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ПОЛИТИКА________________________________________________________

Retired Israeli Prime Minister David Ben Gurion and His
Views on the Negev Region Development
Kornilov A. A.
Doctor of Sciences (World History), Professor
Head, Chair of Foreign Region Studies and Local History,
National Research Lobachevsky State University of Nizhny Novgorod, Russia
kornilov@imomi.unn.ru
Key words: Ben Gurion, Negev, settlement, development, desert, region, Israel, foreign policy
Իսրայելի պաշտոնաթող վարչապետ Դավիթ Բեն-Գուրիոնը և նրա տեսակետները
Նեգևի շրջանի զարգացման վերաբերյալ
Կորնիլով Ա. Ա.
պ.գ.դ., պրոֆեսոր, Ն.Ի. Լոբաչևսկու անվան Նիժնի Նովգորոդի ազգային հետազոտական պետական
համալսարան (Նիժնի Նովգորոդ, Ռուսաստան)
kornilov@imomi.unn.ru
Ամփոփում: Հոդվածում ուսումնասիրվում են Իսրայելի պետության առաջին վարչապետ Դավիթ ԲենԳուրիոնի տեսակետները երկրի հարավում Նեգևի անապատային շրջանի զարգացման վերաբերյալ: Նշվում է,
որ 1963 թ.-ին կառավարության ղեկավարի պաշտոնից հրաժարական տված Բեն-Գուրիոնը շարունակում էր
անդրադառնալ երկրի ապագային, Իսրայելի ազգային անվտանգության և արտաքին քաղաքականության
ամրապնդմանը: Իր գրավոր աշխատություններում Դ. Բեն-Գուրիոնը հիմնավորեց Նեգևի շրջանի
կարևորությունը Իսրայել պետության տնտեսության, ծովային առևտրի, արտաքին և պաշտպանական
քաղաքականության համար: Պաշտոնաթող վարչապետը, ով ապրում էր Կիբուց Սդե Բոքերում, առաջ քաշեց
մի շարք գործնական նախաձեռնություններ ՝ օգտագործելու Նեգևի ռեսուրսները, մասնավորապես. Տարածքի
կարգավորումը տարբեր երկրներից հրեա ներգաղթյալների ներգրավմամբ, ներդրումներ ներգրավելով,
գիտնականների թիմեր՝ նորագույն տեխնոլոգիաներ մշակելու համար, ներառյալ երկրի միջուկային
արդյունաբերության ծրագրերի մշակումը Դ. Բեն-Գուրիոնը համատեղեց գործնական առաջարկությունների
մշակումը Հին Կտակարանի (Տանախ) աստվածաշնչյան տեքստերի փիլիսոփայական վերլուծության հետ:
Տանախի տեքստերում նա տեսնում էր Նեգևի մարգարեական ցուցումը՝ որպես հրեական պետության
բաղկացուցիչ մաս և իսրայելական հասարակության զարգացման ռեսուրս: Իսրայել պետության հիմնադիր
հայրերից մեկը կարծում էր, որ ոչ միայն հնարավոր է, այլ նաև նպատակահարմար է համատեղել միստիկան և
իրականությունը, համատեղել Պաղեստինում հին հրեաների պատմական հուշարձանների ժառանգությունը,
ներառյալ Թանախի գրավոր ցուցումները Նեգևի տարածքի ռազմավարական նշանակության վերաբերյալ,
գիտական գիտությունը փոխելու նպատակաուղղված քաղաքականության հետ: արդյունաբերական և
մշակութային լանդշաֆտը անապատի տարածաշրջանում: Դ. Բեն-Գուրիոնի պլանները Նեգևի վերաբերյալ
այժմ հարմարեցված կերպով իրականացվում են Բ. Նեթանյահուի կառավարության կողմից::
Վճռորոշ բառեր՝ Բեն-Գուրիոն, Նեգև, կարգավորում, զարգացում, անապատ, տարածաշրջան, Իսրայել,
արտաքին քաղաքականություն
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Аннотация. В статье изучаются взгляды первого премьер-министра Государства Израиль Давида Бен-Гуриона
на освоение пустынного региона Негев на юге страны. Отмечается, что ушедший в отставку в 1963 г. с поста
главы правительства Д. Бен-Гурион продолжал размышлять о будущем страны, об укреплении национальной
безопасности и внешней политики Израиля. В своих письменных трудах Д. Бен-Гурион обосновал значение
региона Негев для экономики, морской торговли, внешней и оборонной политики Государства Израиль.
Проживавший в кибуце Сде Бокер отставной премьер-министр выдвинул целый ряд практических инициатив
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по использованию ресурсов Негева, а именно: заселение района еврейскими иммигрантами из разных стран,
привлечение инвестиций, коллективов ученых для разработки новейших технологий, включая разработку
программ атомной промышленности страны. Выработку практических рекомендаций Д. Бен-Гурион сочетал с
философским анализом библейских текстов Ветхого Завета (Танах). В текстах Танаха он видел пророческое
указание на Негев как интегральную часть еврейского государства и ресурс развития израильского общества.
Один из отцов-основателей Государства Израиль полагал, что не только возможно, но и целесообразно сочетать
мистику и реальность, соединять наследие исторических памятников древних евреев в Палестине, в том числе
письменные указания Танаха на стратегическое значение территории Негев, с целенаправленной политикой по
изменению научного, промышленного и культурного ландшафта пустынного региона. Планы Д. Бен-Гуриона в
отношении Негева сегодня адаптивно реализуются правительством Б. Нетаньяху.
Ключевые слова: Бен-Гурион, Негев, заселение, развитие, пустыня, регион, Израиль, внешняя политика.

In 1963, David Ben Gurion resigned from the
post of Prime Minister and Minister of Defense of
the State of Israel. The years from the formation of
the state to his retirement, 1948-1963, were the most
striking in political biography of the founding father
of Israel. 15 years became the peak not only in the
sense of the fullness of power and authority that Ben
Gurion possessed and used, but also in the sense of
confirming the correctness of the main conclusions
he made in his concept of national security of Israel.
These years were also the peak in the sense that he
succeeded to implement the strategic priorities of
the country’s foreign policy.
Ben Gurion resigned not in an atmosphere of
absolute political triumph and unconditional
recognition by all the Israel’s parties. Frequent
internal party feuds, exhausting parliamentary
debates, political scandals such as the sensational
"Lavon affair"1 have continuously shaken the
reputation of a politician-creator of the state.
However, too much was done by the outgoing Prime
Minister, and, in particular, his foreign policy legacy
seemed so much promising that it was impossible to
simply abandon what had already been done by
Ben-Gurion.
The Sinai campaign of 1956 forced the Israeli
government to make a choice in terms of foreign
policy orientation. As it was known Ben Gurion
warned about the need for this choice and pointed to
NATO countries as potential allies of Israel. During
the period of Ben Gurion's Prime Ministry, Israeli
diplomacy made efforts to develop all-round ties
with the Western states, as well as with those
Middle Eastern countries that were hostile to Israel's
Arab neighbors. The escalation of the Cold War
definitely led to the weakening of Soviet-Israeli ties.
Not without problems, but relations of Israel with
Jewish Diaspora developed very dynamically [3, p.

120-180; 5, p. 201-348; 6, p. 1-212; 7; 8; 9; 16, p. 3126; 17; 19, p. 7-281]. The potential of the Israel
Defense Forces confidently grew in the context of
the "competitive" arms race in the Middle East [1; 4;
11; 12; 13; 14; 15; 20; 23].
Retired Ben Gurion did not leave the sphere of
social and political life. He believed that he could
still make a feasible contribution to the development
of the country. Obviously, his past biography, his
always energetic and active spirit did not give an
opportunity to come to terms with the idea of aging
and the need to retire. In 1965, Ben Gurion
remembered his ambitions and founded a new
political party, RAFI ("Israel's Workers List" or
Reshimat Poalei Israel’). Together with his younger
associates Moshe Dayan and Shimon Peres Ben
Gurion fought for seats in the Knesset in the
parliamentary elections. RAFI received 10 seats in
the Knesset but was not able to become a ruling
party. In 1970, Ben Gurion resigned from his post as
a member of the Knesset and finally retired from
public life, indulging in memories at his beloved
kibbutz2 Sdeh Boker in the Negev. It is interesting
to note that a founding father of Israel decided to
spend final years of his life in the desert region of
Negev in the south of Israel and not anywhere else.
Like, for example, in a Mediterranean coastal town
or in the green Galilee.
“Since the battles ended, offensive arguments
and merciless skirmishes have stopped, the whole
image of Ben Gurion has gradually changed. In the
last years of his life in Sdeh Boker, Ben Gurion was
no longer perceived by anyone as a captive lion, an
angry prophet and warrior. He was a good-looking
old man, good-natured and condescending, who, it
seems, had no enmity towards anyone. He turned
into a patriarch, the father of the fatherland, a seer of
the future exploits of his followers, who inspires and
encourages them, while avoiding reproaches and
criticism”. That was what Ben Gurion’s biographer
Michael Bar Zohar wrote about the image of
resigned Prime Minister [19, p. 294].

1

The Lavon affair was a failed Israeli covert operation, codenamed Operation Susannah, conducted in Egypt in the summer
of 1954. The operation ultimately became known as the Lavon
affair after the Israeli defense minister Pinhas Lavon, who was
forced to resign as a consequence of the incident. The affair
reshuffled security and military echelons of power in Israel and
Ben Gurion had to deal with all of that after his coming to
Prime Ministry in 1956.

2

Kibbutz is a collective community in contemporary Israel.
Usually it is based on agriculture. Kibbutzs played significant
role in the Jewish settlement in Palestine of the British Mandate
period.
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164.5 thousand people. (5.9%), in 1968 - 172.4
thousand people. (6.1%). [17, p. 23].
In Beer Sheba itself, the growth in the number
of inhabitants was 35,216 people. (from 8300
people in 1950 to 43516 people in 1961) [17, p. 34]
provided that the Negev was the most difficult
territory for industrial and agricultural colonization,
not to mention its debilitating climate. Back in the
1944, the Jewish Agency cited at aridity of the
Negev as an obstacle to agricultural development.
[18, p. 2]. Along with that in the southern regions of
the State of Israel, manufacturing enterprises were
gradually established, not to mention associations
for the cultivation of land.
Several important considerations prompted Ben
Gurion to pay close attention to the desert areas of
the Negev.
First, Ben Gurion discovered the spiritual and
historical prerequisites for the colonization of the
Negev in the books of the Old Testament. He
believed that the Pentateuch of Moses and the
Prophets unequivocally pointed out the need to
make the desert bloom and saw in this indication the
spiritual basis of the movement of Israeli society to
the south.
The forefather of the Jews (and not only the
Jews) Abraham constantly happened to be in the
south of the land promised to him by God. Book of
Genesis describes the agreement that righteous
Abraham made in the Negev with the Philistines in
the person of their leader Abimelech. In this
historical event, mysticism was combined with real
politics. As evidence of his loyalty to the Covenant,
Abraham gave Abimelech, among other things,
seven lambs - a symbol of purity and purity of
thoughts. In exchange, Abimelech swore and
admitted that the well dug by Abraham belonged to
the latter. “For this reason [Abraham] gave the name
of the place, a well of oath: as there both swear
there. And Abraham plant a field at the well of the
oath and call that name of the Lord, God Eternal ".3
The first Israel’s Prime Minister also wished to
connect mysticism and reality of the XX century.
The planting of a tree and the creation of a well
were commented on by Ben Gurion as evidence of
the "ancient Jewish genius" capable of combining
mystical and earthly principles: survival in the wild
desert was possible only with the hope of help from
above. [2, p. 190].
It was this combination of mysticism and
political calculation that allowed the Jews to
conclude the Beersheba treaty with the Philistines.
A historian can quite legitimately pose the question:
did not Ben Gurion draw a prototype of the future
Palestinian-Israeli agreement in his discourses on

It would be incorrect for an Israeli researcher to
ignore the period of Ben-Gurion's life from 1963 to
1973, the year of his death. During these "quiet"
years, the founding father continued to work
vigorously. Due to that his foreign policy concept
partly analyzed in some issues of this Region and
the World [10; 21; 22] journal was improved and
completed.
As we already mentioned, in the last years of
his life, Ben Gurion devoted a significant part of his
time to recollections, analysis of personal
experience of state leadership, deep reflections on
how the further development of the State of Israel
will go, which from the very beginning was closely
associated with the ups and downs of the Middle
East events as well as reflected the global
confrontation between the two socio-political
systems of capitalism and socialism in the region.
The age of the founding father matched the new
occupation: recollections and reflections. On the
threshold of his 80th birthday, Ben Gurion tried to
convey to the thoughtful reader - who could be his
ideological and political successor - the accumulated
wisdom of the statesman and the experience of
foreign policy. Resigned statesman of Sdeh Boker
wanted to leave the Israelis with reliable guidelines
with which the country could prosper regardless of
global and regional political cataclysms.
The final period of Ben Gurion's life includes
several of his written works. Among them we
should name the memoirs Israel: Years of
Challenge (1963) and his conversations with his
former public relations advisor Moshe Pearlman,
published in 1965 in the book, Ben Gurion
Remembers in Conversations with Moshe Pearlman.
One of the ideas of Ben Gurion during this
period is the passionate appeal of the Israeli society
and the state to actively settle and develop the desert
regions of the Negev in the south of the country.
The title of the 12th chapter of his work "Israel:
Years of Challenge" sounds like an appeal:
"Southwards!". [2, p. 188-211]. In the emotional
narrative, however, one could find the pragmatic
reflections and directions that were well familiar to
the former prime minister and contained a foreign
policy contents. This special interest of Ben Gurion
to the Negev development deserves an explanation.
When Ben Gurion headed the Cabinet of
Ministers, the state was already making efforts to
populate the Negev. The official "Statistical
Abstract of Israel" testified to a steady, albeit less
dynamic, growth in the population of Negev. In
1948, 14.2 thousand people or 1.7% of the country's
population lived in the regions of Beer Sheba (i.e.,
the center of the Negev and settlements to the south
up to the Eilat Red Sea), in 1961 the population
numbered 97, 2 thousand people (4.5%), in 1967 -

3
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Torah, Neviyim v-Ketuvim. Breshit 21, 22-33.

biblical verses (in the Hebrew language the word
"Philistines" is read as "Palestinians")? The search
for water in the desert is a prototype of the soul's
search for Living Water - Eternal Life in God, and
planting a tree in the sand is a symbol of the fruit of
a righteous life. Could the active industrial activity
of the mighty Israelis, trusting in their own strength
and the mercy of God, induce the Arabs of Palestine
and other countries of the Middle Eastern region to
seek ways to reconcile with the Jewish state?
The Book of Genesis recorded the activity of
Isaac, the son of Abraham, in the Negev. Isaac also
had problems of co-existence with neighboring
tribes. The first two wells of water contested by the
Philistines he called "Resentment" and "Enmity".
Only the third source of water did not arouse
objections from the neighbors and Isaac called it
"Space" (“Rehoboth”). Like the book says: "and his
name was called Space, saying: as if the Lord now
extend to us and grow us on the earth." Isaac
established an altar and offered prayers to God
there.4
Beer Sheba is today's center of southern Israel,
center of Negev. Beer Sheba just means in
translation "Well of the oath" or "Well of seven",
those seven sheeps, transferred by Abraham to
Abimelech. For Ben Gurion who lived not far from
this biblical place, the Old Testament events were
supposed to serve as a reminder and justification for
the development of the Negev by Israel in the 20th
century. The former prime minister took the
prophecies of Isaiah, the son of Amos, literally. The
prophet Isaiah's words "Hail, thirsty desert, let the
desert rejoice and bloom like the crocus"5 he
perceived as a sacred indication of the need for the
revival of the Negev, the transformation of the wild
desert into a flourishing region and a fertile land.
The biblical texts also reported on the
importance of Eilat, the only Israeli port in the
south, for maritime trade6, as well as the large
reserves of minerals in the Negev: asphalt, copper,
iron7. In biblical times, a large civilization of cities
inhabited by the tribe of Judah grew in the south.8
After careful analysis of the Old Testament
texts Ben Gurion came to conclusion about the great
importance of Negev for the modern maritime trade
and economic development of the State of Israel.
This was the second reason for his attention to the
Negev.
“From the point of view of world shipping, Ben
Gurion wrote, the Negev reminds the Suez Canal; it
served as a bridge between two international

shipping regions: the Mediterranean route to the
Atlantic Ocean and the Red Sea route to the Indian
and Pacific Oceans. The Negev has access to the
Dead Sea with the richest deposits of mineral salts”.
The Dead Sea contains huge reserves of potash,
various chlorides, bromides and sources of healing
waters, a potential that Ben Gurion considered an
impermissible waste not to use. [2, p. 190].
Significant deposits of phosphate have also
been found in the desert, from which uranium can
be obtained. Israeli scientists found gypsum, granite
and other building materials. [2, p. 198]. The studies
of flora and fauna, geological structure, climate, the
search for fresh water in the Negev were considered
by Ben Gurion as a promising area of scientific
research in Israel.
The third consideration of the significance of
the southern desert was associated with the militarystrategic aspect. Military power, as Ben Gurion
wrote in his earlier articles, depended not only on
weapons, military equipment and the spirit of the
armed forces, but also on the solution of the
country's internal problems, in particular, the correct
distribution of the population and enterprises in the
undeveloped Negev. The South in general and the
Negev region in particular are "Israel's weak points
and danger zones," the former prime minister
argued, "but they are also his greatest hope" [2, p.
189]. The security of the state required the
transformation of the Negev into an industrially
developed region of the country with a wellequipped infrastructure and favorable access to the
Red Sea and the Indian Ocean through the rapidly
growing port of Eilat. In this case, the Arab enemy,
be it the Egyptian or the Jordanian army, would
have to develop a very costly invasion operation
through the south of Israel, formerly the desert,
because a developed and populated southern Israel
would have the ability to defend and counter-attack
from land and sea.
Arab countries can afford the luxury of being
empty, Ben Gurion concluded, but small Israel, half
of whose territory is occupied by the Negev, cannot
allow this. [2, p. 99].
In forward-looking reflections on the Negev,
Ben Gurion again showed himself to be an ardent
supporter (if not a fan) of the scientific and
technological revolution. His almost fantastic plans
for the development of the desert show an
unshakable faith in the human mind and in the
ability of science to transform nature. The
movement of Israel to the south was explained not
only by the above-mentioned reasons. It was
designed to solve the fateful question: can man
conquer nature? Will the State of Israel and its
science be able to overcome the “hostility” of
nature: desert and drought? Can Israel set an

4

Torah, Neviyim v-Ketuvim. Breshit 26, 19-25.
Isaiah, 35, 11.
6
Ala a-Dbarim 2,8; Mlakhim Alef 9, 26.
7
Ala a-Dbarim 8,9; Zechariya 6,1; Breshit 14, 10.
8
Yehoshuah 15, 21-32.
5
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example to the world and be a model for a
community that transforms nature?
The question of the Negev led Ben Gurion to
deep philosophical conclusions, raised his analysis
from purely practical and Israeli to spiritualmystical and global ones. “The human mind has not
yet reached - and it is doubtful whether in the future
it will achieve - an understanding of the mystery of
creation and the solution of the riddle of life and
eternal renewal, Ben Gurion wrote. The more
human experience and reason learn about the world
around us and the world within us, the deeper the
mystery becomes, and the further we stand from
understanding the mystery of eternity. But human
experience is constantly being enriched; man's
power over the environment and himself is
constantly increasing; the tools that he creates to
enhance the ability to study and understand nature,
and in part to achieve dominance over it, are
increasingly being improved; and the human
horizon does not stop expanding” [2, p. 202]. Ben
Gurion's sense of the modern history of mankind is
also closely related to achievements of the human
mind. Modern history is “nothing more than a deep
faith of man in his willpower and ability, as well as
an ardent spiritual need to transform the natural
order of things and the way of his own life in the
name of the task of redemption”. [2, p. 203].
This thesis shows that the Israeli statesman in
his political deliberations relied on the spiritual
books of the Old Testament. However, step by step
he actually left the latter and decisively evolved into
the position of a convinced anthropocentric
researcher. Belief in the limitless possibilities of
modern science led the founding father of Israel to
the proposal to implement the idea of human
transformation of the order of things set in nature,
using the example of the revival of the Negev.
Therefore, the "movement to the south" was not the
usual movement of material, financial and human
resources of the state. This "Movement" assumed a
scientific experiment of international significance: a
set of efforts for the rational use of minerals, water
resources and energy of the sun, landscaping and
actual change in the climatic order of the Negev.
The success of the Negev experiment could
probably become one of the rays of the very Israeli
"light to the nations" (compare with the Isaiah
prophecies in the Old Testament) that Ben Gurion
spoke of while still in his Prime Minister office.
The development of the desert, according to
Ben Gurion, was possible only if the Israeli
scientists, settlers, soldiers perceived the spirit of the
halutzim9, i.e. intuitive understanding, awareness of

human capabilities and faith in these endless
possibilities [2, p. 202-203]. Here the former prime
minister hardly had the right to speak of the same
spiritual superiority of the Jews as in biblical times.
The spirit of the halutzim (halutsiyut), as BenGurion explained it, was the spirit of the times, the
spirit of the society believed in science, almost
departed from God of the 20th century. The spirit of
the ancient Jews, at least of their pious part, was
nourished by the grace of God, according to the
testimony of the texts of the Torah themselves,
Neviim and Ketuvim, and grew on the basis of
righteousness and striving for a pure, immaculate
life. However, the spirit of the XX century could
hardly give the former holiness. Ben Gurion,
undoubtedly, responded to the spirit of the times and
offered Israel to serve the needs of the 20th century.
The measures for the development of the
Negev, proposed in the book by the first Prime
Minister of Israel, responded to the abovementioned global ideas. First of all, Israel had to
successfully solve the problem of water resources in
the desert. Scientists were invited to implement
projects on the use of rain and ground waters,
desalination of sea water. Many countries in Asia
and Africa with desert regions would be interested
in the success of Israeli projects.
The problem of acquiring additional energy
sources was seen as no less urgent. Ben Gurion
called on talented Israeli scientists to follow the
example of Albert Einstein, Garry Oppenheimer and
Edward Teller and to develop technologies available
to Israel for obtaining uranium, and, ultimately,
atomic energy. [2, p. 204-206]. Ben Gurion was
generally quite familiar with the development of
nuclear research in Israel: within the Prime
Minister’s Office the Council for Scientific
Research worked in the 1950s. Under the aegis of
the council, the Atomic Energy Commission
operated, whose task was to search for radioactive
sources on the territory of the country, develop
methods for their operation, organize research and
training in the disciplines of nuclear physics. [9,
5717 (1956). P.63; 9, 5718 (1956). P.73]. Nuclear
energy could now facilitate the operation of
agricultural and industrial enterprises, various types
of communications and infrastructure of the Negev.
Israeli scientists were called for the development of
methods to accumulate solar energy, which the
southern desert of Negev possessed in abundance.
[2, p. 208-209].
The development of the Negev region seemed
so important to Ben-Gurion that in the conclusion of
afterwards. The Halutzim spirit relates to dare and brave people
wishing to develop sphere where they work or do research on
regardless of the difficulties and risks they could face with.

9

Hebrew word designating "pioneers," or the first Jews who
immigrated to and settled in Palestine in the 1880s and
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his reflections he wrote: “The greatest test for the
modern generation of Israel is not in the struggle
with external enemies, but to get their dominance
through science and halutsiut, over the empty lands
of the country in the south and in the Negev” (25).
Obviously, the retired head of government
considered the task of strengthening the country's
military security dependent among other things on
the magnificent project for the settlement and
development of the Negev.
The relevance of the research topic is
increasing if we take into account the incredibly
active effort of the Israeli governmental institutions
to develop the Negev region under Prime Minister
Benjamin Netanyahu in 2009-2020. We can see how
Premier Netanyahu has followed the footsteps of
Ben Gurion and has accelerated development of
Negev. For example, the State Cyber-Park was
established in Beer Sheba in 2014. IBM decided to
open there a Center to protect infrastructure and
information10. It was Beer Sheba to where the Israel
National Cyber Directorate, a branch of the Prime
Minister’s Office was re-moved in the mid-2010s11.
The Directorate is the national security and
technological agency responsible for defending
Israel’s national cyberspace and for establishing and
advancing Israel’s cyber power. These facts which
witness the accelerated development of Negev as a
high tech research region of Israel can be listed
further. With other cultural, economic and military
developments in this region these facts say that
David Ben Gurion had a strategic vision and could
look far ahead. The horizons what Ben Gurion had
dreamed of in the 1960s have become a reality in
the 2010s.
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Аннотация. С начала внедрения системы регионального управления РА с 1997 года по настоящее время,
деятельность этой системы представлена как ответственность губернатора. С момента перехода к
парламентской системе правления они практически не реформировались. В условиях парламентского
управления особенно уязвимы такие функции, как общественное участие, мониторинг деятельности
региональной администрации, а также разработка проектов стратегического развития. В рамках данной статьи
мы пытались представить необходимость внедрения инструментов электронного управления для улучшения
этих функций.
Ключевые слова: региональное управление, парламентское управление, консолидация муниципалитетов,
технологии, электронные инструменты

The Problems of the RA Regional Policy in the Context of Parliamentary Governance
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Abstract. From the beginning of introducement the regional governance system of RA since 1997 up to now, the
activities of this system is presented as governor’s responsibility. They have hardly been reformed since the transition to
a parliamentary system of government. In the conditions of parliamentary governance the functions like public
participatory, monitoring of the regional administration activities, as well as elaboration of strategic development
projects are especially vulnerable. In the framework of this paper we have been tried to introduce the need of
investment electronic governance tools as improvement these functions.
Key words: regional governance, parliamentary governance, municipality consolidation, technologies, electronic tools

Նախաբան. ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգի ներդրումից՝ 1997 թ.-ից մինչ
այժմ այդ համակարգի գործունեությունը
ներկայացվում է մարզպետի լիազորությունների
տեսքով: Դրանք գրեթե չեն բարեփոխվել
կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելուց հետո: Այդ համակարգի պայմաններում խոցելի են հատկապես ՀՀ տարածքներում իրականացվող այնպիսի գործառույթներ,
ինչպիսիք են հանրային մասնակցությունը՝
համայնքների խոշորացումից հետո, տա-

րածքային
կառավարման
գործունեության
մշտադիտարկումը
և
ռազմավարական
զարգացման ծրագրերի մշակումները՝ որպես
էլեկտրոնային
կառավարման
տարրեր
մարզպետի լիազորությունների շրջանակում:
Սույն հոդվածում փորձ է արվել ներկայացնել
կառավարման էլեկտրոնային գործիքակազմի
ներդրման
անհրաժեշտությունը
այդ
գործառույթների բարելավման նպատակով:
Բովանդակություն.
Սահմանադրության
փոփոխությունների արդյունքում ՀՀ-ում 2015

* Հոդվածը պատրաստվել է ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի միջոցով իրականացվող «ՀՀ տարածքային
կառավարման համակարգի հեռանկարները տեխնոլոգիական գործիքակազմի ներդրմամբ» հետազոտական թեմայի
շրջանակներում:
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թ.-ին ամրագրվեց խորհրդարանական կառավարման ներդրման հիմքը: Անհրաժեշտ է նշել,
որ այդ փաստաթղթում մարզերի՝ որպես ՀՀ
վարչական միավորների մասով առկա են սեղմ
ձևակերպումներ. մասնավորապես՝ հոդված 121ում մարզերը ներկայացվում են որպես ՀՀ
վարչական միավորներ, իսկ հոդված 160-ը
վերաբերում է կառավարության տարածքային
քաղաքականության իրագործմանը, որտեղ
նշվում է, որ կառավարությունը մարզերում իր
տարածքային քաղաքականությունն իրագործում է մարզպետների միջոցով1: Այսինքն
սահմանադրական ձևակերպմամբ շեշտադրում
է կատարվում պետական պաշտոնյաների՝ մարզպետների միջոցով տարածքային քաղաքականության
իրագործմանը,
անդրադարձ
չկատարելով
տարածքային
կառավարման
ինստիտուցիոնալ համակարգին: Ըստ էության
տարածքային
կառավարման
գաղափարը
նույնացվում է մարզպետների լիազորությունների հետ, ինչը ժողովրդավարական և համակարգային թույլ հիմքերի վրա է դնում ՀՀ տարածքային քաղաքականությունը: Տարածքային
կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգը
պետք է ունենա տարածքային կառավարման
լիազորություններ
իրականացնող
կառուցվածքային հստակ տարրեր՝ մարզպետից բացի
այլ ստորաբաժանումներ, բացառելով մարզպետի սուբյեկտիվ մոտեցումների և ընկալումների արդյունքում որոշումների կայացումը,
հատկապես խորհրդարանական կառավարման
անցման պայմաններում: Խորհրդարանական
կառավարման առավելությունների ու թերությունների տեսանկյունից կարծիքները տարբեր
են: Հետազոտողների մի մասը կարծում է, որ
իշխանության գործադիր, օրենսդիր և դատական թևերի ավանդական տարանջատման միջև
խորհրդարանն զբաղեցնում է ժողովրդավարության առումով կենտրոնական դիրք, քանի
որ հանդիսանում է ընտրովի մարմին [10, էջ 4-5]:
Սակայն տարածված է նաև կարծիքը, որ
խորհրդարանական և նախագահական կառավարման համակարգերից յուրաքանչյուրը կարող
է դրսևորվել տարբեր կերպ՝ կախված քաղաքականության առանձնահատկություններից [8, էջ
3]: Ըստ էության, միայն կառավարման ձևը
բավարար չէ պատկերացում կազմելու համար,
թե որ համակարգը կարող է լինել ավելի
ժողովրդավար կամ արդյունավետ: Սակայն
ակնհայտ է, որ խորհրդարանական կառավարումն ունի մասնակցային կառավարման
ավելի մեծ ներուժ, որտեղ մասնակցային
ինստիտուտները առաջացնում են այնպիսի
փոփոխություններ, որոնք ներգրավում են
1

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության
փոփոխություններ, ուժի մեջ է մտել 22.12.2015 թ.-ին:

քաղաքացիներին տեղական նշանակության
որոշումների կայացման մեջ [12, էջ 5]:
Հետևաբար՝ ՀՀ-ում կառավարման խորհրդարանական համակարգին անցնելու պարագայում,
տարածքային կառավարման հետ կապված
խնդիրների վերանայումը դառնում է անհրաժեշտություն, քանի որ բոլոր լիազորությունները
պատվիրակված են ընդամենը մեկ պետական
պաշտոնյաի՝ մարզպետին: Մարզպետը, հանդիսանալով մարզում պետական և համայնքային
շահերի ներդաշնակեցման, ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգի և տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
միջև
համագործակցության ու գործողությունների
փոխհամաձայնեցվածության
ապահովողը,
կարող է էական դեր ունենալ մարզում
մասնակցային կառավարման գործիքակազմի
զարգացման և ընդլայնման առումով:
ՀՀ Սահմանադրության հոդված 160-ի
դրույթ է հանդիսանում նաև 3-րդ կետը, որի
համաձայն «Երևանում տարածքային կառավարման առանձնահատկությունները սահմանվում են օրենքով»: Ըստ էության դա վերաբերում
է երկու՝ «Երևան քաղաքում տեղական
ինքնակառավարման մասին»2 և «Տարածքային
կառավարման մասին»3 ՀՀ օրենքներին: Սակայն
երկու օրենքներում էլ գրեթե բացակայում են
Երևանում տարածքային քաղաքականության
իրականացման կարգավորումները: Մասնավորապես՝
«Երևան
քաղաքում
տեղական
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 9-րդ
հոդվածի 1-ին կետով ընդամենը նշվում է, որ
«Տարածքային
կառավարումը
Երևանում
իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունը (հեղ.՝ տարածքային կառավարման
լիազոր մարմինը): Հայաստանի Հանրապետության այլ օրենքներով, իրավական ակտերով
մարզպետներին վերապահված լիազորություններն իրականացնում է Հայաստանի Հանրապետության տարածքային կառավարման նախարարությունը (հեղ.՝ տարածքային կառավարման լիազոր մարմինը) այնքանով, որքանով
դրանք չեն հակասում սույն օրենքին»։ Իսկ
«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ
օրենքի հոդված 4-ի 1-ին կետի 6-րդ ենթակետով
Երևանի մասին նշված է ընդամենը այն, որ
տարածքային կառավարման ոլորտում Կառավարության քաղաքականությունը մշակող և
իրականացնող մարմինը «Երևան համայնքում
իրականացնում է տարածքային կառավարում,
որի առանձնահատկությունները սահմանվում
2

«Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման
մասին» ՀՀ օրենք, համար ՀՕ-5-Ն, ընդունվել է 2008 թ.-ի
դեկտեմբերի 26-ին:
3
«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենք, համար
ՀՕ-252-Ն, ընդունվել է 2019 թ.-ի նոյեմբերի 14-ին:
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են «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքով»: Ըստ էության
երկու օրենքներում էլ բացակայում են
բովանդակային դրույթներ Երևան քաղաքում
տարածքային կառավարում իրականացնելու
վերաբերյալ և հակասություններից խուսափելու
նպատակով տրվել են ընդհանրական ձևակերպումներ: Իսկ այդ օրենքներից բխող և
Երևանում
տարածքային
կառավարում
կարգավորող այլ իրավական ակտեր չկան:
Անհրաժեշտ է նշել, որ Երևան քաղաքում
տարածքային կառավարումը ոչ մի ձևով
փոխկապված չէ խորհրդարանական կառավարման համակարգի հետ:
ՀՀ տարածքային կառավարումը 1997 թ.-ից
մինչև 2019 թ. իրականացվել է ՀՀ Նախագահի
կողմից ընդունված «Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական կառավարման
մասին»4
հրամանագրով
սահմանված
մարզպետի լիազորությունների շրջանակում:
Պետք է նշել, որ այն գրեթե փոփոխությունների
չի ենթարկվել 2018 թ.-ից ՀՀ-ում խորհրդարանական կառավարում ներդրվելուց առաջ կամ
հետո: Ավելին, 2019 թ.-ին ընդունված «Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի
դրույթները և դրանով սահմանված մարզպետի
լիազորությունները որևէ ձևով չեն բնորոշում
անցում կառավարման մի համակարգից այլ՝
խորհրդարանական համակարգի: Ըստ էության
տարածքային կառավարումը հանդիսանալով
միջանկյալ օղակ5 տեղական ինքնակառավարման և պետական կառավարման մարմինների
միջև, ինչպես նաև հանդիսանալով տարածքային համաչափ զարգացում ապահովող
կարևոր համակարգ, մնացել է ավելի քան 20
տարի առաջ սահմանված գործառույթների
շրջանակում՝ գործելով 1995թ-ին ընդունված և
ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված նախագահի ուժեղ լիազորությունների, այնուհետև
2005թ-ին սահմանադրական փոփոխություններով սահմանված համեմատաբար թույլ
լիազորությունների, իսկ 2018 թ.-ից՝ նաև
խորհրդարանական կառավարման անցնելուց
հետո: Այսինքն եթե պետական կառավարման
համակարգի էական փոփոխությունը ոչ մի

փոփոխության չի հանգեցրել այդ համակարգի
կարևոր մաս հանդիսացող տարածքային կառավարման ոլորտում, դա նշանակում է, որ
տարածքային կառավարման մարմնի լիազորությունները արդյունավետ կերպով փոխկապված
չեն պետական կառավարման համակարգի հետ:
ՀՀ տարածքային կառավարման մարմինների լիազորությունները չեն փոխվել նաև 2016
թ.-ից հանրապետությունում սկսված համայնքների խոշորացման մեծածավալ գործընթացներից հետո: Համայնքների խոշորացումը ենթադրում է տեղական և տարածքային մարմինների
միջև փոխհարաբերությունների նոր համակարգի ձևավորում: Եթե այդ գործընթացը
հանգեցնում է տեղական ինքնակառավարման
մարմինների լիազորությունների փոփոխության,
իսկ տարածքային կառավարման մարմինների
դեպքում դրանք մնում են նույնը, ապա
նշանակում է, որ տարածքային քաղաքականության շրջանակներում տեղի ունեցող
փոփոխությունները համահունչ չեն:
ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգն իր ձևավորման ավելի քան 20 տարիների
ընթացքում գրեթե չի ունեցել աշխարհում
լայնորեն կիրառվող էլեկտրոնային կառավարման գործիքներ: Չնայած տարածքային
կառավարման
մարմիններում
գործում
է
Mulberry էլեկտրոնային համակարգը, այնուամենայնիվ դրա միջոցով իրականացվում է
միայն
փաստաթղթաշրջանառություն,
իսկ
կառավարման
այնպիսի
գործառույթներ,
ինչպիսիք են պլանավորումը կամ վերահսկողությունը (վերջինի դեպքում կարևոր գործիք
է հանդիսանում մշտադիտարկումը) չեն իրականացվում էլեկտրոնային եղանակով: Այսինքն
էլեկտրոնային հարթակները և նորարարական
գործիքները գրեթե չեն կիրառվում ՀՀ
տարածքային
կառավարման
մարմինների
կողմից: Օրինակ, տվյալների վրա հիմնված
որոշումների կայացմանն աջակցող համակարգերը (DSS-Decision Support System)՝ որոնք
շեշտը դնում են կազմակերպության ներքին
ժամանակային շարքերի և երբեմն արտաքին
տվյալներին
հասանելիության
ու
դրանց
ղեկավարման վրա [11, էջ 149-154], կարող են
ապահովել տեխնոլոգիաների վրա հիմնված
որոշումների կայացում տարածքային կառավարման մարմիններում:
ՀՀ տարածքային կառավարման ոլորտի
վերոնշյալ վերլուծությունները հանգեցնում են
եզրակացության, որ այդ մարմինները գործել են
նույն ձևով պետական կառավարման բոլոր, իսկ
2018 թ-ից հետո՝ նաև խորհրդարանական
համակարգերում: Հետևաբար կարելի է պնդել,
որ չկա տարածքային կառավարման ինստիտուցիոնալ համակարգ այն դեպքում, երբ
պետական մակարդակով իրականացվում է

4
«Հայաստանի Հանրապետության մարզերում պետական
կառավարման մասին» ՀՀ Նախագահի հրամանագիրը,
համար ՆՀ-728, ընդունված 20.05.1997, ուժը կորցրել է
09.04.2018:
5
Հոդվածի համատեքստոմ տարածքային կառավարումը
դիտարկում ենք միջանկյալ օղակ, քանի որ «Տարածքային
կառավարման մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածով տարածքային կառավարման 1-ին և 2-րդ սկզբունքներ են սահմանվում պետական և համայնքային շահերի ներդաշնակեցումը, ինչպես նաև պետական կառավարման համակարգի
և տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև համագործակցությունը և գործողությունների փոխհամաձայնեցվածությունը:
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տարածքային համաչափ զարգացման քաղաքականություն և գործում է ՀՀ 2016-2025
թվականների
տարածքային
զարգացման
ռազմավարությունը6: Կատարված վերլուծությունները կարելի է ամփոփել հետևյալ
արդյունքներով:
1. Իրավական ակտերում տարածքային կառավարմանն առնչվող համակարգային և
ինստիտուցիոնալ դրույթները բավականին
թույլ են, իսկ լիազորությունների շրջանակը
սահմանված է միայն մարզպետների համար:
2. Չնայած Երևան քաղաքում՝ ըստ իրավական
կարգավորումների, տեղական ինքնակառավարմանը զուգահեռ գործում է տարածքային կառավարում, այնուամենայնիվ
չկա այդ շրջանակում իրականացվող որևէ
գործառույթ:
3. Տարածքային
կառավարման
ոլորտում
գրեթե չի եղել էական փոփոխություն ՀՀ-ում
իրականացված երկու առանցքային փոփոխությունների արդյունքում՝ անցում կառավարման խորհրդարանական համակարգին
և համայնքների խոշորացում:
4. Նոր տեխնոլոգիաները չեն ներդրվել ՀՀ
տարածքային կառավարման ոլորտում:
ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգի շրջանակներում կատարված վերլուծությունները և ստացված արդյունքները ցույց են
տալիս, որ այդ ոլորտում փոփոխությունները
պետք է անխուսափելի լինեին, պայմանավորված կառավարման խորհրդարանական
համակարգի անցման, համայնքների խոշորացման և տեխնոլոգիաների զարգացման
գործոններով: Իսկ եթե խորհրդարանական
կառավարման անցնելու և համայնքների
խոշորացում իրականացնելու համատեքստում
փոփոխություններ տեղի չեն ունեցել տարածքային
կառավարման
ոլորտում,
դա
նշանակում է այդ համակարգի շատ թույլ
փոխկապվածություն պետական և համայնքային լիազորությունների հետ: Դրա մասին են
վկայում նաև իրավական դաշտի կարգավորումները, որտեղ տարածքային կառավարումը
ներկայացվում
է
պետական
պաշտոնյաի՝ մարզպետի լիազորությունների
տեսքով, նրան վերապահելով այնպիսի կարևոր
լիազորություններ, ինչպիսիք են իր կողմից
համակարգվող ոլորտների մշտադիտարկումը և
մարզի
սոցիալ-տնտեսական
զարգացման
ծրագրի հաստատումը: Այս պարագայում ՀՀ
կառավարության կողմից մարզպետի թեկնածության առաջադրման համար առնվազն պետք է
6

«Հայաստանի Հանրապետության 2016-2025 թվականների
տարածքային զարգացման ռազմավարություն», հավելված
ՀՀ կառավարության 2016 թ. հուլիսի 29-ի նիստի N29
արձանագրային որոշման:

լինեին որոշակի չափանիշներ: Խորհրդարանական կառավարման անցնելու դեպքում
տարածքային կառավարման ինստիտուցիոնալ
համակարգի բացակայության, և ամբողջ
լիազորությունները մարզպետի կողմից իրականացվելու պայմաններում առավել կարևորվում է
տարածքային մակարդակում կառավարման նոր
մոտեցումների ներդրումը: Որպես այդպիսի
մոտեցումներ կարող են հանդիսանալ մարզպետի լիազորություններից բխող համակարգման, մշտադիտարկման ու ռազմավարության
մշակման ոլորտներում հետևյալ գործողությունները.
1. մասնակցային կառավարման այնպիսի
ընթացակարգերի
ներդրումը,
որոնք
կնպաստեն քաղաքացու, ինչպես նաև
պետական, մասնավոր ու հասարակական
կառույցների ներգրավվածությանը տարածքային և տեղական նշանակության
որոշումների կայացմանը,
2. մշտադիտարկման
և
հաշվետվողականության
գործիքակազմի
կիրառումը պետություն-մասնավոր-քաղաքացիական հասարակություն համագործակցության
ու
փոխվստահության
բարձրացման նպատակով,
3. հետազոտությունների վրա հիմնված ռազմավարական ծրագրերի մշակումը տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով:
Ակնհայտ է, որ նշված բոլոր գործողությունները
հնարավոր
է
իրականացնել
էլեկտրոնային եղանակով՝ համապատասխան
գործիքակազմի ներդրման միջոցով: Փորձենք
ստորև ներկայացնել այդ գործողությունների
վերաբերյալ համապարփակ տեղեկատվություն:
Մասնակցային կառավարումը վերաբերում
է հատկապես համայնքների խոշորացումից
հետո տեղի ունեցող գործընթացներին: Ակնհայտ է, որ խոշորացումը նվազեցրել է միևնույն
համայնքի տարբեր բնակավայրերի բնակչության՝ միմյանց հետ ֆիզիկապես հաղորդակցվելու և քննարկումներ կազմակերպելու
հնարավորությունը, հետևաբար նաև մասնակցության մակարդակը տեղական նշանակության
խնդիրների լուծման համատեքստում: Եթե
մինչև համայնքների խոշորացումը առանձին
բնակավայրերի բնակիչները կարող էին իրենց
համայնքում (որը հիմնականում համընկնում էր
բնակավայրի հետ) կազմակերպել հանրային
քննարկումներ, ապա խոշորացումից հետո
քննարկումների
նոր
մեխանիզմներ
չեն
առաջարկվել: Դրանք հատկապես կարևոր են
խորհրդարանական կառավարման համակարգում, քանի որ այդ դեպքում որոշումների
կայացման հանրային ինստիտուտները պետք է
ունենան կառավարման ավելի մեծ պատաս-
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իրավիճակի վերաբերյալ: Սակայն որևէ փաստաթղթով չի նախատեսվում մշտադիտարկման
մեխանիզմը, իրականացման ձևերը, մեթոդները
և այլ ընթացակարգեր: Դա նշանակում է, որ
մշտադիտակման գործընթացի իրականացման
առումով բացակայում է ինստիտուցիոնալ
համակարգը և այն կախված է մարզպետի
սուբյեկտիվ մոտեցումներից և ընկալումներից:
Մյուս կողմից մշտադիտարկումը համարվում է
գործունեության արդյունքների բարելավման և
հաշվետվողականության ապահովման կարևոր
գործիք, հետևաբար այդ գործիքի կիրառման
հետ կապված խնդիրները նվազեցնում են կառավարման արդյունավետությունը տարածքային կառավարման համակարգում: Այս պարագայում արդիական կարող է լինել էլեկտրոնային
այնպիսի հարթակների ներդրումը, որոնց
միջոցով հնարավոր կլինի համապատասխան
բնագավառներից որոշակի պարբերականությամբ ստանալ և համակարգել անհարժեշտ
տեղեկատվություն, ապահովելով մի կողմից
հրապարակայնություն, մյուս կողմից՝ մշտադիտարկման նյութ:
Տարածքային կառավարման արդյունավետության բարձրացման նպատակով մասնակցային կառավարման և մշտադիտարկման նոր
գործիքակազմի ներդրումը հնարավորություն
կտա ստեղծել տվյալների մեծ բազա, որի
կառավարումն իր հերթին պահանջում է որոշակի տեխնոլոգիաների կիրառում: Հետևաբար
տարածքային կառավարման համակարգը պետք
է տիրապետի այդպիսի տեխնոլոգիաների և
ունենա դրանք կիրառող մարդկային ռեսուրսներ: Ստեղծված տվյալների բազան, դրանց
կառավարման տեխնոլոգիաները և անհրաժեշտ
հմտություններին տիրապետող մարդկային
կապիտալը մեծ ներուժ կարող է լինել
տարածքային կառավարման համակարգում
հետազոտություններ իրականացնելու, ինչպես
նաև դրանց հիման վրա որոշումներ կայացնելու
և ռազմավարական ծրագրեր մշակելու համար:
Ընդհանրապես, տարածքային վարչակազմերի
համար կարևոր է, թե ինչպես են նրանք
արձագանքում նոր տեխնոլոգիաներին և
հետազոտություններին [9, էջ 30-31]: Այս
առումով, որպես հաջողված փորձ, կարևորում
ենք Ռուսաստանի տարածքային կառավարման
ոլորտի էլեկտրոնային կառավարման «ДАТА»
համակարգի ստեղծումը [6, էջ 7-16], որը
Հայաստանում տեղայնացնելու նպատակով
ՀՊՏՀ «Ամբերդ» հետազոտական կենտրոնի
ծրագրերի շրջանակներում իրականացվել է
համապատասխան մշակումներ:
Ինչպես տեսնում ենք, տարածքային
կառավարման
համակարգում
մարզպետի
լիազորություններից բխող՝ համակարգման,
մշտադիտարկման
ու
ռազմավարության

խանատվություն: Սակայն ակնհայտ է, որ
համայնքների խոշորացումից հետո տեղական
ինքնակառավարման ինստիտուտի շրջանակներում տարբեր բնակավայրերի բնակիչների
հավաքվելու և համայնքային նշանակության
հարցեր
քննարկելու
հավանականությունը
բավականին նվազել է, ինչն իր հերթին
նվազեցնում է տեղական ժողովրդավարության
մակարդակի ցուցանիշը: Մինչդեռ հանրային
քննարկումների կազմակերպման անհրաժեշտությունը համայնքների խոշորացումից հետո
ավելի է մեծացել, կապված նոր ենթակառուցվածքների ստեղծման և գործունեության ապահովման հետ: Այս համատեքստում անհրաժեշտ
է նշել, որ «Տարածքային կառավարման մասին»
ՀՀ օրենքի հոդված 3-ի 2-րդ կետով որպես
տարածքային կառավարման սկզբունք նշվում է
«մարզպետների, պետական կառավարման համակարգի այլ մարմինների ու վերջիններիս
տարածքային ստորաբաժանումների, ինչպես
նաև տեղական ինքնակառավարման մարմինների միջև համագործակցությունը և գործողությունների փոխհամաձայնեցվածությունը»: Դա
նշանակում է, որ տարածքային կառավարման
այս սկզբունքի կիրառման նշանակությունն
ավելի է մեծացել համայնքների խոշորացումից
հետո: Տարածքային կառավարման մարմինների
համակարգող դերը կարող է դրսևորվել
համայնքների խոշորացման համատեքստում՝
հանրային քննարկումների մեխանիզմ առաջարկելու միջոցով: Այդպիսի մեխանիզմ, կարծում
ենք, կարելի է առաջարկել էլեկտրոնային
կառավարման հարթակների միջոցով: Հանրային
մասնակցության մեխանիզմի անհրաժեշտությունը կարևորվում է նաև տարածական զարգացման տեսանկյունից, որի նկատմամբ հետաքրքրություն ունեն համայնքները [7, էջ 136]:
Տարածքային կառավարման մարմնի՝ սույն
հետազոտության շրջանակում դիտարկված
գործողություններից է նաև մշտադիտարկումը և
հաշվետվողականությունը: Դրանց իրականացման գործիքակազմի ներդրումը ՀՀ տարածքային կառավարման համակարգում կարող է
բարելավել կառավարման որակը՝ հաշվի առնելով հետևյալ հանգամանքը: Ուսումնասիրելով
«Տարածքային կառավարման մասին» ՀՀ
օրենքի՝ մարզպետի լիազորություններին վերաբերող դրույթները, կարելի է փաստել, որ
հետևյալ բնագավառներում՝ քաղաքաշինություն
(հոդված 10), տրանսպորտ և ճանապարհաշինություն (հոդված 11), գյուղատնտեսություն և
հողօգտագործում (հոդված 12), կրթություն
(հոդված 13), առողջապահություն (հոդված 14),
սոցիալական պաշտպանություն (հոդված 15) և
մշակույթ, սպորտ և երիտասարդություն
(հոդված 16), նախատեսում է մշտադիտարկման
իրականացում տվյալ բնագավառում տիրող
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մշակման հետ կապված գործողությունները
հիմնականում հնարավոր է իրականացնել
էլեկտրոնային գործիքակազմի միջոցով, որը
պահանջում է.
 նոր տեխնոլոգիաներ,
 տեխնոլոգիաներին տիրապետող մարդկային ռեսուրսներ,
 տեխնոլոգիաների ու հետազոտությունների
վրա հիմնված որոշումների կայացման
մեխանիզմներ:
Ըստ էության տարածքային կառավարման
կազմակերպումը՝ հիմնվելով տեխնոլոգիաների,
մարդկային կապիտալի և հետազոտությունների
վրա, էական առաջընթաց կարող է ապահովել
մասնակցային կառավարման ու հանրային
հաշվետվողականության տեսանկյունից, որոնք
կարևոր գործոններ են խորհրդարանական
կառավարման համատեքստում:
Ամփոփելով կարելի է նշել, որ ՀՀ
տարածքային քաղաքականության առանցքը
պետք
է
հանդիսանա
կառավարման
համակարգում
տեխնոլոգիական
գործիքակազմի ներդրումը, որը կնպաստի
ռեսուրսների
օպտիմալ
կառավարմանը,
արդյունավետ որոշումների կայացմանը և
ժողովրդավարական
արժեքների
ամրապնդմանը:
Օգտագործված գրականության ցանկ
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Аннотация. Статья отвечает на Резолюцию Конгресса США (S. Res. 150, Декабрь 2018) относительно Геноцида армян в Османской империи. Статья посвящена некоторым аспектам американской дипломатии в период
1915-1916 гг. Геноцида армян. Указывается, что фактическое непризнание дипломатической Америкой Геноцида армян в эти годы было обусловлено стремлением Демократической партии гарантировать повторное избрание Вильсона в 1916 году. Особо отмечена активная деятельность в этом плане председателя финансового
комитета Демократической партии по проведению выборной кампании 1916 года, Генри Моргентау. Последний
до этого был послом США в Османской империи, а в годы холодной войны американская пропаганда объявляла Моргентау спасителем армян. Эта несостоятельная тенденция продолжается и в Резолюции S. Res. 150.
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Դեսպան Մորգենտաուն պատմության խոշորացույցի տակ
Համբարձումյան Ռ. Վ.
ՀՀ ԳԱԱ ակադեմիկոս, Ֆիզիկամաթեմատիկական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
ՀՀ ԳԱԱ մաթեմատիկայի ինստիտուտ (Երևան, Հայաստան)
rouben@instmath.sci.am
Ամփոփում՝ Հոդվածը անդրադառնում է, Օսմանյան կայսրությունում Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ,
ԱՄՆ Կոնգրեսի բանաձևին (S. Res. 150, 2018 թ. Դեկտեմբեր): Հոդվածը նվիրված է 1915-1916 թվականներին,
Հայոց ցեղասպանության վերաբերյալ, ամերիկյան դիվանագիտության որոշ ասպեկտների (գործունեության
որոշ կողմերին): Նշվում է, որ այդ տարիներին դիվանագիտական Ամերիկայի կողմից Հայոց ցեղասպանության փաստացի չճանաչումը պայմանավորված էր Դեմոկրատական կուսակցության ցանկությամբ՝ երաշխավորել Վիլսոնի վերընտրումը, 1916 թ ընտրություններում: Հատկապես նշվում է, որ այս կապակցությամբ 1916-ի
ընտրարշավին, դեմոկրատական կուսակցության ֆինանսական հանձնաժողովի նախագահ, Հենրի Մորգենթաուի ակտիվ աշխատանքը: Վերջինս մինչ այդ Օսմանյան կայսրությունում ԱՄՆ դեսպանն էր, իսկ սառը
պատերազմի տարիներին ամերիկյան քարոզչությունը Մորգենթաունին հռչակեց` հայերի փրկիչ: Այս անհիմն
միտումը շարունակվում է Կոնգրեսի բանաձևում S. Res 150:
Վճռորոշ բառեր՝ Հայոց ցեղասպանություն, Օսմանյան կայսրություն, Վիլսոն, ԱՄՆ Կոնգրես, բանաձև, Հենրի
Մորգենթաու

Author’s book on Wilsonian Armenia [1] has
pointed at many dark corners in the history of
relations between neutral official Washington and
the genocide perpetuating Ottoman Empire in 1915.
Recent US Senate resolution on Armenian Genocide
(S. Res.150) failed to recognize this reality and hid
the undesirable facts under invented proud history
carpet.
The present article is written in answer to S.
Res.150; it interprets some proud history episodes
listed in the Resolution as down-to-earth events of
Wilson’s Presidential election campaign of 1915-16.
Bold italic is used only for citations from S. Res.150
and publications at the list at article’s end.

Introduction
On December 12, 2019 the US Senate voted
for a resolution on Armenian Genocide that took
place in Ottoman Empire during World War I.
Historically, there have been two mutually
conflicting public viewpoints in the US as regards
country’s diplomacy during the neutrality period
that covered the peak of Armenian Genocide (191516). S. Res. 150 declares the “final victory” of one
of the two. We start with examples.
The volume [2] contains a letter from Dr.
Shedd, an American Presbyterian missionary, who
worked for wenty years in Persia, to the US
Secretary of State Lansing The letter was published
in the New York Times on February 18, 1916,
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shortly after Dr. Shedd’s return home. We cite
some lines: Dr. W.A. Shedd Urges Secretary
Lansing to Protest to Turkey. …for our Government
to make no public protest against a crime of such
magnitude perpetrated by a Government on
noncombatants, the great majority of them helpless
women and children is to miss an unusual opportunity to serve humanity, if not to risk grave danger of
dishonor on the name of America and of lessening
our right to speak for humanity and justice.
Another example is the well known exPresident Theodore Roosevelt’s letter to Cleveland
Dodge (one of the organizers of the famous Near
East Relief fund) dated May 11, 1918. We cite: …I
feel that we are guilty of a peculiarly odious form of
hypocrisy, when we profess friendship for Armenia
and the downtrodden races of Turkey, but don't go
to war with Turkey. To allow the Turks to massacre
the Armenians and then solicit permission to help
the survivors, and then to allege the fact that we are
helping the survivors as a reason why we should not
follow the only policy that will permanently put a
stop to such massacres is both foolish and odious.
Examples of the opposing viewpoint are given
by the two main pronouncements of S. Res.150. We
cite: United States has a proud history of
recognizing and condemning the Armenian
Genocide and It is the policy of the United States
to reject efforts to enlist, engage, or otherwise
associate the United States Government with
denial of the Armenian Genocide...
We concentrate on two “proud” passages in S.
Re. 150: one related to Henry Morgenthau, Sr.,
United States Ambassador to the Ottoman Empire
from 1913 to 1916, and the other related to Near
East Relief. They read: Morgenthau...organized
and led protests by officials of many countries ...
and, on July 16, 1915, was instructed by United
States Secretary of State Robert Lansing that the
“Department approves your procedure … stop
Armenian persecution”. And President Wilson ...
encouraged the formation of Near East Relief
chartered by an Act of Congress, which raised
approximately
$116,000,000
(more
than
$2,500,000,000 in 2019 dollars) between 1915 and
1930.
Some introductory remarks on these passages.
There is a propaganda tradition presenting
Morgenthau as the US Ambassador who waged
heroic crusade for Armenians and remained
everlastingly blessed in the eyes of the Armenians [3].
Only few realize that the heroic crusade was
interrupted as early as January 1916 when
Morgenthau left his post in Constantinople and
returned to the USA to participate in Wilson’s reelection campaign of 1916. From Morgenthau’s
farewell talk with Talaat, [4]: “I hear you are

going home to spend a lot of money and reelect
your President,” said Talaat- this being a jocular
reference to the fact that I was the Chairman of
the
Finance Committee of the Democratic
National Committee.” That’s very foolish; why
don’t you stay here and give it to Turkey? We need
it more than your people do.”
The article reviews the strategy of
Morgenthau’s fight for Wilson’s victory on that new
post.
As for Near East Relief fund, it was chartered
by the Congress as late as August 1919. Yet the
fund existed from early 1916 under the name
Armenian and Syrian Relief, and Morgenthau was
one of its founders.
The article conjectures, that the fund in
question was started at a diplomatic meeting in
Berlin, February 1916, where Morgenthau was
present. Information on that meeting is contained in
the last chapter of [4] entitled Von Jagov,
Zimmermann, and German-Americans (Jagov and
Zimmerman had been the highest Kaiser
Diplomats). The conjecture is based on genuine
State Department documents discovered in the
volume [6].
I. Official silence
The well known declaration of the Entente
nations from May 24, 1915, signed by Britain,
France and Tsarist Russia stated culpability of the
Ottoman Government for the Armenian Genocide
by their heads. Alas, America (concretely, the State
Department) did not express solidarity with this
document. This was the start of what we call
America’s official silence on Armenian Genocide.
The letter from Dr. Shedd to the Secretary of
state Lansing reproduced above implies, that eight
months after the Entente May declaration the US
Government still had made no public protest to the
Ottoman Government. So the official silence period
reached February 1916. Hence Dr. Shedd’s letter
points at a period during which the US Government
practiced diplomatic denial of the Armenian
Genocide.
The New York Times communication of
August 6, 1915 found in [2] supports the official
silence concept we cite: ARMENIAN HORROWS
GROW. London, Aug. 6. The Daily Chronicle
says: …The Germans, who are masters of the
Central Ottoman administration, have to their
everlasting shame not only permitted, but rather
encouraged these horrors….There is perhaps room
for an effective American protest, though we have
not yet heard of one.
About “feelings” of the State Department as
regards Turkey in the Armenian Genocide period:
The New York Times, October 5, 1915 wrote [2]
GOVERNMENT SENDS PLEA FOR ARMENIA
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vote for Wilson, it was necessary to make them
believe, that America under Wilson will not go to
war against Central powers. The practice of official
silence was to convince the voters that Wilson
considered Armenian atrocities not a reason enough
to betray the policy that kept “America out of war”
and would remain neutral to the end. The promise
was not kept; in 1917 the US declared war on
Germany.
Berlin meting
Addressing the US Congress session of 6th of
December 1915 President Wilson accused American
diplomacy in disloyalty. (There are citizens of the
United States, I blush to admit, … who debase our
politics to the uses of foreign intrigue.) Less than
two months after this Wilson’s speech Morgenthau
lost his position as Ambassador and left Constantinople. However, Democratic Party saved
Morgenthau for political life by making him Party
treasurer.
This
new
position
encouraged
Morgenthau to strengthen contacts with Germans.
The last chapter of [4] begins with the words:
Our train drew into Berlin station on February 2,
1916, and ends with on February 22, 1916 I found
myself once more sailing into New York harbour –
and home. In Berlin Morgenthau was received by
both German Foreign Minister (Von Jagov) and his
Deputy (Zimmermann). The chapter tries to
convince the reader that the topic of Berlin
discussions was assimilation of the GermanAmericans in the USA. However, certain genuine
State Department documents from the period
February, 2 - 22, 1916 give a clue in a different
direction.
From Constantinople to Berlin Morgenthau
traveled in a special car that belonged to Turkish
Crown Prince Izzeddin, accompanied by German
Admiral Usedom. Morgenthau stresses [2] that
Usedom was upon friendly terms with His Majesty
and was the captain of the Kaiser’s yacht. In Berlin,
using the help of US Ambassador in Germany
J.W.Gerard, Morgenthau was able to contact even
President Wilson himself. Thus Morgenthau cites
the words Von Jagov addressed to him: I wish you
would cable the President that you have gone over
the matter with me and now understand the
German point of view. Won’t you please ask him to
do nothing until you have reached the other side
and explained the whole thing personally?
Morgenthau remarked in [4]: Mr.Gerard and I
cabled immediately.
The, page 428 of [6] contains a cable of
February 12, 1916, addressed by the Secretary of
State Lansing to American Embassy in Turkey. The
cable reads;
Washington February 12, 1916, 2 p.m.

Washington, Oct.4 …Secretary of State
Lansing tonight sent to Ambassador Morgenthau
at Constantinople a message…
The message did not take the form of a protest
from the Government of the United States, but
directed Mr. Morgenthau to inform the Ottoman
Government that the atrocities inflicted upon
Armenian Christians … would tend to jeopardize
the good feeling of the people of the United States
toward the people of Turkey. Secretary Lansing
said today that no representations had been made
to Germany regarding the treatment of the
Armenians by the Turks…
Morgenthau in [4] described an episode of
organization of a protest against the Armenian
atrocities. In September 1915 Morgenthau’s wife
Josie was visiting Bulgaria’s Queen Eleanor.
Morgenthau explains: it was undertaken [4] in
order that, as one woman to another, she might
make a plea for Armenians.
After Josie’s visit to Sophia Bulgarian
Minister to Turkey was instructed to protest
against the atrocities. Morgenthau’s ironical
comment: as a result, Talaat came [4] to one of his
most ferocious moods...against the American
Ambassador...however, in a few days he [Talaat]
was as good natured as ever, for Bulgaria had
taken sides with Turkey.
Morgenthau was one of the pillars of the
official silence. In February 1916 a pamphlet
“Armenian Atrocities” authored by Lord Bryce and
M Arnold Toynbee was published in Britain, [2].
The underlying material was obtained by
Morgenthau from American missionaries and
Consuls in Turkey during his stay in
Constantinople; and forwarded to US State
Department. Probably it was Secretary Lansing,
acting on a directive from Morgenthau, sent that
material to Britain, not to interfere with Wilson’s
Presidential election campaign of 1916.
The “Armenian Atrocities” story has a
continuation. Morgenthau left Constantinople by
end January, and arrived in New York on February
22, 1916 [4].
Doubtless he was in a position to organize
immediate speedy publication of the “Armenian
Atrocities” in America. Nothing of the kind: in
America that material was published [2] as late as
November 1916, i.e. after Wilson’s re-election.
Now the pamphlet bore the title Lord Bryce’s
Report On Turkish Atrocities In Armenia”, it
appeared in “Current History” of The New York
Times. The date of this publication discloses the
purpose of the delay and with it the purpose of
official silence as a whole. It was as follows.
The 1910 US census counted more than eight
million German-Americans. To make these millions
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... The Government of the United States ...
again earnestly appeals to the sense of humanity
and justice of the Turkish Government and urges it
to take immediate steps towards the amelioration
of the conditions at present existing among the
Armenians and towards the redress of the injuries
already inflicted upon them. The Department at
the present time is considering the question
whether or not it is justified in longer withholding
from the American people the facts now in its
possession. The decision of the Department as to
this question will be greatly influenced by the
action, which the Turkish Government may take
upon the appeal on behalf of the Armenians now
made to it by the United States – Lansing.
The same volume at page 453 contains a
similar cable from the Secretary of State, dated
Februy 16, 1916, addressed
to the German
Ambassador in the USA Bernstorff. From the latter
cable:
[Lansing] is greatly in doubt as to whether [he
is] longer justified in keeping from the American
people the terrible facts in [his] possession. Also,
Lansing informs Bernstorff, that he asked American
Charge d’Affairs at Constantinople to urge Ottoman
Government to take prompt action to redress the
injuries which have been inflicted upon the
Armenians...
These cables disclose the probable real topic of
Berlin meeting: in Berlin Morgenthau promised to
prolong the official silence, while the German side
promised to finance Turkey in amelioration the
conditions existing among the Armenians, via
Armenian and Syrian Relief. The book [4] gives no
information on this, probably because the war
censor of [4] was Lansing himself, see [5].
This conclusion is confirmed by the date of the
document that follows. In [6], page 505, we find the
Report of the Armenian and Assyrian Relief
Committee at Van, sent to the Secretary of State,
Washington from Tiflis, Russia, May 26, 1916.
The Russian authorities, both civil and military,
were extremely friendly to us and furnished every
facility for carrying on relief work of all kinds.
…The Russian government has made very large
appropriations for reconstruction work of all kinds.
The various Armenian Committees deeply interested
in return of the refugees to their homes, and our
Committee which having comparatively limited means, has been … able to render valuable supplementary aid. The people can be trusted to make
industrious use of the safety and other favorable
conditions maintained by the Russian Government.
A cable in [6], page 545 gives an idea how
effective was in fact amelioration on the territories
that remained under Turkish rule.

Telegram from US Embassy, Constantinople,
Oct. 17, 1916, to Secretary of State, Washington:
…In spite of official opposition, it has been
possible to reach thousands, and save their lives
temporarily. But situation demands… that
Germany and Austro-Hungary be induced to force
their Turkish ally to cease all further deportation
and allow free relief work…If the gravity of the
situation calls for such action… personal letters
reciting the facts, written by the President to the
Emperors of Germany and Austria may produce
the desired result. In that case publicity should be
given such letters.
To end the article, we turn to the image of
Morgenthau created by propaganda after WW-II.
In 1945 President Truman proclaimed a doctrine of
special relations with Turkey, and US Congress
gave billions of dollars to Turkey. To justify this, a
proud image of the diplomat that started USA Turkey cordial relations was needed, that is of
Morgenthau. This image is outlined in [3] of which
we present a passage:
Mr. Morgenthau could have kept on sending
just reports to Washington. He did much more. He
stood up to the tyranny of the Talaats and the
Kaiser. He stirred State Department chiefs into
action. Almost single-handedly this small blueeyed wiry man aroused an entire nation on the
plight of the starving Armenians until help came in
the form of Near East Relief and other agencies.
Orphans who had survived were housed; others
were gathered from caves, forests and hovels; the
starving were nourished, the ill tended.
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Ազգերի ինքնորոշման իրավունքի եւ տարածքային ինքնորոշման
սկզբունքների միջեւ կոլիզիաները ժամանակակից միջազգային
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Վճռորոշ բառեր՝ միջազգային իրավունք,միջազգային իրավունքի սկզբունք, տարածքային
ամբողջականություն, ազգերի ինքնորոշման իրավունք, սահմանների անձեռնմխելիություն,
էթնիկ-ազգային պատկանելիություն։
Колизии между принципами правом наций на самоопределение и территориального
самоопределения в современном международном праве
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Аспирантка Российско-Армянского (Славянского) университета (Ереван, Армения)
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Аннотация. Данная научная статья посвящена соотношению двух принципов международного праватерриториальной целостности и права народов на самоопределение, и изучению существующих между ними
коллизий. Автор статьи изучает и анализирует, какими международными правовыми нормами определены
принципы международного права, как интерпретируются эти два принципа, как дополняют или исключают
друг друга. Цель данной статьи - попытка объективно выявить существующие проблемы и найти варианты их
решения.
Ключевые слова: международное право, принцип международного права, территориальная целостность, право
наций на самоопределение, неприкосновенность границ, этническо-национальная принадлежность.

Contradictions between the right of Nations to self-determination and the principles of
territorial self-determination in modern international law
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narega12tyan@gmail.com
Abstract. This scientific article is devoted to the relationship between two of the principles of international law,
territorial integrity and the right of nations to self-determination, and the study of existing conflicts between the latter.
In the article, the author studies and analyzes what international legal norms define the principles of international law,
how these two principles are interpreted, how they complement or exclude each other. The purpose of this article is to
try to objectively identify the existing problems and to find solutions to them.
Keywords: International law, principle of international law, territorial integrity, right of nations to self-determination,
inviolability of borders, ethnicity.

