը, այլև ստանալ 

մշակաբույսերի, ջրային ռեսուրսների, անտառների վիճակի վերաբերյալ 

տեղեկատվություն, ինչպես նաև լուծել մի շարք խնդիրներֈ 

Չօգտագործվող վարելահողերի հայտնաբերման և հաշվառման 

նպատակով հեռահար զոնդավորման եղանակով հողերի մոնիթորինգը 

կարող է նպաստել շրջանառության մեջ այդ հողերի ներգրավմանը, 

հողի շուկայի զարգացմանը և համայնքի հողօգտագործման 

արդյունավետության բարձրացմանըֈ  
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЗЕМЕЛЬ В ЦЕЛЯХ ВЫЯВЛЕНИЯ 

И УЧЕТА НЕ ИСПОЛЬЗУЕМЫХ ПАХОТНЫХ ЗЕМЕЛЬ МЕТОДОМ 

ДИСТАНЦИОННОГО ЗОНДИРОВАНИЯ 

Мартиросян А. А. 

 

Процессы выявления и учета неиспользуемых сельскохозяйствен-

ных угодий, в частности, пахотных земель, имеют важное значение в деле 

повышения степени максимального использования земель и 

эффективного ведения сельского хозяйства. С помощью спутников можно 

получить ценную информацию о землях. 

Ключевые слова: мониторинг земель, обнаружение, дистанционное 

зондирование, неиспользуемая пахотная земля, учет. 

 

THE IMPLEMENTATION OF THE MONITORING OF LANDS BY THE 

METHOD OF REMOTE SENSING FOR RECOGNITION AND 

REGISTRATION OF UNUSABLE ARABLE LANDS 

Martirosyan H. H. 

  

The processes of recognition and registration of unusable agricultural 

lands and especially unusable arable lands have a very important meaning for 

the improvement of effectiveness of land use and agricultural management. 

With the help of satellites, you can get valuable information about the lands. 

Keywords: monitoring of lands, recognition, remote sensing, unusable 

arable land, registration. 
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Խոհանոցային փառատոները ունեն զարգացման կայուն 

նախադրյալներ ՀՀ-ում: Փառատոների միջոցով փորձ է արվում վեր 

հանել յուրաքանչյուր բնակավայրին հատուկ սովորույթները, 

ուտեստներն ու հիշարժան վայրերը: Խոհանոցային ամենամյա 

փառատոների շարքը նորերով համալրելը կնպաստի Հայաստանի 

զբոսաշրջային մրցունակության, վարկանիշի և ընդհանուր 

զբոսաշրջային ակտիվության բարձրացմանը: 

Բանալի բառեր. փառատոն, ազգային խոհանոց, ավանդույթ, 

զբոսաշրջության զարգացում, ծես, ամենամյա փառատոն: 
 

Նախաբան: Հայաստանում զբոսաշրջության զարգացումը  

տնտեսական կարևոր խնդիր է հանդիսանում և այդ գործընթացի վրա 

ազդող ցանկացած գործոնի բազմակողմանի ներկայացումը նույնքան 

կարևոր է: Հայկական ազգային խոհանոցի ինքնատիպության 

լուսաբանումը, դրա վերլուծումը, առանձնահատկությունների ու 

գրավչությունների ճիշտ ներկայացումը փառատոների միջոցով 

արդիական խնդիր է: Մեր ուսումնասիրության նպատակն է՝ 

բացահայտել խոհանոցային փառատոների զարգացման ժամանակակից 

միտումները Հայաստանի Հանրապետությունում և մշակել հայկական 

ազգային խոհանոցային փառատոների զբոսաշրջային դերի 

բարձրացման նոր ուղիներ: 

Ազգային խոհանոցն ազգային մշակույթի բաղադրատարրն է, որն 

իր մեջ պահում է ոչ միայն ժողովրդի պատմությունը, այլ նաև նրա 

հոգեկերտվածքը, ոգին ու բնավորությունըֈ Յուրաքանչյուր ազգային 
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խոհանոց առանձնանում է տվյալ բնաշխարհին բնորոշ 

կերակրատեսակներով, այսինքն՝ ազգային խոհանոց, առանց 

բնակլիմայական պայմանները և աշխարհագրական դիրքը հաշվի 

առնելու, գոյություն չունի: Որտեղ որ ապրում է տվյալ ազգը, այդտեղ էլ 

բնակչության օրգանիզմն արդեն ադապտացված է ոչ միայն այդ 

բնակլիմայական պայմաններին, այլև  աճող սննդային բույսերին կամ 

կենդանիներին, հետևաբար այստեղ մարդիկ ուտում են այն, ինչ կարող 

են մարսել կամ ինչ որ հաճելի է իրենց համային զգայարանին: 

Հայաստանի խոհարարական ավանդույթները սկիզբ են առնում 

պատմության խորքիցֈ Հայկական խոհանոցն ունի մի շարք 

առանձնահատկություններ, որոնք պայմանավորված են տարբեր 

պատմական, աշխարհագրական, կլիմայական գործոններով: Հայկական 

ազգային կերակրատեսակների առանձնահատկություններից է նրա 

բարձր գրգռականությունը և կծվությունը: Որպես համեմունք՝ 

գործածում էին տաքդեղ, սխտոր, քիմիոն և զանազան համեմունքային 

կանաչիներ. այս առանձնահատկությունը պայմանավորված էր 

կլիմայական պայմաններով և այն բազմազան լեռնային 

բուսականությամբ, որը արևելյան խոհանոցին, այդ թվում և 

հայկականին, մատակարարում է զանազան եթերատու բույսեր: Հայերի 

սննդի մեջ համային նյութերի առատությունը պայմանավորվում էր 

տեղական կլիմայական պայմաններով, որոնք վճռական նշանակություն 

ունեին հարավային տաք գոտում բնակվող ժողովրդի սննդի համային 

առանձնահատկույթունները ձևավորելու համար: Բարձր ջերմության 

տակ սննդային կենտրոնի գրգռականությունը ցածրանում է, և 

անհրաժեշություն է դառնում նպաստել սննդի յուրացմանը, որը 

հնարավոր է գրգռող ամոքային, կծու համեմունքերի օգտագործմամբ          

[1, էջ 239]: 

Հայերի սննդի մեջ մյուս բնորոշ առանձնահատկությունն այն է, որ 

սննդի մեջ շատ կերակրի աղ է գործածվում: Այս բնորոշ գիծը ևս իր խոր 

պատմական արմատներն ունի: Աղը մարդկանց սննդի համար 

կենսականորեն այնքան անհրաժեշտ ամոքանք է, որ հին դարերում այն 

որոշ առումով նույնիսկ երկրպագում էին: Այս փաստն ունի շատ 

կարևոր նշանակություն, քանի որ տաք կլիմայական պայմաններում 

աղի օգտագործումն ունի առողջարար նշանակություն, և դրա ոչ 

բավարար օգտագործումը կարող է հանգեցնել ջերմության 

բարձրացման, անոթազարկի արագացման, ջերմային հարվածի և այլնի: 

Սակայն կա նաև մեկ այլ առանձնահատկություն, որ լեռնային 
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շրջանների բնակչությունը ավելի քիչ է աղ օգտագործում, քան 

ցածրավայրերի շոգ շրջանների բնակչությունը: 

Հայկական խոհանոցի համար բնորոշ են ապխտած  

կերակրատեսակները, որոնք կապված են մթերքների ձմեռային 

պաշարների հետ: Ձմեռվա համար մթերվում էին նաև կաթնաթթվային 

մթերքներ: Հայկական սարահարթի հիմնական կաթնաթթվային մթերքը 

մերած կաթն է՝ մածունը: Մածունից և նրա մնացուկներից 

պատրաստում են զանազան ջրալի կերակուրներ՝ սպաս, թանապուր և 

այլն: Առանձնապես հարգի է հայկական պանիրը [2, էջ 15]: 

Հնագույն ժամանակներից սկսած՝ հայտնի են եղել ածիկային 

հյութերը: Հին Հայաստանում պատրաստում էին գարեջուր, սովորաբար՝ 

գարուց, որտեղից էլ ծագել է այդ խմիչքի հայերեն անունը: 

Պատարաստում էին նաև օղի, որը թորում էին խաղողի մնացուկներից, 

հացահատիկային կուլտուրաներից և պտուղներից: Հայ ժովողրդի սննդի 

մեջ, մշակովի սննդամթերքներին զուգընթաց, մեծ տեղ էին գրավում 

վայրի ուտելի բույսերն ու համեմունքերը, որոնք չորացվում և թթու էին 

դրվում ձմեռվա համար: Այն ուներ նաև իր սոցիալական կողմը: Հայ 

ժողովրդի պատմական կյանքի երկարատև ընթացքում մշակված 

կերակրատեսակների մեծ բազմազանությունը մեր օրերում նորից 

կենցաղի մեջ է մտնում ավելի լիաժեք և հարստացած ձևով [2, էջ 20]: 

Ինչպես յուրաքանչյուր երկիր, որը ձգտում է ցուցադրել իր 

զբոսաշրջային գրավչությունն ու շահել թե՛ տեղաբնակների և թե՛ 

օտարազգիների ուշադրությունը, Հայաստանը ևս իրագործում է այդ 

առաքելությունը յուրատեսակ փառատոների միջոցով: Խոհանոցային 

փառատոների միջոցով փորձ է արվում լուսաբանել յուրաքանչյուր 

բնակավայրին հատուկ սովորույթները, ուտեստներն ու հիշարժան 

վայրերը: 

2008 թվականից ի վեր Հայաստանում կազմակերպվում և 

անցկացվում են ավանդական խոհանոցային տարբեր փառատոներ: 

Փառատոները բավականին ժողովրդականություն են վայելում, 

միաժամանակ նպաստում համայնքներում զբոսաշրջության 

զարգացմանը, զբոսաշրջիկների ուշադրությունը հրավիրում են դեպի 

գյուղական համայնքներ, ապահովում են տնտեսական ակտիվություն, 

հնարավորություն են տալիս համայնքներին ներկայացնելու իրենց 

կարողությունը և նոր տնտեսական հնարավորություններ են բացում: 

Հայաստանի տարբեր մարզերում իրականցվում են ամենամյա 

դարձած մի շարք փառատոներ, որոնց ընթացքում հնարավորություն է 
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տրվում բացահայտելու Հայաստանի իրական «համն ու հոտը»՝ ազգային 

ավանդույթներն ու ծիսակատարությունները, երգը, պարը, 

երաժշտությունը և, իհարկե, հայկական ավանդական խոհանոցը:  

Հայաստանում անցկացվող խոհանոցային փառատոների 

ուսումնասիրությունից ելնելով՝ աղյուսակում ներկայացվել են 2018-2019 

թվականների ընթացքում կայացած փառատոները. 
Աղյուսակ 1. 

Փառատոների կառուցվածքն ու տեղաբաշխումը Հայաստանում 2018-2019թթ. 

 

 Անվանումը Անցկացման վայրը 2018թ. 2019թ. 

1 Տոլմայի փառատոն Հնաբերդ, Արարատ  + + 

2 «Հայ Բույս» փառատոն Ենոքավան, Տավուշ  + + 

3 
«Սյունիքի բարիքներ» 

փառատոն 
Քարահունջ, Սյունիք  

+ - 

4 Ազնվամորու փառատոն Աշոտավան, Սյունիք  + + 

5 

Մեղրի և 

հատապտուղների 

փառատոն 

Բերդ, Տավուշ  

+ + 

 

6 Խորովածի փառատոն Ախթալա, Լոռի  +  + 

7 Գինի և մշակույթ 
Աշտարակ, 

Արագածոտն  

+ - 

 

8 Գաթայի փառատոն Խաչիկ, Վայոց ձոր  + + 

9 «Մեծ փուռ» փառատոն 
Սարուխան, 

Գեղարքունիք  

+ + 

 

10 Արենի գինու փառատոն Արենի, Վայոց ձոր  + + 

11 Երևանի գինու օրեր Սարյան փողոց, Երևան  + + 

12 

«Համով-հոտով Երևան» 

տոնածիսական 

ուտեստների փառատոն 

Թումանյանի այգի, 

Երևան  

+ - 

13 Ձմերուկի փառատոն Կարապի լիճ, Երևան  + - 

14 
Երևանի գարեջրի 

փառատոն 

Կարապի լիճ, Երևան  

 

+ - 

15 Թթի փառատոն   Քարահունջ, Սյունիք  - + 

16 
Նավասարդ Բերքի 

փառատոն 
Փամբակ, Արագածոտն 

- + 

17 Ավելուկի փառատոն 
Վարդենիկ, 

Գեղարքունիք 

- + 

18 Պանրի փառատոն Տաշիր, Լոռի + - 

19 Ղափամայի փառատոն Առափի, Շիրակ - + 

20 Քյուֆթայի փառատոն Էջմիածին, Արմավիր - + 
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Ըստ աղյուսակի՝ 2018թ.  ներկայացվող փառատոներից ինը 2019թ. 

կրկնվել են, իսկ վեցը՝ ոչ: Կան այնպիսիք էլ, որ նորույթ են այս ոլորտում, 

օրինակ՝ Թթի փառատոնը, Ավելուկի փառատոնը: Տեղաբաշխման 

առումով առաջին տեղում Երևանն է՝ 4, երկրորդում՝ Սյունիքը՝ 3,  

երրորդում՝ Արագածոտնը, Վայոց ձորը, Տավուշը, Գեղարքունիքը, 

Լոռին՝ երկուական փառատոներ, և մեկական՝ Արարատում, 

Արմավիրում և Շիրակում: 

Կան մի շարք հայտնի, ավանդական փառատոներ, որոնք կայացած 

են  թե՛ ներքին,  թե՛ միջազգային շուկայում: Խոհանոցային 

փառատոների նպատակն է նպաստել միջազգային և ներքին 

զբոսաշրջային շուկայում հայկական ավանդույթների և մշակույթի 

պահպանությանն ու զարգացմանը, Հայաստանի տարածքային 

տնտեսական համաչափ զարգացմանը: Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի 

իր առանձնահատկությունները և կոչված է  ներկայացնելու հայկական 

մշակույթն ու սովորույթները: 

ՀՀ-ում խոհանոցային փառատոների զարգացման համար 

անհրաժեշտ է՝ յուրաքանչյուր տարածաշրջանին բնորոշ ազգային 

խոհանոցի վերագնահատում և գաստրոզբոսաշրջության երթուղիների 

մշակում, տարբեր իրադարձությունների, միջոցառումների ժամանակ 

սննդի ներգրավում՝ ազգային խոհանոցի առաջմղման նպատակով, 

գաստրոնոմիական հուշանվերների մշակում, նոր ինքնատիպ 

փառատոների կազմակերպում: 

Ծանոթ լինելով մեր երկրում կազմակերպվող փառատոների 

թեմատիկաներին, դրանց անցկացման վայրերին՝ կարող ենք 

առաջարկել այնպիսիք, որոնց կազմակերպումը կարող է մեծ 

աշխուժություն մտցնել տարածքի զբոսաշրջային կյանքի մեջ: 

Դրանցից է հանդիսանում չրերի փառատոնը: Հայկական խոհանոցի 

համերն ու բույրերը, տեսքն ու գույները փոխանցելու եզակի 

հնարավություններից է թարմ մրգերը «արևով համեմել»-ը և դրանցից 

ստանալ աշխարհի ամենահամեղ աղանդերը: Աշխարհի 

ամենայուրատեսակ աղանդերների շարքում են թթու լավաշն ու 

չորացրած հայկական մրգերը: Այո՛, հենց հայկական, քանի որ մեր 

բնակլիմայական պայմաններում աճեցված ցանկացած միրգ 

առանձնանում է քաղցր համային բնորոշ գծերով: Չրերը Հայաստանի 

ազգային  նվաճումն ենֈ  

Հայաստանն ունի չորացրած մրգի պատրաստման բազմադարյան 

ավանդույթ: Այդ մասին գրավոր վկայությունները մեզ են հասել դեռևս 
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մ.թ.ա. 5-րդ դարից, երբ հույն պատմահայր Հերոդոտ Հալիկարնասցին 

Հայաստանի հասարակական և քաղաքական կյանքը նկարագրելիս 

հիշատակում է, որ հայ վաճառականները Եփրատ և Տիգրիս գետերով 

տեղափոխել են գինիներ, չորացված ծիրան, դեղձ, սալոր և այլ մթերքներ 

[3]: 

Չրերի փառատոնին կարող են ներկայացվել նաև դրանցով 

պատրաստվող կերակրատեսակները: Վերջինիս շարքին է դասվում  

ղափաման՝ կերակուր, որի մասին նաև երգում են: Կան նաև չրային 

համադրություններով այլ կերակրատեսակներ, ինչպիսիք են ձավարով 

ապուրը, տապակած ծիրանի չիրը, չորացրած սպիտակ թթով ձվածեղը, 

խուրմով ձվածեղը, պաստեղով ձվածեղը: 

Հայաստանի ազգային խոհանոցային «սպիտակ ոսկի»-ն՝ պանիրը՝ 

որպես փառատոների նոր ուղղություն, ևս կարող է մեծ հեռանկարներ 

ունենալ՝ պատրաստման եղանակներից սկսած (ագրոզբոսաշրջության 

զարգացման խթան) մինչև համտեսումը: 

Այսօր Հայաստանում արտադրվում է շուրջ 25 տեսակ պանիր: 

Պանրի հիմնական ավանդական տեսակները, ինչպիսիք են՝ «Լոռին», 

«Չանախը», «Եղեգնաձորը», «Ալաշկերտը», «Չեչիլը» և այլն, արտադրվում 

են Հայաստանի գրեթե բոլոր շրջաններում [4]: 