Հարկ
ենք համարում հատկապես նշել
երկու սկզբունքների առաձնահատուկ կարեւորությունը։ տեսության մեջ դրանք երկուսն էլ
միտված են կարգավորելու եւ դադարեցնելու
աշխարհում ծագող զինված ընդհարումները։
Սակայն իրականության պատկերն այլ է։ Երկու
սկզբունքների միջեւ գոյություն ունեցող հակասությունները ծնում են տեւական պատերազմներ։
Ժամանակակից միջազգային իրավունքի
սահմնների անձեռնմխելիության եւ տարածքային ամբողջականության սկզբունքների
պահպանման եւ իրագործման պահանջը
բարդեցնում է իրավական խնդիրների կարգա-

Միջազգային հանրությունը այս ժամանակաշրջանում կանգնած է բազմաթիվ խնդիրների
լուծման առջեւ, որոնց մեջ առաջնային տեղ են
գրավում էթնիկ-ազգային պատկանելիությամբ
պայմանավորված ընդհարումները։ Միջազգային
իրավունքի
սկզբունքներից
երկուսը՝
տարածքային ամբողջականության եւ ազգերի
ինքնորոշման իրավունքի սկզբունքները ուղակիորեն կապված են վերջինիս հետ։ Այս երկու
սկզբունքերի ձեւավորումը անցել է պատմական
երկար ժամանակ, եւ մեր օրերում իրենից ներկայացնում է բավական լուրջ խնդիր՝ հակասություն մեկը մյուսի նկատմամաբ։
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վորումը։ Այն ժողովուրդների ինքնորոշման
խնդիրը, որոնք հայտնվել են օտարերկրյա
պետության տիրապետության տակ, իսկ որոշ
պահերում և մի քանի պետությունների միջև,
որոնք ձևավորվել են տվյալ տարածաշրջանում,
այս պահին դարձել է համաշխարհային
նշանակության կոլիզիա։
Ներկայումս այս խնդրի վառ օրինակներից է
Ադրբեջանի դիրքորոշումը Լեռնային Ղարաբաղի ինքնորոշման վերաբերյալ հատկապես
հետեւյալ դրույթում. ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքը չունի որեւէ նորմատիվ ուժ, իսկ
եթե նույնիսկ որեւէ նշանակություն ունի, ապա
այն ստորադաս դիրք է զբաղեցնում պետության
տարածքային ամբողջականության սկզբունքի
նկատմամբ: Դրանից կարելի է եզրակացնել, որ
պետության տարածքային ամբողջականության
սկզբունքը ճանաչվում է միակը կամ ամենաբարձրը, տվյալ սկզբունքով պետք է առաջնորդվեն կողմերը նման վեճերի առաջացման և
լուծման դեպքում։ Այս խնդիրը ծագում է այն
դեպքում, երբ պետությունը, որը չի ճանաչում
տարածքի բնակչության ինքնորոշման իրավունքը, ձգտում է թույլ չտալ տարանջատում, և
հետագայում պետական սահմանի փոփոխություն ՝ համաձայն բնակչության կամքի։
Հակամարտությունների խաղաղ կարգավորումը, որոնք առաջանում են պետության
տարածքային ամբողջականության սկզբունքի
հակադրման
արդյունքում
ժողովուրդների
ինքնորոշման իրավունքին, պետք է հիմնված
լինի միջազգային իրավունքի նորմերի վրա, ինչը
ենթադրում է ժողովուրդների ինքնորոշման
սկզբունքի
և
պետության
տարածքային
ամբողջականության միջև ճանաչված հարաբերակցության կիրառման անհրաժեշտություն ։
ՄԱԿ-ի կանոնադրության 2-րդ հոդվածի 4րդ կետի համաձայն՝ Միավորված ազգերի
կազմակերպության բոլոր անդամները միջազգային հարաբերություններում ձեռնպահ են
մնում ուժի սպառնալիքից կամ դրա կիրառումից
ինչպես ցանկացած պետության տարածքային
անձեռնմխելիության կամ քաղաքական անկախության, այնպես էլ ցանկացած այլ գործողությունից որը անհամատեղելի է Միավորված
ազգերի նպատակների հետ։
Պետությունների տարածքային ամբողջականության սկզբունքն արտացոլվել է նաև 1970
թվականի միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասին հռչակագրում [1: 151-155]։ Սակայն
ներկայումս այն առավել ամբողջական է
ամրագրված է 1975 թ.-ի Եվրոպայի անվտանգության եւ համագործակցության խորհրդակցության եզրափակիչ ակտում, որտեղ
նշվում է հետեւյալը. «Մասնակից պետությունները հարգելու են մասնակից պետություններից
յուրաքանչյուրի տարածքային ամբողջականու-

թյունը, ձեռնպահ մնալով ՄԱԿ-ի կանոնադրության նպատակներով
և սկզբունքներով
անհամատեղելի ցանկացած գործողություններից, որոնք հակասում են ցանկացած մասնակից պետության տարածքային ամբողջականությանը, քաղաքական անկախությանը կամ
միասնությանը և, մասնավորապես, ցանկացած
այնպիսի գործողություններից, որոնք ուժի կամ
ուժի սպառնալիքի կիրառում են [1]:
Չնայած նրան, որ տարածքային ամբողջականության սկզբունքը միջազգային իրավունքի
սկզբունքների թվին է դասվում, որոնք ունեն լայն
իրավական հիմք, միջազգային չկա դրա միասնական հաստատված մեկնաբանությունը։ Բացի
այդ, բացակայում է դրա ձեւակերպումը նաեւ
պետությունների սահմանադրական օրենսդրությունում, այն բացահայտվում է տարածքի
միասնության, անձեռնմխելիության եւ անբաժանելիության սկզբունքի պահպանման, դրա
անօտարելիության, պետական սահմանների
փոփոխման կարգի սահմանման կամ պետության տարածքի կազմի սահմանման միջոցով:
1970 թ. միջազգային իրավունքի սկզբունքների մասին հռչակագրում ամրագրված պետությունների ինքնորոշման եւ տարածքային
ամբողջականության սկզբունքների հարաբերակցության ասպեկտներից մեկը «անվտանգության կլաուզուլան» (Saving Clause) է [5: 108],
որը պաշտպանում է պետություններին չհիմնավորված անջատողական ոտնձգություններից:
Տեսականորեն առանձնացնում են վերը նշված
նորմից բխող երեք պայմաններ, որոնց առկայության դեպքում չի թույլատրվում պետության
տարածքային ամբողջականությունը խախտող
ինքնորոշումը պետությունը պետք է՝ 1) իր
գործողություններում պահպանի իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքը, 2) դրա
հետևանքով ունենա ողջ ժողովրդին ներկայացնող կառավարություններ, 3) չպետք է
դրսեւորվի որեւէ խտրականություն: Եթե բոլոր
երեք պայմանները պահպանվում են, ապա
միայն այդ դեպքում գերակայությունը տրվում է
պետության
միասնության
պահպանմանը,
հակառակ դեպքում այն կարող է կասկածի տակ
դրվել [2]։ Չնայած այն հանգամանքին, որ այդ
պայմանները երեքն են, որոշիչ է համարվում
առաջին. «Պետության կողմից իր գործողություններում ժողովուրդների իրավահավասարության և ինքնորոշման սկզբունքի պահպանումը», որը կոնկրետ կարող է արտահայտվել,
օրինակ, այն դեպքերում, երբ առաջանում են
որոշակի վեճեր, հանրաքվեներ։ Այս փաստը
նշանակում է, գլխավորապես, բոլոր ժողովուրդների ինքնորոշման իրավունքի անվերապահ ճանաչում, ներառյալ այն ժողովուրդները,
որոնք մտնում են տվյալ պետության կազմի մեջ ։
«Անվտանգության կլաուզուլայի» իրավա-

22

Регион и мир, 2021, № 1
կան մեկնաբանության օրինակներից մեկը
Կանադայի Գերագույն դատարանի որոշումն է,
որը վերաբերում է 1998-ի Կանադայից Քվեբեկի
սեցեսիայի վերաբերյալ որոշակի հարցերի: Այս
որոշման մեջ Կանադայի բարձրագույն դատական ատյանը որոշեց հետեւյալը. «այն պետությունները, որոնց կառավարությունները ներկայացնում են ամբողջ ժողովրդին իրենց
տարածքի սահմաններում հավասարության և
առանց խտրականության հիման վրա և հարգում են ինքնորոշման սկզբունքներն իրենց
ներքին սահմանումներով, իրավասու են պաշտպանելու իրենց տարածքային ամբողջականությունը միջազգային իրավունքով» [5]։
Նաեւ Արեւելյան Թիմորի (Պորտուգալիա vs
Ավստրալիա) գործով ՄԱԿ-ի Միջազգային
դատարանի 1995թ. հունիսի 30-ի որոշման մեջ
հաստատվել
է
հետեւյալ
դիրքորոշումը.
«Պորտուգալիայի պնդումը, որ Միավորված
ազգերի
կազմակերպության
կանոնադրությունից եւ պրակտիկայից բխող ինքնորոշման
իրավունքը erga omnes բնույթ է կրում, անթերի է:
Ազգերի ինքնորոշման սկզբունքը ճանաչվել Է
ՄԱԿ-ի կանոնադրության եւ դատարանի
պրակտիկայում, Այն հանդիսանում է ժամանակակից միջազգային իրավունքի հիմնարար
սկզբունքներից մեկը» [4]։
Ելնելով վերոգրյալից՝ պետք է ասել, որ
միջազգային իրավունքի այն նորմը, որը
սահմանում է երկու սկզբունքների հարաբերակցությունը, ձևակերպված է բավականին
հստակ և պարզ, ինչը կասկած չի թողնում դրա
բովանդակության նկատմամբ։ Օտար տարածքների բռնակցումների կողմնակիցները հրում են
տարածքային ամբողջականության որոշման
առաջին մասը՝ շրջանցելով երկրորդին, որում
խոսվում է ժողովրդի ինքնորոշման մասին՝
որպես պետության տարածքային իրավունքների
իրավահարաբերություն և նրա տարածքային
ամբողջականության պաշտպանության պայմանով։ Յուրաքանչյուր ժողովրդի ինքնորոշման
անքակտելի իրավունքը համարվում է տարածքի
տիրապետման եւ տնօրինման բարձրագույն
իրավական հիմքը, Այսպիսով ակնհայտ է, որ
նրան չեն կարող հակադրվել պետության
ինքնիշխանությունը եւ նրա տարածքային
ամբողջականությունը: Նաեւ տարածքային

ամբողջականությունը պետք է հիմնված լինի
յուրաքանչյուր տվյալ ժողովրդի պետության
կազմում կամավոր ընդգրկվելու, ինչպես նաեւ
ազատ կամարտահայտման հիման վրա ազատ
կամարտահայտման նրա անքակտելի իրավունքի հարգման վրա: Այսպիսով, ժողովրդի
կողմից իր ինքնորոշման իրավունքի իրականացումը չի կարող դիտարկվել որպես ոտնձգություն պետական սահմանների անխախտելիության և պետության տարածքային ամբողջականության նկատմամբ։ Այս հարցում ամենակարեւորը եւ ամենակարեւորը մնում է ժողովուրդների իրական կամքի պարզումը այն
ընթացակարգերի միջոցով, որոնք ամրագրված
են իրավունքում, կողմերի բարի կամքի առկայությունը եւ պետության եւ ժողովուրդների
շահերի հաշվառումը, որոնք այնտեղ մնում են
Ժողովրդի բաժանումից հետո:
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Ռուսաստանի Դաշնության իրավական դիրքորոշումները սոցիալական
ապահովության ոլորտում
Հարությունյան Դ. Գ.
Հայ-Ռուսական համալսարանի Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի իրավունքի տեսության և
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Право на социальное обеспечение – это
одно из основополагающих прав из числа

гарантируемых социальным государством. В
Российской Федерации право на социальное
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итоговые выводы (резолютивная часть решения)
имеют нормативное содержание." [5, с. 19]
Отметив таким образом место правовых
позиций Конституционного Суда, перейдем к
исследованию правовых позиций Конституционного Суда непосредственно по вопросам
социального обеспечения.
Исходя из правовой позиции Конституционного Суда РФ, Конституция РФ не регламентирует конкретный объем и определенные
способы мер социальной защиты, которая
предоставляется
государством
различным
категориям граждан. По мнению суда, решением
этой проблемы должен заниматься законодатель,
имеющий довольно широкую свободу действий
при
установлении
бенефициаров
мер
социального обеспечения, при определении
критериев их дифференциации и регламентации
условий предоставления социальных гарантий
[6], поскольку именно законодатель в первую
очередь осуществляет при реализации правового
регулирования конституционные гарантии в
социальной сфере.
При определении и установлении мер
социальной защиты, законодателю следует
руководствоваться принципом недопустимости
издания в России законов, отменяющих или умаляющих права граждан (ч. 2 ст. 55 Конституции
РФ [1]), и при принятии решений о внесении в
законодательство
конкретных
указаний
основываться на закрепленных в Конституции
принципах равенства и справедливости, которые
предусматривают равное обращение с гражданами. Соблюдение данных принципов заключается, в первую очередь, в запрете вводить
различия в правах лиц, обладающих одинаковым
правовым статусом, то есть находящихся в
одинаковых или похожих обстоятельствах. [7]
К вопросам социального обеспечения
относится в том числе вопрос пенсионного
обеспечения граждан. Так, основополагающим
принципом пенсионного права является принцип
сохранения
приобретенных
гражданами
пенсионных прав. Этот принцип нашел свое
окончательное закрепление в пенсионном праве
благодаря Конституционному Суду РФ, который
в ходе вынесения решений, связанных с
вопросами пенсионного (социального) обеспечения, ставшими предметом рассмотрения
Конституционного Суда из-за проводимых
реформ системы социальной защиты населения
(имеются в виду, например, изменения при
исчислении
страхового
стажа
в
целях
определения права на страховую пенсию,
внесенные Федеральным законом от 03.10.2018
N 350-ФЗ [8]), установил следующую правовую
позицию:
не
допускается
произвольное

обеспечение гарантируется Конституцией РФ
[1], а именно ст.7, которая устанавливает
систему социальных гарантий.
В практике Конституционного Суда РФ
имеется значительное число дел, связанных с
использованием норм Конституции в области
вопросов
социального
обеспечения.
Это
подтверждается обзорами практики данного
судебного органа, а также правовыми позициями
Конституционного Суда, которые сформулированы им по проблемам применения различных
норм права из числа тех, которыми закреплены
социальные права человека. Так, согласно
"Обзору практики Конституционного Суда
Российской Федерации за 2018 год" [2],
посвященному наиболее важным решениям,
принятым Конституционным Судом в 2018 году,
которые могут оказать воздействие на
правоприменительную практику, всего таких
важных решений вынесено 60, из них 12
относятся к вопросам конституционных основ
трудового законодательства и социальной
защиты. Это говорит о том, что примерно одна
пятая дел, рассматриваемых Конституционным
Судом, посвящена вопросам социального
обеспечения.
Прежде чем исследовать правовые позиции
указанных судебных органов, необходимо
отметить, что сама юридическая природа
"правовых позиций" Конституционного Суда РФ
является
сейчас
спорной
теоретической
проблемой, которая имеет важное практическое
значение.
Так, В.С. Нерсесянц [3, с. 110] полагает, что,
поскольку Россия относится к странам с романогерманской правовой системы, где для
судебного прецедента не отведено места среди
источников права, постольку
невозможно
признать не только правовые позиции, но и сами
решения Конституционного Суда источниками
права Российской Федерации.
Зорькин В.Д. [4, с. 119] полагает, что
поскольку правовые позиции Конституционного
Суда РФ отражают государственную волю,
имеют общеобязательный характер, являются
качеством регулятора определенного вида
общественных отношений, постольку являются
источниками права российской правовой
системы.
Проанализировав
позиции
различных
авторов по данному вопросу, представляется
целесообразным согласиться с мнением О.С.
Хохряковой, по словам которой "решения
Конституционного Суда РФ, безусловно, являются самостоятельным источником трудового
права и права социального обеспечения.
Правовые позиции и основанные на них
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установление видов пенсий, правил исчисления
их размеров, а также порядка их индексации,
относится к компетенции законодателя, который
вправе самостоятельно осуществлять свои
дискретные полномочия [14], то есть властные
полномочия, которые дают возможность
действовать по собственному усмотрению в
рамках закона.
Кроме того, Конституционный Суд РФ
выработал правовые позиции по вопросам
дифференциации в правовом регулировании
пенсионного обеспечения граждан. [15] Имеется
в виду дифференциация по полу, по семейным
обстоятельствам, по характеру и условиям
осуществляемой трудовой деятельности, о
применении дифференциации, основанной на
физиологических и иных различиях между
мужчиной и женщиной, а также учитывая
особую социальную роль женщины, связанную с
материнством. Так, Конституционный Суд
указал, что государственные гарантии, предоставляемые женщинам в связи с материнством
и воспитанием ребенка, имеют целью не только
обеспечение им возможности сочетать семейные
обязанности с профессиональной деятельностью, но и достижение фактического равенства в сфере труда. [16]
Проанализировав
изложенное
выше,
представляется необходимым сделать несколько
ключевых выводов:
Во-первых, правовые позиции Конституционного Суда РФ представляют собой особый
элемент существующей правовой системы,
который обладает надотраслевым праворегулирующим потенциалом, что позволяет выделить
их самостоятельное место в системе права
Российской Федерации. Постановления Конституционного Суда РФ имеют прецедентное
значение для всех субъектов: государственных
органов, органов местного самоуправления и
индивидов.
Во-вторых, правовая позиция Конституционного Суда РФ состоит в запрете вводить
различия в правах лиц, обладающих одинаковым
правовым статусом, то есть в отстаивании
принципа недопустимости издания в России
законов, отменяющих или умаляющих права
граждан.
В-третьих, правовая позиция Конституционного Суда РФ состоит в том, что недопустимо,
ограничивать конституционное право на
социальное обеспечение путем приостановления
выплаты пенсии осужденному пенсионеру.
В-четвертых, правовая позиция Конституционного Суда РФ состоит в том, что необходимо
достижение фактического равенства в сфере

изменение законодателем норм, связанных с
вопросами социального обеспечения, без
учреждения механизма, который бы сохранял
ранее приобретенные права, без установления
переходного периода для того, чтобы граждане
адаптировались к новым условиям, а также без
формирования механизма компенсаций, который
помог бы устранить негативные последствия
изменений законодательства при их возникновении. [9] К примеру, до вступления в силу
Закона N 400-ФЗ "О страховых пенсиях"[10]
исчисление страхового стажа по прежним
правилам осуществлялось при необходимости
исходя из существа конкретных пенсионных
правоотношений и принципа сохранения
приобретенных пенсионных прав.
Практика Конституционного Суда РФ по
вопросам социального обеспечения весьма
разнообразна. Рассмотрим в рамках настоящего
исследования несколько аспектов.
Конституционным Судом РФ сформулированы правовые позиции в области пенсионного
обеспечения, касающиеся прямой зависимости
прав гражданина от объема и характера его
трудовой деятельности. Конституционный Суд
установил, что приостановление выплаты пенсии пенсионеру, который осужден приговором
суда, означает лишение его пенсии и недопустимо, поскольку ограничивает его конституционное право на социальное обеспечение. [11] Эта
правовая позиция нашла свое отражение и в
других актах, принятых Конституционным
Судом РФ [12].
Далее, действующим пенсионным законодательством (ст.14, 17.1 ФЗ «О трудовых пенсиях»
[13]) установлено, что пенсия государственного
гражданского служащего формируется из
страховой пенсии и пенсии за выслугу лет,
причем
индексируются
они
различными
способами, что приводит к неприятной
ситуации, когда государственный служащий по
сути лишается пенсии за выслугу лет, особенно
если продолжает работать, поскольку страховая
часть пенсии возрастает и пенсия за выслугу лет
поглощается страховой пенсией. Пенсионеры
недовольны таким порядком и неоднократно
обращались в Конституционный Суд. Но он не
принимает к рассмотрению такие вопросы,
ссылаясь на то, что Конституция гарантирует
гражданам только социальное обеспечение по
возрасту, в случае болезни, инвалидности,
потери кормильца, для воспитания детей и в
иных случаях, установленных законом (ч. 1 ст.
39), как указано в Определении Конституционного Суда РФ от 20 февраля 2014 г. N 309-О
.[14] Установление же механизма реализации
данного конституционного права, в том числе
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труда, независимо от различий по полу,
характеру труда, и иных различий.
В заключение отметим, что в целом
практика судебной защиты основных социальных прав человека и гражданина свидетельствует, что, осуществляя непосредственное
обращение к смыслу и роли конституционных
норм, суды в большей степени обеспечивают
надлежащий уровень защиты указанных прав
[17].
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Право на социальное обеспечение – это
одно из основополагающих прав из числа
гарантируемых социальным государством. В

Российской Федерации право на социальное
обеспечение гарантируется Конституцией РФ, а
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ежемесячной денежной компенсации, установленной вышеуказанными положениями закона,
мотивируя это тем, что на момент смерти
военнослужащего М. она состояла с ним в браке
и достигла установленного законом возраста 50
лет. Однако военный комиссариат возвратил ей
заявление, мотивируя тем, что отсутствуют
основания для назначения и выплаты Б. денежной компенсации, поскольку она заключила
повторный брак. Б. обратилась в суд и первая
инстанция удовлетворила ее иск, указав, что тот
факт, что после смерти супруга-военнослужащего его вдова заключила брак с Б., не имеет
юридического значения, поскольку в Федеральном законе от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ не
имеется норм, которые бы запрещали супруге
погибшего военнослужащего получать компенсации в случае повторного заключения брака.
Позиция суда первой инстанции была поддержана судом апелляционной инстанции.
Однако Судебная коллегия по гражданским
делам Верховного Суда РФ посчитала, что
выводы судов первой и апелляционной
инстанций являются ошибочными и основанными на неверном толковании и применении
норм материального права. Верховный Суд
сослался на то, что из содержания Правил [5]
следует, что супруга (супруг), которые
претендуют на получение указанной денежной
компенсации, должны не только на дату смерти
военнослужащего состоять с ним в браке, но и
на момент обращения с заявлением о назначении
выплаты быть членом его семьи. По мнению
суда, иное положение не соответствовало бы
цели
указанной
денежной
компенсации,
поскольку ее назначением является государственная материальная поддержка членов семьи
военнослужащего, погибшего при исполнении
обязанностей. Итак, Верховный Суд определил,
что вдова М. утратила статус члена семьи М.,
поскольку после его смерти вступила в новый
брак с Б., и потому не имеет права на получение
ежемесячной денежной компенсации. Судебная
коллегия приняла по делу новое решение,
отказав в удовлетворении иска Б. к военному
комиссариату [6].
Однако здесь существует один спорный
аспект. После обжалования военным комиссариатом решения Кировского районного суда г.
Иркутска от 19 декабря 2013 г. было вынесено
Апелляционное определение судебной коллегии
по гражданским делам Иркутского областного
суда от 27 февраля 2014 г., т.е. решение суда
вступило в законную силу 27 февраля 2014 г. То
есть, на момент вступления решения суда в
законную
силу
вышеназванный
Закон
действовал в редакции, в которой не имелось

именно ст.7 и ст.39 [1], которая устанавливает
систему социальных гарантий.
В практике Верховного Суда РФ имеется
значительное число дел, связанных с использованием правовых норм по вопросам социального обеспечения. Это подтверждается обзорами
практики данного судебного органа, а также
правовыми позициями Верховного Суда,
которые сформулированы ими по проблемам
применения различных норм права из числа тех,
которыми закреплены социальные права
человека.
Прежде чем исследовать правовые позиции
указанного судебного органа, необходимо
отметить, что сама юридическая природа
"правовых позиций" является неоднозначной.
Так, некоторые авторы [2, с. 5] полагают, что
принимаемые по конкретным делам акты
Верховного Суда не могут являться источниками права, поскольку не создают новых норм
права и не оказывают какого-либо существенного влияния на законодателя, которое бы могло
выразиться в принципе обязательности внесения
соответствующих изменений в действующее
законодательство. Однако представляется целесообразным согласиться с мнением Е.В. Медведевой, которая полагает, что «постановления
Пленума Верховного Суда РФ фактически
считаются источниками права в части
подготовки разъяснений действующего законодательства Российской Федерации» [3, с. 21-22].
Отметив таким образом место правовых
позиций Верховного Суда РФ, перейдем к
исследованию правовых позиций Верховного
Суда непосредственно по вопросам социального
обеспечения.
Рассмотрим пример, касающийся позиции
Верховного Суда РФ по вопросу социальных
выплат членам семьи военнослужащих.
Так, согласно ч. 9 ст. 3 Федерального закона
от 7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ "О денежном
довольствии военнослужащих и предоставлении
им отдельных выплат" в случае гибели (смерти)
военнослужащего или гражданина, призванного
на военные сборы, наступившей при исполнении
им обязанностей военной службы, либо смерти,
наступившей вследствие военной травмы, каждому члену его семьи выплачивается ежемесячная денежная компенсация. [4] Проблемы применения данных положений закона рассматривались и в судах.
Обстоятельства дела: М. был военнослужащим с 1975 г. и погиб в 1982 г. в результате
крушения самолета, в связи с несением им
военной службы. Его вдова в 1985 году вышла
замуж за Б. и впоследствии обратилась в
военный комиссариат с заявлением о назначения
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гуманно, однако для полноты исследования
необходимо привести и другие примеры
рассмотрения им дел, касающихся вопросов
социального обеспечения, где суд вставал на
сторону граждан.
Так, по делу [10] об оспаривании действий
военного комиссариата, который отказал
гражданину в признании права на получение
социальных гарантий и льгот, установленных ФЗ
"О статусе военнослужащих", истец, которому
уполномоченным органом была назначена
пенсия за выслугу лет, а также социальные
льготы в виде обеспечения медицинской
помощью в военно-медицинских учреждениях и
санаторно-курортного лечения, и он длительное
время их получал, а потом оказалось, что после
перерасчета его выслуга составляет 19 лет 11
месяцев 11 дней вместо двадцати лет,
установленных законодательством для получения социальных гарантий и льгот, обосновывал
свою позицию тем, что он пользовался льготами
на протяжении длительного периода времени
(более 20 лет) с момента выхода на пенсию по
выслуге лет, а неправомерность неназначения
ему гарантий и льгот вызвана ошибкой
уполномоченного органа, допущенной им в ходе
подсчета продолжительности военной службы.
Судом было принято следующее решение: дело
направлено на новое рассмотрение, поскольку
выводы суда о том, что ранее предоставленные
истцу льготы и гарантии не являются для него
жизненно
необходимыми
средствами
к
существованию, а истец продолжает получать
пенсию за выслугу лет, являются неправомерными. Такая позиция, как кажется, направлена
на установление законности и справедливости в
вопросах социального обеспечения.
Далее, рассмотрим позицию Верховного
Суда по поводу принципа защиты законных
ожиданий. Другое название – принцип защиты
доверия, и он обеспечивает предсказуемость
административной деятельности субъектов публичной власти [11; 2]. Правовая позиция
Верховного Суда состоит в том, что при
установлении права на защиту законных
ожиданий нужно руководствоваться не только
прошлым отношением между определенным
гражданином и органом. Практика правоприменения должна быть одинаковой для всех
граждан, которые имеют одинаковый правовой
статус, вне зависимости от того, были ли у них
ранее правоотношения с органом или не было.
Если применять указанный подход, то ссылка на
административную практику при решении
вопроса и реализации субъективного публичного
права станет обязательной. По большому счету,
уже в настоящее время наличие такого подхода

условия о невозможности вступления супруги
погибшего военнослужащего в новый брак.
Изменения были внесены уже после, 4 ноября
2014 года, п. 1 ч. 11 ст. 3 Федерального закона от
7 ноября 2011 г. N 306-ФЗ был дополнен после
слов «имеет супруга (супруг)», словами «не
вступившая (не вступивший) в повторный брак»
[7]. А значит, исходя из целесообразности,
Верховному Суду РФ следовало применить
Закон в редакции, которая действовала на
момент совершения военным комиссариатом
оспариваемых действий. Следует обратить
внимание, что до внесения указанных изменений
в Закон Верховный Суд при рассмотрении
аналогичных дел указывал, что в Законе
"отсутствует норма, ограничивающая право
супруга (супруги) умершего инвалида вследствие
военной травмы на получение (…) компенсации
при вступлении после смерти инвалида
вследствие военной травмы в повторный брак"
[8].
Здесь представляется уместным упомянуть
правовую позицию Конституционного Суда РФ,
содержащуюся в Постановлении от 29 января
2004 г. N 2-П [9], а именно: ст. 6 (ч. 2), ст. 15 (ч.
4), ст. 17 (ч. 1), ст. ст. 18, 19 и ст. 55 (ч. 1)
Конституции РФ по своему смыслу предполагают правовую определенность и связанную с
ней предсказуемость законодательной политики
в сфере социального и пенсионного обеспечения, необходимые для того, чтобы участники
соответствующих правоотношений могли в
разумных пределах предвидеть последствия
своего поведения и быть уверенными в том, что
приобретенное ими на основе действующего
законодательства право
будет уважаться
властями и будет реализовано.
В проанализированном выше случае вдова
погибшего военнослужащего просто не могла
предвидеть, вступая в новый брак, что законодатель в дальнейшем ограничит это ее право.
Здесь имеет место вина законодателя, который
не создал упомянутой Конституционным Судом
правовой определенности.
Учитывая такую позицию Конституционного Суда, и исходя из того, что вдова погибшего военнослужащего на момент действия
редакции закона, не ограничивающего ее право
на вступление в новый брак, реализовала свое
право на получение социальных выплат путем
обращения в суд и получения положительного
решения в соответствии с действовавшим тогда
законодательством, к рассмотренному определению Верховного Суда стоит отнестись критически.
В приведенном выше примере Верховный
Суд поступил, как представляется, не совсем
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дела, как было подробно рассмотрено в рамках
данной научной работы.
В-третьих, правовая позиция Верховного
Суда состоит в том, что меры социальной
поддержки – это один из элементов права на
социальное обеспечение, которое гарантируется
каждому Конституцией РФ. В рамках такой
позиции предполагается установление такого
правового регулирования в сфере, в частности,
пенсионного обеспечения, которое давало бы
гарантию гражданам, что решения о назначении
пенсии принимают уполномоченные органы,
при этом строго следуя законодательным предписаниям, а также внимательно и ответственно
подходя к оценке фактических обстоятельств,
которые приводят к возникновению права на
получение пенсии.
В заключение представляется целесообразным отметить, что противоречивые позиции
Верховного Суда РФ по одинаковым правовым
вопросам, касающимся нарушений норм права
по вопросам социального обеспечения, говорят о
том, что четкой правовой определенности и
находящейся в зависимости от нее предсказуемости законодательной политики в сфере
социального и пенсионного обеспечения в
Российской Федерации в настоящее время, к
сожалению, не существует.

может быть признано, исходя из природы
правовых позиций Верховного Суда РФ,
который время от времени воспроизводит в
своих постановлениях основные положения
данной правовой позиции Конституционного
Суда РФ. Это имеет место быть в ряде дел о
государственной поддержке в сфере социального обеспечения [12].
Так, по делу [13] об оспаривании в части
решения регионального отделения Фонда
социального страхования РФ обстоятельства
таковы: по результатам выездной проверки
вынесено оспариваемое решение о непринятии к
зачету расходов на выплату страхового
обеспечения по обязательному социальному
страхованию на случай временной нетрудоспособности (ст. 7, 17 Федерального закона N 255ФЗ [14] и ст. 24 Закона Российской Федерации N
4520-1 [15]). Верховный Суд посчитал, что
невозможно лишить граждан, осуществляющих
трудовую деятельность в районах Крайнего
Севера с периода до первого января 2007 года и
продолжающих работать вплоть до наступления
предусмотренного страхового случая, права на
выплату пособия в размере их полной заработной платы, если такое право возникло до
внесения изменений в законодательство, только
лишь на том основании, что изменениями был
установлен иной порядок обеспечения указанных граждан пособиями по временной нетрудоспособности, и удовлетворил требования истца.
Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать ряд
выводов.
Во-первых, правовая позиция Верховного
Суда состоит в том, что правоприменительная
практика должна быть одинаковой для всех
субъектов, которые имеют одинаковый правовой
статус, и, соответственно, право на защиту
законных ожиданий граждан должно измеряться
не только с позиции анализа прошлых
правоотношений между определенным гражданином и органом государственной власти.
Во-вторых, правовая позиция Верховного
Суда до внесения в 2014 году изменений в
законодательство, состояла в том, что право
супруга (супруги) умершего военнослужащего
на получение компенсации не ограничено при
вступлении после смерти военнослужащего
оставшимся супругом в повторный брак,
впоследствии же Судебная коллегия поддержала
законность внесенных изменений, указав, что в
случае повторного вступления в брак супруга
лишается права на денежную компенсацию.
Здесь представляется сомнительным только
вопрос с применением действующей редакции
закона на момент рассмотрения конкретного
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Արհեստական բանականության կողմից ստեղծված
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Защита работ созданных с помощью искусственного интеллекта : проблемы связанные
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Аннотация. В статье рассматривается один из самых актуальных вопросов права интеллектуальной собственности – защита работ, которые созданны с использованием искусственного интеллекта. Эта тема находится в
центре внимания Всемирной организации интеллектуальной собственности, но окончательный подход к
обсуждаемому вопросу еще не принят.
Искусственный интеллект, в отличие от классических компьютерных программ, наделен определенной степенью независимости и непредсказуемости, что существенно меняет степень личного участия человека в создании произведения. В этом контексте, в большинстве из случаев такие работы не защищаются авторским
правом. Цель статьи – выяснить, каким способом можно зашищать работы созданные искусственным интеллектом, в том случае, когда те не соответствуют требованию оригинальности произведений.
Ключевые слова: искусственный интеллект, алгоритм, авторское право, оригинальность, недобросовестная
конкуренция, значительный вклад
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Abstract. The article is devoted to one of the most discussed and controversial issues of the modern intellectual
property law, which is the problem of the protection of works generated by the use of the artificial intelligence. This
issue is the center of attention of the World intellectual property organization (WIPO) and various studies have been
done on this topic. However, there is no final legal position adopted by the WIPO and by the community of lawyers
concerning this question.
Artificial intelligence, as opposed to classical computer programs, has a certain degree of independence and
unpredictability, which significantly modifies the degree of personal involvement of a human being in the act of
creation of the work pretending to be protected by the copyright framework. This means, that artificial intelligence
software is not considered like an ordinary tool for creating works.
The article aims to show that in spite of being created by a human being, such works, in the majority of cases, don’t
meet the requirement of originality imposed by the law. For this reason, the author analyses the alternative ways of
protection of artificial intelligence generated works by other possible legal frameworks like the law of competition.
Moreover, the author discusses the possibility of creation of a new legal framework especially for works generated by
artificial intelligence. The article is mainly based on the analysis of the Armenian and the French law.
Keywords: artificial intelligence, algorithm, creativity, originality, unfair competition, significant contribution
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Արհեստական բանականությունը՝ որպես
մտավոր սեփականության իրավունքի նոր
մարտահրավեր: Մտավոր սեփականության
իրավունքի արդի հարցերից է արհեստական
բանականության (այսուհետ՝ ԱԲ) օգտագործմամբ ստեղծված աշխատանքների նկատմամբ
իրավական պաշտպանությունը, որը գտնվում է
Մտավոր սեփականության համաշխարհային
կազմակերպության
ուսումնասիրությունների
ոլորտում [13]: ԱԲ-ան ներքո պետք է հասկանալ
այն ինֆորմացիոն համակարգերը, որոնք
աշխատում
են
փոփոխվող
և
հաճախ
անկանխատեսելի հանգամանքներում առանց
մարդու կողմից ինտենսիվ հսկողության, ինչպես
նաև կարող են փոխել իրենց գործելակերպը
փորձի հիման վրա և բարելավել իրենց
արդյունավետությունը [22]: Դրանք տեխնիկական մեխանիզմներ են, որոնք փորձում են
կրկնօրինակել մարդկային մտածելակերպը [2]:
Ներկայումս ԱԲ-ը լայնորեն օգտագործվում է
գրական և գեղարվեստական բնագավառներում
աշխատանքներ,
ստեղծելիս:
Վերջինիս
կիրառման առավել հայտնի օրինակն է «Google»
ընկերության կողմից ստեղծված «The Next
Rembrandt» աշխատությունը, որը գեներացվել էր
ծրագրային ալգորիթմերի կողմից՝ օգտագործելով հոլանդացի նկարիչ Ռեմբրանդի մի քանի
հարյուր աշխատանքներ [5]:
Թեմայի
վերաբերյալ
քննարկումները
պայմանավորված են ԱԲ-ան անկանխատեսելիությամբ. չնայած որ ալգորիթմերը
ստեղծված են մարդու կողմից, այնուամենայնիվ,
որոշ դեպքերում վերջինիս համար ամբողջովին
պարզ չէ, թե ինչպիսի վերջնական արդյունք
կստեղծվի ԱԲ-ան կողմից: Այլ կերպ ասած,
աշխատանքների
ստեղծման
գործընթացն
ամբողջությամբ չի իրականացվում անձի
կողմից. անձը ոչ թե ուղղակիորեն ստեղծում է
աշխատանքը, այլ նախագծում է ալգորիթմեր,
որոնք պետք է գեներացնեն այդ աշխատանքները համաձայն նրա հրահանգների, ինչպես
նաև
ընտրում
է
ալգորիթմերի
կողմից
վերլուծման ենթակա տվյալները, որոնց հիման
վրա պետք է ստեղծվի աշխատանքը: Այս
կոնտեքստում անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյոք
հեղինակային իրավունքի արդի կոնցեպտները
թույլ են տալիս պաշտպանել նմանատիպ
աշխատանքները:
Հեղինակային իրավունքը՝ որպես ԱԲ-ան
կողմից ստեղծված աշխատանքների պաշտպանության
սահմանափակ
մեխանիզմ:
Հեղինակային
իրավունքը
տարածվում
է
ստեղծագործության վրա: Վերջինս, ըստ ՀՀ
Վճռաբեկ դատարանի, «հեղինակի ստեղծագործ
գործունեության հետևանքով մարդկային զգացմունքների ընկալման համար կոնկրետ ձևով
արտահայտված և վերարտադրության հնարավո-

րություն տվող գաղափարների, մտքերի, կերպարների ամբողջությունն է: Այն ոչ նյութական բարիք
է, մարդկանց հոգևոր գործունեության արդյունք,
մարդու մտավոր գործունեության ոչ նյութական
արդյունք» [14]: Քննարկվող թեմայի շրջանակներում անհրաժեշտ է պարզել, թե արդյո՞ք անձը,
ով ուղղակիորեն չի մասնակցում ստեղծագործության ստեղծմանը, սակայն նախագծում է
ալգորիթմեր, որոնց օգտագործումը հանգեցնում
է աշխատանքների ստեղծմանը, ընտրում
ալգորիթմերի
կողմից
օգտագործման
և
վերլուծման ենթակա տվյալները, կարող է
համարվել ստեղծագործության հեղինակ, եթե
վերջինիս ստեղծման մեջ նրա մասնակցությունը
չի կրել ինտենսիվ բնույթ:
Նախևառաջ, Ֆրանսիայի բարձրագույն
դատական ատյաններն ընդունել են, որ
հեղինակը կարող է մասնակցել ստեղծագործության ստեղծմանը նաև անուղղակի
եղանակով: Մասնավորապես, Ռենուար-Գինոի
գործով Ֆրանսիայի վճռաբեկ դատարանի
քաղաքացիական պալատն արձանագրել է, որ
«քանդակագործը, չունենալով սեփական ձեռքերով
քանդակելու հնարավորություն, սակայն ունենալով
հնարավորություն հրահանգներ տալ այլ անձի, որն
անմիջականորեն քանդակում էր, ինչպես նաև
վերահսկել վերջինիս աշխատանքը, համարվում է
ստեղծագործության հեղինակ» [16]: Այս մոտեցման կիրառումը թույլ է տալիս հաստատել, որ
ստեղծագործական գործունեությունը կարող է
կրել նաև անուղղակի բնույթ: Սակայն միայն այս
բանաձևը բավարար չէ ԱԲ-ան կողմից
գեներացված աշխատանքները հեղինակային
իրավունքով պաշտպանելու համար: Այսպես,
համաձայն
«Հեղինակային
իրավունքի
և
հարակից իրավունքների մասին» ՀՀ օրենքի 3րդ հոդվածի, «աշխատանքը պահպանվում է հեղինակային իրավունքով, եթե այն ստեղծագործական
աշխատանքի յուրօրինակ արդյունք է»:
Այսպիսով, ստեղծագործության յուրօրինակությունը համարվում է հեղինակային իրավունքի անկյունաքարը [12; 6]: Վերջինիս բովանդակությունը մշտապես հստակեցվել է եվրոպական դատարանների կողմից՝ տարաբնույթ
աշխատանքների նկատմամբ կիրառվելու նպատակով: Մասնավորապես, «Infopaq» գործով ԵՄ
դատարանն արձանագրել է, որ հեղինակային
իրավունքը տարածվում է միայն յուրօրինակ
ստեղծագործությունների վրա, և որ յուրօրինակությունը պետք է արտացոլի հեղինակի սեփական ինտելլեկտուալ ունակությունները [20]:
Այսպիսով, ստեղծագործությունը համարվում է
հեղինակի անձնավորության արտացոլումը [8]:
Բավականին
հետաքրքիր
որոշում
է
կայացվել 2005թ.-ին Բորդոյի Վերաքննիչ
դատարանի կողմից, ըստ որի «համակարգչի
կողմից ստեղծված մտավոր գործունեության
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կային իրավունքի և հարակից իրավունքների
մասին ՀՀ օրենքով սահմանված կարգով:
Արդյունքում
առաջանում
է
նմանատիպ
աշխատանքներն անբարեխիղճ օգտագործումն
արգելելու անհրաժեշտությունը:
Տվյալ կոնտեքստում, անձն իր խախտված
իրավունքները վերականգնելու համար կարող է
օգտվել մրցակցային իրավունքով նախատեսված
հնարավորություններից: Այսպես, համաձայն
Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
մասին ՀՀ օրենքի 11-րդ հոդվածի՝ «անբարեխիղճ
մրցակցություն է համարվում տնտեսվարող
սուբյեկտի
ցանկացած
գործողություն
կամ
վարքագիծ, որը հակասում է սույն օրենքին, այլ
օրենքներին, իրավական ակտերին կամ գործարար
շրջանառության սովորույթներին, խախտում է
մրցակիցների միջև կամ վերջիններիս ու
սպառողների միջև բարեխղճության` ազնվության,
արդարության,
ճշմարտության
և
(կամ)
անաչառության սկզբունքները: Յուրաքանչյուր
շահագրգիռ անձ, այդ թվում` սպառողը, որն
անբարեխիղճ մրցակցության հետևանքով վնաս է
կրել, իրավունք ունի անբարեխիղճ մրցակցությունը
դադարեցնելու պահանջով դիմելու դատարան»:
Նույն օրենքի 38-րդ հոդվածը սահմանում է,
որ «եթե սույն օրենքը խախտելու միջոցով
տնտեսվարող
սուբյեկտի
գործողությունների
(անգործության) հետևանքով այլ տնտեսվարող
սուբյեկտներին կամ անձանց հասցվել են վնասներ,
ապա դրանք ենթակա են հատուցման խախտում
կատարած տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից`
օրենսդրությամբ սահմանված կարգով»: Տվյալ
հոդվածի կիրառման նպատակով վնասի հատուցման համար պարտադիր պայման է
պարտապանի ոչ օրինաչափ վարքագծի, վնասների, վնասների ու ոչ օրինաչափ գործողության
միջև պատճառահետևանքային կապի և պարտապանի մեղքի միաժամանակյա առկայությունը [15]: Նույն մոտեցումը որդեգրված է նաև
Ֆրանսիայի վճռաբեկ դատարանի կողմից [17]:
Ֆրանսիական գրականության մեջ նշվում է,
որ մրցակցային իրավունքը թույլ է տալիս պաշտպանել այն արդյունքները, որոնց նկատմամբ
առկա չէ բացառիկ իրավունք [7]: Մասնավորապես, այն կարող է հանդիսանալ իրավական
պաշտպանության միջոց այն դեպքում, երբ աշխատանքը հնարավոր չէ պաշտպանել հեղինակային իրավունքով՝ աշխատանքի յուրօրինակության բացակայության պատճառով [10]:
Ֆրանսիայում անբարեխիղճ մրցակցության
դրսևորումներից է տնտեսական պարազիտիզմը,
որն ընկալվում է որպես վարքագիծ, որով տնտեսվարող սուբյեկտը անբարեխղճորեն օգտվում է
այլ անձի ջանքերով ստացված ձեռքբերումներից, նոու հաուից [18]:
Եթե փորձենք կիրառել անբարեխիղճ
մրցակցության արգելքը որպես ԱԲ-ան կողմից

աշխատանքը պաշտպանված կլինի նույնիսկ
նվազագույն յուրօրինակության դեպքում»[21]:
Նմանատիպ մոտեցումը տեսականորեն թույլ է
տալիս քննարկել հեղինակային իրավունքի
տարածումը, մասնավորապես, ԱԲ-ան առավել
կանխատեսելի տեսակի՝ «supervised learning»-ի
կամ «վերահսկվող ուսուցման» համար, որի պարագայում «ալգորիթմը նախապես մարզվում է
որոշակի առաջադրանքի համար՝ հիմնվելով ծրագրավորողի կողմից տրված կոնկրետ հրահանգների վրա վերջինիս հսկողության ներքո» [27]: Այն
պահանջում է, որ «ծրագրավորողները մեքենային
նախապես սովորեցնեն արդյունքները, որոնվ անհրաժեշտ է հասնել» [3]: Հետևաբար, անձը հավաստիանում է, որ կարող է հասնել ցանկալի
արդյունքի ալգորիթմների մարզման արդյունքում: Արդյունքում, ԱԲ-ը առավելապես համարվում է որպես աշխատանքը ստեղծելու գործիք,
և տեղի է ունենում ստեղծարար գործունեության իրականացման ձևի փոփոխություն:
Սակայն ԱԲ-ը աշխատանքին հաղորդում է
իր «սեփական ձեռագիրը», որը միշտ չէ, որ
կանխորոշված է անձի կողմից և միշտ չէ, որ
արտահայտում է վերջինիս ստեղծագործական
միտքը: Ստեղծագործության ակտը ավանդաբար կապված է մարդու հետ, սակայն ԱԲ-ան
զարգացումը
մարտահրավեր
է
նետում
հաստատված կարծիքին [1]: Հարցը հատկապես
խնդրահարույց է՝ կապված ԱԲ-ան առավել
զարգացած տեսակի՝ «deep learning»-ի կամ
«խորը ուսուցման» մասնակցությամբ աշխատանքների ստեղծման պարագայում: Այս
դեպքում ալգորիթմերը մշտապես գտնվում են
փոփոխման և էվոլյուցիայի մեջ [11], որի
արդյունքում ստեղծարարության ընթացքը և
ստեղծագործությունը՝ որպես դրա արդյունք,
ամբողջությամբ չեն արտացոլում անձի մտավոր
գործունեությունը: Հետևաբար, հեղինակային
իրավունքը չի տարածվում նմանատիպ աշխատանքների վրա, չնայած որ անձանց կողմից
կատարվել են ներդրումներ նման արդյունք
ստանալու համար: Արդյունքում առաջանում է
իրավիճակ, երբ անհրաժեշտ է ապահովել ԱԲան բնագավառում կատարվող ներդրումների
պաշտպանվածությունը [4]:
Անբարեխիղճ մրցակցության արգելքը՝
որպես ԱԲ-ան կողմից ստեղծված աշխատանքների պաշտպանության այլընտրանքային տարբերակ: Հաշվի առնելով այն
հանգամանքը, որ ԱԲ-ան կողմից ստեղծված
աշխատանքների զգալի մասը չի պահպանվում
հեղինակային իրավունքով, ապա այդ աշխատանքների ստեղծումը կազմակերպող անձինք
չեն կարող օգտվել հեղինակի համար նախատեսված գույքային իրավունքներից, հետևաբար՝
չեն կարող արգելել երրորդ անձանց տարածել և
վերարտադրել այդ աշխատանքները՝ Հեղինա-
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ստեղծված աշխատանքներն այլ անձի կողմից
տարածելու կամ վերարտադրելու գործողություններն արգելելու մեխանիզմ, ապա քննարկվող ռեժիմի կիրառման առաջին նախապայմանն
այդ անձի անբարեխղճությունն է: Այդ նախապայմանն առկա է, քանի որ անձը օտարում է այլ
սուբյեկտի կողմից ստեղծված աշխատանքները
առանց վերջինիս համաձայնության՝ շահույթ
ստանալու նպատակով: Մինչդեռ քննարկվող ռեժիմի կիրառման համար դեռ անհրաժեշտ է
ապացուցել սուբյեկտների՝ միմյանց մրցակից
լինելու հանգամանքը, պատասխանողի ոչ
օրինաչափ վարքագծի, վնասների, վնասների ու
ոչ օրինաչափ գործողության միջև պատճառահետևանքային կապի և պատասխանողի մեղքի
միաժամանակյա առկայությունը: Բացի այդ, այս
ռեժիմը նախատեսում է post factum իրավական
պաշտպանություն, քանի որ դրա նորմերի
կիրառման համար անհրաժեշտ նախապայմանը
ոչ թե ԱԲ-ան կողմից աշխատանքների գեներացումն է, այլ երրորդ անձանց կողմից դրսևորած
անբարեխիղճ վարքագիծը: Այսպիսով, անբարեխիղճ մրցակցության արգելքը, չնայած որ
ընդհանուր առմամբ կիրառելի է ԱԲ-ան կողմից
ստեղծված աշխատանքներն անուղղակիորեն
պաշտպանելու հարցում, այնուամենայնիվ, դրա
կիրառումը գործնականում դժվարեցնում է
բարեխիղճ անձի ապացուցման պարտականությունը:
Էական ներդրումի դոկտրինը՝ որպես ԱԲան կողմից ստեղծված աշխատանքները
պաշտպանելու
հնարավոր
մեխանիզմ:
Մտավոր սեփականության իրավունքի նպատակներից է ապահովել տնտեսական օգուտների ստացումը, որոնք գոյացել են որոշակի
աշխատանքների ստեղծման համար իրականացված ներդրումներից [9]: Այն պայմաններում,
երբ ԱԲ-ան կողմից գեներացված աշխատանքները հնարավոր չէ պաշտպանել հեղինակային
իրավունքով
յուրօրինակության
պահանջը
չբավարարելու
արդյունքում,
առաջանում է անհրաժեշտություն ապահովել
տեխնոլոգիական ոլորտում ներդրումների իրականացումն ու խրախուսումը, այդ ներդրումներից գոյացած օգուտների ստացումը:
Այս կոնտեքստում, հեղինակային իրավունքին կից ստեղծվել են հարակից իրավունքները,
որոնց նպատակներից է եղել ապահովել անձանց
կատարված ստեղծագործական ներդրումների
հուսալիությունը [12, էջ 1165]: Վերոգրյալը հատկապես արտահայտված է տվյալների բազայի
նկատմամբ պատրաստողի իրավունքի կառուցակարգում: Մասնավորապես, Հեղինակային
իրավունքի և հարակից իրավունքների մասին ՀՀ
օրենքի 58-րդ հոդվածը սահմանում է, որ
«տվյալների բազա պատրաստող է համարվում
ցանկացած անձ, որն իր նախաձեռնությամբ և

պատասխանատվությամբ որակապես և (կամ)
քանակապես էական ներդրում է կատարել
տվյալների բազայի պարունակության ձեռքբերման,
ճշգրտման
կամ
ներկայացման
համար»:
Այսպիսով, տվյալների բազայի նկատմամբ
հարակից իրավունքի ծագման նախապայմանը
էական ներդրում կատարելու փաստն է:
Հաշվի առնելով այն փաստը, որ օրենսդրի
կողմից պարզաբանված չեն որակական և քանակական էական ներդրումները, դրանք պետք է
գնահատվեն դատարանների կողմից [19]: Մասնավորապես, Ֆրանսիայի դատարաններն արձանագրել են, որ քանակական ներդրումները
կարող են լինել նյութական, օրինակ՝ աշխատանքի համար անհրաժեշտ համակարգիչների
ձեռքբերումը [23], կամ մարդկային, օրինակ՝
աշխատանքային պայմանագրերի կնքումը [24]:
Ինչ վերաբերում է էական որակական ներդրումներին, ապա դրանց ներքո կարող է հասկացվել
այնպիսի աշխատանքների իրականացումը,
որոնք թույլ են տալիս բարելավել տվյալների
բազան և դրա օգտագործումը դարձնել ավելի
դյուրին, բարելավել վերջինիս ներկայացման ձևը
[25], ինչպես նաև ստուգել հավաքված տվյալների հավաստիությունը [26]:
Էական ներդրումներ իրականացնելու պրոցեսի էությունը կարող է հիմք հանդիսանալ ԱԲան կողմից ստեղծված աշխատանքները պաշտպանելու համար նոր իրավական մեխանիզմ
ստեղծելու հարցում: Ի տարբերություն հեղինակային իրավունքի, տվյալների բազայի նկատմամբ հարակից իրավունքի առաջացման համար
անհրաժեշտ է ոչ թե անձի ստեղծարարությունը
և աշխատանքի յուրօրինակությունը, որը մեծամասամբ առկա չէ նաև ԱԲ-ան դեպքում, այլ
օրենքով սահմանված կարգով ներդրումներ
կատարած լինելու փաստը: ԱԲ-ան դեպքում,
այդ ներդրումները կարող են արտացոլվել ծրագրավորողների և տվյալագետների հետ աշխատանքային կամ ծառայության մատուցման պայմանագիր կնքելով, ԱԲ-ան հիմքը կազմող ալգորիթմները նախագծելով, դրանց կողմից մշակման ենթակա տվյալները կամ դրանց հավաքման աղբյուրն ընտրելով, տվյալների մշակման
մեթոդներն ընտրելով, ստեղծված աշխատանքի
արտաքին տեսքը կանխորոշելով: Հետևաբար,
էական ներդրումի դոկտրինը կարող է հանդիսանալ այն մեխանիզմը, որի հիման վրա կարող է
ստեղծվել ԱԲ-ան կողմից գեներացված աշխատանքները պաշտպանելու կառուցակարգը: Ընդ
որում, իրավական պաշտպանության այդ միջոցը կարող է ստեղծվել որպես հարակից իրավունքի տարատեսակ կամ որպես մտավոր
սեփականության նոր տեսակ:
ԱԲ-ան կողմից գեներացված աշխատանքների նկատմամբ էական ներդրումի դոկտրինի
կիրառմամբ հնարավոր է նախատեսել նաև այն
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Դատական և իրավական ակտեր

գործողությունները, որոնց կատարումը երրորդ
անձանց կողմից կպահանջի իրավատիրոջ թույլտվությունը: Այդպիսի գործողություններ են աշխատանքի
վերարտադրումը,
տարածումը,
բնօրինակը վարձույթով տալը և այլն:
Ամփոփում: Այսպիսով, ԱԲ-ան կողմից գեներացված աշխատանքները հեղինակային իրավունքով պաշտպանելու հնարավորությունը
խնդրահարույց է, քանի որ ստեղծագործական
աշխատանք իրականացնելը փոխարինվում է
ալգորիթմեր նախագծելով, և դրանց կողմից
մշակման ենթակա տվյալներ հավաքելով:
Չնայած որ ԱԲ-ան առավել պարզ մեխանիզմների կողմից գեներացված աշխատանքները
տեսականորեն կարող են պաշտպանվել հեղինակային իրավունքով, այնուամենայնիվ, այն ենթադրում է աշխատանքը ստեղծելիս մարդու միջամտության աստիճանի նվազեցում: Այնուամենայնիվ, deep learning համակարգով աշխատող ԱԲ-երը անկանխատեսելի են մարդու համար, և ակնհայտորեն չեն բավարարում յուրօրինակության պահանջը: Արդյունքում, առաջանում է նմանատիպ աշխատանքներն այլ մեխանիզմով պաշտպանելու անհրաժեշտություն:
Գործնականում որպես նման աշխատանքների պաշտպանության միջոց կարող է
հանդիսանալ
անբարեխիղճ
մրցակցության
արգելքը: Սակայն վերջինիս կիրառումը պայմանավորված է մի շարք փաստերի, այդ թվում՝
աշխատանքների անբարեխիղճ տարածման և
կրած վնասների միջև պատճառահետևանքային
կապի ապացուցմամբ: Բացի այդ, այն կարելի է
կիրառել միայն մրցակցիների միջև: Այսպիսով,
այն հանդիսանում է ԱԲ-ան կողմից ստեղծված
աշխատանքների պաշտպանության post factum
մեխանիզմ, քանի որ դրա գործողության համար
անհրաժեշտ է մեկ այլ անձի անբարեխիղճ
վարքագիծը:
ԱԲ-ան կողմից ստեղծված աշխատանքների
պաշտպանության առավել արդյունավետ մեխանիզմ է հանդիսանում էական ներդրումի
դոկտրինը: Այս մեխանիզմի ստեղծումը թույլ
կտա պաշտպանել ԱԲ-ան կողմից ստեղծված
աշխատանքները, եթե դրանք հանդիսանում են
էական քանակական կամ որակական ներդրում՝
նույնիսկ չբավարարելով աշխատանքի յուրօրինակության պահանջը:
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Abstract: This article is devoted to the topic of mythological ideas of dragons in Chinese mythological system. The
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Վիշապները
չինական
դիցաբանական
համակարգում հիմնականում պաշտվում են՝ ի
տարբերություն արևմտյան դիցաբանական
համակարգերի, որտեղնրանցորսում են, սպանում, քանի որ տվյալ դիցաբանական համակարգում քաոտիկ էությունն են ներկայացնում։
Նշենք, որ չինական դիցաբանության մեջ
վիշապը կոչվում է լուն (չինական ավանդությամբ՝ 龍): Լունի կերպարը կապվել է մողեսի
հետ։ Դեռևս Ք.ա. 1300-ականթվականներից
սկսած՝ գուշակության ոսկորներում կարելի էր

Վիշապի արքետիպը լայն տարածում ունի
աշխարհի՝ առանց բացառության բոլոր դիցաբանական համակարգերում՝ վիշապի և օձի
տեսքով։Հոդվածի ուսումնասիրության առանցքը
չինական դիցաբանական համակարգում հիշատակվող վիշապի մասին պատկերացումներն
են։ Սույնով նպատակ ենք հետապնդում՝
անդրադառնալու նշյալ համակարգի արևելյան
վիշապի
այն
առանձնահատկություններին,
որոնցով տարբերակվում են Եվրոպայում և այլ
տարածաշրջաններում առկա մյուս վիշապների
վերաբերյալ պատկերացումներից։
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ապրում էին հողի վրա՝ զրկված թևերից իրենց
չարագործությունների պատճառով։
Վիշապների պաշտամունքը կապված էր
նաև աշխարհի չորս կողմերի հետ, որոնցից
երկուսը՝ Արևելքն ու Արևմուտքը, համապատասխանաբար հսկում էին կանաչ և սպիտակ
վիշապները [1, էջ 411]։
Հարկ է նշել, որ վիշապի պաշտամունքը
կապված է ջրային տարրի հետ, ինչի
վկայությունն է այն, որ վիշապները չինական
դիցաբանության մեջ կարող էին դասակարգվել՝
ըստ Չինաստանի չորս գետերի, իսկ վիշապների
արքա լուն-վանն իր Աո չորս եղբայրների հետ
դասակարգվում էր ըստ չորս ծովերի [1, էջ 80]։
Վիշապները կապվում են նաև իշխանական սիմվոլների
հետ (տե՛ս նկ. 2),
այսինքն՝ նրանք կայսրերի հեծյալ կենդանիները կարող էին լինել։
Այս իմաստով՝ Արևելքի տիրակալ ՖուՍիի օգնական ՀոուՄանը պատկերվում է
հեծած երկու վիշապՆկ. 2 Կայսերական վիներին [2, էջ 317]։

հանդիպել չորքոտանի կոտոշավոր և երկար
մարմնով մի կենդանու։ [1, էջ 77]
Ենթադրվում է, որ լունն իր ֆանտաստիկ
չափսերին և ձևին հասել է՝ առաջանալով
իրական որևէ տոտեմից։ Այս տեղեկությունը
կարելի է եզրակացնել յուե ցեղի որոշ
դաջվածքների առկայության և վիշապի մասին
այն առասպելների հիման վրա, որտեղ հիշվում
են վիշապները որպես ընտանի կենդանիներ։
Վիշապի արյունից և նրա հետ կնոջ կապից
կարող էրծնվել չինական լեգենդար հերոս
(Հուանդի): Լունը նաև չինական կայսեր սիմվոլն
էր։ Լունը կարող էր հասնել 500 մետրի։ [1, էջ 78]
Հարկ ենք համարում միանշանակություն
հաղորդել չինական վիշապների գաղափարական
իմաստներին և անդրադառնալ դասակարգումներին՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ այս
դասակարգումն արդեն չինացիների դիցաբանական պատկերացումներում և գիտակցության
մեջ առկա է Ին և Յան սկզբների լրջագույն
տարանջատման պատճառով։ Այսպես, Ին
դարաշրջանում սպասքի վրա կարելի է
հանդիպել երկու վիշապների, որոնցից մեկը, որը
պատկերված է հատակին, անոտանի է,
թեփուկավոր, իսկ ծայրին թաթերով վիշապն է՝
թռչնի և ձկան հետ [1, էջ 78]։ Կարծում ենք, որ
սա վիշապի տարբեր նշանակությունների մասին
է վկայում՝ տրոհված երկու տարբեր վիշապների։
Լունի՝ հողի հետ կապի մասին նշվում է նաև
«Իցզին» աշխատության մեջ։
Չինական դիցաբանական համակարգի
զարգացմամբ վիշապը կորցրեց իր կապը հողի
հետ և սկսեց ասոցացվել Ին-երկնային լուսավոր
սկզբի հետ։ Սակայն հողային Յանի հետ այս
կապը
պահպանվեց չինացիների հնագույն
ավանդությունների մեջ։
Ինի հետ ասոցացվելու շնորհիվ վիշապը
սկսեց պատկերվել թևերով, կապվել երկնքին,
ամպերին, ամպրոպին, այսինքն՝ այն ամենին,
ինչին Ինն էր կապվում։
Վիշապը կարող
էր ունենալ ուղտի
գլուխ,
եղնիկի
կոտոշներ,
նապաստակի աչքեր,
կովի ականջներ, օձի
վիզ,
գետածածանի
թեփուկներ և վագրի
թաթեր (տե՛ս նկ. 1)։

շապը՝ հինգ ճանկերով

Նշենք, որ Չինաստանի ժողովրդի պատկերացումների համաձայն՝ անհրաժեշտ էր
ամենագեղեցիկ աղջկան պսակել Հուանհե գետի
ոգու հետ։ Այստեղ կապ կա նաև վիշապի և
պտղաբերության միջև [2, էջ 394] (սա տարածված էր նաև Եգիպտոսում աղջնակին Նեղոս
գետը նետելու ձևով)։ Եվ այս ամենը կատարվում
էր տվյալ տարվա պտղաբերության մակարդակը
բարձրացնելու համար։
Կարծում ենք, որ վիշապները որոշակիորեն
սեռափոխության գործընթաց են անցել, քանի որ
երբ առևանգում են աղջնակի, սա խոսում է
նրանց արական սեռի մասին։ Իսկ երբ անկառավարելիկերպովկործանում են իրենց շրջապատող
ամեն ինչ, և նրանց անգամ աղջնակի զոհաբերությունը չի կանգնեցնի, ապա սա խոսում է
հիմնականում
խտոնիկական-իգական-քաոսային սկզբի մասին։ Կարծում ենք նաև, որ որոշակի զոհով բավարարելու հնարավորության
առկայությունը ցանկացած կրոնական պատկերացումներում խոսում է զարգացման մասին։
Վիշապը չինական դիցաբանության մեջ
անգամ կարող է մշակութային հերոսների օգնել։
Այդպիսի առասպել կա չինական դիցաբանական
համակարգում, երբ վիշապն իր պոչով ցույց է
տվել հերոս Յուին, թե որտեղ պետք է ջրանցքի
ուղիները փորել։ Սա, իհարկե, նույնպես
կապված է պտղաբերության, հողի, ջրի գաղափարների հետ։

Նկ․ 1 Վիշապի
արձան Չինաստանի
Արգելված քաղաքում

Նշենք, որ վիշապները չինացիների շրջանակներում սկսեցին պաշտվել, բայց երբեմն չար
լուներ կարող էին գոյություն ունենալ, որոնք
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Հետաքրքրական է այն, որ միայն Եվրոպայի
դիցաբանական պատկերացումներում չէ, որ
վիշապը հսկում է գանձարանը, պաշտպանում
կոսմիկական կամ կենաց ծառը, որը տարածված
է նաև Չինաստանում և Հնդկաստանում [4, էջ
2432]։
Եթե փորձենք դասակարգել վիշապներին՝
ըստ ստեղծագործական հատկությունների,
ապա միանշանակորեն չինական վիշապներն
այս հարցում առաջատար են, քանի որ անդեմ չէ
նրանց բնությունը, ինչպես նշեցինք, քանի որ
նրանք կապվել են Ին աստվածային սկզբի հետ։
Չինական դիցաբանական համակարգում
ծիսական տեսակետից ևս վիշապը խորհրդանշում է նորարարությունը, փոփոխությունը, այդ
պատճառով չինացիները նոր տարվա տոներին
այդքան շատ վիշապային դիմակներ են օգտագործում (Տե՛ս նկ. 7 և 8) [4, էջ 2433]։

Կորեական դիցաբանության մեջ ևս
վիշապը կապվում է ջրային տարրի հետ.
այդպիսին է Յոնվանը, ով ապրում է ստորջրյա
պալատում, որին կորեացիները ձմեռնամուտից
հետո զոհ են մատուցել՝ սառույցըհյուսիսային
ուղղությամբ հալեցնելով և տարին պտղաբեր
հռչակելով [2, էջ 434]:
Նշենք նաև, որ տարբերակվում են արու և
էգ վիշապներ։ Էգը կարող է ձվադրել, սակայն
ձագերից մի քանիսը ձվերից կարող են դուրս գալ
1000 տարի անց, որն էլ չի անցնի՝ առանց
բնության տարերքը փոթորկելու [3, էջ 21-40]։
Վիշապները չինական դիցաբանության մեջ
դասակարգվում
են
տարբեր
կարգերով՝
ցզյուլուն-թեփուկավոր կապույտ վիշապ, ինլունառանց թևերի կամ թևերով, երկուսն էլ հնարավոր են (սև, սպիտակ), կոտոշավոր ցզյուլունկապույտ, անկոտոշավոր չժիլուն-կարմիր, սպիտակ, կանաչ, պանլուն-հողի հետ կապված։
Յուրաքանչյուր վիշապ ծնվում է այն գույնի ոսկուց, որ գույնով պատված է նրա մաշկը [3, էջ
21-40]։ Վիշապի տարիքն էլ կարելի է որոշել նրա
մաշկի գույնով. դեղին, կարմիր, սպիտակ և սև
վիշապները1000 տարեկան են, իսկ կապույտ
վիշապները՝ 800:
Ըստ չինացիների դիցաբանական պատկերացումների՝ վիշապները կարող են փոխել իրենց
արտաքինը տարբեր ձևերի մեջ, նաև մարդկային
տեսք ընդունել։
Նշենք նաև, որ վիշապի յոթ որդիների մասին չինացիների պատկերացումներն արտահայտվել են պոետ Յան Շենի (1488-1559) «Շենան վայցզի» (升庵外集) աշխատության մեջ,
որտեղ նրանք թվարկվում են հետևյալ կերպ. «1.
Բիսի-սիրում է ծանրություն, այդ պատճառով
պատկերվում կամ քանդակվում է վրան քար դրած,
2. Չիվեն-սիրում է կուլ տալ, որի պատճառով նրան
քանդակում են ճարտարապետական տարբեր
շինությունների առաստաղի անկյուններին՝ բաց
բերանը տնից հեռու, որպեսզի կուլ տա ամեն բացասական բան (տե՛ս նկ. 3 և 4), 3. Պուալո-սիրում է
ճչալ, այդ պատճառով նրա վզից զանգակ են կախում (տե՛ս նկ. 5 և 6), 4. Բիան-սիրում է արդարադատությունը և այդ պատճառով պատկերվում
բանտերի շենքերին, 5. Թաոթե-սիրում է ուտել.
նրա դիմակի պատկերն առկա է Շան և Չժոու
դինաստիաների զոհաբերության անոթներին, 6.
Բասյա-սիրում է ջուրը և այդ պատճառով պատկերվում է կամուրջների, ջրանցքների վրա, 7.
Յացզի-սիրում է սպանել, այդ պատճառով պատկերվում է թրերի բռնակներին, 8. Սուաննի-սիրում
է նստել, այդ պատճառով պատկերվում է նստած
Բուդդայի արձանի մոտ, 9. Ցզյաոտու-նման է ծովային խեցու և չի սիրում, երբ իրեն անհանգստացնում են, այդ պատճառով պատկերվում է դռան
բռնակներին, շեմերին» [3, էջ 21-40]։

Նկ․ 3 և 4 Վիշապի և Ցիլին-վիշապի արձաններ
Չինաստանի Արգելված քաղաքում

Նկ. 5 և 6. Պուալո-վիշապը զանգակի վրա․
Մին դինաստիա

Նկ. 7 և 8. Չինական տոնակատարություն՝ նվիրված
վիշապին և վիշապի տարվան

Վիշապի՝չինական պաշտամունքի մասին
բավարար տեղեկություններ են պահպանվել, և
նույնիսկ հայտնի է դարաշրջան, որը համարվում
է վիշապի՝ աստվածային սկզբին ասոցացվելու
ժամանակաշրջան (Հան դինաստիա, Ք.ա. 202–
Ք. հ. 220) [5, էջ 86]:
Վիշապի աստվածային դիրքը վիճարկող
հեղինակ Վան Չունը (27ൎ102) փորձում է պարզել, թե որն է վիշապի գերբնական հատկություն-
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ներդաշնակության խորհուրդն ունեն, ինչպես
Ինը և Յանը միասին և հավասարակշռված։
Վիշապը «Շո վեն ցզե ցզի» աշխատության
մեջ կապվում է նաև տոմարական տարվա հետ,
եղանակների հետ, համարվում է, որ նա
«գարնան գիշերահավասարին սլանում է երկինք,
իսկ աշնանային գիշերահավասարին՝ թաքնվում
անդունդի մեջ» [5, էջ 89]:
Վիշապը նաև կերպարանափոխվում էր`
ձկան տեսքով, ինչպես նշվում է «Շո յուան»-ում.
«Ժամանակին սպիտակ վիշապն իջավ լքված
հորձանուտ և վերածվեց ձկան։ Յույ Ցե ձուկը
դիպավ նետով նրա աչքին։ Սպիտակ վիշապը
Երկնային
տիրակալին
բողոքեց։
Երկնքի
տիրակալն ասաց. «Ինչպե՞ս պատահեց, որ դու
այդ ժամանակ դեն նետեցիր քո [իրական] տեսքը։
Սպիտակ վիշապը պատասխանեց. «Ես իջա լքված
հորձանուտ և դարձա ձուկ»։ [Այդ ժամանակ]
Երկնային կայսրն ասաց. «Ձուկն այն է, ինչին
մարդիկ միշտ նետահարել են, իսկ եթե այդպես է,
ապա ո՞րն է Յույ Ցեի մեղքը»» [5, էջ 90]:
Հիշվում են տարբերակներ, երբ այլ
կենդանիներ են կերպարանափոխվել վիշապի։
Չու Շաո-սունը (Ք.ա.) 47-7թթ. «Շի ցզի»
մեկնաբանություններում նշում է, որ «օձը,
վերածվելով վիշապի, չի փոխում իր [թեփուկի]
նախշերը» [10, էջ 1983]: Իսկ «Լե Սյան չժուան»ում նշվում է, թե շներն ու ձկներն են վերածվել
վիշապների [11, էջ 148, 161]։
Նշենք նաև, որ վիշապների և ջրային տարրի
հետ կապն արտահայտվել է նաև «վիշապի
դարպասների» առասպելում, որտեղ նշվում է, որ
հազարավոր ձկներ հավաքվում էին և սկսում
թռչկոտել, որին հաջողվում էր անցնել դարպասների միջով, վերածվում էր վիշապի [5, էջ 90-91]։
Սունի դարաշրջանում (960-1279 թթ.) վիշապը սկսվեց Չինաստանում արտահայտվել մի
շարք թվերի տեսքով։ Նրա մարմինը սկսեց
բաժանվել երեք մասի (գլխից մինչև կուրծք,
կրծքից մինչև կոնքատեղ, կոնքատեղից մինչև
պոչ) և ինը տարբեր կենդանիների մասերի,
որոնք վերցված էին իրական այլ կաթնասուններից և թռչուններից. «Բացի դրանից, նրա չորս
թաթերից յուրաքանչյուրի վրա պատկերվում է
հինգ ճանկեր, իսկ հենց նրան պատկերացնում
էին պատված 81 թեփուկներով։ Բոլոր այդ թվերը
սերտ կապված են կոսմոգոնիայի հետ. եռյակը
երեք աշխարհների հետ էր ասոցացվում կամ
Երկնքի, Երկրի և Մարդու, և նաև՝ Յան սկզբի
հետ, քառյակը՝ աշխարհի չորս կողմերի հետ,
հնգյակը՝ աշխարհի կողմերի և կենտրոնի հետ,
իսկ իննյակը՝ չորս կողմերի, աշխարհի չորս
կիսակողմերի և կենտրոնի հետ և նաև, ինչպես
եռյակը, կապված էր Յան սկզբի հետ: 81 թիվը
ընկալվում էր որպես իննյակ՝ իննով բազմապատկած, նույնն է թե՝ Յանի քառակուսին, և
բացի դրանից, կարող էր կապվել «Դաո դե

ների առկայության պատճառը [5, էջ 87]։ Նա
կարծում է, որ «վիշապը համարվում է աստվածություն այն պատճառով, որ կարող է և՛
կորացնել, և՛ ուղղել մարմինը, և՛ պահպանել և՛
կորցնել իր ձևը» [6, էջ 292]: Վիշապի այսպիսի
հատկությունների մասին գրավոր հիշատակություններից առաջինն է Չժանհոյի(Ք.ա. V- III
դդ.). «Հուան-ցզի» տրակտատի մի հատվածը.
«Վիշապն ապրում է ջրում և լողում է՝ կրելով իր
վրա [բոլոր] հինգ գույները, այդ պատճառով էլ
համարվում է աստվածություն։ Եթե ցանկանում է,
փոքրանում է, դառնում է շերամի թրթուրի նման,
եթե ցանկանում է մեծանալ, ընդգրկում է [իր մեջ
ամբողջ] Երկնատակը, եթե ցանկանում է,
բարձրանում է վերև, խոյանում դեպի ամպի
միգաշղարշը, եթե ցանկանում է, իջնում է ներքև,
թաքնվում է խորը աղբյուրների մեջ։ [Նա]
փոխվում է՝ անկախ [որոշակի] օրից, բարձրանում
է [երկինք] և իջնում [ջրի տակ]՝ անկախ տարվա
ժամանակից, և [այդ պատճառով] նրան կոչում են
աստվածություն։ Կրիաներն ու վիշապները նրանք
են, որոնք, թաքնվելով մութ տեղերում, կարող են
հայտնվել և կարող են անհետանալ» [7, էջ 827]:
Չինական վիշապի որակների մասին
խոսում է նաև Լյու Սյանը (Ք.ա. 79-8) «Շոյուան» աշխատության մեջ: Մասնավորապես կարդում ենք.«Աստվածային վիշապը կարող է
բարձրանալ վերև և կարող է իջնել ներքև, կարող է
մեծանալ և կարող է փոքրանալ, կարող է դառնալ
անորոշ և կարող է դառնալ պարզ, կարող է
կարճանալ և կարող է երկարել... երբեմն հայտնվում
է, երբեմն անհետանում է...» [8, էջ 457]։
«Չժուան-ցզի» աշխատության մեջ Կոնֆուցիոսին, ով Լաո-Ցզիին համեմատում է վիշապի
հետ, վերագրվում են հետևյալ տողերը. «Վիշապը
միավորվելով [որոշակի] ձև է ստանում, իսկ
տրոհվելով դառնում է փայլ, շրջելով ամպի
միգաշղարշի վրա՝ սավառնում է Ինի և Յանի
միջև» [9, էջ 525]։ Ուշադրություն դարձնենք այն
հանգամանքին, որ երկու՝ Ին և Յան սկզբները
վիշապի հետ հարաբերության մեջ իներտ են,
հակադրությունից զրկված։ Նշենք նաև, որ
այսպիսի չեզոքությունը պայմանավորված է
չինական աշխարհայացքով, համաձայն որի՝
արական-երկնային (Ին) և իգական-երկրային
(Յան) սկզբներն են ձևավորում տիեզերքը,
ուստի մեր միանշանակ եվրոպական հակադրական աշխարհայացքը չինացիներին վերագրելուց և այդպես վերլուծելուց կցանկանանք
զերծ մնալ, քանի որ եթե մենք երկրայինը կարող
ենք բոլոր չարիքների մայր համարել և
պարտադիր չհամարել նրա դերն արարչագործության մեջ, ապա ըստ չինական պատկերացումների՝ անգամ առանց Յանի Ինը ոչինչ
ստեղծել չի կարող։ Իհարկե, այստեղ արդեն
առաջ են գալիս տարբեր դպրոցներ` իրենց
յուրօրինակ պատկերացումներով։Վիշապներն էլ
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ցզինի» չժանների թվի հետ…Արդյունքում՝ վիշապը դարձավ տիեզերքի ինքնատիպ մոդել՝ նրա
հիմնական բնութագրիչները մարմնավորելով»
[5, էջ 92-93]։
Մին դարաշրջանում (1368-1644) Բեն ցաո
հան մուն գրում է. «[Նրա] գլխի վրա կա բո-շան,
նաև կոչվում է չի-մու։ Եթե վիշապը չունի չի-մու,
[նա] չի կարող բարձրանալ երկինք» [12, էջ 335]։
Վան Չունի (27ൎ102) «Լուն հեն» աշխատության մեջ նշվում է. «Կարճ [բամբուկի ձողիկների]
գրքերում ասվում է. «[Եթե] վիշապը չունի ծառ [
մեծությամբ գոնե մեկ ] չի, [նա] ոչ մի կերպ չի
կարող Երկինք բարձրանալ» [12, էջ 335]։ Ցին
դինաստիայից Չժոու Հուանը (1730-1798)
խմբագրել է «Ի լին» աշխատությունը, «ծառի»
նշանակությամբ հիերոգլիֆը փոխարինել «ջրի»
իմաստն ունեցող հիերոգլիֆով։
Հիշյալ աշխատության մեջնշվում է նաև, որ
վիշապները բնակվում են ծառերի մեջ։
Հատկանշական է, որ Վան Չունը հերքել և
անհիմն է համարել այն պատկերացումները, որ
վիշապները թաքնվում են պալատներում,
շենքերում, ծառերում։ Նա նշում է. «Ասում են, որ
վիշապները թաքնվում են ծառերի մեջ և սքողվում
են շենքերում, իսկ երբ ամպրոպն ու կայծակը
կոտրում են ծառը կամ քանդում շինությունը,
վիշապը հայտնվում է դրսում։ Իսկ երբ վիշապը
հայտնվում է, ամպրոպը վերցնում է նրան և
բարձրացնում
Երկինք։
Ժամանակակիցները,
անկախ այն բանից, թե հիմար են, խելացի են,
արժանավոր են, թե քամահրելի, բոլորն էլ ասում
են, որ դա հենց այդպես է։ [Սակայն] եթե հարկ
լինի դրանում ինչպես պետք է խորասուզվել, ապա
[պարզ կդառնա, որ այդ ամբողջն էլ] դատարկ
ճառեր են»:
Սակայն «Ցզյան բաո Չժուան» աշխատության մեջ Սուն ցզեն գրում է. «Վիշապը,
ցանկանալով սավառնել, նախ հիմնվում է չի ծառի
վրա» [12, էջ 336], այսինքն՝ այստեղ ևս ծառի
հետ կապ իսկապես գոյություն ունի։
Որոշ հետազոտողներհամարում են, որ
վիշապը չինական կրոնական պատկերացումներում ոչ թե անտառային աստվածություն է, այլ
արդեն Ք. ա. երկրորդ հազարամյակից ձևավորված տոտեմ։ Չինաստանի Լուննան մարզի
այլաո ցեղի մոտ կար առասպել, ըստ որի՝ ծառն
ու վիշապը միավորված ամբողջություն են։ Նույն
այլաո ցեղից Շա-ի անունով աղջկա մասին
առասպել կա, որտեղ նշվում է, որ նա գետից
ջուր խմելու ընթացքում հպվել է մի ծառի,
հղիացել և տասը երեխա ունեցել։ Հետո
պարզվել է, որ ծառն իրականում վիշապ է, որը,
իվերջո, վերադառնում է իր կնոջ՝ Շա-իի և իր
երեխաների մոտ։ Իսկ այդ տասը երեխաներից
մեկը դառնում է կայսր։ Նշենք, որ հետազոտողը
հերքում է, որ ի սկզբանե այլաոյի տոտեմը եղել է
վիշապը, իսկ վերջինս երկրորդական տեղ է

զբաղեցրել, և որ տոտեմը ծառն է եղել։ Վիշապի՝
ծառի մեջ թաքնվելու գաղափարը նա չի
համարում տարածաշրջանային, այլ մարզային։
Վիշապն ասոցացվում է նաև Արևելքի հետ։
Ք.ա. IV հազարամյակում կարելի է հանդիպել
Սիշույպո կոչվող գտածոյի՝ խեցու վրա կատարված վիշապի փորագրության, որը (վիշապի
մասին է խոսքը), թաղման դիրքի հարաբերությամբ, արևելյան կողմում էր։ Արևելյան
կողմին է ասոցացվում նաև ծառը։ Վան Չունը
գրում է, որ «երբ որոտում է ամպրոպը և ճայթում
կայծակը, դրա հետևանքով էլ բարձրանում է
վիշապը, իսկ այդ պահին, երբ ամպրոպն ու
կայծակը հարվածում են ծառին, վիշապը
հայտնվում է [այդ] ծառի կողքին, նույն ժամանակ
ամպրոպի և կայծակի հետ։ Ամպրոպն ու կայծակը
հեռանում են, իսկ վիշապը բարձրանում է վեր
նրանց հետևից, որովհետև ասում են, որ [նա]
համբառնում է Երկինք ծառից» [12, էջ 339]:
Որոշ հետազոտողներ նշում են, որ վիշապը
կապ ունի նաև կայծակի հետ. նրանցից ոմանք
կարծում են, որ վիշապի նախատիպը հենց
կայծակն է։ Այն հանգամանքը, որ կայծակը
հաճախ շանթահարում է ծառեր և տներ,
համարվում է այս կարծիքի ամրապնդման հիմք։
Վիշապի և ծառի կապն այնքան մեծ չի
համարվում, որքան նրա կապը ջրի և երկնքի
հետ [12, էջ 339]։
Վիշապը հին ժամանակներից համարվել է
երկնքի ու մարդու միջնորդը։ Վիշապը նաև
համարվել է աստվածային տարբեր արարածների հեծյալ կենդանի (տե՛ս նկար 9)։ Տարբեր
աստվածությունների՝ վիշապ հեծնելու մասին
առաջին հստակ հիշատակությունները Չժանհոյի (Ք. ա. V-III դդ.) շրջանին են պատկանում։
Սա շատ ընդգծված է Չինաստանի հարավային
շրջանի բնակիչների պատկերացումներում։

Նկ 9. Ձախ կողմում՝ վիշապներից բաղկացած
անվակառք։ Աջ կողմում՝ անմահ-սյանը վիշապին հեծած
թռչում է օդում։ Փորագրություն քարի վրա։ Հան։ Հենան
մարզ, Սիչուան մարզ։

Վերոնշյալ հիշատակություններով ամենահարուստն են չափածո ստեղծագործությունները։ Այս առումով հիշատակելի է Չու ցի
տեքստերի հավաքածուն (Ք. ա. IV դ - Ք. հ. II
դ.), որի Ցզյու հե բաժնում նշվում են ինը աստվածները և նրանց հինգ անվակառքերը՝ բաղկացած վիշապներից. 1. Դուն-հուան թայի, 2. Յուն
չժուան-ցզյուն, 3. Սյանֆու-ժեն, 4. Շաոսի-մին և
5. Դուն – ցզյուն:
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վնասակար մի արարած է [12, էջ 344]։ Այս
վիշապը կապվում է կայսեր հետ, ինչ-որ
իմաստով, այն քաղաքական բնույթի է, նրա
գործառույթները
կապվում
են
կայսեր
արժանավորության հետ և հակառակը։
85-87 թվականները Չինաստանի համար
պտղաբեր տարիներ էին, երկրում հայտնվեցին
44 դեղին վիշապներ։ Միայն 80 թ. չորս
վիշապներ հայտնվեցին Չինաստանում որպես
դրական նշան: Այս վիշապների մասին կայսրերի
պաշտոնական հրովարտակներում կարելի է
հանդիպել, ինչպես նաև Սյուան-դիի Ք. ա. 53 թ.
և Յուան-հեյի 85 թ. էդիկտներում։
Հատկանշական է, որ բուդդայականության
առաջացմամբ
հնդկական
միտքը
սկսեց
հսկայական ազդեցություն թողնել Հնդկաչինի և
դրանից հյուսիս և հյուսիս-արևելք ընկած
տարածքներիվրա, այդ թվում՝ Չինաստանի,
Ճապոնիայի և նույնիսկ Կորեայի գաղափարախոսական տարբեր դպրոցների և տեղային
կրոնների վրա։ Այս հանգամանքը թույլ տվեց
հնդկական նագա օձին ասոցացնել չինական,
ճապոնական վիշապների հետ, քանի որ այս
երեքի պաշտամունքն էլ գլխավորապես կապված
էր ջրի հետ [13, էջ 2]։ Այս նագաները ևս կարող
էին ամպրոպային բնույթի գործողություններ
կատարել և բաժանվել երկնային, աստվածային,
երկրային և այլ կատեգորիաների։
Վիշապների վերաբերյալ Դե-Ֆիսերն այն
կարծիքն է հայտնում, որ նրանք մշտապես
ներկայացրել են պտղաբերությունը։ Ապա նշում
է, որ Չինաստանում վիշապները պատկերվել են
որպես կենդանիներ, որոնք ձմեռը քուն են
մտնում, իսկ գարնանն արթնանում են [13, էջ
22]։ Նրանք ամպրոպի աստվածներ են։ Երբ
դեղին և սև ամպերը կուտակվում են, և երբ
սկսվում է կայծակի շանթահարում, ժամանակակից չինացիներն իրենց նախնիների պես
կարծում են, որ վիշապները կռվի են բռնվել։
Չինացիները կարծում են, որ գարնանը
վիշապները բարձրանում են երկինք՝ կապված
այն հանգամանքի հետ, որ անձրևներ են սկսում
տեղալ։
Չինաստանի ավանդություններում շատ են
նաև բարի կամ լավ նշանները՝ կապված վիշապների հետ։ Հայտնի օրինակ է այն, որ Կոնֆուցիոսի ծննդյան գիշերը երկու կապուտակ վիշապներ հայտնվեցին երկնքում և իջան Կոնֆուցիոսի մոր մոտ և երևացին նրան երազում, ինչից
հետո նա ծննդաբերեց [13, էջ 26]։
Դեղին և կապույտ վիշապները շատ բարի
նշան են համարվել, սակայն երբ նրանք
հայտնվել են ոչ պատեհ ժամանակ և շատ վաղ,
դիտվել են բացասական երանգով։ Այսպես՝ Հան
Ու կայսեր օրոք (25-57 թթ.). հայտնված դեղին
վիշապն այնքան դրական դիտվեց, որ 25-րդ
տարում կայսրն իրեն հռչակեց Շու (Սպիտակ

Չժուան ցզիի դաոսական տրակտատում
պահպանվել է տեղեկություն աստվածային
մարդու մասին, ով ամպերից վեր հսկում է
վիշապին [12, էջ 340]։
Վան Չունը փորձում է պարզել, թե ինչու է
Երկինքը վերցնում վիշապներին իրեն. «[Երբ]
Երկինքն [իրեն] է վերցնում վիշապին, ի՞նչ օգուտ
նրան դրանից։Եթե համարել, որ իշխելով
վիշապներին՝ երկնային աստվածները տեղաշարժվում են, ապա, [քանի որ] աստվածներն
անորոշ են, անձև են և [կարող են] մտնել [փակ
տարածություն] և դուրս գալ [նրանից]՝ չօգտվելով
դարպասներից,
նրանց պետք չէ՛ իշխել
վիշապներին։ Իսկ եթե վիշապներին հեծած թռչում
են անմահները, և Երկինքը
վերցնում է
վիշապներին անմահների համար, ապա [քանի որ]
անմահները բովանդակում են իրենց մեջ Երկնքի
ամենաբարակ ցին, [ինչից նրանց] մարմինները
թեթև են և [թույլ են տալիս նրանց ] սավառնել
օդում կարապների նման, նրանց պետք չէ՛ թռչել
վիշապներին հեծած» [12, էջ 341]:
Առասպելներից հայտնի ու սիրված է Հուանդիի մասին պատմությունը՝ Շի-ցզի-ում հիշված,
որը նաև Վան Չունն է հիշատակում.
«Կոնֆուցիական գրվածքներում ասված է՝ Հուանդին հավաքում էր մեղր Շոուշան լեռան վրա և
Ցզինշին լեռնալանջում եռոտանի սեղան դրեց։ Երբ
եռոտանին արդեն պատրաստ էր, հայտնվեց
վիշապը և, ուղղելով բեղերն ու մորուքը, իջավ՝
հանդիպելուՀուան-դիին։ Հուան-դին ելավ վիշապի
վրա և հեծնեցնրան, իսկ [նրա] նախարարներն ու
հարճերը՝ թվով շուրջ յոթանասուն մարդ, ելան
[վիշապի վրա] տիրակալի [հետևից], ինչից հետո
վիշապը
սլացավ
վեր։
Մնացած
մանր
պաշտոնյաներին չհաջողվեց ելնել [վիշապի վրա],
և այդ ժամանակ բոլոր նրանք բռնվեցին վիշապի
բեղերից։
[Արդյունքում],
վիշապի
բեղերը
արմատով դուրս պոկվեցին, իսկ Հուան-դիի աղեղն
ընկավ [հողին]»։ Նշենք, որ հետագայում վիշապն
այնքան սովորական կենդանի է սկսում
համարվել, որ նրան կարող է հեծնել գրեթե
յուրաքանչյուրը։
Նշվում
է
նաև
նրան
վարժեցնելու մասին [12, էջ 343]։
Վիշապը հետագայում շատ է ասոցացվել
ձիու հետ։
Հետաքրքիր է, որ մինչկայսերական (մինչև
Ք. ա. 221 թ.) և հետկայսերական ժամանակաշրջանների միջև իմաստային փոփոխություն է
սկսում առաջանալ վիշապի մասին պատկերացումներում։ Այսպես՝ Հան դինաստայի ժամանակ վիշապի առաջին հայտնվելը կայսր Հուեյդիի օրոք բացասական նշան է համարվել։ Նույն
այս դինաստիայի օրոք առաջացավ դեղին
վիշապը, որը դիտվեց բացառապես դրական
նշան։
Լյույ շի չուն ցյու տրակտատում, սակայն,
նշվում է, որ դեղինվիշապը մարդկանց համար
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չինական պատկերացումներում, ներդաշնակ է,
և հակասությունները, որոնք ներկա են,
հարթվում են միայն այն ժամանակ, երբ Դաոյի
նկատմամբ հավասարակշռված են, այսինքն՝
իրենց տեղում են, այլ ոչ թե առհասարակ
բացակայում են չինական պատկերացումների
մեջ։ Սրա շնորհիվ՝ չարիք հիմնականում
համարվում է ոչ թե վերջինիս գոյությունը, ինչը
ներդաշնակությանը խանգարել չի կարող, այլ
նրա միախառնումը բարու հետ, քանի որ
այստեղ բարիքն առաջանում է կողմերի խիստ
հավասարակշռվածությունից։ Այսպես էլ վիշապը ներդաշնակության մեջ բարի, իսկ քաոսի
մեջ չար է համարվել չինացիների կողմից։
Հատկանշական է, որ չինական դիցաբանության մեջ մեծ նշանակություն ունեն նաև Ին և
Յան սկզբները։ Սրանց դերը վիշապի դերի հետ
փոխկապակցված է։ Վիշապը Ինին ասոցացվելիս դիտվում է արական, երկնային, պտղաբեր
և լուսավոր էակ՝ օժտված ստեղծագործականությամբ, սակայն երբ ասոցացվում է Յանին,
կարող է դիտվել սրանց հակառակ իմաստներով
կամ սինթեզվելով սրանց իմաստներին՝ երկրային, մթին, իգական: Օրինակ՝ վերցնենք մի
հատկանիշ Ինից, մեկ հատկանիշ էլ Յանից և
լրացնենք ամբողջ շարքը, կստանանք՝ Ինարական-անպտղաբեր,
Յան-իգական-անպտղաբեր մի հնարավոր դեպքում, իսկ մյուսում՝ Ինարական-պտղաբեր, Յան-իգական-պտղաբեր,
Ին-արական-մթին, Յան-իգական՝ լուսավոր։ Մի
հանգամանք կա, որ հակադրվող սինթեզների
մեջ ամբողջությամբ բացակայում է. չի կարող
երբևէ Ինը սինթեզվել իգականին և հակառակը,
քանի որ նրանց սեռերն անփոփոխ են։ Մյուս
հանգամանքը, որ անթույլատրելի է, Յանի՝
անպտղաբեր համարվելն է։ Պտղաբերությունը
հատկանիշ է, որին այս սկիզբները ծավալով մեկը
մյուսին չեն զիջում, նրանք դրանով օժտված են
հավասարապես, իսկ մնացած հատկանիշները
հիմնականում յուրահատաուկ են, այսինքն՝
բնորոշ են մեծ մասամբմեկին կամ մյուսին՝
իրենց բացառություններով, իսկ մեր նշած
բացասական անպտղաբեր հատկանիշները շատ
հազվադեպ են հիշատակվում այդպիսին։
Կարևոր է նշել նաև, որ Ինը միշտ երկնքի հետ է
կապված, Յանը՝ երկրի. սա ևս անփոփոխ է։
Բացառություններն ու իմաստները պարզելով՝
մենք կկարողանանք ավելի պարզ տեսնել
վիշապի գաղափարի իմաստները այս կամ այն
գաղափարին ասոցացվելու դեպքում։
Նշենք, որ վիշապը կարող է օժտված լինել
աստվածային
ստեղծագործական
հատկությամբ։ Սակայն, կան դեպքեր, երբ նա զրկված է
դրանից կործանիչ հատկություններ ձեռք
բերելու պատճառով։
Ամփոփելով հարկ ենք համարում նշել, որ
չինական
դիցաբանական
համակարգում

կայսր) և դարաշրջանի անվանումը փոխեց
Լուն-Սին, 龍興՝ «Վեր խոյացող Վիշապ»։
Չինացիներն օգտակար են համարել
վիշապների կռիվը, քանի որ այն անձրևաբեր էր,
սակայն ջրհեղեղները նույնպես դիտվել են
որպես վիշապամարտության հետևանք և
բացասական էին համարվում, ինչպես տեղի
ունեցավ Լուի օրոք (Ք. ա.523 թ.):
Չինացիները կարծում էին նաև, որ լավ
հետևանք ունենալու համար անհրաժեշտ էր, որ
բոլոր
կռվող
վիշապների
մեջ
վերջում
հաղթանակողը լինի դեղին վիշապը։
Եթե Երկնքի շնչառությունը վնասված է
ղեկավարի Դաոյի հետ միասին, ապա վնասված
է նաև վիշապի Դաոն։
579 թ. կարմիր վիշապը սպանեց սև
վիշապին։ Նույն տարում միմյանց դեմ կռվեցին
նաև սպիտակ և սև վիշապները. սպիտակ
վիշապը բարձրացավ երկինք, իսկ սև վիշապն
իջավ երկիր և մահացավ։ Եվ քանի որ սև գույնը
հյուսիսային դինաստիա Չժոուի գույնն էր, ապա
սա նրա անկման նշանը համարվեց, ինչն
իսկապես տեղի ունեցավ երկու տարի անց։
Երկրին հարվածող կայծակը երբեմն
համարվում էր Երկնքի կողմից նշան՝ ուղարկված դադարեցնելու վիշապների կռիվը։
Վիշապի մահը համարվում էր վատ նշան՝
անկախ նրա գույնից, քանի որ գույնը որևէ
դինաստիայի նշան էր, և այս հանգամանքը
կարող
էր
արյունահեղության
վերածվել
իշխանափոխության տեսքով։
Երբեմն վիշապի՝ մինչև գարնանային
ցանքսը հայտնվելը կարող էր համարվել
բացասական, քանի որ այդ ձևով նա կարող էր
խախտել Երկնային Դաոն, որովհետև վիշապը
համարվում էր Երկնքի որդի, որի Դաոն
նույնպես
աններդաշնակ
կգտնվեր,
եթե
չհամապատասխաներ Երկնքի Դաոյին։
Այսպիսով՝ պարզ է դառնում, որ չինացիների
դիցաբանական համակարգում վիշապի գաղափարը հիմնականում բարձր զարգացման է
հասել և համարվում է դրական։ Իհարկե, նրա
դրական դերը չափազանց սերտ և հյուսվածքային կապի մեջ է նրա բացասական կողմերի
հետ, սակայն այստեղ կարող ենք նշել, որ
հեթանոսական գիտակցության մեջ գրեթե ամեն
պաշտամունքային օբյեկտ կարող է ունենալ իր
բացասական
կողմերը
հատկապես,
երբ
ստանձնում է պատժիչ գործառույթներ։ Սակայն,
կարծում ենք, որ ճշմարտացի չի լինի
չինացիների պատկերացումներում անտեսել
բացարձակ բարի պաշտամունքային օբյեկտի
ներկայությունը. խոսքը Դաոյի մասին է։
Կարծում ենք, որ սա նման է դիալեկտիկայի
օրենքներից
մեկին՝
հակասությունների
միասնության հեգելյան կանոնին, որն այստեղ՝
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վիշապի գաղափարական իմաստները բազմազան են, սակայն նկատենք, որ դրական կողմերը
գերակշիռ մասն են կազմում։ Միանշանակությունն այստեղ բացակայում է։ Իհարկե, միայն
վիշապների մասին պատկերացումների դեպքում
չէ, որ միանշանակություն գոյություն չունի, այլ
սա լայն տարածումունի հեթանոսական դիցաբանական համակարգերում։ Չափազանցհին
դիցաբանական համակարգերում իմաստային
հեղաշրջումներն ու փոփոխությունները մեծ
հավանականության սանդղակ ունեն և երբեմն
բխում են անհրաժեշտությունից։ Այսպես էլ
վիշապների մասին պատկերացումներն են,
որոնք իմաստի տեսակետից մեծամասնություն
են դրական հարթակում, երկրորդ տեղում
բացասական իմաստային երանգներն են,
որոնքհիմնականում հանգամանքների անսպասելիությունից էին բխում, երբեմն չհասկացվելու
դեպքում էին համարվում բացասական, երբեմն
էլ պաշտոնապես բացասական համարվող
իմաստն արհեստական-դրական մեկնաբանությամբ հաղթահարվում էր։ Հատկանշական
ազդեցություն ունի իմաստային փոփոխությունների վրա նաև աշխարհագրական դիրքին
հատուկ աշխարհայացքը, քանի որ ոչ եվրոպական կարծրատիպային և ընդգծված ուղղադավան անվանվող համակարգերի բացակայությունը կամ փոքրամասնությունն Արևելյան
Ասիայում նույնպես մեծացնում է իմաստային
փոփոխությունների հավանականությունը։
Օգտագործված գրականության ցանկ
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Образование в течение всей жизни и его влияние на
становление культурной идентичности личности
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The lifelong education and its impact on the formation of a person's cultural identity
Panibrattsev A. V.
Doctor of Philosophy, professor, Moscow State Technical University of Civil Aviation (Moscow, Russia)
pasabas@yandex.ru
Annotation. This research is devoted to the consideration of the actual issue of the influence of lifelong education on
the formation of a person's cultural identity. In order to achieve the stated goal, the author managed to solve a number
of priority tasks, including the term cultural identity from the perspective of various scientific approaches, and
identified key factors that have a direct impact on its formation and development. Based on the analysis, it was possible
to come to the conclusion that cultural identity is not a static category, but a dynamic one, subject to changes under the
influence of subjective and objective factors, including age, gender, level of education, political and socio-economic
situation, etc.the article Considers the essential and content characteristics of continuing education with the allocation of
its characteristic features. Special attention should be paid to the analytical work on studying the main stages of human
learning and identifying how cultural identity is formed at each stage. The author substantiates the position that a
modern person should not be competitive in a separate field, but should be a complete culturally enriched subject who is
able to build relationships with other people and the environment.
Keywords: lifelong education, cultural identity, preschool age, school, higher education institution.

Կյանքի ընթացքում ուսումը և դրա ազդեցությունը անհատի մշակութային
ինքնության ձևավորման վրա
Պանիբրատցեվ Ա. Վ.
փ.գ.դ., պրոֆեսոր, Մոսկվայի քաղաքացիական ավիացիայի պետական տեխնիկական
համալսարան (Մոսկվա, Ռուսաստան)
pasabas@yandex.ru
Ամփոփում. Այս հետազոտությունը նվիրված է անձի մշակութային ինքնության ձևավորման վրա ցմահ կրթության ազդեցության բուն խնդրի քննարկմանը: Նշված նպատակին հասնելու համար հեղինակին հաջողվեց
լուծել մի շարք գերակա խնդիրներ, այդ թվում `մշակութային ինքնություն տերմինը` տարբեր գիտական մոտեցումների տեսանկյունից, և առանձնացրեց հիմնական գործոնները, որոնք անմիջական ազդեցություն ունեն
դրա ձևավորման և զարգացման վրա: Վերլուծության հիման վրա կարելի էր եզրակացնել, որ մշակութային
ինքնությունը ստատիկ կատեգորիա չէ, այլ դինամիկ, ենթակա է փոփոխությունների սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ
գործոնների ազդեցության տակ, ներառյալ տարիքը, սեռը, կրթության մակարդակը, քաղաքական և սոցիալտնտեսական իրավիճակ և այլն: Հոդվածում դիտարկվում են շարունակական կրթության կարևոր և բովանդակային բնութագրերը դրա բնորոշ հատկությունների բաշխմամբ: Հատուկ ուշադրություն պետք է դարձնել վերլուծության աշխատանքին մարդու ուսուցման հիմնական փուլերը ուսումնասիրելու և յուրաքանչյուր փուլում
մշակութային ինքնության ձևավորման վերաբերյալ: Հեղինակը հիմնավորում է այն դիրքորոշումը, որ ժամանակակից մարդը չպետք է մրցունակ լինի առանձին ոլորտում, այլ պետք է լինի մշակութային ամբողջական
հարստացում ունեցող սուբյեկտ, ով ի վիճակի է հարաբերություններ կառուցել այլ մարդկանց և շրջակա
միջավայրի հետ:
Վճռորոշ բառեր՝ ցմահ կրթություն, մշակութային ինքնություն, նախադպրոցական տարիքը, դպրոց,
բարձրագույն ուսումնական հաստատություն

В последние годы в нашей стране особенно
остро встал вопрос о сохранении культурной
идентичности всего народа. Это обусловлено
событиями предшествующих лет, включая
введение в отношении отечественных субъектов
хозяйствования и частных лиц финансовоэкономических санкций, присоединения Крыма,

внутренними противоречиями, возникающими
на почве национальных и религиозных недопониманий и конфликтов и т.д. Люди стали
большее внимание уделять единению. У граждан
обострилось чувство принадлежности к конкретному народу и государству.
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соотнесения с окружающими: это описание себя,
сопоставленное с описанием, которое составляют о нас другие люди. При этом заслуживает
внимание динамичность и постоянная изменчивость данной системы. Это объясняется тем, что
каждая дискурсивная позиция не является
стабильной и подвержена изменениям. [6, с.63]
По нашему мнению, положительной оценки
в подобном понимании культурной идентичности заслуживает тот факт, что ее содержание
охватывает не только процесс самоопределения,
но и соотнесение с окружающим миром и
обществом. Дело в том, что идентичность
является самой собой только в том случае, если
она подтверждается другими субъектами.
Необходимо подчеркнуть, что культурная
идентичность не появляется из ниоткуда. Она не
свойственна человеку от рождения. Она формируется постепенно в процессе развития, может
меняться кардинальным образом в зависимости
от личных взглядов и убеждений человека, его
пола и возраста (объективных факторов) и при
взаимодействии с окружающим миром и
обществом (воспитание в семье, получение
образования, знакомство со средствами массовой информации и т.д.). С учетом этого, можно
говорить о том, что основными факторами
формирования культурной идентичности в
настоящее время выступают следующие:
 воспитание в семье;
 образование (дошкольное, школьное,
вузовское, послевузовское);
 средства массовой информации (телевидение, радиовещание, Интернет). [2, с.107]
Важно понимать, что образование в традиционном смысле в современных условиях развития общества утрачивает свою актуальность. На
сегодняшний день уже мало владеть определенными знаниями и навыками для того, чтобы
стать грамотным человеком, настоящим профессионалом своего дела. Акцент смещается в
сторону непрерывности образования как одного
из ведущих факторов становления социально
зрелой во всех отношениях личности, имеющий
теоретический базис определенных знаний,
собственного видения конкретного вопроса,
отношения к конкретной ситуации и т.д.
Чтобы понять, каким образом образование в
течение всей жизни соотносится со становлением культурной идентичности, необходимо
рассмотреть общую характеристику данного
понятия.
Прежде всего, отметим, что обучение на
современном этапе развития человека, в том
числе специалиста, не должно ограничиваться
лишь получением основного образования. Оно

Примерно 10 лет назад наши соотечественники мечтали в поисках лучшей жизни покинуть
страну и перебраться на постоянное место
жительства в благополучную, как им казалось,
Европу или США. Однако сегодня ситуация
полярно изменилась. На это повлияло множество факторов политического, экономического,
социального и другого характера. Немаловажную роль в упрочнении данной позиции в умах
людей сыграли идеи концепции образования в
течение всей жизни, которые ежедневно находят
свое воплощение в реальности. В этой связи
целесообразно провести исследование вопросов,
связанных с тем, каким образом непрерывное
образование влияет на становление культурной
идентичности личности.
В контексте данного исследования, прежде
всего, необходимо определить, что представляет
собой понятие "культурная идентичность" и
какие факторы влияют на ее формирование и
развитие.
Следует подчеркнуть, что сущностно-содержательная характеристика культурной идентичности и смысловое наполнение данного понятия
зависит от области знаний, которая его исследует. Так, с точки зрения межкультурной коммуникации, культурная идентичность представляет
собой осознанное принятие человеком определенных норм культуры и образцов поведения,
ценностных ориентаций и языка, понимание
своего «я» с позиций тех характеристик, которые
приняты в конкретном социуме, а также отождествление себя с его культурными образцами.
При этом можно сказать, что культурная идентичность предполагает наличие у человека
устойчивых личностных качеств, благодаря
которым те или иные явления или люди
вызывают у нас чувство симпатии или
антипатии. [9, с.37]
Л.В. Мельникова придерживается похожей
позиции и предлагает понимать под культурной
идентичностью некий синтез реально существующей культурной самобытности, индивидуальности социокультурного субъекта и осознания
данным субъектом этой самобытности [7, с.15].
Анализируемое мнение учитывает только
личное отношение конкретного субъекта, что
несколько сужает проблематику определения
дефиниции.
С позиции антиэкзистенциалистской концепции, культурная идентичность представляет
собой сложившуюся систему дискурсивных
положений, которая связана с ключевыми узлами культурного значения. К ним можно отнести пол, возраст, класс, расовая и национальная
принадлежность, вероисповедание и т.д.). Они
возникают как результат самоопределения и
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активно контактировать с кругом своей семьи,
усваивая более широкий круг элементов
культуры. Общаясь со своими сверстниками
ребенок практикуется в действиях присвоенных
им от взрослого через уже достаточно сформированную знаковую систему. В подобных отношениях ребенок дошкольного возраста не только
принимает на себя роль другого, но и легко
идентифицируется с ним, усваивая тип его поведения, чувств и мотивов или приписывая ему
свои. Можно говорить о том, что это типичная
форма. Благодаря экстериоризационной идентификации ребенок-дошкольник достаточно просто
идентифицирует себя с героями сказок, экстраполируя на них свой эмоциональный опыт.
В процессе усвоения элементов культуры
включаются механизмы идентификации – осознание чувства принадлежности к данной культуре, выстраивание личностного образа «человека культуры». На данном этапе постепенно
происходит культурная идентификация.
Следует подчеркнуть, что на данном этапе
развития ребенок становится полноправным
представителем некой общности, только благодаря овладению культурой, включая такие ее
элементы, как ценности, нормы, способы
общения, эталонами и способами оценивания и
самооценивания.
Следующий этап взросления ребенка – старший дошкольный возраст. Этот период связан с
интенсивным развитием интеллектуальной,
нравственно-волевой и эмоциональной сфер
личности. Развитие личности и деятельности
характеризуется появлением новых качеств и
потребностей. Кроме этого, существенным
образом расширяются знания о предметах и
явлениях, которые ребенок ранее не наблюдал:
они были ему недоступны. Детей интересуют
связи, существующие между предметами и
явлениями. Проникновение ребенка в эти связи
во многом определяет его развитие.
Необходимо отметить, что смена возрастной
группы - переход в старшую - непосредственно
связан с изменением психологической позиции,
характерной для ребенка. Он впервые начинает
ощущать себя самыми старшими среди других
детей в детском саду. В свою очередь, на
воспитателя возлагается задача помочь каждому
ребенку-дошкольнику понять свое новое положение. Он должен поддерживать ощущение
«взрослости» и на этой основе вызвать у них
стремление к решению новых, более сложных
задач познания, общения, деятельности.
Неотъемлемым условием полноценного
развития детей старшего дошкольного возраста
является
содержательное
общение
со
сверстниками и взрослыми. Важным показа-

предполагает проявление постоянной активности и заинтересованности, которые нацелены
на совершенствование уже имеющихся знаний и
навыков, их расширение и оптимизацию, приобретение новых компетенций с учетом
внедрения инновационных технологий, саморазвитие и самосовершенствование. [5, с.320].
С учетом этого, целесообразно выделить
несколько признаков, которые характеризуют
непрерывное образование. К ним относятся
следующие:
 длительность процесса образования
(образовательная траектория не имеет конечный
момент, она полностью совпадает с жизненной);
 органическое сочетание образовательной
деятельности с другими видами социальной
активности, в том числе с трудовой, культурной
и т.д.;
 преемственность
образовательных
практик, плавные, сглаженные переходы от
низших ступеней образования к высшим,
которые дополняют и уточняют друг друга.
Становление культурной идентичности
целесообразно рассматривать в онтогенезе,
начиная с самого рождения человека. Первоначальный этап идентификации самого себя
начинается с ощущения собственного тела.
Ребенок узнает свое тело в процессе практического вовлечения в субъект-объектные отношения, пытается его контролировать и со
временем овладевает этим навыком. В первые
недели своей жизни ребенок учится подражать
отдельным действиям, которые ему демонстрируют. Таким образом, он формирует свою паралингвистическую знаковую систему (улыбка,
жесты, мимика и т.д.) на врожденной основе
через присвоение ребенком идентифицируемого
поведения взрослого. Ребенок начинает вызывать у матери эмоционально выразительное
отождествление с ним. Эти идентификационные
отношения со взрослым и обратный процесс на
ранних этапах онтогенеза способствуют эмоциональной причастности ребенка к человеческому
роду [4, с.66]. Говорить о культурной идентификации на данном этапе ещё рано. Такая
система ещё крайне элементарна, но вместе с
тем она стимулирует реакции родителей.
Когда ребенку исполняется 2 года, у него
развиваются речевые навыки, которые позволяют выразить себя во «вне»: рассказывать о
своих действиях и мыслях, без чего познание
самого себя невозможно.
Некоторые специалисты утверждают, что
осознание себя является центральным компонентом речи в генезисе самоопределения.
Помимо этого, благодаря речи ребенок начинает
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уважение к другим национальностям, усвоение
национальных традиций, обычаев, истории,
языка, норм и ценностей общества. Большую
роль начинают играть авторитетные для ребенка
личности, поведению которых он старается
подражать.[3, с.165]
В то же время школьники - это наиболее
уязвимая, доверчивая, открытая к восприятию
новой информации социальная группа. Большое
влияние
на
формирование
национальнокультурной идентичности личности школьника
оказывает социальный контекст посредством
общения с родителями, сверстниками, учителями. Кроме этого, большое влияние оказывают
средства массовой информации и Интернет. В
совокупности они формируют как положительные, так и отрицательные компоненты идентичности, особенно в тех сферах, в которых у
школьника отсутствует собственный опыт.
Т.Л. Осколова продолжает рассмотрение
процесса становления культурно идентичности в
студенческом возрасте. Она отмечает, что к
моменту поступления в высшее учебное
заведение молодые люди уже имеют национально-культурную идентичность различной
степени зрелости [8, с.13]. В то же время
потребность в ее формировании остается крайне
актуальной. Это обусловлено тем, что студенческое сообщество является интеллектуальным
потенциалом нации, вбирающим в себя и
реализующим в гражданской и профессиональной деятельности приоритетные задачи
развития всего общества. В этой связи особую
значимость в системе высшего образования
приобретает выявление возможности педагогического сопровождения процесса дальнейшего
формирования культурной идентичности студентов как надэтнической сопричастности к
социокультурным, межэтническим, профессиональным и гражданским аспектам общенационального пространства.
Следует подчеркнуть, что формирование
культурной идентичности у представителей
студенческого сообщества сопряжено с комплексом особенностей, которые проявляются в
том, что студенты в большинстве случаев
находятся в поликультурном обществе, поэтому
необходимо развивать способности ценить
культурное многообразие, обладать готовностью
взаимодействовать с другими людьми, сохраняя
свое культурное наследие и развивая имеющийся
культурно-личностный потенциал в общенациональных целях.
Но с окончанием высшего учебного заведения не прекращается образовательная деятельность, а, следовательно, и формирование
культурной идентичности человека. Дело в том,

телем самосознания детей данной возрастной
группы является оценочное отношение не только
к себе, но и к другим людям. Положительное
представление о своем возможном будущем
облике впервые позволяет ребенку критически
отнестись к некоторым своим недостаткам и с
помощью взрослого попытаться преодолеть их.
Выступая активно действующим лицом в
процессе взаимодействия с внешним миром,
дошкольник познает его, а вместе с тем познает
и себя. Через самопознание ребенок приходит к
определенному знанию о самом себе и окружающем его мире. Опыт самопознания создает
предпосылки для становления у дошкольников
способности
к
преодолению
негативных
отношений со сверстниками, конфликтных
ситуаций. Знание своих возможностей и
особенностей помогает прийти к пониманию
ценности окружающих людей.
Педагог создает условия для формирования
у старшего дошкольника высокого уровня этнокультуры в процессе этнокультурного воспитания. При этом реализация задач этнокультурного воспитания детей проявляется через
организацию фольклорных праздников и
развлечений, в патриотическом воспитании,
приобщения детей к народной традиционной
культуре. В рамках стимулирования познания
исторических сведений происходит развитие
интереса у детей дошкольного возраста к
прошлому предметов, их преобразованию и
созиданию.
Таким образом, подводя итог данному этапу
развития, можно сказать, что культурная
идентичность у детей дошкольного возраста
находится в зачаточном состоянии. Она только
начинает развиваться и требует создания
определенных условий.
Следующий этап становления культурной
идентичности – школьный возраст. Это обусловлено тем, что в этом периоде ребенок способен
глубоко
воспринимать
нормы,
ценности,
традиции и др. элементы культуры. В этом
возрасте он восприимчив к эмоциональноценностному, духовно-нравственному развитию,
гражданскому воспитанию. Кроме этого, школа
выступает тем институтом, который играет
колоссальную роль в социализации ребенка. При
этом недостатки развития и воспитания в этот
период жизни весьма проблематично восполнить
в последующие годы.
Е.В. Гришенкова обращает внимание на то,
что уже в младших классах начинается осознанное формирование национально-культурной
идентичности. В этот период происходит
закладка таких важных компонент, как отнесение
себя к определенной нации, патриотизм,
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течение всей жизни способно сформировать
культурно целостного человека, способного
отождествлять себя неотъемлемой частью
конкретной общности.

что в современных условиях трудно, окончив
институт однажды, стать настоящим профессионалом своего дела, конкурентоспособным в
конкретной сфере деятельности. Сегодня
человек-специалист, чтобы оставаться на плаву,
должен постоянно пополнять свой багаж знаний
посредством повышения квалификации, переподготовки, расширения собственных интересов
и т.д. Сегодня специалист должен быть не
узконаправленным, а иметь знания в широкой
области.
Рассматривая вопросы, каким образом
образование в течение всей жизни оказывает
влияние на становление и развитие культурной
идентичности, необходимо отметить, что ядром
культурной идентификации служат представления о принципиальной нестабильности социальной жизни. Это, в свою очередь, требует от
каждого человека проявления личностной
заинтересованности в повышении персональной
устойчивости в нестабильных условиях посредством постоянного самосовершенствования.
Действительно, глобальное общество, которое
характеризуется определенной сложностью и
динамизмом, предъявляет достаточно жесткие
требования к субъектам принятия решений, от
которых требуется развитый навык рефлексии
над условиями и последствиями выбора.
Указанный факт актуализирует задачу формирования личностной готовности к поведению в
нестандартной ситуации поиска решений, к
принятию ответственности за все последствия
предпринятых шагов в различных сферах деятельности. От системы непрерывного образования требуется формирование установки на
рационализацию данного типа поведения. [1,
с.481]
Таким образом, как показало проведенное
исследование, становление культурной идентичности нельзя однозначно связать с каким-либо
отдельным периодом жизни и социализации
человека. Начиная от самого рождения, у
ребенка происходит осознание себя частью
целого. Позже, становясь школьником и в
последующем студентом взгляды под влиянием
окружающей среды и общества изменяются,
преобразуются, получают новое смысловое
наполнение. Однако после окончания вуза,
становление культурной идентичности не
прекращается. Особенно это актуально в
современных условиях, когда непрерывное
образование является стратегической задачей
развития общества. Именно образование в
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Вопросы освобождения армении в политической теории Гукаса Карнеци
(конец XVIII в.)
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Аннотация. Видний государственный и религиозный деятель, Католикоса Всех армян Гукаса Карнеци (17801899) за годы русско-турецкой войны (1787-1791) отправил множество рапорта и письма руководствам
русского военного ведомства, обсуждая вопросы освобождения Армении от турецко-персидского иго.
Эти вопросы Карнеци обсуждал также с армянскими общественними деятелями. В письмах выражены
разнообразия политических теории раазних армянских деятелей, их переживания и отношение к политическим
и религиозным проблемам армянского народа.
Эти письма очень интересны для изучения национально-освободительной движении армянского народа.
Ключевые слова. Католикос Всех армян, Армянская епархия, политический, епархиальный предводитель,
российское провительство, Г. Потемкин, Кафедральный Собор Св. Эчмиадзин, политическая теория, переписка,
государственный.

The Question of the Liberatione of Armenia in the Political Theory of Ghukas Karneci
(at the end of the XVIII c.)
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Abstract. The prominent political and religious figure Catholicos of All Armenians Ghukas Karneci (1780-1899)
during the Russian-Turkish War (1787-1791) send a lot of reports and letters to Russian military figures and discussed
the question of the liberatione of Armenia from the Turkish-Persian yoke.
G. Karnqci discussed the question of the liberatione of Armenia also whit armenian social figures. The letters depict the
defferends of political theori the armenian figures, their feelings and attitude to the problems they are worried about
political and religions life of armenian people. These letters are veri interesting for studying Armenian nationalliperation movement.
Key words. Catholicos of All Armenians, Armenian eparchy, political, the leader of the Armenian Eparchy, the
Russian govermant, G. Potyomkin, The Cathedral of Holy Etchmiadzin, the political theory, The letters, state.

XVIII դ. Արևելյան Հայաստանում կենտրոնական իշխանության բացակայության և պարսկական տիրապետության պայմաններում, ինչպես հայտնի է, որպես բնակչությանը համախմբող ուժ, կարևորվում էր Էջմիածնի դերը: Հայ
կաթողիկոսներն ակտիվ գործունեություն էին
ծավալում երկրի ոչ միայն սոցիալ-տնտեսական
և մշակութային, այլև քաղաքական կյանքում:
Աստիճանաբար ավելի է ընդգծվում Հայոց
կաթողիկոսի դերի կարևորությունը դարավեր-

ջին սկսված ռուսական այսրկովկասյան արշավանքներին աջակցելու տեսանկյունից: Դա հասկանալի է դառնում, եթե վերհիշենք, որ այդ ժամանակաշրջանում հայ ազատագրական շարժման կարևոր միտումներից մեկը ռուսական
զենքի օգնությամբ պարսկա-թուրքական տիրապետությունից հայ ժողովրդի ազատագրումն էր:
Ժամանակի հայ ազգային գործիչների (Ս. ՏերՍահակյան, Հովսեփ Արղության, Հովհաննես
Լազարյան, Շահամիր Շահամիրյան և այլք)
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համար անկյունաքարը նորընտրյալ Ղուկաս
Կարնեցի (1780-1799) կաթողիկոսի ակտիվ
քաղաքական գործունեությունն էր, ինչն իր
արտահայտությունը գտավ վերջինիս հետ
նամակագրության մեջ:
Կարնեցու գահակալության առաջին օրերից
սկսած Ռուսաստանի հայոց թեմի առաջնորդ
Հովսեփ արքեպիսկոպոս Արղությանը (17731801) նրան խորհուրդ է տալիս նամակագրական
կապ պահպանել ռուս պետական ու հոգևոր
գործիչների հետ, վերջինների հետ բանակցել
Հայաստանի ազատագրության վերաբերյալ:
Նոր
թեմակալ
առաջնորդը
սակայն,
ռուսներին ընդառաջելու հարցում հանդես բերեց
ծայրահեղ զգուշավորություն, հատկապես, երբ
դրվում էր դեպի հարավ արշավող ռուսական
զորքին աջակցություն ցուցաբերելու հարցը:
Գահակալության առաջին շրջանում Ղուկաս
Կարնեցու նամակներն՝ ուղղված ռուս պետական գործիչներին, գրեթե միանման՝ շնորհակալական ու բարեմաղթանքային բովանդակություն են կրում: Այսպես օրինակ, 1781 թ. Հունվար-փետրվար ամիսներին Կարնեցին նամակներ է գրում Ազովի նահանգապետ, գեներալպորուչիկ Վասիլի Չերտկովին և Նոր Նախիջևանի պարետ, գեներալ-մայոր Սիմեոն Գուրևին՝
շնորհակալություն հայտնելով Նոր Նախիջևանի1 բնակիչներին հատկացված տնտեսական
աջակցության համար և խնդրում այսուհետև ևս
բարեհաճ գտնվել հայերի հանդեպ [5; 6]:
1782 թ. հունվարին Կարնեցին նամակներ է
գրում գեներալ, իշխան Գ. Պոտյոմկինին2, վերջինիս ազգական, գեներալ Պավել Պոտյոմկինին,
կոմս, գեներալ-ֆելդմարշալ Պյոտր Ռումյանցևին, կոմս Նիկիտա Պանինին (արտաքին
քաղաքականության հարցում Եկատերինա
Երկրորդի (1762-1796) խորհրդականը), գեներալ
Վլադիմիր Դոլգորուկովին և այլոց՝ շնորհակալություն հայտնելով հայ ժողովրդի, Ս. Աթոռի և
հայության հանդեպ տածած բարեկամական
վերաբերմունքի համար [5; 13; 15]:
1780 թ. հունվարի 30-ին և 1783 թ. հունվարի
17-ին3 նույնաբովանդակ նամակներ հղելով
գեներել Գ. Պոտյոմկինին, Կարնեցին գրում է, որ
հայերի ազգային հարցերի վերաբերյալ ռուսական արքունիքին կծանուցեն Յակոբ Ռեյնեգսն
(ռուս պետական գործիչների գործակալը, ում
միջոցով երբեմն կատարվում էր նամակա-

տարությունը) ու ռուսական արքունիքում մեծ
հեղինակություն վայելող Հովհ. Լազարյանը:
Խնդրում է վերջիններին աջակցել Հայաստանի
վերաբերյալ բանակցություններում4:
Ինչպես տեսնում ենք, կաթողիկոսի նամակները զգուշավոր են և ակնարկային: Ճիշտ է,
նրա քաղաքական հայացքներում մշտապես
առկա էր Հայաստանը Ռուսաստանի օգնությամբ ազատագրելու հայեցակարգը, սակայն
որպես հայության անվտանգության երաշխավոր, կաթողիկոսը ձգտում էր կտրուկ գործողություններով չգրավել Երևանի խանի և պարսիկների ուշադրությունը5: Ահա ինչու որոշ նամակներ միայն ժլատ ակնարկներ են պարունակում
նրա տեսակետների վերաբերյալ, իսկ որոշները,
ինչպես օրինակ 1781 թ. գրած, բացահայտորեն
արտահայտում են կաթողիկոսի ձգտումները՝
Այսրկովկասում Ռուսաստանի տիրապետության տարածման և Հայաստանը պարսկական
տիրապետությունից ազատագրելու հարցում [5;
15]:
Ղ. Կարնեցու դիրքորոշումը մեծապես կախված էր ժամանակի կարևորագույն իրադարձություններից: Նա ուշի ուշով հետևում էր ընթացող ռուս-թուրքական (1787-1791) պատերազմի
ընթացքին՝ փորձելով հասկանալ, թե
դրա
արդյունքում հաշտություն կկնքվի՞ թուրքերի
հետ, թե՝ ոչ [5]: Կարնեցին մտավախություն
ուներ, որ ռուսների հետ հաշտություն կնքելով,
թուրքերն ու պարսիկները դարձյալ գործելու
ազատություն կստանային Հայաստանում:
Ռուս պետական գործիչներն իրենց հերթին
միջոցներ են ձեռք առնում կապեր հաստատելու
Հայոց կաթողիկոսի հետ՝ ինչը վերջինիս ակտիվ
քաղաքական գործունեության մեջ ներքաշելու և
նրա միջոցով տեղի ժողովուրդների վրա
ներգործելու մտայնությունն ուներ: Հյուսիսային
Կովկասի բանակի գլխավոր հրամանատար
նշանակված գեներալ Պ. Պոտյոմկինը 1782 թ.
ժամանելով Հյուսիսային Կովկասի Գեորգիևսկ
ամրոց, այդտեղից նամակագրական կապեր է
հաստատում Ղուկաս Կարնեցու հետ [15]:
Գ. Պոտյոմկինը 1782 թ. վերջերին և 1783 թ.
սկզբներին Այսրկովկաս է ուղարկում իր ներկայացուցչին, որը հայ գործիչների հետ բանակցում
էր Ռուսաստանի ռազմական օգնությամբ
4

1780 թ. հունվարից Պետերբուրգում ռուս քաղաքականռազմական գործիչների հետ ընթանում են խորհրդակցություններ Հայաստանի վերաբերյալ, որին հայերի կողմից
մասնակցում էին Հովհ. Լազարյանն ու Հովսեփ Արղությանը: [13, док. 117, с. 195, док. 127, с. 208; 5, էջ 290-292,
15, с. 55].
5
Կարնեցու թողած մեծածավալ ձեռագրային հավաքածուի
մեջ քաղաքական բովանդակության հատվածները շատ քիչ
են և համառոտ: Անգամ որոշ նամակների սևագրությունների մեջ քաղաքական իրադարձություների նախնական նկարագրությունները ջնջված-հանված են, որպեսզի
դրանք հետագայում մաքրագրի մեջ տեղ չգտնեն: [3, թ. 7ա]

1

Նոր-Նախիջևանի հայկական գաղթօջախը, որն
ընդգրկված էր Ազովի նահանգի կազմում, ձևավորվել էր
1770-ական թթ. վերջերին՝ Ղրիմից գաղթած հայերի
կողմից,:
2
Գ. Պոտյոմկինը (1739-1791) Հարավային Ռուսաստանի
կառավարիչն էր, Նովոռոսիյսկի, Ազովի և Աստրախանի
գեներալ-նահանգապետը:
3
Սույն նամակը Մ. Ներսիսյանի խմբագրականում
թվագրված է 1789 թ.: [13, док. 247, с. 379-380]:

52

Регион и мир, 2021, № 1
Հայաստանը ազատագրելու խնդրի շուրջ: Էջմիածնում գաղտնի խորհրդակցություն է հրավիրվում, որտեղ կաթողիկոսն ու մյուս մասնակիցները հավաստում են իրենց հավատարմությունը
ռուսական գահին, հայցում նրա հովանավորությունը և խնդրում զորք ուղարկել՝ ստանձնելով
դրա պարենավորումը [11]:
1783 թ. փետրվարի 15-ին, ապրիլի 10-ին և
հունիսի 2-ին Պ. Պոտյոմկինը հատուկ նամակներ է գրում կաթողիկոսին, որում ներկայացնում
է ռուսական արշավանքի ընթացքում հայերից
աջակցություն ստանալու ակնկալիքները, այդ
թվում՝ հայ բնակչության շրջանում նախապատրաստական աշխատանքներ տանելու, ռուսական զորքը պարենամթերքով ապահովելու վերաբերյալ [13]: «…Այս զորքը (ռուսական բանակը
- Հ. Ա.) բազմաթիվ է, նա կպահանջի հարկավոր և
անհրաժեշտ կերակուր: …Ձեզ, սրբազան Տեր, ես
խնդրում եմ հրամայել կամ պատրաստել բնակիչներին, որպեսզի այն զինվորները, որոնք գնում
են նրանց ազատելու, ուտելիքի պակասություն
չունենան» [10], - գրում է Պ. Պոտյոմկինը՝
պահանջելով նաև իրեն ծանուցել տարածաշրջանում ընթացող քաղաքական կարևոր
իրադարձությունների մասին:
Կաթողիկոսը շրջահայացորեն վերաբերվելով ռուսական պահանջներին, պատասխանում
է, որ ինքը հոգևորական է և հեռու քաղաքական
գործերից: Նա պարզաբանում է նաև, որ նախապատրաստական աշխատանքները կգրավեն
պարսիկ իշխանությունների ուշադրությունը:
Նամակում Կարնեցին սակայն, ուրախություն է
հայտնում հայ ժողովրդի և Ս. Գահի նկատմամբ
գեներալի բարի մտադրությունների համար,
նշում, որ ռուսական զորքի գալստյանը հույսով
սպասում են և հնարավորինս կաջակցեն: Բայց
արշավող ռուսական բանակին ռազմական օգնություն ցուցաբերել կարող են միայն Արցախի
մելիքները, որոնք «...յօժարութեամբ կամին և
սպասեն գալստեան ձերում, որպէս և մեք: Եւ ի
կողմանէ ուտելեաց ևս ունին զպատրաստութիւն…»6:
Ռուսական զորքի այսրկովկասյան արշավանքների վերաբերյալ նմանօրինակ զգուշավորությամբ Կարնեցին արտահայտվում է նաև Հ.
Արղությանին գրած նամակում, որին խորհուրդ
է տալիս այնպես գործել, որ «ապագայում վնաս
չլինի» [15]:
Ղուկաս Կարնեցու նամակների խուսափողական բովանդակությունը դժգոհություն է
պատճառում հայ ազգային գործիչներին: Հովհ.
Լազարյանը 1783 թ. ապրիլի 12-ին կաթողիկոսին
իր զարմանքն է հայտնում Գ. Պոտյոմկինին

գրած նամակի բովանդակության կապակցությամբ, քանի որ լռության էին մատնված
Հայաստանի համար կարևոր քաղաքական
խնդիրները: Կարնեցին հայտնում է իր մտքի
էությունը. ռուսները դեռևս հեռու են, իսկ
պարսիկները, եթե իմանան իր ցանկությունների
մասին, ապա մեծ վնասներ կպատճառեն հայ
բնակչությանը: Ապա գրում է, որ ինքն աղոթում
է ռուսների մտադրությունների հաջողությամբ
իրականանալու համար [7]:
1783 թ. հուլիսին Արղությանին գրած Կարնեցու մի նամակից տեղեկանում ենք, որ
արքեպիսկոպոսը կաթողիկոսին նախատել էր Պ.
Պոտյոմկինին գրած այն մտքի համար, թե ինքը
լոկ եկեղեցական է և քաղաքական իրադարձություններից անտեղյակ: Հայոց կաթողիկոսը
ճշտում է կատարում՝ մեջբերելով իր խոսքը. «Այլ
մեր գրելն այսպէս է, թէª մեք վանական և եկեղեցական գոլով ո°չ եմք քաջ գիտակ աշխարհային
իրականութեանց» [1]:
Պատմագրության մեջ տեսակետ կա, որ Հ.
Արղությանը ռուսներին Հայաստանի ազատագրության գործի մեջ ներքաշելու նպատակով
կազմակերպում էր, որ կաթողիկոսի նամակները
թարգմանելիս դրանք դառնան ռուսական
ձեռնարկումներին միանգամայն համահունչ:
Այսպես օրինակ, Կարնեցու անորոշ պատասխանը՝ Պ. Պոտյոմկինի 1783 թ. փետրվարի 15-ի
նամակին ի պատասխան, Արղությանն այնպես
էր թարգմանել տվել, որ կաթողիկոսի երկիմաստ,
անորոշ մտքերի փոխարեն գրվում է. «…ողջ հայ
ժողովուրդը ցանկանում է հաղթական զորքի գալուստը և ուրախությամբ հույս ունի ազատագրվելու»7:
Ազգային
հարցերում
զսպվածություն
ցուցաբերելու մեջ Կարնեցուն մեղադրում է նաև
հնդկահայ ազգային գործիչ Շահամիր Շահամիրյանը, որը նրան կոչ է անում որպես կաթողիկոս
զբաղվել երկրի ազատագրության հարցով: Նա
Մադրասում հիմնած տպարանում տպագրված
«Որոգայթ փառացի» օրինակ է ուղարկում Ղ.
Կարնեցուն,
միաժամանակ
ներկայացնում
Հայաստանն ազատագրելու իր ծրագիրը:
Կարնեցու պատասխան նամակը ներկայացնում է հայկական իրականությունը, որը
հեռավոր հնդկաբնակ հայերի համար դժվարպատկերացնելի էր: Նա Շահամիրյանին նկարագրում է պարսկա-թուրքական դաժան տիրապետությունը, թշնամու մեծաքանակ լինելը,
ապստամբության վտանգավորությունը: Այնուհետև անդրադառնում է Շ. Շահամիրյանի
7
Մեր ուսումնասիրության ընթացքում Կաթողիկոսի
նամակների բովանդակությունը Հ. Արղությանի կողմից
վերափոխվելու վերաբերյալ որևէ այլ ստույգ փաստի չենք
հանդիպել: Սույն միտքն առաջին անգամ հանդիպել ենք Ա.
Հովհաննիսյանի մոտ, ումից հղում է կատարել Վ.
Գրիգորյանը: [15, с. 67-68, 7, էջ 63-64]:

6

Նամակն ամբողջությամբ հրատարակված է նաև Մ.
Ներսիսյանի խմբագրությամբ լույս տեսած փաստաթղթերի
ժողովածուի մեջ: [13, док. 153, с. 245].
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Պոտյոմկիններին նոր նամակ չուղարկելը մեկնաբանում է ժամանակի սղությամբ:
Ստանալով խուսափողական պատասխաններ, ինչպես նաև ծանոթանալով Պոտյոմկինին
ուղղած Կարնեցու 1783 թ. հունիսի 28-ի վերևում
մեջբերված նամակի բովանդակությանը, Արղությանը նամակներով բացահայտորեն նախատում է կաթողիկոսին:
Դարձյալ սեպտեմբերի 5-ին, Կարնեցին, ի
պատասխան վերևում նշված 1783 թ. ապրիլի 12ին Հովհ. Լազարյանի գրած նախատինքնամակի, գրում է, որ ներկա քաղաքական
իրավիճակում պետք է շրջահայաց ու զգույշ
լինել. «Զի ա՞րդ է մեզ կարելի յայսմ կասկածալից
վայրի զամենայն ինչ ի թուղթ արձանացուցանել»:
Նա տեղեկացնում է, որ ստացել է Լազարյանի
գրությունը Գանձասարի կաթողիկոսության ու
Արցախի մելիքների հետ թղթակցություններ
վարելու խորհրդի վերաբերյալ: Կարնեցին գրում
է, որ չի կարելի ամեն ինչի վերաբերյալ
բացահայտորեն գրել նամակներում և նշում է, որ
ցարդ Գանձասարի կաթողիկոսությունից նմանօրինակ պատրաստակամության վերաբերյալ
գրություն չի ստացել: Նշում է նաև, որ Պ.
Պոտյոմկինից ստացած երկու նամակներին թեև
չի կարողացել պատասխանել «ըստ մեր ըղձալի
կամակցութեան լիապէս», սակայն ակնարկել է
«զընդունողութիւն և զյօժարութիւն մեր առ
առաջիկայ գործն իւրեանց» [13]:
Կաթողիկոսի համար հստակ էր, որ Գանձասարի կաթողիկոսության ու Արցախի մելիքների
հետ հարաբերությունների աշխուժացումը չէր
կարող աննկատ մնալ պարսկական իշխանություների ուշադրությունից և կարող էր մինչև
ռուսական զորքի ժամանումն անդառնալի
հետևանքներ ունենալ: Այդ է վկայում Լազարյանին գրած Կարնեցու այն տողերը, որ անգամ
Գ. Պոտյոմկինը խուսափել է նամակում բացահայտ գրել քաղաքական իրադարձությունների
վերաբերյալ:
Այնինչ
պարսիկները,
եթե
տեղեկանան «…հետևմանց մերոց …սկսանին
գիշատել զմեզ, յորոց բերանսն իսկ կամք» [13], գրում է կաթողիկոսը՝ միաժամանակ խոստովանելով, որ սրտի մտոք սպասում է ռուսական
օգնությանը: Դրա վառ ապացույցն է այն, որ նա,
այնուամենայնիվ, Արցախի մելիքների ու
Գանձասարի Հովհաննես Հասան-Ջալալյան
կաթողիկոսի (1763-1786/1787) հետ համատեղ
հանրագիր հղեց Պ. Պոտյոմկինին, որում
խնդրում էին արագացնել սպասված արշավանքը
և խոստանում ռուսական զորքին ապահովել
պարենով» [14]:
Ղուկաս Կարնեցու և հայ ու ռուս գործիչների միջև գրված 1784 թ. նամակները գրեթե
նախորդների բովանդակությունն են կրում: Մի
կողմից ռուսական պետական գործիչները
ձգտում էին ձեռք բերել կաթողիկոսի համա-

հետևյալ դատապարտող արտահայտությանը.
«…հաճիք ընդ ծառայութիւն այլազգեաց և ոչ սիրէք
զազատութիւն»: Կարնեցին պատասխանում է,
որ եթե հնդկահայ հայրենասերները գան Հայաստան, շրջագայեն և ականատես լինեն հայերի
կացությանն ու անօգնական վիճակին, թշնամիների բռնություններին, կհասկանան, թե ինչ
դժվար է պայքարել ազատության համար.
«…մի՞թե յիմար իցեմք որ ի տառապանաց
զերծանիլ չկամիցիմք», - հարցում է անում
կաթողիկոսը» [7; 9]:
Կարնեցու և Հ. Արղությանի միջև եղած նամակագրության քննությունը մեզ հնարավորություն է տալիս բացահայտելու կաթողիկոսի և
ժամանակի հայ հասարակական-քաղաքական
գործիչների քաղաքական հայացքների և
կողմնորոշման հակադարձությունը [6]: Նրանք,
լինելով Հայաստանը ռուսական զենքի օգնությամբ ազատագրելու հետևորդ, հանդես էին
գալիս տարբեր դիրքորոշումներով: Արղությանը
1784 թ. մարտի 16-ին և մարտի 20-ին Պ.
Պոտյոմկինին գրած նամակներում կարծիք է
հայտնում, որ ռուսական զորքն Այսրկովկաս
գալու նախօրեին անհրաժեշտ է տեղում բնակչության մեջ նախապատրաստական աշխատանքներ տանել, ժողովրդին զինել և միանալ
ռուսներին: Արքեպիսկոպոսը 1783 թ. հուլիս,
օգոստոս ամիսներին գրած և այլ թվակիր նամակներում կաթողիկոսին կրկին համոզում է
ակտիվ քաղաքական գործունեության դիմել,
նամակ գրել Գ. Պոտյոմկինին, ռուս պետական
այլ գործիչների և հատուկ դիմում Եկատերինա
կայսրուհուն՝ ռազմական օգնության խնդրանքով, ինչպես նաև ռուս-հայկական դաշինք
կնքելու նախագիծ առաջարկել ռուսական
կառավարությանը [13]:
1783 թ. սեպտեմբերի 5-ի նամակն արտահայտում է կաթողիկոսի կոշտ դիրքորոշումն
Արղությանի հարցադրումներին: Նա հաղորդում
է, որ ռուս-հայկական դաշնագրի մասին ո°չ
Գրիգորի, ո°չ Պավել Պոտյոմկինները ոչինչ չեն
ակնարկում: Նամակից կռահում ենք, որ
Արղությանը նրան առաջարկել էր այդ հարցով
դիմել «ազգին»ª հավանաբար նկատի ունենալով
առաջադեմ գործիչներին: Կաթողիկոսը հետևյալ
պատասխանն է տալիս. «…որոնց հարցանեմ, ոչ
ապաքէն բազումքն և գլխաւրքն են ընդ իշխանութեամբ այլազգ թագաւորաց: Իսկ ի յերկրոջս
մերում եղեալ ողորմելիքն ապրուստի կարօտին…:
Ապա փոյթ չէ ցայսպիսի խղճալիսն հարցանել» [13;
15]: Ղուկաս Կարնեցին այդպիսով Արղությանին
պարզորոշ հասկացնում է, որ
ռուսական
պետությունը որևէ պայմանագիր չի կնքի պետականությունից զուրկ երկրի հետ: Նամակում
կաթողիկոսը հերթական անգամ մերժում է ռուս
գործիչներին նամակներ գրելու վերաբերյալ
Արղությանի առաջարկները, իսկ Գ. և Պ.
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վրացական դաշնագիրը9: Այստեղից նա հետևեցնում է, որ Ռուսաստանից հայությանն առայժմ
օգուտ չի կարող լինել, իսկ եթե շրջակայքի
թշնամիները տեղեկանան հայերի ձգտումների
մասին,
ավերածություններ
ու
կոտորած
կիրականացնեն:
Այստեղ հարկ է ընդգծել կաթողիկոսի խորաթափանցությունը և դիվանագետի հմտությունները: Նա, ինչպես տեսնում ենք, մշտապես
շեշտում է ռուսների հեռու լինելու հանգամանքը,
ինչը հիրավի պետք է հաշվի առնեին հայ
ազգային-ազատագրական շարժման գործիչները: Վաղաժամ ոգևորությունը ոչ միայն
կգրավեր օտար տիրապետողների ուշադրությունը, այլև ավելորդ հուզումներ կառաջացներ
բնակչության մեջ:
Մյուս կողմից, Կարնեցին շարունակում էր
հետևել ավարտին հասնող ռուս-թուրքական
պատերազմի ընթացքին, փորձում հասկանալ
դրա ելքն ու ըստ այդմ կողմնորոշվել: Կաթողիոսի մոտ ավելի ու ավելի էր մեծանում
համոզմունքը, որ պատերազմը կավարտվի
ռուսների ու թուրքերի հաշտությամբ, ինչը հայ
ժողովրդին կդներ անշահեկան իրավիճակի մեջ:
1790 թ. հոկտեմբերի նամակում Կարնեցին
Արղությանին ներկայացնում է իր մտավախությունները, գրելով, որ թուրքերն ակնհայտորեն
հաշտություն կնքելու մտադրություն ունեն10,
իսկ ռուսներն ընդառաջ գնալու միտում ունեն,
հետևաբար գերադասում է սպասել այդ ամենի
արդյունքին [9]: Տուրք չտալով ռուսահայ հոգևոր
առաջնորդի ոգևորվածությանը, կաթողիկոսը
մերժում է Արղությանի առաջարկը՝ նամակներ
գրել Բեսարաբիայում11՝ ռուս-թուրքական մարտի դաշտում գտնվող Գ. Պոտյոմկինին և այլոց:
Այս ժամանակաշրջանը համընկավ Պարսկաստանում Ղաջարների հարստության հիմնադիր Աղա Մուհամադ խանի (1743-1797, 1796
թվականից շահ) այսրկովկասյան արշավանքների հետ: Աղա Մուհամադը Գեորգիևյան
դաշնագիրը չեզոքացնելու համար 1795 թ. ավերիչ արշավանք ձեռնարկեց դեպի Վրաստան:
Խանի արշավանքները հակընդետ էին
Այսրկովկասում ազդեցություն հաստատելու
ռուսական նպատակներին և 1796 թ. գարնանը
ռուսական զորքերը գեներալ Վալերիան Զուբովի
գլխավորությամբ շարժվեցին դեպի Այսրկովկաս:
Ռազմարշավը հաջող ընթանալու և նպատակին

գործակցությունն իրենց հետագա քաղաքական
նպատակներում, մյուս կողմից հայ գործիչները
կաթողիկոսին համոզում էին ազգային-ազատագրական պայքարում դիմել ակտիվ գործունեության, աջակցել ռուսական արշավանքին:
Ղուկաս Կարնեցին, մնալով նախկին դիրքորոշմանը, հիմնականում սահմանափակվում էր ռուս
գործիչներին գրած շնորհակալական նամակներով, թեև երբեմն որոշակիորեն արտահայտում
էր սպասելիքներ ռուսական արշավանքից:
Ռուսական արշավանքը դեպի Այսրկովկաս
նախատեսված էր 1784 թ. ամռանը: Չնայած իր
սպասողական դիրքորոշմանը, Կարնեցին արշավանքի նախօրյակին նամակներ հղեց ռուս գործիչներին՝ Գ. Պոտյոմկինին, գնդապետ Ստեփան
Բուռնաշևին8 և այլոց՝ արտահայտելով իր
գոհունակությունն
առաջիկա
արշավանքի
վերաբերյալ [8]:
Մյուս կողմից կաթողիկոսը տեղյակ անձանց
զգուշավոր կերպով հարցում էր անում ռուսական արշավանքի մասին: Հ. Արղությանը նրան
մշտապես իրազեկում էր ռուսական հրամանատարության գործողությունների և զորքի տեղաշարժի վերաբերյալ:
Սակայն ռուսական արշավանքները չիրականացրին հայ ժողովրդի ակնկալիքները և
կաթողիկոսի նամակներում աստիճանաբար
ավելի է ընդգծվում նրա խուսափողական
դիրքորոշումը՝ ռուսական քաղաքականությանն
աջակցելու հարցում:
1785 թ. փետրվարի 15-ին Հովհ. Լազարյանին գրած նամակում կաթողիկոսը հակադարձում է հերթական մեդադրանքներին: Նա գրում
է, որ ռուսների հարցում հայերի հույսերի չարդարացումը ծաղրի առիթ կդառնա թշնամիների
աչքում, հետևաբար նոր նամակներ հղելը Գրիգորի և Պավել Պոտյոմկիններին այլևս ավելորդ
են [8]:
1789 թ. սեպտեմբերի 11-ին Շ. Շահամիրյանին գրած նամակում կաթողիկոսը ռուսվրացական հարաբերությունների վերլուծմամբ
և
պատմական
փաստերի
համադրմամբ
համեմատություն է կատարում: Ըստ այդմ իր
եզրակացությունը հայտնելով, նա փաստում է,
որ «հյուսիսային մեծ տերությունը» հուսալի չէ,
քանի որ «…վրաց արքան զորք բերեց այնտեղից,
բայց օգուտ չտեսավ, և շրջակայքի բարբարոսները
այդ պատճառով երկրին բազում ավերածություններ հասցրին» [9]: Կաթողիկոսն ակնարկում էր
1783 թ. հուլիսի 24-ի Գեորգիևսկի ռուս-

9

Դաշնագրով Քարթլի-Կախեթի միացյալ թագավորությունն անցնում էր Ռուսաստանի հովանավորության ներքո, իսկ Ռուսաստանը պարտավորվում էր զորք մտցնել
Վրաստան` այն պաշտպանելու նպատակով:
10
Ռուս-թուրքական պատերազմն ավարտվեց 1791 թ. դեկտեմբերի 29-ի Յասսիի պայմանագրով:
11
Բեսարաբիա-Դնեստր և Պրուտ գետերի միջև ընկած
շրջանը, ներկայիս Մոլդովայի տարածքի մեծ մասը և
Ուկրաինայի Օդեսայի մարզի հարավային մասը:

8
Ս. Բուռնաշևը «կոմիսիոների» պաշտոնով նշանակում էր
ստացել Վրաստանում: Նա կարգադրություն ուներ նախապատրաստել ռուսական արշավանքը: 1783 թ. մայիսին
գեներալ Պ. Պոտյոմկինը Ս. Բուռնաշևին կարգադրել էր
ռուսական զորքերի համար Անդրկովկասում մթերքների
պահեստներ նախապատրաստել:
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ծառայելու համար ռուսական իշխանությունները, ինչպես միշտ, ձգտում էին օգտագործել
ռուսական կողմնորոշում ունեցող գործիչների,
այդ թվում հայոց կաթողիկոսի ազդեցությունը:
1796 թ. հոկտեմբերի 10-ին գեներալ Վ. Զուբովը
Ղուկաս Կարնեցուն գրած նամակում կոչ է
անում ընդառաջել աղա Մուհամադ խանի դեմ
ուղղված ռուսների արշավանքներին [13]:
Սակայն 1796 թ. նոյեմբերի 6-ին վախճանվեց Եկատերինա կայսրուհին:
Ղուկաս Կարնեցին չշտապեց հույսեր կապել
նոր գահակալ Պավել Առաջինի (1796-1801) հետ:
Գահ բարձրանալով, նա ռուսական զորքին
Վրաստանից վերադարձի հրաման տվեց, ինչն
անհանգստացրեց Ղուկաս Կարնեցուն: Վերջինս
որդեգրեց առավել զգույշ քաղաքականություն՝
ելնելով թուրքական ու պարսկական իշխանություններին հայ ժողովրդի դեմ անհարկի
չտրամադրելու միտումից:
Այսպիսով, Կարնեցին ի տարբերություն
հասարակական, քաղաքական ու հոգևոր շատ
հայ գործիչների, զգուշություն ու զսպվածություն դրսևորեց ռուսների օգնությամբ Հայաստանն ազատագրելու հարցում: Կաթողիկոսի
վերաբերմունքը դեպի հայ ազգային ազատագրական շարժումն ուներ ըստ ամենայնի հիմնավորում: Լինելով իրատես ու հեռատես գործիչ,
նա վստահ չէր, որ ռուսական արշավանքը
նպատակին կծառայեր և հայ բնակչությունը չէր
հայտնվի թուրք-պարսկական վրեժխնդրության
թիրախում: Երկիրն ազատագրելու համար
նախևառաջ հարկավոր էր զորք, ինչը չկար:
Միակ ուժը Արցախի մելիքներն էին իրենց
զորքով, սակայն նրանք տվյալ պահին Ղարաբաղի խաների կողմից հալածված՝ հեռացել էին
Վրաստան և այլ վայրեր:
Կաթողիկոսն անգամ խուսափում էր ռուսական պետական այրերին բացահայտ գրել ռուսական զենքին օգնելու իր ներքին պատրաստակամությունն ու խոստումներ տալ, զգուշանալով,
որ նամակները կարող են պարսիկ և թուրք
պաշտոնյաների ձեռքն ընկնել12: Տարբեր վայրեր
գրած նրա գրությունները սոսկ ժլատ տեղեկություններ են պարունակում՝ մեկ նախադասությամբ ծանուցելով պարսկական արշավանքների
հետևանքով Էջմիածնի դրության մասին [2; 4]:
Այդ պատճառով հայ պատմագրության մեջ
Ղուկաս Կարնեցուն տրվել են իրարամերժ գնահատականներ` մեծարանքի ու դրվատանքի

խոսքերից մինչև ամենածանր մեղադրանքներ:
Ինչպես տեսանք, ժամանակի հայ շատ գործիչներ նրան բացահայտրեն կշտամբել են
ռուսներին և հայ ազգային-ազատագրական
շարժմանը չընդառաջելու մեջ: Ղուկաս Կարնեցու պատասխան նամակների համառոտ ու
զգույշ լինելու պատճառը Լեոն համարում է
«մահմեդական տիրողների ահը» [10]: «...Վախկոտությունը, զգուշությունն ու անվճռականությունը նրա բնավորության ամենաբնորոշ գծերին
էին» [15], - գրում է Ա. Հովհաննիսյանը՝ միաժամանակ նրան համարելով շփվող և փառասիրությունից հեռու մարդ:
Ղուկաս Կարնեցու նամակների հրատարակիչ Գյուտ Աղանյանցը ժխտում է Կարնեցու
նկատմամբ հնչած քննադատական մեղադրանքները. «…շատ վայր ի վերոյ տեղեկութիւններ կան
գրականութեան մէջ և եղածների մի մասն էլ
աննպաստ նորան: Մեզանից առաջ ոմանք արդէն
փորձել են պաշտպանել երջանկայիշատակ
Հայրապետիս բարի անունը յարձակմունքների դէմ
և ապա մենք հրատարակելով «Դիւան»-ի Ա.-Բ.
գրքում քանի մի կարեւոր կենսագրական նիւթեր
Ղուկաս հայրապետի վերաբերեալ՝ մթութեան քողի
ծայրը
բարձրացրինք
այդ
բազմաչարչար
անձնաւորութեան վերայից» [5]:
Մ. Օրմանյանը գրում է, որ Կարնեցին
«…չհամարձակվեց արկածախնդիր ձեռնարկների
մասնակցել»՝ նկատի ունենալով այն փաստը, որ
կաթողիկոսն
Արղությանի
և
Լազարյանի
առաջարկներին
հակառակ՝
լոկ
օգնության
խնդրանքներ գրեց ռուսներին» [12]:
Այսպիսով, քաղաքական հարցերում ցուցաբերելով զսպվածություն, բացահայտորեն չհովանավորելով ու չխրախուսելով ապստամբական
շարժումը, կաթողիկոսը սակայն հույսեր էր
փայփայում, որ ռուսական արշավանքը կիրականանա: Նրա քաղաքական հայեցակարգում
հստակորեն զգացվում է ռուսական կողմնորոշումը և նրա մտադրությունները՝ Ռուսաստանի օգնությամբ ազատագրել Արևելյան
Հայաստանը
(Պատահական
չէ,
որ
Գ.
Պոտյոմկինի մահը Ղ. Կարնեցու համար մեծ
կորուստ էր Հայաստանի ազատագրության
ճանապարհին), քանի որ կաթողիկոսն արտաքին
ուժերից հույսեր էր կապում միայն Ռուսաստանի հետ:
Օգտագործված գրականության ցանկ

12
Կարնեցին անգամ ռուսական գործակալ Յ. Ռեյնեգսին
կտրականապես արգելեց բնակվել Էջմիածնում՝ հաշվի առնելով այն դժվարին կացությունը, որի մեջ կհայտնվեր Էջմիածնի վանքը, եթե ռուսական ծառայության մեջ գտնվող
եվրոպացին հաստատվեր Էջմիածնում: Նա խուսափեց անգամ թույլատրել Հ. Արղությանին ժամանել Ս. Աթոռ, հասկանալով, որ ռուսամետ գործչի այցը կասկածների տեղիք
կտար պարսիկներին:

1. Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հին ձեռագրերի գիտահետազոտական ինստիտուտ (ՄՄ), ձեռ. Հմր 2803,
թ. 332:
2. ՄՄ, Հմր 4424, թ. 100բ,
3. ՄՄ, ձեռ. Հմր 4496, թ. 7ա:
4. ՄՄ, ձեռ. Հմր 4538, թ. 3ա:
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աշխարհում» բազմահատորյա ատլաս-դիվանից մի գլուխ, որն նվիրված է Սիրիային: Հոդվածում համառոտ
ներկայացվում է գաղթօջախների ստեղծման եւ զարգացման պատմությունը, տարածման աշխարհագրությունը, եկեղեցու, կրթության և պարբերական մամուլի իրավիճակը: Հոդվածի հիմնական մասն են կազմում Սիրիայի հայկական ճարտարապետական ու տեղանվանական հուշարձանների ցուցակ-աղյուսակները,
որոնց վերջում զետեղված են օգտագործված գրականության ցանկերը:
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The Monuments of Armenian Architectures and Toponymy in Syria
Poghosyan /Khaghbakyan/ G. H.
Public Institute of Political and Social Research of Blacksea-Caspian Region (Yerevan, Armenia)
gagikp@mail.ru
Abstract: The article presents the head of a multi-volume atlas of the catalog «The monuments of Armenian
architecture and place names abroad». It presents an overview of the history and development of the community, the
geography of its settlement, the state of the church, education and Armenian media. The main part of the article is a
table-list of Armenian monuments of architecture and toponymy in Syria, after which a list of literature is given.
Keywords: Syria, Armenians, Migration, Diaspora, Architecture, School, Monastry, Church, Chapel, Cemetery,
Gravestone, Quarter, Toponyms, Inscription.