Պանրի ավանդական տեսակների կողքին առանձնանում են 

Գեղարքունիքի մարզում արտադրվող պանրի բացառիկ տեսակները` 

«Առոմա դել վինո» (գինով պանիր) և «Կոնյակ թրադիշնս» (կոնյակով 

պանիր)ֈ «Հարբած» պանիրները հասունանում են Արծվաքարի 

պանրագործարանի մառանում, որը գտնվում է Նորատուսի հանրահայտ 

խաչքարերից ոչ հեռու: Պանրի գործարանի սիրտը մառանն է, որտեղ 

պանիրը ստանում է իր վերջնական տեսքըֈ 

Առանձնահատուկ պանրի տեսակ է հայկական հյուսք-պանիրը՝ 

նման հաստ սպիտակ թելի կծիկի: Այն անընդհատ բաժանվում է ավելի 

բարակ թելիկների և ափսեի մեջ հեշտությամբ ընդունում ցանկացած ձև: 

Հին հայկական կերակուր «Պանրախաշ»-ի հիմնական բաղադրիչներից է 

հանդիսանում այս յուրօրինակ պանրի տեսակը: «Պանրախաշ»-ը 

պատրաստում են չոր լավաշով, չեչիլ պանրով և սոխառածով: Այս 

ճաշատեսակի արմատները կապված են Շիրակի մարզի հետ: Հայկական 

ավանդական «Պանրախաշ»-ը այսօր նույնքան հանրահայտ ու 

պահանջված է, որքան դարեր առաջֈ Հնում այդ ճաշատեսակի 

պատրաստմանն առանձնահատուկ ուշադրություն էին դարձնումֈ 

Ընտանիքի անդամները, հյուրերը հավաքվում էին սեղանի շուրջ, 
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բոլորին կավե ափսեներ էին բաժանում, իսկ կենտրոնում տեղադրում 

էին մթերքները: Եվ սեղանի շուրջ նստածներից յուրաքանչյուրն ինքն էր 

իր պանրախաշը սարքումֈ Ճաշատեսակի յուրահատկությունը հենց դա 

է [5]: 

Փառատոնի ընթացքում ճաշատեսակի պատրաստման և 

մատուցման հենց այս առանձնահատկության կիրառումը կարող է 

ապահովել օտարերկրացիների և տեղացիների միջմշակութային 

կապերի ամրապնդում: 

Եզրահանգում: ՀՀ-ում խոհանոցային փառատոները  ունեն 

զարգացման  կայուն նախադրյալներ, դրանք կարող են ուղղակիորեն 

խթանել զբոսաշրջության զարգացումը: Ջերմ ու հյուրընկալ ժողովրդի 

մասնակցությամբ շատ փառատոներ ավանդական են դարձել դարերի 

պատմությամբ ու մշակույթով հարուստ Հայաստանում: 

Զբոսաշրջիկներն առավել նախընտրում են գինու, խորովածի, տոլմայի 

փառատոները: Ամենամյա փառատոների շարքը նորերով համալրելը  

կնպաստի Հայաստանի զբոսաշրջային վարկանիշի և ընդհանուր 

մրցունակության բարձրացմանը, քանի որ փառատոների միջոցով փորձ 

է արվում վեր հանել յուրաքանչյուր բնակավայրին հատուկ 

սովորույթները, ուտեստներն ու հիշարժան վայրերը: Ազգային 

խոհանոցային փառատոների կազմակերպումը կնպաստի հայկական 

խոհանոցի և ավանդույթների արժևորմանը, տնտեսական, 

տարածաշրջանային համաչափ զարգացմանը: 
 

ГЕОГРАФИЯ АРМЯНСКИХ КУЛИНАРНЫХ ФЕСТИВАЛЕЙ И ИХ 

ТУРИСТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

Валесян А. А., Валесян А. П. 

 

Кулинарные фестивали имеют устойчивые предпосылки для 

развития в Армении. Делаются попытки с помощью фестивали выделить 

обычаи, блюда и памятные места характерные для каждого района. 

Пополнение серии ежегодных кулинарных фестивалей новыми будет 

способствовать повышению туристической конкурентоспособности 

Армении, рейтинга и туризма в целом. 

Ключевые слова: фестиваль, национальная кухня, традиция, 

развитие  туризма, ритуал, ежегодный фестиваль. 
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ARMENIAN CULINARY FESTIVALS GEOGRAPHY AND THEIR 

TOURISTIC  SIGNIFICANCE 

Valesyan A. A., Valesyan A. P. 

 
Culinary festivals have steady prerequisites for development in Armenia. 

Festivals try to highlight the customs, dishes and memorials characteristic of 

each region.The addition of a series of annual culinary festivals with new ones 

will enhance the reputation of Armenia and the overall competitiveness of 

tourism. 

Keywords: festival, national cuisine, tradition, tourism development, 

ritual, annual festival. 
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Հոդվածում քննարկվել են Հայկական քաղաքակրթության 

զարգացման համընդհանուր հայեցակարգի ձևակերպման 

նախադրյալները, հնարավորությունները և հեռանկարները: 

Վերջիններս դիտարկվել են փոփոխվող աշխարհի տրամաբանության 

ներքո, երբ համամարդկային քաղաքակրթության կյանքի ցիկլային 

շարժընթացի նոր փուլում անհրաժեշտ է հստակեցնել սեփական 

առաջնահերթությունները: Ըստ այդմ՝ առաջարկվում է «Հայկական 

երազ» համընդհանուր հայեցակարգը, որն ունենալու է կոնկրետ 

դրսևորում՝ տարածության ու ժամանակի մեջ:   

Հետազոտության արդյունքում ստացված եզրակացություններն ու 

առաջարկությունները կարող են դառնալ հասարակական, այդ թվում՝ 

գիտական, մշակութային, տնտեսական և սոցիալ-քաղաքական 

բանավեճի առարկա: 

Բանալի բառեր. համաշխարհայնացում, Նոր Աշխարհ, Հայկական 

երազ, քաղաքակրթություն,  հասարակության մշակութացում, հզոր 

պետություն:  
 

Աշխատանքի նպատակը: Բացահայտել Հայկական 

քաղաքակրթության զարգացման համընդհանուր՝ «Հայկական երազ» 

հայեցակարգի ձևակերպման նախադրյալները և կոնկրետ 

տարածության ու ժամանակի մեջ գնահատել դրա իրականացման 

հնարավորություններն ու հեռանկարները: 

    2 0 2 1  № 1  
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Աշխատանքի արդիականությունը: Ժամանակակից աշխարհը 

գտնվում է քաղաքական, տնտեսական և մշակութային 

տրանսֆորմացիաների ակտիվ փուլում, որտեղ համաշխարհայ-

նացմանը (գլոբալիզացիային) զուգահեռ ուժեղանում են տեղայնացման 

(լոկալիզացիայի) միտումները: Ըստ այդմ՝ Աշխարհի քաղաքական 

քարտեզի յուրաքանչյուր սուբյեկտ կարիք ունի հստակեցնելու 

սեփական պատկերացումն ու հնարավորություններն ապագա «Նոր 

Աշխարհում»: Այս տրամաբանությամբ պարտադրված՝ կարող ենք 

փաստել, որ հայրենի գիտական, քաղաքական ու հասրակական լայն 

շերտերի առջև ձևակերպված է սոցիալական լուրջ պատվեր, այն է՝ 

բացահայտել և գնահատել մեր տեղն ու դերը ապագա աշխարհում: 

Հետազոտական խնդիրներ: Համաձայն առաջադրված նպատակի՝ 

դրվել և լուծվել են ներքոհիշյալ հետազոտական խնդիրները. 

 Գնահատել աշխարհում տեղի ունեցող վերափոխումների բնույթը 

քաղաքակրթությունների համընդհանուր տեսության համատեքս-

տում: 

 Բացահայտել «Հայկական երազ» քաղաքակրթական համընդ-

հանուր հայեցակարգի ձևակերպման նախադրյալները: 

 Գնահատել քաղաքակրթական նոր հայեցակարգի իրացման 

հնարավորությունները կոնկրետ տարածության ու ժամանակի մեջ: 

 Եզրակացությունների միջոցով նոր ուղենիշներ սահմանել ՀՀ 

պետական, քաղաքական, ազգային, քաղաքացիական ու 

հասարակական կառույցների գործունեության համար: 

Հետազոտության մեթոդաբանություն: Հետազոտության 

մեթոդաբանության ընտրության հիմնական պահանջը գիտական 

կանխատեսման օբյետիվության ապահովումն է: Ըստ այդմ՝ նախ 

վերլուծության և համադրման մեթոդների կիառամամբ ճանաչելի են 

դարձել կանխատեսման ենթակա աշխարհաքաղաքական, 

աշխարհատնտեսական, աշխարհամշակութային օբյեկտների և 

երևույթների զարգացման օրինաչափությունները, իսկ արդեն դրանց 

կանախտեսվող վիճակը բացահայտվել է էքստարպոլացիայի 

(արտարկման) և ինտերպոլացիայի (միջարկման) մեթոդների 

օգնությամբ: Բացի դրանից, հետազոտությունում կիրառվել են նաև 

գիտական վարկածի և գիտական մոդելավորման մեթոդները: 

Ժամանակակից աշխարհը փոխվում է մեր աչքի առաջ: Ակնհայտ է, 

որ այդ փոփոխությունների տեսանելի հատվածն արտահայտվեց    

Covid-19 (coronavirus-թագաժահր) համավարակի պայմաններում և է՛լ 
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ավելի է ընդգծվելու հետհամավարակային Աշխարհում: Սակայն, մեր 

կարծիքով, համավարակը միայն առիթն էր ճգնաժամի արտահայտման, 

բայց ոչ երբեք՝ պատճառը, այսինքն՝ ներկա ճգնաժամի, որն ապագայում 

անխուսափելիորեն խորանալու է, պատճառը ոչ թե համավարակն է, այլ, 

ընդհակառակը, մարդկության զարգացման ներկա հանգրվանն է 

պատճառ՝ համավարակի միջոցով ճգնաժամի առաջացման: Այս 

պնդումը համարենք գիտական վարկած-հիպոթեզ,4
1 որի ապացուցման 

համար կհիմնվենք քաղաքակրթական մոտեցման վրա: Նկատենք, որ 

հիպոթեզի՝ վարկածի անհրաժեշտությունը ծագում է այն ժամանակ, երբ 

կյանքը պահանջ է դնում բացահայտել կատարված կամ ներկայում 

կատարվող երևույթի կապերն ու պատճառները և անցյալի ու ներկայի 

հայտնի հատկանիշների հիման վրա անել եզրակացություն երևույթի 

ապագա զարգացման հնարավոր ուղղության մասին [4, էջ 97]: 

Այսպիսով, Աշխարհի ապագայի նկատմամբ քաղաքակրթական 

մոտեցման կիրառման հիմքով մեր նախորդ հետազոտություններում 

[1,2,3] արդեն հիմնավորել ենք, որ մարդկությունը մոտենում է 

քաղաքակրթական եռաչափ ճգնաժամերի հանգրվանին: Այն 

պայմանավորված է քաղաքակրթությունների (համամարդկային, 

համաշխարհային և լոկալ) կյանքի ցիկլային շարժընթացների 

հանգրվանային ընթացքով և վերջիններիս համադրմամբ: Ամբողջական 

կրկնաշարադրանքից խուսափելու նպատակով սույն հետազոտության 

համար շեշտադրենք միայն հետևյալ կարևոր հանգամանքները: 

Հասարակական համակարգերի ցիկլային շարժընթացի մասին 

տեսությունները հանդիսանում են գիտական ժամանակակից 

հետազոտությունների կարևորագույն ուղղություններից մեկը: 5

2 

Ընդհանրացնելով առկա մոտեցումները՝ հասարակական 

համակարգերի ցիկլային շարժընթացի համար կարող ենք 

առանձնացնել  ներքոհիշյալ օրինաչափությունները. 

Ա) Ցիկլային շարժընթացը հանդիսանում է հասարակական 
համակարգերի զարգացման համընդհանուր ձև:  

                                                 
4 1 Ըստ ակադ. Լ Վալեսյանի՝ հիպոթեզը (վարկածը) տրամաբանական դատողությունների արդյունքում 

ստացված եզրակացությունների, հետևությունների համակարգն է, որի միջոցով մի շարք առկա և սպասվող 

փաստերի հիման վրա հետևություն է արվում օբյեկտի, երևույթի գոյության, պատճառների, կապերի, ինչպես 

նաև զարգացման ուղղությունների և ապագայի մասին [4, էջ 96]: 
5 2 Ցիկլիզմի գիտական ժամանակակից դպրոցը ներկայացված է Յա. Հերդերենի, Ն. Դ. Կոնդրատևի, Պ. Ա. 

Սորոկինի, Ա. Ա. Բոգդանովի, Ֆ. Բրոդելի, Ու. Միտչելի, Ի. Շումպետերի, Յու. Յակովեցի 

աշխատություններով: 
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Հասարակության մեջ չկա որևէ համակարգ-համակեցության ձև, որ 

ենթակա չլինի շարժընթացի ցիկլային օրինաչափություններին: Նրանց 

բոլորի ընթացքին հատուկ է կյանքի ցիկլը՝ որպես մեկ ամբողջություն՝ 

բաղկացած կյանքի փուլերի հաջորդականությունից:  

Ընդ որում՝ ցիկլերը և նրանց փուլերը փոխազդում են և՛ տարա-

ծականորեն (փոխկապակցված տարածքային համակարգերում՝ 

երկրներ, քաղաքակրթություններ), և՛ մարդկային կենսագոր-

ծունեության ոլորտներում (սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական, հոգևոր-

մշակութային, երկրաբնապահապանական): 

Մասնագետներն այդ փոխազդեցությունների դրսևորման երեք 

հիմնական ձև են առանձնացնում [8, էջ 48]. 

1. Ռեզոնանսային – Այսպիսի փոխազդեցությունը մեծացնում է ցիկլի 

փուլերի  տատանումները: Պետք է նկատել, որ այս պարագայում 

առավել խորությամբ և մեծ տևողությամբ է արտահայտվում նաև 

ճգնաժամային փուլը: 

2. Խլացնող – Փոխազդեցության հակառակ արդյունք է ապահովում, 

երբ նվազում են տատանումները: Այս պարագայում մեղմվում են 

նաև ճգնաժամային երևույթների ազդեցության հետևանքները:  

3. Ապակառուցող – Փոխազդեցության այնպիսի դրսևորումն է, երբ 

խախտվում է ցիկլի կառուցվածքը, և դադարում է նրա բնականոն 

ընթացքը (օրինակ՝ պատերազմներ, համաճարակներ, տարերային 

աղետներ): 

Ըստ այդմ՝ կարող ենք պնդել, որ մարդկության ներկա 

հանգրվանում, երբ համադրվում են համամարդկային, 

համաշխարհային ու լոկալ քաղաքակրթությունների կյանքի ցիկլային 

շարժընթացների ճգնաժամային հատվածները, ապա եռաչափ 

ճգնաժամն ապագայում հանդես է գալու ռեզոնանսային, իսկ ներկայում՝ 

ամբողջապես ապակայացնող բնույթով, որի դրսևորումներից է նաև  

Covid-19 համավարակը: 

Բ) Հասարակական համակարգերի կյանքի ցիկլերը ու դրանց 
փուլերը ճանաչելի և կանխատեսելի են: 

 Ի տարբերություն բնական փակ համակարգերի՝ հասարակական 

բաց համակարգերի պարագայում շարժընթացի ցիկլայնությունը թեև 

չափելի է, բայց չունի հստակ մաթեմատիկական բնորոշում: 

Հասարակական համակարգերի զարգացման հետագծի վրա ազդում են 

տարբեր, այդ թվում՝ նաև պատահական գործոններ:  
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Հետևաբար, հասարակական համակարգերի ցիկլային 

շարժընթացի օրինաչափությունները հանդես են գալիս որպես 

միտումներ, հաճախակի են ենթարկվում անակնկալ շեղումների և 

առավել դժվար կանխատեսելի են, քան բնական համակարգերը, 

այսինքն՝ գոյություն չունի համընդհանուր միատարրություն, և դրանց 

տևողությունն ու պարբերականությունը հնարավոր չէ որոշել 

մաթեմատիկական կոշտ բանաձևերի միջոցով: Նրանց շարժընթաց-

ներում չկան համընդհանուր շաբլոններ, ստանդարտ մեծություններ: 

Յուրաքանչյուր ցիկլի ինքնատիպությունն արտահայտվում է այդ 

համակարգը սպասարկող գործոնների յուրահատկությամբ, ցիկլի 

փուլերի ինքնատիպ տևողությամբ, ինչպես նաև ճգնաժամերի 

խորության ու հասցված հետևանքների յուրահատուկ ազդեցությամբ: 

Միևնույն ժամանակ այդ բազմազանության մեջ նկատելի են ընդհանուր 

գծեր և միտումներ: Դա հնարավորություն է տալիս ցիկլերը և 

ճգնաժամերը որակավորել և խմբավորել, բացահայտել նրանց 

շարժընթացի օրինաչափությունները և ամենակարևորը` հնարավոր է 

դառնում առավել կամ նվազ հուսալիությամբ, միջնաժամկետ կամ 

երկարաժամկետ կտրվածքով կանխատեսել ցիկլերի տատանումներն ու 

ճգնաժամային ցնցումները: Իսկ դա իր հերթին հնարավոր է դարձնում 

ախտորոշել կոնկրետ ճգնաժամի, ցիկլերի կոնկրետ փուլի բնույթը, 

կառուցվածքը, տևողությունը և հետևանքները: Որպես արդյունք՝ 

հասարակությունը հնարավորություն է ստանում ընդունել 

համապատասխան որոշումներ այնպես, որ ալիքի վերելքի 

կուլմինացիայում թույլ չտրվի համակարգի «գերտաքացում» և դժվար, 

բայց անխուսափելի ճգնաժամային ալիքի անցում՝ որքան հնարավոր է 

կարճ ժամկետում ու նվազագույն կորուստներով: 

Ցիկլերի և ճգնաժամերի կանխատեսումը համարվում է 

հասարակական գիտությունների առավել թույլ զարգացած 

ուղղություններից մեկը: Այնուամենայնիվ այս խնդրի լուծման համար 

ձևավորված է և՛ անհրաժեշտ հասարակական պահանջ, և՛ գիտության 

հասունության համապատասխան աստիճան: 

Գ) Ճգնաժամային փուլերն անխուսափելի են [8, էջ 46] 
Հասարակական համակարգերի ցիկլային շարժընթացին բնորոշ 

հաջորդ օրինաչափությունը վերաբերում է ճգնաժամերի պարտադիր 

բնույթին, այսինքն՝ համակեցության ցանկացած տիպ իր զարգացման 

ընթացքում պարտադիր կերպով ապրում է ճգնաժամային էտապ: Այն, 

որքան որ ցավագին, այնքան էլ խիստ անհրաժեշտ է հասարակական 
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ցանկացած համակարգի շարժընթացին, քանի որ ճգնաժամերը օժտված 

են մի շարք դրական գործառույթներով` 

 քայքայող (նրանք քայքայում են համակարգի հնացած, բայց դեռևս 

տիրապետող էլեմենտները, որոնց ներուժն արդեն սպառվել է և 

արգելակում է զարգացումը),  

 ստեղծարար (համակարգը  հարստացնում է նոր գենոտիպով և 

ապահովում է սերնադափոխության գործընթացը), 

 ժառանգականության (ձևավորում է նոր համակարգի կամ հնի նոր 

էլեմենտների ձևավորման ու զարգացման համար պայմաններ):  

Այսպիսով, ինչպես արդեն նշել ենք, ժամանակակից աշխարհը 

փոխվում է մեր աչքի առաջ: Շատերը՝ և՛ վերլուծաբաններ, և՛ 

գիտնականներ, և՛ պետության ղեկավարներ, միաբերան նշում են, որ 

այլևս աշխարհը չի լինի այնպիսին, ինչպիսին նախկինում էր: Այն, որ 

նման փոփոխությունը պարտադրված էր, այսինքն՝ առաջ քաշված 

գիտական վարկածը՝ համաձայն որի համավարակի միջոցով ճգնաժամի 

առաջացումը հետևանք է մարդկային գործունեության և ուներ 

պարտադիր բնույթ, կարելի է հիմնավորված համարել: Բացի դրանից, 

կարծում ենք, որ եռաչափ ճգնաժամերի ապակայունացնող բնույթն 

ապագայում կարող է արտահայտվել նմանատիպ մարտահրավերների 

այլ տեսակների միջոցով նույնպես: 

Հիմա ամբողջ խնդիրը համաշխարհային քաղաքակրթության 

ապագան է, այսինքն՝ եկել է «ՆՈՐ ԱՇԽԱՐՀ» կառուցելու և նրանում 

սեփական տեսակի տեղն ու դերը հստակեցնելու ժամանակը:  

Ապագայում սպասվող ամենաբարդ խնդիրը համաշխարհայ-

նացման (գլոբալիզացիայի) և տեղայնացման (լոկալիզացիայի) 

միտումների դիալեկտիկական ներադաշանկման ապահովումն է: 

Մասնավորապես, ներկայում սպառվում է համամարդկային 

քաղաքակրթության երկրորդ գերփուլը, որի հանգրվանային հատվածի 

համար վճռորոշ է  համաշխարհայնացման գործընթացը: Վերջինիս 

արդյունքում էլ կձևավորվի (արդեն ձևավորվել է) համամարդկային 

քաղաքակրթությունը՝ որպես մեկ ամբողջություն: Այսպիսով, 

մարդկային քաղաքակրթության «ձևավորման» փուլի ավարտը 

կընդգրկի XXI դարի առաջին կեսը, որի արդյունքում ակնառու կդառնա 

Homo sapiens–ի միասնական ճակատագիրը: Պետք է շեշտենք, որ 

համավարակի պայմաններում դա արդեն նկատելի է: Դրան զուգահեռ՝ 

արդեն իսկ պարզ է, որ կուժեղանանան նաև տեղայնացման 

միտումները: Մարդիկ ավելի շատ կձգտեն նույնակականալ 
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սեփակական համակեցության տեսակների հետ՝ ընտանիք, ազգ, 

պետություն: Անհատների ինքնապաշտպանական բնազդը նրանց մղելու 

է համակեցության տիրույթ (ընտանիք, ազգ, պետություն), որտեղ ավելի 

պաշտպանված է, ավելի ապահով է, ավելի լիարժեք է: Անհատների մոտ 

մեծանալու է պարտականության և պատասխանատվության զգացումը, 

որը հավասարակշելու է իրավունքներին: Այս տրամաբանությամբ 

կփոփոխվի մարդկանց մշակութացման (կրթություն, դաստիա-

րակություն, սոցիալական ինֆորմացիա և այլն) հիմքը: Այն իր հերթին 

փոփոխության կենթարկի քաղաքական ու տնտեսական կառույցների 

բնույթը՝ վերջիններս դարձնելով ավելի պատասխանատու, ավելի 

հավասարակշռված: 

Ըստ այդմ, մեր կարծիքով, գալիս է որակով փոքրերի ժամանակը: 

Այն պետությունները, որոնք սեփական արժեքային հենքի վրա 

կձևավորեն համակեցությունների լիրաժեքության մոդելներ, նրանք 

ավելի պաշտպանված կլինեն ճգնաժամերի պայմաններում, հետևաբար 

ավելի կենսունակ՝ հետճգնաժամային միջակայքերում, այսինքն՝ 

հնարավորություն կունենան գլոբալիզացված աշխարհում 

հավասարակշռել համաշխարհային տիրապետման փորձերը և ըստ 

այդմ՝ դառնալ համաշխարհային զարգացման կայուն խաղացողներ: 

Ասվածը ենթադրում է, որ անհատին «կատարելիության» մղող, 

բայց նաև ցանկացած պարտականությունից հրաժարվելու, 

պատասխանատվությունից խուսափելու, ուրիշների հաշվին սեփական 

երջանկությունը կառուցելու մոդելներն իր կարևորությամբ զիջելու են 

ընտանեկան-ազգային երջանկության մոդելներին: «Ամերկյան երազին» 

զուգահեռ, գուցե նաև փոխարեն, շրջանառության մեջ կդրվեն նոր 

«երազների» մոդելներ: 

Ըստ այդմ՝ ժամանակն է ձևավորելու նաև մեր երազը՝ «Հայկական 

երազը», որը հանդիսանալու է հայի երջանկության մոդելը գուցե նաև 

օրինակելի Աշխարհում: 

Մինչև «Հայկական երազի» համակարգաստեղծ բաղադրիչներին 

անդրադառնալը նախ փորձենք հասկանալ «Երազ» և «Ազգային երազ» 

հասակացությունների ժամանակակից ընկալման ասպեկտները, ինչպես 

նաև համառոտ վերլուծենք միջազգային փորձը: 

Երազը ի սկազբանե բնութագրական է մարդկային գիտակցությանը 

և հանդիսանում է աշխարհի պատկերի անհատական ու կոլեկտիվ 

կերտման կարևոր գործիք: Այն հանդիսանում է անհրաժեշտ պայման, 

դրդապատճառ ու շարժառիթ անհատի ու հասարակության կողմից 



89 

 

իրականության այնպիսի վերափոխման, որի նպատակները նախապես 

էին ձևակերպված: 

Երազը հանդիսանում է երևակայության յուրահատուկ ձև, 

հետևաբար այն կարող է դրսևորվել ամենատրբեր ձևերով, նույնիսկ 

տեսիլքների ու ֆանտազիաների միջոցով: Այս պարագայում պետք է 

շեշտենք, որ երբեմն որպես երազ են ձևակերպվում նաև 

իրականությունից բացարձակ կտրված մտքի արգասիքները, որոնց 

դեպքում դրանք վերածվում են իլյուզիաների և ինքնախաբեության: 

Վերջիններս իրենց տեղն ունեն գեղարվեստական ստեղծագոր-

ծություններում, արվեստի ամենատարաբեր բնագավառներում և երբեմն 

անհրաժեշտ են, քանի որ մղում են ստեղծագործելու՝ դառնալով 

վերջինիս կարևոր շարժառիթ: Սակայն աշխարհում քիչ չեն դեպքերը, 

երբ մտքի արգասիք հանդիսացող ամենատարբեր անհեթեթություններ 

դառնում են քաղաքական կարգախոսներ, դրանց իրականացման 

համար մշակվում և գործի են դրվում ամենատարբեր քաղաքական, 

տնտեսական և սոցիալական ծրագրեր: Արդյունքում ոչ միայն 

դեգրադացվում են հասարակությունները, այլև իրական աղետ են 

դառնում մարդկության համար: Որպես ապացույց բավարար է նշել 

պանթուրքիզմի և ֆաշիզմի գոյությունները, չնայած այսօր էլ քիչ չեն 

աբսուրդի հասնող քաղաքական կարգախոսներն ու պրոյեկտները 

«ամենաառաջադիմական» ու «ամենաժողովրդավարական» երկրներում: 

Հետևաբար, կարող ենք փաստել, որ «Ազգային երազի» կառուցումը 

պետք է լինի հանունի և ոչ ընդդեմի վրա, պետք է հասարակությանն ու 

անհատին մղի լիարժեքության՝ սեփական հնարավորությունների 

իրացման արդյունքում, բայց ոչ երբեք ուրիշների հաշվին: 

«Ազգային երազը» անհատին ու հասարակությանը շարժում է 

առաջ: Մասնագետները նշում են, որ, ի տարբերություն ամենազա-

նազան ոլորտներում ձևակերպված ազգային ծրագրերի, գաղափար-

ների, «Ազգային երազը» ցույց է տալիս հասարակության երջանկության 

վիճակը [7]:  

Այսինքն՝ «Ազգային երազի» միջոցով պետք է բացահայտվի այն 

նպատակային կենսամիջավայրը, որտեղ անհատը, համակե-

ցությունները և ամբողջ հասարակությունը կունենան լիարժեք մենթալ 

վիճակ, կոմֆորտի՝ երջանկության լիարժեք զգացում:  

Ըստ այդմ՝ մենք առանձնացնում ենք «Ազգային երազի» կառուցման 

հետևյալ անհրաժեշտ հարթությունները. 
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 Այն պետք է իր մեջ ներառի հանունի հիմնավորումը, այսինքն՝ 

հասարակական-ազգային այնպիսի մենթալ ու նյութական վիճակը, 

որտեղ յուրաքանչյուր անհատ պետք է տեսնի իր հստակ «շահը» և 

շարժառիթը: 

 Այն պետք է կառուցված լինի ավանադական-հոգևոր հիմքի վրա, 

որը կբացառի անհատների բնազդային պահանջմունքների 

բավարարաման հեռնակարը և չի բարոյազրկի հասարակությանը: 

Այն միաժամանակ պետք է լինի խիստ պրագմատիկ-

իրատեսական, այսինքն՝ կոնկրետ չափելի տարածության, ժամանակի և 

նյութական դրսևորման մեջ: 

Հակիրճ անդրադառնանք  նաև այսօր ակտիվ շրջանառության մեջ 

գտնվող «ազգային երազների» մի քանի մոդելների:  

Բնականաբար առաջինն «Ամերկյան երազն» է, 6

3 որը դարձել է 

ամերիկացիների էթնիկ ինքնագիտակցման առանցք, նրանցից ազգային 

հանրույթ կերտելու գործիք: Օրինակ՝ Ուլիամ Սաֆիրի  «Քաղաքական 

բառարանում» այն սահմանվում է հետևյալ կերպ. «Ամերիկյան երազն 

ազատության կամ հնարավորությունների իդեալն է, որը ձևակերպվել է 

«հիմնադիր նախահայրերի կողմից»՝ որպես Ազգի հոգևոր ուժ: Եթե 

ամերիկյան համակարգը դա ամերիկյան քաղաքականության կմախքն է, 

ապա ամերիկյան երազը՝ նրա հոգին» [11]: 

Ճիշտ է, այն սահմանվում էր միայն ԱՄՆ քաղաքացու համար, բայց 

արդեն վաղուց համաշխարհային հասարակության ընկալման մեջ 

ասոցացվում էր հզորության, բարեկեցության, մարդկային անսահման 

հնարավորությունների հետ: «Ամերկյան երազը» դարձել է արևմտյան 

բարեկեցիկ ապրելակերպի հոմանիշ, զարգացածության ցուցիչ: Դրա 

համար զարգացածությունը, առաջադիմությունը (մոդեռնիզացիան) 

հաճախ նույնականում էր արևմտականացման (վեստեռնիզացիայի) 

հետ: Ամերիկյան ապրելակերպը, արժեքներն ու իդեալները վաղուց 

դարձել էին նպատակային ոչ միայն անհատների, այլև ամբողջ 

հասարակությունների, ազգերի ու պետությունների համար: Շատերի 

համար որպես «ազգային երազ» էր սահմանվում բուն 

արևմտականացումը: Օրինակ՝ Արևելյան Եվրոպայի շատ հասարա-

                                                 
6

3 «…Ամերիկյան երազն այն երկրի մասին էր, որտեղ ամեն մարդու կյանք կլիներ լավ, հարուստ և լիարժեք, 

որտեղ ամեն մեկը հնարավորություն կունենար ստանալ այն, ինչին արժանի է» [10]: Այս տողերի հեղինակն 

ամերիկացի գրող Ջեմս Ադամսն է: Հենց նրա 1931-ին գրած «Ամերիկայի էպոս» (անգլ. The Epic of America) 

աշխատությունն է համարվում «Ամերիկայի երազի» բովանդակային հիմքը: Կա պատմություն, որ Ջեմս 

Ադամսը հրատարակչին խնդրել է գիրքը հրատարակել հենց «Ամերիկյան երազ» վերնագրով, սակայն 

վերջինս առարկել է՝ պնդելով, որ ոչ մի խելամիտ ամերիկացի 3.5 դոլար չի վճարի ինչ-որ երազի համար [7]:  
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կությունների համար եվրոինտեգրումը և ՆԱՏՕ-ին անդամագրումը 

սահմանվում էր որպես ազգային երազանք: Այս համատեքստում պետք 

է դիտարկել նաև մեր հարևան Վրաստանում ձևավորված «Վրացական 

երազանքի» հիմքերը: Ճիշտ է, այն միայն քաղաքական պրոյեկտ էր, 

կոնկրետ նախընտրական գործիք, բայց, այնուամենայնիվ, որպես 

վրացիների երազանք՝ սահմանվում էր՝ արևտյան արժեքների ներդնում, 

Եվրոմիությանն ու ՆԱՏՕ-ին ինտեգրում:  

Այսօր ակտիվ շրջանառության մեջ է դրված նաև «Չինական մեծ 

երազը», որի էությունն առաջին անգամ հնչեցրեց ՉԺՀ ներկայիս 

առաջնորդ Սի Ծինպինը:7

4 Նրա հիմքում ընկած է «Չինական հրաշքի» 

հեղինակ Դեն Սյաոպինի հայեցակարգը. «Սոցիալիզմ՝ չինական 

առանձնահատկությամբ»: Ըստ այդմ՝ այն իր մեջ խտացնում է 

հայերնասիրության և բարեփոխումների ոգին, որն ապահովելու է 

ազգային վերածնունդ և կառուցելու է հզոր պետություն: Պետք է նկատել, 

որ «Չինական մեծ երազի» համար նույնիսկ կոնկրետ ժամանակ է նշված՝ 

ՉԺՀ-ի հարյուրամյակը՝ 2049 թվականը, երբ Չինաստանը դառնալու է 

աշխարհի հզորագույն պետությունը: Այն այսօր հանդիսանում է ՉԺՀ-ի 

պաշտոնական կուրսը և կարգախոսը, որի իրականացման քայերը 

հետևողականորեն կատարվում են համաշխարհային հասարակության 

աչքի առաջ: 

Ազգային երազի յուրահատուկ մոդել է ձևակերպված հրեաների 

մոտ, որի հիմքով Իսրայել պետությունը, շրջափակված ավելի քան 300 

մլն. թշնամի արաբներով, ոչ միայն դարձել է բարեկեցիկ երկիր, այլև 

ակտիվ (շատերի կարծիքով՝ տիրապետող) դերակատարում ունի 

համաշխարհային տնտեսական ու քաղաքական իրողություններում: 

«Հրեական երազի» էությունը հզոր Իսրայել պետության ստեղծումն է՝ 

որպես աշխարհասփյուռ հրեաների հայրենիք, ոչ միայն նրանց 

ինքնության, այլև ապահովության, անվտանգության և հզորության 

երաշխիք: Իսրայել պետության անկախության հռչակագրում հստակ 

նշված է. «Իսրայել պետությունը պետք է դառնա աշխարհի սփռված 

բոլոր հրեաների հայերնադարձության ու միավորման կենտրոնը: Այն 

պետք է կառուցվի արդարության, ազատության և խաղաղության 

հիմքով՝ համաձայն հրեա մարգարեների իդեալների» [6]: 

                                                 
7

4  Սի Ծինպինի կողմից «Չինական մեծ երազ» եզրույթն առաջաին անգամ հնչեցվել է 2012-ի նոյեմբերի 29-ին 

Չինաստանի ազգային թանագարանում կազմակերպված «Վերածննդի ճանապարհ» ցուցահանդեսի բացման 

արարողակարգային ելույթում [9]: 
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Ընդհանարցնելով վերը շարադրվածը՝ կարող ենք վստահաբար 

պնդել, որ առկա են աշխարհաքաղաքական, աշխարհանտնտեսական և 

աշխարհամշակութային բոլոր հիմքերը՝ ձևակերպելու, զարգացնելու և 

իրացնելու «Հայկական երազ» քաղաքակրթական հայեցակարգը:  

Ըստ այդմ՝ մեր նպատակն է այս հայեցակարգը ներդնել 

հասարակական  շրջանառության մեջ, ապահովելու համար գիտական, 

հոգևոր-մշակութային, սոցիալ-տնտեսական, քաղաքական նպատակա-

յին բանավեճի անհրաժեշտ բազա:  

«Հայկական երազ» քաղաքակրթական հայեցակարգի համար 

առաջարկում ենք համակարգաստեղծ բաղադրիչների հետևյալ 

ամբողջությունը. 