Сирийская Арабская Республика (араб.
 ;اﻟﺴﻮرﯾﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿ ﺔ اﻟﺠﻤﮭﻮرﯾ ﺔаль-Джумхури́я альАраби́я ас-Сури́я, англ. Syrian Arab Republic
/Syria/) – государство на Ближнем Востоке.
Столица – Дамаск, крупнейшие города – Дамаск
и Алеппо. Сирия делится на 14 мухафаз (араб.
) ﺤﺎﻓﻈﺔ, которые делятся на 64 манатика (араб.
) ﻨﺎطﻖ, включая столицу Дамаск. Манатики в
свою очередь разделены на 206 навахи (араб.
)ﻧﻮا ﻲ. Мухафаза Эль-Кунейтра оккупирована
(1973) и аннексирована (1981) Израилем, часть
мухафазы (демилитаризованная зона) находится
под управлением ООН.

История. География
Территория Сирии, особенно ее северная
часть, находясь в непосредственной близости от
автохтонных территорий проживания армянского этноса, фактически являясь диффузионной
зоной проникновения армянской цивилизации,
была знакома с древнейших времен.
Появление армян на территории Сирии
можно условно разделить на несколько этапов.
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К первому, раннему этапу (V в. до н. э. - IV
в.) относятся одно из наиболее ранних письменных упоминаний о проникновении армян, восходит к V в. до н.э. и принадлежит Геродоту1,
который в книге «Клио» повествовал о торговцах сплавляющихся по рекам Тигр и Евфрат2, а в
книге «Tерпсихора» – о количестве стоянок на
этих реках по пути из Армении.
«180. Таким-то образом были возведены
стены Вавилона. Город же состоит из двух
частей. Через него протекает река по имени
Евфрат, берущая начало в Армении. Эта большая, глубокая и быстрая река впадает в Красное море». [41, Книга I, Клио, с. 67-68].
«194. Теперь я перейду к рассказу о самом
удивительном из всего, что есть в этой стране
(кроме самого города Вавилона). Суда, на
которых плавают вниз по реке в Вавилон,
совершенно круглые и целиком сделаны из кожи.
В Армении, которая лежит выше Ассирии…».
[41, Книга I, Клио, с. 73].
«52. ... Границу Киликии и Армении образует судоходная река по имени Евфрат. В
Армении находится 15 стоянок с заезжими
домами и сторожевым укреплением на протяжении 56½ парасангов. Из этой [Армении] путь
ведет в Матиену; [здесь] 34 стоянки на расстоянии 136 парасангов. По этой стране протекают четыре судоходных реки. Через все эти
реки надо переправляться на судах. Первая река
— Тигр ... Первая из упомянутых рек течет из
Армении ...». [41, Книга V, Tерпсихора, с. 253].
В последующей века в период, когда Сирия
была частью Ахеменидской державы (VI-IV вв.
до н.э.), где на службе всегда были армянские
воинские подразделения [2, с. 35], естественно
возникали или подпитывались уже существующие, хоть и не большие, но колонии.
Вероятность увеличения и усиления армянских колоний в нынешней Сирии приходится
на период усиления Великой Армении при
династии Арташесидов, когда царь Тигран II
Великий в 89-85 гг до н.э. покорил Сирию
присоединив ее к своему царству, о чем и упоминает Страбон 3.

«15. …Тигран не только отнял у парфян
эти области, но даже опустошил их собственную страну … Перейдя Евфрат, он силой
овладел самой Сирией и Финикией. Вознесшись
столь высоко в своем могуществе, Тигран
основал город недалеко от Иберии, между этой
местностью и Зевгмой на Евфрате. Собрав
сюда население 12 разоренных им греческих
городов, он назвал этот город Тигранокертами»
[45, Книга XI, XIV, с. 501].
Кроме того, считается, что в I веке до н. э.
Тигран II Великий переселил сюда значительное
число армян. [17, с. 290]. О том же, каким образом Тигран Армянский завладел Сирией в 83 г.
до н. э., сравнительно подробно рассмотрено
нами в одной из прошлых глав, посвященной
армянским памятникам Ливана [43, с. 53-54]. В
любом случае развитие событий связанных со
временем правления Тиграна II Великого однозначно указывает на то, что Сирия, хоть и не на
длительное время, но всё же была подконтрольна Великой Армении, а следовательно, присутствие армян очевидно.
Уместно будет напомнить, что в армянской
исторической географии существовала территория именуемая «Междуречье Армянское», находящаяся на территории нынешних Сирии, Турции и Ирака [15, с. 342-343]. Правда эта административная единица просуществовала всего
шесть веков (189 г. до н.э. – 387 г.), но тем не
менее указывает на армянское присутствие.
Второй этап (I-VII вв.) обусловлен возникновением христианства, а затем его дроблением
с последующим расколом возникшем в 451 г.
после IV Вселенского Собора именуемого Халкидонским анафематствуемый Армянской апостольской церковью и другими Дохалкидонскими
церквями, в числе которых Ассирийская церковь
Востока и Сирийская православная церковь.
Сплочение последних под предводительством
Армянской апостольской церкви произошло в
554 г. на антихалкедонском Двинском соборе.
В VI в. общины видимо значительно увеличились, коль скоро католикос Христофор I Тираринджеци (539-545) в письме, предупреждал их
об опасности несторианства, а затем сам лично
посетив увещевал оставаться приверженцами
армянским традициям [1, с. 429].
В 542 г. иранский шах Хосров I Ануширван
(531-579) во время войны с Византийской империей захватил Антиохию переселив туда множество христиан, в том числе армян [46, с. 122].
Третий этап (VII-XIV вв.), относится к периоду завоеваний Арабского халифата и Византийской империи. Это время когда армян в огромных количествах уводили в плен, в том числе в
Сирию. Вот как описывает очередное пленение

1

Геродот Галикарнасский (др.-греч. Ἡρόδοτος Ἁλικαρνᾱσσεύς) (ок. 484 г. до н. э. – ок. 425 г. до н. э.) – древнегреческий историк, автор первого сохранившегося значительного трактата «История».
2
Евфрат (арм. Եփրատ Ep’rat; араб. اﻟﻔﺮات, Эль-Фурат;
ассир.  ܦܪܬPǝrāt; греч. Ευφράτης; англ. Euphrates) – река самая крупная в Юго-Западной Азии. Берёт начало на Армянском нагорье, откуда течёт на юг, протекая через Турцию и
Сирию в Ираке сливаясь с Тигром, тоже берущим начало в
Армянском нагорье, впадает в Персидский залив.
3
Страбон (др.-греч. Στράβων) (ок. 64/63 гг. до н. э. – ок.
23/24 гг. н. э.) – античный историк и географ. Автор «Истории» (не сохранилась) и сохранившейся почти полностью
«Географии» в 17 книгах.
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Артавазд – настоятель монастыря Ерашхаворк
близ оз. Ван в «Мученичестве Ваана Гохтнаци»
более полно именуемом «Плач о бедах, которые
в 152 г. [703 г.] причинил нашей стране армянской южный народ исмаильтян пожарами и пленением, а также мученичество сына Гохтанского
владетеля Хосрова св. Ваана, преставившегося в
185 г. [736 г.], через 33 года после угона армян в
[арабский] плен»: «III. … в 152 г. [703 г.] [хронологическая неточность, должен быть 705 г. –
Г.П.] армянского летосчисления, в день Пасхи,
[сарацины] погнали толпы пленных в столицу
Двин. В жаркие дни держали всех в темницах; и
я думаю, что число умерших там было больше,
чем оставшихся в живых. С наступлением осени
вывели их из темниц, связали за шеи и погнали с
номерами и списками в Сирию. А по прибытии в
Дамаск знатные люди были приставлены ко
двору [для прислуживания], детей их отдали
учиться ремеслу, остальных же роздали как
пленных». [39, с. 295].
Кстати говоря, в указанном произведении,
имеется упоминание памятника, относящегося к
интересующей нас теме, как минимум, топонимического наследия, а именно месту захоронения вышеупомянутого мученика – часовне Св.
Ваана. Увы, нам так и не удалось локализовать
местонахождение часовни, а по сему она не нашла места в сводном перечне памятников в Сирии,
по следующей причине. Абраамян, по неизвестной нам причине, утверждает, что усыпальница
находится близ города Хомс [1, с. 430], в то
время как источник указывает на городе Руцап.
Последний идентифицируется с населенным
пунктом Аль-Русафа4. Однако, ни у Хомса, ни в
Аль-Русафе упоминания о часовне пока не
обнаружены.
«IX. Это произошло во времена Шамского
эмирства, по ту сторону реки Евфрат, в городе
Руцапе. … Войдя в часовню св. мученика, он
возблагодарил Христа и вознес [ему] хвалу.
…
Затем [настоятель – Г.П.] созвал знающих
людей, которые занимали видное [положение]
при дворе и были хорошо осведомлены о
мученичестве святого. Мы узнали достоверно
[историю мученичества святого] и получили от
них житие славного мученика на греческом
языке.
Любовно простившись с епископом и другими [монахами], помолившись в часовне св. Ваана, мы воздали хвалу милости Христовой и на
обратном пути, перейдя реку Евфрат, захвати-

ли с собой братьев и прибыли в город Урфу».
[39, с. 306-307].
В IX-XI вв. с продвижением Византии на
восток и отступлением арабов, армянские
общины разрастаются до такой степени, что в
конце X в. возникла необходимость учреждения
Армянской епархии в Сирии. [5, с. 400]. «Во дни
патриарха армянского владыки Хачика5 народ
армянский стал рассыпаться по странам
запада, так что он [нашелся принужденным]
ставить епископов в Антиохии сирийской, в
Тарсе киликийском, в Сулeнде (?) и вообще во
всех тех пределах» [40, с. 186].
М. Чамчянц обнаружил у одного латинского
летописца сведения касающиеся армянского
епископа, предводителя одной из упоминаемых
епархий – Антиохийской. Имя епископа Макар,
родился в 970 г. в Антиохе, рукоположен в
епископы Антиоха в 995 г., затем претерпев
мучения в Иерусалиме, проповедовал в Европе.
С 1011 г. подвизался в монастыре Св. Бавона в
Генте во Фландрии. Умер Св. Макариос 10
апреля 1012 г. Заметим, что окончательная
христианизация графства относится к последней
четверти XI в. [22, с. 858-860]. Жаль, что эта
информация не прошла дальше Ачяряна [5, с.
401].
В конце XI начале XII вв. обрушением
армянских царств в связи с вторжением туроксельджуков в регион, и последующим за тем
перетоком армянского населения с северо-востока на юго-запад наблюдается значительный
рост армянского населения в Сирии, особенно в
ее северо-западной части. Сосредоточение
происходит в районе Антиохии и Латакии.
Осколками же той, некогда обширной, ставшей
практически армянской, провинции, дожившие
до наших дней – это Кесаб с 10 селами, а так же:
восточнее – Бирет Арменаз, Ягубийе, Гние и
южнее – Арамо и Гнамийе.6

5

Хачик I Арчатунеци (972-992) – католикос Всех армян.
Заметим, что в этом контексе А. Г. Абрамян по каким-то
соображениям отмечает лишь Ягубийе, Гнамийе, Кесаб и
одно из 10 сел – Карадуран [1, с. 430-431]. Кроме того, этот
же автор, указывает но некий Красный монастырь Шугура
(арм. Շղուրի Կարմիր վանք), ставший культурным центром
армян. [1, с. 430]. Вслед за ним, многие авторитетные
издания, например, [17, с. 509], упоминая про армян в
Сирии, повторяют эту фразу, при том вырвав ее из
контекста, что создает впечатление, будто Шугур это некий
очень известный населенный пункт. Хотя при изучении
вопрося сразу становится ясно, следующее. В мухафазе
Идлиб имеется манатик Джиср-эш-Шугур (араб. ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻐﻮر,
англ. Jisr al-Shughur) в котором находятся нескоторые из
упомянутых выше сел – Ягубийе и Гнамийе. Ранее, в XIX
в., одноименный район – Джиср-эш-Шугур был в составе
провинции Алеппо и будучи значительно крупнее и
включал в себя также и Кесаб. См. [24, с 23-24].
6

4
Аль-Русафа (араб. اﻟﺮﺻﺎﻓﺔ, англ. Al-Rusafa) – поселок в навахе Масьяф (араб.  ﺼﯿﺎف, англ. Masyaf) одноименного
манатика мухафазы Хама. Населен преимущественно алавитами.
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В XII-XIII вв. общины еще более увеличились. Армяне активно помогали крестоносцам
создававшим в этом регионе христианские государства. О наличии значительного количества
армянства свидетельствует участие в 1179 г. на
церковном соборе в Ромкле 6 депутатов
сирийских армян.
Необходимо отметить, что до нас дошло
множество армянских рукописей написанных в
Алеппо (Берии), Дамаске, Антиохе при том
некоторые из них относятся к XIV в. [1, с. 433;
27; 28]:
Конец XIV в. принес большие потрясения
для всех армянских колоний и общин в этом
регионе. В 1375 г. пало Киликийское армянское
королевство, хотя Горная Киликия и просуществовала еще 50 лет, но потоки беженцев расходящихся по всему миру, достигли, в том числе
Алеппо и даже Дамаска.

Четвертый этап (XIV-XVII вв.), относится к
периоду совершенного упадка и разорения
Армении, что повлияло на пополнение армянских общин в Сирии.
Показателем усиления армянских общин
Сирии может послужить следующие инциденты.
Когда в Сисе умер Католикос Великого Дома
Киликии Азариа I Джугаеци (1584-1601), братия
в Сисе избрала нового Католикоса – Иоаннеса
IV Айнтапци (1601-1621). Однако окрепшая община Берии (Алеппо) тоже избрала себе Католикоса – Петроса Каркареци (1601-1609). Противостояние привело к отпадению Берийской
епархии от католикосата. После смерти Петроса
епархия вновь вернулась в отеческое лоно.
Аналогичный случай с избранием произошел в
1663 г., когда при действующем католикосе
Хачатуре III Галатаци (1657-1674) был избран
антикатоликос Давид Бериаци. [5, с. 406; 8].

Пятый, новый этап (XVIII - начало XX в.),
обусловлен политикой турецкого правительства
в отношении армян, греков, ассирийцев и других
нетюркских народов. Некогда активные армянские общины начали приходить в упадок. Под

конец XIX в., когда в 1890-х гг. в Османской
империи начались абдулгамидовские избиения,
вновь потянулись потоки армянских беженцев в
Сирию.
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С началом же Первой мировой войны и
политики турок перешедшей в стадию резни и
геноцида, буквально захлестнула армянскими
беженцами северную Сирию.
В предыдущей главе о Ливане, нами уже
был рассказано о событиях связанных с действиями англо-французской группировки с участием
Армянского легиона (фр. La Légion Arménienne)
в составе французского Восточного легиона (фр.
La Légion d’Orient) в боях на сирийско-палестинском фронте против германо-турецкой группировки. Когда в объявленную 4 мая 1920 г.
независимым государством под французским
мандатом Киликию вернулось 120 тыс. беженцев
из Ливана и Сирии, а затем вновь были вынуждены искать спасения, ибо ветры развернувшие
“политический флюгер” Франции стали дуть не
в сторону армян. [43, с. 55].
Так, в 1924 г. в Сирии насчитывалось следующее кол-во армянских беженцев: в Алеппо – 48
тыс., в Хомсе и Хаме – 12 тыс., в др. городах –
20 тыс., в сиротских приютах – 10 тыс. [2, с. 21].
Вследствие реэмиграция в страны Южной
Америки (кон. 1920-х гг.), к 1929 г. по Сирии
вырисовывалась следующая картина [3, с. 73].
Населенный пункт
Правление Алеппо
Алеппо
Азез
Джараблуз
Сайта
Баб
Мампудж
Ракка
Села
Тер-Зор
Правление Дамаска
Дамаск
Хама - Хомс
Искандерон
В стране алевитов
Латакия

Кол-во
местных

данным – 10 тыс.), в Алеппо – 85-90 тыс., в
Камышлы и Эль-Хассака – 20 тыс. [46, с. 34].
На этом этапе Сирию не прекращает
потрясать. В 1976-82 гг. – внутренняя борьба,
сопровождавшаяся террористическими актами
исламистов против правящей партии Баас.
К этому времени численнось армян в Сирии
сократилось до 100 тыс., из коих наиболее
крупной общиной продолжал оставаться Алеппо
– ок. 60 тыс., по 7±1 тыс. армян оставалось в
Эль-Камышлы и Дамаске.
В 2011 г. началась гражданская война,
активно поддерживаемая “западом”. В 2014 г. на
части территории Сирии самопровозгласилось
террористическое образование Исламское государство (ИГИЛ). В 2015-16 гг. война охватила
все районы Сирии. На севере и северо-востоке
страны активизировались курды. На этом фоне,
Турция не могла не удержаться от соблазна, в
свою очередь, воспользовавшись ситуацией не
отхватить приграничные территории, в продолжение Александреттского санджака и своей
извечной политики. Потоки беженцев из Сирии
на апрель 2015 г. составили ок. 4 млн. человек, в
том числе, естественно были и армяне.
Ныне в Сирии осталось не более 20 тыс.
армян.
Церковь
Самая большая армянская религиозная община в Сирии, традиционно община Армянской
Апостольской Церкви (ААЦ), имеющая две
епархии – Берии и Дамаска.
Епархия Берии находится под юрисдикцией
Католикосата Великого Дома Киликии с кафедрой в церкви Святых 40 мучеников в Алеппо,
упоминается с 1350-х гг. [38, с. 516; 17, с. 520].
Епархия Дамаска изначально находилась
под юрисдикцией Иерусалимского патриархата с
кафедрой в церкви Св. Сергия XV в. в Дамаске.
В связи с тем, что после геноцида армян и
этнической чистки в Киликии, у католикосата
Великого Дома Киликии сохранилась лишь одна
Берийская епархия, Католикос Всех армян Георг
V Суренянц (1911-1930) в 1929 г. в качестве
поддержки передал в дар вместе с епархиями
Бейрута и Кипра, также епархию Дамаска.
Однако, в 1956 г. епархия не признав очередные
выборы католикоса, откололась и примкнула к
Первопристольному Эчмиадзину. До сих пор
вопрос административного подчинения епархии
не решен. [38, с. 258; 17, с.521].
В 2003 г. Армянская Апостольская церковь
имела 21 церковь – 5 в Алеппо, по 2 в Ягубие и
Арамо, по одной в Кесабе, Каладуране, Ракке,
Камышлы, Хасакие, Дер-Зоре, Дереке, Рас эльАйне, Тилл Абиаде, Гнамие, Маргаде, Латакии
[49, с. 195].

Кол-во
беженцев

13,000
-

35,090
2,500
2,000
250
250
600
300
300
600

800
-

14,000
2,500
7,000

370

1,950

Шестой, новейший этап (XX-XXI вв.), обусловлен ползучим захватом Турцией санджака
Александрет (1939), репатриация (1946-48 гг. и
1964-66 гг.) и эмиграцией из Сирии (1960-е гг.).
Так, согласно Тер-Мкртчяну в 1960-х гг.
армянская колония в Сирии насчитывала ок. 135
тыс. человек. Из этого количества адептами
армяно-апостольской церкви являлись 110,6
тыс., армяно-католической – 19,9 тыс., протестантизма – 4,5 тыс. Армяне жили преимущественно в городах. В Дамаске – 3-4 тыс. (по др.
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Вторая по величине община Сирии –
армяно-католическая. Она была основана в
Дамаске в 1763 г. понтификатом святейшего
патриарха Микаэла Петроса III Каспаряна (17531780). Изначально община была подчинена
Патриархии Зммара в Ливане. В 1922 г. она была
переподчинена армяно-католической епархии
Алеппо. В 1946 г. вновь переподчинена Патриархии в Ливане. 6 ноября 1984 г. учрежден
Патриарший экзархат подчиненный киликийскому армянскому патриарху и распространяющий свою юрисдикцию на всю территорию
Сирии. До последнего времени в Сирии имелось
4 армяно-католические епархии: Алеппо,
Дамаск, Камышлы и Кесаб.
Кафедральным
собором
архиепархии
Алеппо (лат. Archieparchia Berytensis Armenorum) является церковь Пресвятой Богородицы.
Архиепархия распространяет свою юрисдикцию
на всю территорию Сирии и находится в
непосредственном управлении армянского киликийского патриарха и входит в состав церковной
провинции Патриархата Киликии Армянской.
Армяно-католическая община в 2003 г.
имела 13 церквей – 6 в Алеппо, 2 в Дамаске, по
одной в Кесабе, Ракке, Камышлы, Хасакие и
Дер-Зоре [49, с. 196]. В 2013 г. на территории
Архиепархии действовало 6 приходов – 5 в
Алеппо и 1 в Ракке.
Третья по количеству адептов армяно-евангелистская община свои церковные структуры
создала в сер. XIX в. – в 1852 г. церковь Эммануел в Алеппо и в 1853 г. церковь Св. Троицы в
Кесабе. До последнего времени община имела 11
церквей – 5 в Алеппо, 4 в Кесабе, по одной в
Дамаске и Хомсе. [42; 49, с. 196-197]. Все они
входят в «Союз Армянских Евангелистских
Церквей Ближнего Востока»7.
В отличие от дефиниций «армяно-католики»
и «армяно-евангелисты», понятие «армянолатиняне», т.е. армяне исповедующие католичество латинского обряда не используется, т.к.
римско-католическая церковь категорически не
приемлет каких-либо национальных проявлений,
в чем и состоит опастность ее проникновения.
Увы, в Сирии мы имели несчастье проникновения последних, в частности в села Ягубие и
Гниэ. В последнем произошли события наглядно
показавшие истинное лицо и намерения РПц.
Новообращенные армяне-адепты в 1906 г.
разрушили армянскую церковь св. Киприаноса.
[47, с. 57].

Образование
В анналах не сохранились сведения о первых, наиболее ранних образовательных учреждениях в армянских общинах, однако очевидно,
что если церковные кафедры уже существовали
в Алеппо с XIV в., а в Дамаске с XV в., то и школы, как минимум, церковно-приходские или хотя
бы воскресные, существовали с тех же времен.
На удивление в энциклопедии армянской
диаспоры указано, что первая армянская школа
была основана в Кесабе в 1848 г. евангелистами
[17, с. 522, 526].
В Алеппо при кафедральной церкви было
основано в 1850-х гг. национальное училище. С
1876 г. оно называлось «Нерсесян», а с 1919 г.
стало именоваться «Айказян».
В Дамаске при кафедральной церкви в 1898
г. был основан детский сад, затем расширенный
в национальное училище, а с 1919 г. преобразованное в духовную семинарию “Таргманчац”.
После Первой мировой войны, для беженцев, спасшихся от геноцида, количество армянских учебных заведений в Сирии резко выросло.
В Алеппо: «Киликян» (1921), «Месропян»
(1923), «Кртасирац» (1924), «Заварян» (1925),
«Саакян» (1927), «Гюлбенкян» (1930), «Мхитарян» (1936), «Карин Еппе» (1947), «Назарян Гюльбенкян» (1954). В Дамаске: «Азгаин Миацял» (1929), «Кюллапи Гюлбенкян» (1929). По
одной: «Сурб Акобанц» (1922, Латакия),
“Нубарян» (1924, Ракка), «Верацнунд» (1929,
Ягубийе), «Хоренян» (1930, Тэл Абьяд), «Наатакац» (1932, Рас эль-Аюн), «Азгаин» (1932,
Камышлы), «Усумнасирац» (1933, Кесаб),
«Месропян» (1939, Хассаке), «Азатутян» (1945,
Дерик). [17, с. 522-526].
Образовательные структуры в виде школ
созданы как армяно-евангелистской общиной: 4
в Алеппо, по одной – в Дамаске и Кесабе [42],
так и армяно-католической общиной: «Алишан»
(1965, Дамаск) и «Звартноц» (1965, Алеппо)..
В первой половине 1960-х гг. в Сирии
насчитывалось 64 армянские школы с более чем
15 тыс. учащихся. Из которых 18 школ (из ний 3
средние) в Алеппо, 5 школ в Дамаске. [46, с. 35].
В 1984 г. в Сирии осталось 38 армянских школ
[17, с. 516].
Большинство армянских школ находилось в
ведении трех армянских христианских конфессий (православной, католической и евангелистской). Остальные находятся в ведении
культурных ассоциаций, таких как hАмазгайин
(арм. Համազգային букв. Общенационального) и
Армянского Всеобщего Благотворительного
Союза (арм. Հայկական Բարեգործական
Ընդհանուր Միություն (ՀԲԸՄ), англ. Armenian
General Benevolent Union (AGBU)).

7

Союз Армянских Евангелистских Церквей Ближнего
Востока – [арм. Մերձաւոր Արեւելքի Հայ Աւետարանական
Եկեղեցիներու Միութիւն (ՄԱՀԱԵՄ); англ. The Union of
the Armenian Evangelical Churches in the Near East
(UAECNE)].
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1929), «Тарон» (1949) и «Хай Тарекирк» (1956) и
«Гегарт», (с 1975)}.
Католическая архиепархия Алеппо издает
журнал на французском языке «l’Evêché
Arménien Catholique», который издается с
периодичностью в год 3 раза (с 1953).
Разное
Парламент Сирии, 13 февраля 2020 г.,
единогласно принял резолюцию о признании и
осуждении Геноцида армян и геноцида других
представителей сирийского народа, совершенного в 20-м веке турецкими властями Османской
империи.
24 апреля – общепризнанная дата поминовения жертв Геноцида армян, как известно произошла благодаря тому, что в 1919 г. в
Константинополе группа армянской интеллигенции создала «комиссию 11-го апреля» для
проведения траурной панихиды 4-ой годовщины
ареста армянской интеллигенции (по старому
календарю). Однако, это поминовение было не
первым. Так, 28 октября 1918 г. в Дамаске в
престольной церкви Св. Сергия, в присутствии
представителей арабских властей, в частности
наместника, а также греческого патриарха,
английских и французских офицеров, с участием
Католикоса Великого Дома Киликии была проведена траурная панихида «Во има упокоения
душ принявших мученическую смерть» и заупокойная месса. После чего, в сопровождении 4-5
тыс. армян траурное шествие направилось на
кладбище, где прошел траурный митинг. [19, с.
105].

Организации
В новое время самая первая армянская
общественная организация была основана в 1846
г. в Алеппо и называлась «Союз Рубинян» (арм.
Ռուբինյան միություն,). За нею последовали в
1880 г. «Общество жаждущих знаний» (арм.
Ուսումնասիրաց ընկերություն), в 1898 г. «Союз
женщин любящих школу» (арм. Դպրոցասեր
տիկնանց միություն), и в 1890-х гг. в Дамаске
при церкви Св. Сергия «комиссия по уходу за
неимущими» (арм. աղքատախնամ հանձնախումբ). Аналогичная организация была создана
в 1909 г. армяно-католической общиной Алеппо.
А в следующем 1910 г. был основан филиал
Армянского Всеобщего Благотворительного
Союза (ՀԲԸՄ) с 40 филиалами по всей Сирии.
[17, с. 526-527].
После геноцида в Сирии было создано еще
много благотворительных, молодежных, здравоохранительных, спортивных и иных организаций
[17, с. 526-529].
Организации создавались не только в среде
адептов ААц. Так, например, в армянской
евангелической общине было 8 социальных
структур, из коих лишь одна – «Армянский
христианский трудовой летний лагерь» – находилась в Кесабе, а остальные: благотворительные, молодежные, здравоохранительные и иные
учреждения, например, Сирийский филиал
учреждения памяти Джинишяна, Сирийский
филиал учреждения «Говард Карагезян»,
Христианский молодежный трудовой центр и
пр., были сосредоточены в Алеппо. [42].
Общинами, фактически руководят духовнорелигиозные власти, имеющие представителей в
государстве. В тоже время нельзя забывать о
сильнейшем влиянии на общество трех традиционных армянских партий, контролирующих
различные сферы, в том числе духовнообразовательную и культурно-спортивную, не
говоря уже о средствах массовой информации.
СМИ.

В Алеппо с 1868 по 1877 гг. издавалась
трехдневная газета «Фрат» (Евфрат) на османском, в которой на ряду с арабским и турецким
арабской вязью, был отдел на турецком языке
армянскими буквами.
Начиная с 1918 г. в Сирии выходило в свет
порядка 150 наименований армянской периодики [17, с. 533]. Среди них были как ежедневные издания (например, «Ай Цайн» (1918-1919),
раз в два дня «Даракир» (1918-1919) и «Епрад»
(1919)), так же ежемесячные (можно отметить
«Наири» (1941-1949), «Пурасдан» (1950-1958),
ежегодники {«Суриахай Тарецуйц» (1924-1926),
«Татев» (1925-1930), «Суряган Албом» (1927-
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Таблица-перечень памятников архитектуры и топонимики в Сирии
н/
н

Объект

Наименование

Адрес и контакты

Год

Вид

XV в.
Рест.
161711
1632, 1720

Сожжена во время
друзско-маронитских
столкновений 1860 г.

Мухафазаты Дамаск8 и Риф-Дамаск9
1.

квартал

2.

епархиальный центр

3.

монастырский
комплекс

Армянский

Quarter of the Armenians,
Haret al-Arman, اﻷر ﻦ ﺎرة
Damascus10
Armenian ApostolicOrthodox church Diocese of
Damascus,
Al-Amin ( )اﻻ ﯿﻦDamascus

Монастырь
Св. Сергия
братии Свв.
Яковов

Straight Str., Baab El Charki
()اﻟﺸﺎرع اﻟﻤﺴﺘﻘﯿﻢ
– B.P. Box 7812
Al-Amin ( )اﻻ ﯿﻦDamascus
Tel.: (963-11) 222-7772
В монастыре,
Там же

4.

церковь

Св. Сергия

5.

зданиегостиница

Духовный Дом12

Находилось радом с
церковью Св. Сергия,
Damascus

1632

церковь

Св. Сергия

В монастыре на месте
прежней церкви Св.
Сергия, (St. Sarkis
Armenian Church),
Там же

1864
Рест. 1865,
1867, 1990
Обстрел
27.08.2013

7.

алтарь

Главный с картиной «Богоматерь
с младенцем, по
бокам Св.Сергий
и Св. Вардан »

8.

лапидарная
надпись

Памятная
многострочная
на армянском

6.

Находится в центре
восточной части церкви
Св. Сергия,
Там же

Пострадало от пожара в
1860 г. во время
столкновений

1864

Находится в нижней части
престола,
Там же

8
Мухафаза Дамаск (араб. د ﺸ ﻖ, англ. Damascus) – город-провинция на юге страны, одновременно является столицей
Сирии и провинции Риф-Дамаск.
9
Мухафаза Риф-Дамаск (араб. د ﺸﻖ رﯾ ﻒ, англ. Rif Dimashq Governorate) – провинция делится на 10 районов.
10
Дамаск (араб. د ﺸ ﻖ, сир. ܕܪܡܣܘܩ,ܰ англ. Damascus) – столица и крупый город в Сирии. Один из старейших городов мира.
Город-побратим города Ереван (Армения). В 1915 году близ города турками был создан концентрационный лагерь для
депортированных армян. Город-побратим Ереван (Армения).
11
Первое письменное упоминание о реставрации церкви относится к 1617 г., ко времени посещения Дамаска
Иерусалимским армянским патриархом Григорием VII Гандзакским (1613-1645) [4, с. 417]
12
Духовный Дом (арм. հոգետուն), гостиница для армянских паломников на пути к Иерусалиму, построена при патриаршем посещении Григорием VII Гандзакским. Принадлежал и принадлежит монастырю Святых Яковов в Иерусалиме.
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9.

фреска

«Христос
Пантократор» с
надписью на
армянском языке
(«Թագաւոր
Քրիստոս»)

10.

фрески

Богоматерь с
младенцем и 12
апостолов13

11.

престол

боковой

12.

лапидарная
надпись

Памятная
трехстрочная на
армянском языке

13.

престол

боковой

14.

лапидарная
надпись

15.

фрески

Памятная
трехстрочная на
армянском
языке14
Евангелисты с
пояснительными
надписями15
(под юго-вост.
шестистрочная
памятная на
армянском16)

Находится в алтарной
апсиде,
Там же

15.05.1874

Находится на торце
алтарной апсиды,
Там же

11.04.2004

Находится справа от глав–
ного алтаря,
Там же
Находится в нижней части
престола,
Там же
Находится слева от
главного алтаря,
Там же
Находится в нижней части
престола,
Там же

10.06.1910

Находятся на
подкупольных парусах,
Там же

15.05.1874

Рест. 1990

1990

16.

колокольня

церковная

Находится на северозападном углу крыши
церкви Св. Сергия,
Там же

17.

притвор

прицерковный

Находится перед
церковью Св. Сергия,
Там же

18.

19.

мемориал

хачкар

жертвам
геноцида 1915 г.
[6, с. 39] с
многострочной
надписью17
С памятной надписью на армянском языке18

В монастыре слева от
притвора,
Там же

04.1995

Находится под аркой в
левой части мемориала,
Там же

13

На мраморной доске закрепленной на левой алтарной лестнице “բարերարութեամբ՝ տիար Րոժէ Պարութճեանի, ի յիշատակ
իր մօր՝ Սօֆի Շալլահ Պարութճեանի հոգւոյն: Քանդակագործ՝ Սուրիկ Կիւլնազարեան”:
14
ՅԻՇԱՏԱԿ Է / ՄԱՐՄԱՐԵԱՅ ՍԵՂԱՆՍ ԹԱԳՈՒՀԻ Թ. ՇԱՀՆԱԶԱՐԵԱՆԻ / 1910 ՅՈՒՆԻՍ 10
15
С юго-востока по часовой стрелке: ՄԱՏԹԵՈՍ / ՅՈՎՀԱՆՆԵՍ / ՄԱՐԿՈՍ / ՂՈՒԿԱՍ ԱՎԵՏ[Ա]Ր[Ա]ՆԻՉ
16
Արդեամբ՝ Աւետիսի որդի դերձակ Պ. Սարգիսի, ինչպէս նաեւ Մայր Խորանի կամարին որմնանկարները
17
Յուշահամալիրը կառուցուած է Գնէլ Արք. Ճերէճեանի օրով, սուրիահայ համայնքի ջանքերով՝ երեւանցի քանդակագործ
Սուրիկ Կիւլնազարեանի հեղինակութեամբ եւ ձեռքով, բարերարութեամբ տիար Նուպար Քէլէշ-Թորոսեանի:
18
ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ / 80 ԱՄԵԱԿԻ / ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ / 1915-1995
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20.

21.

22.

23.

надгробие

Предводителя
епархии Дамаска
Ефрема
Тохмуни19

памятникродник

К 1700-летию
принятия
христианства в
Армении20

памятник

Месропу
Маштоцу

мемориальная доска

Надпись на трех
языках:
армянском,
арабском и
английском21

В монастыре справа от
притвора,
Там же

Находится во дворе
монастыря напротив
надгробия епископа
Ефрема Тохмуни,
Там же

Находится во дворе
монастыря справа от
хачкара-родника,
Там же
Находится на лицевой
стороне постамента
памятника Месропу
Маштоцу,
Там же

1946

Осв.
24.07.1999

1991-92

Находится во дворе
монастыря справа от
памятника Месропу
Маштоцу,
Там же

24.

памятник

25.

здание

Национальная
семинария Св.
Переводчиков

26.

здание

Новое здание

27.

мемориальна
я доска

в память о
меценатстве
выпускника
семинарии
Гегама Оганяна

28.

29.

Находится радом с
церковью,
Там же
Находится во дворе
монастырского комплекса
рядом со старым зданием,
примыкая сев-вост. углом
к церкви Св. Сергия,
Там же

Осн. 1898
Закр. 1915
Откр. 1919

1961

Находится над входом в
новое здание семинарии
Св. Переводчиков,
Там же

1961

пасторат

на территории монастыря,
Там же

1906

ограда с
воротами

Вокруг монастыря рядом с
воротами в старый город,
Там же

19

Двухэтажное здание

Գերաշնորհ Տ. Եփրեմ եպիս. Տոհմունիի (Սսեցի) Դամասկոսի թեմի առաջնորդ (1933-1946) և Կաթողիկոսական
փոխանորդ:
20
Արդեամբ՝ դամասկահայ Երուանդ Միսաք Միսիրեանի, նախագիծ եւ իրագործում՝ Սուրիկ Կիւլնազարեանի: Յուշարձանաղբիւր կոթողին օծումը կատարած է Գնէլ Արք. Ճերէճեանը, 24 յուլիս 1999 թուականին
21
Ս. ՄԵՍՐՈՊ ՄԱՇՏՈՑ / Այբուբենի Հնարիչը 401 թ. / .............. / .................../ ST. MESROB MASHDOTS / inventor of the
Armenian Alphabet 401 A.J. / գործ ԽԱՉԻԿ ԹՕՓԱԼԵԱՆԻ
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Билингва 8 строк
на арабском и
12 на
армянском22

Установлена перед
воротами в монастырь
Св. Сергия,
Al-Amin ( )اﻻ ﯿﻦDamascus

Осн.
26.04.2015

площадь

Святых
Мучеников
Геноцида Армян

Находится рядом с
монастырем Св. Сергия.
Squares «Holy Martyrs of
Armenian Genocide»,
Shundaa Al-Ebada AlArmaniya, Sq. 79
Al-Amin ( )اﻻ ﯿﻦDamascus

23.04.2015

здание

Армянокатолическая
патриархия –
экзархат

Armenian Catholic
Patriarchal Exarchate
B.P. 22281,
rue Qnayet Al-Hatab 54,
Bab Touma, Damascus
Tel.: (963-11) 543.34.38

Непорочного
Зачатия
«Անարատ
Յղութեան»
«Св. Григория
Просветителя»23
школа «Алишан»
и зал «Аминян»

Находилась рядом с
монастырем и школой
ордена лазаристов,
Bab Touma, Damascus
Рядом с церковью,
Bab Touma, Damascus
Рядом с церковью,
Bab Touma, Damascus

здание

армяно-католич.
ордена сестер
«Непорочного
Зачатия»

Armenian Catholic Sisters
School
Находилось на
центральной дороге,
Bab Touma, Damascus

Куплено24

37.

церковь

Госпожа
Вселенной
«Թագուհի
տիեզերաց»

Notre-Dame Church of the
Universe,
Находится рядом с
патриархией,
Bab Touma, Damascus

Куплена у
ордена
иезуитов
195925

38.

мемориал

50-летия
геноцида армян
1915 [6, с. 39]

Находится во дворе
церкви слева от входа,
Bab Touma, Damascus

лапидарные
надписи

Памятные
трехязычные26:
армянском,
французском и
арабском

Находятся на лицевой
стороне мемориала
разбросаны по всей
плоскости,
Там же

30.

31.

32.

мемориальная доска

33.

церковь

34.

школа

35.

здание

36.

39.

22

1863
Закр. 1959
Рест. 2004
1865
Закр. 1945
1965

Не сохранилась
В 1972 переименована в
«Маяк» (арм. Փարոս)

1965
Рест. 2005

ՀՈՎԱՆԱՒՈՐՈՒԹԵԱՄԲ / ՍՈՒՐԻՈՑ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ / Ն. Գ. ՏՈՔԹ. ՊԱՇՇԱՐ
ՀԱՖԵԶ ԱԼ ԱՍԱՏԻ / ԵՒ Ի ՆՇԱՆԱՒՈՐՈՒՄՆ / ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ 100-ԱՄԵԱԿԻՆ / ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ
ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ ԸՆԿ. ՊՇՇԵՐ ԱՍՊՊԱՆ / ԶԵՏԵՂԵՑ ՀԻՄՆԱՔԱՐԸ / ՀԱՅՈՑ ՑԵՂԱՍՊԱՆՈՒԹԵԱՆ / ՈՐԲՈՑ
ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԻՆ / ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ / ԴԱՄԱՍԿՈՍԻ ՀԱՅ ԵՐԵՔ ՀԱՄԱՅՆՔԱՊԵՏԵՐՈՒ / ԿԻՐԱԿԻ, 26
ԱՊՐԻԼ 2015
23
Первую армянскую школу католической общины основал вардапет Яков Чеохерчан (арм. Տէր Յակոբ վարդապետ
Ճէօհէրճեան). Преподавались армянский, турецкий, французский и английский языки.
24
Здание куплено и модарено конгрегации меценатами братьями Хапипом и Жаном Кутси (арм. Հապիպ եւ Ժան Քուտսի).
25
До приобретения здания у ордена иезуитов церковь была освящена в честь Св. Иоанна Дамасского
26
ՄԱՀՈՒԱՄԲ՝ / ԶՄԱՀ / ՊԱՐՏԵՑԻՆ / 1915 / ՄԱՀ ՄԵՐ՝ ԿԵԱՆՔ ՁԵԶ. / ԿԵԱՆՔ ՁԵՐ՝ ՓԱՌՔ ՄԵԶ. / ԿԱՌՈՒՑԱՒ
1965 / ՆՈՐՈԳԵՑԱՒ 2005 / 24 ԱՊՐԻԼ / A LA MEMOIRE / NOS MARTYRS / 24 AVRIL 1915
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памятникалтарь

В память о
супруги Элен
Мтаниос Ауни

41.

мемориальн
ые доски

Памятные с
пятистрочными
надписями на
армянском27 и
арабском языках

42.

памятникалтарь

В памятьо
супруги Мари
Жан Казарян

43.

мемориальн
ые доски

Памятные с
шестистрочными
надписями на
армянском28 и
арабском языках

44.

памятник

Жану Гутсу
(1893-1971)

40.

45.

надпись

46.

учебный
комплекс

47.

48.

49.

Памятная
билингва шесть
строк на
арабском и пять
строк на армянском29 языках
Детсад,
начальная,
средняя и
вторичная
школы

Находятся во дворе
церкви напротив
мемориала 50-летия
геноцида,
Bab Touma, Damascus

2004

Находятся в нижней части
памятника-алтаря между
полуколоннами,
Там же
Находятся во дворе
церкви рядом с
предыдущим алтарем,
Bab Touma, Damascus
Находятся в нижней части
памятника-алтаря между
полуколоннами,
Там же

2005

Находятся во дворе
церкви слева от алтаря
Bab Touma, Damascus
Находятся на лицевой
стороне постамента бюста
Жану Гутсу,
Там же
Находятся рядом с
церковью30,
Damascus

церковь

Армянская
Евангелическая
(UAECNE)31

Armenian Evangelical
Church of Damascus,
P.O.Box 718
Damascus

Аренда
1921

здание

Армянская
Евангелическая
школа «Хайат»

Armenian Evangelical
Hayat School of Damascus
P.O.Box 718
Damascus
Tel. (963-11) 5442-401

Аренда
+1923

церковь
(ABBC)

Армянская
Евангелистская
«братьев
библии»

Armenian Evangelical
Brotherhood Bible Church
P.O.Box 700
Damascus
Tel.: (963-11) 445-9502
leranian@mail.sy

27

ՇԻՆԵՑԱՒ ԽՈՐԱՆՍ ԱՅՍ / ԱՐԴԵԱՄԲ ՄԻՇԵԼ ՃԱԶՄԱԹԻԻ / ՎԱՍՆ ՀՈԳՒՈՅ ԿՆՈՋ ԻՒՐՈՅ / ԷԼԷՆ ՄԹԱՆԻՈՍ
ԱՈՒՆԻ / ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 2004 Թ.
28
ՇԻՆԵՑԱՒ / ԽՈՐԱՆՍ ԱՅՍ ԱՐԴԵԱՄԲՔ / ՂԱԶԱՐ ՄԻՀՐԱՆ ՂԱԶԱՐԵԱՆԻ / ՎԱՍՆ ՀՈԳՒՈՅ ԿՆՈՋ ԻՒՐՈՅ /
ՄԱՐԻ ԺԱՆ ՂԱԶԱՐԵԱՆԻ / ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 2005 Թ.
29
ԺԱՆ ԳՈՒՏՍԻ / 1893-1971 / ԱԶԳԱՅԻՆ / ԲԱՐԵՐԱՐ
30
учебный комплекс армяно-католиков включает в себя: Детсад – "училище Цахканц" (арм. Ծաղկանց Վարժարան), 250
учеников, тел.: 5432680; Начальная школа "Маяк" (арм. Փարոս), 500 учеников, тел.: 5418246; Средняя школа - училище
"Свет" (арм. Լոյս վարժարան), 700 учеников, тел.: 5423985.
31
Входит в Союз армянских евангелических церквей Ближнего Востока (арм. Մերձաւոր արեւելքի հայ աւետարանական
եկեղեցիներու միութիւն, մահաեմ, англ. The Union of the Armenian Evangelical Churches in the Near East (UAECNE)).
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50.

здание

Национальное
Объединенное
училище

51.

здание

Национальное
училище
«Заварян»

52.

здание

Находится в центре
города на ул. Апет,
Al Salhie ()اﻟﺼﺎﻟﺤﯿﺔ
Damascus

Филиал национального
объединенного училища,
Bab Touma, Damascus

1937

Новое здание
в районе Млех,
Damascus

2009

Gullabi Gulbenkian School
Bouran Str. 2 Arnos Nezraa,
Damascus
ayadamas@gmail.com
Tel.: +963-11-445-3903

1929

здание

Национальное
училище
«Саакян»32
(AGBU)

54.

здание

Центр
Всеармянского
Благотворительного Союза
(AGBU)

Armenian General
Benevolent Union Center,
P. O. Box 3195
Damascus
ayadamas.freehostia.com
Tel.: +963 11 333 2040

55.

мемориал

Памяти жертв
Геноцида армян
[6, с. 38]

Damascus

56.

мемориал

Памяти жертв
Геноцида армян

Damascus

здание

“Крест помощи
сирийских
армян” и “Общенациональный
Армянский
Образовательный и Культурный Союз”

Damascus

53.

57.

Осн. 1929

Закрылось в 1945

Осн. 1913
Постр.
1961

1965

Осн. 1929
Осн. 1930

32
Национальное училище “Саакян” (арм. Ազգային Սահակյան վարժարան) основанно Армянским Благотворительным
Общим Союзом в 1929 г., с 1967 г. переименовано в “Кюллапи Кюлпенкян” (арм. Կյուլլապի Կյուլպենկյան).
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Мухафаза Эс-Сувайда33
гимназия
«Бабкенян»
58. школа
Բաբգէնեան
վարժարան
Франко59. школа
армянская им.
Жерара Тарита

60.

кладбище

Армянский
участок

Эс-Сувайда34

1935

В память Католикоса
Баблена I Кюлесаряна

Эс-Сувайда

1936

Ժէրար Թարիթի
անուանբ ֆրանքօարմէնեան վարժարան

Эс-Сувайда

XX в.

Мухафаза Хомс35
61.

квартал

Армянский

62.

дорога

Армянская

63.

квартал

64.

церковь

Св. Месропа

Hay Al-Arman
(Armenian quarter),
Homs36
Al-Arman Rd.,
Armenian quarter,
Homs
Karm Al Zeitun,
Homs

Hamidiya (Hamida district),
()اﻟﺤﻤﯿﺪﯾ ﺔ ﻤﺺ
Homs

33

Рест. 1945
Вновь осв.
2009
Захв.ИГ
11.2011
Разрушена

Мухафаза Эс-Сувайда (араб.  ﺤﺎﻓﻈﺔ اﻟﺴﻮﯾﺪاء, англ. Al-Suwayda Governorate ) – провинция делится на 3 района.
Эс-Сувайда (араб. ٱﻟﺴ َﱡﻮ ْﯾﺪَاء, англ. As-Suwayda) – город, административный центр одноименной провинции.
35
Мухафаза Хомс (араб.  ﻤﺺ ُ ﺤﺎﻓﻈﺔ, англ. Hims Governorate) – крупнейшая провинция в стране, делится на 7 районов.
36
Хомс (араб.  ﻤﺺ, англ. Homs /Hims/) – город, административный центр одноименной провинции. В 1915 году близ
города турками был создан концентрационный лагерь для депортированных армян.
34
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65.

здание

66.

церковь

67.

кладбище

гимназия
«Исаакян»
Սահակյան
նախակրթարան
Армянская
Евангелическая
Св. Мучеников
(UAECNE)
национальное

Мухафаза Латакия37
68. церковь
69.

комплекс

Sahakyan National College
Находится рядом с
церковью Св. Месропа,
Hamidiya (Hamida district),
()اﻟﺤﻤﯿﺪﯾ ﺔ ﻤﺺ
Homs
Tel.: 226910

Захв.ИГ
11.2011
Превр. в
госпиталь
19.05.2012
Разрушена

Armenian Evangelical
Church,
Homs

Осн. 1923
Постр.
1977

Homs

Latakia38
духовный

Уп. 1254

Не сохранилась

Latakia

70.

церковь

Св. Богоматери

71.

зданиегостиница

Духовный Дом

72.

лапидарная
надпись

строительная

73.

колокольня

74.

памятник

39

В память о
погибших во
время геноцида

Saint Asdvadzadzin
Armenian Apostolic church,
Latakia
Tel: (963-41) 475.888

1755
Рест. 1950,
1996
Осв.
21.12.1997

Находится рядом с
церковью Св. Богоматери,
The Hokedoun community,
Latakia

1755

Latakia

1755

Надстроена в передней
части церкви, над входом,
Latakia

1950

Находится во дворе
церкви Св. Богоматери,
Latakia

37

24.04.1977

Мухафаза Латакия (араб. اﻟﻼذﻗﯿ ﺔ ُ ﺤﺎﻓﻈﺔ, англ. Latakia Governorate) – провинция делится на 4 района.
Латакия (греч. Λαοδικεία, араб. اﻟﻼذﻗﯿﺔ, арм. Լաթակիա, англ. Latakia, тур. Lazkiye, лат. Laodicea ad Mare) – город,
административный центр одноименной провинции.
39
Духовный Дом (арм. հոգետուն), гостиница для армянских паломников на пути к Иерусалиму, построена армянской
патриархией Иерусалима. Принадлежала и принадлежит монастырю Святых Яковов в Иерусалиме.
38
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75.

Находится во дворе
церкви Св. Богоматери,
Latakia

хачкар

памятный

76.

лапидарная
надпись

Памятная на
армянском40
языке

77.

школа

Армянского
Прелатства “Св.
Мучеников”

78.

здание

Зал “Гандзасар”

79.

здание

Центр
Всеармянского
Благотворительного Союза
(AGBU)

Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же
Находится во дворе
церкви Св. Богоматери,
Armenian Prelacy School
(Martyrs),
Armenian sundey School
Latakia
Находится во дворе
церкви Св. Богоматери,
Latakia
Находится во рядом с
комплексом,
Armenian General Benevolent Union Center Center,
Latakia

80.

часовня

Св. Богоматери

Kessab (Via Latakia)41

XVII в.
Рест. 1865

81.

кладбище

старое

Находилось вокруг
часовни Св. Богоматери,
Kessab

XVII-XIX
вв.
Рест. 1880
Рест. и
осв.
20.11.1992

1880

82.

церковь

Св. Богоматери

Построена на месте
прежней часовни Св.
Богоматери,
Kessab (Via Latakia)

83.

лапидарная
надпись

Реставрационная
на армянском43
(пять строк)

Вмонтирована в стену
внутри церкви
Св. Богоматери,
Kessab
Вмонтирована в стену
внутри церкви Св.
Богоматери,
Там же

84.

купель

старая

85.

лапидарная
надпись

Шестистрочная
на армянском
языке

40
41

24.11.2002

Осн. 1922
Нов. 1976

Рест. 1995

1960
В 1880 г. разобрана для
строительства более
крупной церкви.
Ликвидировано в ходе
строительных работ
188042

Вмонтирована в стену в
нише над купелью,
Там же

ԲԱՐԵԳՈՐԾՈՒԹԵԱՄԲ ՏԵՐ ԵՒ ԸԻԿԻՆ ՆՈՐԱՅՐ ԵՒ ԴԱԼԱՐ ՊԱԳԼԱՅԵԱՆՆԵՐՈՒ 24-11-2002

Кесаб (араб. ﻛﺴ ﺐ, арм. Քեսապ, англ. Kasab) – армянский город в провинции Латакия. Восходит к периоду Киликийского
армянского царства. Ныне, Кесаб практически поглотил окружающие 11 армянских сел: Тюзахач (арм. Տիւզաղաճ, англ.
Duzaghaj), Эскюрен или Нижнее село (арм. Էսքիւրէն կամ Ներքի գիւղ, англ. Esguran or Nerki Kegh), Сев Ахпюр (арм. Սեւ
Աղբյիւր, англ. Sev Aghpyur), Чинар (арм. Չինար, англ. Chinar), Чагалджг (арм. Չագալճըգ, англ. Chakhaljekh), Кеоркюне
(арм. Քէօրքիւնէ, англ. Keorkeuna or Keorkuneh), Экюзолук (арм. Էքիւզոլուք, англ. Ekizolukh), Верхний Пагджагас (арм.
Վերի Պաղճաղազ, англ. Upper Baghjaghaz), Нижний Пагджагас (арм. Վարի Պաղճաղազ, англ. Lower Baghjaghaz),
Каратуран (арм. Գարատուրան, англ. Karadouran), Карадаш (арм. Քարադաշ, англ. Karadash). 21 марта 2014 года
экстремистские группировки Аль-Каиды совершив вооруженное вторжение пересекли турецкую границу и напали на
армянское гражданское население Кесаба. Большинство населения Кесаба, ок. 670 армянских семей, были эвакуированы,
оставшиеся армянские семьи попали в заложники. Дома и 3 армянские церкви города, были разграблены и осквернены.
42
Первоначально останки были перезахоронены в общественной яме перед западным входом в нов. церковь. 24.04.1964
перезахоронены на холме нынешнего кладбища у памятника апрельским жертвам.
43
ԱՅՍԷ ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԱ/ԿԱՆ ՈՒՂՂԱՓԱՌ ՀԱ/ՅՈՑ ՍԲ. ԵԿԵՂԵՑԻ ԲՈ/ՐՈԳԵՑԱՒ ՅԱՄԻ ՏՌՆ / 1880 Ի ՔԷՍԱՊ
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86.

87.

88.

купель и
табличка

С дарственной
надписью на
армянском языке

Купель установлена у сев.
стены, левее старой
купели.
Табличка вмонтирована в
стену справой стороны от
купели,
Там же

две купели

С одинаковыми
дарственными
надписями на
армянском языке

Две похожие купели
установлены у южной
стены,
Там же

алтарь

главный

левый и правый

90.

две
колокольни

прицерковные

Находятся на сев-зап и
юго-зап углах церкви Св.
Богоматери,
Там же

91.

здание

пасторат

Во дворе церкви Св.
Богоматери,
Kessab (Via Latakia)

92.

здание

Зал Саакян (в
нем воскресная
школа
Усумнасирац)
(Ousoumnasirats
Armenian prelacy
United School)

Во дворе церкви Св.
Богоматери,
Kessab (Via Latakia)

93.

памятник

Католикосу
Гарегину II
[6, с. 53]

Во дворе церкви
Св. Богоматери,
Kessab (Via Latakia)

алтари

1992

Находится по центру в
восточной части церкви
Св. Богоматери,
Там же

Находятся слева и справа
от главного алтаря церкви
Св. Богоматери,
Там же

89.

1991
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1903

1939
Рест. 1997
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Вокруг церкви Св.
Богоматери, пастората и
школы,
Kessab (Via Latakia)

94.

ограда с
воротами

прицерковная

95.

комплекс

Евангелический

Kessab (Via Latakia)

Армянская
Евангелическая
Св. Троицы

Внутри комплекса,
Kessab (Via Latakia)
Tel.: (963-41) 711-915,
Fax: (963-41) 710-637

96.

церковь

(UAECNE)

97.

помещение

пасторат

Внутри комплекса,
Там же

98.

помещение

зал

Внутри комплекса,
Там же

99.

ограда с
воротами

прицерковные

Вокруг церковного
комплекса Св. Троицы,
Там же

комплекс
100.
зданий

евангелистский

Находится через улицу
напротив церковного
комплекса Св. Троицы,
Kessab (Via Latakia)

101. здание

Армянская
Евангелическая
объединенная
школа
“Нахатакац”

В комплексе,
Там же

102. здание

Культурный
центр Мисакян

В комплексе,
Там же

103. здание

музей

104. здание

"KCHAG"

В Культурном центре
Мисакян,
Там же
Armenian Christian
Endeavor Summer Camp,
Kessab (Via Latakia)
Tel.: (963-41) 710-091
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1853

1909
Рест.
1970, 1997

105. кладбище

106.

новое

ограда с
воротами

Находится на холме за
оградой церкви
Св. Троицы,
Kessab (Via Latakia)
Kessab

24.04.1964

Строитльная
билингва на
арабском и
армянском44
языках

Вмонтировано в стану над
воротами,
Kessab

24.04.1964

108. церковь

Св. Михаила

Находится на территории
монастырского комплекса,
Kassab
Tel.: 12

1925

109. кладбище

прицерковное

Находится во дворе
церкви Св. Михаила,
Kassab

110. школа

монастырская

Находится на территории
монастырского комплекса,
рядом с церковью
Св. Михаила,
Kassab

111. памятник

Кардиналу
Агаджаняну с
билингвой 10
строк на армянском45 и 4 на
арабском языке

Находится на территории
монастырского комплекса,
Kassab

ворота с
112.
оградой

монастырские

Находится вокруг
территории
монастырского комплекса,
Kassab

113. комплекс

Культурноспортивный
“Амалир”

Kassab

114. здание

Национальная
объединенная
школа

Kassab

107.

памятнаятабличка

44

6.08.1995

ԳԻՒՂԻՍ ԳԵՐԵԶՄԱՆԱՏԱՆ ՇՐՋԱՊԱՏԻ / ՇԻՆՈՒԹԻՒՆԸ ԿԱՏԱՐՈՒԵՑԱՒ ՔԷՍԱՊՑԻ / ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ
ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԵԱՄԲ / ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄԲ / ՏԻԱՐ ՃՕՅ ԱՅՆԹԱՊԼԵԱՆԻ (ԷՏԻՍԸՆ Մ. Ն.) ՔԷՍԱՊ, 24
ԱՊՐԻԼ 1964 / ԵՐՄԵԱՆ
45
ԳՐԻԳՈՐ ՊԵՏՐՈՍ Ե. ԱՂԱՃԱՆԵԱՆ / ՄԵԾ † ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ԾՆՆԴԵԱՆ 100 ԱՄԵԱԿԻՆ / ԱՌԻԹՈՎ 1895 – 1995
ԿՈՒՏԱՆՔ Ի ԽՈՐԱՑ ՍՐՏԻ / † ԱՌ ՅԱՒԷՏ ՄԵՐ ԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆՆ ՍԻՐԱՆՈՒԷՐ / ՀԱՅՐԱՊԵՏԻՆ ՈՐՈՒՆ
ՄԻՋԱՄՏՈՒԹԵԱՄԲ ՔԵՍԱՊ / ԻՐ ՇՐՋԱԿԱՅՔՈՎ 1939-ԻՆ ՄՆՑ ՄԱՍ ՀԻՒՐԸՆԿԱԼ / ՍՈԻՐԻՈՅ ԵՒ ՇՐՋԱՆԻՆ ՀԱՅ
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԸ / ՓՐԿՈՒԵՑԱՒ ԱՂԷՏԱԲԵՐ ՏԵՂԱՀԱՆՈՒԹԵԱՆԷՆ / ՅԻՇԱՏԱԿ ՆՈՐԱ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ /
6.8.1995
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115. церковь

Armenian Evangelical
Church of Ekiz Olouk,
Ekizolukh46, Kessab
Tel.: (963-41) 710-063
hagop_s@scs-net.org

1882

прицерковная

Находится напротив
церкви
Ekizolukh, Kessab

30.07.1966

Строительная
шестистрочная
надпись на
армянском47
языке

Находится на стене
библиотеки,
Ekizolukh, Kessab

30.07.1966

Св. Сергия

В квартале Морском
(Ծովու թաղ)
Karadouran48, Kessab

Остатки
разруш. от
урагана в
1986 г.

Св. Георгия

В квартале Морском
(Ծովու թաղ),
Karadouran, Kessab
на кладбище в квартале
Морском (Ծովու թաղ)
Karadouran, Kessab
На восточной стене
церкви Св. Георгия,
Karadouran, Kessab

Армянская
Евангелическая
(UAECNE)

116. библиотека

117.

памятнаятабличка

118. церковь

119. кладбище

120. церковь
121.

лапидарная
надпись

X в.
Реконстр.
1908
Рест. 1987

Armenian Evangelical
Church
Karadouran, Kessab
Tel.: (963-41) 710-917

1855

Св. Богоматери

Находилась в 50 м южнее
церкви евангелистов,
Karadouran, Kessab

1890

Св. Богоматери

Построена на месте
прежней церкви
Св. Богоматери,
Karadouran, Kessab

Осн.
4.09.1960
Осв.
08.1962

Пристроена к западному
входу церкви Св.
Богоматери,
Там же

20.08.1991

Св. Стефана

123. церковь

Армянская
Евангелическая
(UAECNE)

125. церковь

126. колокольня

прицерковная

46

Сохранились развалины

XVIIXVIII вв.

Находится
Karadouran, Kessab

122. церковь

124. церковь

XVIIXVIII вв.

Не сохранилась.
Разрушилась из-за
оползня в 23.01.1942

Экюзолух (арм. Էքիւզոլուք, англ. Ekizolukh) – одно из 11 армянских сел в регионе Кесаб, провинции Латакия.
ԳՐԱԴԱՐԱՆՍ ԿԱՐՈՒՑՈՒԵՑԱՒ / ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹԵԱՄԲ ՏԻԿ. ՆՈՒԱՐԴ / Յ. ՆԱՃԱՐԵԱՆԻՆ ԳՅՈՒՂԻՍԲԱՐԵՐԱՐ
/ ՊՐՆ. ՅԱԿՈԲ ՆԱՃԱՐԵԱՆԻ / ՅՈՒԼԻՍ 30 1966
48
Карадуран (арм. Քարադուրան / Գարատուրան, англ. Karadouran) – одно из 11 армянских сел в регионе Кесаб.
47
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127. церковь

Армянская
Евангелическая
(UAECNE)

128. церковь

Успение
Пресвятой
Богородицы
(католич.)

Armenian Evangelical
Church,
Keorkuneh49, Kessab
Tel.: (963-41) 711-390
Our Lady of the Assumption
Baghdjaghaz50, Kessab

1898
Осн. 1890
Рест. 1991,
2003

129. здание

Общественное

Centre de colonie de
vacances,
Baghdjaghaz, Kessab
Tel.: +963 (041) 42.95.63

130. часовня

Св. Богоматери
Virgin Mary's
Chapel

Находится рядом с
площадью родника в
местечке именуемом
Кгцик (арм. Կղըցիկ)
Eskuren51, Kessab

Осв.
17.08.1959

Находится в центре села,
Aramo52

Уп. 1864
Рест. 1903
Реконст.
1926
Осв.
16.08.1958

131. церковь

памятная132.
табличка

памятная133.
табличка

Св. Стефана

билингва на
армянском53 и
арабском яз. (по
две строки)
Реставрационная
билингва на
арабском (две
строки) и
армянском54 (три
строки) яз.

Основана монахами
францисканцами.

Находится над входом в
церковь св. Стефана,
Там же
Находится над входом в
церковь Св. Стефана, над
упомянутой табличкой,
Там же

134. хачкар

Находится в нижней части
северной стены церкви
Св. Стефана,
Там же

135. хачкар

Вмонтирован в северную
стену на уровне окон
церкви Св. Стефана,
Там же

136. хачкар

Вмонтирован ниже окна
восточной стены церкви
Св. Стефана,
Там же

49

1958

Кеоркюне (арм. Քէօրքիւնէ, англ. Keorkeuna or Keorkuneh) – одно из 11 армянских сел в регионе Кесаб.
Бахджагаз (арм. Բաղջաղազ, англ. Baghdjaghaz) – одно из 11 армянских сел в регионе Кесаб.
51
Эскурен (арм. , англ. Eskuren) – одно из 11 армянских сел в регионе Кесаб.
52
Арамо (арм. Արամո, англ. Aramo) – армянское село в провинции Латакия.
53
ՇԻՆ ԹԻՒ / 1310 Հ[ԱՅՈ]Ց ՍՈՒՐԲ ԵՑԻ ԱՄՕ / ՍՏԵՓԱՆՆՈՍ
54
ՆՈՐՈԳԵՑԱՒ ԵԿԵՂԵՑԻՍ ՀԱՅՈՑ / ՆՈՒԻՐԱՏՈՒԹԵԱՄԲ / ՏԻԱՐ ԻԼԻԱՍ ՀԱՊԻՊ ՖԱՐԱԴ / 1958 - 1961
50
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137.

На стенах церкви
Св. Стефана,
Aramo

лапидарные
надписи

138. кладбище

прицерковное

139. монастырь

140. церковь

Св. Богоматери

141. церковь

Св. Георгия

142. монастырь

Св. Фомы

143. церковь

144.

146.

памятнаятабличка

147. кладбище

Вокруг церкви
Aramo
В 3 км. к северу от села
Aramo
Находится в монастыре,
высечена в пещере,
Aramo

В монастыре, находится в
20 м к востоку от церкви
Св. Богоматери,
Aramo
Находится к юго-западу
от села,
Aramo

1348

В монастыре св. Фомы,
Aramo

1348

Находится в южной части
главного входа,
Aramo

лапидарная
надпись

145. церковь

XVIII-XIX
вв.

Св. Георгия

Реставрационная
билингва на
арабском и
армянском56
языках

прицерковное

Находится на окраине
села,
Ghnemiye55

Закреплена над входом в
церковь Св. Георгия,
Ghnemiye

Рядом с церковью Св.
Георгия,
Ghnemiye

55

XV-XVIIв.
Рест. 1875,
1959
Оскв. 2011
Осв.
30.06.2017

1959

XIX-XX
вв.