Հանունի հարթություն – Հայկական քաղաքակրթության 

լիարժեքության ապահովում: 

Դա ենթադրում է, որ պետք է ապահովվի մեր քաղաքակրթական 

ինքնատիպության բոլոր բաղադրիչների (ընտանիք-գեն-լեզու-հավատք-

մշակույթ-պետություն) լիարժեք իրացման համար անհրաժեշտ 

կենսամիջավայր:  Աշխարհի բոլոր հայերի համար երջանկության 

մոդելը պետք է իրացվի բոլոր բաղադրիչների ներդաշնակման միջոցով: 

Բոլոր հայերը պետք է ձգտեն այդ բաղադրիչների կատարելիության: 

Ավանդական-հոգևոր հարթություն – Հայկականության 

հզորության վերադարձ: 

Հայ լինելը, հայկականությամբ ապրելն ու կենսագործելը ոչ միայն 

պետք է ասոցացվի էթնիկ բավարարվածության, այլև հզորության, 

ապահովության, անվտանագության, արդարության ու առաջադի-

մության հետ: Հայ լինելն ու հայկականությամբ ապրելը պետք է լինի 

երջանկության բավարարման ցուցիչ: 

Պրագմատիկ-իրատեսական հարթություն – «Հայկական երազի», 

հայի երջանկության ապահովման միակ երաշխավորը հայկական 

հզորագույն պետությունն է, որի կայացմանն ուղղված քայլերը պետք է 

դառնան ցուցիչ և չափանիշ ազգային, քաղաքական, քաղաքացիական 

կառույցների և, ինչու չէ, նաև անհատների գործունեության համար:  
 

«АРМЯНСКАЯ МЕЧТА» КАК ЦИВИЛИЗАЦИОННАЯ КОНЦЕПЦИЯ: 

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ И ГЕОЭКОНОМИЧЕСКИЕ 

ПРЕДПОСЫЛКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

Нерсисян А. О. 

В статье обсуждались предпосылки, возможности и перспективы 

формирования всеобщей концепции развития армянской цивилизации. 
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Последние рассматривались под логикой меняющегося мира, когда на 

новом этапе циклического движения жизни общечеловеческой 

цивилизации необходимо уточнить свои приоритеты. В соответствии с 

этим предлагается всеобщая концепция "армянская мечта", которая будет 

иметь конкретное проявление в пространстве и во времени. 

Полученные в результате исследования выводы и предложения 

могут стать предметом общественных, в том числе научных, культурных, 

экономических и социально-политических дебатов.  

Ключевые слова: глобализация, новый мир, армянская мечта, 

цивилизация, культуризация общества, мощное государство.   

 

ARMENIAN DREAM AS CIVILIZATION CONCEPT: GEOPOLITICAL, 

GEOGRAPHICAL AND GEO-ECONOMIC PREREQUISITES FOR 

FORMATION 

Nersisyan A. O. 

 

The article touched upon the prerequisites, opportunities and prospects 

for the formation of a universal concept of the development of Armenian 

civilization. The latter were considered under the logic of a changing world, 

when at a new stage of the cyclical movement of life of a human civilization it 

is necessary to clarify their priorities. According to this, the universal concept 

of "Armenian dream" is proposed, which will have a concrete manifestation in 

space and time. 

The findings and proposals of the study can be the subject of public 

debate, including scientific, cultural, economic and socio-political debates. 

Keywords: globalization, new world, Armenian dream, civilization, 

culturalization of society, powerful state. 
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ՇԻՐԱԿԻ Մ. ՆԱԼԲԱՆԴՅԱՆԻ ԱՆՎԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ 
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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 37.07 (005.6)                                                                                  ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

DOI 10.54151/27382559-2021.1a-95 

 

ՇՊՀ-ՈՒՄ ՊՐՈՖԵՍՈՐԱԴԱՍԱԽՈՍԱԿԱՆ ԿԱԶՄԻ 

ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ 

ՈՐԱԿԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄ 

Սարգսյան Ա. Հ.  

 

Սույն հոդվածում ներկայացվում է ՇՊՀ-ի պրոֆեսորադասա-

խոսական (ՊԴ) կազմի պարբերաբար գնահատման և վարկանիշա-

վորման համար մշակված և ներդրված մոտեցումները և մեխանիզմները, 

որոնք ուսումնասիրման և հետազոտության արդյունք ենֈ 

Միաժամանակ ներկայացվում է դրա գործածումից հետո նախնական 

փորձնական (պիլոտային) հետազոտության արդյունքներն ու դրանց 

հիման վրա իրականացված բարելավումներըֈ 

Բանալի բառեր. ՊԴ կազմ, վարկանիշավորում, գնահատման 

չափանիշ, մարդկային ռեսուրսների որակի կառավարումֈ 
 

1. Նախաբան: Բուհերի համար որակի կառավարման 

գործընթացները մեծ կարևորություն ունեն [1-4]: ՀՀ-ում այդ հարցին 

առավել մեծ ուշադրություն սկսել են հատկացնել 2009 թ.-ից, երբ 

հիմնվեց «Մասնագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային 

կենտրոն» հիմնադրամը և բուհերի համար պարտադիր դարձավ 

ենթակառուցվածքային հավատարմագրումը՝ ըստ ՀՀ կառավարության 

30.06.2011թ.-ի N 978-Ն որոշման [5, 6]ֈ Ենթակառուցվածքային 

հավատարմագրման համար սահմանված են չափանիշներ՝ ըստ ՀՀ 

կառավարության 30.06.2011 թ.-ի N 959-Ն որոշման [7]ֈ Բուհերի որակի 

կառավարման գործընթացներում առանձնակի կարևորություն և 

նշանակություն ունի մարդկային ռեսուրսների կառավարումը [8-12]: 

Ենթակառուցվածքային հավատարմագրման սահմանված չափանիշ-

ներից 5-րդը՝ ՊԴ և ուսումնաօժանդակ (ՈւՕ) կազմ, ենթադրում է.   

ՄՈւՀ-ի առաքելությանը հասնելու և ՄԿԾ-ների նպատակներն 

    2 0 2 1  № 1  
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իրականացնելու համար հաստատությունն ապահովված է անհրաժեշտ 

մասնագիտական որակներ ունեցող ՊԴ և ՈւՕ կազմով [5, 7]: 

Այս առումով շատ կարևոր են ՊԴ կազմի գնահատման, 

կատարելագործման և կատարելագործման խրախուսման մեխանիզմ-

ների մշակումն ու ներդրումը բուհերումֈ Տարբեր բուհեր մշակել են 

համապատասխան մեխանիզմներ (կանոնակարգ, կարգ, ընթացակարգ) 

ՊԴ կազմի գնահատման և վարկանիշավորման համար՝ ուղղված ՊԴ 

կազմի մասնագիտական և այլ որակների կատարելագործմանը և բուհի 

ռազմավարական առաջնահերթությունների արդյունավետ իրակա-

նացմանը [13-16]ֈ Ուստի ակտուալ էր այս տեսանկյունից ուսումնասի-

րությունների իրականացումն ու ՇՊՀ-ում համապատասխասխան 

մեխանիզմների մշակումն ու ներդրումըֈ Սույն աշխատանքում 

ներկայացվում է ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի պարբերաբար գնահատման և 

վարկանիշավորման մշակված մեխանիզմները, որոնք մշակվել են ՇՊՀ-ի 

Գիտական քաղաքականության որակի ապահովման և կառավարման 

կենտրոնի ղեկավարի կողմից [17-19]ֈ Բացի այդ, ներկայացվում են 

մշակված մեխանիզմների ներդրման արդյունքում փորձնական 

հետազոտության ընդհանրական արդյունքները, ինչպես նաև պրակտիկ 

փորձառության հենքով մեխանիզմի բարելավումներըֈ  

2. ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի գնահատման չափանիշներըֈ ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի 

գնահատման համար տարբեր տարիների ներդրվել են տարբեր 

մեխանիզմներֈ Մասնավորաբար, 2014թ.-ից իրականացվել են 

հարցումներ ուսանողների շրջանում, նույն ժամանակահատվածում 

ներդրվել է նաև ՊԴ կազմի գիտահետազոտական գործունեության 

խթանման մեխանիզմ, ինչը նաև գնահատում էր ենթադրումֈ Վերջինս 

տարիների ընթացքում կատարելագործվել է՝ ուղղված արդյունա-

վետության ապահովմանըֈ 2017թ.-ին ՇՊՀ-ի Որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնի կողմից մշակվել և ներդրվել է «Ուսանողների 

կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատման հարցաթերթիկը», 

որը, ի տարբերություն նախորդի, հստակ շեշտադրել է ՊԴ կազմի 

մասնագիտական, մանկավարժական և կազմակերպչական 

կոմպետենցիաների գնահատումը, վեր հանել խնդիրները հետագա 

բարելավման նպատակովֈ Հարցաթերթիկը երկու անգամ գործածվել է և, 

դրա արդյունքում բարելավվելով՝ հետագայում կազմել է ՊԴ կազմի 

գնահատման բաղադրիչներից մեկըֈ 
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Նույն ժամանակահատվածում արդեն նպատակ էր դրվել մշակել 

ՊԴ կազմի համակողմանի գնահատման մեխանիզմ, որի արդյունքները 

կլինեին արժանահավատ, հակակշռված և կօգտագործվեին ինչպես 

խրախուսման, այնպես էլ բարելավումների իրականացման համարֈ 

Ուստի ՇՊՀ-ի Գիտական քաղաքականության, որակի ապահովման և 

կառավարման կենտրոնը ձեռնարկեց մշակել այդպիսի մեխանիզմ, որը 

միաժամանակ ուղղված կլիներ ՊԴ կազմի կատարելագործման 

խթանմանը՝ ուղղված համալսարանի ռազմավարական նպատակների 

արդյունավետ իրականացմանըֈ 

Մշակվել է ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի պարբերաբար գնահատման և 

վարկանիշավորման կարգ, որը հաստատվել է 2018 թ.-ին [17]ֈ Այն 

միտված է ՊԴ կազմի գիտակրթական գործունեության վերաբերյալ 

տեղեկատվության հավաքագրման, մշակման, վերլուծության, ինչպես 

նաև վերլուծության արդյունքների հիման վրա բարելավման 

միջոցառումների կազմակերպման ու ՊԴ կազմի վարկանիշավորման 

գործընթացների կանոնակարգմանը: ՊԴ կազմի գործունեության 

գնահատման հիմնական նպատակն է ուսումնական, գիտական և 

մանկավարժական աշխատանքների իրականացման համար համալսա-

րանի կադրային պոտենցիալի որակի ուսումնասիրումը, հետագա 

զարգացումը և կատարելագործումը, գիտակրթական գործունեության 

որակի ապահովումը: Կանոնակարգում որպես ՊԴ կազմի գնահատման  

բաղադրիչներ, առանձնացվում են ՊԴ կազմի մասնագիտական 

կոմպետենցիաները, մանկավարժական կոմպետենցիաները, կազմա-

կերպչական կոմպետենցիաները, ՊԴ կազմի գիտական, գիտահետա-

զոտական և գիտամեթոդական գործունեությունը, ՊԴ կազմի ուսումնա-

մեթոդական, ուսումնական, ուսումնակազմակերպչական և գիտակազ-

մակերպչական գործունեությունը, ներհամալսարանական և արտահա-

մալսարանական (հանրային) հասարակական գործունեությունը: 

Ըստ այդ բաղադրիչների՝ առանձնացվում են գնահատման չորս 

ձևեր. 1. Ուսանողների կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, 

մանկավարժական և կազմակերպչական կոմպետենցիաների 

գնահատում՝ դասընթացի շրջանակում: 2. Փորձագետների (ներքին և 

արտաքին) կողմից ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների գնահատում՝ դասընթացի 

շրջանակում: 3. ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների զարգացման կարիքների 

գնահատում՝ դասընթացի շրջանակում: 4. ՊԴ կազմի գործունեության 
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մշտադիտարկում, փաստաթղթերի ուսումնասիրություն և վերլու-

ծություն, տեղեկատվության հավաքագրում և վերլուծություն: Բոլոր 

ձևերի իրականացման համար մշակված են ձևաչափեր, և նկարագրված 

է մանրամասն ընթացակարգֈ  

Բացի այդ, մշակված է համապաստասխան ձևաչափ 

համընդհանուր տեղեկատվության հավաքագրման համար, որի մեջ 

ներառվում են վերոնշյալ ուսումնասիրությունների արդյունքների 

վերլուծություններըֈ ՊԴ կազմի կողմից դեռևս լրացվում է էլեկտրոնային 

Word փաստաթղթում կազմված ձևաչափը, սակայն, ըստ 

կանոնակարգի, նպատակ կա հետագայում մշակել առցանց ձևաչափ՝ 

գործընթացն առավել դյուրին և արդյունավետ դարձնելու նպատակովֈ 

Այս ձևաչափում բացի ընդհանուր տվյալներից առանձնացվում են երեք 

ուղղություններ. 1. Ուսումնական, ուսումնամեթոդական և ուսումնա-

կազմակերպչական գործունեություն, 2. Գիտական, գիտահետազո-

տական և գիտակազմակերպչական գործունեություն, 3. Ներհամալ-

սարանական և արտահամալսարանական (հանրային) հասարակական 

գործունեություն, 4. ՊԴ կազմի մասնագիտական, մանկավարժական և 

կազմակերպչական կոմպետենցիաների միջին ցուցանիշներ: Հարկ է 

նշել, որ 4-րդ բաժնում արդյունքները տեղադրվում են ըստ վերոնշյալ 1-3 

ձևերի իրականացված հետազոտությունների արդյունքներիֈ 

Բաժիններից յուրաքանչյուրում չափանիշները սահմանվել են՝ 

գլխավորապես նկատի ունենալով բուհի ռազմավարական 

առաջնահերթությունների արդյունավետ իրականացումը և ներքին 

շահակիցների կարծիքներըֈ Միաժամանակ ուսումնասիրվել է ՀՀ և 

արտասահմանյան բուհերի փորձն այս ուղղությամբ [13-16]ֈ 

Մասնավորաբար ուսումնասիրվել է ՀՊՄՀ, Հայաստանի ազգային 

ագրարային համալսարան, ՀՊՃՀ փորձըֈ 

3. ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի փորձնական գնահատման գործընթացը և 

բարելավումներըֈ 2018-2019 ուստարվա համար ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի 

շրջանում իրականացվել է փորձնական մշտադիտարկում, 

հետազոտություն, վերլուծվել են արդյունքներըֈ Գործընթացի 

իրականացման արդյունքում վեր են հանվել խնդիրներ, որ սահմանված 

չափանիշները լրացուցիչ մեկնաբանման կարիք ունեն առավել 

դյուրըմբռնելի լինելու համար, ինչպես նաև վերանայվել են որոշ 

դրույթներֈ Այսպես, ՇՊՀ-ի Գիտական խորհրդի 22.02.2021թ.-ի նիստում 

հաստատվել է այդ հենքով ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի պարբերաբար 

գնահատման և վարկանիշավորման կարգի լրամշակված տարբերակը 
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[18]: Բացի այդ, մշակվել է համապատասխան մեթոդական ցուցումներ՝ 

մանրամասն նկարագրով [19]ֈ Փաստաթղթային հիմքերի հավա-

քագրման և ուսումնասիրման ժամանակ պարզվել է, որ որոշ 

գործընթացների հետ կապված պահանջվող հիմքերը հստակեցման 

կարիք ունեն. այս հանգամանքը ևս հաշվի է առնվել մեթոդական 

ցուցումները կազմելիսֈ 

Փորձնական հետազոտությունն իրականացվել է                            

2018-2019 ուստարվա համար, որին մասնակցել է ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի         

75 %–ըֈ  Փորձնական վերլուծության արդյունքները ցույց տվեցին, որ 

ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի ընդհանուր տվյալների հիման վրա ձևավորված միջին 

վարկանիշային միավորը 48 է, իսկ ըստ ամբիոնների՝ տատանվում է           

27-ից 67ֈ Ուսումնական, ուսումնամեթոդական, ուսումնակազմակերպ-

չական գործունեության արդյունքում ձևավորված միջին միավորը շուրջ 

23 է, իսկ ըստ ամբիոնների՝ տատանվում է 9-ից 44ֈ Ըստ այս 

գործունեության՝ առանձնացված են երեք հիմնական ուղղութուններ՝ 

ուսումնական աշխատանք, ուսումնամեթոդաան աշխատանք, 

ուսումնակազմակերպչական աշխատանք, որոնցից յուրաքանչյուրի 

համար նշվում են գործունեության տեսակներն ու սահմանվող 

միավորները: Նկ. 1-ում պատկերված է ուսումնական, ուսումնամեթո-

դական, ուսումնակազմակերպչական գործունեության ըստ սահմանված 

բաղադրիչների միջինացված ցիցանիշների դիագրամը համալսարանի 

համար:  

 
Նկ. 1 
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Գիտական, գիտահետազոտական և գիտակազմակերպչական 

գործունեության միջին միավորը շուրջ 2 է, իսկ ըստ ամբիոնների՝ 

տատանվում է 0-ից մինչև 7, ընդ որում՝ այս հարցում արտահայտված 

առավելություն ունեն բնագիտամաթեմատիկական ուղղվածության ՊԴ 

կազմի ներկայացուցիչներըֈ Ըստ այս գործունեության՝ առանձնացված 

են երկու հիմնական ուղղութուններ՝ գիտական և գիտահետազոտական 

գործունեություն, գիտակազմակերպչական աշխատանք: Նկ. 2-ում 

պատկերված է գիտական, գիտահետազոտական, գիտակազմակերպ-

չական գործունեության ըստ սահմանված բաղադրիչների միջինացված 

ցիցանիշների դիագրամը համալսարանի համար:  

 
Նկ. 2 

Ներհամալսարանական և արտահամալսարանական (հանրային) 

հասարակական գործունեության միջին վարկանիշային միավորը 0,7 է, 

իսկ ըստ ամբիոնների՝ տատանվում է 0,3-ից 1,3ֈ Նշենք, որ 

վերլուծությունն իրականացվել է ըստ յուրաքանչյուր դասախոսի, 

կիրառվել է Microsoft Excel միջավայրըֈ Ըստ այս գործունեության՝ 

առանձնացված են երկու հիմնական ուղղութուններ՝ ներհամալսա-

րանական հասարակական գործունեություն, արտահամալսարանական 

հասրակական գործունեություն: Նկ. 3-ում պատկերված է ներհամալ-

սարանական և արտահամալսարանական (հանրային) հասարակական 

գործունեության ըստ սահմանված բաղադրիչների միջինացված 

ցիցանիշների դիագրամը համալսարանի համար: 

Այնուհետև, նկատի ունենալով փորձնական հետազոտության 

արդյունքում ձեռք բերբած փորձառությունը և արդեն լրամշակված 

կարգը, ձեռնարկվել է 2019-2020 ուստարվա համար հետազոտության 

իրականացման գործընթացըֈ 2019-2020 ուստարվա համար 
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իրականացված հետազոտությանը մասնակցել ՇՊՀ-ի ՊԴ կազմի 73 %–ըֈ 

Արդյունքները դեռևս վերլուծվում են, որից հետո, համապատասխան 

հանձնախմբում քննարկելով, կիրառվելու են խրախուսման միջոցներֈ 

Այս պարագայում, կարծում ենք, հաջորդիվ մասնակցությունն առավել 

համակարգված և մոտիվացված բնույթ կկրիֈ Քանի որ, ինչպես ցույց է 

տալիս համանման ուսումնասիրությունների փորձը, նման 

պարագայում էական նշանակություն է ստանում հետազոտության 

արդյունքներով պայմանավորված հետևանք ունենալը, ինչը մոտիվաց-

ման կարևոր աղբյուր էֈ Արդեն իրականացված հետազոտությունները 

ցույց են տալիս, որ ՊԴ կազմը բավականին հետաքրքրություն է 

ցուցաբերում և ձգտում է կատարելագործել իր գործունեությունը ըստ 

սահմանված չափանիշների, չնայած որ դեռևս որևէ հետևանք չի 

կիրառվելֈ Կարծում ենք, որ արդյունքները շոշափելի կլինեն 

հետևանքների պարագայումֈ 

 
Նկ. 3 

 

4. Եզրակացություն: Այսպիսով, հարկ է նշել, որ մշակված 

մեխանիզմը կարևոր նշանակություն ունի ՊԴ կազմի ռեսուրսային 

գնահատման և այն արդյունավետ տեղաբաշխելու առումովֈ Ներդված 

մեխանիզմը հնարավորություն է ընձեռել գնահատելու ռազմավարական 

առաջնահերթությունների և նպատակների իրագործման համար 

մարդկային ռեսուրսները, վեր հանել խնդիրները, ինչը իր հերթին թույլ է 

տալիս քայլեր ձեռնարկելու դրանք հաղթահարելու ուղղությամբ, 

կատարելագործելու ռեսուրսային հնարավորությունները, ինչպես նաև 

խթանելու ըստ ՌԾ-ի նպատակների անհրաժեշտ որակների 

ձևավորումն ու կատարելագործումըֈ 
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РЕЙТИНГОВАЯ СИСТЕМА ПРОФЕССОРСКО-

ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА В ШГУ КАК МЕХАНИЗМ 

УПРАВЛЕНИЯ КАЧЕСТВОМ ЧЕЛОВЕЧЕСКИХ РЕСУРСОВ 

Саргсян А. А.  

 

В данной статье представлены разработанные и встроенные подходы 

и механизмы регулярной оценки и рейтинга профессорско-

преподавательского состава ШГУ, которъе являются результатом 

исследования. При этом представлены результаты первоначального 

пилотного исследования и на основе  практического использования 

внесенны улучшения. 

Ключевые словаֈ профессорско-преподавательский состав, 

рейтинговая система, критерии оценки, управление качеством 

человеческих ресурсов. 

 

THE RATING SYSTEM OF PROFESSOR-TEACHING STAFF IN SUSH  

AS A MECHANISM FOR MANAGING THE HUMAN RESURCES  

QUALITY 

Sargsyan A. H.  

 

In this paper the developed and built-in approaches and mechanisms for 

regular assessment and rating  of teaching staff of SUSh are presented which 

are the outcomes of the research. It presents the results of the initial pilot 

study and, based on practical use, the improvements are made. 

Keywords: professor-teaching staff, rating system, assessment criteria, 

human resources quality management. 
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ՀԱԿԱՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ 

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ  COVID-19-Ի ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԵՎ 

ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԵՏՃԳՆԱԺԱՄԱՅԻՆ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՄԱՆ  

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Սարգսյան Կ. Ս. 

 

Հոդվածում ներկայացվում է կորոնավիրուսի համավարակի 

հետևանքով առաջացած տնտեսական  ճգնաժամի հաղթահարման և 

տնտեսության հետճգնաժամային վերականգնման առանձնահատ-

կությունների ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը: Հոդվածում 

վերլուծվել են նաև հետճգնաժամային փուլում հակաճգնաժամային 

քաղաքականության առաջնահերթությունները և առկա ռիսկերը: 

Բանալի բառեր. տնտեսական ճգնաժամ, կորոնավիրուսի 

համավարակ, համաշխարհային տնտեսություն, հակաճգնաժամային 

միջոցառումներ, հետճգնաժամային փուլ: 

 

Covid-19 համավարակով պայմանավորված համաշխարհային 

տնտեսական ճգնաժամը բավական յուրահատուկ է իր բնույթով, և 

ներկա պահի դրությամբ դեռևս դժվար է կանխատեսել դրա հետագա 

ընթացքըֈ Մի բան կարող ենք վստահաբար ասել, որ համաշխարհային 

տնտեսությունը նախկինում  դեռևս  չէր  բախվել նմանատիպ մի 

ճգնաժամի, որի հիմքում ընկած լիներ որևէ համավարակային 

իրավիճակֈ Եվ ըստ այդմ էլ՝ համաշխարհային մակարդակով աշխարհի 

գրեթե բոլոր երկրների կառավարությունները փորձել են ապահովել 

հնարավոր հավասարակշռություն՝ մարդկային կյանքեր փրկելու և 

տնտեսության մեծ անկում թույլ չտալու միջև [1]:  

Հարկ է նշել, որ կորոնավիրուսի համավարակն ինքնին այդքան 

սարսափելի չէ տնտեսության համար, որքան այն քայլերը, որոնք  

աշխարհի գրեթե բոլոր երկրները ստիպված էին ձեռնարկել 
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համավարակից պաշտպանվելու ուղղությամբ: Արտադրական 

ձեռնարկությունների գործունեության հարկադիր դադարեցումը և  

օդային ու ցամաքային հաղորդակցությունների խիստ սահմանափա-

կումները հանգեցրին տնտեսական ակտիվության ցուցիչի զգալի 

նվազման աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներումֈ Բացի այդ, Covid-19 

միանշանակ բացասաբար անդրադարձավ նաև համաշխարհային 

առևտրի և մատակարարումների ամբողջ շղթայի վրաֈ Ուստի 

անհրաժեշտ էր նաև գտնել օպտիմալ լուծումներ՝ բաց տնտեսության և 

ներքին արտադրողների պաշտպանության, արտաքին առևտրաշրջա-

նառության և տնտեսության ինքնաբավության ապահովման միջևֈ 

Միայն մեկ ամիս հարկադիր լոքդաունի արդյունքում համաշխարհային 

տնտեսությունը կորցրեց եռամսյակային ՀՆԱ-ի գրեթե մեկ քառորդըֈ Այս 

առումով կորոնավիրուսի համավարակը դարձավ  լուրջ փորձություն 

համաշխարհային տնտեսության համար, և նույնիսկ այն երկրները, 

որոնց Covid-19 համավարակը  հպանցիկ կերպով էր անդրադարձել,  

սեփական տնտեսության վրա այս կամ այն չափով զգացել են 

համավարակով պայմանավորված համաշխարհային ճգնաժամի 

բացասական ազդեցություններըֈ  

Համընդհանուր կարանտինի և տնտեսական գործունեության 

խիստ սահմանափակումների ֆոնին, որոնք կիրառվեցին բազմաթիվ 

երկրների կողմից՝ թույլ չտալու համավարակի կտրուկ տարածումը, 

2020 թվականին համաշխարհային տնտեսությունում գրանցվեց կտրուկ 

անկում՝ 3.3% չափով [3]ֈ Ինչ վերաբերում է առանձին երկրներին, ապա 

տնտեսական անկման մակարդակը զգալիորեն տատանվում է ըստ 

երկրների: Այսպես, առաջատար տնտեսությունները 2020 թվականին 

կրճատվել են 4.7%-ով, զարգացող տնտեսությունները՝ 2.2%-ով: Ըստ 

տարածաշրջանների՝ ամենամեծ անկումը թերևս տեղ է գտել 

Եվրոգոտում՝ 6.6%, այդ թվում՝ Մեծ Բրիտանիայում՝ 9.9%, Ֆրանսիայում՝ 

8.2%, Իտալիայում՝ 8.9%, Իսպանիայում՝ 11%, Գերմանիայում՝ 4.9%: 

Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում 2020 թվականին տնտեսական 

անկումը կազմել է 3.5%, Կանադայում՝ 5.4%: Ռուսաստանում 

տնտեսական անկումը կազմել է 3.1% [3]: Ինչ վերաբերում է 

Հայաստանին և հարևան երկրներին, ապա պատկերը հետևյալն է. 

Հայաստանում տնտեսական անկումը կազմել է  7.6% [4], Վրաստանում՝ 

6.2% [5], Իրանում արձանագրվել է 1.5% տնտեսական աճ [3], 

Ադրբեջանում՝ 4.3% [3], Իրանում արձանագրվել է 1.5% տնտեսական       

աճ [3]: Հետխորհրդային երկրներից թերևս միայն Մոլդովայում է 
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Հայաստանի հետ համադրելի մեծ անկում արձանագրվել, այն է՝ 7% [6]ֈ 

Նման տարբերությունները թերևս մեծապես պայմանավորված են 

կիրառված սահմանափակումների բնույթից և մասշտաբից, թեև 

Հայաստանի դեպքում տնտեսական ավելի մեծ անկման պատճառներից 

մեկը նաև 44-օրյա պատերազմն էր: 

Ակնհայտ է, որ 2020 թվականի ընթացքում  տնտեսական 

գործունեության ծավալների կրճատման տեմպերն աննախադեպ էին  

համաշխարհային տնտեսության պատմության մեջ: Սակայն, ըստ որոշ 

գնահատականների, իրավիճակն անհամեմատ ավելի վատ կարող էր 

լինել: Չնայած ճշգրիտ չափի մասին հստակ պատկերացում դժվար է 

ունենալ, սակայն ըստ ԱՄՀ գնահատականների՝ համաշխարհային 

տնտեսության կրճատումը կարող էր առնվազն երեք անգամ ավելի մեծ 

լինել, եթե երկրների կառավարությունների կողմից ժամանակին 

չձեռնարկվեին ճգնաժամին հակազդման արտակարգ  աջակցության 

միջոցառումները [3]:  

Տնտեսական գործունեության կտրուկ կրճատմանը  աշխարհի 

պետությունները արձագանքել են լայնամասշտաբ հակաճգնաժամային 

միջոցառումներով, որոնք բնականաբար որոշակիորեն տարբերվել են 

ըստ երկրներիֈ Երկրների հիմնական առաջնահերթությունը ճգնաժամի 

ազդեցության մեղմացումն էր հատկապես առողջապահության ոլորտի 

համար, իսկ հարկաբյուջետային քաղաքականության  հիմնական 

միջոցառումներն ուղղված են եղել բիզնեսի աջակցությանը և 

ազգաբնակչության սոցիալական ապահովության  խնդիրների լուծմանըֈ 

Աննախադեպ պետական աջակցության միջոցառումներն ամենայն 

հավանականությամբ կհանգեցնեն նրան, որ Covid-19-ով պայմանա-

վորված  տնտեսական անկման հետ կապված կորուստներն ավելի քիչ 

կլինեն երկարաժամկետ հատվածում, քան դրանք առկա էին 2008 

թվականի համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 

դեպքում:  

Համավարակով պայմանավորված ճգնաժամի առանձնահատ-

կություններից մեկն էլ այն էր, որ վերջինիս տնտեսական հետևանքները 

միատեսակ չէին ըստ երկրների:  Հարկ է նշել, որ արտադրության 

անկումը հատկապես ուժեղ է եղել այն երկրներում, որոնք առավել 

կախված էին զբոսաշրջությունից, համաշխարհային առևտրից, ինչպես 

նաև միջազգային արժեշղթայից [2]: Ավելին, անկումը նաև մեծ էր այն 

երկրներում, որոնք ունեցել են հակաճգնաժամային հակազդման համար 

սահմանափակ հնարավորություններ: Ընդ որում՝ բազմաթիվ նման 
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երկրներում համավարակի տարածման սկզբնական շրջանում  

հարկաբյուջետային իրավիճակը եղել է անկայուն, և վերջիններս  ավելի 

քիչ հնարավորություններ ունեին առողջապահական ոլորտում  

լայնամասշտաբ միջոցառումներ իրականացնելու և ազգաբնակչությանը 

բավարար կենսաապահովման միջոցներ տրամադրելու հարցում: Այդ 

իսկ պատճառով նման երկրներում տնտեսությունը հայտնվել է 

բավական խոր ռեցեսիոն իրավիճակում, որը հատկապես բացասաբար է 

անդրադարձել ազգաբնակչության առանձին խմբերի զբաղվածության և 

եկամուտների մակարդակների վրա: Ընդհանուր առմամբ առավելապես 

տուժել են երիտասարդները, կանայք, կրթվածության համեմատաբար 

ցածր մակարդակ ունեցող աշխատողները և ոչ ֆորմալ հատվածում 

զբաղված անձինք:  

Անդրադառնալով եկամուտների անհավասարության խնդրին՝ 

պետք է նշել, որ համավարակի արդյունքում վերջինս ավելի շոշափելի է 

դառնում:  Մինչհամավարակային կանխատեսումների համեմատ՝ 2020 

թվականի արդյունքներով ծայրահեղ աղքատություն շեմից ցածր 

եկամուտ ունեցող մարդկանց թիվը գնահատվում էր առնվազն 95 

միլիոնով ավելի: Բացի այդ, կրթության ոլորտում կորուստներն ավելի 

մեծ էին հատկապես ցածր եկամուտ  ունեցող զարգացող երկրներում, 

որոնք դժվարանում էին հաղթահարել դպրոցների հարկադիր փակման 

խնդիրները, ինչը հատկապես ծանր անդրադարձավ անապահով 

ընտանիքների վրա: Կրթության անհավասարության հետ կապված  

դժվարություններն իրենց հերթին կարող են էլ ավելի սրել նաև 

եկամուտների  անհավասարության հիմնախնդիրն աշխարհում: Ելնելով 

վերոգրյալից՝ ճգնաժամի ազդեցությունները և տնտեսության 

վերականգնման հետ կապված իրավիճակն ըստ երկրների բավական 

փոփոխական է, և եկամուտների ցածր մակարդակ ունեցող զարգացող 

երկրներն անհամեմատ ավելի մեծ կորուստներ կունենան ինչպես 

միջնաժամկետ, այնպես էլ երկարաժամկետ հատվածում: 

2020 թվականի –3,3% անկումից հետո 2021 թվականին 

համաշխարհային տնտեսության աճը կանխատեսվում է մինչև 6 %՝ 2022 

թվականին  մինչև  4,4% վերջինիս նվազմամբ: Ընդ որում՝ 2020 թվականի 

տարեվերջի ԱՄՀ կանխատեսումների համեմատ՝ 2021 և 2022 

թվականների համաշխարհային տնտեսության աճի կանխատեսումներն 

աճել են համապատասխանաբար 0,8 և 0,2 տոկոսային կետերով՝ հաշվի 

առնելով որոշ խոշոր տնտեսություններում լրացուցիչ ֆիսկալ 
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աջակցության միջոցառումների շարունակականությունը և ազգաբնակ-

չության շրջանում պատվաստումների լայնամասշտաբ ընթացքը [3]: 

Ինչ վերաբերում է Հայաստանին, ապա ըստ ԱՄՀ ապրիլյան 

զեկույցում ներկայացված կանխատեսումների՝ 2021 թվականին 

տնտեսական աճը այստեղ կազմելու է մինչև 1%: Նշենք, որ 

տարածաշրջանի մյուս պետություններում, համաձայն նույն զեկույցի, 

2021 թվականին տնտեսական աճը կազմելու է՝ Վրաստանում՝ 3.5%, 

Ադրբեջանում՝ 2.3%, Ռուսաստանում՝ 3.8%, Իրանում՝ 2.5% [3]: Ինչպես 

տեսնում ենք, Հայաստանում կանխատեսվող տնտեսական աճը էապես 

զիջում է հարևան պետությունների ցուցանիշներին, ինչը 

պայմանավորված է առաջին հերթին մեր երկրում տնտեսական ավելի 

մեծ անկմամբ, ինչպես նաև կառավարության կողմից իրականացված 

հակաճգնաժամային միջոցառումների ոչ մեծ ծավալով և նեղ 

թիրախավորվածությամբ: Վերջիններս նաև աչքի չեն ընկել բարձր 

արդյունավետությամբ [2]: 