Хнамие (арм. Ղընամիէ, англ. Ghnemiye) – армянское село в провинции Латакия. В 2011 г. население эвакуировано в
связи с оккупацией террористическими группировками ИГИЛ. Освобождено сирийской армией в июне 2016 года.
56
ՎԵՐԱՇԻՆԵՑԱՎ / Ս. ԳԷՈՐԳ ԵԿԵՂԵՑԻՍ ՀԱՅՈՑ / ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԵԱՄԲ / ԲԱՐԵՊԱՇՏ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ /
ՂՆԱՄԻԷ 1959
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Мухафаза Идлиб57
Св. Анны

St. Anna rd.,
Yakoubiye58

149. церковь

Св. Анны
[24, с. 23]

Находится на югозападной окраине села,
St. Anna rd.
Yakoubiye

150. алтарь

С однострочной
надписью на
армянском59
языке

Находится в восточной
части церкви Св. Анны,
Там же

151. здание

пасторат

152. мозаика

Св. Анна дочь
Иуды-Кюрега,
приняла
мученичество в
IV в.

Находится между
пасторатом и церковью
Св. Анны,
Yakoubiye

153. родник

Св. Анны
(прицерковный)

В юго-западной части
двора церкви Св. Анны,
Yakoubiye

мемориаль154.
ная доска

Билингва на
армянском60 и
арабском

Находится под аркой в
верхней части родника,
Там же

155. здание

Дом отдыха для
паломников

148. дорога

Протяженность: 350 м
1380
Реконстр.
1872
Рест. 1914
Реконстр.
1995

Находится справа от
церкви Св. Анны,
Yakoubiye

В южной части двора
церкви Св. Анны,
Yakoubiye

57

1976

31.08.2003

Мухафаза Идлиб (араб. ادﻟ ﺐ ُ ﺤﺎﻓﻈﺔ, англ. Idlib Governorate) – провинция делится на 5 районов.
Ягубийэ (арм. Յաղուբիյե, араб. اﻟﯿﻌﻘﻮﺑﯿﺔ, англ. Yakoubiye) – армянское село в районе Джиср-эш-Шугур (араб. ﺟﺴﺮ اﻟﺸﻐﻮر,
англ. Jisr al-Shughur) мухафазы Идлиб. Латинизировано частично.
59
ԹԱԳԱՒՈՐ ԵՐԿՆԱՒՈՐ ԶԵԿԵՂԵՑԻ ՔՈ ԶՆՇԱՐԺ ՊԱՀԵԱ
60
Ս. ԱՆՆԱԻ ԱԶԲՅԻՒՐԸ
58
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Строительная
билингва по 8
строк на
армянском61 и
арабском языках

Перед домом отдыха для
паломников,
Yakoubiye

157. ограда

прицерковная

Вокруг церкви, родника и
домаотдыха для
паломников,
Yakoubiye

158. церковь

Св. Рипсиме

159. надпись

строительная
билингва на
армянском62 и
арабском языках

160. здание

пасторат

161. здание

зал

162. здание

школа
прицерковная
Veradzenount
School

156.

163.

памятная
надпись

ворота с
оградой

прицерковные

164. кладбище

Старое
армянское

165. церковь

Св. Феодора
Սբ. Դէոթորոս /
Սբ. Թէոդորոս
[24, с. 23]

31.08.2003

Находится в северной
части села,
Yakoubiye

1954

Вмонтирована над входом
в церковь Св. Рипсиме,
Yakoubiye

1954

Во дворе церкви Св.
Рипсиме,
Yakoubiye
Во дворе церкви Св.
Рипсиме,
Yakoubiye
Во дворе церкви Св.
Рипсиме,
Yakoubiye
Вокруг церкви, пастората,
зала и школы,
Yakoubiye
Находится севернее
церкви Св. Рипсиме,
Yakoubiye
Находилась на старом
армянском кладбище,
ныне во дворе церкви
Св. Рипсиме
Yakoubiye

1975

1993

1994
XVII-XIX
вв.
1770
Уп. 1906
Разрушена
сохранился алтарь
Рест. 1957

61
Բարձր Հովանաւորութեամբ / Բերիոյ Թեմի Առաջնորդ / Գերշ. Սուրէն Ս.Արք. Գաթարոյեանի / Ս. Աննա ուխտավայրիս /
Հանգստեան Տան Հիմնաքարի / զետեղումը կատարեցաւ / 31, Օգոստոս 2003 թ: / Եագուպիէ
62
ՇԻՆԵՑԱՒ Ս. ՀՌԻՓՍԻՄԷ ԵԿԵՂԵՑԻՍ / ԵՒ ԶԳՄԲԷԹՍ Ի ԵԱԳՈՒՊԻԷ ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ / 1954Ի. ԾԱԽԻՒՔ ԲԱՐԵՐԱՐ
ՏԵԱՐ ՅՈՎՀԱՆ/ՆԷՍ ՍՏ. ՏԱՊՊԱՂԵԱՆԻ: ՍՂԵՐԴՑԻ ԾՆ. ՀԱԼԷՊ. / Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ ԱՄԵՆԱՅՆ ՀԱՅՈՑ Ս. /
ԷՋՄԻԱԾՆԱՅ Տ.Տ. ԳԷՈՐԳ Զ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ. / ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ

81

166.

лапидарная
надпись

167.

рельефный
крест

Реставрационная
билингва на
армянском63
(три строки) и
арабском (две
строки) языках

Вмонтирована в стену,
Yakoubiye

Вмонтирован в стену над
лапидарной надписью,
Yakoubiye

Ворота на кладбище
находятся со стороны
двора церкви Св. Рипсиме,
Yakoubiye

ворота с
168.
оградой

кладбищенская

169. церковь

Армянокатолическая
Непорочного
Зачатия

Immaculate Conception
Church,
Находится в начале
Qunaya-Yakoubiyeh short
Rd.
Yakoubiye

170. церковь

Св. Киприанос
[23, с. 123; 47, с.
57]

Находится на кладбище,
Ghneye64
Находится на развилке
при въезде в село,
Ghneye

171. родник

172.

173.

лапидарная
надпись

лапидарная
надпись

Два столбца по
четыре строки на
армянском языке

В кладке стены жилого
дома,
Ghneye

Пятистрочная на
армянском языке

В кладке стены жилого
дома, под предыдущим
камнем с лапидарной
надписью,
Ghneye

174. школа
175. ойконим

Осн. 1770
Рест. 1957

Разр. 1906

Разрушена латинами
[24, с. 23]

Рест. 2007

во время реставрации
армянская лапидарная
надпись с годом
создания - исчезла

Ghneye
Арменаз

Biret Armenaz65

63

36°02'00.0"N
36°29'00.0"E

Ս. ԴԷՈԹՈՐՈՍ / ՇԻՆՈՒԵՑԱՒ 1770 / ՆՈՐՈԳԵՑԱՒ 1957
Гниэ (арм. Ղնիյե / Գնիէ, араб. اﻟﻘﻨﯿﺔ, сир. ܩܢܙܐ, англ. Al-Qunaya или Ghneye) – арабоязычное армянское село в районе
Джиср-Эш-Шугур провинции Идлиб. Полностью латинизировано к 1909 г.
65
Бирет Арменаз (арм. Արմենազ, араб. ﺑﯿﺮة ار ﻨﺎز, англ. Bîret Armenâz) – некогда армянское село в провинции Идлиб.
64
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Мухафаза Алеппо66
176. квартал

Старый
армянский

177. улица

Сис

178. комплекс

Духовнообразовательный

179. здание

Епархиальный
центр
”Թագաւորական Դարպաս”

180. комплекс

церковный

old Armenian quarter,
Jdeydeh, Aleppo
Sisi street,
Jdeydeh, Aleppo
Духовнообразовательный,
Salibeh street,
Jdeydeh, Aleppo67

ARMENIAN PRELACY
DIOCESE OF ALEPPO
P.O.Box;133
Jdeydeh, Aleppo
Tel.: (963-21) 212-2756
www.periotem.com
info@periotem.com
Входит в духовно-образовательный комплекс.
Находится напротив
епархиального центра,
Salibeh street, 11,
Jdeydeh, Aleppo

кафедраль181.
ная церковь

Святых 40
мучеников69
[38, с. 516]

Forty Martyrs Armenian
Cathedral
()ﻛﻨﯿﺴﺔ اﻷرﺑﻌﯿﻦ ﺷﮭﯿﺪ,
Jdeydeh, Aleppo

182. комплекс

подземных
помещений
[34]

Находится под церковью
Святых 40 мучеников,
Jdeydeh, Aleppo

66

Осн. 14991500 гг.,
хотя предводители
епахии уп.
с 1350-х
гг.68

XV в.

XIII в.
уп. 1476,
рек. 1491,
1616,1869.
Поврежд.
28.04.2015
Рест. 2018
Осв.
31.03.2019

Мухафаза Алеппо (араб.  َ ﻠَﺐ ُ ﺤﺎﻓﻈﺔ, англ. Aleppo Governorate) – провинция делится на 10 районов.
Халеб, или Алеппо (араб. ُ َ َﻠﺐили  ﻠ ﺐ, арм. Հալէպ կամ Բերիա, англ. Aleppo) – крупный город в Сирии и административный центр одноимённой провинции.
68
Впервые описан в 1616 г., до 1970 г. всегда находился внутри ограды церкви 40 мучеников.
69
Kафедральная церковь Святых 40 мучеников (арм. Ս. Քառասնից մանկանց Հայոց Մայր եկեղեցի, англ. St. Forty
Martyrs Armenian Cathedral) – церковь 40 Севастийских мучеников с XV века является кафедральным собором Берийской
епархии. Первое письменное упоминание в книге отца Меликсета «Деяние Святой Библии», написанной в 1476 г. Согласно
рукописи Вардапета Мовсеса из собрания музея-сокровищницы “Зарехян” собора Сорока Мучеников под № 70, в 1491-1501
гг. на средства армянина Аль-Райес Есайи при Католикосе Киликии Ованнесе II Тлкуранци (1489-1525) часовня была
перестроена и превращена в церковь. В 1616 г. на пожертования братьев Петика и Саноса Челеби из Алеппо, в прелатство
епископа Хачатура Каркареци, церковь вновь перестроена и увеличена с сохранением старой части.
67
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183. алтарь

Старой части
церкви 1491 г.

Находится в старой части
церкви на востоке правой
стороны,
Там же

Находится в старой части
церкви справа в правом
приделе, под колокольней,
Там же

184. алтарь

185. надгобия

7 с эпитафиями
на армянском
языке70

Вмонтированы в стены
старой части церкви,
Там же

XVII-XIX
вв.

хачкары с
186. лапидарным
и надписями

16 хачкаров,
большинство с
надписями на
армянском языке
и датировками

Вмонтированы в стены
старой части церкви
(большинство в первой
слева колонне),
Там же

XV-XVII
вв.

Наиболее раннее 1601 г.

149271

1578

1595

1599

1603

1604

[37, № 2, с. 99]

[37, № 4, с. 100]

[37, № 11, с. 101]

[37, № 13, с. 102]

[37, № 16, с. 104]

[37, № 18, с. 104]

187. престол
мемориаль188.
ная доска

Строительная
семистрочная на
армянском72
языке

189. алтарь

Главный в новой
церкви 1616 г.

190.

мемориальная доска

191. алтарь

Восьмистрочная
на армянском73
языке

Южный в новой
церкви 1616 г.

Находится в западной
стене старой части церкви,
Там же
Вмонтированы в левую
полуколонну пристенного
алтаря,
Там же
Находится в центральной
части восточной стены
церкви,
Там же
Находится на престоле
главного алтаря,
Там же

24.04.1992

1965

Находится справа от
центрального алтаря,
Там же

70

[37, № 15, с. 102; №19, с. 105; № 23, с. 107; № 61, с. 124; № 92, с. 136; № 96, с. 139; № 106, с. 140].
ԶՍ[ՈՒՐ]Բ ՆՇԱՆՔՍ Բ[Ա]Ր[Ե]ԽԱ[ՒՍ] Է ՄԱ/ՆՍՈՒՐԻՆ, ՅԱՄԱՄԻՆ, ՏԱՏՈՒ/ՐԻՆ, 3ՈՎԱ ՆԷՍ[Ն],
ԱԼԷՔՍԱՆՈՍ[ԻՆ], ՋԽԱ (1492) [37, № 2, с. 99].
72
Տ. ԵՒ Տ. / ՅՈՎՍԷՓ ԵՒ ԱՆԱՀԻՏ / ՄԱՐԳԱՐԵԱՆՆԵՐ / ՅԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻ[Ւ]Ն ԾՆՈՂԱՑ / ԻՒՐԵԱՆՑ /
ԳԱՐԵԳԻՆԻ ԵՒ ՏԻՐԱՆՈՒՀԻԻ / 24.4.1992 [37, № 127, с. 148].
73
ՇԻՆԵՑԱՒ Ս[ՈՏԲ] ՍԵՂԱՆՍ ԱՅՍ / ԱՐԴԵԱՄԲ / Տ[ԷՐ] ՂԵՒՈՆԴ ԱՐՔ[ԵՊՐՍԿՈԱՈՍ] ՉԷՊԷՅԵԱՆՀ՝ / ԱՌԱՋՆՈՐԴ
ԲԵՐԻՈՅ ԹԵՄԻՆ, / Ի ՅՐՇԱՏԱԿ ԾՆՈՂԱՑ ԻՒՐՈՑ՝ / ԱՆԴՐԱՆԻԿԻ ԵՒ ՍԱԹԵՆԻԿԻ, / ԵՒ ՀԱՄԱՅՆ ՆՆՋԵՑԵԼՈՑ /
ՉԷՊԷՅԵԱՆ ԳԵՐԴԱՍԱԱՆԻ, / 1965 [37, № 121, с. 146-147]
71
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192. алтарь
мемориаль193.
ная доска

194. купель

195.

лапидарная
надпись

Северный в
новой церкви
1616 г.
Восьмистрочная
на армянском74
языке
в новой церкви
1616 г.
Билингва четыре
строки на армянском75 и две на
арабском языках

Находится слева от
центрального алтаря,
Там же
Находится на столе
северного алтаря,
Там же
Находится в церкви в
северной стене у левого
алтаря,
Там же

Находится у южной стены
церкви,
Там же

Св. Минаса

мемориаль197.
ная доска

Строительная
пятистрочная на
армянском76
языке

Находится алтаре Св.
Минаса,
Там же

198. алтарь

Св. 40 младенцев

Находится у южной стены
церкви,
Там же

200. картины
201. здание

Строительная
пятистрочная на
армянском77
языке
Несколько
десятков
картин78
Вернатун

202.

лапидарная
надпись

Строительная
билингва 18
строк на армянском79 и 2 на
арабском языках

203.

притворгалерея

прицерковная

1888

Находится в купельном
алтаре,
Там же

196. престол

мемориаль199.
ная доска

1984

Находится алтаре Св. 40
младенцев,
Там же
Находятся в церкви
Святых 40 мучеников,
Там же
Находятся над церковью
Святых 40 мучеников,
Там же
Находятся справаот входа
в Вернатун,
Там же

1976

1983

XVII,
XVIII вв.

Наиболее ранняя
датированная картина
(Св. Богоматерь, 1663 г.)

1874

1874

Находится во дворе
церковного комплекса,
Там же

74

ՇԻՆԵՑԱՒ Ս[ՈՒՐԲ] ՍԵՂԱՆՍ ԱՅՍ / ԱՐԴԵԱՄԲ ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ / ՄԱՆՈՒԷԼ ՄԱՀՍԵՐԷՃԵԱՆԻ / Ի ՅԻՇԱՏԱԿ
ՀԱՐԱԶԱՏԱՑ ԻՒՐՈՑ՝ / ԵՂԲՕՐՆ ՎԱՀԱՆԻ / ԵՒ ՔՐՈՋ՝ ՎԻՈԼԷԹԻ, / ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 30 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ / 1984 [37, №
125, с. 147].
75
ՅԻՇԱՏԱԿ Է ՍՈՒՐԲ ԱՒԱԶԱՆՍ ՀԱՆ/ԳՈՒՑԵԱԼ ՈՍԿԵՐԻՉ ԱԲՐԱՀԱՄԻՆ ԵՒ / ԿՆՈՋ ՆՈՐԱ՝ Մ[Ա]Հ[ՏԵՍ]Ի
ԽԱԹՈՒՆԻ[Ն]: ՀԱՆԳՈՒՍ/ԻՑԷ ՏԷՐ ԶՀՈԳԻՆ ՆՈՑԻՆ, 1888 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1 [37, № 104, с. 139]
76
Կառուցաւ Ս. Մինասի Խորանս / Արդեամբ / Տ. Եւ Տիկ. Զաւէն Մկրեաններու / Յիշատակ Համայն Ուխտաւորներու / 6
Յունուար 1976 [37, № 122, с. 147].
77
ՍՈՒՐԲ ՔԱՌԱՍՆԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՆՈՒԻՐՈՒԱԾ / ԱՅՍ ԽՈՐԱՆԸ ՇԻՆԵՑԱՒ ԱՐԴԵԱՄԲ / ՊՐ.
ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՏԱՊՊԱՂԻ / 1 ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1983 [37, № 123, с. 147].
78
Большинство изображений, было отремонтировано между 1993 и 1996 экспертом Андраником Антоняном (англ. A.
Antonyan).
79
Է։ / ՎԵՐՆԱՏՈՒՆՍ ՉԸՔՆԱՂ / ՆՈՐՈԳ ԿԱՌՈՒՑԱՅ ԱՆՁՆՈՒԷՐ ՋԱՆԻՒՔ / ՎԵՀԻՆ ԿԻԼԻԿԻԱՅ / ՏԵԱՌՐՆ
ՄԸԿԸՐՏՉԻ / ՔԱՋ ՀՈՎՈՒԱՊԵՏԻՆ / ԱԶԴՈՒ ԽԸՐԱՏԻՒՔ, ՈՐ ԷՐՆ ԱՍՏ ՆԵՐԿԱՅ։ / ԱՐԴԵԱՄԲՔ ՀԱՅ ԱԶԳԻՍ /
ՄԵԾԻՆ ԲԵՐԻԱՅ / ԱՐԱՆՑ և ԿԱՆԱՆՑ / ԵՒ ԱԶՆԻՒ ՕՐԵՐՂԱՑ, / ՄԱՍՆԱՒՈՐ ՏԸՐՕՔ / ՏԻԿՆՈՋ ՇԱՀՎԵՔԻԼ /
ՍՕՖԻԱՅ, ԴԸՍՏԵՐ / ԱՆՏՕՆԻ ՇԱՄՄԱՅ, / Ի ԹՎԻՆ Փ[ՐԿՉԻ] 1874 ՅՈՒՆ[ՈՒԱՐ] 1-ԻՆ։ [37, № 99, с. 138]

85

Шестистрочная
билингва на
армянском80 и
одна строка на
арабском языке
с эпитафиями на
армянском языке

Находится в притворегалерее над главным
входом в церковь 40
мучеников,
Там же
В притворе-галерее,
Там же

Памятная
четырехстрочная
на армянском81
языке

Находятся в притворегалерее с восточной
стороны северной
колонны,
Там же

1709

Хачкар с тремя
табличками от
ктиторов на
армянском82
языке

Находятся в притворегалерее на южной стене,
Там же

2004

пятиэтажная
башня208.
колокольня с
часами

прицерковная83

Находится на месте
колокольни старой
церкви, справа от
притвора-галереи,
во дворе церковного
комплекса,
Там же

бюст с
209. лапидарной
надписью

Билингва 6 строк
на армянском84 и
4 на арабском
языках

204.

лапидарная
надпись

205. надгробия

206.

лапидарная
надпись

207. памятник

210.

мемориальн
ые доски

Пятистрочная
надпись85 на
армянском языке
и четырехстрочная на
арабском
[37, № 111 и 112,
с. 144].

1869
XVIII-XX
вв.

Наиболее раннее 1781 г.
Более десятка

1912-1929
Рест. 2005

Нахоодится с внешней
стороны на втором этаже
башни-колокольни с
часами,
Там же
Установленны слева и
справа под бюстом
мецената с внешней
стороны первого этажа
башни-колокольни с
часами,
Там же

80

Է։ | Ի ԹՒ[Ի]Ն Հ[Ա]Յ[Ո]Ց [Ջ]ՁԱ (1532) Ի ԺԱՄ[Ա]Ն[Ա]ԿԻ ՊԱՐ[Ո]ՆՈՒԹ[ԵԱ]Ն ԿԻԼԻԿԻՈՅ և Յ[Ա]Ռ[Ա]ՋՆ[Ո]ՐԴՈՒ[Թ]Ե[ԱՆ] ՏԵԱՌՆ / Յ[Ո]ՎՀ[Ա]ՆՆՈՒ ՍՐԲ[Ա]Զ[Ա]Ն Կ[Ա]Թ[Ո]Ղ[Ի]ԿՈՍԻՆ Ե[Ր)Կ[ՐՈՐ]Դ ՇԻՆՈՒ[ԹԵԱՄ]Բ
ՆՈՐՈԳԵԱԼ ԷՐ Յ[Ա]ՐԵՒԵԼԻՑ ԿՈՂՄԱՆԷ ԴՈՒ/ՌՆ ՍՈՅՆ Խ (40) Մ[Ա]ՆԿ[Ա]ՆԳ ԵԿ[Ե]Ղ[Ե]ԳՈՅ ԼՈ[Ւ]ՍԱՒՈՐՉ[Ա]ԿԱՆ Հ[Ա]ՅՈՑՍ, ԻՍԿ ԱՅԺՄ Ի Հ[Ա]ՐԱՒ ԿՈՂ/ՄՆ ՓԱԽ[Ա]ԴՐԵԼՈՎ ՍՈՅՆ ԴՈՒՌՆ ԵՐՐ[ՈՐ]Դ ԱՆԳԱՄ
ՇԻՆԵՑ[Ա]Ւ Ի Կ[Ա]ԹՈՂ[Ի]Կ[Ո]Ս[ՈՒ]Թ[ԵԱ]Ն Տ[ԷՐ] [ԱՆՈՒՆԸ ՉԻ ԳՐՎԵԼ] / և Յ[Ա]Ռ[Ա]ՉՆ[Ո]ՐԴ[ՈՒ]Թ[ԵԱ]Ն Տ[ԷՐ]
ՄԿՐՏ[Ի]Չ ԵՊ[Ի]ՍԿՈՊՈՍԻՆ, Չ[Ա]ՆԻՒՔ Ք[Ա]Հ[Ա]Ն[Ա]Յ[Ի]Ց և Ժ[Ո]ՂՈՎ[ՐԴՈ]ՅՆ և ԱԳԳ[Ա]Յ[Ի]ՆՔ։
ԹԻՒ Փ(ՐԿՉԵԱՆ) 1869 …………………. ԹԻՒ Հ(Ա)Յ(Ո)Ց 1318 (1869)։ [37, № 3, с. 99].
81
Տ[Է]Ր ԹՈ/ՐՈՍ / ԹՎ ՌՃ/ԾԸ (1709) [37, № 2, с. 153].
82
1. ՅԻՇԱՏԱԿ / ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ / ՄԿՐՏԻՉ ԵՒ ՄԱՐԻ / ՉԱՓԱՆԵԱՆՆԵՐՈՒ / ԻՐԵՆՑ / ԶԱՒԱԿՆԵՐՈՒՆ ԿՈՂՄԷ։
2. ՅԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ / ԳԵՐԱՊԱՏԻՒ / Տ. ՇԱՀԱՆ Ծ. ՎՐԴ. / ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻ, / ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 2004, ՀԱԼԷՊ։
3. ՃԱՐՏ. ԱԲՐԱՀԱՄ ՃԱՊՈՒՐԵԱՆ։ [37, № 53, с. 170].
83
Построена на пожертвования сирийского армянина из Бразилии филантропа Ризкаллах Тахана (англ. Rizkallah Tahhan).
84
ՐԸԶԳԱԼԼԱՀ ՃՈՐՃ / ԴԱՀԱՆԵԱՆ, / ՊՐԱԶԻԼ ԲՆԱԿՈՂ, ՈՐՆ / ԿԱՆԳՆԵՑ ԱՇՏԱՐԱԿՍ ԱՅՍ՝ / ՆՈՒԻՐԵԼՈՎ ՀԱՆԴԵՐՁ / ԶԱՆԳԱԿՆ,
1926 [37, № 116, с. 145].
85
ԿԱՌՈՒՑԱՒ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆՍ / ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԵԱՄԲ / ԲԱՐԵՐԱՐ ՏԻԱՐ / ՐԸԶԳԱԼԼԱՀ ՃՈՐՃ ԹԱՀԱՆԵԱՆ /
1912

86
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мемореальн
211.
ый комплекс

Слава
возроженному
армянству86
[6, с. 43]

Во дворе Кафедральной
церкви, справа от башниколокольни с часами,
Там же

212. памятник

хачкар в память
об геноциде
армян 1915

В составе мемореального
комплекса в левой части
примыкающей к башниколокольни с часами,
Там же

213.

214.

28.05.1991

лапидарная
надпись

шестистрочная
на трех языках:
армянском87,
арабском и
английском

Находится на постаменте
хачкара,
Там же

лапидарная
надпись

Шестнадцатистрочная на
армянском88
языке

Находится на правой
боковой стороне тумбы с
хачкаром в составе
мемореального комплекса,
Там же

28.05.1991

Св. Богоматери
[37, с. 61]

Во дворе церковного
комплекса,
Там же

Уп. 132989
ресконстр.
1535,
1784, 1849

215. церковь

лапидарная
216.
надпись

217.

24.04.1985

лапидарная
надпись

Реставрационная
семистрочная на
армянском90
языке
Реставрационная
семистрочная на
армянском91
языке

Находится с внутренней
стороны над входом в
церковь Св. Богоматери,
Там же

1535

Находится над входом в
церковь Св. Богоматери,
Там же

1849
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ՓԱՌՔ ՎԵՐԱԾՆԵԱԼ ՀԱՅՈՒԹԵԱՆ
ՅԻՇԱՏԱԿ / ԱՊՐԻԼԵԱՆ ԵՂԵՌՆԻ / (на арабском) / in memory of / Armenian Genocide / 1915
88
ԵՍ ԵԿԵԼ ԵՄ ԴԱՐԵՐԻՑ / ՈՒ ԳՆՈՒՄ ԵՄ ՅԱՂԹԱԿԱՆ / ԴԷՊԻ ԴԱՐԵՐԸ ՆՈՐԻՑ / ԴԷՊԻ ՊԱՅԾԱՌ ԱՊԱԳԱՆ /
ԵՂԻՇԵ ՉԱՐԵՆՑ / ԿԱՌՈՒՑԱՒ / ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ՈՐՄՆԱՔԱՆԴԱԿՍ / ՅԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ / ԳԵՐ[Ա]Շ[ՆՈՐՀ] Տ.
ՍՈՒՐԷՆԱՅ ԱՐՔ. ԳԱԹԱՐՈՅԵԱՆ / ԱՐԴԵԱՄԲ / ԿԱՐՈՅ ԵՒ ՏԻՐԱՆ ԳԸԼԸՃԵԱՆ ԵՂԲԱՅՐՑ /
ՅԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԾՆՈՂԱՑ ԻՒՐԵԱՆՑ / ԳԱՌՆԻԿԻ ԵՒ ԳԵՂՈՒՀԻԻ / ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 24 ԱՊՐԻԼԻ 1989 ՀԱԼԷՊ
/ ՆԱԽԱԳԻԾ – ՃԱՐՏ. Ս. ՊԱԼՄԱՆՈՒԿԵԱՆ / ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ – ՃԱՐՏ. Գ. ԵՐԱՄԵԱՆ [37, № 50, с. 168-169].
89
Наиболее раннее письменное упоминание о церкви встречаем в колофоне написанном в1329 г. под сенью обители Св.
Богоматери в Алеппо в патриаршество владыки Акопа и царствовании Левона сына царя Ошина [9, с. 3; 37, с. 61].
90
Ի ԹՎ[Ի]Ն ՀԱՅՈՑ ՋՁԴ (1535), Ի Կ[Ա]Թ[ՈՂԻ]ԿՈՍՈՒԹԵ[ԱՆ] Տ[Է]Ր ՅՈՎ[Հ]ԱՆ[Ն]ԻՍԻՆ ԵՒ ՅԱՌԱՋՆՈ
/ՐԴՈՒԹԵ[ԱՆ] ԽԱՉԱՏՈՒՐ ԵՊ[ԻՍ]Կ[ՈՊՈ]Ս[Ի]Ն, Ի Թ[Ա]Գ[ԱՒՈ]ՐՈՒԹԵ[ԱՆ] ՍՈՒԼԹ[Ա]Ն ՍՈՒԼ[Է]Մ[Ա]ՆԻՆ
ՎԵՐՐՍՏԻՆ Ն/ՈՐՈԳԵԱՑ ԽԱՒՃԱՅ ՄԱԽՍՈՒՏՆ ԶՍ[ՈՒՐ]Բ Ա[ՍՏՈՒԱ]ԾԱԾԻՆՍ ՅՐՇ[Ա]Տ[Ա]Կ ԻՒՐ ԵՒ ԾՆԱՒՂ/ԱՑ
ԻՒՐՈՅ՝ ՀԱՒՐՆ ՄՈ[Ւ]Ր[Ա]Տ[Ր]Ն. ԵՒ ՄԱՒՐՆ ՃՈՒՀԱՐՐՆ, ԵՒ ԵՂ ԲԱՅՐ[Ա]ՑՆ՝ ԽՏՐՇՐՆ ԵՒ / ԱՇՐԱՖՐՆ, ԵՒ
ԱՄ[ԵՆԱՅՆ] ԱՐԵ[Ա]Ն ՄԵՐՁԱՏՐԱՑՆ Կ[Ե]ՆԴ[Ա]ՆԵ[Ա]Ց. Ն[Ն]Ջ[Ե] Ց[Ե]Լ[Ո]Ց։ ԵՒ ՈՐՔ ՀԱՆԴ[Ի]Պ[Ի]Ք,
Յ[Ի]Շ[Ե]Ց[Է]Ք / Ի ՄԱՔՐ[Ա]ՅՓԱ[Յ]Լ ԱՂ[Ա]ՒԹՍ ՁԵՐ ԶԲ[Ա]ՐԷՄԻՏ ԵՒ ԶՀԵԶ[Ա]ՅՀ[Ո]ԳԻ Խ[ԱՒ]Ճ[Ա]Յ
Ս՝[Ա]ԽՍ[ՈՒ]ՏՆ. ՈՐ Բ[Ա]Զ[Ո]ՒՄ ԱՇԽ[Ա]ՏՈՒԹ[ԵԱՄ]Բ / Շ[Ի]ՆԵՑ ԶԵԿ[Ե]Ղ[Ե]ՑԻՍ ԵՒ ՈՐՔ ՅԻՇԷՔ. ՅԻՇԵ[Ա]Լ
ԼՐՋ[Ի]Ք Ի ՄԻ[Ո]ՒՍ ԱՆԳԱՄ ԳԱԼՈՒՍՏՆ ԻՒՐ ԱՄԷՆ։ [37, № 2, с. 63].
91
ԵՍ ԵՄ ԴՈՒՌՆ ԸՆԴ ԻՍ ԵԹԷ ՈՔ ՄՏԱՆԻՑԷ ԿԷՑՑԷ ՄՏՑԷ ԵՒ / ԵԼՑԷ ԵՒ ՃԱՐԱԿ ԳՏՑԷ: Ն[Ո]ՐՈԳՑ[Ա]Ւ Ս[ՈՒ]ՐԲ
Ա[ՍՏՈՒԱ]Ծ[Ա]ԾՆԱՅ ԵԿԵՂԷՑԻՆ / Թ[Ի]ՒՆ Հ[Ա]Յ[Ո]Ց (984ԻՆ) {1535} ԵՒ Թ[Ա]Գ[Ա]ՒՈՐՈՒ[Թ]Ե[Ա]Ն ՍՈՒԼԹԱՆ
ՍՈԻԼԷՄԱՆԻՆ ԵՒ Ի / ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒ[Թ]Ե[Ա]Ն Տ[ԵԱՌ]Ն Յ[ՈՎ]Հ[Ա]ՆՆԷՍ Կ[Ա]Թ[Ո]Ղ[Ի]ԿՈՍԻՆ, ԵՒՍ ԿՐԿԻՆ
ՆՈՐՈԳԵ/ՑԱՒ Թ[Ի]ՒՆ (1849Ի) ԵՒ Ի Թ[Ա]Գ[Ա]Ւ[Ո]ՐՈ[ՒԹ]Ե[Ա]Ն ԽՆԱՄԱԾՈՒ ՍՈՒԼԹԱՆ / ԱՊՏԼ ՄԵՃԻՏԻՆ ԵՒ Ի
Հ[Ա]ՅՐ[Ա]ՊԵՏՆՈՒ[Թ]Ե[Ա]Ն Տ[ԵԱՌ]Ն ՄԻՔԱՅԵԼ Կ[Ա]Թ[Ո]ՂԻԿՈՍԻՆ / ԵՒ ԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒ[Թ]Ե[ԱՆ] ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ
Ե[ՊԻՍԿՈ]Պ[Ո]ՍԻՆ: [37, № 3, с. 63].
87

87

218. купель

219.

лапидарная
надпись

Трехстрочная на
армянском92
языке

Находится у северной
стены церкви
Св. Богоматери,
Там же
Находится по центру в
нише купели,
Там же

1.01.1850

Находится у южной
стены,
Там же

220. престол

1850
однострочная на
армянском93
языке

Находится на лицевой
стороне престола,
Там же

222. здание

С начала XX в. –
библиотека;
С 7.05.1991 г. –
музейсокровищница
“Зарехян”.

Находится в помещении
церкви Св. Богоматери,
Там же

лапидарная
223.
надпись

Строительная
пятистрочная на
армянском94
языке

Находилась в церкви 40
мучеников, ныне в музеесокровищнице “Зарехян”,
Там же

1491

лапидарная
224.
надпись

Реставрационная
шестистрочная
на армянском95
языке

Находится на мраморном
камне в помещении музеясокровищницы “Зарехян”,
Там же

1535

лапидарная
225.
надпись

Памятная
пятистрочная на
армянском96
языке

Находится в музеесокровищнице “Зарехян”,
Там же

1582

На церковном
инвентаре и
картинах
6 с эпитафиями
на армянском
языке97

Находятся в музеесокровищнице “Зарехян”,
Там же
Находятся в музеесокровищнице “Зарехян”,
Там же

Памятная
шестистрочная
на армянском98
языке

Находятся в музеесокровищнице “Зарехян”,
Там же

221.

226.

лапидарная
надпись

лапидарные
надписи

227. надгробия

лапидарная
228.
надпись

92

XVII-XX
вв.

Наиболее ранняя дата
1660 г.

XVIII в.

Наиболее раннее 1758 г.

1884

ԿԱՌՈՒՑԱՒ ՆՈՐՈԳ ՆԸԿԱՐԻՒՔ ՎՒՄԻՆ ԱՒԱԶԱՆԸՍ ԱՅՍ ԾՒՆՕՂ ՎԵՐԸՍՏԻՆ / ԱՐԴԵԱՄԲՔ ԵՒ ՋԱՆԻՎՔ
ՄԻՍԱՔԵԱՆ ՏՈՀՄԻՆ ԲԸՆԻԿ ԱԿԸՆՑԻ ՍԱՐԳԻՍ ԱՂԱՅԻՆ, / 1850 ՅՈՒՆՎ[ԱՐ] 1: [37, № 67, с. 82].
93
1850, ՅԱՆՈՒՆ Ս[Ր]Բ[Ո]ՅՆ ԲԱՐԴՈՒՂԻՄԷՈՍԻ: [37, № 68, с. 82].
94
ՅԱՆՈՒՆ Ա[ՍՏՈՒԾՈ]Յ Ի ԹՎԻՆ ՋԽ (1491) Ի ՊԱՐՈՆ[Ո]ՒԹ[ԵԱ]Ն ԻՒԶՏՄՈՒՌԻՆ և Ի ՅԱՌԱ[Ջ]/ՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ
Տ[Է]Ր ՅՈ[Վ]ՀԱ[Ն]ՆԷՍ ԿԱ[Թ]ՈՂԻԿՈՍԻՆ ԵՍ՝ ԸՌԷԻՍ ՅԻՍԷՍ, / Շ[ԻՆ]ԵԼ ՏՎԻ ԶԵԿԵՂԵՑԻՍ ՅԱՆՈՒՆ Ս[ՈՒՐ]Բ
ՔԱՌՍԱՆԻՑՆ Յ[Ի]Շ[Ա]Տ[Ա]Կ ԱՅՍ ՀՈԳՈ/Ւ ՏՆԵՔՈՎՍ ԻՆՁ ԵՒ ԿԵՆԱԿՑՈՒՆ ԻՄ՝ ՇԱՀԱԼԻՆ, ԵՒ ՈՈԴՈՑՆ ԻՄ՝
ՃՈՐՃ/ՈՒՍԻՆ ԵՒ ՄԱՐԳԻՍԱԿԻՆ ԵՒ ՈԱԷՓԻՆ, ԵՒ ԳՆԱՑԵԼՈՅՆ ԻՔ[ՐԻՍՏՈ]Ս ՆՈՐ Փ[Ե]ՍԱ / ԱՅԹՈՒՄԱՅԱԿ[ԻՆ]։
[37, № 1, с. 98].
95
Շինեցաւ երկու դուռս / մերոյ ի թ[ա]գ[ավո]ր[ո]ւ[թ]ե[ան] ս[ու]լթան / Սուլէմանի և հայրա/պետու[թ]եան Հ[ովհ]աննէս /
կաթողիկոսի, ի թվ[ի]ն / ՋՁԴ (1535): [37, № 1, с. 62].
96
Ա[ստուա]ծ ողորմի / Թարիճ/ին հոգ/ոյն, թվ[ա]կ[ան] / ՌԼԱ (1582): [37, № 4, с. 63].
97
[37, № 20, с. 68; № 25, с. 69; № 27, с. 70; № 3, с. 153; № 4, с. 154; № 18, с. 160]
98
ՅԱՆՈՒՆ ՏԻՐԱՄՕՐ ՅԱՐԿՍ ՍՐԲՈՒԹԵԱՆ / ԿԱՌՈՒՑԱՒ ԱՐԴԵԱՄԲ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ։ / ԸՆԿԱԼՑԻ ԻՒՐ Ի
ՓԱՌՍ Տ[Է]ՐՆ ԶՕՐՈՒԹԵԱՆՑ / ԱՆՇՈՒՇՏ ՀԱՒԱՍՏԻՔ ՍԵՐՏ ԾԱՌԱՅՈՒԹԵ(Ա)ՆՑ։ / 1884-4376. ՄԱՐՏ[Ի] 1.
ՅԱՆՏԻՈՔ։ / Փորագրեաց Յովհաննէս Տօնաթոսեան։: [37, № 84, с. 85].
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мемориаль229.
ная доска

Одиннадцатистрочная
надпись на
армянском99
языке

Закреплена справа от
двери церкви Св.
Богоматери,
Там же

230. колокольня

прицерковная

Находится над церковью
Св. Богоматери,
Там же

231. памятник

в память об
изгнании из
Тарона 1920
[6, с. 41]

232. надписи

многострочная
на армянском100
языке

233. здание

Старый
епархиальный
центр

лапидарная
234.
надпись

Реставрационная
пятистрочная на
армянском101
языке

Находится над входом в
старый епархиальный
центр,
Там же

Реставрационная
билингва 5 строк
на армянском102
и 1 на арабском
языке
Реставрационная
билингва 5 строк
на армянском103
и 1 на арабском
языке

Находится над входом в
комнату старого
епархиального центра,
переделанную в магазин,
Там же
Находится над входом в
комнату старого
епархиального центра,
переделанную в магазины,
Там же

235.

лапидарная
надпись

236.

лапидарная
надпись

7.05.1991

Во дворе церковного
комплекса справа от
музея-сокровищницы
“Зарехян”,
Там же
Находится в верхней и
нижней части памятника,
Там же
Находится во дворе
церковного комплекса
южнее церкви Св.
Богоматери,
Там же

99

Рест. 1845,
1858

1858

1885

1885

ՎԵՐԱՓՈԽԵՑԱՒ ՅԱՐԿ ԵԿԵՂԵՑԻՈՅՍԻ / ԳԱՆՁԱՏՈՒՆ / ԱՆՈՒԱՄԲ / ԶԱՐԵՀ Ա. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ / ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ
ԿԻԼԻԿԻՈՅ / ՅԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ / Տ. ՍՈՒՐԷՆ ԱՐՔ ԳԱԹԱՐՈՅԵԱՆԻ / ԱՐԴԵԱՄԲ / ԳԷՈՐԳ ՊԱԳԸՐՃԵԱՆԻ / Ի
ՅԻՇԱՏԱԿ ԿՈՂԱԿՑԻՆ ԻՒՐՈՅ ՌՕԶԻ / 7 ՄԱՅԻՍ 1991 [37, № 106, с. 90].
100
ՏԱՐՕՆ / ՏՈՒՐՈՒԲԵՐԱՆԻ ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ / ՔԱՅՈՒԹԵԱՄԲ ՄԵՌՑՈՒՔ Ի ՎԵՐԱՑ /
ԱՇԽԱՐՀԻՍ ՄԵՐ Ի ՎԵՐԱՑ ԱԶԳԻՍ ՄԵՐ, / ԵՒ ՄԻ ՏԵՍՑԵՆ ԱՉՔ ՄԵՐ ԿՈԽԱՆ ՈՏԻՑ / ՊՂԾԱԼԻ ... ԶՍՐԲԱՐԱՆՍ
ՄԵՐ։ / ՈՒԽՒՈ ՄԱՄԻԿՈՆԷԻՑ։ ՓԱՌՔ ՎԱՍՆ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ ՊԱՅՔԱՐԻ ՀՆՈՑ, ՀԱՒԱՏՔԻ ԱՄՐՈՑ, ՀԱՅ ԳԻՐԻ
ՕՐՐԱՆ ՏԱՐՕՆ ԱՇԽԱՐՀԻՆ ՈՒ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ։ / ԿԱՌՈՒՑԱՒ / ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ՈՐՄՆԱՔԱՆԴԱԿՍ /
ՅԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ / ԳԵՐ[Ա]Շ[ՆՈՐՀ] Տ[ԷՐ] ՍՈՒՐԵՆԱՅ ԱՐՔ[ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ] ԳԱԹԱՐՈՅԵԱՆԻ, / Ի ՅԱՐԳԱՆՔ
ԵՒ / ՅԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ՀԱՐՑՆ ՄԵՐՈՑ։ / 6 ՀՈԿՏԵՄԲԵՐԻ 1996։ ՄԿՐՏԻՉԵԱՆ / ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ / ԵՒ / ՎԻԳԷՆ
ՊԵՐԹԻԶԵԱՆ [37, № 52, с. 169].
101
Է / 1858 / ԱՌ[Ա]ՋՆՈՐԴՈՒ[ԹԵԱՆ]Բ ՏԷՐ / ՆԻԿՈՂԱՅՈՍ ԱՐՔԵՊ[ԻՍԿՈՊՈ]ՍԻ ԵՒ ՏՐՕՔ / ՊԱՅԱԶԱՏ ԱՂԱՅԻՑ
ԵՒ ԺՈՂՈՎՐԴՈՑ / ՆՈՐՈԳ[Ե]ՑԱՒ ՈՌ[Ա]ՋՆ[Ո]ՐԴԱՐ[Ա]ՆՆ ՀԱՅՈՑ [37, № 14, с. 158].
102
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՍԵՆԵԱԿՍ / ԽԱՆՈՒԹԻ ՎԵՐԱԾՈՒԵՑԱՒ ԾԱԽ/ԻՒՔ ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ ՊՕՂՈՍ Մ(ԻՆԱՍ) /
ԱԼԱՃԱՃԵԱՆԻ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ Ս[ՈՒՐԲ] / 40 ՄԱՆԿԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ, 1885 [37, № 21, с. 161].
103
ԱՌԱՋՆՈՐԴԱՐԱՆԻ ՍԵՆԵԱԿՍ ԵՐԿՈՒ / ՓՈՔՐ ԽԱՆՈՒԹԻ ՎԵՐԱԾՈՒԵՑԱՒ / ԾԱԽԻՒՔ ՄԱՇԿԵՐՏՑՐ ԳԷՈՐԳ /
Գ[ՐՐԳՈՐ] ՕՀԱՆԵԱՆԻ Ի ՅՐՇԱՏԱԿ Ս[ՈՒՐԲ] / 40 ՄԱՆԿԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ, 1885 [37, № 22, с. 161].
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лапидарная
237.
надпись

Девятистрочная
на армянском104
языке о
постройке
водохранилища

Находится во дворе
старого епархиальный
центр,
Там же

мемориаль238.
ная доска

десятистрочная
надпись на
армянском105
языке

Закреплена на стене слева
от входа в старый
епархиальный центр,
Там же

1894

239. галерея

предвратная

Находится справа от
старого епархиального
центра и слева от
притвора-галереи перед
южными воротами,
Там же

лапидарная
240.
надпись

Строительная
восьмистрочная
на армянском106
языке

Находится в галерее над
северной пколонной со
стороны двора,
Там же

1992

лапидарная
241.
надпись

Реставрационная
пятистрочная на
армянском107
языке

Вмонтирована в галерее
на северной пристенной
полуколонне,
Там же

1845

С эпитафиями на
армянском языке
[26, с. 12-17]
Поясняющая на
армянском,
арабском и
английском

Находатся во дворе
церковного комплекса,
Там же

XIX в.

242. надгробия

243.

мемориальная доска

Более трех десятков

Закреплена над воротами,
Там же

244. ворота

церковного
комплекса

Salibeh street, 11,
Jdeydeh, Aleppo

245. помещение

Звонарная
(ժամկոչի
սենյակ)

Находится слева от ворот,
ныне книжная лавка,
Salibeh street, 11,
Jdeydeh, Aleppo

лапидарная
246.
надпись

Реставрационная
билингва на
армянском108 и
на арабском

Вмонтирована над дверью
в звонарную,
Там же

104

1885

1894 ՕԳ[Ո]Ս[ՏՈՍ] 15։ / Ի ՏԵՂ[ԱՊԱՀ] ԳԵՐ[ԱՊԱՏԻՒ] Տ[ԷՐ] / Պ[Ե]ՏՐՈՍ Ծ(ԱՅՐԱԳՈՅՆ) Վ[ԱՐԴԱՊԵՏ]
ՆԵ/ՐԿԱՐԱՐԵ[Ա]ՆԻ / ՇՐՆԵՑԱՒ ՋՐԱՄ/ՊԱՐՍ ԱՐԴԵԱՄԲ / և ԾԱԽԻՒՔ ՍԱ/Ս[ՈՒ]ՆՑԻ ԲԱՐԵՊ[Ա]ՇՏ /
ԺՈՂ[Ո]ՎՐԴ[Ո]Ց ՄԵՐՈՑ [37, № 32, с. 163].
105
ԱՍՏ ՀԱՆԳՉԻՆ ՀՈԳԵՒՈՐ ՀՈՎԻՒՆԵՐ / Ս. ՔԱՌԱՍՆԻՑ ՄԱՆԿԱՆՑ ՄԱՅՐ ԵԿԵՂԵՑԻՈՅ / Տ. ԲԱԲԳԷՆ ՔՀՆՅ.
ՅԱԿՈԲԵԱՆ / ՍԱՍՈՒՆ 1889-1944 / Տ. ՄԿՐՏԻՉ Ա. ՔՀՆՅ. ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ / ՍԱՍՈՒՆ 1881-1970 / Տ. ԳՐԻԳՈՐ ՔՀՆՅ.
ՂԱԶԱՐԵԱՆ / ՀԱԼԵՊ 1930-1984 / ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐ ՕՐՀՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՂԻՑԻ / 2007
106
ՔԱՐԱՊԱՏԵՑԱՒ ՇՐՋԱՓԱԿ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅՍ / ԱՐԴԵԱՄԲ / ԱՐԱՔՍԻ ՖԷԹԹԷԼԻ / Ի ՅՐՇԱՏԱԿ / ԱՄՈՒՍՆՈՅՆ
ԻՒՐՈՅ՝ / ՀԱՆԳ[ՈՒ]Ց[ԵԱԼ] ՃՈՐՃ ՖԷԹԹԷԼԻ, / ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 1992 [37, № 51, с. 169].
107
Է / Ն[Ո]Ր[Ո]Ք[Ե]Ց[Ա]Ւ Զ[Ա]Ռ[Ա]ՋՆ/ՈՐԴ[ԱՐԱ]ՆՍ ՄԵՐ Հ[Ա]ՅՈՑ / ԹՒ[Ի]Ն ՓՐԿՋԻՆ / 1842 [37, № 10, с. 157].
108
ԺԱՄԿՈՉԻ ՍԵՆԵԱԿՍ ԽԱՆՈՒԹԻ ՎԵՐԱ/ԾՈՒԵՑԱՒ ԾԱԽԻՒՔ Մ[ԱՀՏԵՍԻ] ՍԱՐԳԻՍ Տ[ԷՐ]–/ԽԱՉԱՏՈՒՐԵԱՆԻ Ի
ՅԻՇԱՏԱԿ Ս[ՈՒՐԲ] 40 /ՄԱՆԿԱՆՑ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ, 1885 [37, № 20, с. 161].
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Реставрационная
двенадцатистроч
ная на
армянском
языке109

Вмонтирована над дверью
в звонарную, над
предыдущей надписью,
Там же

248. здание

Матагатун
(մատաղատուն)

Находится в угловой
части здания, напротив
ворот в церковный
комплекс и епархиальным
центром.
Ныне сувенирная лавка,
Salibeh street,
Jdeydeh, Aleppo

лапидарная
249.
надпись

Реставрационная
четырехстрочная
на армянском110
языке

Находятся над входом в
матагатун,
Там же

лапидарная
247.
надпись

250. здание

Национальное

251. здание

Нерсисян
училище

лапидарная
252.
надпись

Строительная
шестистрочная
на армянском111
языке

253.

зданиегостиница

Духовный
Дом112

254.

лапидарные
надписи

26 памятных,
строительных и
реставрационых

255. здание

Дпратун
С 1919 г. - школа
Айказян

1845

1862

Входит в духовно-образовательный комплекс.
Salibeh street,
Jdeydeh, Aleppo
Входит в духовно-образовательный комплекс.
Salibeh street,
Jdeydeh, Aleppo
Находится над входом,
Там же
Входит в духовно-образовательный комплекс.
Hokedun
Хан аль-Кудс или
Сук Аль-Хокедун
Jdeydeh, Aleppo
Находятся на стенах
Дпратуна,
Там же
Входит в духовно-образовательный комплекс.
Ныне школа Айказян,
Там же

1897

Стар.
часть
XV-XVI
вв.
Нов. часть
1624 г.
XVI-XIX
вв.

Наиболее ранняя 1551
[Ք, № 1-26, с. 174-178]

1876

В 1919 достроено и
переименовано в школу
Айказян

109
ՆՈՐՈՔԵՑԱՆ ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՐՈՒՆՅԱ Ս[ՈՒՐ]Բ ՅԱ[ՍՏՈՒԱ]Ծ[ԱԾ]ՆԻ / ԵՒ ՔԱՌԱՍՈՒՆ ՄԱՆԿԱՆՑ ԱՆՈՒԱՄԲ
ԿԱՌՈՒՑԵ/ԱԼ ՄԵՐ[Ս] Ս[Ր]Բ[Ո]Ց ԵԿԵՂԵՑԵԱՑՍ, Ի ԹՎ[Ի]Ն Հ[Ա]ՅՈՑ / ՋՁԴ [1535] ԵՒ ԹԱԳԱ[Ւ]ՈՐՈՒ[Թ]Ե[Ա]Ն
ՍՈՒԼԹԱՆ ՍՈՒԼԵՄԱՆԻ / ԵՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒ[Թ]Ե[ԱՆ] Տ[ԵԱՌ]Ն ՅՈՎՀԱՆՈՒ Կ[Ա]Թ[Ո]Ղ[ԻԿՈ]ՍԻ, / ՈՒՍՏԻ Ի ՍԱԿՍ
ՀՐԱԿԻԶՄԱՆԵ ՎԵՐՍՏԻՆ ՆՈՐՈ/ՔԵՑԱՆ, Ի ԹՒ[ԻՆ] Հ[Ա]Յ[Ո]Ց ՌՄՂԴ [1845], Ի ԹԱԳԱ[Ւ]ՈՐՈՒ[Թ]Ե[Ա]Ն
ՍՈՒ/ԼԹԱՆ ԱՊՏԼ ՍԵՃԻՏ ԱՐՔԱ[Յ]ԻՆ ԵՒ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒ/[Թ]Ե[ԱՆ] ՄԵՐՈ Տ[ԵԱՌ]Ն ՄԻՔԱՅԷԼ
Կ[Ա]Թ[Ո]Ղ[ԻԿՈ]ՍԻ[Ն] ԵՒ ԱՇԽԱՏԱ/Ս[Ի]ՐՈՒ[ԹԵԱՄ]Բ ԱՒ[Ա]Ք ԵՐԻՁԱՆՑ Տ[Է]Ր ԳԵՈՐԳԵԱՆ Տ[Է]Ր ՄԱՐԳԱՐ / ԵՒ
Տ[Է]Ր ԳԵՈՐԳ ՔԱՀ[Ա]Ն[Ա]ՅԻՑ ԵՒ ԱՐԹԻԱՄԲ / ԺՈՂՈՎՐԹԵԱՆ։ [37, № 11, с. 158].
110
ԿՐԿԻՆ ՆՈՐՈ/ԳԵՑԱՒ ՄԱԴ[Ա]Ղ[Ա]Տ[ՈՒՆ]Ս / Հ[Ա]ՅՈՑ ԹՒԻՆ / ՌՅԺԱ (1862) [37, № 17, с. 160].
111
ՇԻՆԵՑԱՒ ԴՊՐՈՑՍ 1897 ՀՈ(ԿՏԵՄԲԵՐ) 1[ԻՆ], / ՅԱՌԱՋՆՈՐԴԱԿԱՆ ՏԵՂԱ/ՊԱՀՈՒԹԵԱՆ ՊԵՏՐՈՍ
Ծ[ԱՅՐԱԳՈՅՆ] ՎԱՐԴԱՊԵՏԻ ԵՒ ՏՐՕՔ ԺՈՂՈՎՐԴ/ԵԱՆ ԵՒ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՈՒԹ[Ե]ԱՄԲ / ՄԱՐԳԱՐԵԱՆ ԵՍԱՅԻ
ԷՖ[ԷՆ]ՏԻԻ [37, № 36, с. 164].
112
Духовный Дом (арм. հոգետուն) – гостиница для армянских паломников на пути к Иерусалиму. Принадлежала и
принадлежит монастырю Святых Яковов в Иерусалиме. Новое часть состоящая из нескольких зданий, имеющих 23
комнаты, была построена в 1624 г. на пожертвовяния Ходжи Гарибджяна (англ. Khoja Gharibjan).
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256. здание
257. кладбище

театр Аветиса
Аароняна
Прицерковное
(с 1579 г. –
хоронили только
духовенство)

258. здания

высшая школа
Киликян

259. здание

смешанная
школа
Кртасирац
Айнтабцев

260. здания

261. комплекс

262.

кафедральная церковь

Особняк Бейт
Газале

Армянокатолический
Армянокатолическая
Св. Богоматери
/ Armenian
Catholic
Cathedral of Our
Mother of Reliefs
[37, с. 204]

263.

лапидарная
надпись

Четырехстрочная на армянском114 языке

В школе Айказян,
Там же
Находилось рядом с
церковным комплексом,
Там же
Cilician (Giligian)
Armenian High School,
Jdeideh, Aleppo
Aintab’s Gertasirats Mixed
School,
Jdeideh, Aleppo
в XX веке находилась
армянская школа,
Beit Ghazaleh ( )ﻏﺰاﻟﺔ,
al-Kayali Street,
Jdeideh, Aleppo
Rue Tillel 29, P.O.Box 97
Jdeideh, Aleppo
Cathédralе Arménienne
catholique Notre-Dame du
Bon-Secours,
Находится на площади
Farhat Square ()ﺳ ﺎ ﺔ ﻓﺮ ﺎت
Rue Tillel 29, P.O.Box 97
Jdeideh, Aleppo
Tel.: (963-21) 212.39.46
Находится над входом в
церковь,
Там же

Перемещено,
сохранились несколько
вмонтированных в стены
плит с эпитафиями

1921

1924

перемещена в район
Suleimanyeh и
переименована в Высшая
школа Кртасирац

1691113

1823-32
Рест. 1990
Повр.
9.01.2015
Рест. 2018
Осв.
9.12.2019
1840

Находится в центре
восточной части церкви,
Там же

264. алтарь

Св. Богоматери

265. престол

Св. Петра

Находится слева от
главного алтаря,
Там же

266. престол

Св. Григория
Просветителя

Находится справа от
главного алтаря,
Там же

267. престол

XIV в. –
1579 г.

Находится в юго-вост
углу нартекса церкви
Св. Богоматери,
Там же

113

Декорирован армянским скульптором Хачатуром Бали.
ՏԱՆ ՔՈՒՄ ՎԱՅԵԼԷ ՍՐԲՈՒ[Թ]Ի[ՒՆ] Տ[Է]Ր Ը[ՆԴ] ԵՐԿԱՅՆ ԱՒԱՐՍ։ ԿԱՆԳՆԵՑԱՒ / ԵԿԵՂԵՑԻՍ ՅԱՆՈՒՆ
Ս[ՈՒՐ]Բ ԿՈԱԻՆ ՄՕՐ ՕԳՆՈՒ[Թ]Ե[ԱՆ]Ց Ի ՎԱՅԵԼՈՒՄՆ / ՀԱՅՈՑ ՈՒՂՂ[Ա]Փ[Ա]Ռ[Ա]Ց Ի ՀԱՅՐ[Ա]ՊԵՏՈՒ[Թ]Ե[ԱՆ]
Տ[ԵԱՌ]Ն ԲԱՍԻԼԻՈՍԻ ԱՅՎԱԶԵ[Ա]Ն / ԱՐՔԵՊՐՍԿՈՊՈՍԻ, ՅԱՄԻ Տ[ԵԱՌ]Ն 1840 և ՀԱՅՈՑ ՌՄՁԹ [1840]. [37, № 2,
с. 206].
114
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268. надгробие

Восьмерых
предводителей
епархии [37, № 1,
с. 205]

269.

271.

лапидарная
надпись

272.

мемориальная доска

273. фонтаны

лапидарная
274.
надпись

275.

лапидарная
надпись

276.

ворота и
ограда

277. церковь

15.07.1832
…
11.12.1988

Находится справа от входа
в церковь Св. Богоматери,
Там же

притворгалерея

270. мемориал

Находится в часовне
внутри церкви,
Там же

Памяти геноцида
армян 1915 г.
[6, с. 45]
Строительная
четырехстрочная
на армянском115
языке
Реставрационная
восьмистрочная
надпись на
армянском116
языке

прицерковные

Строительная
билингва на
арабском и
армянском117
Реставрационная
билингва на
арабском и
армянском118

прицерковные

Св. Креста

Находится в притворгалерее,
Там же
1990
Находится на лицевой
стороне мемориала,
Там же
Находится в притворгалерее,
Там же

7.12.2019

Находится во дворе
комплекса напротив
притвор-галереи,
Там же
Находятся над
прицерковными воротами
с внутренней стороны,
Там же
Находятся над
прицерковными воротами
под предыдушей,
Там же

Находятся между двумя
зданиями,
Jdeideh, Aleppo

ﻛﻨﯿﺴ ﺔ اﻟﺼ ﻠﯿﺐ
Holy Cross Armenian
Catholic Church,
Al-Ourouba, Aleppo

115

1910

1963

1910

24.04.1993

ԿԱՌՈՒՑԱՒ / ԱՐՔ[ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ] ՄՀԻԹԱՐԵԱՆԻ / ՕՐՈՎ / ՃԱՐ[ՏԱՐԱՊԵ]Տ ԵՐԵՄԵԱՆ [37, № 15, с. 208]
ՎԵՐԱՆՈՐՈԳԵՑԱՒ / ՄԱՅՐ ՕԳՆՈՒԹԵԱՆՑ ԱԹՈՌԱՆԻՍՏ ԵԿԵՂԵՑԻՍ / ԱՐՀԻ. Տ. ՊԵՏՐՈՍ ԱՐՋ. ՄԻՐԻԱԹԵԱՆԻ / ԲԵՐԻՈՑ ԹԵՄԻ ԿԱԹՈՂԻԿԷ ՀԱՅՈՑ / ՍՐԲԱԳՈՐԾԵՑԱՒ / Ի ԹՈՒԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԿԹ / 7 ԴԵԿՏԵՄԲԵՐ 2019
117
ԿԱՌՈՒՑԱՒ ԴՈՒՌՍ ԱՌ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹ[ԵԱՄ]Բ. Տ. / Տ[ԵԱ]ՌՆ ՕԳՈՍՏԻՆՈՍ ՍԱՅԵՂԵԱՆ
ԱՐՔ[Ե]Պ[Ի]Ս[ԿՈՊՈՍ]Ի ԿԱ/ԹՈՂ[Ի]Կ[Է] Հ[Ա]Յ[Ո]Ց ԲԵՐԻՈՅ 1910 ԹՎ Հ[Ա]Յ[Ո]Ց ՌՅԾԹ [37, № 1, с. 205]
118
ԸՆԴԱՐՁԱԿԵՑԱՆ ԴՈՒՌՍ և ԳԱՒԻԹՍ ՀԱՅ/ՐԱՊԵՏՈՒԹԻՒՆ ՏԵԱՌՆ ԳԷՈՐԳԱՅ ԱՐՔ[ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ]Ի
ԼԱՅԵՔ/ԵԱՆ ՅԱՄԻ Տ[ԵԱ]ՌՆ 1963 Ի ԹԻՒ ՀԱՅՈՑ ՌՆԺԳ [37, № 1, с. 205]
116
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278. церковь

Армянская
Евангелистская
“Эммануэль”
(UAECNE)

Armenian Evangelical
Emmanuel Church
Altunyan st.,
Azizieh, Aleppo
Tel.: (963-21) 2120-689,
emmanuelch@mail.sy
http://aeechurch.com/

Осн. 1852
Постр.
1923
Поврежд.
17.01.2016

279. надгробие

С многострочными надписями
на арабском,
английском119 и
армянском120
языках

Находится во дворе
Евангелистской церкви
“Эммануэль”,
Там же

4.01.1950

280. школа

Армянская
Евангелистская
“Эммануэль”

281. часовня

Богоматери
Нарегской,
сестёр армянск.
католической
конгрегации
“Непорочного
Зачатия”

282. здание

Дом послушниц
сестер армянск.
кат.конгрегации
“Непорочного
зачатия”

House for novices of the
Armenian Sisters of the
Immaculate Conception,
Azizieh, Aleppo

283. здание

семинария
сестер армянск.
кат.конгрегации
“Непорочного
зачатия”

le séminaire des Sœurs
Arméniennes de
l'Immaculée Conception,
Azizié, Aleppo

284. кладбище
лапидарные
285.
надписи
286.

ограда с
воротами

287. церковь

Национальное
[26, с. 19-24]

315 эпитафий121
[26, с. 25-50; 37, №
1-315, с. 181-203]

Кладбищенская

Якова
Нисибинского
[37, с. 575]

Armenian Evangelical
Emmanuel School
Azizieh, Aleppo
Tel.: (963-21) 2687-701
Chapelle Notre-Dame de
Nareg, du couvent des
Sœurs Arméniennes de la
Congrégation de
l'Immaculée Conception,
Djebel el Nahr,
Azizieh, Aleppo

Находилось на окраине
квартала,
Azizieh, Aleppo
Находились на
национальном кладбище,
Azizieh, Aleppo
Находилось вокруг
кладбища,
Azizieh, Aleppo
Church of Saint Jacob of
Nisibis
ﯾﻌﻘ ﻮب اﻟﻘ ﺪﯾﺲ ﻛﻨﯿﺴ ﺔ
Al-Iman st., 14
Old Syriac quarter,
Assyrian, Aleppo

С 1580-х
гг.
Закр. 1927

Не сохранилось

XVI-XIX
вв.

Наиболее ранняя 1579 г.
Наиболее поздняя 1864 г.

1894
Заложена
3.06.1934
Осв. 1943
Расширена
1962
Рест. 1988

119
ASSADOUR ARAM / ALTOUNYAN, / M.D., COLUMBIA / F.I.C.S. HON[ORARY] / SYRIAN ORDER OF MERIT / (HORS
CLASSE), / KNIGHT OF THE ORDER OF THE / CROWN OF ITALY, / BORN / SIVAS MARCH 21, 1854, / DIED /ALEPPO
JANUARY 4, 1950, / EDUCATED IN AINTAB, / NEW YORK, HEIDELBERG / AND VIENNA. / IN ALEPPO HE
ESTABLISHED / THE PRACTICE OF MEDICINE AND / SURGERY ON THE BASIS OF / SCIENCE, FOUNDED THE
HOSPITAL / WHICH BEARS HIS NAME AND / ATTAINED AN INTERNATIONAL / REPUTATION. [37, № 3, с. 558]
120
ԲԺՇԿԱՊԵՏ / ԱՍԱՏՈՒՐ ԱՐԱՄ ԱԼԹՈՒՆԵԱՆ, / ԾՆԵԱԼ 21 ՄԱՐՏ 1854-ԻՆ ՍԵԲԱՍՏԻԱ, ՅԱՆԳԵԱՒ Ի ՏԷՐ, 4
ՅՈՒՆՈՒԱՐ 1950-ԻՆ։ / ՈՒՍՈՒՄՐ ՍՏԱՑԱԾ Է ԱՅՆԹԱՊ, ՆԻՒ-ԵՈՐՔ, ՀԱՅՏԵԼՊԷՐԿ ԵՒ ՎԻԵՆՆԱ։ / ԱՐԺԱՆԱՑԱԾ
ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ԲԱՑԱՌԻԿ ԿԱՐԳԻ ԱՐԺԱՆԵԱՑ ՇՔԱՆՇԱՆԻՆ, ԱՍՊԵՏ ԻՏԱԼԱԿԱՆ / ԳԱՀԻ ԿԱՐԳԻՆ։ ՀԱԼԷՊԻ ՄԷՋ
ԻՆՔ ՀԱՍՏԱՏԵՑ ՐԺՇԿՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՎԻՐԱԲՈՒԺՈՒԹԵԱՆ / ԿԻՐԱՐԿՈՒՄՐ, ԻՐ ԱՆՈՒԱՄՍ ՀԻՄՆԵՑ
ՄԻՋԱԳԳԱՅԻՆ ՀԱՄՐԱՒ ՎԱՅԵԼՈՂ ՀԻՒԱՆԴԱՆՈՑՐ [37, № 3, с. 558-559]
121
Переписаны до продажи кладбища под жилую застройку. Изданы предводителем апархии Алеппо архиепископом
Артаваздом Суремяном в 1935 г. [26, գերեզմանատանց].
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288. престол

главный

мемориаль289.
ная доска

Строительная на
армянском122
языке

290. церковь

Armenian
Evangelical
Bethel Church

Находится в вост. части
церкви св. Якова,
Там же
Находится слева от алтаря
в церкви св. Якова,
Там же
Armenian Evangelical
Bethel Church,
P.O.Box 15
Jabriyeh, Aleppo
Tel.: (963-21) 4467-528
Fax: (963-21) 4607-3330
bethelchurch21923@gmail.com

291. монумент

В память жертв
Геноцида армян
1915 г. [6, с. 48]

мемориаль292.
ные доски

На армянском123,
арабском и
английском124

293. здание

пасторат

294. школа

Армянская
Евангелистская
(Հայ Աւետարա-

295. церковь

296.

ограда с
воротами

նական Բեթէլ
Երկրորդական
Վարժարան)

Церковь
Христа125
Church of Christ

прицерковная

Во дворе слева от входа в
церковь,
Jabriyeh, Aleppo
Находятся слева и справа
от скульптурной
композиции,
Там же

19.12.1993

Осн. 1922
Закладка
7.02.1934
Постр.
1935
Рест. 2010

1995

Во дворе церкви,
Jabriyeh, Aleppo
Armenian Evangelical
Bethel Secondary School.
Находится справа от
церкви,
Jabriyeh, Aleppo
Tel.: (963-21) 4659-530
Находится напротив
церкви Bethel,
P.O.Box 15
Jabriyeh, Aleppo
Tel.: (963-21 ) 4644-409,
4644-419
Fax: (963-21) 2125-079

1923

Там же

122

ԿԱՌՈՒՑԱՒ / Ս[ՈՒՐԲ] ՍԵՂԱՆՍ ԱՐԴԵԱՄԲ / ՍԻՒԼԻՒՔՃԵԱՆ ԵՂԲԱՐՑ / Ի ՅՐՇԱՏԱԿ / ՀՕՐՆ ԻՒՐԵԱՆՑ՝
ՊԵՏՐՈՍ ՍԻՒԼԻՒՔՃԵԱՆԻ, / 1920-1987։ / Ի ԹՈՒԻՆ 19 ԴԵԿ[ՏԵՄԲԵՐ] 1993։ / Ճ[Ա]ՐՏ[ԱՐԱՊԵՏ] Գ. ՍԱՐԳԻՍ [37, №
6, с. 576]
123
ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ, / ԲԱՅՑ ԳՈՀՈՒԹԻՒՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ, ՈՐ ՄԵԶԻ ՅԱՂԹՈՒԹԻՒՆ ԿՈՒՏԱՅ / ՄԵՐ ՏԷՐ ՅԻՍՈՒՍ
ՔՐԻՍՏՈՍԻՆ ՁԵՌՔՈՎ։ Ա. ԿՈՐՆԹԱՑԻՍ 15. 57։ / ԱՌ ԲԱՐՁՐԵԱԼՆ ԱՍՏՈՒԱԾ ԳՈՀԱԲԱՆՈՒԹԵԱՄԲ
ԿԱՆԳՆԵՑԻՆՔ / ԱՅՍ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ՀԱՄԱԼԻՐՐ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՄԵԾ ԵՂԵՌՆԻ / ՍՐԲԱՑԵԱԼ
ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ։ / ԹՈՂ ԱՅՍ ՍՐԲԱՆՈՒԷՐ ՅՈՒՇԱԿՈԹՈՂՐ ՅԱՒԵՐԺԱԿԱՆ / ՅԱՅՏԱՐԱՐ ԸԼԼԱՅ ՄԵՐ
ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԽՕՍՔԻՆ՝ / «ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐ ԱՄԲՈՂՋ ԱՇԽԱՐԵՐ ԵՒ ՄԱՐԴԿՈՒԹԵԱՆ / ՎՍԵՄԱԳՈՅՆ ԵՒ ԷՆ
ԱՐԱՔՐՆՐ ԷԱԿՆԵՐՆ ԵՆ», / ԵՒ ՆՈՒԻՐԱԿԱՆ ՎԿԱՅՈՒԹԻՒՆ ՄՐ ԱՐԱԲ ԵՒ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՈՒՐԴՆԵՐՈՒ / ՋԵՐՄ
ՍԻՐՏ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ ԱԱՏԾՍԱԱՑՄԱՆ։ / ԱՅՍ ՅՈՒՇԱԿՈԹՈՂԸ ԿԱՌՈՒՑՈՒԵՑԱՒ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԵԱՄԲ /
ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ[ԻՆ] ԱՍԱՏՈՒՐ, ՄԱՔՐՈՒՀԻ ՀԱԼԼԱՃԵԱՆ[ՆԵՐ]Ի՝ ԻՐԵՆՑ ՆԱՀԱՏԱԿ ՀՕՐ՝ ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ
ՀԱԼԼԱՃԵԱՆԻ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ, / ԱՊՐԻԼ 1995 [37, № 1, с. 565-566]
124
WITH HEARTFELT THANKS AND PRAISES TO OUR GOD / THE ALMIGHTY, WE HAVE ERECTED THIS MEMORIAL
/ MONUMENT IN HONOR OF THE ARMENIAN MARTYRS / OF THE GREAT GENOCIDE OF APRIL 1915 / TO BRING
ALIVE THIS MANIFESTATION BEFORE THE / CONSCIENCE OF THE WHOLE WORLD AND HUMANITY [37, № 1, с.
566]
125
Jesus Evangelical Armenian Church – the previous building of the Estonian philanthropist Miss Buel's dispensary.
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297. здание

298. церковь

Bethesda Medical
and Dental Clinic

Св. Богоматери
Новая
[37, с. 580]

c/o Church of Christ
P.O.Box 15
Jabriyeh, Aleppo
Tel.: (963-21) 4644-409,
Fax: (963-21) 2125-079
Church of the Holy Mother
of God
ﺮﯾﻢ اﻟﻌ ﺬراء اﻟﺴ ﯿﺪة ﻛﻨﯿﺴ ﺔ
Elias IV Patriarch St.
()ﺑﻁﺭﻳﺭﻙ ﺍﻟﻌﺭﺏ ﺍﻟﻳﺎﺱ ﺍﻟﺭﺍﺑﻊ,
Riayet al-Shabab st., 52
Villat, Aleppo

Осн.
10.09.1972
Осв.
01.05.1983

лапидарная
299.
надпись

Памятная на
армянском126
языке

Находится по периметру
тимпана над входом в
церковь Св. Богоматери,
там же

2003

мемориаль300.
ная доска

Памятная на
армянском127
языке

Находится над тимпаном
входа в церковь Св.
Богоматери,
там же

1983

301.