Դատելով, թե ինչպես են համաշխարհային մասշտաբով երկրների 

կառավարությունները պայքարում ճգնաժամի դեմ և ձեռնարկում 

լայնամասշտաբ միջոցառումներ ազգային տնտեսությունները խորը 

դեպրեսիայից փրկելու համար՝ ակնհայտ է, որ համաշխարհային 

տնտեսությունը ճգնաժամից դուրս կգա էապես ավելի շատ փոփոխված, 

, քան նախկինում տեղ գտած ճգնաժամերի արդյունքումֈ Նախևառաջ, 

ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրների զգալի մասում 

կտրուկ աճել է թե՛ պետության, թե՛ բիզնեսի և թե՛ ազգաբնակչության 

պարտքային բեռը: Միայն 2020 թվականին վերջիններիս պարտքը աճել է 

28 տրիլիոն դոլարով: 2021 թվականի տարեսկզբի դրությամբ  

համաշխահային մասշտաբով պարտքի մակարդակը հասել է 281 

տրիլիոն դոլարի կամ համաշխարհային ՀՆԱ-ի 355%-ին [7]:  

Պարտքային նման բեռը բավական մտահոգիչ է` հաշվի առնելով նաև 

տնտեսական զարգացումների հետ կապված անորոշությունները: 

Սոցիալական հեռավորության պահպանումը, պատվաստա-

նյութերի մշակումը և բուժման տարբեր մեթոդների կիրառումը թույլ 

տվեցին կանխել վիրուսի տարածումը և փրկել բազում մարդկային 

կյանքեր, սակայն Covid-19 համավարակի հումանիտար 

ազդեցությունները աշխարհում դեռևս շարունակվում են ավելի քան մեկ 

տարի՝ չնայած ազգաբնակչության պատվաստումների լայնամասշտաբ 

իրականացմանը և տնտեսության վերականգնման հետ կապված 

որոշակի դրական ազդակներին: Ներկայումս համաշխարհային 
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տնտեսության զարգացման հեռանկարները դեռևս բնութագրվում են 

զգալի անորոշությամբ՝ կապված առաջին հերթին համավարակի 

հետագա ընթացքի հետ: 2020 թվականի երկրորդ կեսին, երբ թվում էր, 

թե տնտեսությունն արդեն դուրս է գալիս խոր ռեցեսիայից, բազմաթիվ 

երկրներ ստիպված են եղել վերականգնել սահմանափակող  

միջոցառումները՝ համավարակի երկրորդ և երրորդ ալիքների  

տարածման պատճառով: Զարգացումների նման անկանոն ընթացքը 

նշանակում է, որ տնտեսական վերականգնումը կլինի անհավասար, և 

դեռևս մոտ չէ համավարակի լիակատար ավարտը: Հիվանդների 

մասշտաբային բուժման հնարավորությունների պակասը, 

մահացության բարձր ցուցանիշը և գործազրկության մակարդակի աճն  

առաջացրել են  ծայրաստիճան սոցիալական լարվածություն ամբողջ 

աշխարհում: Իհարկե, ինչպես նշվեց, աշխարհի երկրների մեծ մասը 

սկսել է ազգաբնակչության պատվաստումների իրականացումը, որը 

խոստանում է աստիճանաբար նվազեցնել հիվանդության ծանրությունն 

ու վարակվածության դեպքերի քանակը, սակայն ազգաբնակչության 

պատվասվածության մակարդակը մինչ օրս զգալիորեն տարբեր են ըստ 

երկրների՝ պատվաստանյութերի հասանելիության հետ կապված 

խնդիրների պատճառով, ուստի ակնհայտ է, որ աշխարհի երկրները 

տարբեր ժամկետներում կհասնեն համատարած իմունիզացիայի բարձր 

մակարդակի: Բացի վերոգրյալից, պետք է նշել, որ այս ճգնաժամը 

բացահայտեց նաև աջակցության միջոցառումների գծով երկրների 

հնարավորությունների զգալի տարբերությունները, հատկապես  

ազգաբնակչության առավել խոցելի խավին բավարար օժանդակություն  

ցուցաբերելու հարցում:  

Համավարակով պայմանավորված ճգնաժամը համարվում է  

յուրօրինակ նաև այն առումով, որ մի շարք երկրներում տնտեսական 

աջակցության քաղաքականությունը  և  համատարած «լոքդաունի» 

պատճառով ազգաբնակչության մոտ ծախսելու հնարավորությունների 

բացակայությունը հանգեցրին խնայողությունների մակարդակի էական 

աճի: Մի կողմից՝ դրանք կարող են բավական կարճ 

ժամանակահատվածում ուղղվել դեպի շուկա՝ գնումների և ծախսերի 

ֆինանսավորման համար, եթե տնտեսական անորոշությունները 

նվազեն: Մյուս կողմից էլ անորոշություն կա առ այն, թե այդ 

խնայողությունների որ մասը կծախսվի՝ հաշվի առնելով բազմաթիվ 

ընկերությունների և տնային տնտեսությունների ֆինանսական վիճակի 
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վատթարացումը, ինչպես նաև վարկերի վճարման համար սահմանված 

մորատորիումի  ավարտը: 

Ընդհանուր առմամբ համաշխարհային տնտեսության զարգացման 

հեռանկարները բնութագրվում են բարձր անորոշությամբ, և 

իրադարձությունների հետագա ընթացքը կախված կլինի մի շարք 

գործոններից: Բացի յուրահատուկ շոկերի ստանդարտ շարքից, որոնք 

սովորաբար դիտարկվում են տնտեսական բոլոր կանխատեսումներում, 

ներկա դրությամբ համաշխարհային տնտեսության հետագա 

զարգացումները մեծապես կախված կլինեն՝ 

1) համավարակի նոր շտամների տարածման դինամիկայից, 

2) պատվաստանյութերի նկատմամբ համավարակի նոր շտամների 

զգայունությունից, 

3) պետական հակաճգնաժամային քաղաքականության միջոցա-

ռումների արդյունավետությունից,  

4) ֆինանսական պայմանների և բորսայական հիմնական 

ապրանքների գների շարժընթացից,  

5) հակահամավարակային սահմանափակումներին  տնտեսության 

հարմարվողականության աստիճանից: 

 Վերոհիշյալ գործոնների ուժգնացումը կամ թուլացումը, ինչպես 

նաև վերջիններիս առանձնահատկությունների համատեղումն ըստ 

առանձին երկրների, մեծապես կպայմանավորեն տարբեր երկրներում 

տնտեսական վերականգնման տեմպերն ու տնտեսության 

միջնաժամկետ վնասի չափերը:   

Անդրադառնալով ճգնաժամի հաղթահարմանն ուղղված 

տնտեսական քաղաքականության առաջնահերթություններին՝ պետք է 

նշել, որ չնայած երկրների զարգացման հեռանկարների միջև առկա 

էական տարբերություններին՝ այդ քաղաքականության հիմնական 

նպատակները բավական միատարր են: Դրանցից ամենակարևորը՝ 

ներկա առողջապահական ճգնաժամի հաղթահարումն ու 

զբաղվածության բնականոն  մակարդակին վերադառնալն է: Բացի այդ, 

երկրների կառավարությունները պետք է հնարավորինս սահմանա-

փակեն ճգնաժամի երկարաժամկետ հետևանքները և նվազեցնեն 

տնտեսական կորուստները, ինչպես նաև անհրաժեշտ է միջազգային 

կառույցների ջանքերով կրճատել անհավասարության մակարդակը 

ինչպես պետությունների ներսում, այնպես էլ աշխարհի մակարդակով 

առանձին պետությունների միջև: Ընդ որում՝ միջազգային սերտ 

համագործակցությունը կենսական նշանակություն ունի հատկապես 
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առողջապահության ոլորտումֈ Մասնավորապես, պետք է ապահովել 

անհրաժեշտ քանակով պատվաստանյութերի արտադրությունն ու 

բաշխումը հնարավորինս մատչելի գներով, որպեսզի աշխարհի բոլոր 

երկրները հնարավորություն ունենան արագ և անցնցում հաղթահարել 

համավարակը: Այս առումով անհրաժեշտ է նաև շուտափույթ կերպով 

վերացնել պատվաստանյութերի, դրանց արտադրության համար 

օգտագործվող հումքի, ինչպես նաև բժշկական պարագաների 

արտադրության համար գործող արտահանման սահմանափակումները: 

Համավարակի և դրա տնտեսական հետևանքների դեմ պայքարում 

դժվարությունները հաղթահարելու համար միջազգային հանրությունը 

պետք է սերտորեն համագործակցի՝ ապահովելու համար նաև 

ֆինանսական ռեսուրսներին հասանելիությունը ֆինանսական 

դժվարություններ ունեցող երկրների համար, որպեսզի վերջիններս 

հնարավորություն ունենան ապահովել ծախսերի շարունակակա-

նությունը առողջապահության, սոցիալական և ենթակառուցվածքների 

զարգացման ոլորտներում:  

Չնայած տնտեսական քաղաքականության նպատակների 

միասնականությանը՝ դրանց հասնելու համար անհրաժեշտ 

միջոցառումները պետք է համապատասխանեցվեն կոնկրետ  երկրների 

առանձնահատկություններին: Տնտեսական քաղաքականության 

միջոցառումների բազմազանությունը որոշակիորեն համակարգելու 

համար դրա գերակա խնդիրները կարող են ներկայացվել հետևյալ 

խմբերով.  

1) անհետաձգելի միջոցառումներ,  

2) տնտեսության վերականգնմանը միտված նախաձեռնություններ,  

3) հետհամավարակային փուլում ավելի դիմացկուն և ներառական 

տնտեսություն կառուցելուն միտված միջոցառումներ:  

Իհարկե, նման բաժանումը որոշ չափով պայմանական է, և 

գործնականում նշված փուլերի միջև սահմանները  շատ դեպքերում 

վերանում են, և տարբեր երկրներ  կարող են սկսել իրականացնել ավելի 

ուշ փուլերի հետ կապված միջոցառումները՝ մինչ ավելի վաղ 

նախատեսված փուլերի ավարտը:  Այնուամենայնիվ,  Ճգնաժամից դուրս 

գալու գլխավոր նպատակից բխում է, որ նշված հաջորդականությունը 

կարող է ուղղորդիչ դեր խաղալ՝ տնտեսական քաղաքականության 

առաջնահերթ խնդիրները սահմանելու և դրանց լուծմանը միտված 

միջազգային  համագործակցության ապահովման  համար: 
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Հաշվի առնելով տնտեսության զարգացման հեռանկարների հետ 

կապված մեծ անորոշությունը՝ քաղաքականություն մշակող և 

իրականացնող պետական կառույցները պետք է առաջնահերթ 

ուշադրության արժանացնեն տնտեսական քաղաքականության այն 

միջոցառումներին, որոնք նպատակահարմար կլինեն տվյալ պահին՝ 

անկախ աշխարհում տիրող իրավիճակից, մասնավորապես՝ 

սոցիալական պաշտպանության ամրապնդմանը, առողջապահության 

ոլորտին բավարար ռեսուրսներով ապահովմանը, կրթության և 

մասնագիտական պատրաստվածության ոլորտի զարգացմանը, ինչպես 

նաև բնապահպանական ենթակառուցվաքներում ներդրումների 

ապահովմանը: Բացի այդ, կառավարությունները պետք է պատրաստ 

լինեն ճկուն կերպով ճշգրտել տնտեսության աջակցության 

քաղաքականությունը, մասնավորապես՝ համավարակի հաղթահարման 

ուղղությամբ համընդհանուր լայնամասշտաբ աջակցության  

միջոցառումներից անցում կատարելով միջոցների ավելի արդյունավետ  

վերաբաշխմանը, խուսափելով անարդյունավետ ծախսային 

հոդվածների երկարաժամկետ պահպանումից, միաժամանակ  

ապահովելով սոցիալական ծախսերի պատշաճ մակարդակ:  

Ամփոփելով՝ պետք է նշել, որ հետհամավարակային փուլում 

աշխարհի պետությունները տարբեր ժամկետներում կհասնեն 

տնտեսության լիակատար վերկանգնմանը՝ կապված ճգնաժամի 

արդյունքում տնտեսական անկման մակարդակի, տնտեսության 

աջակցությանն ուղղված հակաճգնաժամային միջոցառումների   արդյու-

նավետության, ինչպես նաև պատվաստանյութերի հասանելիության 

խնդիրների հետ:  

Ընդհանուր առմամբ՝ տնտեսության վերականգնման հետ կապված 

ռիսկերը կարճաժամկետ հեռանկարում հավասարակշռված են՝ շնորհիվ 

աշխարհի բազմաթիվ երկրներում տնտեսական աջակցության 

լայնամասշտաբ միջոցառումների և ազգաբնակչության պատվաստում-

ների: Սակայն ապագայում վերջիններս կարող են որոշակի աճի միտում 

ունենալ՝ կապված համավարակի նոր բռնկումների և հնարավոր նոր 

սահմանափակումների հետ:  
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ОСОБЕННОСТИ АНТИКРИЗИСНОЙ ПОЛИТИКИ В КОНТЕКСТЕ 

ПРЕОДОЛЕНИЯ COVID-19 И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ  

В ПОСТКРИЗИСНЫЙ ПЕРИОД 

Саргсян  К. С. 

 

В статье представлен анализ преодоления экономического кризиса, 

вызванного пандемией коронавируса, а также исследование особенностей 

посткризисного восстановления экономики. В статье анализируются 

приоритеты антикризисной политики в посткризисной фазе и 

существующие риски в этой сфере. 

Ключевые слова: экономический кризис, пандемия коронавируса, 

мировая экономика, антикризисные меры, посткризисная фаза. 

 

FEATURES OF ANTI-CRISIS POLICY IN THE CONTEXT OF 

OVERCOMING COVID-19 AND RESTORING THE ECONOMY IN  

POST-CRISIS PERIOD 

Sargsyan K. S. 

 

The article presents the analysis of the measures aimed at overcoming the 

economic crisis caused by the coronavirus pandemic, as well as a study of the 

features of the post-crisis economic recovery. The article analyzes the 

priorities of anti-crisis policy in the post-crisis phase and brings out the 

existing risks in this area. 

Keywords: economic crisis, coronavirus pandemic, world economy, anti-

crisis measures, post-crisis phase. 
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ВОПРОСЫ ФОРМИРОВАНИЯ ОПТИМАЛЬНОГО ВАРИАНТА 

КЛАСТЕРИЗАЦИИ РЕГИОНА В ЗАВИСИМОСТИ ОТ СТЕПЕНИ 

ЦИФРОВИЗАЦИИ ЭКОНОМИКИ 

Сукиасян T. A. 

 

Излагаются обобщенные теоретические положения об оценке 

экономической эффективности формирования и функционирования 

цифрового кластера региональной экономики с целью повышения 

конкурентоспособности и эффективности организаций. Приводятся 

рекомендации для оценки сравнительной экономической эффективности 

вариантов кластеризации региональной экономики в зависимости от 

степени цифровизации производства товаров и предоставления услуг.  

Ключевые слова: региональная экономика, уровень кластеризации, 

степень цифровизации производства, социальная и экономическая 

эффективность. 
 

Исследование вопросов кластеризации региональной экономики и 

цифровизации предприятий и организаций, закономерностей их развития 

и преобразований имеет важное научное и практическое значение. Оно в 

первую очередь позволяет представить изменения содержания труда, что 

важно с социальной точки зрения, а также величину затрат в зависимости 

от вариантов или уровня кластеризации региона и степени цифровизации 

производства товаров и услуг. На основе такого исследования можно 

разработать оптимальный вариант регионального цифрового кластера, 

функционирующего на основе цифровой экономики. Для этого 

необходимы понимание сущности и знание оценок сравнительной 

эффективности кластеризации региона и цифровой экономики. 

На наш взгляд, существенным в вопросах исследования 

эффективности региональной экономики является изучение связи 

    2 0 2 1  № 1  
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экономического эффекта с социальным и организационным эффектом. 

Такой подход позволяет правильно определить критерий социально-

экономической эффективности производства товаров и услуг, 

осуществляемых в региональном цифровом кластере, от которого зависит 

определение результирующего показателя функционирования цифрового 

кластера и показатель конкурентоспособности экономики региона. 

Региональный цифровой кластер, в составе которого могут 

функционировать университет, предприятия, службы предоставления 

разных услуг, индивиды и т.д., является локальной социально-

экономической системой, конечная цель которого должна 

согласовываться с глобальной целью экономики региона – обеспечение 

максимального благосостояния жителей данного региона [1]. 

Компонентами такой системы являются люди, предметы и средства труда, 

а также продукты производственного и бытового потребления. 

Разумеется, основным компонентом любой социальной системы 

выступают люди, сознательно ставящие перед собой определенные цели. 

Поэтому главным критерием является создание благ, как выражение 

ожидаемых результатов на основе объективной рациональной 

возможности достижения намеченной цели. 

Учитывая ограниченность трудовых, материальных, финансовых и 

других ресурсов, общество стремится к достижению своих целей по 

необходимым социальным, экономическим, научным, политическим и 

др. результатам. Ограниченность ресурсов заставляет давать 

сравнительную оценку альтернатив, т.е. определять экономическую 

эффективность различных вариантов хозяйственных решений. В связи с 

этим, целесообразным для оценки представляется подход к определению 

затрат совокупного труда на основе принципа оптимальности [2]. Суть его 

состоит в том, что достижение намеченных производственных целей 

должно реализовываться с наименьшими затратами совокупного труда 

при производстве и потреблении всего продукта, хозяйственными 

структурами регионального кластера. Необходимые затраты совокупного 

труда при этом выступают как приращение затрат труда, вызванное 

производством продуктов и предоставления услуг. Их, строго говоря, 

можно определить на основе поиска оптимального плана деятельности 

всей системы в целом. Примером такого подхода является теория 

дифференциальных затрат, разработанная В. В. Новожиловым. 

Дифференциальные затраты есть «разность между трудом производства 
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продукции хозяйства, включая данный продукт, и трудом производства 

той же продукции без данного продукта» [3]. Такой подход особенно 

важен при исследовании вопросов развития экономики региона, когда 

растут масштабы производства на базе научно-технического прогресса, в 

том числе повышения уровня цифровизации экономики. 

Функция критерия эффективности кластеризации региональной 

экономки состоит не в том, чтобы решить организационные или 

социальные задачи, а чтобы проверить соответствие результатов 

мероприятий с затратами. Следовательно, критерий эффективности 

цифровизации кластерной экономики нельзя отождествлять с целью 

цифровой экономики, что иногда допускается в литературе [4]. Вместе с 

тем нельзя отождествлять понятие критерия экономической 

эффективности цифрового кластера с суммарным значением 

аналогичного показателя отдельных хозяйственных структур кластера.  

Показатель есть мера результирующего эффекта, с помощью 

которого решается альтернатива. Он показывает, какой вариант 

проведения хозяйственного мероприятия в региональной экономики, т.е. 

при каком уровне кластеризации региона и степени цифровизации 

производства товаров и услуг предпочтительнее применить для развития 

экономики региона в целом при определенных ограниченных ресурсах. 

Критерий экономической эффективности в кластерной цифровой 

экономике охватывает социальные, технологические, организационные и 

другие стороны хозяйственного процесса. Экономическая эффективность 

в общем виде выражается показателем, представляющим отношение 

результирующего эффекта к затратам, которое может быть выраженно в 

различных формах: социальная эффективность, технологическая 

эффективность, организационная (синергетическая) эффективность. 

Социальная эффективность характеризуется отношением социальных 

результатов к затратам, вызвавшим этот эффект. Технологическая 

эффективность определяется отношением экономии труда к затратам 

цифровизации, обусловившим эту экономию. Организационная 

(синергетическая) эффективность – отношением синергетического 

эффекта к затратам кластеризации региональной экономики. 

Поскольку обеспечение необходимых социальных результатов 

является обязательным условием при формировании кластера 

региональной экономки, при выборе варианта той или иной степени 

цифровизации производства товаров и услуг, показатели социальной 
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эффективности выступают как ограничения. Кроме того, в качестве 

ограничений, в зависимости от поставленной цели, могут 

рассматриваться: достижения некоторых других частных хозяйственных 

целей, а также наличие ограниченных (материальных, трудовых, 

финансовых, информационных и др.) ресурсов. Если ставится задача 

максимизации результатов производства товаров и услуг, то систему 

ограничений составят ресурсы, которыми располагает определенный 

уровень кластеризации региональной экономики для достижения 

эффективных результатов. Если же ставится задача минимизации затрат, 

то в качестве условных ограничений будут использоваться определенные 

значения уровня кластеризации и степени цифровизации региональной 

экономики. 

Для определения оптимальных значений уровня кластеризации 

региона и степени цифровизации производства товаров и услуг, с точки 

зрения экономической эффективности, следует исходить из минимизации 

удельных совокупных затрат на единицу условной продукции. Все 

затраты живого и овеществленного труда, необходимые для 

функционирования регионального цифрового кластера, в совокупности 

должны отражаться в результирующем их интегральном показателе. Этот 

показатель необходим для определения минимального значения 

региональных совокупных затрат 
ir

C , обусловленных производством 

товаров и услуг: 

                                   ,min
irir

CС      Ii ,1 ; Ri ,1 ,                                      (1) 

где I  - количество рассматриваемых вариантов (уровней) кластеризации 

при производстве необходимых товаров и услуг; R  – количество уровней 

цифровизации экономики региона. 

Совокупные затраты в рамках регионального кластера определяются 

по формуле 

                                  
удзirnirir

KkCCС       Ii ,1 ; Ri ,1 ,                       (2) 

где 
nir

C  - полная себестоимость продукции по i -му уровню или варианту 

кластеризации региона при r -ой степени цифровизации производства 

товаров и услуг; 
зir

C  - зарплата работников, занятых производительным 

трудом; k  - коэффициент, характеризующий отношение суммы 

стоимости прибавочного продукта к индивидуальной зарплате;   - норма 

эффективности дополнительных капитальных вложений; 
уд

K
 
- удельные 
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капитальные вложения по региональному кластеру, принимаемые к 

расчету по вариантам. 

Совокупная величина произведения kC
зir

 в денежных единицах 

выражает величину прибавочного продукта [5], затраченного при 

изготовлении необходимой продукции и предоставлении услуг. 

В связи с этим полагаем, что только благодаря полному учету 

совокупных затрат труда по уровням кластеризации и степени 

цифровизации можно объективно определить оптимальное соотношение 

между совокупными результатами и затратами на ее достижение. 

Поскольку одним из основных ограничений при определении 

оптимального варианта формирования цифрового кластера в системе 

региональной экономики является обеспечение требуемой 

потребительной стоимости продукции и услуг по сопоставляемым 

вариантам, то оценка должна производиться по критерию минимального 

количества всего совокупного труда.  

Слагаемое 
уд

K  в формуле (2) выражает размер удельных не 

сэкономленных затрат при производстве другой продукции и 

предоставления услуг, обусловленные использованием ограниченных 

капитальных вложений для реализации требуемых хозяйственных 

мероприятий. Поэтому условием определения оценки сравнительной 

экономичности вариантов цифровизации кластера в зависимости от 

уровня развития региональной экономики следует принимать тождество 

непосредственных полезных результатов по сопоставляемым вариантам и 

степени цифровизации производства товаров и услуг. Оно реализуется в 

случае, когда по каждому из вариантов рассматриваются одинаковые 

рынки и конкуренты при обеспечении одинаковых социальных, 

экологических и других результатов хозяйственной системы. 

Если варианты цифровизации экономики региона не тождественны 

по соответствующему уровню кластеризации производства товаров и 

услуг, их следует приводить к таковым. Для этого предусматривают 

возможности применения дополнительных затрат на технические и 

программные средства, на технологические процессы и на использование 

дополнительного интеллектуального и физического труда. При этом 

меры по обеспечению тождества вариантов найдут отражение при расчете 

по вариантам совокупных затрат, обусловленных производством и 

реализацией продукции и предоставления услуг в условиях конкретного 

рынка. 
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ՏԱՐԱԾԱՇՐՋԱՆԻ ԿԼԱՍՏԵՐԱՑՄԱՆ ОՊՏԻՄԱԼ ՏԱՐԲԵՐԱԿԻ 

ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԸ՝ ԿԱԽՎԱԾ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ 

ԱՍՏԻՃԱՆԻՑ 

Սուքիասյան Տ. Ա. 
 

Ներկայացված են տարածաշրջանային տնտեսության թվային 

կլաստերի ձևավորման և գործունեության տնտեսական 

արդյունավետության գնահատման ընդհանուր տեսական դրույթները` 

կազմակերպությունների մրցունակության և արդյունավետության 

բարձրացման նպատակով: Բերված են առաջարկություններ 

տարածաշրջանի տնտեսության կլաստերացման տարբերակների 

համեմատական տնտեսական արդյունավետության գնահատման 

համար` կախված ապրանքների արտադրության և ծառայությունների 

մատուցման թվայնացման աստիճանից: 

Բանալի բառեր. տարածաշրջանային տնտեսություն, 

կլաստերացման մակարդակ, արտադրության թվայնացման աստիճան, 

սոցիալական և տնտեսական արդյունավետություն: 

 

ISSUES OF FORMATION OF THE OPTIMAL OPTION OF 

CLUSTERIZATION OF THE REGION DEPENDING ON THE DEGREE OF 

DIGITALIZATION OF THE ECONOMY 

Sukiasyan T. A. 
 

The generalized theoretical provisions on the assessment of the economic 

efficiency of the formation and functioning of the digital cluster of the 

regional economy in order to increase the competitiveness and efficiency of 

organizations are presented. 

Recommendations are given for assessing the relative economic 

efficiency of the options for a regional economic cluster, depending on the 

degree of digitalization of the production of goods and the provision of 

services. 

Keywords: regional economy, level of clustering, degree of digitalization 

of production, social and economic efficiency. 
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ՆԵՐԴՐՈՒՄԱՅԻՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ-ՈՒՄ 

Հովնանյան Լ. Ա. 

 

Հոդվածում ներկայացվում է ներդրումների հոսքերի  շարժընթացի  

ուսումնասիրությունը և վերլուծությունը Հայաստանի տնտեսության 

մեջ: Հոդվածում վերլուծվել է նաև կապիտալի շուկայի կառուցվածքը իր 

մասնակիցներով  և գործունեության ցուցանիշներովֈ 

Բանալի բառեր. ներդրումային շուկա, օտարերկրյա ուղղակի 

ներդրումներ, ներդրումների հոսքեր, բաժնետոմսեր, կորպորատիվ 

պարտատոմսեր: 
 

Ներկայումս ցանկացած երկրում ներդրումների մակարդակն 

էական ազդեցություն է գործում  սոցիալ-տնտեսական իրավիճակի, այդ 

թվում՝ հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների՝ տնտեսական 

աճի, ազգային եկամտի և զբաղվածության մակարդակների վրա: 

Ավելին, տնտեսական ընդլայնված վերարտադրության գործընթացի 

ապահովումը՝ նոր արտադրական հզորությունների  գործարկումը, նոր 

աշխատատեղերի ստեղծումը և ենթակառուցվածքների զարգացումը, 

անհնար է առանց տվյալ երկրում  իրական կապիտալ ներդրումների [4]:  

Մակրոտնտեսական մակարդակում ներդրումները ապահովում են 

երկրի մրցունակությունը, կայուն տնտեսական աճը և դրա հիման վրա 

բնակչության կենսամակարդակի բարձրացումը, տնտեսության 

առանձին ճյուղերի և հատվածների առաջնահերթ զարգացումը 

արտադրության շարունակական արդիականացման և զարգացման 

միջոցով [3]ֈ 

Մեր հանրապետության տնտեսության տարբեր ճյուղերում և 

ոլորտներում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ազդեցությունները 

վերջնականապես հաղթահարելու, ազգաբնակչության զբաղվածության 

    2 0 2 1  № 1  
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մակարդակը բարձրացնելու և կայուն տնտեսական աճ ապահովելու 

հիմնական ելքերից մեկը, կարծում ենք, տնտեսության վրա հարկային 

բեռի թուլացումն է, ինչպես նաև անհրաժեշտ ծավալով օտարերկրյա 

ներդրումների ներգրավումն է: Այս առումով ևս լուրջ խնդիրներ կան 

ծառացած ՀՀ կառավարության առջև, ինչի մասին է վկայում 

հետճգնաժամային տարիներին օտարեկրյա ներդրումների ծավալների 

շարժընթացը [1]: 

Անդրադառնանք տնտեսության մեջ ներդրումները բնութագրող 

հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշներինֈ Վերջիններիս շարքում 

առանձնակի կարևորվում է ներդրումներ-ՀՆԱ հարաբերակցությունը, 

որը մեր հանրապետությունում բավական ցածր է, իսկ դիտարկվող 

ժամանակահատվածում ունեցել է անկման միտում (գծապատկեր 1)ֈ 

Այսպես, 2013 թվականին այս ցուցանիշը կազմել է 22.3%, 2014 

թվականին՝ 20.9%, 2015 թվականին՝ 20.6%, 2016 թվականին՝ 18.2%, 

այնուհետ հաջորդող տարիներին չնչին աճ է գրանցվել անցած 

տարիների նկատմամբ. 2017թ.-ին այն կազմել է 18.3%, 2018թ.-ին՝ 19.1%, 

2019թ.-ին՝ 20.7%ֈ  

Ինչ վերաբերում է ՕՈւՆ-երի զուտ ներհոսքեր-ՀՆԱ ցուցանիշին, 

ապա վերջինս նույնպես անկման միտում է ունեցել մեր 

հանրապետությունումֈ Այսպես, 2013 թվականին այս ցուցանիշը կազմել 

է 3.1%, 2014 թվականին՝ 3.5%, 2015 թվականին՝ 1.7%, 2016 թվականին՝ 

3.2%, 2017 թ.-ին՝  2.2%, 2018թ.-ին՝ 2%, 2019թ.-ին՝ 1.9%ֈ    

 
Գծապատկեր 1: Ներդրումների և օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների զուտ 

ներհոսքերի և ՀՆԱ հարաբերակցության դինամիկան ՀՀ-ում 2013-2019թթ.[7]: 
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Անդրադառնալով  հիմնական կապիտալում ներդրումների և ՀՆԱ 

հարաբերակցության ցուցանիշին՝ պետք է նշել, որ 2013-2019թթ. 

ժամանակահատվածում այն ևս նվազման միտումներ է արձանագրել. 

2013 թվականի 22.2%-ից աստիճանաբար նվազելով՝ 2019 թվականին այն 

հասել է մինչև 17.4%-ի [7]ֈ 

Ներքին ներդրումների կարևոր աղբյուրներից հանդիսացող ներքին 

խնայողությունները ևս բացասական դինամիկա են ունեցել մեր 

հանրապետությունումֈ Այսպես, համախառն ներքին խնայողություններ-

ՀՆԱ  ցուցանիշը 2013 թվականին կազմել է 14.8%, այնուհետ 2014թ.-ին 

նվազել է մինչև 13.3%, 2015թ.-ին աճել է 5.1 տոկոսով՝ կազմելով 18.4%, 

2016թ.-ին նվազել է մինչև 17.8%, այնուհետ հետագա տարիներին 

շարունակել է կայուն կերպով նվազել՝ կազմելով 2017թ.-ին՝ 16.9%, 

2018թ.-ին՝ 15.5%, 2019թ.-ին՝ 10.2% [7]ֈ Ինչպես տեսնում ենք, 

ներդրումների կարևոր աղբյուրներից մեկը հանդիսացող ներքին 

խնայողությունները մեր հանրապետությունում վերջին  տարիներին  

կտրուկ նվազել ենֈ  

Անդրադառնալով Հայաստանում օտարերկրյա ներդրումների 

հոսքերին՝ պետք է նշել, որ վերջիններիս դինամիկան բավական 

անկայուն է եղել վերջին տարիներին, իսկ օտարերկրյա ուղղակի 

ներդրումներն ունեցել են կայուն նվազման միտում: Այսպես, 

օտարերկրյա ներդրումները (ֆինանսական պարտավորությունների 

զուտ ստանձնումը)  2015 թվականին կազմել են  811.8 մլն. ԱՄՆ դոլար, 

2016 թվականին՝ 1216.5 մլն. ԱՄՆ դոլար, 2017-ին՝ 400.3 մլն. դոլար,   

2018-ին՝ 811.2 մլն. դոլար, 2019 թվականին՝ 1362.9 մլն. դոլար: Ինչ 

վերաբերում է 2020 թվականին, ապա համադրելի ցուցանիշները դեռևս 

չեն հրապարակվելֈ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում օտարերկրյա 

ներդրումները 2016-2018թթ․ զգալիորեն նվազել են, իսկ 2019 թվականին 

որոշակի աճ են ունեցելֈ Սակայն, ինչ վերաբերում է զուտ օտարերկրյա 

ուղղակի ներդրումներին, ապա 2017 թվականին 2016 թվականի 

համեմատ ՀՀ-ում ՕՈւՆ-երը կրճատվել են  88.2 մլն. ԱՄՆ դոլարով կամ 

26.1%-ով,  2018 թվականին նախորդ տարվա համեմատ ՕՈւՆ-երը աճել 

են 1.8%-ով՝ կազմելով 254.3 մլն. ԱՄՆ դոլար, իսկ 2019թ.-ին նախորդ 

տարվա համեմատ վերջիններս գրեթե չեն փոխվել՝ աճելով ընդամենը 

0.4 մլն. ԱՄՆ դոլարով և կազմելով 254.5 մլն. ԱՄՆ դոլար: Փոխարենն 

աճել են պորտֆելային ներդրումները և հատկապես այլ ներդրումներ [6]ֈ 

ՀՀ-ում 2019 թականին ուղղակի ներդրումների կեսից ավելին (52%) 

իրականցվել է բանկային համակարգում, ավելի քան մեկ երրորդի 
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չափով (34.7%)՝ էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և լավորակ օդի 

մատակարարման ոլորտում: 

ՀՀ-ում զուտ ՕՈւՆ-ի շուրջ 22%-ը ստացվել է ՌԴ-ից (55 մլն. ԱՄՆ 

դոլար), 11%-ը՝ Իտալիայից (27 մլն. ԱՄՆ դոլար),10%-ը՝ Լյուքսեմբուրգից  

(24.8 մլն. ԱՄՆ դոլար),  8%-ը՝ ԱՄՆ-ից (21.5 մլն. ԱՄՆ դոլար) [5]: 

Անդրադառնալով Հայաստանի տնտեսության իրական 

հատվածում իրակականացված օտարերկրյա ներդրումներին՝ տեսնում 

ենք հետևյալ պատկերըֈ Օտարերկրյա ներդրումների զուտ հոսքերը 2015 

թվականին կազմել են 123 660.0 մլն. դրամ, որից ուղղակի ներդրումները՝  

70 418.7 մլն. դրամ, 2016-ին դրանք կազմել են 81 581.3 մլն. դրամ, որից 

օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները՝ 62679.3 մլն. դրամ, 2017-ին 

համապատասխանաբար՝ 74 619.9 մլն. դրամ և 93043.9 մլն. դրամ,          

2018-ին՝ 27581.4 մլն. դրամ և 111870.5 մլն. դրամֈ  2019 թվականին 

տնտեսության իրական հատվածում օտարերկրյա ներդրումների 

ծավալները կազմել են համապատասխանաբար 164645.7 դրամ, որից 

ուղղակի ներդրումները՝  48107.3 մլն. դրամֈ  

Ուսումնասիրելով զուտ օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների 

դինամիկան վերջին տարիներին՝ տեսնում ենք, որ ներդրումներն 

իրականացվել են գլխավորապես 3 հիմնական ոլորտներում՝ 

«ֆինանսական միջնորդություն», «էլեկտրականության, գազի, գոլորշու և 

լավորակ օդի մատակարարում» և «Հանքագործական արդյունաբե-

րության հարակից գործունեություն»: Մասնավորապես, սկսած          

2015թ.-ից՝ տնտեսությունում իրականացվել է 1399.0 մլն. դոլարի զուտ 

օտարերկրյա ուղղակի ներդրումներ, որի 73.3%-ը կամ 1025.0 մլն. 