302.

Находится во дворе
церкви Св. Богоматери,
Там же

родникпамятник

мемориальная доска

303. памятник

Памятная
надпись на
армянском128
языке
Хачкар в память
о жертвах
Геноцида армян
[6, с. 42]

304.

мемориальная доска

Памятная на
армянском129
языке

305.

ограда и
ворота

прицерковные

Установлена на ограде
справа от родникапамятника,
Там же
Находится во дворе
церкви Св. Богоматери
справа от входа,
там же
Находится в нижней части
лицевой стороны
монумента,
Там же
там же

126

27.08.1980

1993

ԽՆԴՐԵՑԷՔ ԵՒ ՏԱՑՐ ՁԵԶ, ՀԱՅՑԵՑԷՔ ԵՒ ԳՏՋԻՔ, ԲԱԽԵՑԷՔ ԵՒ ԲԱՑՑԻ ՁԵՑ։ / Ի / ԹՈՒԻՆ | Հ[Ա]Յ[Ո]Ց /
ՌՆԾԲ (2003) / ՁԵՌԱԿԵՐՏ ԶԱՐԴԱԿԱՄԱՐՍ ՆՈՒԷՐ Է ՏԷՐ ԵՒ ՏՐԿ[ՐՆ] ՅՒՈԽԷՒՐ –ԶԷՕՇԿԷՐԵԱՆ[ՆԵՐ]Ի ԵՒ
ՑԱՒԱԿԱՑ / Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԾՆՈՂԱՑ ԻՒՐԵԱՆՑ, / Ի / ԹՈՒԻՆ / Ք[ՐԻՍՏՈ]Ս [Ի] / 2003 [37, № 16, с. 584]
127
ԿԱՌՈՒՑԱՒ ԵԿԵՂԵՑԻՍ Ս[ՈՒՐԲ] ԱՍՏՈՒԱԾԱԾԻՆ ԱՐԴԵԱՄԲ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ ՎԻՃԱԿԻՆ
ԲԵՐՐՈՅ / Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ / Տ[ԷՐ] Տ[ԷՐ] ԳԱՐԵԳԻՆ Բ ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ / ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ /
ՍԿՍԵԱԼ՝ ՅԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ Տ[ԷՐ] ՏԱԹԵՒԱՅ ԱՐՔ[ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ] ՍԱՐԳԻՍԵԱՆԻՆ. 1972, / ԱՒԱՐՏԵԱԼ՝
ՅԱՌԱՋՆՈՐՒԼՈՒԹԵԱՆ Տ[ԷՐ] ՄՈՒՐԷՆԱՅ ԱՐՔ[ԵՊԻՍԿՈՍ/ՈՍ] ԳԱԹԱՐՈՅԵԱՆԻՆ. 1983։ / ՕԾԵԱԼ ՅԱՌԱՋԻՆ
ՕՐՆ ՄԱՅԻՍԻ 1983։ / ՈՐԹ ՄՏԱՆԷՔ, ԱՂՕԹՍ ԱՐԱՐԷՔ ՎԱՍՆ ՀԱՄԱՅՆ ՇԻՆՈՂԱՑ ԵԿԵԴԵՑՒՈՅՍ[37, № 14, с. 584]
128
ԵԹԷ ՈՔ ԾԱՐԱՒԻ ԻՑԷ, / ԵԿԵՍՑԷ ԱՌ ԻՍ՝ ԵՒ ԱՐԲՑԷ։ / ՅՈՎՀ[ԱՆՆՈՒ] Է (7). 37։ / ՇԻՆԵՑԱՒ ԱՂԲԻՒՐ
ՅՈՒՇԱՐՁԱՆՍ / Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / Ի ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ԵՐԷՑԿԻՆ / ՄԱՐԻ ՀԻՆՏՈՅԵԱՆԻ, / 27 ՕԳՈՍՏՈՍ 1980 ՀԱԼԷՊ, /
Տ[ԷՐ] ԶԱՐՄԱՅՐ Ա[ՒԱԳ] Ք[Ա]Հ[Ա]Ն[Ա]Յ / ՀԻՆՏՈՅԵԱՆԻ ԿՈՂՄԷ [37, № 13, с. 583]
129
ԿԱՌՈՒՑԱՒ / ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ՈՐՄՆԱՔԱՆԴԱԿՍ / ԱՐԴԵԱՄԲ / ԳՐԻԳՈՐ, ՍԵԼԻՆԷ ԵՒ ՍԻԼՎԱ ԱՐՈՅԵԱՆՆԵՐՈՒ /
ՅԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԾՆՈՂԱՑ ԻՒՐԵԱՆՑ՝ / ՅԱԿՈԲԻ ԵՒ ՍԱԹԵՆԻԿԻ, / ՅԱՄՐ ՏԵԱՌՆ 1993։ / ՆԱԽԱԳԻԾ
Վ[Ա]Ր[ՊԵ]Տ Ս[ԱՐԳԻՍ] ՊԱԼՄԱՆՈՒԿԵԱՆ[|Ւ]։ / ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ ԵՐԿ[ՐԱՉԱՓ] Գ[ԷՈՐԳ] ԱՐՍԼԱՆԵԱՆ[Ի]։ /
ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾ Լ[ԵՒՈՆ] ՂԱԶԱՐԵԱՆ [37, № 15, с. 584]
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306. здание

Высшая школа
“Кртасирац”

307. здание

Театральный зал
им. Зограба
Габриеляна

308. квартал

Армянский
(новый)

309.

микроквартал

310. церковь

Новая Жизнь

Св. Георгия

Находится рядом с
церковью Св. Богоматери,
Gertasirats High School,
там же

1974

При высшей школе
Кртасирац,
atre hall “Zohrab
Kaprielian”
Villat, Aleppo
Armenia quarter,
Meydan, Aleppo
Nor Kyngh neighborhood
Meydan, Aleppo

Al-Minhal al Safi st., 1
Nor Kyngh neighborhood
Meydan, Aleppo

Осн.
10.05.1937
Осв.
25.09.1965
Сожжена в
29.10.2012

311.

лапидарная
надпись

Строительная
шестистрочная
на армянском130

Вмонтирована на престоле
главного алтаря,
Там же

1957

312.

лапидарная
надпись

Строительная
шестистрочная
на армянском131

Вмонтирована на престоле
северного алтаря,
Там же

1957

313.

лапидарная
надпись

Строительная
шестистрочная
на армянском132

Вмонтирована на престоле
южного алтаря,
Там же

1957

Находится в помещении
церкви Св. Георгия,
Там же

314. купель

315.

мемориальная доска

Дарственная с
надписью на
армянском133
языке

1987
Закреплена слева от
купели,
Там же

130

ԿԱՐՈՒՑԱՒ ՍՈՒՐԲ ԽՈՐԱՆՍ ԱՅՍ ՍՐԲՈՅՆ / ԳԷՈՐԳԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ Ի ՀԱԼԷՊ ԱՐՈԵԱՄԲՔ / ՍԱՐԷՆ
ՄԵՒՔՈՆ ԳԱԼԷՆՏԷՐԵԱՆ[Ի] ԵՒ ԿՈՂԱԿՑԻՆ՝ / ՇԱՔԷԻ՝ ԾՆԵԱԼ ԱԳԿՀՒԼԵԱՆ, Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / ՀԱՄԱՅՆ
ՆՆՋԵՑԵԼՈՑՆ ՆՈՑԻՆ ԳԵՐՂԱՍՏԱՆԱՑ, / Ի ԹԻՒԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԶ 1957 [37, № 7, с. 569]
131
ԿԱՐՈՒՑԱՒ ՍՈՒՐԲ ԽՈՐԱՆՍ ԱՅՍ ՍՐԲՈՅՆ / ԳԷՈՐԳԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ Ի ՀԱԼԷՊ ԱՐԴԵԱՄԲՔ / ԳԱՌՆԻԿ
ՆԵՐՍԷՍ ԽԱՆԾՈՂԵԱՆԻ ԵՒ ԿՈՂԱԿՑԻՆ՝ / ԶԱՊԷԼ[Ի]՝ ԾՆԵԱԼ ՍԱՀԱԹՃԵԱՆ, Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / ՀԱՄԱՅՆ
ՆՆՋԵՑԵԼՈՑՆ ՆՈՑԻՆ ԳԵՐԴԱՍՏԱՆԱՑ, / Ի ԹԻՒԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԶ 1957 [37, № 8, с. 569]
132
ԿԱՌՈՒՑԱՒ ՍՈՒՐԲ ԽՈՐԱՆՍ ԱՅՍ ՍՐԲՈՅՆ / ԳԷՈՐԳԱՅ ԵԿԵՂԵՑՒՈՅ Ի ՀԱԼԷՊ ԱՐԴԵԱՄԲՔ / ՃՕՐՃ ՆԵՐՍԷՍ
ԽԱՆԾՈՂԵԱՆԻ ԵՒ ԿՈՂԱԿՑԻՆ՝ / ԱՐՈՒՍԵԱԿԻ՝ ԾՆԵԱԼ ՉԱՔՄԱՔԵԱՆ, Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / ՀԱՄԱՅՆ ՆՆՋԵՑԵԼՈՑՆ
ՆՈՑԻՆ ԳԵՐԴԱՍՏԱՆԱՑ, / Ի ԹՐՓՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԶ 1957 [37, № 9, с. 569]
133
Ս[ՈՒՐԲ] ՄԿՐՏՈՒԹԵԱՆ / ԱՅՍ ԱՒԱԶԱՆԸ / ՇԻՆԵՑԱՒ ԱՐԴԻԱՄԲ / ՏԷՐ և ՏԻԿ[ԻՆ] / ՄԱՆՈՒԿ ՆԱԶԱՐԵԱՆ[ՆԵՐ]Ի / և ՏԻԿ[ԻՆ] ՀԱՅԿՈՒՀԻ ՆԱԶԱՐԵԱՆՐ, / Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԻՐԵՆՑ / ՀՕՐ և ԱՄՈՒՍՆՈՅՆ՝ / ՀԱՃԻ ՆԱԶԱՐ /
ՆԱԶԱՐԵԱՆԻ, / 1987 [37, № 12, с. 570]
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316. престол

Св. Богоматери

Находится при северной
стене церкви,
Там же

мемориаль317.
ная доска

Дарственная с
надписью на
армянском134
языке

Закреплена слева от
престола Св. Богоматери,
Там же

318. престол

Св. Сергия

Находится при южной
стене церкви,
Там же

мемориаль319.
ная доска

Дарственная с
надписью на
армянском135
языке

Закреплена справа от
престола Св. Сергия,
Там же

320. престол

Св. Георгия
Змееборца

Находится при южной
стене церкви,
Там же

мемориаль321.
ная доска

Дарственная с
надписью на
армянском136
языке

Закреплена справа от
престола Св. Георгия
Змееборца,
Там же

две
322.
колокольни

323.

мемориальные доски

прицерковные

Строительные на
армянском137

Находятся на крыше в севзападном и юго-западном
углах церкви Св. Георгия,
Там же
Находятся в северной и
южной частях западной
стены под колокольнями,
Там же
Справа от входа в церковь
Св. Георгия,
Там же

324. памятник

в память об
изгнании из
Мараша 1920

лапидарная
325.
надпись

На армянском138
языке [6, с. 42]

Находится на лицевой
стороне памятника,
Там же

326. памятник

в память о
Зейтуне 1862 и
1895 гг.
[6, с. 49]

Слева от входа в церковь
Св. Георгия,
Там же

Многострочная
на армянском139
языке

Находится на лицевой
стороне памятника,
Там же

327.

лапидарная
надпись

1987

1990

30.09.2004

1985

22.04.1990

1994

134
Ա[ՍՏՈՒԱ]ԾԱԾՆԱՅ ՍՐԲԱՆԿԱՐԻ / ԱՅՍ ԽՈՐԱՆԸ ՇԻՆԵՑԱՒ / ԱՐԴԻԱՄԲ | ՏԷՐ և ՏԻԿ[ԻՆ] / ԺԱՆ ՏԱՆԿՈՒՐԵԱՆ[ՆԵՐ]Ի, / Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԻՐԵՆՑ ՀՕՐ՝ / ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՏԱՆԿՈՒՐԵԱՆԻ, / 1987 [37, № 13, с. 570]
135
Ս[ՈՒՐԲ] ՍԱՐԴԻՍ ՍՐԲԱՆԿԱՐԻ / ԽՈՐԱՆԸ ՇԻՆԵՑԱՒ ԱՐԴԻԱՄԲ / ՏԷՐ և ՏԻԿ[ԻՆ] / ԳԷՈՐԳ ԱՍՏՈՒՐԵԱՆ[ՆԵՐԻ], / Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԻՐԵՆՑ ՀՕՐ / և ՄՕՐ՝ ՆՇԱՆ ԵՒ ՈՎՍԱՆՆԱ / ԱՍՏՈՒԲԵԱՆ[ՆԵՐ]Ի, / 1990 [37, № 14, с. 570]
136
Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / ԱՆԴՐԱՆԻԿ / ՊԱԼԵԱՆԻ / ԵՐԿԱՐԱՄԵԱՅ / ԾԱՌԱՅՈՒԹԵԱՆՑ. / Ս[ՈՒՐԲ] Գ[ԷՈՐԳ] Ե[ԿԵՂԵՑՈՒ] /
ԹԱՂԱԿԱՆՈՒԹԻՒՆ, / 30-9-2004 [37, № 19, с. 572]
137
ԿԱՌՈՒՑԱՎ ԶԱՆԳԱԿԱՏՈՒՆՍ / ԱՐԴԵԱՄԲ ԵՒ ԾԱԽԻՒՔ / ԱՄԲԱՏ ԷՔԻԶԵԱՆԻ / 1985 [37, № 10, с. 570] նույնաբովանդակ … ԿԱՐՊԻՍ ԿԱՊՕՆԵԱՆԻ [37, № 11, с. 570]
138
1920, ՄԱՐԱՇ / ԱՐԴԵԱՄԲ ԱԲՐԱՀԱՄ ԳՈՒԹՈՒՃԵԱՆ на арабском: ПАМАТИ МУЧЕНИКОВ [37, № 15, с. 570]
139
1862։ / ԱԶԱՏԱՏԵՆՉ / ՏՊՈՎՈՒՐՂՆԵԼԱՒ / ՇԵՓՈՐԱԿԻՐ։ // 1895։ / ԱՐԵՒՆ ԵԼԱՎ. / ԳԷՅԹՈՒՆՑԻՆԵՐ։ //
ԱՒԱԳԿԱԼ, ԱՐԵԳԻՆ, ՖՌՆՈՒԶ, / ԱՒԱԳԻՆՔ. ՂԱԼԸՃԻՆՔ, ԿՈՒՉԷՕՂ, ՈՒԼՆԻ, ԿԱՆՋԻ, ԹԷԼԷՄԵԼԻՔ. ԶԻԼԵՆՔ, /
ԵԷԿԱՆԵՆՔ, ԿԱՊԱՆ, ՊՈՒՆՏՈՒԿ, ՇԻՎԻԼԿԻ, ՄԱՎՈՒՆՔ, ԽԷՊԻ, / ԽԷՐԷՂԵԱՃ, ՂՈՒՌԱ, ԱՆԴՐԻԱՍԻՆՔ,
ԷՅԼԷՕՆՃ, / ԶԷՅԹՈՒՆ։ // Զ[ԷՅԹՈՒՆԻ] Հ[ԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ] Մ[ԲՈՒԹԻՒՆ]: // ՀԵՂԻՆԱԿ / ԵՎ ԻՐԱԳՈՐԾՈՂ /
ՏԻԳՐԱՆ /| ԱՐԶՈՒՄԱՆԵԱՆ, / 1994 [37, № 16, с. 571]
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328.

памятникродник

В память о
Овнане
Токутляне

лапидарная
329.
надпись

На армянском140
языке

330. памятник

Католикосу Заре
I [6, с. 47]

лапидарные
331.
надписи

На армянском141
языке

332.

ограда и
ворота

333. здание

Находятся дворе церкви
Св. Георгия,
Там же
Находится на лицевой
стороне родника,
Там же
Находятся дворе церкви
Св. Георгия,
Там же
Находятся на лицевой
стороне постамента
бюста,
Там же

прицерковные

Вокруг церкви с
мемориалами,
Там же

Средняя школа
“Месропян”

Mesrobian Elementary
School,
Находится рядом с
церковью Св. Георгия,
Meydan, Aleppo

1997

1998

Построена
в 1936
Сожжена в
10.2012

334. улица

Патриарха
Зареха I

Patriarch Zareh 1st St.,
Meydan, Aleppo

335. комплекс

церкви Св.
Григория
Просвятителя

Patriarch Zareh 1st St.,
Meydan, Aleppo

336. церковь

Св. Григория
Просвятителя

Patriarch Zareh 1st St., 3
Там же

Осв.
19.11.1933
Рест. 1984

лапидарная
337.
надпись

Девятистрочная
на армянском142
языке

Находится на западном
тимпане церкви Св.
Григория Просвятителя,
Там же

26.11.1933

140

Осн. в 1923 в лагере
армянских беженцев
“Рам”.

Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՀԱՆԳՈՒՑԵԱԼ ՅՈՎՆԱՆ ԹՈՔԱԹԼԵԱՆԻ / 1951-1994 [37, № 18, с. 572]
ԶԱՐԵՀ Ա, / 1915-1963։ / ԿԱԹՈՂԻԿՈՍ ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ, / 1956-1963։ на нижней табличке:
ՆՈՒԻՐԱՏՈՒՈՒԹԵԱՄԲ / ՀԱՄԱԼԵԱՆ ՔՈՅՐԵՐՈՒՆ՝ / ՕՐ[ԻՈՐԴ] ԳՈՀԱՐԻԿԻ ԵՒ ՏԻԿ[ԻՆ] ԼՈՒՍԻՆԻ, / Ի ՅԻՇԱՏԱԿ
ԻՐԵՆՑ ԵՂԲՕՐ՝ ԿԱՐԱՊԵՏԻ, / ԾՆՈՂԱՑ ԵՒ ՔՐՈՋ [37, № 17, с. 571]
142
Յ[ԻՍՈՒ]Ս Ք[ՐԻՍՍՏ]Ս։ / ՈՂՈՐՄՈՒԹԵԱՄԲՆ ԱՍՏՈՒԾՈՅ ԿԱՌՈՒՑԱՒ ՏԱՃԱՐՍ / ՅԱՆՈՒՆ Ս[ՈՒՐԲ] ԳՐԻԳՈՐ
ԼՈՒՍԱՒՈՐՉԻՆ ՄԵՐՈՅ ՅԱՄԻՆ 1930 / ԵՒ ՅԱՆԳ ԵԼԵԱԼ ԱՒԱՐՏԵՑԱՒ Ի ՆՈՅԵՄԲԵՐԻ 1933 ՏԱՐՏՅ։ / ՏՐՕՔ ԵՒ
ՆՈՒԻՐՕՔ ԱԶԳԻՍ ՀԱՅՈՑ ՆԱԽԱԾԵՈՆՈՒԹԵԱՄԲ ԵՒ ՋԱՆԻՒՔ / ԵՒ ՎԵՐԱԿԵՑՈՒԹԵԱՄԲ ԱՌԱՋՆՈՐԴԻՆ
ԲԵՐԻՈՅ ԹԵՄԻՆ ՏԵԱՌՆ ԱՐՏԱՒԱԶԴ Ա ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՍ/ՈՍԻ ՍԻՒՐՄԷԵԱՆ Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ ՏԱՆՆ
ԿԻԼԻԿԻՈՅ Տ.Տ. ՍԱՀԱԿ / Բ Կ[Ա]Թ[Ո]Ղ[Ի]Կ[Ո]ՍԻ ԵՒ ԱԹՈՌԱԿՑԻ ՆՈՐԻՆ Տ.Տ. ԲԱԲԿԷՆ Ա Կ[Ա]Թ[Ո]Ղ[Ի]Կ[Ո]ՍԻ
ԿԱՏԱՐԵՑԱՒ ՀԱՆԴԷՍ ՆԱՒԱԿԱՏԵԱՑ / ԵՒ ՕԾՄԱՆ ՀԱՆԴԻՍԱԴՐՈՒԹԵԱՄԲ ԵՐԿՈՒՑ ԿԱԹՈԴԻԿՈՍԱՑ Ի 26
ՆՈՅ[ԵՄ]Բ[ԵՐ]Ի 1933։ / ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ ԽԱՉԵՐ ԱՐԱՊԵԱՆ. ԵԴԵՍԻԱՑԻ [37, № 1, с. 561]
141
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лапидарная
338.
надпись

Дарственная
шестистрочная
на армянском143
языке

339. купель

прицерковная

лапидарная
340.
надпись

Дарственная
трехстрочная на
армянском144
языке

родник341.
памятник

342.

лапидарная
надпись

343. здание

344.

ограда и
ворота

345. здание

Памяти
погибших в
спитакском
землетрясении
1988 г [6, с. 50]
Памятная в два
столбца на
армянском145
языке
Национальный
колледж Саакян

Вокруг
комплекса

Национальный
колледж Карен
Джепе146,

Находится на лицевой
стороне алтаря церкви Св.
Григория Просвятителя,
Там же
Находится в церкви Св.
Григория Просвятителя,
Там же
Находится на лицвой
стороне купели,
Там же
Установлен во дворе
церковного комплекса Св.
Григория Просвятителя,
Там же

1933

1989

Находится на лицевой
стороне родникапамятника,
Там же
Sahagian School,
Находится в комплексе
церкви Св. Григория
Просвятителя,
Там же

1927
Разр. 2014

Вокруг комплекса церкви
и колледжа,
Там же

Разр. 2014

Karen Jeppe Armenian
College, находится сев.
колледжа Саакян,
Meydan, Aleppo
Tel.: (963-21) 464-3353

Осн. 1947
Рест. 1966,
1973, 1986

www.karenjeppegemaran.com

346. церковь

Св. Троицы
(Звартноц)
[37, с. 577]

347. барельеф
348.

лапидарная
надпись

Месроп Маштоц
На армянском147
языке

اﻟﻔ ﺮح ﻛﻨﯿﺴ ﺔ
Holy Trinity Armenian
Catholic Church
(Zvartnotz),
Ghrnata st., 30
Meydan, Aleppo
Tel.: (963-21) 446-726

Осв.
13.06.1965
Восст.
1990

Находится на северном
тимпане западных входов
в церковь Св. Троицы,
Там же

143

Յիշատակ է / սուրբ սեղանս եւ խաչկալս / Պետրոս եւ Գրիգոր հարազատներու / իրենց հանգուցեալ հօր՝ / մ[ա]հ[տե]ի
Մեսրոպ Խ. Մարանկօզեանի, Բալուցի, / 1852-1922 [37, № 2, с. 561]
144
ՅԻՇԱՏԱԿ / ԵՐՈՒԱՆԴ Ս. ՏԷՄԻՐՃԵԱՆԻ / 1933 [37, № 4, с. 562]
145
ՀԱՅՈՑ / ՄԵԾ ԵՐԿՐԱՇԱՐԺԻ / ԶՈՀԵՐՈՒ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ / ԲԱԼՈՒԻ / ՀԱՅՐԵՆԱԿՑԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹԻՒՆ / 1989 |
ՆՈՒԻՐԱՏՒՈՈՒԹԵԱՄԲ / ՏԷՐ ՏԻԿ / ՍԱՐԳԻՍ ԿԻՐԱԿՈՍԵԱՆ[ՆԵՐ]Ի [37, № 11, с. 563]
146
Национальный колледж Карен Джепе (арм. Քարեն Եփփէ Ազգային Ճեմարան) – превая армянская средняя школа в
Алеппо. Под прямым управлением епархии.
147
Մ[ԵՍՐՈՊ] ՄԱՇՏՈՑ։ / ՓՈՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ / ՆՈՒԻՐԱՏՈՒ / ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ / ԱԼՊԷՐ ԵՐԼԱՆԿԷՕԶԵԱՆ[ՆԵՐ], /
ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ / ՅՈՎՍԷՓ ԵՐԼԱՆԿԷՕԶԵԱՆ[ՆԵՐ] [37, № 5, с. 578]
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349. барельеф

Св. Троица

лапидарная
350.
надпись

На армянском148
языке

351. барельеф

Св. Григорий
Просветитель

352.

лапидарная
надпись

353.

мемориальная доска

354.

памятникaлтарь

На армянском149
языке
Памятная с
многострочной
билингвой на
арабском и
армянском150
языках
Апостола Петра

151

355.

мемориальная доска

На армянском
языке

356.

фонтанродник

памятный

Находится на
центральном тимпане
западных входов в
церковь Св. Троицы,
Там же

1965

Находится на южном
тимпане западных входов
в церковь Св. Троицы,
Там же
Находится над южным
входом в церковь
Св. Троицы с внутренней
стороны,
Там же

1965

Установлен в церкви Св.
Троицы,
Там же
Вмонтирована в лицевой
нижней части памятникаалтаря Апостола Петра,
Там же
Находится во дворе
церкви Св. Троицы,
Там же

лапидарная
357.
надпись

На армянском152
языке

Находится по внешнему
периметру чаши родника,
Там же

мемориал358.
родник

В память жертв
Геноцида армян
1915 г. [6, с. 40]

Находится во дворе
церкви Св. Троицы,
справа от ворот,
Там же

27.07.2003

1966

1995
359.

лапидарная
надпись

360. колледж

На армянском153
языке

Армянский
католический
“Звартноц”

Находится на угловой
части мемориала-родника,
Там же

Armenian Catholics
Zvartnots school,
(Saydet el-Farah),
Meydan, Aleppo

148

Ս[ՈՒՐԲ] ԵՐՐՈՐ/ԴՈՒԹԻՒՆ / ՀԱՅ ԿԱ/ԹՈՂԻԿԷ / ԵԿԵ/ՂԵՑԻ, / 1965։ / ՓՈՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ / ՆՎԻՐԱԱՈՒ ՏԷՐ / ԵՒ
ՏԻԿԻՆ / ՇԻՒՔՐԻ ԵՒ ՄԱՐԻ / ՔԵՇԻՇԻԵԱՆ[ՆԵՐ] / ԵՒ ՈՐԴԻՔ [37, № 5, с. 579]
149
Ս[ՈՒՐԲ] ԳՐԻԳՈՐ / ԼՈՒՍԱՒՈՐԻՉ։ / ՓՈՐԱԳՐՈՒԹԵԱՆ ՆՈՒԻՐԱՏՈՒ / ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿՐՆ / ՃՕՐՃ ՄԱՐՏԻՐՈՍ
ԶԷՅԹՈՒՆՑԵԱՆ[ՆԵՐ] [37, № 5, с. 579]
150
ԿԱՏԱՐԵՑԱՒ ՕԾՈՒՄՆ / Ս[ՈՒՐԲ] ԵՐՐՈՐԴՈՒԹԻՒՆ ՏԱՃԱՐԻՍ / Ի ԳԱՀԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ Տ[ԷՐ] Տ[ԷՐ] ՊՕՂՈՍԻ Զ
ՔԱՀԱՆԱՅԱՊԵՏԻ, / Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ Տ[ԷՐ] Տ[ԷՐ] ԻԳՆԱՏԻՈՍԻ ՊԵՏՐՈՍԻ / ԺԶ (16) ՊԱԹԱՆԵԱՆ
ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻ, / ՅԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ Տ[ԷՐ] Տ[ԷՐ] ԳԷՈՐԳԱՅ ԱՐՔ[ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ]Ի ԼԱՅԷԹԵԱՆ, / ՅԱՄԻ
ՏԵԱՌՆ 1965 ՅԱՒՈՒՐ 13 ԱՄՍԵԱՆՆ ՅՈՒՆԻՍԻ, / Ի ԹՈՒԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԺԴ (1965) [37, № 4, с. 578]
151
Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԱՆՄՈՌԱՆԱԼԻ / ՊԵՏՐՈՍ ԳՆԱՃԵԱՆԻ՝ / ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ ԲԺԻՇԿ ԳՐԻԳՈՐ ԹԱԹՈՅԵԱՆ / ԵՒ
ԶԷՆՏԱ «ԳՆԱՃԵԱՆ» ԹԱԹՈՅԵԱՆ / ԿԸ ԿԱՆԳՆԵՆ Ս[ՈՒՐԲ] ՊԵՏՐՈՍ ԱՌԱՔԵԱԼԻՆ / ԱՅՍ ՅՈՒՇԱԿՈԹՈՂԽՈՐԱՆԸ։ / ՀԱԼԷՊ, 27 ՅՈՒԼԻՍ 2003 [37, № 8, с. 579]
152
ՑՕՂԵԱ ՅԻՍ ՄՇՏԿԱՒ Ս[ՈՒՐ]Բ ԵՂԷՑ։ / ԳՈՐԾ / և ՆՈՒԷՐ ՊԵՏՐՈՍ Վ. / ԵՐԵՄԵԱՆԻ, / 1966 [37, № 6, с. 579]
153
ԿԱՆԳՆԵՑԱՒ / ԿՈԹՈՂՍ / ԱՊՐԻԼԵԱՆ / ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ / ՅԱՄԻ 80-ՐԴԻ / ԵՂԵՌՆԻ, / Ի 24 ԱՊՐԻԼ 1915։ // ԱՅՍ /
ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԸ / ԿԱՆԳՆԵԼ ՏՈՒԱՒ / ՏԻԱՐ ՄԿՐՏԻՉ / ԷՔՄԷՔՃԵԱՆ / Ի ՅԻՇԱԱԱԿ / ԻՐ ՀՕՐԵՂՐՕՐ՝
ԳԵՐ[ԱՊԱ]Յ[ԾԱՌ] Տ[ԷՐ] / ՅՈՎՀԱՆՆԷՍ / Ծ[ԱՅՐԱԳՈՅՆ] Վ[ԱՐԴԱՊԵՏ] ԷՔՄԷՔՃԵԱՆԻ [37, № 7, с. 579]
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361. часовня

362. семинария

363. церковь

364. монатырь

365. церковь

366. церковь
367. здание

Католического
колледжа
“Звартноц”
Армяно-катол.
Малая
Богоматери
Бзоммарской
Монастыря Св.
Вардананцев.
Ныне посвящена
Богоматери
Бзоммарской
Конгрегации
армянских
сестер
“Непорочного
Зачатия”
Армянокатолическая
Св. Спасителя и
Св. Варвары
Францисканская
церковь армян
латинян
армянского
Красного Креста

368. здание

Лагерная
смешанная
школа
“Месропян”

369. школа

“Заварян” (до
1936 Nersessian)

370. школа

“Гюльбенкян”

371. церковь

Armenian
Evangelical
Martyrs' Church

372. здание

пасторат

373. школа

Aleppo College
for Girls

374. здание

Армянский дом
для престарелых.
Дом отдыха

Находится в католическом
колледже “Звартноц”,
Там же
Armenian Catholic small
seminary Our Lady of
Bzommar
Meydan, Aleppo
St. Vartanantz Armenian
Catholic Church,
Ныне
Notre Dame de Bzommar,
Meydan, Aleppo

1965

под руководством
Конгрегации армянских
сестер “Непорочного
Зачатия”

Осн. 1935
иезуитами

The convent of the
Immaculate Conception
Sisters
Meydan, Aleppo
Église Arménienne
catholique Ste. Barbe – St.
Sauveur,
B.P. 97
Suleymanieh, Aleppo
Tel.: (963-21) 464.74.74

Осн. 1925
Иезуитами
Куплена в
1937
Рест. 1943,
1999

Suleymanieh, Aleppo
Sulemenieh, Aleppo
Camp's Mesropian Mixed
School,
Suleimaniyeh, Aleppo
Zavarian Elementary School
Aleppo
Gulbenkian Elementary
School,
Aleppo
P.O.Box 4727
Sulemenieh, Aleppo
Tel.: (963-21) 4640-040,
Fax: (963-21) 2225-079
P.O.Box 4727
Sulemenieh, Aleppo
Tel.: (963-21) 4640-040
c/o P.O.Box 15
Aleppo
Tel.: (963-94) 643-001,
armani@net.sy
Armenian Old Age Home
(Armenian Ecumenical),
Bustan Pasha, Aleppo
Tel.: (963-21) 411-7200
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1923

1925
1930

Осн. 1931
Постр.
1965

Постр.
1965

1923
Достроен
этаж 1962
Поврежд.
29.11.2012

Открыта в лагере
армянских беженцев
“Рам”. В 1936 перведена
к церкви Св. Георгия в
квартал Meydan
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375.

мемориальная доска

С
многострочной
строительной
надписью на
трех языках:
арабском,
французском и
армянском154
языках.

Построен на первом этаже
здания приюта,
Там же

376. алтарь

377.

мемориальная доска

Памятная на
армянском155
языке

378. родник

379.

лапидарная
надпись

Находился на третьем
этаже здания,
Там же

Дарственая на
армянском156
языке

Находится в нижней
лицевой части алтаря,
Там же
Находился перед входом в
здание с правой стороны,
Там же
Находится в нише
лицевой части родника,
Там же

Армянского
дома для
престарелых
“Аревик”
(Армянский
экуменический)
дневной центр
для армянских
детей-инвалидов

Находится вокруг здания
и двора,
Там же
Arevig (Armenian
Ecumenical) Day Care
Center for Armenian
Disabled Children
Boustan Pasha, Aleppo
Tel.: (963-21) 411-7281

382. колледж

При монастыре
отцовмнитаристов

Collège mixte des Pères
Mekhitaristes,
Achrafieh, Aleppo

383. часовня

Колледжа отцовмнитаристов

380. ограда

381. здание

384. кладбище

Новое армянское
апостольское
[26, с.50; 37, с.209]

385.

лапидарные
надписи

1615 эпитафий
[37, № 1-1615, с.
210-525]

Находится в колледже
конгрегации Мхитаристов
Achrafieh, Aleppo
Находятся на северной
окраине города,
Sheikh Maksoud, Aleppo
Находятся на новом
армянском кладбище,
Sheikh Maksoud, Aleppo

154

1962

1987
Разр. в
2013

1966
Разр. в
2013

1967
С 1915
XIX-XX
вв.

Наиболее ранняя 1839 г.
Наиболее поздняя 1995 г.

LA CONSTRUCTION DE CET ETAGE, LES / AMENAGEMENTS ET LA RENOVATION / DANS L'ENSEMBLE DU
BATIMENT ONT / PU ETRE REALISES GRACE AUX / CONTRIBUTIONS DU HAUT COMMIS/SARIAT DES NATIONS
UNIES POUR LES / REFUGIES, DE LA FONDATION CALOUSTE / GULBENKIAN ET DU CONSEIL D'ADMINISTRATION
DE L'ASILE DES VI/EILLARDS ARMENIENS D'ALEP. 1962.
ԱՅՍ ՅԱՐԿԻՆ ՇԻՆՈՒԹԻՒՆԸ ԵՒ ՇԷՆ/ՔԻՆ ՆԵՐՔԻՆ ԱՄԲՈՂՋԱԿԱՆ ՍԱՐՔԱՒՈՐՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑԱՒ ՇՆՈՐՀԻՒ
/ ՄԻԱՑԵԱԼ ԱԶԳԵՐՈՒ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒ/ԹԵԱՆ ՏԱՐԱԳԻՐՆԵՐՈՒ ԲԱՐՁՐ ԳՈՄԻ/ՍԱՐՈՒԹԵԱՆ, ԳԱԼՈՒՍՏ
ԿԻՒԼՊԷՆԿԵԱՆ / ՀԻՄՆԱՐԿՈՒԹԵԱՆ ԵՒ ՀԱԼԷՊԻ ՀԱՅ ԾԵՐԱՆՈՑԻ ԽՆԱՄԱԿԱԼՈՒԹԵԱՆ ՕԺԱՆ/ՂԱԿՈՒԹԵԱՆՑ,
1962։ / ՊՏ. ԵՐԷՄԵԱՆ [37, № 5, с. 587]
155
ՀԱԼԷՊ։ ԿԱՌՈՒՑԱՒ Ս[ՈՒՐ]Բ ՍԵՂԱՆՍ 1987 / ՔԷՅՎԱՆԵԱՆ ՔՈՅՐԵՐՈՒ ԿՈՂՄԷ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ԻՐԵՆՑ ԾՆՈՂԱՑ՝
/ ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿ[ԻՆ] ՅԱԿՈՐ ԵՒ ՄԱՐԻ ՔԵՅՎԱՆԵԱՆՆԵՐՈՒ։ / ՅԻՇԱՏԱԿՆ ԱՐԴԱՐՈՑ ՕՈՀՆՈՒԹԵԱՄՐ ԵՂԻՑԻ [37,
№ 8, с. 587]
156
ՆՈՒԷՐ / ՅԱԿՈԲ ԵՒ ՈՎՍԱՆՆԱ / ՏԷՐ–ՄԵԼՔՈՆԵԱՆԷ, 1966 [37, № 6, с. 587]

103

386. часовня
лапидарные
387.
надписи
388. мемориал

Св. Рипсиме
Памятная
семистрочная на
армянском157
языке
Памяти
лиссабонской
пятерке

лапидарные
389.
надписи

Памятные на
армянском158

390. мемориал

Жертвам
Геноцида

391.

лапидарные
надписи

392. мемориал

393.

лапидарная
надпись

Памятные на
армянском159
В память о 20
повешенных в
КПоле лидеров
партии Гнакян

Находятся на новом
армянском кладбище,
Sheikh Maksoud, Aleppo
Находится над входом в
часовню Св. Рипсиме,
там же
Находится на новом
армянском кладбище,
Sheikh Maksoud, Aleppo
Находятся в двух местах
на лицевой стороне
мемориала,
Там же
Находится на новом
армянском кладбище,
справа от предыдущего,
Sheikh Maksoud, Aleppo
Находятся на лицевой
стороне мемориала,
Там же

1970

24.04.1994

24.04.1994

Находится на новом
армянском кладбище,
Sheikh Maksoud, Aleppo

С перечнем имен
повешенных на
армянском 160

Находится на тыльной
стороне памятника,
Там же

394.

мемориальные доски

Высказывания
доктора Пэнне161
и Фарамаза162

Вмонтированы в
основание мемориала,
Там же

395.

мемориальная доска

Строительная на
армянском163

Находится справа от
памятника,
Там же

157

25.04.2005

ԿԱՌՈՒՑԱՒ ՄԱՏՈՒՌՍ / ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԵԱՄԲ / ԳԱՐԵԳԻՆ ԱՂԱ ԵՂԻԵԱ[Յ]ԵԱՆԻ / Ի ՅԻՇԱՏԱԿ ՀՕՐ ԻՒՐՈՅ՝
ՄԿՐՏԻՉԻ / և ԵՂԲԱՐՑՆ՝ ՍԱՐԳԻՍԻ և ՅՈՎՀԱՆՆՈՒ, / Ի ԹՈՒԻՆ ՔՐԻՍՏՈՍԻ 1970, / Ի ԹՈՒԻՆ ՀԱՅՈՑ ՌՆԺԹ [37,
№ 1267, с. 457]
158
ԲԱՒ Է, ՀԱՅԵ՛Ր, ՑՐՈՒԱԾ ՄՆԱՔ, ՄԱՏՆԵՐԻՍ ՊԷՍ ԲՌՈՒՆՑՔՈՒԵԼՆ Է ՅԱՒԵՐԺՈՒԹԻՒՆՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ։ /
ՄԱՐԳԻՍ ԱՐՐԱՀԱՄԵԱՆ, ՍԻՄՈՆ ԵԱՀՐՆԵԱՆ, ՍԵԴՐԱԿ ԱՃԵՄԵԱՆ, ԱՐԱ ՔԵԼՊԼԵԱՆ, ՎԱՉԷ ՏԱՂԼԵԱՆ։ /
ԼԻԶՊՈՆ, 27 ՅՈՒՐԻՍ, 1983։ // ԿԱՌՈՒՑՈՒԵՑԱՒ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆՍ / ՆԱԽԱՁԵՌՆՈՒԹԵԱՄՐ Ս[ՈՒՐԻՈ]
Ե[ՐԻՒՈԱՒՒԱՐԴԱԿԱՆ] Մ[ԻՈՒԹԻՒՆ]-Ի / Ի ՆՇԱՆ / ՍՈՒՐԻԱՀԱՅ ԵՐԻՏԱՍԱՐՒՅՈՒԹԵԱՆ / ՅԱՐԳԱՆՔԻՆ ԵՒ
ՅԱՆՁՆԱՌՈՒԹԵԱՆ / ՆՈՒԻՐԱՏՈՏՒԹԵԱՄԲ / ԳԱՍԱՊԵԱՆ ԵՂՐԱՅՐՆԵՐՈՒՆ / 24 ԱՊՐԻԼ 1994 [37, № 1589, с. 518]
159
ՆԱՀԱՏԱԿՈՒԹԻՒՆ ՎԱՍՆ ՀԱՒԱՏՈՅ ԵՒ ՀԱՅՐԵՆԵԱՑ / ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՎԱՍՆ ԿԵՆԱՑ ԵՒ ՀԱՏՈՒՑՄԱՆ / ԱՊՐԻԼ
24 / 1915 / ԿԱՌՈՒՑԱՒ / ԱՊՐԻԼԵԱՆ ՍԵԾ ԵՂԵՌՆԻ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆՍ / ՅԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ / ԳԵՐ(Ա)Շ(ՆՈՐՀ)
Տ[ԷՐ]
ՄՈՒՐԷՆԱՅ
ԱՐՔ[ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ]
ԳԱԹԱՐՈՅԱՆԻ
/
ԱՐԴԵԱՄԲ
ԳԱՍԱՊԵԱՆ
ԵԴՐԱՐՑ
/
ՅԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ ԵՒ Ի ԿԱՏԱՐՈՒՄՆ / ՊԱՏՈՒԷՐԻՆ ՀՕՐՆ ԻՒՐԵԱՆՑ, / ՀԱՆԳ[ՈՒ]Ց[ԵԱԼ] ՅԱԿՈԲ
ԳԱՍԱՊԵԱՆԻ / ՈՐԴԻ ԿԱՐԱՊԵՏԻ՝ ՈՒՐՖԱՑԻ։ / ՆԱԽԱԳԻԾ ԵՒ ԻՐԱԳՈՐԾՈՒՄ՝ / ՃԱՐՏ[ԱՐԱՊԵՏ] ԱՆԴՐԱՆԻԿ
ՄԱՐԿՈՍԵԱՆ, / ՃԱՐՏ[ԱՐԱՊԵՏ] ԶԱՒԷՆ ՊԱՐՏԱԳՃԵԱՆ։ / 24 ԱՊՐԻԼ 1994 [37, № 1590, с. 518]
160
ՀԱՅԱԶԳԻ / ՔՍԱՆ / ԱՆՄԱՀՆԵՐ՝ / ՓԱՐԱՄԱԶ, / Ա[ՐԱՄ] ԱՉԸՔԱԱՇԵԱՆ, / ՏՈՔԹ[ՈՐ] ՊԷՆՆԷ, / Գ[ԵՂԱՄ]
ՎԱՆՀԿԵԱՆ, / Թ[ՈՎՄԱՍ] ԹՈՎՄԱՍԵԱՆ, / Հ[ՐԱՆՏ] ԵԿԱՒԵԱՆ, / Ե[ՐՈՒԱՆԴ] ԹՈՓՈՒԶԵԱՆ, / Ռ[ՈՒԲԷՆ]
ԿԱՐԱԱԵՏԵԱՆ, / Մ[ՈՒՐԱՏ] ԶԱՔԱՐԵԱՆ, / Ա[ՐՄԷՆԱԿ] ՀԱՄԲԱՐՁՈՒՄԵԱՆ, / Գ[ԱՌՆԻԿ] ՊՈՅԱՃԵԱՆ, /
Ե[ՐԵՄԻԱ] ՄԱՆԱՆՂԵԱՆ, / Յ[ՈՎՀԱՆՆԷՍ] ԵՂՀԱԶԱՐԵԱՆ, Մ[ԿՐՏԻՉ] ԵՐԷՑԵԱՆ, / Յ[ԱԿՈԲ] ՊԱՍՄԱՃԵԱՆ, /
Գ[ԱՐԵԳԻՆ] ՊՕՂՈՍԵԱՆ, / Ա[ԲՐԱՀԱՄ] ՄՈՒՐԱՏԵԱՆ, / Մ[ԻՆԱՍ] ՔԷՇԻՇԵԱՆ, / Ս[ՄԲԱՏ] ԳԼԸՃԵԱՆ, / Պ[ՕՂՈՍ]
ՊՕՂՈՍԵԱՆ [37, № 1593, с. 519-520]
161
ԴՈՒՔ ՄԵԶ՝ ՔՍԱՆՆԵՐՍ ԿԸ ԿԱԽԷՔ, ՍԱԿԱՅՆ ՄԵՐ ԵՏԵՒԷՆ / ՔՍԱՆ ՀԱԶԱՐՆԵՐ ՊԻՏԻ ԳԱՆ։ / ՏՈՔԹ[ՈՐ]
ՊԷՆՆԷ։ [37, № 1593, с. 520]
162
ԴՈՒՔ ՎԱՂԸ ԱՐԵՒԵԼՔԻ ՀՈՐԻԶՈՆԻՆ ՎՐԱՅ ՊԻՏԻ ՏԵՍՆԷՔ / ԱՐՇԱԼՈՅՍՐ ՍՈՑԻԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ։
/ ՓԱՐԱՄԱԶ։ [37, № 1593, с. 520]
163
ԿԱՌՈՒՑԱՒ ՅՈՒՇԱԿՈԹՈՂՍ / Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / ՆԱՀԱՏԱԿԱՑՆ ՔՍԱՆ ԿԱԽԱՂԱՆԱՑ / ՅԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ
ԳԵՐ[Ա]Շ[ՆՈՐՀ] Տ[ԷՐ] ՍՈՒՐԷՆ Ս[ՐԲԱԶԱՆ] ԱՐՔ[ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ] ԳԱԹԱՐՈՅԵԱՆԻ, / ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 25 ԱՊՐԻԼ
2004, / ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹԵԱՄԲ / Տ[ԽՐՈՒՆԻ] Ո[ՒՍԱՆՈՂԱԿԱՆ] Ե[ՐԻՏԱՍԱՐԴԱԿԱՆ] Մ[ԻՈՒԹԵԱՆ]
ՎԱՐՉՈՒԹԵԱՆ [37, № 1593, с. 520]
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396. ворота

основные
кладбищенские

402. часовня

Св. Воскресения

мемориаль403.
ная доска

на армянском164,
арабском и
французском

Находятся на севере,
Sheikh Maksoud, Aleppo
Находятся на западе,
Sheikh Maksoud, Aleppo
Находится севернее
нового армянского
апостольского кладбища,
Sheikh Maksoud, Aleppo
Находятся на новом
евангелистском кладбище,
Sheikh Maksoud, Aleppo
Находится восточнее
нового армянского
апостольского кладбища,
Sheikh Maksoud, Aleppo
Находятся на новом
католическом кладбище,
Sheikh Maksoud, Aleppo
Holy Resurrection chapel.
Находятся на новом
католическом кладбище,
Sheikh Maksoud, Aleppo
Находится над входом в
часовню Св. Воскресения,
Там же

397. ворота

кладбищенские

398. кладбище

Новое армянское
евангелистское

мемориаль404.
ная доска

Строительная на
арабском,
армянском 165 и
французском

Находится на сев. стене
внутри часовни
Св. Воскресения,
Там же

405. мемориал

В память жертв
Геноцида армян

Находятся на новом
католическом кладбище,
Sheikh Maksoud, Aleppo

[37, с. 526]

399.

лапидарные
надписи

400. кладбище

104 эпитафии
[37, № 1-104, с.
526-547]

Новое армянское
католическое
[37, с. 548]

401.

406.

лапидарные
надписи

лапидарная
надпись

407. церковь

408. здание

33 эпитафии [37,
№ 1-34, с. 548-556]

Памятная
восемнадцатистрочная на
армянском166
языке
Непорочного
Зачатия.
С 2000 г.
Благовещания
Пресвятой
Богородицы
школа Лазар
Наджарян –
Галуст
Гюлбенкян
(AGBU)

1934
1935
С 1927
XIX-XX
вв.

Наиболее ранняя 1915 г.
Наиболее поздняя 1995 г.

С 1927
XIX-XXI
вв.

Наиболее ранняя 1915 г.
Наиболее поздняя 2007 г.

1933

1997
Находятся на лицевой
стороне мемориала,
Там же
Armenian Catholic Church
of the Immaculate
Conception,
Ныне Our Lady of the
Annunciation,
Sheikh Maksoud, Aleppo

1942
Рест. и
переосв.
2000
Поврежд.
31.12.2015

Lazar Nadjarian-Calouste
Gulbenkian Armenian
School,
Aleppo

Достроен
3-й этаж
1954

164

ՀԱՒԱՏԱՄՔ Ի ՄԻ Ա[ՍՏՈՒԱ]Ծ, Ի ՅԱՐՈՒԹԻՒՆ ՄԵՌԵԼՈՑ / ԵՒ Ի ԿԵԱՆՍ ՅԱՒԻՏԵՆԱԿԱՆՍ / NOUS CROYONS
EN DIEU LA RESURRECTION DES MORTS / ET LA VIE ETERNALLE, 1933 [37, № 5, с. 549]
165
ԿԱՌՈՒՑԱՒ ՄԱՏՈՒՌՍ Ս(ՈՒՐԲ) ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ / ԾԱԽԻՒՔ ԵՒ ՋԱՆԻՒՔ ԵՐԿՈՒՑ ԵՂՍԱՐՑ՝ / ՊԵՏՐՈՍ ԵՒ
ԳԱԲՐԻԵԼ Ծ[[ԱՅՐԱԳՈՅՆ] Վ[ԱՐԴԱՊԵՏ] ԳԱՍՊԱՐԵԱՆ[ՆԵՐ]Ի՝ / ՅՈՒԽՏԷ ԶՄՄԱՌՈՒ, Ի ՎԱՅԵԼՍ ԱԶԳԻՍ։ //
BIENFAITEUR PIERRE CASPAR / 1933 [37, № 6, с. 550]
166
ՓԱՌՔ / ՀՐԱՇԱՓԱՌ / ՅԱՐՈՒԹԵԱՆ / ՔՐԻՍՏՈՍԻ։ / ԱՊՐԻԼ / 1915. / ՊԱՏԻՒ / ՆԱՀԱՏԱԿ / ԱԶԳԻ / ՎԵՐԱԾՆԵԱԼ /
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ։ // ՇԻՆԵՑԱՒ / ՅՈՒՇԱՐՁԱՆՍ/ ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ / ԱՐՀԻ. ՊԵՏՐՈՍ ԱՐՔ[ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ]
ՄԻՐԻԱԹԵԱՆԻ, / ԱՐԴԵԱՄԲ / ՏԷՐ ԵՒ ՏԻԿԻՆ ԿԱՐԱՊԵՏ ՎԱՐՎԱՌԵԱՆԻ, / ՀԱԼԷՊ, 1997։ [37, № 33, с. 556]
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409. здание

410. церковь

Новое Высшая
школа Лазар
Наджарян –
Галуст
Гюлбенкян
(AGBU)
Армянская
католическая

Lazar Nadjarian-Calouste
Gulbenkian Armenian
Central High School,
Aleppo
Armenian Catholic Church
ﻛﻨﯿﺴﺔ اﻻر ﻦ اﻟﻜﺎﺛﻮﻟﯿﻚ,
Manbij Road,

2010

Разр. 2012

ﻁﺭﻳﻖ ﻣﻧﺑﺞ

Jarabulus167
Afrin168

Осв.
28.10.1933

412. церковь

Благовещения
Пресвятой
Богородицы

Church of Our Lady of
Annunciation,
Sheikh Maksoud, Rakka170

1922
Рест. 1958,
1998
Сожжена
2015

413. школа

“Нубарян”
Ազգային
Նուպարեան
երկսեռ
վարժարան

414. здание

Зал “Св.
Маштоц”

Noubarian Armenian
prelacy School.
Находится рядом с
церковью Св. Богородицы,
Там же
Находится во дворе
комплекса,
Там же
Находится вокруг
национального церковнопросветительского
комплекса,
Там же

411. церковь

Св. Знамения

Мухафаза Эр-Ракка169

415.

ограда с
воротами

416. школа

Армяно-католич.
“Св. Мучеников”

417. церковь

Армяно-католич.
Св. Мучеников

418. кладбище

армянское

Там же
Holy Martyrs Armenian
Catholic Church,
Находится радом с
колледжем
“Св. Мучеников”,
Rakka
Rakka

167

1924
Разруш.
2014
30.01.1980

1970

Հայ Կաթողիկէ Նահատակաց վարժարան

Осн. ?
Осв. 1978
Превр. в
судебный
офис ИГ
26.09.2013

Джараблус (араб. ﺟﺮاﺑﻠﺲ, англ. Jarabulus) – город в провинции Алеппо, находится на границе с Турцией на реке Евфрат.
Африн (араб. ﻋﻔﺮﯾﻦ, курд. Efrîn, англ. Afrin) – город, административный центр одноимённого района в мухафазе Алеппо.
169
Мухафаза Эр-Ракка (араб. اﻟﺮﻗﺔ ُ ﺤﺎﻓﻈﺔ, англ. Ar Raqqah Governorate) – провинция делится на 3 района.
170
Эр-Ракка (так же Ракка) (араб. اﻟﺮﻗﺔ, англ. Ar-Raqqah /Rakka/) – город, административный центр одноименной мухафазы.
В 1915 году близ города турками был создан концентрационный лагерь для депортированных армян.
168
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419. церковь

Св. Креста

420. купель

С надписью на
армянском172
языке

421. школа

“Хоренян”

422. школа
423. ойконим

Воскресная
Св. Креста
Армянский холм
[48, с. 101]

Saint Holy Cross Armenian
Apostolic Church
Tal Abyad171

1930
Сожжена
27.10.2013
откр.
10.11.2019

Находится в северной
части церкви, слева от
алтарной апсиды,
Там же

Khorenian Armenian
Prelacy School,
Tal Abyad

1932

Holy Cross Sunday School,
Tal Abyad

1978

Tal Arman173

1926

424. церковь

Св. Георгия

Eglise St. Georges,
Tal Arman

425. ойконим

[48, с. 101]

Charb Bedros174

1926

Мухафаза Дейр-эз-Зор175

426. церковь

Св. Рипсиме

Deir-el-Zor176

171

Осв.
6.12.1931
Разр. 1984

Эт-Телль-эль-Абьяд (араб. أﺑﯿﺾ ﺗ ﻞ, курд. Girê Spî, арм. Թել Աբյադ, сир. ܬܠ ܐܒܝܕ, англ. Tal Abyad) – город, административный центр одноименного манатика (араб.  ; ﻨﻄﻘﺔангл. mintaqah) в провинции Ар-Ракка. Находится на границе с Турцией.
Современный город был создан на основе лагерей армянских беженцев в годы Геноцида.
172
ՀԱՒԱՏՔ ՅՈՅՍ ՍԷՐ ԵՒ ՄԿՐՏՈՒԹԻՒՆ
173
Тал Арман (арм. Հայգյուղ – Տէլ Արման, англ. Tal Arman / Armenian Hill) – поселение для спасенных от геноцида
армянских беженцев в манатике Ракка (араб. ﻧﺎ ﯿﺔ اﻟﺮﻗّﺔ, англ. Raqqa Subdistrict or ar-Raqqah Nahiyah), находилось недалеко от
холма Тал Саман (араб. ﺗﻞ اﻟﺴﻤﻦ, англ. Tal Saman) у реки Балих (англ. Balikh River).
174
Шарб Петрос (арм. Շարբ Պետրոս, англ. Charb (Sharb) Bedros) – поселение для спасенных от геноцида армянских
беженцев к северу от холма Тал Саман в манатике Ракка.
175
Мухафаза Дейр-эз-Зор (араб. اﻟﺰور دﯾ ﺮ ُ ﺤﺎﻓﻈﺔ, англ. Deir ez-Zor Governorate) – провинция делится на 3 района.
176
Дейр-эз-Зор (араб.  ;اﻟﺰور دﯾ ﺮсир. ܙܥܘܪܬܐ ܕܝܪܐ,; арм. Տէր Զօր или Դեր Ձօր; тур. Deyrizor, англ. Deir-el-Zor) – город,
административный центр одноименной провинции nна берегу р. Евфрат. В 1915 году за пределами города в центре
Сирийской пустыни был создан концентрационный лагерь (арм. Դեր Զորի համակենտրոնացման ճամբար), куда во время
геноцида армян в Османской империи после маршей смерти попадали тысячи депортируемых армян. Таким образом Дейрэз-Зор стал городом-мемориалом памяти этой трагедии. Город-побратим Армавир (10.2010).
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427. памятник

Жертвам
Геноцида

428. здание

Детский сад и
школа

429.

мемориальный комлекс

В память
Геноцида “Св.
Мучеников”

Радом с церковью Св.
Рипсиме,
Там же
Находился радом с
церковью Св. Рипсиме,
Там же
Մեծ Եղեռնի Նայատակներու
յուշահամալիր, Սրբոց
Նահատակաց յուշահամալիր
(араб. )ﻛﻨﯿﺴﺔ ﺷﮭﺪاء اﻷر ﻦ

на месте старой церкви,
Deir-el-Zor

Находится в центре
мемориального комлекса,
Deir-el-Zor

1936
1942
Осн.
12.05.1985
11.1990
Откр.
4.05.1991
Взорван
21.09.2014
1990
Разруш.
11.2012
Взорвана
ИГ
21.09.2014

430. церковь

Св. Великомучеников

лапидарная
431.
надпись

Девятистрочная
на армянском177
языке

Находится на тимпане
церкви
Св. Великомучеников,
Там же

1990

432. мемориал

«Стелла
Воскрешения»
«Հարության
սյուն» [6, с. 54]

Находится в подвальной
части под церковью
Св. Великомучеников,
Там же

1990

Геноцида армян

Находится в подвальной
части под церковью
Св. Великомучеников,
Там же

1990

мемориаль433.
ный музей

434. барельеф
лапидарная
435.
надпись

436. мемориал

Мать обучающая
дитя армянским
письменам
мемориальная на
армянском178
языке
Памятник
жертвам
геноцида армян
1915 г.

Находится на стене в
мемориальном музее,
Там же

1990

Находится на барельефе,
Там же
Траурный ряд барельефов
памятников179 Геноцида
армян в галерее во дворе
мемориального
комплекса,
Там же

177

1990

ԿԱՌՈՒՑԱՆ ԵԿԵՂԵՑԻՍ ԵՒ ՅՈՒՇԱԿՈԹՈՂՍ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ / ԱՐԴԵԱՄԲ ԵՒ ԾԱԽԻՒՔ / ՀԱՅ ՀԱՒԱՏԱՑԵԱԼ
ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ / Ի ՀԱՅՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ / Տ.Տ. ԳԱՐԵԳԻՆ Բ. ԿԱԹՈՂԻԿՈՍԻՆ / ՄԵԾԻ ՏԱՆՆ ԿԻԼԻԿԻՈՅ /
ՅԱՌԱՋՆՈՐԴՈՒԹԵԱՆ ԲԵՐԻՈՅ ԹԵՄԻՆ / Տ. ՍՈՒՐԷՆ ԱՐՔ. ԳԱԹԱՐՈՅԵԱՆԻ / ՅԱՄԻ ՏԵԱՌՆ 1990
178
† ՏԵՍԱՆՔ ՀԱՅ ՄԻ ԿԻՆ ՎՇՏՈՎ ԻՄԱՍՏՈՒՆ – ՀԱՅՈՑ ՈԳԻՆ ԷՐ ՑՈՒՅՑ ՏԱԼԻՍ ՈՐԴՈՒՆ. – ԱՒԱԶԻ ՎՐԱՅ
ԳՐԵԼՈՎ ԳՐԵՐՆ ՀԱՅՈՑ ՍՈՒՐԲ ՈԳՈՎ †/ Յ. ՇԻՐԱԶ // ԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆ … / ՈՐՄՆԱՔԱՆԴԱԿԻ … / ՕԳՆՈՒԹԵԱՄԲ
… / ԿՈՂՄ Է 1990 … / ԵՂԵՌՆԻ … / ԱՌԻԹՈՎ … / ՔԱՆԴ…. / ՄԿՐՏՉՅԵԱՆ …
179
Справа налево расположены барельефы памятников с подисями: ԾԻԾԵՌՆԱԿԱԲԵՐԴ, ԱՆԹԻԼԻԱՍԻ ԱՊՐԻԼԵԱՆ
ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ՄԱՏՈՒՐ, Ս. ԷՋՄԻԱԾԻՆԻ ԲԱԶՄԱԽԱՉՔԱՐ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ, ՊԻՔՖԱՅԱՅԻ ՀԱՅ
ԺՈՂՈՎՈՒՐԴԻ ՎԵՐԱԿԱՆԳՆՈՒՄԻ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ, ՄՈՆԹԵՊԵԼԼՈՅԻ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ԿՈԹՈՂ:
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437. хачкар

Памятникхачкар в
жертвам
геноцида армян
1915 г. [6, с. 54]

В центре траурного ряда
барельефов во дворе
мемориального
комплекса,
Там же

1990

мемориал438.
родник

“Стена дружбы”
арабского и
армянского
народов

Во дворе мемориального
комлекса справа от
траурного ряда хачкаров,
Там же

1990

мемориаль439.
ная доска

Восьмистрочной
строительной
надписью на
армянском180

Находится в левом углу
мемориала-родника,
Там же

1990

440. памятник

441. мемориал

442.

лапидарная
надпись

мемориаль443.
ные доски

Памятник
жертвам
геноцида армян
1915 г.
Однострочная на
армянском181
языке

Был установлен у церкви
Св. Рипсиме. Ныне
находится между “стеной
дружбы” мемориаломродником и церковью
Св. Великомучеников,
Deir-el-Zor
Во дворе мемориального
комлекса справа от левой
от входа галереи,
Там же
На бордюре постамента
мемориала,
Там же

Содержат
многострочные
выдержки из
евангелий

Находятся слева и справа
от ступеней при входе в
мемориальный комплекс,
Там же

Жертвам
Геноцида

Находится вокруг
мемориального
комплекса,
Там же

ограда с
444.
воротами

445.

лапидарная
надпись

Трехстрочная на
армянском,
английском и
арабском182

446. школа
447. церковь

Св. Григория
Просвятителя

448. кладбище

Армянская
секция

15.09.1959
Перенесен
в 1990 г. в
комплекс

1990

1990

1990

Находится над входом в
мемориальный комплекс,
Там же
Armenian prelacy school,
Deir-el-Zor
Deir-el-Zor
Tel.: 20-40
Находилось как секция на
христианском кладбище,
Deir-el-Zor

180

Поврежд.
9.11.2012
Не сохранилось,
превращено в
общественный сад

ԿԱՌՈՒՑԱՒ ԵՒ ՔԱՆԴԱԿԵՑԱՒ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ – ՊԱՏՍ / Ի ՀԱՒԱՏԱՐՄՈՒԹԻՒՆ ՅԻՇԱՏԱԿԻՆ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑՆ
ՄԵՐՈՑ / Ի ՊԱՆԾԱՑՈՒՄՆ ԲԱՐԵԿԱՄՈՒԹԵԱՆ ԸՆԴՄԷՋ / ԵՒ ԱՐԱԲ ԵՒ ՀԱՅ ԺՈՂՈՎՐԴԵԱՆ / ԵՒ
ՅԵՐԱԽՏԱԳԻՏՈՒԹԻՒՆ / ՍՈՒՐԻՈՅ ԱՐԱԲԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹԵԱՆ / ՎԱՍՆ ԲԱՐԵԱՑՆ ԲԱԶՄԱՑ ԸՆԿԱՅԵԼՈՑ
/ …ԱՆՑՆՈՒՄՆ ԱԶԳԻՍ ՀԱՅՈՑ
181
ԽԱՉ ՔՈ ԵՂԻՑԻ ՄԵԶ ԱՊԱՒԵՆ ՏԷՐ ՅԻՍՈՒՍ
182
ՍՐԲՈՑ ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԵԱՅՑ ԵԿԵՂԵՑԻ / HOLY MARTYRS ARMENIAN CHURCH
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449. кладбище

Армянское

лапидарная
450.
надпись

Просительная
джульфинцев на
армянском языке
[35, с. 371]

часовня451.
памятник

Св. Воскресения
в память жертв
Геноцида армян
1915 г.

Находится за городом у
дороги ведущей в Дамаск,
Armenian Cemetery
Highway N7,
Deir-el-Zor
На склоне невысокого
хребта в 80 км к югу от
Deir-el-Zor

Margade183

XVI-XVII
вв.

1995184

Мухафаза Эль-Хасеке 185
епархиаль452.
ный центр

Армяно-католич.
“Верхней
Джезире”

Находится в центре
города на
ул. Шукри Аль-Куватли
Kamichlieh186

кафедраль453.
ная церковь

Св. Иосифа

St. Joseph Armenian
Catholic Church,
Kamichlieh
Tel.: (963-52) 42.02.11

454. здание

гимназия
«Месропян»

Находится рядом с
церковью Св. Иосифа,
Kamichlieh

455. здание

456.

ограда с
воротами

пасторат

1915

включает так же детсад

Находится во дворе
комплекса епархиального
центра,
Kamichlieh
Вокруг комплекса,
Kamichlieh

183

Маргад (англ. Margade) – населенный пункт в провинции Дер Зор, в 90 км от Дер Зор к сев.-вост. в сирийской пустыне.
Во время строительных работ в конце 1992 г. были найдены огромные груды пепла и коллективные могилы.
185
Мухафаза Эль-Хасеке (араб. اﻟﺤﺴﻜﺔ ُ ﺤﺎﻓﻈﺔ, курд. Parêzgeha Hesîçe, сир. ܗܘܦܪܟܝܐ ܕܚܣܟܗ, англ. Al Hasakah Governorate) –
провинция делится на 4 района.
186
Эль-Камышлы (также Камышлы) (араб. اﻟﻘﺎ ﺸ ﻠﻲ, сир. ܩܡܫܠـــܝ, ܩܡܫـــܐܠ, арм. Ղամըշլի, англ. Al Qamishli /Kamichlieh/) –
город в провинции Эль-Хасеке, административный центр района.
184
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457. памятник

Возрождение
армянского
народа
(в основании
заложен осуарий
жертв Геноцида)

Находится напротив ворот
в комплекс католического
епархиального центра,
Kamichlieh

1975

458. монастырь

Армяно-католич.
ордена сестер
“Непорочного
Зачатия.”

Armenian Catholic Sisters
Convent,
Kamichlieh

1951

Находится в центре
города,
Kamichlieh

1942

459.

епархиальный центр

Св. Якова
Нисибинского

Находится напротив
епархиального центра,
Kamichlieh

Осн. 1932
Осв.
4.11.1934
Рест. 1952

строительная
билингва на
арабском (4
строки) и на
армянском (5
строк)

Находится рядом с
церковью Св. Якова,
Kamichlieh

1.07.1992

462. школа

Национальная
епархиальная
«Евфрат»

Armenian prelacy
preparatory school
«Yeprad»,
Kamichlieh

463. школа

Национальная
объединенная
средняя (с 1971)

464. памятник

Жертвам
Геноцида
24.04.1915
[6, с. 56]

460. церковь

461.

мемориальная доска

465. здание
466. ойконим
467. ойконим

Центр Общеармянского Благотворительного
Союза “Гарника
Ягубяна”
Саакашен
Месропашен

Находится рядом с
церковью Св. Якова,
Ազգային Միացեալ
Միջնակարգ վարժարան,
Kamichlieh

Находится во дворе
церкви Св. Якова,
Kamichlieh

1932

Осн. 1933
Рест. 1971

1982

The AGBU Center,
Kamichlieh
Sahakashen187
Mesropashen188

187

1929
1929

Саакашен (арм. Սահակաշեն, англ. Sahakashen) – село близ Камышлы. Основано для 600 семей армянских беженцев из
района Джезире (арм. Ճեզիրե) в Зап. Армении. Общеармянским Благотворительным Союзом построено 75 домов к 1931 г.
188
Месропашен (арм. Մեսրոպաշեն, англ. Mesropashen) – село близ Камышлы. Основано для 600 семей армянских беженцев из района Джезире.
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468. школа

Общеармянского
Благотворительного Союза
(AGBU)

469. церковь

Св. Семейства

470. церковь

Св. Иоанна
Крестителя

471. школа

армянская
епархиальная
«Месропян»

472. церковь

Св. Якова
Нисибинского

473. церковь

Св. Богоматери

474. колокольня

прицерковная

475. памятник

476.

лапидарная
надпись

477. школа
478. улица

В память о
жертвах
Геноцида армян
[6, с. 57]
Памятная
билингва на
армянском192 и
арабском языках
армянская
епархиальная
«Свобода»
Арарат
(дорога № 716)

The AGBU School,
Al-Darbasiyah189

Ste. Famille Armenian
Catholic Church
Hassake /Hassatche/190
Tel.: 20-192

Hassake

Armenian prelacy school
«Mesrobian».
Находится слева от церкви
Св. Иоанна Крестителя,
Hassake
St. Mar Jacob al-Nusaibini,
Derik (Al-Malikiyah)191
Построена на месте
церкви Св. Якова
Нисибинского. Находится
в центре города, в
квартале церквей,
Derik (Al-Malikiyah)

Находится над входом в
церковь Св. Богоматери,
Derik (Al-Malikiyah)

1939

1945

разрушена

1987
Осв.
25.05.1992

1996

Установлен у стены
церкви Св. Богоматери,
Derik (Al-Malikiyah)
2006
Находится на постаменте
хачкара,
Derik (Al-Malikiyah)
Armenian prelacy school
Derik (Al-Malikiyah)
Ararat str.,
Derik (Al-Malikiyah)

189

1945
Протяженность: 2100 м

Дербесие (араб. اﻟﺪرﺑﺎﺳﯿﺔ, курд. Dirbêsiyê, англ. Al-Darbasiyah) – населенный и пограничный пункт на границе с Турцией.
Хасеке (араб. اﻟﺤﺴﻜﺔ, сир. ܚܣܝܟܐ, арм. Ալ-Հասաքա, курд. Hesekê, тур. Hasiçi, англ. Al-Hasakah) – город, административный
центр одноименной провинции.
191
Дерик (араб. اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔ, сир. ܕܝܪܝܟ, арм. Մելիքիյե, курд. Dêrika Hemko, англ. Derik / Al-Malikiyah) – поселок в провинции ЭльХасеке. Административный центр района Эль-Маликия (араб.  )اﻟﻤﺎﻟﻜﯿﺔили Дерик Эмко (курд. Dĕrika Hemko).
192
ՀԱՆԳՉԵՑԷՔ ԴՈՒՔ - / - ԱՆԴՈՐՐ / ՆԱՀԱՏԱԿ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐ / 24 ԱՊՐԻԼ 1915
190
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479. церковь

Св. Якова

Ras ul Ayn193

480. памятник

[6, с. 50]

Установлен во дворе
церкви Св. Якова,
Ras ul Ayn

мемориаль481.
ная доска

Памятная
семистрочная на
армянском194
языке

Закреплена в левой части
на лицевой стороне
памятника,
Там же

482. хачкар

В память жертв
Геноцида армян
[6, с. 51]

Установлен во дворе
церкви Св. Якова рядом с
предыдущим памятником,
Ras ul Ayn

483.

лапидарная
надпись

484.

памятникродник

485.

лапидарная
надпись

486. школа

Памятная
девятистрочная
на армянском195
языке
В память
погибшим за
сирийскую
родину [6, с. 51]

Находится на лицевой
стороне постамента
хачкара,
Там же

Памятная
билингва на
армянском196 и
арабском языках

Находится на лицевой
стороне памятникародника,
Там же

армянская
епархиальная
«Мучеников»

Armenian prelacy school
«Мartyrs»,
Ras ul Ayn

1980

2008

Установлен во дворе
церкви Св. Якова,
Ras ul Ayn
2009

1932

Использованные шрифты: Estrangelo Edessa – сирийский
Перечень использованной литературы
1.
2.
3.
4.

Աբրահամյան, Ա. Գ. Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության: Հատոր Ա: Սիրիայի և
Միջագետքի հայ գաղթօջախները, էջեր 425-435: – Եր.: Հայաստան հրատարակչությ ուն: 1964: – 490 էջ:
Աբրահամյան, Ա. Գ. Համառոտ ուրվագիծ հայ գաղթավայրերի պատմության: Հատոր Բ: Հայ
գաղթօջախները Սիրիայում և Լիբանանում, էջեր 13-33: – Եր.: Հայաստան հրատարակչություն: 1967: – 424
էջ:
Ալպօյաճեան, Արշակ. Հայ գաղութներու ներկայ կացուոիւնը: Էջեր 72-75:// «Հայստանի կոչնակ», ԻԹ.
Տարի: Յունուար 19, 1929: Թիւ 3:
[Աղաւնունի, Մկրտիչ եպ.] Միաբանք եւ այցելուք հայ Երուսաղէմի: Աշխատասիրեց ՄԿՐՏԻՉ ԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
ԱՂԱՒՆՈՒՆԻ: – Երուսաղէմ. տպարան Սրբոց Յակոբեանց: 1929: – 544 էջ:
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Рас-эль-Айн (англ. Ras ul Ayn) – город в провинции Эль-Хасеке. В 1915 году близ города турками был создан концентрационный лагерь для депортированных армян.
194
ԱՅՍՔԱՆ ՉԱՐԻՔ ԹԷ ՄՈՌՆԱՆ / ՄԵՐ ՈՐԴԻՔ, ՈՂՋ ԱՇԽԱՐԸ / ԿԱՐԴԱՅ ԸՍՏԻՆ ՆԱԽԱՏԻՆՔ / Ս.
ԱՀԱՐՈՆԵԱՆ / ՍՈՅՆ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆԸ ԿԱՐՈՒՑՈՒԱՑ / Է ՆՈՒԻՐԱՏՈՒԹԵԱՄԲ / ԵԱԳՈՒՊԵԱՆ ԵՂԲԱՅՐՆԵՐՈՒ
195

«ԵՍ ԵՄ ՅԱՐՈՒԹՅԻՈՒՆԸ ԵՒ ԿԵԱՆՔԸ / ԱՆ ՈՐ ԿԸ ՀԱՎԱՏԱՅ, ԹԵՊԷՏ ԵՒ ՄԵՌՆԻ ՊԻՏԻ ԱՊՐԻ» (ՅՀ. 11.25) / 24 ԱՊՐԻԼ 1915 /
ԿԱՆԳՆԵՑԱՒ ԽԱՉՔԱՐՍ Ի ՅԻՇԱՏԱԿ / ՆԱՀԱՏԱԿԱՑ ԱԶԳԻՍ ՀԱՅՈՑ: / ԱՅՍ ՅՈՒՇԱՐՁԱՆ ԽԱՉՔԱՐԸ
ԿԱՆԳՆԵՑԱՒ Ի ՆՇԱՆ ՅԱՂԹՈՒԹԵԱՆ / ԱՆՄԱՀ ՆԱՀԱՏԱԿՆԵՐՈՒՆ, ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԵԱՄԲ՝ / ԺԱՆ
ԷՍՄԷՐԵԱՆ ԸՆՏԱՆԻՔԻՆ / 2008
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ՈՎ ՈՐ ԾԱՐԱՒ Է / ԹՈՂ ԻՆԾԻ ԳԱՅ / ԵՒ ԽՄԷ // ԿԱՌՈՒՑՈՒԵՑԱՒ / ԿԵԱՆՔԻ ԱՂԲԻՒՐՍ / Ի ՅԻՇԱՏԱԿ /
ՍՈՒՐԻԱԿԱՆ ՀԱՅՐԵՆԻՔԻՍ / ՆԱՀԱՏԱՆԵՐՈՒՆ / ԲԱՐԵՐԱՐՈՒԹԵԱՄԲ / ԿԱՐԱՊԵՏ ՅԱԿՈԲ ԳԸՐՄԸՋԵԱՆ /
ԸՆՏԱՆԻՔԻ / 2009
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28.
29.
30.
31.

Աճարյան Հրաչյա Հայ գաղթականության պատմություն: Ասորիք (Սուրիա և Լիբանան), էջեր 398-419: –
Եր.: «Զանգակ-97», 2002. – 768 էջ:
Աշխարհի հայկական հուշարձանները. Մաս 3: – Եր.: Անտարես, 2013: – 128 էջ:
Առաջնորդութիւն Հայոց Բերիոյ Թեմի / Հալէպ – Սուրիա: The Armenian Prelacy of Aleppo //
www.periotem.com
Բաբգեն Ա աթոռակից կաթողիկոս Մեծի Տանն Կիլիկյոյ Պատմութիւն կաթողիկոսաց Կիլիկիոյ (1441էն մինչեւ մեր օրերը): – Անթիլիաս, Տպարան Դպրեվանուց Կաթողիկոսութեան Կիլիկիոյ, 1939: – 1446 էջ:
Բաբգէն եպիսկոպոս Հալէպ: // «Սուրիահայ տարեցույց»: – Հալէպ, 1924:
Գեվորգյան, Շ. Ակնարկ Հալեպի Ս. Քառասնից Մանկանց եկեղեցու գետնափոր կառույցի մասին: //
«Գեղարդ» Սուրիահայ տարեգիրք: – Հալեպ. Վիոլետ Ճեպեճեան գրադարան: Բ գիրք: 1976-78: – 504 էջ:
Երէցեան Աբրահամ, Եագուպիէ – Հայկական Հին Գաղթօճախ Մը: Էջ 368: // «Գեղարդ» Սուրիահայ
Տարեգիրք: – Հալէպ. Վիոլետ Ճեպեճեան գրադարան: Բ. գիրք, 1976-1978: – 504 էջ:
Երէցեան, Բժիշկ Աբրահամ,Եագուպիէն Երէկ եւ Այսօր: – Հալէպ, 2006:
Թոփուզյան Հ. Խ. Սիրիայի և Լիբանանի հայկական գաղթօջախների պատմություն (1841-1946): – Եր.:
1986:
Թօփճեան Յ. տքթ. Հայությունը Սուրիո մեջ: Էջեր 744-748 : // «Հայստանի կոչնակ», ԻԸ. Տարի: Յունիսի
16, 1928: Թիւ 24:
Հակոբյան Թ. Խ., Մելիք-Բախշյան Ստ. Տ., Բարսեղյան Հ. Խ., Հայաստանի եւ հարակից շրջանների
տեղանունների բառարան, հ. 3 [-] (խմբ. Մանուկյան Լ. Գ.): – Երևան, «Երևանի Համալսարանի Հրատարակչություն», 2001: – 992 էջ։
Հայ եկեղեցի. նվիրապետական աթորներ, թեմեր: – Եր.: Հայկ. Հանրագիտ. գլխ. խմբ.: 2001: – 220 էջ:
Հայ Սփյուռք հանրագիտարան: Սիրիա, էջեր 508-534: – Եր.: Հայկ. Հանրագիտարան. հրատ. 2003: – 732 էջ:
Մալխասյան, Մ. Հայերն աշխարհում: – Եր.: Հեղինակային հրատարակություն: 2007: – 144 էջ:
Մարության, Հ. Հայոց ցեղասպանության զոհերի հիշատակի օրվա ձեվավորումը, զարգացումները,
մերօրյա վիճակը (մաս 1): Էջեր 105-129 // «Ցեղասպանագիտական հանդես», 6 (1), 2018: – 154 էջ:
Միքայելյան, Վ. Հայ գաղթաշխարհի պատմություն (միջնադարից մինչև 1920 թ.), Հատոր 2. Ասիայի և
Աֆրիկայի հայկական գաղութները: – Եր.: ՀՀ ԳԱԱ «Գիտություն» հրատ., 2003: – 518 էջ:
Յուշամատեան Քիլիսի Հայոց (սկիզբէն մինչեւ 1968 թուականը) պատկերազարդ: Տեղագրական,
պատմական եւ ազգագրական: Հեզինակներ՝ իրաւաբան Համբարձում Պէրպէրեան եւ Խորեն աւագ
քհնյ. Ներսէսեան: – Պէյրութ: Հրատարակութիւն Հալէպի եւ Պէյրութի Քիլիսի հայրենակցական
միութեանց: Տպարան Սեւան: 1969: – 665 էջ:
Չամչեանց, հայր Միքայէլ վարդապետ Պատմութիւն Հայոց։ ՛Ի սկզբանէ աշխարհի մինչև ցամ Տեառն
1784։ Հատոր. Բ: – Վենէտիկ, 1785: – 1060 էջ:
Չոլաքեան, Յակոբ Սուրիոյ քրիստոնեայ այլադաւան հայերը եւ անոնց ազգային ինքնութեան խնդիրը:
Էջեր 117-134. // «Էջմիածին», 2017 Բ:
Պատմական անտիպ տեղեկագիր մը Բերիոյ (Հալէպի) Թեմի Հայութեան մասին: Էջեր 18-30: // «Բանբեր
Հայաստանի արխիվների» գիտահանրամատչելի հանդես: – Եր.: 2007, № 1-2 (109-110):
[Պարիկեան, Հ. Վարժապետյան, Յ.] Պատմութիւն Սուրիոյ հայ տպարաններու: Պատրաստեցին՝ Հայկ
Պարիկեան, Յովնան Վարժապետյան: / Հայ բարեգործական ընդհանուր միութիւն «Մատենագիտական
յանձնախումբ», թիւ 1: – Հալէպ: տպ. Հալէպ, 1973: – 264 էջ:
[Սիւրմէեան, Արտաւազդ արք.] Պատմութիւն Հալէպի ազգային գերեզմանատանց եւ արձանագիր
հայերէն տապանաքարերու: Գրեց ԱՐՏԱՒԱԶԴ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍԻՒՐՄԷԵԱՆ Առաջնորդ Հայոց Հալէպի: –
Հալէպ: Տպագրթ. Ա. Տէր-Սահակեան, 1935: – 52 էջ, նկար: = Histore des cimetieres armeniens d'Alep et
epitaphes armeniennes: Par Mgr. ARTAVAZD SURMÉYAN Archeveque d’Alep. – Alep. 1935. – 52 pp.
[Սիւրմէեան, Արտաւազդ արք.] Ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հալէպի Ս. Քառասուն մանկունք եկեղեցւոյ
եւ մասնաւորաց: Կազմեց ԱՐՏԱՒԱԶԴ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍԻՒՐՄԷԵԱՆ Առաջնորդ Հայոց Հալէպի:
–
Երուսաղէմ: տպարան Սրբոց Յակոբեանց, 1935: – Ա-ԻԲ, 415 էջ: = Catalogue des manuscrits Arméniens se
trouvant à Alep à l'Eglise des Quarante Martyrs, ainsi qu'auprès des particuliers. Compilée par Mgr. ARTAVAZD
SURMÉYAN Archeveque d’Alep. – Jérusalem: Imprimerie du Couvent Arménien St. Jaeques, 1935. – 415 pp:
[Սիւրմէեան, Արտաւազդ արք.] Մայր ցուցակ հայերէն ձեռագրաց Հալէպի եւ Անթիլիասի ու
մասնաւորաց: Բ Հատոր: Կազմեց՝ Արտաւազդ արքեպիսկոպոս Սիւմէեաեն Առաջնորդ Հայոց Հալէպի: –
Հալէպ : Տպագրթ. Ա. Տէր-Սահակեան, 1936: – 160 երկսյուն էջ:
[Սիւրմէեան, Արտաւազդ արք.] Ս. Գրական երկիրներու Սուրիական Քաղաքներ: Ա Դամասկոս: Գրեց
ԱՐՏԱՒԱԶԴ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍԻՒՐՄԷԵԱՆ: – Հալէպ, Տպարան Անի, Ա. Էքմէքճեան: – 1938: – 91 էջ 4 ներդ. թ.
լուսանկ.:
[Սիւրմէեան, Արտաւազդ արք.] Պատմութիւն Հալէպի Հայոց: Տեղագրական, Վիճակագրական,
Պատմագրական: Հատոր Ա: Սուրիա: Գրեց ԱՐՏԱՒԱԶԴ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍԻՒՐՄԷԵԱՆ: – Հալէպ: տպ. Անի. Ա.
Էքմէքճեան, 1940: – 1093 էջ:
[Սիւրմէեան, Արտաւազդ արք.] Պատմութիւն Հալէպի Հայոց: Տեղագրական, Վիճակագրական,
Պատմագրական: Բ. Հատոր: ՀԱԼԷՊ (Պատկերազարդ): Գրեց ԱՐՏԱՒԱԶԴ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ ՍԻՒՐՄԷԵԱՆ: –
Պէյրութ: տպ. Մ. Մագսուտեան, 1946: – ԺԸ, 977 էջ:
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32. [Սիւրմէեան, Արտաւազդ արք.] Histoire des Arméniens d’Alep. Tome III, par Mgr ARTAVAZD SURMÉYAN.
Պատմութիւն Հալէպի Հայոց: Երրորդ հատոր (քննական) 1355-1908: Գրեց ԱՐՏԱՒԱԶԴ ԱՐՔԵՊԻՍԿՈՊՈՍ
ՍԻՒՐՄԷԵԱՆ: Նախկին Առաջնորդ Հայոց Հալէպի Կաթողիկոսական Լիազօր Պատուիրակ Եւրոպայի Հայոց
Թեմին: – Փարիզ. Տպագրութիւն Արաքս, 1950: – ԺԴ, 996 էջ:
33. Տեր-Մինասյան, Ե. Հայոց եկեղեցու հարաբերությունները ասորվոց եկեղեցու հետ: – Էջմիածին, 1908:
34. Տէր-Գէորգեան, Կ. Զանգը // «Asbarez» Newspaper. Los Angeles. April 4, 2019.
35. Փարթամեան, Նուպար Ակնարկ մը Սուրիոյ հնագիտութեան վրայ // «Գեղարդ» Սուրիահայ Տարեգիրք: –
Հալէպ. Վիոլետ Ճեպեճեան գրադարան, Ա տարի, 1975։ – 550 էջ:
36. Քէմհաճեան, Սուրէն վրդ. Դամասկոսի Հայոց Ս. Սարգիս Վանքը եւ Հին ու Նոր Գաղութը: // «Սիւրիահայ
Տարեգիրք»: Ա. Տարի, 1929: – Հալէպ. Տպարան «Ազդակ»: – 316 էջ:
37. Քորթոշյան, Ր. Հալեպի արձանագրությունները: = The inscriptions of Aleppo = Надписи Алеппо. – Երևան:
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ՀՀ ֆինանսական շուկայի դինամիկան և արդի կառուցվածքը

Նավասարդյան Մ. Ա.
Հայաստանի պետական տնտեսագիտական համալսարան (Երևան, Հայաստան)
navasardianmichael@gmail.com

Վճռորոշ բառեր։ Ֆինանսական շուկա, ֆինանսական ակտիվներ, բանկեր, վարկային
կազմակերպություններ, կենսաթոշակային ֆոնդեր, ֆինանսական կայունություն։
Динамика и современная структура финансового рынка РА
Навасардян М. А.
Армянский государственный экономический университет (Ереван, Армения)
navasardianmichael@gmail.com
Аннотация. Для центральных банков многих стран обеспечение финансовой стабильности является
приоритетной и ключевой задачей. Финансовые институты играют важнейшую роль в этом процессе,
обеспечивая поток этих средств. То есть, деньги, купленные на финансовом рынке, перепродают в виде других
финансовых активов(ценные бумаги, кредиты и т.д.), в основном с целью осуществления инвестиций. В этом
плане на финансовом рынке Армении доминирующую роль играют коммерческие банки. В данной работе была
представлена структура финансового рынка РА, выявлены основные тенденции её финансового рынка и
рассмотрены пути и инструменты, по которым финансовый рынок финансирует экономику.
Ключевые слова: Финансовый рынок, финансовые активы, коммерческие банки, кредитные организации,
пенсионные фонды, финансовая стабильность.

Dynamics and modern structure of the RA financial market
Navasardyan M. A.
Armenian State University of Economics (Yerevan, Armenia)
navasardianmichael@gmail.com
Abstract. For Central banks of many countries, ensuring financial stability is a priority and a key task. Financial
institutions play a crucial role in this process, participating in the flow of these funds. That is, money purchased on the
financial market is resold in the form of other financial assets (securities, loans, etc.), mainly for the purpose of making
investments. Within this context, commercial banks play a dominant role in the financial market of Armenia. This paper
presents the structure of the financial market of the Republic of Armenia, identifies the main trends in its financial
market, and examines the ways and tools by which the financial market finances the economy.
Keywords: Financial market, financial assets, commercial banks, credit organizations, pension funds, financial
stability.

Շատ երկրների կենտրոնական բանկերի
համար ֆինանսական կայունության ապահովումը առաջնային խնդիրներից է: Մեծ Բրիտանիայի նախկին վարչապետ Ուիլյամ Գլադսթոնի բնորոշմամբ ֆինանսները երկրի ստամոքսն է, որից սկիզբ են առնում մյուս բոլոր
օրգանները [7]:
Կայուն ֆինանսական համակարգն էական
դեր ունի տնտեսության առողջ զարգացման
համար: Այդ տեսանկյունից անհրաժեշտ է
վստահ լինել, որ ֆինանսական համակարգը
ապահով է, կայուն և ունակ է տնտեսությանը
պատշաճ
կերպով
մատուցել
հիմնական
ֆինանսական ծառայությունները: Հենց ֆինանսական համակարգի միջոցով է, որ կառավարությունը հնարավորություն է ունենում
ստեղծել բարենպաստ մթնոլորտ գործարարության համար, որպեսզի չլինեն չափազանց մեծ
գնաճ և լճացում [6]:

Ֆինանսական շուկայի հիմնական գործառույթը տնտեսության իրական հատվածին
ֆինանսական ռեսուրսներով ապահովելն է։
Ֆինանսական ինստիտուտներն այդ գործընթացում կարևորագույն դեր են կատարում՝
ապահովելով այդ միջոցների հոսքը։ Այսինքն՝
ֆինանսական շուկայում գնված փողը վերավաճառում են այլ ֆինանսական ակտիվներում
(արժեթղթեր, վարկեր և այլն) ներդրումներ
կատարելու ճանապարհով [1]։
Ֆինանսական շուկաները լայն իմաստով
վերաբերում են ցանկացած տիպի շուկաներին,
որոնցում տեղի է ունենում արժեթղթերի
առևտուր, ներառյալ ֆոնդային, պարտատոմսերի, արտարժույթի և ածանցյալ գործիքների
շուկաները [4]:
Ֆինանսական շուկաներն ստեղծում են
իրացվելիություն, որը թույլ է տալիս գործարար
հատվածին աճել, նվազեցնում են ռիսկը՝
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ներդրողներին հասանելի դարձնելով տեղեկատվությունը, ինչպես նաև «հանգստացնում» են
տնտեսությունը՝
վստահություն
ներշնչելով
ներդրողներին, որոնց վստահությունը կայունացնում է տնտեսությունը [5]։
ՀՀ ֆինանսական համակարգը ներառում է
ՀՀ կենտրոնական բանկը, առևտրային բանկերը,
վարկային կազմակերպությունները, ապահովագրական և ներդրումային ընկերությունները,
պարտադիր կենսաթոշակային ֆոնդերն ու այլ
ֆինանսական կազմակերպություններ: Այստեղ

Բանկեր
Վարկային
կազմակերպություններ
Ապահովագրական
ընկերություններ
Ներդրումային
ընկերություններ
Կոնսաթոշակային
ֆոնդեր

խոշորագույն մասնակիցը շարունակում է մնալ
բանկային համակարգը, որին բաժին է ընկնում
ֆինանսական համակարգի ակտիվների 83.5%-ը
[2]: Ի դեպ՝ բանկային համակարգի գերիշխող
դիրքին չի հակազդել 2011 թ. Ավտոտրանսպորտային պատահարների պարտադիր ապահովագրության և 2014 թ. պարտադիր կուտակային
կենսաթոշակային համակարգերի ներդրումը:
Աշխատանքում համեմատվել են 2014 և
2019 թվականների վիճակագրական տվյալները:

Աղյուսակ 1. ՀՀ ֆինանսական շուկայի կառուցվածքը 2014 և 2019 թթ*
Տեսակարար
Ընդհանուր
Տեսակարար
կշիռն ընդհանուր
ակտիվներ
կշիռը ՀՆԱ-ի մեջ
ակտիվներում
(մլրդ ՀՀ դրամ)
2014
2019
2014
2019
2014
2019
3 410,9
5 828,4
70.3%
89.0%
90%
83,5%
269,2

711,5

5.6%

10.8%

7.1%

10,1%

43,4

66,9

0.9%

1.01%

1,1%

1,0%

25,4

63,5

0.5%

0.96%

0,7%

0,9%

-

251,2

-

4.0%

-

3,6%

Բանկային համակարգի ակտիվներ/ՀՆԱ
հարաբերակցությունը 2014-2019 թթ 70%-ից
աճել է մինչև 89%։ Սակայն հարկ է նշել, որ
բանկային ակտիվների տեսակարար կշիռը
ֆինանսական
համակարգի
ընդհանուր
ակտիվներում նվազել է շուրջ 8%-ով՝ 2019 թ.
կազմելով 83.5%։ Նշված փոփոխությունները

հետևանք
են
բանկային
համակարգում
իրականացվող քայլերի։ Օրինակ՝ 2017 թ.
հունվարի
1-ից
առևտրային
բանկերի
նորմատիվային
ընդհանուր
կապիտալի
նվազագույն սահմամաչափը բարձրացվել է 6
անգամ՝ 5 մլն-ից մինչև 30 մլրդ դրամ, որն էլ
պատճառ է դարձել բանկերի միաձուլումների:

Գծապատկեր 1. ՀՀ բանկային համակարգի կողմից տնտեսությանը տրամադրված վարկերի ծավալները և
տեսակարար կշիռները ՀՆԱ-ի մեջ 2007-2020թթ
4,500
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
500
0

45.3
33.6
23.9
13.5

37.6 39.5

48.1 48.2

52.0 55.7

42.0

60.0
50.0
40.0

27.4

30.0

17.8

20.0
10.0
0.0

2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020
Առևտրային բանկերի վարկեր (մլրդ. ՀՀ դրամ)

Տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում (աջ առանցք)

* Աղյուսակի և հաջորդ գծապատկերների տեղեկատվական աղբյուրը՝ ՀՀ ԿԲ, դրմավարկային և ֆինանսական
վիճակագրություն, ֆինանսական կազմակերպությունների վիճակագրություն, հաշվարկները՝ հեղինակային:
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ՀՀ բանկային
բ
համակարգ
գը, ունենա
ալով
նշանակալի
ի
մասնա
աբաժին
ֆինանսա
ական
համակարգ
գի ակտիվ
վներում, ինչպես նաև,
ն
մնացյալ մասնակիցն
մ
ների հետ համեմատ
տած,
բանկային համակարգ
գի ակտիվնե
եր/ՀՆԱ ամե
ենամեծ
հար
րաբերակցո
ությունը,
տնտեսութ
թյան
ֆինանսավ
վորման և տնտեսակա
տ
ն աճի գործ
ծում
մեծ դեր է կրում: Այս
ս դրույթի պարզաբան
պ
նման
համար նե
երկայացրելլ ենք բա
անկերի կող
ղմից
տրամադրվ
ված վարկե
երի ծավալն
ները և դր
րանց
տեսակարա
ար կշիռնե
երը ՀՆԱ-ում (2020 թ.-ի

համ
մար ներկա
այացված ե
են օգոստո
ոս ամսվա
ա
տվյալները):
Դիտարկվո
ող ժաման
նակաշրջանումում ՀՀ
Հ
ևտրային բանկերի
բ
կո
ողմից տնտ
տեսությանը
ը
առև
տրա
ամադրած վարկերի ծ
ծավալը աճե
ել է ավելի
ի
քան
ն 9 անգամ, իսկ տեսակ
կարար կշիռ
ռը ՀՆԱ-ում՝՝
4 անգամ:
ա
Մի
իայն 2019թ
թ. հավելա
աճի տեմպը
ը
կազ
զմել է 16.7%, իսկ 20220թ. օգոստ
տոս ամսվա
ա
տվյալներով՝ գրեթե 10%
%: 2019թ.. վարկերի
ի
ծավ
վալը կազմե
ել է ՀՆԱ-ի 56%-ը:

ապատկեր 2. ՀՀ առևտրա
ային բանկերի
րի կողմից տր
րամադրվածծ վարկերի կա
առուցվածքնն ըստ
Գծա
տնտեսությյան ոլորտնեերի 2019թթ
Ար
րդյունաբերություն
7.45

Գյուղատնտեսություն

15.444

4.66

11.055

Շի
ինարարությո
ուն
Տր
րանսպորտ և կապ

5.93

Առ
ռևտուր
01
3.0

28.20

Սպ
պասարկման
ն ոլորտ
Սպ
պառողական
ն վարկեր

15.66

Հի
իպոթեքային վարկեր

8.59

Այլ

Ընդ որում՝ 20119թ. վարկա
ավորման աճը
հիմնական
նում տեղի
ի է ուն
նեցել տնա
ային
տնտեսությ
թյուններին տրամադր
րված վարկ
կերի
32% աճի մասով
մ
(սպա
առողական և հիպոթեքա
ային
վարկեր): Տրամադրվ
ված վարկ
կերի կառ
ռուցվածքում հաջորդ գե
երակշռող ոլորտներն են
առևտուրը
ը (15-7%) և արդյունաբե
երությունը (154%): Իրավ
վաբանակա
ան անձանց տրամադր
րված
վարկերի աճը
ա եղել է չա
ափավոր՝ 6.1% [2]:
ՀՀ ֆի
ինանսական
ն համակա
արգում հաջջորդ
մասնակիցը, որն ուն
նի ՀՆԱ-ում
մ և ընդհան
նուր
րում առավե
ել տեսակար
րար կշիռ, վարվ
ակտիվներ
կային կազ
զմակերպություններն են: Մասնա
ավորապես, վե
երջիններիս ակտիվներ
րի տեսակա
արար
կշիռը ՀՆԱ
Ա-ում 2014 թ. 5.6%-ից
ց աճել է մի
ինչև
10.8% 2019թ.։ Եթե առևտրային
ա
ն բանկերի ակտիվների տեսակարա
տ
ր կշիռը նվ
վազել է ընդ
դհանուր ակտի
իվներում, ապա
ա
վարկա
ային կազմակ
կերպություննե
երի դեպքո
ում գործըն
նթացը հա
ակառակն է եղ
ղել: Նրանց ակտիվներ
րի տեսակա
արար
կշիռը ֆին
նանսական համակար
րգի ընդհան
նուր
ակտիվներ
րում 2019 թ.
թ աճել է մի
ինչև ավելի քան
10%-ը:
Ինչպե
ես բանկերը
ը, այնպես էլ վարկա
ային
կազմակեր
րպություննե
երը տնտես
սության ակ
կտիվության գործում
գ
ուն
նեն նշանա
ակալի դեր, որի
մասին պատկերացո
պ
ում է տա
ալիս վարկա
ային
կազմակեր
րպություննե
երի կողմից տնտեսությանը
տրամադրվ
ված վարկեր
րը:

Աճի այս
սպիսի տե
եմպերը վկ
կայում են
ն
տեսության
ֆինանս
սավորման
գործում
մ
տնտ
վար
րկային կազ
զմակերպութ
թյունների աճող
ա
դերի
ի
մաս
սին:
Ըստ
տ
տնտես
սության
ոլորտների
ի
ֆին
նանսավորումն ունի հետևյալ պատկերը..
տրա
ամադրված վարկերի կ
կառուցվածք
քում գերա-կշռո
ում են ֆի
իանսական և ապահո
ովագրական
ն
գոր
րծուներության (35%), սպառողա
ական նպա-տա
ակներով (21%
%), գյուղատ
տնտեսությա
ան (13%) և
հիպ
պոթեքային (7%) վար
րկավորումը
ը։ Ամենա-փոք
քր տեսակա
արար կշիռնե
երը բաժին են ընկնում
մ
«Կր
րթություն» (0.02%), ««Անշարժ գույքի
գ
հետ
տ
կապ
պված գործ
ծունեություւն» (0.03%) և «Տեղե-կատ
տվություն և կապ» (0.006%) ոլորտն
ներին:
2007-2019 թթ. վա
արկային կազմակերկ
պոււթյունների կողմից տ
տրամադրվող
ղ վարկերի
ի
ծավ
վալներն աճել
ա
են ա
առևտրային
ն բանկերի
ի
վար
րկավորման
ն
ծավալլներից
առաջանցիկ
ա
կ
տեմ
մպերով, մասնավորա
մ
ապես, վար
րկավորման
ն
ծավ
վալներն աճել
ա
են ա
ավելի քան
ն 11, իսկ
կ
տես
սակարար կշիռը
կ
ՀՆԱ-ում՝ շուրջ 6 անգամ:
2020 թ. օգոս
ստոսին ծա
ավալային ցուցանիշը
ը
նվա
ազել է շո
ուրջ 1 տո
ոկոսով՝ հա
ամեմատած
ծ
նախ
խորդ տար
րվա նույն ժամանակա
ահատվածի
ի
հետ
տ:
Վարկային
ն կազմակե
երպությունն
ների վար-կավ
վորման կա
առուցվածքը
ը դիտարկե
ելիս ուշա-դրո
ության է արժանի
ա
վեր
րջինիս Ֆի
ինանսական
ն
գոր
րծունեությա
ան վարկավ
վորման բար
րձր տեսա--
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կարար կշշիռը, որը գերազանց
ցապես արտ
տահայտված է առևտրայյին բանկերում վարկեր
րի և
ավանդներ
րի տեսքով [33]:
Բանկե
երի համե
եմատությամ
մբ վարկա
ային
կազմակեր
րպություննե
երի վարկեր
րի առաջան
նցիկ
աճը նախևառաջ պա
այմանավոր
րված է հա
աճախորդների թիրախայի
ին խմբի առանձնահա
ա
ատկություննե
երով: Ի տարբերությ
տ
ուն վարկա
ային
կազմակեր
րպություննե
երի` բանկե
երը գործում
մ են
կարգավոր
րման առա
ավել խիստ պահանջն
ների

րքո, որի պա
արագայում
մ վերջիններ
րս վարկա-ներ
վոր
րում
են
հարաբե
երականորեն
ն
բարձր
ր
վար
րունակությո
ուն ունեց
ցող հաճա
ախորդներին
ն
(առ
ռաջարկելով
վ ավելի ցած
ծր տոկոսա
ադրույքներ)::
Վա
արկային կազմակերպ
կ
պություններ
րի կողմից
ց
ապ
պահովվում է վարկ
կային պա
ահանջարկի
ի
առա
ավել ռիսկա
ային համա
արվող մաս
սնաբաժինը,,
որը
ը, բնականա
աբար, ենթադ
դրում է վար
րկավորման
ն
ավե
ելի բարձր տոկոսադրու
տ
ւյքներ [2]:

Գծապատկեր 3. ՀՀ վարկա
ային կազմա
ակերպություննների կողմիից տնտեսութ
թյանը տրամ
մադրված
վար
արկերի ծավա
ալը և տեսակկարար կշիռը
ը ՀՆԱ-ի մեջջ 2007-2020 թթ
500,00
00
450,00
00
400,00
00
350,00
00
300,00
00
250,00
00
200,00
00
150,00
00
100,00
00
50,000
0

6.6
4.7

1.2

1..6

1.6

1.7

2.1

3.5

3.0

2.7

3.6

5.1

4.1

7.0
6.0
5.0
4.0
3.0
2.0
1.0
0.0

2007 20
008 2009 20010 2011 20012 2013 20
014 2015 20016 2017 20018 2019 20020
Վարկա
ային կազմակ
կերպությունն
ների վարկեր
ր (մլն. ՀՀ դրա
ամ)
Տեսակա
արար կշիռը ՀՆԱ-ում (աջջ առանցք)

Գծապատ
տկեր 4. ՀՀ վարկային
վ
կա
ազմակերպոււթյունների կողմից
կ
տրամ
մադրված վա
արկերի կառուցվածքն
ըսստ տնտեսոււթյան ոլորտ
տների 2019 թթ
թ
Գյուղատն
նտեսություն

3.0
20.6

1
13.3

1.0

Արդյունա
աբերություն
Շինարար
րություն

4.7

6.6
6

Առևտուր
Ֆինանսա
ական և ապա
ահովագրակա
ան գործ.

344.8

Հիպոթեքա
ային վարկեր
ր
Սպառողա
ական վարկեր
ր

ՀՀ
ֆինանսակ
կան
շուկ
կայի
հաջջորդ
մասնակիցը, որին անհրաժեշտ է առանձն
նակի
ուշադրութ
թյուն
դար
րձնել,
կե
ենսաթոշակա
ային
ֆոնդերն են: Վերջի
իններիս դե
երը կարևո
որ է
ինչպես ֆի
ինանսական
ն համակարգ
գում, այնպե
ես էլ
տնտեսությ
թյան ֆինանս
սավորման գործում:
Կենսա
աթոշակային
ն
ֆոնդեր
րի
հատվ
վածի
կայացման
նը ամբողջո
ությամբ նպ
պաստեց 2014թ.
կուտակայի
ին կենսա
աթոշակային
ն համակա
արգի
պարտադի
իր բաղադրի
իչի ներդրոււմը, որից հե
ետո՝

մին
նչև 2020 թվականի
ի օգոստո
ոս ամիսը,,
կեն
նսաթոշակա
ային ֆոնդեր
րի՝ զուտ ակտիվների
ա
ի
ծավ
վալը աճել է ավելի քան
ն 10 անգամ
մ, իսկ 2015-2019թթ տեսակ
կարար կշիռ
ռը ՀՆԱ-ում՝՝ ավելի քան
ն
6 անգամ: Ինչպես
Ի
նա
աև կենսա
աթոշակային
ն
ֆոն
նդերի ակ
կտիվները 2019թ. կազմել
կ
են
ն
ֆին
նանսական
համակ
կարգի
ընդհանուր
ր
ակտ
տիվների 3.6%-ը (2018թ-ին այն կազմել է
2.7%
%):
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Գծապատկեր 5. ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի զուտ ակտիվների ծավալը և տեսակարար կշիռը
ՀՆԱ-ում 2015-2020 թթ
350,000
300,000
250,000
200,000
150,000
100,000
50,000
-

4.5
4.0
3.5
3.0
2.5
2.0
1.5
1.0
0.5
0.0

3.8
2.6
1.9
1.2
0.6

2015

2016
2017
2018
2019
Կենսաթոշակային ֆոնդերի ակտիվներ (մլն ՀՀ դրամ)
Տեսակարար կշիռը ՀՆԱ-ում (աջ առանցք)

Դիտարկվող ժամանակաշրջանում կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումների կառուցվածքում ՀՀ պետական պարտատոմսերում
ներդրումները իրենց առաջնային դիրքերը զիջել
են: Մինչև 2019թ. վերջիններս նվազման միտում
են ցուցաբերել, սակայն, համաձայն 2020թ-ի
օգոստոս ամսվա տվյալների, ցուցանիշը աճել է՝
կազմելով 29.8%: Խոշորագույն մասնաբաժինը
2018 թվականից ի վեր պատկանում է
դրամական միջոցներում և ավանդներում ներդրումներին: Վերջիններս հավելած առևտրային
բանկերի կորպորատիվ պարտատոմսերում

2020

ներդրումների հետ՝ կարող ենք ասել, որ
կենսաթոշակային
ֆոնդերի
ներդրումների
գրեթե 43%-ը բաժին է ընկնում ՀՀ ֆինանսական
ոլորտին: Նշանակալի ներդրումներ իրականացվում են նաև օտարերկրյա ներդրումային
ֆոնդերում, որը դիտարկվող ժամանակաշրջանում գրեթե միշտ աճման միտում է
ցուցաբերել: Սակայն, ըստ կենսաթոշակային
ֆոնդերի
ներդրումների
աշխարհագրական
կառուցվածքի, ֆոնդերի շուրջ 70%-ը ներդրվել է
ՀՀ-ում:

Գծապատկեր 6. Կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումների կառուցվածքը(%) 2015-2020 թթ
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Այլ ակտիվներ
Այլ պարտատոմսեր
Դրամական միջոցներ և ավանդներ

Օտարերկրյա ներդրումային ֆոնդեր
ՀՀ պետական պարտատոմսեր

Այսպիսով, ամփոփելով կատարված վերլուծությունը, առանձնացնենք ՀՀ ֆինանսական
շուկայի
ներկայիս
իրավիճակին
բնորոշ
եզրահանգումներն ու միտումները.
 ՀՀ
ֆինանսական
շուկայում
առկա
ակտիվներով, ինչպես նաև ՀՆԱ-ում ակտիվների
տեսակարար կշռով և գործառնությունների
ծավալով խոշորագույն մասնակից շարունակում
են մնալ առևտրային բանկերը, մինչդեռ 2011 և
2014թթ. ներդրվել են ավտոտրանսպորային
պատահարների պարտադիր ապահովագրության և պարտադիր կուտակային կենսաթոշակային համակարգեր:

 Տնտեսությանը ֆինանսավորման գործում
առաջանցիկ տեմպերով աճ են գրանցում
վարկային
կազմակերպությունները,
որը
հիմնականում պայմանավորված է վերջիններիս,
ի տարբերություն առևտրային բանկերի,
կարգավորման առավել մեղմ պահանջներով:
 Տնտեսությանը ֆինանսավորման ոլորտային
կառուցվածքում և՛ առևտրային բանկերի, և՛
վարկային կազմակերպությունների դեպքում
մեծ մասնաբաժին են կազմում սպառողական
վարկերը: Իսկ երբ դիտարկում ենք վարկային
կազմակերպություններն առանձին, կարող ենք
նկատել, որ Ֆինանսական և ապահովագրական
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գործուներությանը տրամադրված վարկերը
գերակշռում են՝ կազմելով մոտ 35%:
 Շարունակ մեծանում է կենսաթոշակային
ֆոնդերի դերը ֆինանսական շուկայում, որոնք 6
տարվա պատմություն ունենալով հանդերձ,
բավականին դիվերսիֆիկացված են: Ճիշտ է,
ակտիվների զգալի մասը ներդրվում է բանկային
հատվածում, որը հետևանք է տեղական
շուկայում բանկային հատվածի դոմինանտ
լինելուն, ինչպես նաև բաժնային գործիքների
այլընտրանքների պակասին, սակայն նկատում
ենք, որ դիտարկված ամբողջ ժամանակաշրջանում օտարերկրյա ֆինանսական շուկաներում ներդրումնեը նվազում են: Վերջինս դրական երևույթ է ՀՀ տնտեսության համար, քանի
որ այդպիսով նվազում է միջազգային շուկայական
տատանումներից
բացասական
ազդեցության ռիսկը, և ՀՀ-ից չեն արտահոսում
իրական տնտեսության համար անհրաժեշտ
էժան և երկար փողերը:

2.
3.

4.
5.
6.
7.

https://asue.am/amberd/publications/how/does/the/fin
ancial/market/finance/the/armenian/economy,
ՀՀ ԿԲ, ֆինանսական կայունության հաշվետվություն
2019,
2020,
https://www.cba.am/AM/
pperiodicals/Stability%20report_2020.pdf,
Արամյան, Հայկազ Ինչպիսին է ՀՀ ֆինանսական
համակարգի կառուցվածքը և ինչ դեր ունի այն
տնտեսության ֆինանսավորման գործում, 2019,
https://asue.am/amberd/publication/analytics/what-isthe-structure-of-the-financial-system-of-armenia-andwhat-role-does-it-play-in-financing-the-economy,
Kenton,
Will
Financial
Markets,
https://www.investopedia.com/terms/f/financialmarket.asp,
Amadeo, Kimberly An Introduction to the Financial
Markets,
https://www.thebalance.com/anintroduction-to-the-financial-markets-3306233,
Зухурова, Мохира Самад қизи Роль финансовой
системы в экономическом росте, "Science and
Education" Scientific Journal, 2020, стр. 278,
Duisenberg, Willem F. The role of financial markets
for
economic
growth,
2001,
p.
1,
https://www.bis.org/review/r010601b.pdf
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azat-davtyan@mail.ru
Բանալի բառեր: բյուջետային միջոցներ, պլանավորում, ծրագրում, վերահսկողություն,
պետական կառավարում, ծրագրային բյուջետավորում:
Международный опыт внедрения системы «планирование-программированиебюджетирование»
Давтян А. Г.
кандидат экономических наук, Национальный оборонно-исследовательский университет МО РА,
научный аналитик, (Ереван, Армения)
azat-davtyan@mail.ru
Аннотация. С середины ХХ века реформы управления государственным бюджетом постепенно стали одним из
основных направлений государственной политики. В связи с этим была внедрена система «планированиепрограммирование-бюджетирование», которая со временем доказала свою эффективность. Однако
предварительные условия для внедрения этой системы - подходы к применению различаются в зависимости от
страны. Нужно отметить, что повышение уровня эффективности распределения государственного бюджета
напрямую зависит от полноценного внедрения системы «планирование-программирование-бюджетирование».
Причем темпы и особенности реализации этого процесса во многом зависят от структуры государственного
управления данной страны, а также подходов к распределению ответственности между органами
государственного управления. Можно подчеркнуть, что наивысшая эффективность внедрения данной системы
обеспечивается в странах, которые традиционно выделяются высоким профессиональным потенциалом в
системе государственного управления, модернизацией функций отчетности и надзора, а также
последовательной политикой повышения их конкурентоспособности в сфере финансово-экономической
деятельности. Полное внедрение системы «планирование-программирование-бюджетирование» в Армении
влияет на целенаправленность использования бюджетных средств, повышение уровня подотчетности и
конкретное решение по развитию той или иной сферы в части разработки комплексных оценок. Внедрение
данной системы в Армении позволит обеспечить гармонизацию фискально-социально-экономической
политики, с одной стороны, достижения социально-экономических задач при помощи правильного управления
бюджетными средствами, с другой стороны. Эта статья имеет целью представить международный опыт
внедрения системы «планирование-программирование-бюджетирование», который может быть весьма
полезным с точки зрения обеспечения полного внедрения этой системы в Республике Армения.
Ключевые слова: бюджетные средства, планирование, программирование, контроль, государственное
управление, программное бюджетирование.

International Experience for Implementation of the "Planning-Programming-Budgeting"
System
Davtyan A. G.
PhD in Economics, The National Defense Research University, MoD RA (Yerevan, Armenia)
azat-davtyan@mail.ru
Abstract: Since the middle of the twentieth century, public budget management reforms have gradually become one of
the main directions of state policy. In this regard, the "planning-programming-budgeting" system was introduced, which
over time has proven its effectiveness. However, the preconditions for the implementation of this system are that the
application approaches differ from country to country. It should be noted that the increase in the level of efficiency of
state budget allocation directly depends on the full implementation of the "planning-programming-budgeting" system.
Moreover, the pace and features of the implementation of this process largely depend on the structure of government in
a given country, as well as approaches to the distribution of responsibility between government bodies. It can be
emphasized that the highest efficiency of the implementation of this system is provided in countries that are
traditionally distinguished by high professional potential in the public administration system, modernization of
1

Հետազոտությունը իրականացվել է ՀՀ ԿԳՄՍ գիտության կոմիտեի տրամադրած ֆինանսավորմամբ՝ 19T-5B12
ծածկագրով գիտական թեմայի շրջանակներում:
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reporting and supervision functions, as well as a consistent policy of increasing their competitiveness in the field of
financial and economic activities. The full implementation of the "planning-programming-budgeting" system in
Armenia affects the purposefulness of the use of budget funds, an increase in the level of accountability and a specific
decision on the development of a particular area in terms of the development of comprehensive assessments. The
introduction of this system in Armenia will ensure the harmonization of fiscal-socio-economic policy, on the one hand,
and the achievement of socio-economic objectives through the correct management of budgetary funds, on the other
hand. This article aims to present the international experience in the implementation of the "planning-programmingbudgeting" system, which can be very useful in terms of ensuring the full implementation of this system in the Republic
of Armenia.
Key words: budget funds, planning, programming, control, public administration, program budgeting.

«ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ-ԾՐԱԳՐՈՒՄԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄ» ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՆԱԽԱՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ
ԱՄՆ-ում «պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում» համակարգը (հաճախ կիրառվում է
նաև
«պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում-կատարում/գնահատում»
համակարգ
ավելի լայն հասկացությունը) վերջին չորս
տասնամյակների ընթացքում ենթարկվել է մի
շարք փոփոխությունների, սակայն գործընթացի
հիմնական տարրերը մնացել են նույնը: Այն ի
սկզբանե մշակվել է պաշտպանական խնդիրների
լուծման համատեքստում՝ ԱՄՆ-ում: 1960-ական
թվականներից հետո ԱՄՆ-ը, լուրջ մրցակցության մեջ գտնվելով ԽՍՀՄ-ի հետ, բախվեց
անվտանգային նոր բազմաբնույթ սպառնալիքների՝ կապված միջազգային ահաբեկչության և
զանգվածային ոչնչացման զենքի տարածման
հետ: Դա ստիպեց ԱՄՆ-ի ռազմաքաղաքական
ղեկավարությանը պաշտպանական ռեսուրսների կառավարման նոր առավել արդյունավետ
համակարգ ներդնել, որպիսին հանդես եկավ
«պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում»
համակարգը [1]:
Պետք է նշել, որ «պլանավորում-ծրագրումբյուջետավորում» համակարգը հանդիսանում է
ծրագրային բյուջետավորման մեթոդներից մեկը:
Ծրագրային բյուջետավորումը՝ որպես արդյունքին նպատակաուղղված բյուջետավորման
տարատեսակ, շեշտադրում է ոլորտային քաղաքականություն-բյուջե կամ այսպես կոչված
«վերևից ներքև» կապի ուժեղացումը: Այդ
առումով, ծրագրային բյուջետավորման համակարգը
հիմնվում
է
լավ
ձևակերպված
բյուջետային ծրագրերի վրա, որոնք նպատակաուղղված են տարբեր ոլորտներում պետության
սահմանած քաղաքականությունների ապահովմանը կամ իրականացմանը:
«Պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում» համակարգը ոչ միայն բյուջետային տեխնիկա է, այլ նաև պլանավորման, ծրագրավորման, բյուջետավորման ինտեգրված տեխնիկաների համախումբ: Դրա նպատակը պլանավորման գործընթացում պաշտպանության նպատակների, խնդիրների և առաջնահերթությունների մշակումն է, այնուհետև, ծախսերի
գնահատումը և այն ռեսուրսների որոշումը,

որոնք անհրաժեշտ են նպատակներին հասնելու
համար խոշոր ծրագրերի միջոցով ծրագրման
փուլում: Բյուջետավորման փուլը ուղղված է
գնահատելու
ծախսերը
և
ֆինանսական
բաշխումները ֆինանսական տարվա համար,
մինչդեռ իրականացման փուլը վերաբերում է
ծրագրի իրականացման գործընթացին և բյուջեի
կատարմանը՝ ապահովելով ամբողջ գործընթացի անհրաժեշտ հետադարձ կապը [1]: Այս
իմաստով, «պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում»
համակարգը
օգտագործվում
է
գործառնական պահանջները ֆինանսական
պարտավորությունների հետ կապելու համար:
Այդ համակարգի շրջանակներում գնահատվում
է առկա ռեսուրսների դրված պահանջներին
համապատասխանությունը և արդյոք առանձին
ծրագրերը ապահովում են ակնկալվող արդյունքներ: Ընդ որում՝ ավելի մեծ շեշտ է դրվում
կատարողականի արդյունքների գնահատմանը,
քան բյուջետավորման միջոցների: Պետք է նշել,
որ գոյություն ունեն «պլանավորում-ծրագրումբյուջետավորում-կատարում/գնահատում»
համակարգի հետևյալ նպատակները.
 այն պետք է բացահայտի, թե ինչ կարողություններ են անհրաժեշտ (պլանավորում),
որոշի, թե ինչպես և երբ են դրանք ձեռք
բերվել, և ինչ դրանք կարժենան,
 ապահովվի
դրանց
հասանելիությունը
(ծրագրում),
 հատկացվի համապատասխան միջոցներ
(բյուջետավորում),
 գնահատվի բյուջեի կատարումը և փոփոխություններ կատարվի դրանում անհրաժեշտության դեպքում (գնահատում/կատարում),
 ապահովվի, որ լավագույնս մատչելի
ռեսուրսներ օգտագործվեն,
 պետք է ապահովվի նաև հստակ հաշվետվողականություն, որ հարկատուների
գումարները ծախսվում են պատշաճ և
նպատակային:
Ակնկալվում է, որ այս համակարգի
կիրառումը կօգնի ռեսուրսների բաշխման
նախնական որոշման կատարելագործմանը
սահմանված նպատակներին հասնելու համար։
Պետք է նշել, որ պլանավորման փուլը ներառում
է ռազմավարության սահմանումը, փոփոխվող
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պայմանների, միտումների և սպառնալիքների
գնահատումը, ինչպես նաև այս կամ այն
որոշման երկարաժամկետ հետևանքները [1]:
«Պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում» մեթոդի կիրառման դեպքում պետական
կառավարման մարմինները պետք է.
 Վերլուծեն իրենց գործունեության բոլոր
տեսակները,
 Խմբավորեն այդ գործունեության տեսակներն ըստ սոցիալական առումով նշանակալի որոշակի նպատակների հասնելու
ուղղորդված ծրագրերի,
 Կառուցեն նպատակին հասնելու խնդիրների ու միջոցառումների աստիճանակարգությունը՝ ընդհուպ մինչև բազային տարրերը,
 Յուրաքանչյուր
ծրագրի
իրագործման
համար պահանջվող ծախսերի ընդհանուր
ծավալը գնահատելու նպատակով գնահատել
յուրաքանչյուր
ծրագրի
տարրի
կատարման համար պահանջվող ծավալը:
«Պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում» համակարգում ծրագրերը խմբավորում են
պետական ծախսերը պետական քաղաքականության կոնկրետ խնդիրներով, ինչպես բնական
ռեսուրսների պահպանումը կամ բարձրագույն
կրթությունը: Ըստ ծրագրերի ծախսերի դասակարգման բյուջեն վերածվում է առաջնահերթ
ծախսերի միջև ընտրության գործիքի (օրինակ՝
կարող է լինել բարձրագույն և տարրական
կրթության ֆինանսավորման ծավալների կամ
բանակի ուժեղացման ծախսերի առաջնահերթություն գյուղատնտեսական ծախսերի համեմատ): Ծախսերի առաջնահերթայնացումը դա
ֆոնդերի բաշխումն է ըստ հատվածների և
ծրագրերի, որոնք հանդիսանում են ամենաարդյունավետը հայտերի իրականացման և
հասարակության կարիքների բավարարման
գործում [2]:
Ծրագրանպատակային
բյուջետավորման
պայմաններում պետական և գերատեսչական
ծրագրերը, որոնցով ռեսուրսային բազան
բաշխվում է երկարաժամկետ հեռանկարով,
փաստացի արտացոլում են երկարաժամկետ
բյուջետային հավասարակշռվածության գնահատականը, որի արժանահավատությունը որոշվում է բյուջետային պլանավորման ժամանակ
օգտագործված երկարաժամկետ բյուջետային
կանխատեսումների և մակրոտնտեսական ցուցանիշների կանխատեսումների վստահելիությամբ: Բոլոր երկրներում միջնաժամկետ և
երկարաժամկետ բյուջետային կանխատեսման
խնդիրների լուծման համար օգտագործվում են
մակրոտնտեսական էկոնոմետրիկ մոդելներ,
որոնք թույլ են տալիս մանրամասն կանխատեսել
պետբյուջեի եկամուտները և ծախսերը և վերլուծել տնտեսական քաղաքականության փոփո-

խության հետևանքները: Միաժամանակ, բյուջետային քաղաքականության ռազմավարական
նպատակների հստակ սահմանումը անհրաժեշտ
կողմնորոշիչներ է տալիս ծրագրային բյուջեի
պլանավորման համար [2]:
«ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ-ԾՐԱԳՐՈՒՄԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄ» ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ
Այսօր «պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում» համակարգը կազմում է ԱՄՆ-ում
ծրագրանպատակային բյուջետավորման հիմքը,
որն իրենից ներկայացնում է բյուջեների
պատրաստում 22 հիմնական գործառույթների
ուղղությամբ, ըստ ԱՄՆ-ի կառավարության
գործունեության ուղղությունների, որոնք իրականացվում են համապատասխան նախարարությունների և գերատեսչությունների կողմից) [3]:
Յուրաքանչյուր նախարարություն հրապարակում է տարեկան պլաններ և հաշվետվություններ, որոնք բացահայտում են առաջնային
նպատակների, գործունեության հիմնական
նպատակային ցուցանիշների, դրանց պլանային
նշանակությունների և փաստացի դինամիկայի,
բյուջետային ծախսերի կառուցվածքի, իրականացման մակարդակի գնահատման, պլանավորված արդյունքների մասին տեղեկություններ:
Նախարարություններն
առանձնացնում
են
իրենց գործունեության հիմնական ռազմավարական նպատակները, և դրանց համապատասխան՝ գործունեության ծրագրերը և ներդրումային նախագծերը: ԱՄՆ-ի նախագահին
կից վարչական-բյուջետավորման վարչության
կողմից իրականացվում է պլանավորման
գործընթացի մեթոդական ապահովումը, որը
ներառում է տարբեր մեթոդական առաջարկությունների և կարգադրությունների մշակումը
[3]: Ռազմավարական նպատակների մշակումը,
դրանց նպատակային ցուցանիշների ընտրությունը չափազանց կարևոր, սակայն ոչ բավարար պայման է գործնականում ծրագրային
մոտեցումների հաջող կիրառման համար: Ոչ
պակաս կարևոր է ռազմավարական նպատակներին հասնելու համար պայմանների ստեղծումը: Դա իր հերթին ենթադրում է առանձին
բազմաթիվ նախագծերի իրականացում, որոնցից յուրաքանչյուրը ուղղված է տեղական
խնդիրների
լուծմանը
(հիվանդանոցների,
երկաթգծերի, օդանավակայանների կառուցում,
տարբեր տրանսպորտային օբյեկտների տեխնիկական վերազինում և այլն):
ԱՄՆ-ում ծրագրանպատակային մեթոդով
բյուջետավորման կազմակերպման գործում
գերատեսչության յուրաքանչյուր նպատակի
համար պետք է առաջարկվեն մի քանի ծրագրեր
դրան հասնելու համար, և ծախսերը, գոնե
ծրագրերից մեկի դեպքում պետք է լինի ընթացիկ
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մակարդակից ցածր: Մյուս կողմից, յուրաքանչյուր ծրագիր պետք է ունենա ծրագրի ղեկավար,
որը պատասխանատու է գործունեության այս
ոլորտը ղեկավարելու համար։ Ծրագիրը ներկայացնում է առաջադրանքների և միջոցառումների ինտեգրումը և զբաղվածության
որոշակի մակարդակի ապահովումը՝ ըստ
մանրամասն ժամանակացույցի և անհրաժեշտ
ֆինանսական, մարդկային և նյութական
ռեսուրսների ներգրավման [1]:
ԱՄՆ-ում «պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում» համակարգի զարգացումը կապված
է գերատեսչությունների ծրագրային գործողությունների
արդյունքների
գնահատման
համակարգի ներդրման հետ, ինչը ձևակերպված
է «Ծրագրային գնահատման գործիքի» փաստաթղթում: Այդ փաստաթղթի հիմնական նպատակը կայանում է «ըստ արդյունքների»
գնահատման
համակարգի
բարելավման,
միջոցների ծախսման որոշումների և վերջնական արդյունքի վրա ծախսերի ազդեցության
միջև տրամաբանական կապի կառուցման մեջ:
«Ծրագրային գնահատման գործիքի» համակարգով տարեկան գնահատվում է յուրաքանչյուր
գերատեսչության 20% ծրագրերը (կամ ծախսերի
20 %-ը) հետագա լրամշակմամբ և դրված
նպատակին համապատասխան [4]: Ընդ որում՝
այդ գործընթացում կիրառվում է տարեկան
հատկացումների մասին միջնաժամկետ ֆինանսական պլանի կամ ֆիսկալ շրջանակային փաստաթուղթը, երբ հետագա տարիների ծախսերի
համար դրվում են բյուջետային կողմնորոշիչներ
[5]:
ԱՄՆ-ում «պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում» համակարգի ներդրման հաջողության գրավականը պատրաստված և փորձառու
անձնակազմի առկայությունն էր այն ոլորտներում, որոնք անհրաժեշտ են այդ համակարգի
տեխնիկական և վերլուծական գործառույթները
կատարելու և վերլուծելու համար: ԱՄՆ-ի
Պաշտպանության դեպարտամենտի աշխատակիցները ունեն եզակի, վերլուծական հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են այս տեսակի
վերլուծություն անցկացնելու համար և փորձ,
որն անհրաժեշտ է այդ համակարգը գործի
դնելու համար։ Բացի այդ, այն ի սկզբանե
հարմարեցված էր Պաշտպանության դեպարտամենտում օգտագործման համար:
Հետաքրքիր է Մեծ Բրիտանիայի փորձը
բյուջետավորման կազմակերպման գործում: Այդ
երկիրը աշխարհում պետական ֆինանսների
ամենաբարձր կենտրոնացվածության մակարդակ ունեցող երկրներից է: Հավաքագրված
հարկերի ավելի քան 2/3-ը կուտակվում է
պետական բյուջեում և վերաբաշխվում է
տեղական իշխանության մարմինների միջև: Դա
թույլ է տալիս Մեծ Բրիտանիայի կառավա-

րությանը իրականացնել միասնական քաղաքականություն, քանի որ դրամաշնորհները և
դոտացիաները տրամադրվում են միայն որոշակի պահանջներին հետևելու պայմանով [6]:
Մասնավորապես, բյուջեների և զարգացման
պլանների ձևավորման ժամանակ տեղական
մարմինները պարտադիր կերպով հաշվի են
առնում ազգային առաջնահերթությունները,
որոնք արտացոլված են Մեծ Բրիտանիայի
զարգացման ռազմավարությունում:
Մեծ Բրիտանիայում բյուջետային համակարգը ունի հետևյալ բնութագրիչ գծերը, որոնք
ապահովում են «պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում»
համակարգի
կիրառման
հաջողությունը.
 Բյուջետային ծախսերի արդյունավետության գնահատումը իրականացվում է
արդյունքայինությունը նկարագրող 130
ցուցանիշների հիման վրա, որոնք ընդհանուր են բոլոր տեղական ինքնակառավարման մարմինների համար: Դա թույլ է
տալիս համեմատել տարբեր տեղական
ինքնակառավարման մարմինների հասարակական ֆինանսների կառավարման և
ծառայությունների մատուցման արդյունավետությունը,
 Մշակված է հասարակական ծառայությունների տրամադրման որակի նվազագույն
միասնական չափանիշների համակարգը,
 Հասարակական ծառայությունների տրամադրման արդյունավետության գնահատումն իրականացվում է արդյունավետության ներքին և արտաքին աուդիտի
շրջանակներում,
 Գոյություն ունի ծառայությունների տրամադրման որակի արդյունքների գնահատման գծով հաշվետվողականության միասնական մեթոդիկա: Տեղական ինքնակառավարման կազմավորման վարչակազմը ամեն
տարի հրապարակում է իր գործունեության
արդյունքների մասին հաշվետվություն,
որում ներկայացվում է արդյունքայինության ցուցանիշների մասին տեղեկատվություն և համեմատական գնահատականներ
այլ տեղական ինքնակառավարման կազմավորումների համեմատ: Հաշվետվություններում պարունակվում են ցուցանիշներ,
որոնք ընդհանուր են բոլոր տեղական
ինքնակառավարման
կազմավորումների
համար, այնպես էլ ցուցանիշներ՝ մշակված
կոնկրետ տարածքի վարչակազմի կողմից
[6]:
Ավստրալիայում և Շվեդիայում առավել
զարգացած է միջնաժամկետ բյուջետավորման
համակարգը: Շվեդիան մեծ աշխատանք է
կատարում բյուջետային ծառայությունների
տրամադրման որակի և ճկունության բարձրաց-
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ման համար: Այս գործընթացում մեծ դեր է
կատարում
սոցիալ-տնտեսական
արդյունքայինության
չափումը:
Այդ
նպատակով
Շվեդիայում իրականացված բարեփոխումները
ուղղված են եղել.
 Նպատակների, արդյունքների և ծախսերի
միջև ավելի հստակ կապի հաստատմանը,
 Մատուցված ծառայությունների փաստացի
ծավալների և դրանց վերջնական էֆեկտի
մասին պատկերացումի ընդլայնմանը,
 Տարբեր մակարդակներում որոշումների
կայացման գործընթացի թափանցիկության
մակարդակի բարձրացմանը,
 Բյուջետային հայտերում և բյուջեի կատարման հաշվետվություններում բյուջետային
դասակարգման միասնական սկզբունքների
կիրառմանը,
 Պետական կառավարման որակի և դրա
արդյունքների միջև կապի ներկայացմանը,
 Պետական քաղաքականության նպատակների ավելի հստակ ձևակերպմանը [4]:
Շվեդիայում գործունեության արդյունքների
կառավարումն արտացոլում է պետական
կառուցվածքի համակարգը, որի շրջանակներում
պետական ծառայությունների մեծ մասը
տրամադրվում է անկախ գործակալությունների
միջոցով` համապատասխան նախարարությունների ընդհանուր քաղաքական վերահսկողությամբ:
«Պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում» համակարգի ավստրալիական սխեման
կայանում է հետևյալում: Գերատեսչությունների
գործունեության ծրագրերը ներկայացված են
Թղթապանակային բյուջետային հաշվետվություններում (Portfolio Budget Statement), որոնք
ընդունվում են ամեն տարի և ներառում են
ընթացիկ տարեկան ծախսերը, ինչպես նաև
պլանային երեքամյա ժամանակային ինտերվալը
[4]: Գերատեսչությունների ծրագրերը հանդիսանում են բյուջեի հավելվածներ և մանրամասնացված են ըստ որոշակի ուղղությունների:
Դրանցում ձևակերպված են գերատեսչության
առաքելությունը և հիմնական նպատակը,
ծախսերի հիմնական ուղղությունները, ծախսերի յուրաքանչյուր ուղղության նկարագրումը
բյուջետային ծրագրերի թվարկմամբ և յուրաքանչյուր ծրագրի գնահատման բնութագիրչները: Մյուս կողմից, գերատեսչական բյուջետային հայտերում արտացոլված է կառավարության պաշտոնական քաղաքականությունը: Այդ համակարգի շրջանակներում գերատեսչությունների ղեկավարները կարող են իրենք
որոշել իրենց տրամադրվող սահմանափակումների շրջանակներում առաջնահերթությունները:
Այսպիսով,
գերատեսչական
բյուջետային
հայտերը կոչված են արտացոլելու ռեսուրսների
կառավարման բնույթը տվյալ գերատեսչության

գործառույթների շրջանակում և, միաժամանակ,
ապահովում են անհրաժեշտ տեղեկություն,
որպեսզի պառլամենտին հիմնավորվի ֆինանսավորման ծավալների առաջարկվող ծավալները
սպասվող արդյունքների տեսանկյունից (այդ
թվում՝ համապետական արդյունքների) [4]:
Ռումինիայում պաշտպանության պլանավորման վերաբերյալ հրահանգները (PPBES
Stipulations) հիմնված են պաշտպանության
պլանավորման ուղեցույցի վրա և դրանց միջոցով սահմանվում են ստորադաս կառույցների
նպատակները, գործողությունների ձևերը և
ռեսուրսները: Պաշտպանության պլանավորման
գծի վերաբերյալ հայտարարությունները (ծրագրերը) իրականացվում են զինված ուժերի
շտաբերի պետերի և բանակային կորպուսների
հրամանատարների կողմից և վերաբերում են
հրահանգների կատարման եղանակին: Ռումինիայում «պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում» համակարգի յուրաքանչյուր փուլ հիմք է
ստեղծում հաջորդի համար: Պլանավորման
գործընթացի գագաթնակետը Պաշտպանության
պլանավորման ուղեցույցի (DPG) մշակումն է,
որը
ներկայացվում
է
պաշտպանության
նախարարի կողմից: Ռումինիայում Պաշտպանության պլանավորման ուղեցույցը կազմում է
պաշտպանության նախարարության մասնագիտացված կառույցների գործունեության իրավական և քաղաքական ուղենիշները, պլանավորում
է ուժերի կառուցվածքն ու կարողությունները,
առկա ռեսուրսները համապատասխանեցնում է
նպատակներին: Պաշտպանության պլանավորման ուղեցույցը ընդգրկում է միշտ այն ժամանակահատվածը, որի համար մշակվում է
ռազմավարական պլանը: Քանի որ Պաշտպանության պլանավորման ուղեցույցը շատ
դեպքերում բավականաչափ մանրամասն չէ,
«պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում»
համակարգի հրահանգները պետք է մշակվեն և
ուղարկվեն պլանավորող մարմիններին: Դրանով
ապահովվում է պլանավորման և ծրագրավորման փուլերի միջև իրական կապը:
Ռումինիայում Պաշտպանության պլանավորման ուղեցույցը հիմք է հանդիսանում
ծրագրավորման համար, ծրագիրը ելակետ է
բյուջետավորման համար, իսկ գնահատումը
հիմնված է պաշտպանության պլանավորման
ուղեցույցի դրույթների իրականացման կատարողականի վրա [1]: Պլանավորման փուլում
մշակված պլանավորման փաստաթղթերը նկարագրում են հիմնական առաքելությունները,
սահմանված նպատակներն ու առաջնահերթությունները և որոշում ռեսուրսները:
Պլանավորման գործընթացը ենթադրում է
անհրաժեշտ պաշտպանական կարողությունների որոշում: Այս փուլում տեղի է ունենում
արտաքին և անվտանգության քաղաքակա-
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նության շրջանակի մշակումը, որը նախատեսում է ազգային շահերի և պարտավորությունների գնահատում (օրինակ` միջազգային
կազմակերպությունների անդամակցությունից
բխող սպառնալիքների և ապագա սպառնալիքների գնահատում): Այն սովորաբար իրականացվում է նախարարությունների, պետական
բարձրաստիճան այլ մարմինների, ակադեմիական ինստիտուտների և Կառավարությունից դուրս գտնվող փորձագետների խորհրդակցությունների միջոցով: Այն կարող է ներառել
«SWOT» վերլուծություն (ուժեղ, թույլ կողմերի,
հնարավորությունների
և
սպառնալիքների
վերլուծություն):
Տնտեսական և ֆինանսական սահմանափակումները դիտարկվում են սովորաբար
ծրագրման և բյուջետավորման փուլում: Այս
փուլում ազգային անվտանգության ապահովման նպատակով պաշտպանական ոլորտում
պլանավորվող գործողությունների իրականացվելիության հնարավորությունը դիտարկվում է
երկրի տնտեսական դիրքի և հեռանկարների
տեսանկյունից: Այս առումով, իմաստ չունի
անվտանգության հավակնոտ քաղաքականություն մշակելը, որը երկիրը չի կարող իրեն թույլ
տալ: Ծրագրման փուլում հստակեցվում են
ծրագրերն ու անհրաժեշտ ռեսուրսները դրված
նպատակներին հասնելու համար: Այս առումով,
ծրագրումը դիտվում է որպես նպատակներին
հասնելու համար ռեսուրսների արդյունավետ
օգտագործման արվեստ: Ծրագիրը ներկայացնում է կատարվելիք առաջադրանքների ինտեգրումը դրանց իրականացման համար մարդկային, ֆինանսական և նյութական ռեսուրսների
օգտագործման հետ [1]:
Ծրագրման փուլը ենթադրում է ծախսերի
որոշում և մատչելի ծրագրի մշակում՝ պլանավորման փուլում առանձնացված նպատակներին հասնելու համար: Ի տարբերություն
պլանավորման փուլի, Ռումինիայում այն պետք
է անցնի մանրամասն բաղադրիչներից (սարքավորումներ, աշխատուժ և ենթակառուցվածքներ)
դեպի համապարփակ բաղադրիչների: Բացի
այդ, անհրաժեշտ է զուգահեռաբար դիտարկել
առանձին բաղադրիչները և վերհանել դրանց
միջև կապերը: Այս առումով, կարող են լինել
ծրագրեր, որոնք պետք է լրացնեն միմյանց կամ
ծրագրեր, որոնք կարող են փոխարինել միմյանց։
Օրինակ՝ միևնույն քանակությամբ և ծավալով
աշխատանքային ռեսուրսների, սարքավորումների և ենթակառուցվածքների օգտագործմամբ
կարող են լուծվել տարբեր խնդիրներ։ Շատ
հաճախ ավելի փոքր անձնակազմով հնարավոր է
ապահովել նյութատեխնիկական աջակցություն
պաշտպանության առանձին խնդիրների լուծման համար։ Հետևաբար, ռեսուրսների օպտիմալ օգտագործման նպատակով անհրաժեշտու-

թյուն է առաջանում ռեսուրսների մի մասը
սարքավորումների արտադրության ոլորտից
ուղղել օրինակ՝ առաջնագծի անվտանգության
ապահովմանը։
Բյուջետավորումը
«պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում-կատարում/գնահատում»
համակարգի երրորդ փուլն է: Ռումինիայում այս
փուլը չի ներառում հստակ, հատուկ փաստաթղթերի պատրաստում. այն նպատակ ունի
սահմանել օպտիմալ ծրագրի այլընտրանքային
տարբերակ, որը կապահովի ռեսուրսների
արդյունավետ օգտագործմամբ դրված նպատակների իրականացումը։ Բյուջեն արտահայտում է հաստատված ծրագրերին աջակցելու
համար անհրաժեշտ ֆինանսական պահանջները, որոնք մշակվել են պլանավորման և
ծրագրման նախորդ փուլերում: Բյուջեի միջոցով
է, որ պլանավորումը և ծրագրումը վերածվում են
տարեկան ֆինանսավորման պահանջների:
Բյուջետավորման փուլն ավարտվում է, երբ
բյուջեն հաստատվում է խորհրդարանի կողմից:
Յուրաքանչյուր տարվա վերջ հաշիվները պետք է
աուդիտի
ենթարկվեն:
Դա
սովորաբար
իրականացվելու է կազմակերպության կողմից,
որն անկախ է գործադիր իշխանությունից և
ուղղակիորեն զեկուցում է խորհրդարանին [1]:
Կատարման/գնահատման փուլում կատարման վերանայումները տեղի են ունենում ծրագրի
և բյուջեի վերանայումների հետ միաժամանակ:
Այս վերջին փուլի ընթացքում այն բոլոր
ցուցանիշները, որոնք ստացվում են ամբողջ
ծրագրի ընթացքում կարող են չափել փաստացի
արդյունքները և համադրել դրանք սպասվող
արդյունքայինության հետ: Եթե ծրագիրը չի
կարող հասնել ցանկալի նպատակներին, ապա
կատարման վերանայումը կարող է հանգեցնել
բյուջեի կամ ծրագրի ճշգրտման ուղղված
առաջարկությունների:
Ընդհանրացնելով նկատենք, որ «պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորում» համակարգի ներդրմանն ուղղված բարեփոխումները
երկրները կարող են իրականացնել տարբեր
պատճառներով և տարբեր կերպ, սակայն բոլորը
ունեն ընդհանուր նպատակներ: Դրանք են.
 Բյուջետային առաջնահերթությունների բարելավում, ինչպիսին են ծախսերի վերահսկողությունը, բաշխման կատարելագործումը
և
միջոցների
արդյունավետ
օգտագործումը,
 Պետական հատվածի արդյունավետության
բարձրացում,
 Հասարակության առջև պետական կառավարման մարմինների հաշվետվողականության մակարդակի բարձրացումը [1]:
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«ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄ-ԾՐԱԳՐՈՒՄԲՅՈՒՋԵՏԱՎՈՐՈՒՄԿԱՏԱՐՈՒՄ/ԳՆԱՀԱՏՈՒՄ» ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ
ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
«Պլանավորում-ծրագրում-բյուջետավորումկատարում/գնահատում» համակարգի առավելություններն են.
 ընդհանուր հայեցակարգը հիմնված է
պատճառահետևանքային կապի վրա, որը
ներդաշնակեցնում է քաղաքականությունը,
ռազմավարությունը, ծրագրերը և բյուջեի
նախագծերը միասին մեկ ժամանակացույցում: Գործընթացը հիերարխիկ բնույթ
ունի և պահանջում է բազմաթիվ գործողություններ ռազմական մակարդակում՝
ցանկալի վերջնական արդյունքին հասնելու
համար:
 այն ապահովում է ռեսուրսների բաշխման
արդյունավետությունն ու կատարելագործումը և սահմանում է պլանավորման հեռահար նպատակներ և կանխատեսումներ:
Համակարգը վերլուծում է ընթացիկ և
առաջարկվող ծրագրերի արժեքի և օգուտների այլընտրանքները՝ ռազմավարական
ուղեցույցում նշված նպատակներին հասնելու համար:
Այդ համակարգը ապահովում է նաև
հետևյալ հնարավորություններն ու բարելավումները.
 սահմանում է ընթացակարգ, որը հավասարապես բաշխում է առկա ռեսուրսները
միմյանց հետ մրցակցող ծրագրերի միջև,
 ապահովում է ֆինանսական կարգապահությունն ու ամբողջականությունը,
 մշակում է արդյունավետ ծրագրեր առկա և
առաջացող կարիքները հոգալու համար, և
ավելի
խիստ
վերահսկողություն
է
սահմանում վերանայման և հաստատման
գործընթացի վրա,
 ապահովում է հետևողականություն և հաշվետվողականություն ռազմական համակարգում
ռեսուրսների
արդյունավետ
կառավարման համար,
 ընձեռում է համակարգված և կառուցվածքային մոտեցում՝ ազգային անվտանգության ռազմավարության իրագործման
ուղղությամբ ռեսուրսների հատկացման
գործում:
Այդ
համակարգի
շնորհիվ
որոշում
կայացնողներին հնարավորություն է տրվում
ուսումնասիրել և վերլուծել տեղեկատվությունը
և ավելի տեղեկացված որոշումներ կայացնել
անորոշ և բարդ միջավայրում: Ծրագրի բյուջեները, որոնք ստացվել են այդ համակարգի
միջոցով, կարող են ղեկավարությանը տեղեկատվություն տրամադրել այն մասին, թե