դոլարը՝ վերը նշված ոլորտներում, ընդ որում հեռահաղորդակցության 

ոլորտում, որը նախկինում հիմնական ներդրումներ իրականացվող 

ոլորտն էր, նշված տարիներին ուղղակի ներդրումները նվազել են 105. 3 

մլն. դոլարով:  

Ակնհայտ է, որ ներդրումային շուկայում առանցքային 

նշանակություն ունի կապիտալի շուկան իր համապատասխան 

ենթակառուցվածքներովֈ Անդրադառնալով Հայաստանում կապիտալի 

շուկայի կառուցվածքին՝ պետք է նշել, որ վերջինս բավական 

սահմանափակ է՝ փոքրածավալ թողարկումներով, գործիքների նեղ 

շրջանակով և երկրորդային շուկայի ցածր իրացվելիությամբ: 2020թ. 

հունվարի 31-ի դրությամբ շուկայի հիմնական մասը կազմել են ՀՀ 

պետական պարտատոմսերը՝ կազմելով ՀՆԱ-ի 11%-ը, իսկ 

կորպորատիվ պարտատոմսերի շրջանառվող ծավալը և բաժնային 
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արժեթղթերի կապիտալիզացիան կազմում են ընդամենը ՀՆԱ-ի 

համապատասխանաբար 3,4% և 2,3 %-ը:  

Փաստացի, Հայաստանում կորպորատիվ պարտատոմսերի շուկան 

շարունակում է մնալ բավական փոքր՝ չնայած բարենպաստ 

կարգավորման դաշտի առկայությանը և այս ոլորտում իրականացված 

մի շարք բարեփոխումների: 2020թ. հունվարի 31-ի դրությամբ 

կորպորատիվ թողարկողները 19-ն են եղել, այդ թվում՝ 11-ը առևտրային 

բանկեր, 4 վարկային կազմակերպություններ, 3 իրական հատվածի 

ընկերություններ և 1 միջազգային կազմակերպություն: Նույն պահի 

դրությամբ շրջանառվող կորպորատիվ պարտատոմսերի թողարկման 

ընդհանուր ծավալը կազմել է մոտ 220 մլրդ. ՀՀ դրամ, որի մոտ 78 %-ն 

արտահայտված է եղել արտարժույթով (171 մլրդ. ՀՀ դրամ), 22%-ը՝ ՀՀ 

դրամով (49 մլրդ. ՀՀ դրամ)[2]: 

Հայաստանի կապիտալի  շուկայում գերակշիռ բաժին է ընկնում 

ֆինանսական կազմակերպություններին: Այսպես, վերջիններս 2020թ. 

հունվարի 31-ի դրությամբ ունեցել են թողարկած և շրջանառության մեջ 

գտնվող 31 միլիարդ ՀՀ դրամի, 270 միլիոն դոլարի և 18 միլիոն եվրոյի 

պարտատոմսեր: Մի շարք բանկեր ունեն նաև միջազգային 

ֆինանսական կառույցներից ներգրաված միջոցներֈ 

Խոսելով կորպորատիվ պարտատոմսերի երկրոդային շուկայի 

մասին՝ պետք է նշել, որ վերջինս բնորոշվում է ցածր իրացվելիությամբ: 

Վերջին 2 տարվա ընթացքում որոշակի դրական շարժ է նկատվում 

երկրորդային շուկայում, սակայն ծավալները դեռևս չափազանց փոքր 

են: 2019թ.-ի ընթացքում պարտատոմսերի ընդհանուր երկրորդային 

շրջանառությունը կազմել է 145 մլրդ. ՀՀ դրամ, որը կազմում է 

արժեթղթերով երկրորդային ընդհանուր շրջանառության 14%-ը: Ընդ 

որում՝ կնքված գործարքների 26%-ը (37 մլրդ. դրամ) իրականացվել է 

Հայաստանի ֆոնդային բորսայում, իսկ մնացած 74%-ը (108 մլրդ. դրամ)՝ 

բորսայից դուրս:  

Անդրադառնալով բաժնետոմսերի շուկային՝ պետք է նշել, որ մեր 

հանրապետությունում բաժնային արժեթղթերի թողարկումները գրեթե 

բացակայում են: 2019 թվականին իրականացվել է ընդամենը մեկ 

թողարկում՝ 320.32 մլն. ՀՀ դրամ ծավալով, իսկ 2018 թվականին՝ 

արտոնյալ բաժնետոմսերի 2 թողարկում՝ 6,369 մլրդ. անվանական 

արժեքով: Այսպիսով, 2015-2019 թվականներին թողարկողների քանակը 

եղել է սահմանափակ, իսկ թողարկման ծավալները զգալիորեն 

տատանվել են [2] : 
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Ինչպես պարտատոմսերի դեպքում, այնպես էլ բաժնային 

արժեթղթերի երկրորդային շուկան նույնպես պասիվ է: 31.01.2020թ. 

դրությամբ Հայաստանի ֆոնդային բորսայում  ցուցակված են եղել 

ընդամենը 10 ընկերություններ, իսկ շուկայի կապիտալիզացիան կազմել 

է շուրջ 149 մլրդ. դրամ: 2019թ. ընթացքում Հայաստանի ֆոնդային 

բորսայում իրականացված բաժնետոմսերով գործարքների ծավալը 

կազմել է ընդամենը 2,1 մլրդ. ՀՀ դրամ: Փաստացի, այս շուկայի 

իրացվելիությունը չափազանց ցածր է մեր հանրապետությունում, ուստի 

գնագոյացման համար առաջարկի և պահանջարկի հարաբերակ-

ցությունը որոշիչ դեր չի խաղում: 

Անդրադառնալով պետական պարտատոմսերի շուկային՝ պետք է 

նշել, որ, ակնհայտորեն, վերջինս կորպորատիվ արժեթղթերի շուկայի 

համեմատությամբ առավել զարգացած է: Չնայած 2015թ.-ից հետո 

այստեղ նկատելի է շուկայի զգալի աճ (112%), այնուամենայնիվ շուկան 

մնում է փոքր: Շուկայի ծավալը 2019 թ. վերջի դրությամբ կազմում է 

շուրջ 681 մլրդ. ՀՀ դրամ, որը կազմում է ՀՆԱ-ի 10.4%-ը: 

Պարտատոմսերի միջին կշռված ժամկետայնությունը 10,2 է, իսկ միջին 

կշռված եկամտաբերությունը՝ 11,78 % [2]:  

Ի տարբերություն կորպորատիվ պարտատոմսերի՝ պետական 

պարտատոմսերի երկրորդային շուկան համեմատաբար ակտիվ է, ինչին 

նպաստում է նաև ռեպո շուկան: Այս գործիքով առևտուրն 

իրականացվում է ինչպես Հայաստանի ֆոնդային բորսայում, այնպես էլ 

բորսայից դուրս՝ ապահովելով 1-2 մլրդ. դրամի շրջանառություն՝ 

օրական կտրվածքով:  

Վերլուծելով ներդրողների շուկայի կառուցվածքը՝ տեսնում ենք 

հետևյալ պատկերըֈ 2020 թվականի հուվարի 31-ի դրությամբ բոլոր 

պարտքային (այդ թվում՝ պետական) և բաժնային արժեթղթերի 

ներդրողների հաշիվները կազմում են թվով 114876, որից ընդամենը     

13%-ն (15181) է համարվում ակտիվ հաշիվ: Բաժնային արժեթղթերում 

ներդրողների մեծ թվաքանակը հիմնականում ձևավորվել է 

Հայաստանում զանգվածային մասնավորեցման, ինչպես նաև ոչ 

ռեզիդենտ սեփականատերերի կողմից մի շարք ենթակառուցվածքային 

և խոշոր հայկական ընկերությունների ձեռքբերման արդյունքում 

(որոնցից ընդամենը 10 բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերն 

են շրջանառվում ֆոնդային բորսայում), և այս ներդրողները (նույնիսկ 

ակտիվ հաշիվ ունեցող բաժնետերերը) շուկայում փաստացի 

ակտիվություն չեն դրսևորում (գործարքներ չեն կնքում):  Բաժնային 
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արժեթղթերում փաստացի ներդրողների փոքր թվի մասին է վկայում 

նաև Հայաստանի ֆոնդային բորսայում իրականացված գործարքների 

չնչին ծավալը՝ ընդամենը 2.1 մլրդ. 2019թ. ընթացքում, մինչդեռ 

կորպորատիվ և պետական պարտատոմսերով բորսայական 

գործարքները համապատասխանաբար 13  և 30 անգամ գերազանցում են 

այս մեծությունը:  

Ինչ վերաբերում է ՀՀ ներդրումային շուկայի մասնակիցներին, 

ապա վերջիններիս  կարելի է տարանջատել ըստ հետևյալ խմբերի՝ 

 ներդրումային հիմնադրամներ, 

 ներդրումային ընկերություններ, 

 կենսաթոշակային հիմնադրամներ, 

 առևտրային բանկեր, 

 վարկային կազմակերպություններ, 

 ապահովագրական ընկերություններ, 

 անհատ ներդրողներ, 

 օտարերկրյա ներդրողներֈ 

2020 թվականի դրությամբ Հայաստանում գործել է ընդամենը 2  

հրապարակային ներդրումային հիմնադրամներ և 23 ոչ 

հրապարակային հիմնադրամներ: Բոլոր հիմնադրամների ակտիվների 

մեծությունը նույն ժամանակահատվածի դրությամբ կազմել է ընդամենը 

23.3 մլրդ. դրամ, որի 60%-ից ավելին ներդրված է եղել ՀՀ պետական 

արժեթղթերում: Ինչպես տեսնում ենք, մեր հանրապետությունում 

ներդրումային հիմնադրամները լայն տարածում չունեն՝ դեռևս 

գտնվելով զարգացման սկզբնական փուլում, ուստի ներդրումային 

շուկայում որոշիչ դերակատարում չունեն: 

Ինչ վերաբերում է ներդրումային ընկերություններին, ապա 

վերջիններս ևս զբաղեցնում են շուկայի փոքր հատված (0.9%) և ըստ 

այդմ՝ կապիտալի շուկայում ներդրումային պահանջարկի ձևավորման 

վրա մեծ ազդեցություն չունեն: 15.02.2020 թ. դրությամբ ՀՀ արժեթղթերի 

շուկայում գործել են 12 ներդրումային ընկերություն, որոնց ընդհանուր 

ակտիվները կազմել են 63 մլրդ. դրամ: Ոլորտի կողմից բաժնային 

արժեթղթերում ներդրումները աննշան են, իսկ պարտքային 

գործիքներում ներդրումները կազմում են ակտիվների 12 %-ը, որից 7%-ը 

բաժին է ընկնում պետական արժեթղթերում ներդրումներին [2]:  

Հայաստանում կուտակային կենսաթոշակային համակարգի  

ներդրման շնորհիվ կենսաթոշակային ֆոնդերը ներկայումս 

հանդիսանում են  կապիտալի շուկայի ամենախոշոր ներդրողներից: 
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Կորպորատիվ պարտատոմսերի բաժինը կենսաթոշակային ֆոնդերի 

ընդհանուր ակտիվներում 2020 թվականին կազմել է ընդամենը 9 % (23.3 

մլրդ. դրամ), իսկ բաժնային արժեթղթերում ներդրումները 

ընդհանրապես բացակայել են: Կենսաթոշակային ակտիվները 

հիմնականում ներդրված են ՀՀ պետական պարտատոմսերում, 

բանկային ավանդներում և օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդերի 

արժեթղթերում:  

Առևտրային բանկերը հանդիսանում են կապիտալի շուկայի 

ակտիվ ներդրողներֈ 01.01.2020թ. դրությամբ Հայաստանում գործում են 

17 բանկ, որոնց ընդհանուր ակտիվները կազմում են 5,8 տրլն. դրամ: 

Բանկերը հիմնականում ներդրումներ են կատարում պետական 

արժեթղթերում (ակտիվների 10%), փոքր ծավալով ներդրումներ են 

իրականացնում նաև այնպիսի կորպորատիվ պարտատոմսերում, որոնք 

կարող են հանդիսանալ ռեպո գործարքի առարկա:  

Ինչ վերաբերում է վարկային կազմակերպություններին, ապա 

վերջիններս ակտիվների մեծությամբ երկրորդն են՝ տնօրինելով 

ֆինանսական համակարգի ակտիվների մոտ 10%-ըֈ 15.02.2020թ. 

դրությամբ ՀՀ արժեթղթերի շուկայում գործել են 43 վարկային 

կազմակերպություն, որոնց ընդհանուր ակտիվները կազմել են 711 մլրդ. 

դրամ: Ակտիվների ընդամենը 4%-ը ներդրված է եղել պետական 

պարտատոմսերում, 4%-ը՝ կորպորատիվ արժեթղթերում [2]: 

Ապահովագրական ընկերությունները կապիտալի շուկայում 2019 

թվականի ընթացքում որոշակի ակտիվություն են դրսևորել, սակայն 

հաշվի առնելով ապահովագրական շուկայի փոքր ծավալը՝ ոլորտի 

ազդեցությունը կապիտալի շուկայի ակտիվացման վրա բավական թույլ 

է: Ոչ կյանքի ապահովագրական շուկայի ոլորտում գործում են 7 

ընկերություններ: 01.01.2020թ. դրությամբ շուկայի ծավալը (հաշվեգրված 

ապահովագրական վճարները) կազմել է 49,3 մլրդ. դրամ (ՀՆԱ-ի          

0,75%-ը): Ոլորտի ակտիվների ծավալը կազմել է 66,9 մլրդ. դրամ, ինչը 

ֆինանսական հատվածի ընդամենը 1%-ն է կազմում: Ակտիվները 

հիմնականում ներդրվում են բանկային ավանդներում  և ՀՀ պետական 

պարտատոմսերում: Ընդ որում՝ 2008 թվականից հետո 2019 թվականին 

առաջին անգամ ապահովագրական ընկերությունների ակտիվների 

կազմում արժեթղթերում կատարված ներդրումները գերազանցել են 

բանկային ավանդներում  իրականացված ներդրումները:   

Հայաստանում զանգվածային մասնավորեցման արդյունքում 

ձևավորվել է բաժնետոմսերում անհատ ներդրողների մեծ քանակ: 
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31.01.2020թ. դրությամբ Հայաստանում առկա էր 111439 անհատ 

ներդրողի արժեթղթերի հաշիվներ, որի ընդամենը 13%-ը կամ թվով 

13815-ն է հանդիսացել ակտիվ  ներդրողի հաշիվ: Պետք է նշել, որ 

նույնիսկ ակտիվ հաշվետերերը իրական ակտիվություն չեն դրսևորում 

կապիտալի շուկայում և փաստացի ֆիզիկական անձ ներդրողները 

կազմում են ընդամենը շուրջ 3000-ը, որոնք հիմնականում ներդրումներ 

են իրականացնում պարտքային գործիքներումֈ  

Ինչ վերաբերում է Հայաստանի ներդրումային շուկայում 

օտարերկրյա ակտիվ ներդրողների ներգրավվածությանը, ապա վերջինս 

բավական ցածր է: 31.01.2020թ. դրությամբ պահառուական 

համակարգում առկա է եղել մոտ 1418 օտարերկրյա ներդրողի հաշիվ, 

սակայն դրանց առնվազն 30%-ի մնացորդը զրոյական է: Օտարերկրյա 

ներդրողների կողմից իրականացված ներդրումների շուրջ 90%-ը 

կազմում են բաժնային արժեթղթերը: Բաժնային արժեթղթերում 

ներդրումների նման բարձր ցուցանիշը պայմանավորված է այն 

հանգամանքով, որ մի շարք խոշոր ընկերությունների (որոնցից 

ընդամենը 10 բաժնետիրական ընկերության բաժնետոմսերն են 

շրջանառվում ֆոնդային բորսայում) բաժնետերերը օտարերկրյա 

անձինք ենֈ  

Ամփոփելով պետք է նշել, որ Հայաստանում ներդրումների 

հոսքերը վերջին տարիներին բավական անկայուն դինամիկա են 

ունեցել՝ միտված լինելով դեպի նվազումըֈ Սա, ի թիվս այլ 

պատճառների, պայմանավորված է նաև նրանով, որ մեր 

հանրապետությունում կապիտալի շուկան աչքի չի ընկնում 

ակտիվությամբ և դեռևս լիարժեքորեն չի գործումֈ Հիմնական 

ակտիվությունը նկատվում է պետական արժեթղթերի շուկայում, իսկ 

կորպորատիվ արժեթղթերի ինչպես առաջնային, այնպես էլ   

երկրոդային շուկաները թերզագացած ենֈ Ինչ վերաբերում է 

ներդրումային շուկայի ենթակառուցվածքներին, ապա գործող 

կառույցները ևս առկա բարձր ռիսկերի և օրենսդրական դաշտի 

անկատարության պայմաններում լիարժեքորեն չեն գործումֈ  
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РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

Овнанян Л. А. 
 

В статье представлено исследование и анализ тенденций 

инвестиционных потоков в экономике Армении. В статье также   
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анализируется структура рынка капитала с указанием его участников и 

показателей деятельности. 

Ключевые слова: инвестиционный рынок, прямые иностранные 

инвестиции, инвестиционные потоки, акции, корпоративные облигации. 

 

THE ANALYSIS OF INVESTMENT MARKET FEATURES IN THE  

REPUBLIC  OF ARMENIA 

Hovnanyan L. A. 

 

The article presents the study of investment flow trends and analysis in 

the Armenian economy. The paper also presents the structure of the capital 

market with its participants and performance indicators. 

Keywords: investment market, foreign direct investment, investment 

flows, stocks, corporative bonds. 
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