օրինակ՝ որքան է ծախսում ռազմական ոլորտը
իր բոլոր ծառայություններում, գերատեսչություններում և գործակալություններում: Այդ
համակարգը նաև արժեքավոր է, քանի որ այն
մանրակրկիտ վերլուծության և պլանավորման
համակարգ է, որն իր մեջ ներառում է հետազոտություններ տնտեսագիտության, համակարգերի վերլուծության, ռազմավարական պլանավորման, կիբերնետիկայի և պետական կառավարման ոլորտներում այս կամ այն ծրագրով
այլընտրանքային միջոցներն ու նպատակները
շարադրելու և վերլուծելու, ինչպես նաև
օգուտները գնահատելու համար։
Պետք է նշել, որ այդ վերոնշյալ համակարգի
թերությունների շարքում են հետևյալները.
 այն կարող է շատ ժամանակատար ջանքեր
պահանջել,
 այն խոչընդոտում է կազմակերպական
ստեղծագործականությանը և իմպրովիզացմանը, քանի որ բյուջետային գործունեության
կարգավորիչ
մոտեցումները
ստիպում են նույնիսկ ամենախելացի ղեկավարներին կրկնել անցյալում իրականացրած
գործողությունների ձևերը:
Մյուս կողմից, այդ համակարգի գործի
դրման ձախողման պատճառների թվում է այն,
որ պետական կառավարման մարմինները և
պետական կազմակերպությունները ուղղակի
խորությամբ չեն տիրապետում այս համակարգի
էությանը և բովանդակությանը, իսկ աշխատակիցները փորձ չունեն ծրագրային բյուջետավորման մեխանիզմները գործարկելու համար:
Անհաջողության մեկ այլ գործոն կարող է լինել
պատշաճ տվյալների համակարգերի բացակայությունը և տվյալների համակարգերը կառավարելու ունակ անձնակազմի բացակայությունը
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Перспективы и вызовы инновационного развития экономики РА
Согоян Ф. В.
Аспирант кафедры финансового учёта ЕГУ (Ереван, Армения)
fsoghoyan@gmail.com
Аннотация: Данная научная статья посвящена изучению направлений повышения конкурентоспособности, а
также решению связанных с этим задач экономики РА. Построение экономической модели для эффективного
использования альтернативных и возобновляемых источников энергии может быть инновационным решением
в контексте повышения конкурентоспособности экономики Армении.
Ключевые слова: Инновации, конкурентоспособность, энергосбережение, возобновляемые источники
энергии, солнечная энергия, инвестиции, «зеленое» финансирование

Innovation development prospects and challenges of the economy of RA
Soghoyan F. V.
PhD student of the Chair of Finances and Accounting, YSU (Yerevan, Armenia)
fsoghoyan@gmail.com
Abstract: This scientific article is devoted to the study of the directions in increasing competitiveness, as well as with
handling the related challenges of the economy of RA. The construction of an economic model for the efficient use of
alternative and renewable energy sources can be an innovative solution in the context of increasing the competitiveness
of the Armenian economy.
Keywords: Innovation, competitiveness, energy saving, renewable energy, solar energy, investments, "green" financing

Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդիական փուլում, որը բնորոշվում է
գլոբալ շուկաների ձևավորմամբ և միջազգային
տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացների
խորացմամբ, յուրաքանչյուր երկրի տնտեսության զարգացման գլխավոր մարտահրավերը
ազգային
տնտեսության
մրցունակության
բարձրացումն է: Տնտեսության մրցունակության
ապահովումն այսօր դարձել է երկրների
երկարաժամկետ զարգացման տնտեսական
քաղաքականության առանցքային թիրախներից
մեկը: Այն ցանկացած երկրում երկարաժամկետ
կայուն տնտեսական աճի ապահովման առանցքային գրավականն է: Ընդհանուր առմամբ,
կարելի է ասել, որ ազգային տնտեսությունը
մրցունակ է, եթե այն ապահովում է առկա սահմանափակ ռեսուրսների առավել արդյունավետ
շահագործում: Վերջինս կարելի է սահմանել
որպես երկրի արտադրական, գիտատեխնիկական,
կազմակերպա-կառավարչական
և
տնտեսական այլ հնարավորությունների օգտագործման լավագույն ուղղությունների բնորոշում:
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ՀՀ տնտեսության էներգետիկ համակարգը
երկրի տնտեսության այն սակավաթիվ ոլորտներից է, որն ունի բացարձակ մրցակցային առավելություն ինչպես տեղական շուկայում, այնպես
էլ տարածաշրջանում: Այսօր ՀՀ-ն միակ պետությունն է տարածաշրջանում, որն էլեկտրաէներգիայի սպառման ներքին պահանջարկը բավարարելուց զատ նաև իրականացնում է էլեկտրաէներգիայի արտահանում դեպի հարևան երկրներ: ՀՀ էներգետիկ ոլորտն ապահովում է երկրի
տնտեսական աճի զգալի մասը: Այս հանգամանքը վկայում է այն մասին, որ ոլորտը
ազգային տնտեսության զարգացման և երկրի
տնտեսական մրցունակության բարձրացման
ուղղությամբ ունի կենսական և ռազմավարական նշանակություն: Ուստի, կարելի է եզրակացնել, որ ոլորտի հետագա զարգացումը և
առկա
մրցակցային
հնարավորությունների
առավել արդյունավետ օգտագործումը լավագույն նախադրյալները կարող են հանդիսանալ
երկրի տնտեսական աճի խթանման, տնտեսական մրցունակության բարձրացման և ազգային
անվտանգության ապահովման հարցերում:

Регион и мир, 2021, № 1
Միջազգային փորձով ապացուցված է, որ
ազգային
տնտեսության
մրցունակության
բարձրացման առանցքային գործոնը տնտեսական զարգացման ինովացիոն հայեցակարգի
մշակումն ու դրա հետևողական իրականացումն
է: Ինչպես տնտեսական ցանկացած ոլորտի դեպքում, էներգետիկ ոլորտի ինովացիոն զարգացումը ևս պետք է ենթադրի ոլորտի զարգացման
նոր, ոչ ավանդական ուղիների բացահայտում և
այդ ուղիների արդյունավետ կառավարման
մեթոդների մշակում: Վերոնշյալը փաստում է, որ
ՀՀ տնտեսության մրցունակության բարձրացման և կայուն ու բարձր տնտեսական աճի
ապահովման առանցքային գործոնը պետք է
հանդիսանա երկրի տնտեսական համակարգի
կառուցվածքում առավել մրցունակ համարվող
էներգետիկ ոլորտի հետագա զարգացման
ինովացիոն հայեցակարգի մշակումը և դրա
հետևողական իրականացումը: Այս հայեցակարգի հիմքում պետք է դրված լինի էլեկտրաէներգիայի ստացման այլընտրանքային ուղիների բացահայտումն ու շահագործումը` էներգաարդյունավետության տնտեսապես հիմնավորված ներուժի իրացման,
վերականգնվող
էներգիայի աղբյուրների յուրացման և էներգիայի ստացման «մաքուր» և «կանաչ»
տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցներով: Այն
պետք է միտված լինի ընդգծելու երկրի
տնտեսական զարգացման նոր` առավել արդյունավետ մոդելի ներդրման հրամայականը:
Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ միայն ՀՀ
էներգետիկ ոլորտի զարգացման ինովացիոն
տեսլականի հետևողական իրականացմամբ և
էներգիայի ստացման աղբյուրների դիվերսիֆիկացիայի ապահովմամբ է, որ հնարավորություն
կընձեռնվի իրականացնել ինչպես էներգետիկ
համակարգի արդյունավետության, այնպես էլ
հուսալիության աճի ապահովում:
Աշխարհագրական դիրքով պայմանավորված` ՀՀ տնտեսությունը բնորոշվում է բնական
ռեսուրսների խիստ սահմանափակությամբ:
Հանրապետության տարածքը պատմականորեն
օժտված չի եղել արդյունաբերական նշանակության վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների պաշարներով և մշտապես գտնվել է արտաքին
էներգակիրներից կախվածության մեջ: Այսօր
ՀՀ-ում սպառվող առաջնային էներգակիրների
շուրջ 2/3-ը ներկրվում է, ինչը խոցելի է դարձնում
հանրապետության էներգետիկ անվտանգությունը` երկրի տնտեսական զարգացումն անմիջական կախվածության մեջ դնելով արտաքին
տնտեսական ուժերից: Այս հանգամանքով
պայմանավորված`
ՀՀ
էներգահամակարգի
զարգացման գլխավոր մարտահրավերը տնտեսության զարգացման արդի փուլում դարձել է
էներգետիկ միջոցների ներկրման հնարավոր
կրճատումն ու սահմանափակումը պայմանա-

վորող ուղիների որոնումը և այդ ուղղությամբ
մշակվող քաղաքականության հետևողական
իրականացումը: Հատկանշական է, որ էներգետիկ զարգացման քաղաքականության իրագործումը պետք է զուգորդվի էներգետիկ
արդյունավետության բարձրացման տեսլականով` միտված նվազեցնելու ազգային տնտեսական արդյունքի էներգատարությունը:
Ժամանակակից տնտեսության էներգետիկ
զարգացման կարևորագույն նախապայմաններից է էներգիայի այլընտրանքային և վերականգնվող աղբյուրների շահագործումը: Համաշխարհային վառելիքաէներգետիկ ռեսուրսների խիստ
սահմանափակության պայմաններում` էներգետիկ ոլորտի զարգացման այս ուղղությունը
կայուն և մատչելի էներգիայի ստացման
բանալին է: Այն կարող է հանդիսանալ
էներգիայի աճող պահանջարկի բավարարման և
բնակչության կյանքի որակի բարձրացման
առաջնային գրավականներից մեկը: Արևային
էներգիան` որպես վերականգնվող էներգիայի
ստացման առանցքային ուղղության, համարվում է էներգիայի ստացման «ամենամաքուր»
աղբյուրներից մեկը: Արևային ֆոտովոլտանիկ
կայանների
միջոցով
արտադրված
էլեկտրաէներգիան 2019 թվականին աշխարհում
կազմել է 627 գվտ, ինչի արդյունքում շրջակա
միջավայր արտանետվող ածխաթթու գազի
արտանետումները նախորդ տարվա համեմատությամբ աշխարհում նվազել են մոտ 5.3
տոկոսային կետով [1, էջ 6]: Հատկանշական է,
որ վերականգնվող էներգիայի արտադրության
ծավալներով աշխարհում առաջատարը Գերմանիան է: Երկրի էներգետիկ զարգացման հեռանկարներից է առաջիկա տասը տարիների
ընթացքում վերականգնվող էներգիայի ստացման
աղբյուրների
միջոցով
ապահովել
տնտեսության էներգետիկ պահանջարկի մոտ 65
տոկոսը: Եվ հաշվի առնելով այն փաստը, որ
2018 թվականի դրությամբ Գերմանիայիում ոչ
ավանդական ուղիներով արտադրված էլեկտրաէներգիայի ծավալն ամբողջությամբ բավարարել
է տնային տնտեսությունների էներգիայի սպառման պահանջարկը, կարելի է եզրակացնել, որ
ռազմավարության կյանքի կոչելու տեսանկյունից երկրի էներգետիկ զարգացման հեռանկարային ծրագիրն իրատեսական է [2]:
Հատկանշական է, որ Հայաստանի Հանրապետությունը ևս ունի էլեկտրաէներգիայի
այլընտրանքային և վերականգնվող աղբյուրների զարգացման և շահագործման հսկայական
պոտենցիալ: Հանրապետության տարածքն
օժտված է արևային ճառագայթման զգալի
ինտենսիվությամբ: Մասնավորապես, արևային
էներգիայի հոսքի միջին տարեկան ծավալը
հանրապետությունում 1 քմ հաշվով կազմում է
մոտ 1700 կվտժ, ինչը մոտ կրկնակի գերազան-
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ցում է եվրոպական երկրների համանման
ցուցանիշը: Հանրապետությունում 1 տարվա
կտրվածքով արևային էներգիայի ինտենսիվ
օգտագործման ժամանակահատվածը գնահատվում է մոտ 2500 ժամ, ինչը տնտեսապես
արդարացված է դարձնում հանրապետության
էներգետիկ համակարգի այս ուղղության
զարգացման ուղղությամբ լուրջ ներդրումների
իրականացումը [3, էջ 16]:
Միևնույն ժամանակ, հարկ է նշել, որ վերջին
տարիների ընթացքում ՀՀ-ում մեծ զարգացում
են ապրում արևային էներգիայի օգտագործմանը միտված նորարարական լուծումների
մշակումն ու կիրառումը: Այսօր արդեն
արդյունաբերական նշանակության արևային
ֆոտովոլտային տեխնոլոգիաների շահագործման միջոցով էներգիայի ստացումը դարձել է
բավականին
մրցունակ
էլեկտրաէներգիայի
արտադրության առկա այլ տեխնոլոգիաների
նկատմամբ: Ուստի, կարելի է ասել, որ ներկայումս հանրապետության տարածքում արևային ֆոտովոլտանային կայանների տեղադրումը և կիրառումը հանգեցնում է ոչ միայն
էներգախնայողության, այլ նաև դարձել է
տնտեսապես շահավետ:
ՀՀ էներգետիկայի բնագավառի զարգացման
մինչև 2040 թվ. ռազմավարական ծրագրի
համաձայն` վերականգնվող էներգետիկայի և
էներգախնայողության ներուժի օգտագործումը
պետք է հանդիսանա հանրապետության
էներգետիկայի բնագավառի զարգացման հիմնական
առաջնահերթություններից
մեկը:
Նախատեսվում է մինչև 2026 թվականը արևային կայանների շահագործման միջոցով ստացված էներգիայի մասնաբաժինը ՀՀ-ում արտադրվող ընդհանուր էլեկտրաէներգիայի ծավալում
հասցնել 10 տոկոսի (1.2 մլրդ կՎտժ), ինչը նշանակում է, որ արևային էներգիայի արտադրության ծավալը կարող է բավարարել ՀՀ ներքին
սպառմանն ուղղվող էլեկտրաէներգիայի ծավալի
մոտ 23 տոկոսը [4, էջ 7]: Այս ցուցանիշն ապահովելու համար անհրաժեշտ է ունենալ ընդհանուր 700 մվտ արևային կայանների դրվածքային
հզորություններ, ինչն իրագործելու համար
անհրաժեշտ է ապահովել արևային կայանների
շահագործման ծավալների և հզորությունների
մոտ 27 անգամ աճ: Ռազմավարական նշանակության այս նպատակի իրագործումը ենթադրում է նվազագույնը 600-700 մլն ԱՄՆ դոլարի
ներդրումների իրականացում, ինչը վկայում է
այն մասին, որ միջազգային ֆինանսական և
ներդրումային համագործակցությունը առանցքային նշանակություն ունի ՀՀ վերականգնվող
էներգետիկայի ոլորտի զարգացման համար:
Հատկանշական է, որ վերջին ժամանակահատվածում զարգացող երկրներում օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների իրականացումը

վերազգային կորպորացիաների և համաշխարհային նշանակության խոշոր ներդրողների
կողմից հիմնականում իրականացվում է հստակ
նպատակային ուղղվածություններով: Այս առումով, հատկապես լայնածավալ ներդրումներ են
իրականացվում «կանաչ» տնտեսությունների
ֆինանսավորման նախագծերում` նպատակաուղղված նվազեցնելու էկոլոգիական աղետների և
կլիմայի ոչ բարենպաստ փոփոխությունների
համաշխարհային ռիսկը: Այսպես օրինակ, միայն
2019
թվականի
ընթացքում
աշխարհում
թողարկվել է 257.7 միլիարդ դոլարի «կանաչ»
պարտատոմսեր, ինչը 2018 թվականի նույն
ցուցանիշը գերազանցում է 51 տոկոսային
կետով [5, էջ 2]: Այս հանգամանքը վկայում է այն
մասին, որ ինովացիոն ֆինանսավորման
«կանաչ» ուղղությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ զարգանում է աննախադեպ
տեմպերով: Վերջին 11 տարիների ընթացքում
միայն
Համաշխարհային
բանկի
կողմից
թողարկվել են 158 «կանաչ» պարտատոմսեր`
ընդհանուր 13 միլիարդ դոլար ծավալով: Հատկանշական է, որ միայն 2019 թվականի ընթացքում թողարկված «կանաչ» պարտատոմսերի
համաշխարհային ծավալների շուրջ 36 տոկոսն
ուղղվել է վերականգնվող էներգիայի և էներգաարդյունավետության ծրագրերի ֆինանսավորմանը [6, էջ 10]:
2019 թվականի ՀՀ Կառավարության ծրագրի համաձայն երկրում վարվող տնտեսական
քաղաքականության անկյունաքարերից մեկը
գիտելիքի և նորարարությունների վրա հիմնված
արդիական և «կանաչ» տնտեսական համակարգի ձևավորումն է [7, էջ 43]: Քաղաքականության հիմքում ընկած է վերականգնվող
էներգետիկայի հզորությունների մեծացման և
էներգիայի ստացման աղբյուրների դիվերսիֆիկացիայի
միջոցով
ենթակառուցվածքների
զարգացման խթանումը, ինչը կնպաստի բարելավել երկրի էներգետիկ անվտանգությունը,
ինչպես նաև անցում կատարել դեպի «կանաչ»
տնտեսություն: Ակնհայտ է, որ ինովացիոն և
ներդրումային ակտիվության խթանման մակարդակով է պայմանավորված ցանկացած երկրում
օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների ծավալների աճը: Այս ուղղությամբ հաջողությունների
հասնելու համար անհրաժեշտ է լայնածավալ
բարեփոխումներ իրականացնել ինչպես ինստիտուցիոնալ և իրավական դաշտում, այնպես էլ
հարկային, վարչարարական և կառավարչական
ուղղություններով: Ընդհանուր առմամբ, երկրների ներդրումային միջավայրի գրավչությունը,
համապատասխան օրենսդրա-իրավական համակարգի առկայությունը և օտարերկրյա
ուղղակի և անուղղակի ներդրումների իրականացումը խթանող կառավարչական լծակների
կիրառելիությունը տնտեսությունում կարելի է
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բնութագրել տնտեսության ազատականացման
ցուցանիշով: 2020 թվ. դրությամբ այս ցուցանիշով ՀՀ աշխարհի 180 երկրների շարքում
զբաղեցնում է 34-րդ հորիզոնականը` տարածաշրջանում զիջելով միայն 12-րդ հորիզոնականը զբաղեցնող Վրաստանին [8]: Հատկանշական է նաև, որ վերջին տարիներին ՀՀ-ում
իրականացվել են գործարար և ներդրումային
միջավայրերի զգալի բարելավումներ: Այսպես
օրինակ 2019 թվ. դրությամբ գործարարությամբ
զբաղվելու դյուրինության ցուցանիշով ՀՀ-ն
աշխարհի 190 երկրների շարքում զբաղեցրել է
41-րդ հորիզոնականը [9, էջ 5], իսկ
Համաշխարհային մրցունակության զեկույցի
համաձայն` ՀՀ-ն տնտեսական մրցունակության
ցուցանիշով աշխարհի 140 երկրների շարքում
զբաղեցնում է 69-րդ հորիզոնականը` 2010
թվականի համեմատությամբ բարելավելով իր
դիրքը 29 կետով [10, էջ 62]: Վերոնշյալ բարեփոխումների նպատակային և շարունակական
բնույթը կարող է լուրջ երաշխիք հանդիսանալ
օտարերկրյա լայնածավալ ներդրումների` դեպի
ազգային տնտեսություն
ներհոսքի համար`
հնարավորություն ընձեռելով բավարարելու
տնտեսության մրցունակ ճյուղերի ներդրումային
«քաղցի» պահանջը:
Ամփոփելով կարելի է ասել, որ էներգետիկայի ոլորտի ինովացիոն զարգացումը ՀՀ-ում
ունի ծանրակշիռ հեռանկարներ: Ոլորտի
զարգացումը կարող է ենթադրել ոչ միայն
էներգետիկ,
այլ
նաև
սոցիալական
և
էկոլոգիական խնդիրների լուծման հնարավորություններ: Միևնույն ժամանակ, արդյունավետորեն օգտագործելով էներգիայի ստացման
այլընտրանքային կարողությունները, հանրապետությունը կարող է ձեռք բերել տարածաշրջանում էլեկտրաէներգիայի արտահանման
լայն հնարավորություններ: Վերջինս կարող է
ապահովել երկրի արտաքին առևտրի հաշվեկշռի
բալանսավորում`
նվազեցնելով
ազգային
տնտեսության վտանգավոր կախվածությունը
ներմուծումից: Հատկանշական է նաև, որ ՀՀ-ում
տնտեսական գործունեության իրականացման
հիմնական խոչընդոտը շարունակում է մնալ
ֆինանսական ռեսուրսների դժվարամատչելիությունը: Եվ ինչպես տնտեսության ցանկացած

ոլորտի զարգացում, էներգետիկ համակարգի
արդիականացումն ու ինովացիոն զարգացումը
ևս պահանջում է հսկայածավալ ներդրումների
իրականացում: Այս առումով, էներգետիկայի
ոլորտում ինովացիոն զարգացման արդյունավետության բարձրացումը նախ և առաջ պետք է
ենթադրի ոլորտի ներդրումային միջավայրի
գրավչության բարձրացում և անցում դեպի
«կանաչ» տնտեսության ռազմավարության:
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Аннотация:
Государства самым разным образом реагируют на, санкции и ограничения. В статье
характеризуются особенности действия эмбарго как инструмента внешнеторговой деятельности. Инструмент,
который может быть использован рядом стран для принуждения других к желаемым действиям. группируются
и классифицируются виды эмбарго.
Объект работы является эмбарго на товары турецкого происхождения. Рассматриваются армяно-турецкие
торгово-экономические отношения в условиях закрытых сухопутных границ. Анализируются объемы
внешнеэкономической деятельности между Арменией и Турцией, а также объем отдельных товаров.
Прогнозируются последствия ограничений.
Ключевые слова: Эмбарго, экономические санкции, ограничения, экспорт, импорт, экономическая
деятельность

Embargo՝ on the example of import of goods from Turkey to Armenia
Hakobyan H. R.
Armenian State University of Economics (Yerevan, Armenia)
hovhakobian@gmail.com
Abstract: States respond to sanctions and restrictions in a variety of ways. The article describes the features of the
embargo as an instrument of foreign trade activity. A tool that can be used by a number of countries to force others to
take the desired actions. types of embargoes are grouped and classified.
The object of the work is an embargo on goods of Turkish origin. The article considers the Armenian-Turkish trade and
economic relations in the conditions of closed land borders. The volume of foreign economic activity between Armenia
and Turkey, as well as the volume of individual goods, is analyzed. The consequences of restrictions are predicted.
Keywords: Embargo, economic sanctions, restrictions, export, import, economic activity

Ներածություն: Ըստ էության, պատերազմները ընթանում են մշտապես: Գերտերությունները և հակամարտող պետություններն իրենց
տնտեսական դիրքերը ամրապնդելու և հակառակորդի ամրությունն ու մրցունակ լինելը թուլացնելու նպատակով կիրառում են տնտեսական
սահմանափակումներ:
Ի
տարբերություն
ռազմաճակատում մղվող մարտերի՝ տնտեսական պատերազմները աշխարհի կողմից ստացել
են «խաղաղ պատերազմ» բնորոշումը: Խաղաղ
պատերազմի ամենատարածված ձևը տնտեսական ճնշումն է, որը հայտնի է «առևտրային
էմբարգո» անվանմամբ, ծագում է իսպանական
embargo բառից՝ «արգելք, կալանք», «խոչընդոտել, խանգարել»:
«Էմբարգո» հասկացությունն առաջին անգամ կիրառվել է XVIII դարում օտարերկրյա
պետություններին պատկանող և ձերբակալված
նավերի ու զենքի վերաբերմամբ:
Էմբարգոյի տեսակները: Տնտեսական
պատժամիջոցները կարող են լինել միակողմանի
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(ԱՄՆ-ն Իրանի, Եվրամիությունը՝ Ռուսաստանի
դեմ) կամ բազմակողմ (ԱՄՆ-ն ու ՄԱԿ-ի
երկրները՝ ընդդեմ Իրաքի, ԱՄՆ-ն ու Եվրամիությունը՝ ընդդեմ Ռուսաստանի)։
Ներկայումս ակտիվորեն կիրառվում են
երկու տեսակի պատժամիջոցներ՝ համապարփակ և նպատակային: Համապարփակ պատժամիջոցները կարող են տարածվել երկրի տնտեսական գործունեության բոլոր կամ առանձին
տեսակների վրա՝ շոշափելով այս կամ այն ոլորտում աշխատող բոլոր տնտեսական գործակալներին։ Համապարփակ պատժամիջոցները
հաճախ առևտրային էմբարգոյի ձև են
ընդունում։
Քանի որ առևտրային էմբարգոն և համապարփակ պատժամիջոցների այլ տեսակներ
անխուսափելիորեն ազդում են երկրի տնտեսական գործունեության բոլոր մասնակիցների
վրա, և պատժամիջոցների ծանրությունը
ընկնում է բոլոր քաղաքացիների վրա (այդ
թվում՝ նաև նրանց վրա, ովքեր իշխանական

Регион и мир, 2021, № 1
էլիտայի մաս չեն կազմում, անմասն են քաղաքական որոշումների կայացման գործընթացին),
XXI դարասկզբին ավելի լայն տարածում ստացան, այսպես կոչված, նպատակային՝ թիրախավորված պատժամիջոցները, որոնք ստացան
«խելացի պաժամիջոցներ» (smart sanctions)
անվանումը: Այս տեսակի պատժամիջոցների
նպատակներն են կոնկրետ անհատները կամ
խմբերը, որոնք ունեն իշխանություն և քաղաքական որոշումներ ձեռնարկելու հնարավորություն: Պատժամիջոցներով սահմանափակվում է
նրանց շարժը արտասահմանում կամ հնարավորությունը՝ օգտագործելու իրենց ֆինանսական ռեսուրսները դրսում: Այս կարգի պատժամիջոցները վերջին ժամանակներս կիրառվում են
ԱՄՆ-ի և Եվրամիության կողմից Ռուսաստանի
դեմ կամ վերջերս Եվրամիության կողմից՝
ընդդեմ Բելառուսի նախագահ Ալեքսանդր Լու-

կաշենկոյի: Դրանք ստացել են «սև ցուցակներ»
անվանումը [1]:
Մեր օրերում մշակվել է բավականին լայն
գործիքակազմ, որը կարող է օգտագործվել մի
շարք երկրների կողմից՝ ուրիշներին ցանկալի
գործողությունների հարկադրելու համար:
Առավել հաճախ սահմանափակումների
թիրախ դարձող ապրանքներն են՝ նավթ, միջուկային արտադրության և վառելիքային էներգետիկայի արտադրանք, զենք, զինամթերք, ռազմական
սպառազինություն,
պարենային
ապրանքներ (խավիար, ձուկ, միս), պերճանքի
առարկաներ, ալկոհոլային խմիչքներ, էլեկտրոնիկա: Մասնակի էմբարգո կարելի է սահմանել
ներմուծման և արտահանման գործառնությունների վրա՝ կիրառելով պատժամիջոցների զանազան համակցություններ (տե՛ս Աղյուսակ 1)։
Աղյուսակ 1
Պետության էմբարգոն

Էմբարգոյի առարկա

Պետության պատժամիջոցները

Արտահանում

Իր տարածքից ապրանքների
արտահանման արգելքը
(այլ պետության կողմից)

Իր տարածքից ապրանքների
արտահանման համար

Ներմուծում

Իր տարածք ապրանքների
ներմուծման արգելքը
(այլ պետության կողմից)

Իր տարածք ապրանքների
ներմուծման համար

Արտահանում և
ներմուծում

Իր տարածք ապրանքների
արտահանման և ներմուծման
արգելքը (այլ պետության կողմից)

Ապրանքների ներմուծման և
դրա տարածքից արտահանման
համար

Դիտարկենք էմբարգոյի դասակարգումը.
✓ քաղաքական էմբարգո, որը սահմանվում է
պետության կողմից՝ այլ երկրի վրա գաղափարական ճնշում գործադրելու համար,
✓ տնտեսական էմբարգո,
✓ պետական անվտանգության պաշտպանության էմբարգո, որը հոգ է տանում իր երկրի
քաղաքացիների առողջության մասին,
✓ երկրների տարածքային վեճերի կանխման
և լուծման համար կիրառվող էմբարգո,
✓ էմբարգո, որի նպատակն է հոգ տանել որևէ
երկրի քաղաքացիների առողջության մասին,
✓բնապահպանական էմբարգո:
Պետությունները ամենատարբեր ձևով են
արձագանքում էմբարգոյին, պատժամիջոցներին
և սահմանափակումներին:
Իրավական բնութագրում: Միջազգային
իրավունքը ենթադրում է փոխադարձության
սկզբունք միջազգային հարաբերություններում։
Դա միջազգային համագործակցության հիմնա-

րար սկզբունքներից մեկն է, որոնք ամրագրված
են ՄԱԿ-ի կանոնադրության առաջին և երկրորդ
հոդվածներում։ Հավասարությունը և փոխադարձությունը ենթադրում է, որ երկու պետություններն էլ սահմանում են փոխադարձաբար
արտոնյալ կամ առնվազն համադրելի ռեժիմ, որը
գործում է այլ պետության քաղաքացիների և
իրավաբանական անձանց նկատմամբ [2 էջ 1-3]:
ՀՀ Սահմանադրության հոդված 11-ում
ասվում
է՝Հայաստանի
Հանրապետության
տնտեսական կարգի հիմքը սոցիալական
շուկայական տնտեսությունն է, որը հիմնված է
մասնավոր
սեփականության,
տնտեսական
գործունեության ազատության, ազատ տնտեսական մրցակցության վրա և պետական
քաղաքականության
միջոցով
ուղղված
է
ընդհանուր տնտեսական բարեկեցության և
սոցիալական արդարությանը [3, էջ 13]:
Թուրքական
ծագման
ապրանքների
էմբարգո: 2020 թ. սեպտեմբերի 27-ին թուրքադրբեջանական բանակը Արցախի դեմ սանձա-
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զերծեց պատերազմ՝ փորձելով զենքի ուժով
լուծել հակամարտությունը: Մի քանի ժամվա
ընթացքում պատերազմը ստացավ լայնամասշտաբ տեսք, և հայկական բանկը անցավ
պաշտպանողական ու հակահարձակվողական
գործողությունների:
Մարտի դաշտում տրվող հակահարվածներից և պատասխաններից զատ՝ հայկական
կողմը անցավ տնտեսական հարվածների՝ վերոնշյալ «խելացի պատերազմի»: Մասնավորապես
ունենալով անհերքելի փաստեր այդ պատերազմին Թուրքիայի անմիջական մասնակցության վերաբերմամբ՝ ՀՀ կառավարությունը
սահմանեց էմբարգո՝ «իր տարածք թուրքական
ծագում ունեցող ապրանքների ներմուծման
համար»:
ՀՀ
անկախության
հռչակումից
և
Թուրքիայի կողմից այդ փաստը պաշտոնապես
ճանաչելուց հետո Հայաստանի Հանրապետության և Թուրքիայի Հանրապետության միջև
անմիջապես ձևավորվել են առևտրատնտեսական կապեր: Սակայն Լեռնային Ղարաբաղի
հակամարտության պայմաններում թուրքական
իշխանությունները մշտապես վերապահումով
են վերաբերվել Հայաստանի հետ դիվանագիտական
հարաբերություններ
հաստատելու
հնարավորությանը և մշտապես զբաղեցրել են
խիստ կողմնակալ` ընդգծված ադրբեջանամետ
դիրքորոշում: Այդ քաղաքականության բացահայտ նոտաներից էր 1993 թ. մայիսին Հայաստանի հետ ցամաքային սահմանը փակելու և
հայկական ծագում ունեցող ապրանքների
ներմուծման վրա էմբարգո դնելու Թուրքիայի
կառավարության որոշումը [4 էջ47-56]: Սակայն
քսան տարի անց՝ 2013 թ., Հայաստանի արդյունաբերողների և գործարարների միության
նախագահ Արսեն Ղազարյանը հայտարարել է,
որ հիմնվելով անցած տարիների փորձի վրա և

փորձելով նպաստավոր պահին առաջ մղել հայթուրքական առևտրատնտեսական կապերի
լեգալացման հարցը Թուրքիայում՝ փորձել են
գտնել այն որոշման տեքստը, համաձայն որի՝
1993 թ. Թուրքիայի կառավարությունը փակել էր
հայ-թուրքական սահմանը, սակայն չեն կարողացել, այստեղից կարող ենք ենթադրել, որ
սահմանը փակվել է ոչ թէ հրամանի, այլ
կարգադրության հիման վրա, հետևաբար կարող
է վերաբացվել համարժեք կարգադրությամբ:
Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունն իր 2020 թ.հոկտեմբերի 20-ի թիվ 1708Ն որոշմամբ ժամանակավոր արգելք է դրել թուրքական ծագում ունեցող վերջնական սպառման
ապրանքների ներմուծման վրա: Արգելքն ուժի
մեջ կլինի 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ից:
Թուրքական ծագման ապրանքների ներմուծման սահմանափակումը ենթադրում է
նախևառաջ անվտանգային բաղադրիչ՝ հաշվի
առնելով քանիցս հաստատված փաստերը, ըստ
որոնց՝ Թուրքիան բացահայտորեն աջակցում ու
սատարում է Ադրբեջանի կողմից Արցախի
Հանրապետության դեմ սանձազերծված պատերազմական և ահաբեկչական գործողություններին: Թուրքական ծագմամբ ապրանքների
ներմուծման արգելքով դադարեցվում է հայաստանյան աղբյուրներից Թուրքիայի պետական
գանձարանի ֆինանսական սնուցումը, միաժամանակ կանխարգելվում է նաև թշնամական
տրամադրված երկրից վերջնական սպառման
ապրանքների ներմուծման միջոցով հնարավոր
վտանգների ներթափանցումը Հայաստան[5]:
Ընթացիկ իրավիճակի և հետևանքնրի
պատկերացման համար անդրադառնանք ՀՀ
արտաքին տնտեսական գործունեության ցուցանիշներին և դրանում Թուրքիայի մասնաբաժնին:

Աղյուսակ 2. ՀՀ արտահանման և ներմուծման 2014-2019 թթ. ցուցանիշները և դրանցում Թուրքիայի բաժինը
(1000 դոլար) [6]:

ՀՀ ԱՏԳ
արտահանում
ՀՀ ԱՏԳ
ներմուծում
ՀՀ ԱՏԳ
Թուրքիայի
հետ (արտ.)
ՀՀ ԱՏԳ
Թուրքիայի
հետ (ներ.)

2014
1 547 286.8

2015
1 485 331.9

2016
1 791 723.7

2017
2 237 697.6

2018
2 412 432.7

2019
2 636 616

4 424 424.5

3 239 238.7

3 273 469.3

4 097 065.7

4 975 537.5

5 553 269

1 494.3

1 497.8

504.9

913.3

2 527.7

2 223.8

232 268.8
5.2%
4-րդ տեղ

136 958.2
4.2%
6-րդ տեղ

163 648.2
5%
5-րդ տեղ

222 920.8
5.4%
3-րդ տեղ

252 594.2
5.1%
5-րդ տեղ

266 856.3
4.8%
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Աղյուսակ 2-ին և գծ
ծապատկերի
ին նայելով՝՝
կար
րող ենք ասել բավակա
անին անկայո
ուն ներմու-ծմա
ան և կայուն
ն աճող արտ
տահանման
ն մեջ զգալի
ի
մաս
սնաբաժին ունի նաև Թուրքիան
ն: Մասնա-վոր
րապես 20144-2019 թթ. Հ
ՀՀ ներմուծմ
ման 4.99 %-ը բա
աժին է հա
ասել թուրքա
ական ծագո
ում ունեցող
ղ
ապ
պրանքներին
ն, իսկ 2017 թ. ԱՏԳ ներմուծման
ն
ն
ոլոր
րտի գործըն
նկեր պետոււթյունների շարքում 3-րդն
ն է եղել:
Միայն վե
երջին 6 տ
տարիների ընթացքում
մ
ավե
ելի քան 1..2 մլրդ դոլլարի ներհո
ոսք է եղելլ
Թոււրքիայի, իսկ
ի
Թուրքի
իայի ամբո
ողջ համա-խմբ
բված ֆինա
անսների 5 %-ը կա
ազմում են
ն
ռազ
զմական ծա
ախսերը:

Ներմ
մուծում
մ
1275246..
5
ընդ. ՀՀ ԱՏ
ՏԳ
Թուրք.
25563004
.7
Գծապատկկեր 1. Թուրքիիայի բաժինը ՀՀ ներմուծմ
ման
մեջ 20114-2019 թթ.:
Հաշվարկկվել է աղյուսա
ակի տվյալներրի հիման վրա
ա:

300,000.000
250,000.000
200,000.000
150,000.000
100,000.000
50,000.00
0
0.00
0

Գծապ
պատկեր 2. 19999 - 2019 թթ
թ. Թուրքիայից ներմուծմանն աճող դինամմիկան
(Հա
աշվարկվել է ըստ
ը http://ww
ww.armstat.am
m, տվյալների հիման վրա) [6]:

Գծապ
պատկեր 2-ի
ից երևում է, որ հա
աշվի
չառնելով
Հայաստ
տանի
և
Թուրքի
իայի
միջցամաքա
ային փակ սահմանը՝ 1999-2019 թթ.

ապրանք
քների
Թոււրքիայից
մշտ
տապես աճելլ է:

ներմուծումը
ը

Թուր
րքիայի
ից ներմ
մուծմա
ան կառո
ուցվախ
խքը
5546.4
1
1.այլ
2
2.մեխանիկա
ական սարքեր
ր

43526.2

3
3.հանքահում
մքային
76,3992.90

4
4.միրգ,
բանջ,սնդ.
5
5.նաֆթ

522866.3

ծագում ունե
6
6.քիմիական
եցող()
19
9,391.80

21429.9

21843.5
24998

7
7,շինանյութ
861.3

8
8.հագուստ
9
9.թանկ
և կիս
սաթանկ իրեր
ր

Գծապա
ատկեր 3. 20119 թ. ներմուծծված ապրանք
քների կառուցցվածքը (10000 դոլար)
(Հաշվա
արկվել է ըստ https://www.ppetekamutner.am/:, տվյալնների հիման վրրա) [7]:
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Թուրքիայից 2019 թ. ներմուծված ապրանքների թվում առավել զգալի դիրք ունեն 2.
մեխանիկական սարքերը և կենցաղային տեխնիկան, 3. հանքահումքը, 4. սննդային ծագում
ունեցող ապրանքները, այդ թվում՝ ցիտրուսային
մրգեր, բանջարեղեն և պատրաստի սնունդ, 5.
նավթը, 6. քիմիական ծագում ունեցող ապրանքները, այդ թվում՝ լվացող և մաքրող հեղուկներ,
7. շինարարական տեխնիկան, 8.հագուստը, 9.
թանկարժեք
մետաղներն
ու
դրանցից
պատրաստված իրերը:
Նշենք նաև, որ միայն 2019 թ. Թուրքիայից
ներմուծվել է 76392.9 (հազ. դոլարի) հագուստ և
կոշիկ, ինչը կազմել է թուրքական ներմուծման
28.6 %-ը: Դա իր հերթին կազմել է 2019 թ.
Հայաստան ներմուծված կոշիկի և հագուստի
21%-ը:
Անդրադառնալով
հագուստի
թեմային՝
հիշենք, որ սույն թվականի սեպտեմբերին ՀՀ
կառավարության և ՊԵԿ-ի դիմաց բողոքի
ակցիաներ էին իրականացնում հագուստ և
կոշիկ ներմուծողներն առ այն, որ այսուհետ
հագուստը կմաքսազերծվի ոչ թե կիլոգրամով,
այլ քանակով, ինչի արդյունքում մաքսազերծման
համար ավելի մեծ գումար պետք է վճարել:
Ակցիայի մասնակիցները նշում էին, որ
համաճարակի հետ կապված՝ արդեն իսկ ունեն
հետագա
տնտեսական
գործունեության
ֆինանսավորման
խնդիրներ,
այդ
իսկ
պատճառով ոչ տեղին էին համարում մաքսային
արժեքի որոշման կանոնների փոփոխությունը՝
պահանջել իրականացնել մաքսային վճարների
տարաժամկետում: Սակայն հարցի վերջնական
լուծման բացակայության պայմաններում արդեն
մեկ ամիս անց, անվտանգային բաղադրիչից
ելնելով, ՀՀ կառավարությունը սահմանեց
էմբարգո՝ «իր տարածք թուրքական ծագում
ունեցող ապրանքների ներմուծման համար»,
որի զգալի մասը հագուստն ու կոշիկն էր:
Հոկտեմբերի 22-ին ՀՀ կառավարության
պաշտոնական լրահոսից տեղեկացանք, որ
Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի
նախաձեռնությամբ Եվրասիական տնտեսական
հանձնաժողովի խորհրդի առաջիկա նիստի
օրակարգում կընդգրկվի և կքննարկվի մի շարք
երկրներ, այդ թվում՝ Թուրքիան, ԵԱՏՄ
սակագնային արտոնությունների միասնական
համակարգից օգտվող երկրների ցանկից
հանելու վերաբերյալ հարցը[5]: Համաձայն
Եվրասիական տնտեսական միության մասին
պայմանագրի 36-րդ հոդվածի («զարգացող կամ
առավել թույլ զարգացած երկրների ծագման
ապրանքների
նկատմամբ
կիրառվող
սակագնային առանձնաշնորհումները») ԵԱՏՄ
անդամ պետությունների կողմից տրամադրվում
են
սակագնային
արտոնություններ:
Արտոնություններից օգտվող երկրների ցանկերը

հաստատվել են 2009 թ. Մաքսային միության
հանձնաժողովի
որոշմամբ։
Ներկայումս
արտոնություններից օգտվում է թվով 103
երկիր[8, էջ 14]:
Եզրակացություն
1. Չնայած պաշտոնական հարաբերությունների բացակայությանը և փակ սահմաններին՝
հայ-թուրքական առևտրատնտեսական հարաբերությունները կայուն մակարդակի վրա են
եղել՝ կազմելով Հայաստանի ներկրման ընդհանուր ծավալի կարևոր մասը:
2. Թուրքիայում մշտապես ուշադրության
կենտրոնում են պահել ՀՀ տնտեսական վիճակը՝
ենթադրելով, որ փակ պահելով ցամաքային
սահմանը՝ հնարավոր կլինի պարտադրել
Հայաստանին իր կողմից Հայոց ցեղասպանության միջազգային ճանաչման ու դատապարտման նպատակից հրաժարվել և ամենաէականը՝
իրագործել Լեռնային Ղարաբաղից հայկական
զինված ուժերը դուրս բերելու պահանջը, ինչն
ադրբեջանական դիրքորոշմանը սատարող և
այդ դիրքորոշումը կրկնող երևույթ է:
3. Հատկանշական է, որ ցամաքային փակ
սահմանների պայմաններում Հայաստանի և
Թուրքիայի
գործարարները
մշտապես
այլընտրանքային տարբերակներ են փնտրել՝
փոխշահավետ առևտրատնտեսական կապեր
հաստատելու և զարգացնելու համար: Թուրքական կառավարության վերոհիշյալ էմբարգոյի
պայմաններում
թուրքական
ապրանքների
ներկրումը Հայաստան իրականացվել է Վրաստանի, ավելի փոքր չափով՝ Իրանի տարածքով,
ընդ որում՝ այդ երկրներում փոխվել են
ապրանքագրերը՝ դրանք հետագայում Հայաստան հասցեագրելու նպատակով:
4. 2020 թ. դեկտեմբերի 31-ից թուրքական
ծագման ապրանքների ներմուծման էմբարգոյի
պայմաններում ապրանքների պակասուրդ չի
առաջանա, քանի որ դրանք կլրացվեն այլ
շուկաներից Հայաստան ներմուծումների միջոցով կամ էլ հենց տեղական արտադրության
շնորհիվ: Տնտեսվարողները, որոնք զբաղվում են
թուրքական
ապրանքների
ներմուծմամբ,
երկարաժամկետ կտրվածքի համար պահեստավորում են ապրանքները՝ ենթադրելով, որ 2021
թ. երկրորդ հատվածում էմբարգոն կհանվի:
Ակնհայտ է, որ այս սահմանափակումները,
որոնք համընկան 2020 թ. համաճարակով
պայմանավորված
տնտեսական
անկմանը,
հաջորդող տարբեր ժամանակամիջոցներում
իրենց ներգործումը կունենան գնաճի, դրամի
արժեզրկման, իրական եկամուտների անկման,
ներդրումների կրճատման մեջ (առանց այն էլ
ունենք ցածր ներդրումային միջավայր), և 2018
թվականից
կանխատեսվող
կապիտալի
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ներհոսքի փոխարեն կունենանք կապիտալի
արտահոսք:
Հ.Գ. Աշխատանքը խմբագրվել է մինչև 2020
թ. նոյեմբերի 10-ը, ՀՀ վարչապետ Փաշինյանի,
Ադրբեջանի
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1.
2.

3.
4.

5.
6.
7.
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Суть инновационной инфраструктуры и возможности развития в условиях воздействия
коронавируса
Унанян А. У.
Армянский государственный экономический университет
Аспирант кафедры макроэкономики (Ереван, Армения)
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Аннотация: В статье представлены сущность инновационной инфраструктуры, ее характеристики, на основе
изучения основных определений и подходах, встречающихся в научной литературе, предложено новое
определение. Представлены основные элементы инновационной инфраструктуры с целью выявления
возможностей развития инновационной инфраструктуры под воздействием Коронавируса. Изучены новые
тенденции в области инноваций на мировом рынке под влиянием Коронавируса, возможности и проблемы
развития нового рынка поставок. Представлены основные направления воздействия эпидемии и оценка ее
последствий. Представлены необходимость коммерцализации инновации, возможные препятствии и новые
возможности, которые могут стать стимулом развития инновационного мышления и в результате повышения
конкурентоспособности экономики.
Ключевые слова: Инновации, инновационная инфраструктура, инновационная деятельность, инновационная
среда, высокие технологии, искусственный интеллект, коммерциализация технологий, интеллектуальный
капитал.

The essence of Innovation Infrastructure and development opportunities under the Impact of
the Coronavirus
Hunanyan A. H.
Armenian State University of Economics
PHD student of the Department of Macroeconomics (Yerevan, Armenia)
anihunanyan.1992@gmail.com
Abstract: The article presents the essence of the innovation infrastructure, its characteristics, based on the study of the
basic definitions and approaches found in the scientific literature, a new definition is proposed. The main elements of
innovation infrastructure are presented in order to identify opportunities for the development of innovation
infrastructure under the influence of the Coronavirus. New trends in the field of innovations in the global market under
the influence of Coronavirus, opportunities and problems of the development of a new supply market have been studied.
The main directions of the epidemic's impact and an assessment of its consequences are presented. The necessity of
commercialization of innovation, possible obstacles and new opportunities that can stimulate the development of
innovative thinking and as a result of increasing the competitiveness of the economy are presented.
Key words: Innovation, Innovation infrastructure, innovation activity, innovation environment, high technology,
artificial intelligence, technology commercialization, intellectual capital.

Վերջին տարիների աշխարհում գլոբալացման բարձր մակարդակը և տարբեր երկրների
տնտեսությունների ինտենսիվ միջազգայնացման արդյունքում միմյանց միջև սրվող
մրցակցությունը էլ ավելի է կարևորել ինովացիաների դերը մարդկանց պահանջմունքների
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բավարարման համատեքստում: Ինովացիաները
դարձել
են
տնտեսության
զարգացման
կարևորագույն գործոններից մեկը, առանց
որոնց ցանկացած երկրի ապագան դառնում է
անհեռանկարային, քանի որ թույլ զարգացած
ինովացիոն համակարգ ունեցող երկրներն

Регион и мир, 2021, № 1
առաջիկայում բախվում են համաշխարհային
մրցունակ տնտեսությունից դուրս մղվելու կամ
երկրորդային դիրքեր գրավելու խնդիրներին:
Աշխարհի համար 2019 թվականին գլուխ
բարձրացրած և մարտահրավեր դարձած
Կորոնավիրուսով (Covid-19) ստեղծված նոր
իրավիճակը շատ երկրների տնտեսությունները
կերպափոխման նոր փուլ մտցրեց՝ մեծացնելով
ճյուղային
կառուցվածքի
փոփոխության
հավանականությունը։ Այս պայմաններում միակ
ուղղությունը, որի համար նոր խաղի կանոնները
կարող են նոր հնարավորություններ ստեղծել, և
որից վերջինս կարող է զարգացման բոլորովին
նոր մակարդակով դուրս գալ՝ ինովացիոն ոլորտն
է։ Հետևաբար այն երկրները, որոնք քայլեր էին
ձեռնարկում և ճգնաժամային իրավիճակում էլ
շարունակում են ձեռնարկել գիտելիքահենք
տնտեսություն ձևավորելու ուղղությամբ և
ներդրումներ են իրականացնում ինովացիոն
գործունեության զարգացման համար, ապագայում կհայտնվեն էլ ավելի զարգացած ու
առաջատար դիրքերում և ավելի պատրաստ՝
դիմակայելու նմանատիպ մարտահրավերների:
Երկրում նորարարական ներուժի խթանման և ինովացիոն գործունեության զարգացման
կարևոր պայման է ինովացիոն ենթակառուցվածքի զարգացումը, որը նպաստում է ինովացիաներ արտադրողների և սպառողների,
պետական կառավարման մարմինների, բիզնեսի
և գիտական համայնքի միջև կապերի
հաստատմանը: Կորոնավիրուսի ազդեցության
նոր պայմաններում ինովացիաների զարգացման
հնարավորությունները բացահայտելու համար
նախ ներկայացնենք, ինովացիոն ենթակառուցվածքի էությունն ու բաղկացուցիչ տարրերը:
Տնտեսագիտական գրականության և պետական իրավական շատ ակտերում հանդիպում
են «ինովացիոն ենթակառուցվածքի» մի շարք
տարբեր մեկնաբանություններ և սահմանումներ, որոնք բնորոշում են վերջինս՝ ելնելով
տարբեր չափորոշիչներից: Տեսականորեն, ինովացիոն ենթակառուցվածքը սահմանելու մի
քանի մոտեցումներ կան՝ ըստ բաղադրիչ տարրերի, ինովացիոն գործունեությանն առնչվող
օբյեկտների և կազմակերպությունների, ինովացիոն գործունեություն իրականացնող հաստատությունների կամ ինովացիոն միջավայրի
միջոցով:
Առաջին մոտեցման համաձայն՝ ինովացիոն ենթակառուցվածքը սահմանվում է
որպես տարրերի ամբողջություն, որը ինովացիոն բնականոն գործունեության իրականացման նպատակով ապահովում է տարբեր
ռեսուրսների հասանելիություն և մատուցում
ծառայություններ ինովացիոն գործունեության
սուբյեկտների համար [3, с. 75-77]:

Երկրորդ մոտեցման համաձայն՝ ինովացիոն ենթակառուցվածքը կազմակերպական և
տնտեսական ինստիտուտների համալիր է, որն
արդեն ենթադրում է տարրերի միջև կապերի
առկայություն: Այս մոտեցմամբ նորարարական
ենթակառուցվածքը նկարագրվում է որպես
կազմակերպական և տնտեսական ինստիտուտների համալիր [5, ст. 3]:
Երրորդ մոտեցման համաձայն՝ ինովացիոն
ենթակառուցվածքը սահմանվում է որպես ինովացիոն գործընթացին սպասարկող կազմակերպությունների ամբողջություն [5, ст. 2]: Այս մոտեցումն օգտագործվում է դասագրքերում,
բառարաններում (ընդհանուր տնտեսական և
մասնագիտացված), օրենսդրական փաստաթղթերում: Օրինակ, համաձայն «Ինովացիոն
գործունեության պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքի՝ ինովացիոն ենթակառուցվածքը
ինովացիոն գործունեության իրականացմանը
նպաստող կազմակերպություններն են՝ գիտաինովացիոն կենտրոնները, բիզնեսի ինկուբատորները, տեխնոպարկերը, հիմնադրամները
և մասնագիտացված այլ կազմակերպությունները [1]: Ըստ «Գիտության և պետական գիտատեխնիկական քաղաքականության մասին» ՌԴ
օրենքի՝ ինովացիոն ենթակառուցվածքը այն
կազմակերպությունների ամբողջությունն է, որը
նպաստում է ինովացիոն նախագծերի իրականացմանը՝ ներառյալ կառավարման, նյութատեխնիկական, ֆինանսական, տեղեկատվական,
անձնակազմի ապահովման, խորհրդատվական
և կազմակերպչական ծառայությունները [7]:
Չորրորդ մոտեցումը սահմանում է ինովացիոն ենթակառուցվածքը որպես ինովացիայի
իրականացման համար անհրաժեշտ պայմանների ամբողջություն: Այսինքն՝ այս մոտեցմամբ
«ինովացիոն ենթակառուցվածքը» նման է
«ինովացիոն միջավայր» հասկացությանը, քանի
որ ինովացիոն միջավայրը նաև ինովացիոն
գործունեության իրականացման պայմանների
ամբողջություն է: Այս մոտեցման համաձայն՝
«Ինովացիոն
ենթակառուցվածքը
ամենակարևոր գործոնն է, որն ապահովում է տնտեսության հարմարվողականությունը առաջադեմ
տեխնոլոգիաներին և հիմնված է ինովացիոն
ոլորտի և շուկայի բարդ և երկարաժամկետ
փոխգործակցության վրա» [5, ст. 3]:
Ուսումնասիրելով
գրականության
մեջ
հանդիպող ինովացիոն ենթակառուցվածքի
սահմանման շատ տարբերակներ՝ եզրույթի
համակողմանի մոտեցման ապահովման նպատակով առաջարկում ենք վերջինս ընդհանրական կերպով սահմանել հետևյալ կերպ.
«Ինովացիոն ենթակառուցվածքը փոխկապակցված և փոխլրացնող տարբեր կազմակերպական,
իրավական, տնտեսական ինստիտուտների,
տեխնոլոգիաների և կազմակերպությունների
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ամբողջություն է, որն ինովացիաների ստեղծԱրտադրական
և
տեխնոլոգիական
ենթակառուցվածքը նախատեսված է արտաման բոլոր փուլերում ապահովում է հաջող
դրական ռեսուրսների հասանելիության պայգործունեության համար անհրաժեշտ ռեսուրսմաններն ապահովելու համար: Այն ներառում է
ների ամբողջ ծավալի ազատ տեղաշարժը»:
այնպիսի կազմակերպություններ, ինչպիսիք են
Կախված ինովացիոն ենթակառուցվածքի
նորարարությունների
և
տեխնոլոգիաների
այս կամ այն օբյեկտի կողմից ինովացիոն
կենտրոնները, տեխնոպարկերը, տեխնոլոգիագործունեության մասնակիցներին տրամադրկան կլաստերներ, կոլեկտիվ օգտագործման
ված ռեսուրսի տեսակից՝ քննարկենք ինովացիոն
կենտրոնները, ինովացիոն արդյունաբերական
ենթակառուցվածքի տարրերը, որոնք նկարագրհամալիրները, ինժեներական կենտրոնները:
ված են աղյուսակի վեց բաժիններում (տես՝
աղյուսակ 1):
Աղյուսակ 1. Ինովացիոն ենթակառուցվածքի տարրերը
(Կազմվել է հեղինակի կողմի հետևյալ աղբյուների հիման վրա՝ [2; 6; 8])
Ինովացիոն գործունեության ռեսուրսները
Կազմակերպությունները
Արտադրական-տեխնոլոգիական
Նորարարությունների և տեխնոլոգիաների
կենտրոններ
Տեխնոպարկեր
Տեխնոլոգիական կլաստերներ
Կոլեկտիվ օգտագործման կենտրոններ
Ինովացիոն արդյունաբերական համալիրներ
Ինժեներական կենտրոններ
Տեղեկատվական
Տեղեկատվական ցանցեր
Տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոններ
Գիտական համակարգման կենտրոններ
Վերլուծական կենտրոններ
Գիտելիքի և տվյալների բազաներ
Վիճակագրական կենտրոններ
Համացանց
Փորձագիտական-խորհրդատվական
Տեխնոլոգիաների փոխանցման կենտրոններ
Տեխնոլոգիաների առևտրայնացման կենտրոններ
Բիզնես ինկուբատորներ
Ինովացիոն կենտրոններ
Մարզչական կենտրոններ
Խորհրդատվական կենտրոններ
Ֆինանսական
Տեխնոլոգիական զարգացման բյուջետային և
արտաբյուջետային հիմնադրամներ
Վենչուրային հիմնադրամներ
Ներդրումային ընկերություններ
«Բիզնեսի հրեշտակների» ասոցիացիաներ
Ինովացիոն հիմնադրամներ
Ֆինանսական հաստատություններ
Կադրային
Բուհեր կամ այլ ուսումնական, գիտական և
կրթական հաստատություններ, որոնք
իրականացնում են տեխնոլոգիական և գիտական
ոլորտի մասնագետների որակավորում,
պատրաստում, վերապատրաստում և
կառավարում
Շուկայահանման
Ցուցահանդեսներ
Առցանց հարթակներ
Արտաքին առևտրային միավորումներ
Մասնագիտացված միջնորդ ընկերություններ
Այս օբյեկտների հիման վրա ստեղծվում են
բարենպաստ պայմաններ ինովացիոն գործունեության զարգացման ճանապարհին հետազոտությունների և փորձարկումների իրականաց-

ման նպատակով տարածքների, տեխնոլոգիական սարքավորումների, վերլուծական գործիքների և չափիչ գործիքների օգտագործման
հասանելիությունն ապահովելու համար:
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Ինովացիոն ենթակառուցվածքի հաջորդ
տարրը կապված է տեղեկատվության հասանելիության ապահովման հետ: Տեղեկատվական ենթակառուցվածքի
կազմակերպություններ
են
տեղեկատվական
ցանցերը,
տեղեկատվական-վերլուծական կենտրոնները,
գիտական համակարգման կենտրոնները, վերլուծական կենտրոնները, գիտելիքի, տվայլների
բազաները և վիճակագրական կենտրոնները և
համացանցը:
Ինովացիոն ենթակառուցվածքի հաջորդ
տարրը ներառում է փորձագիտական և
խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունները, որոնց կարևորությունը ընդհանուր առմամբ ինովացիոն գործունեության առանձնահատկությունների մեջ է`
կապված փոքր ինովացիոն ձեռնարկությունների
գործունեության որոշակի դժվարությունների
հետ, որոնք երբեմն կապված են գործնական
փորձի պակասի հետ: Հետևաբար, մասնագիտական խորհրդատվության (ֆինանսական,
իրավական, հաշվապահական) և գիտատեխնիկական տեղեկատվության մատչելիության
ապահովումը ինովացիոն զարգացման համար
նախատեսված
միջոցների
օգտագործման
արդյունավետության բարձրացման ուղիներից
մեկն է:
Ներկայում շատ կազմակերպություններ
ինովացիոն գործունեության հաջող ընթացքը
հաճախ կապում են որակավորված մասնագետների հետ, ուստի ինովացիոն ենթակառուցվածքի կարևորագույն տարրերից մեկն էլ
համարվում է կադրերի պատրաստումը: Կադրերի պատրաստման առկա համակարգերը
հաճախ հավասարակշռված չեն ըստ ոլորտների
և ունեն իներցիոն բնույթ: Կադրերի պատրաստման ենթակառուցվածքին վերաբերում են այն
բուհերը կամ ուսումնական, գիտական և
կրթական հաստատությունները, որոնք իրականացնում են տեխնոլոգիական և գիտական
ոլորտի մասնագետների որակավորում, պատրաստում, վերապատրաստում և կառավարում:
Անձնակազմի վերապատրաստման ենթակառուցվածքի օբյեկտները նախատեսված են
լուծելու կամ որոշ չափով հարթելու կրթության և
կադրերի վերապատրաստման ամբողջ շղթայում
առաջացած խնդիրները՝ կազմակերպելով և
իրականացնելով տարբեր գործողություններ
նորարարության, տեխնոլոգիական և գիտական
կառավարման ոլորտի մասնագետների պատրաստման և վերապատրաստման համար:
Ֆինանսական ենթակառուցվածքն ընդգրկում է այն կազմակերպությունները, որոնք
ինովացիոն սուբյեկտներին հնարավորություն
են տալիս ներգրավելու ֆինանսական միջոցներ:
Այս կազմակերպությունները ներառում են
տեխնոլոգիական զարգացման համար բյուջե-

տային և ոչ բյուջետային միջոցներ, վենչուրային
հիմնադրամներ, ներդրումային ընկերություններ, «Բիզնեսի հրեշտակների» ասոցիացիաներ,
ինովացիոն հիմնադրամներ և ֆինանսական
հաստատություններ: Ինովացիոն ենթակառուցվածքի այս տարրի հիմնական խնդիրն է
ինովացիաների ինքնաբավության ապահովումը:
Շուկայահանումը ձեռնարկության մրցունակության կարևոր գործոններից մեկն է:
Առևտրի գործունեության հաջողությունը կախված է առաջարկի արդյունավետ պահանջարկին
համապատասխանությունից [4], սակայն շուկայահանման առաջին փուլերում ինովացիոն
արտադրանքի բնութագրերը և սպառողական
հատկությունները ծանոթ չեն պոտենցիալ
գնորդներին, ուստի ավանդական արտադրանքի
խթանման դասական մեթոդները չեն գործում
ինովացիոն ապրանքների համար: Այս խնդրից
ելնելով՝ շուկայում ինովացիոն արտադրանքի
խթանումը, ներառյալ համաշխարհայինը, իրականացվում է վաճառքի ենթակառուցվածքների
օբյեկտների` ցուցահանդեսների, առցանց հարթակների, արտաքին առևտրային միավորումների և մասնագիտացված միջնորդ ընկերություններ միջոցով:
Ինովացիոն
համակարգի
զարգացման
նպատակով ինովացիոն ենթակառուցվածքի
տարրերի ուսումնասիրությունը և դրանց զարգացման հնարավորությունների բացահայտումը
էլ ավելի է կարևորվել՝ պայմանավորված
Կորոնավիրուսով ստեղծված նոր իրավիճակով:
Նոր իրողությունն արդեն աշխարհի շուրջ 200
երկրի մեծ մարտահրավերների առաջ է
կանգնեցրել։ Այն էական հետևանքներ արդեն
թողել և դեռ շարունակում է թողնել թե՛
մարդկանց բնականոն կյանքի, թե՛ տնտեսական
գործունեության վրա։
Համաձայն Գլոբալ ինովացիոն ինդեքսի2020-ի (GII) [18], կորոնավիրուսն, ըստ
ամենայնի, կդանդաղեցնի ինովացիաների որոշ
տեսակների երկարաժամկետ զարգացումը, բայց
միևնույն ժամանակ, կհանգեցնի մարդու կողմից
իրականացվող գյուտերի նոր ալիքի մեծացման
տարբեր
ոլորտներում,
առաջին
հերթին՝
առողջապահության ոլորտում:
Զեկույցի վարկանիշային աղյուսակում
առաջատար երկրների կազմը գործնականում չի
փոխվել նաև այս տարի, բայց կա նորարարության «էպիկենտրոնների» աստիճանական
տեղաշարժ դեպի արևելք. ասիական երկրներից
հիմնականում Չինաստանը, Հնդկաստանը,
Ֆիլիպինները և Վիետնամը վերջին տարիներին
զգալիորեն բարելավել են իրենց դիրքերը
նորարարության վարկանիշում: Այս չորս
երկրները ներկայումս գտնվում են լավագույն 50
երկրների շարքում: Վարկանիշում առաջատար
են Շվեյցարիան, Շվեդիան, ԱՄՆ-ը, Մեծ Բրի-
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տանիան և Նիդեռլա
անդները: Առաջին
Ա
անգամ
տասնյակո
ում հայտնվ
վում է Աս
սիայի երկր
րորդ
երկիրը՝ Կո
որեայի Հան
նրապետութ
թյունը: Սին
նգապուրը զբա
աղեցնում է 8-րդ տեղ
ղը: Լավագ
գույն
տասնյակո
ում գերակշռ
ռում են բա
արձր եկամ
մուտ
ունեցող եր
րկրները: Հա
այաստանը այս տարի
ի ևս
բարելավել է իր դիրքե
երը նախորդ
դ տարվա 644-րդ
հորիզոնակ
կանից հայտ
տնվելով 61-ր
րդում:
Տարբե
եր երկրներո
ում համատ
տարած սահ
հմանափակում
մներով պայյմանավորվ
ված փոխվե
ել են
ապրանքնե
երի և ծառա
այություննե
երի նկատմ
մամբ
մարդկանց պահանջա
արկն ու սպ
պառման առ
ռաջնահերթութ
թյունները։ Շատ կարճ ժամանա
ակահատվածոււմ և կտրուկ մեծաց
ցել է առցանց
առևտի և ծառայութ
թյունների պահանջա
արկը,
ինչպես նա
աև այն նոր
րարարակա
ան և կրեա
ատիվ
գաղափար
րների հան
նդեպ հետա
աքրքրությո
ունը,
որոնք կա
արող են մեղմացնե
ել մարդկ
կանց
առողջապա
ահական և անվտանգ
գային ռիսկ
կերը։
Թվային տեխնոլոգիա
տ
աները նոր պահանջնե
երին
համապատ
տասխան արդեն
ա
մտ
տել են բոլոր
բ
ոլորտներ՝ նվազագույյնի հասցնե
ելով մարդկա
ային
շփումը և մեծացնելո
ով նաև ոլլորտի հանդեպ
հետաքրքր
րությունը։
Մի շա
արք ոլորտնե
երում առա
աջացած կար
րիքները, մա
ասնավորապ
պես՝ առող
ղջապահությ
թյան,
կրթության
ն, առևտրի, շարունակ
կում են ուժեո
ղանալ, որի
ին ուղղված
ծ են նորարա
արների, կա
առավարություն
նների և նե
երդրողների՝՝ համաճար
րակի
ազդեցությունները մեղմելուն
մ
ուղղված ողջ
ջանքերը։
ՄԱԿ-ի
Զարգացման
Օրինակ՝

ծրա
ագիրը (UND
DP) և Հաքս
ստերը մոբիլլիզացրեցին
ն
տեխ
խնոլոգիակա
ան աշխար
րհի առաջա
ատարներին,,
ինչպ
պիսիք են՝ Amazon W
Web Servicees, Arduino,,
Arm
m, Avnet, Edge
E
Impullse, Google,, Microsoft,,
NVIIDIA, NVP, Nordic Sem
miconductor,, Soracom և
Thee Things Inddustries-ը՝ խ
խնդիրներին լուծումներ
ր
առա
աջարկող նորարարա
ական և կրեատիվ
վ
գաղ
ղափարներ գեներացնե
ելու համար։
Համաճար
րակի տնտե
եսական ազ
զդեցության
ն
պայ
այմաններում
մ փոփոխվ
վել են առա
աջարկի և
պա
ահանջարկի օրինաչափ
փություններ
րը, ինչպես
ս
նաև
և ի հայտ են
ե եկել սպա
առողի և արտադրողի
ա
ի
վար
րքի և սպա
ասումների ն
նոր մոտեցո
ումներ։ Այս
ս
պայ
այմաններում
մ ճգնաժամ
մը ինովաց
ցիաների և
մտա
ավոր կապի
իտալի մեծ շարժիչ ոււժ կարող է
դառ
ռնալ [17] ։ Համավար
րակի շարո
ունակական
ն
ազդ
դեցության պարագայո
պ
ւմ սպառող
ղի և արտա-դրո
ողի վարքագ
գծի երկար
րատև փոփ
փոխություն-ներ
րի արդյունք
քում կարո
ող է առաջջանալ նոր
ր
պա
ահանջարկ, ինչն
ի
էլ կարո
ող է հանգեց
ցնել ինչպես
ս
նոր
ր հնարավոր
րություններ
րի, այնպես էլ մարտա-հրա
ավերների ձևավորմա
ան՝ տեխնո
ոլոգիաներն
ն
օգտ
տագործողնե
երի, նորար
րարների, ին
նչպես նաև
և
քաղ
ղաքականոււթյուն մշակ
կողների համ
մար:
Ատլանտյա
ան խորհրդ
դի Գեոտե
եխնոլոգիա-ներ
րի կենտրոն
նը տեխնոլո
ոգիաների ոլորտի
ո
վրա
ա
Կոր
րոնավիրուս
սի ազդեցո
ության հետ
տևանքներն
ն
ուսո
ումնասիրելլու նպատա
ակով ավելի
ի քան 1000
կազ
զմակերպութ
թյունների փ
փորձագետների շրջա-նում
մ հարցում է իրականա
ացրել [10]։

իական ոլո
ատկեր 1․ Ինչպես
Ի
Կոր
րոնավիրոււսը կազդի տեխնոլոգի
որտի
Գծապա
զարգացման վրա
վ

Հարցվ
վածների ճնշող
ճ
մեծա
ամասնությո
ունը
նշել է, որ
ր կորոնավ
վիրուսային համաճար
րակն
առավելապ
պես արագա
ացնելու է ինովացիան
ների
զարգացում
մը
հինգ
երից
չորս
սում՝
ոլորտնե
առավելապ
պես քիչ ազդեցությո
ա
ուն ունենա
ալով
տիեզերակ
կան տեխնո
ոլոգիական ինովացիան
ների
վրա (տե՛ս
ս գծապատ
տկեր 1): Փորձագետն
Փ
ները
կանխատե
եսում են նա
աև, որ առա
աջիկա երկոււսից
հինգ տար
րվա ընթա
ացքում առա
ավել ազդե
եցիկ

ինո
ովացիաները
ը կստեղծ
ծվեն տվյա
ալների և
արհ
հեստական բանական
նության, ին
նչպես նաև
և
առո
ողջապահա
ական տեխ
խնոլոգիաներ
րի ոլորտ-ներ
րում (տե՛ս գծ
ծապատկեր
ր 2):
Փորձագետ
տների կարծ
ծիքով, ինով
վացիաների՝՝
առա
աջիկա տա
արիներին բա
աշխվածութ
թյունն ըստ
տ
տա
արածաշրջան
նների շար
րունակելու է մնալլ
անհ
հավասարա
աչափ։ Նրանց պնդմամ
մբ՝ ինովա-ցիո
ոն զարգացա
ած համակա
արգ ունեցող
ղ երկրները
ը
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կզարգացն
նեն նորարա
արությունները բավակա
անին
տարբեր ոլորտներում
ո
մ: Կանխատ
տեսվում է,, որ
արևմտյան
ն երկրները
ը՝ ԱՄՆ-ն, Մեծ Բրիտ
տանիան, ԵՄ-ն, Կանադ
դան, Ավստր
րալիան և Նոր
Զելանդիան, ամենաշա
ատ ինովացի
իաները կստ
տեղծեն բժշկոււթյան, մատ
տակարարման ցանցոււմ և

աշխ
խատանքի կառավար
րման հետ կապված
ծ
տեխ
խնոլոգիանե
երում, բա
այց Չինաս
ստանը և
Ռոււսաստանն՝ ավելի քիչ չափով՝ հիմ
մնականում
մ
տվյալների և արհեստակ
կան բանա
ականության
ն
ոլոր
րտներում։

Գ
Գծապատկեր
2․ Այն ոլորտ
տները, որտեղղ առաջիկա 2--5 տարում առ
ռավել կզարգա
անան տեխնո
ոլոգիական
ի
ինովացիաներ
րը

Կարևոր է այն
ն դիտարկո
ումը, որ այս
հետազոտո
ության տե
եխնոլոգիակ
կան ոլորտն
ների
միջև կա էա
ական փոխ
խկապվածոււթյուն։ Օրին
նակ՝
տվյալների և արհես
ստական բա
անականութ
թյան
ոլորտի ինովացիան
ի
ները անխ
խուսափելիո
որեն
կանդրադա
առնան այլլ ոլորտներ
րի՝ մասնա
ավորապես՝
ավտոմատ
տացման
և
բժշկա
ական
տեխնոլոգի
իաների վրա
ա: Հատկան
նշական է նաև,
ն
որ չնայա
ած այս իրավիճակու
ի
ւմ զարգա
ացած
երկրների կողմից ինո
ովացիաներ
րի զարգացման
ավելի մեծ
ծ հնարավոր
րություններ
րին՝ զարգա
ացող
երկրները ևս
և կգնան ոլորտի
ո
առա
աջխաղացմա
անը՝
տնտեսությ
թյունն ավելլի կայունացնելու անհ
հրաժեշտություւնից ելնելով
վ։
Մարդու կողմից այս
ա շրջանում շատ ինո
ովաա
մ են, թե ինչքան
ի
հեռ
ռուն
ցիաներ ապացուցում
կարող են գնալ
գ
մարդկ
կային միտք
քն ու հնարա
ավորություննե
երը։ Կորոն
նավիրուսի ազդեցութ
թյան
պայմաննե
երում մանրա
ածախ առևտ
տրով զբաղվ
վողները սկսեցին արտոն
նագրել օրինակ՝ Amazon-ի
«Just Walkk Out» տեխ
խնոլոգիան, որը համա
ատեղում է համակարգչ
հ
չային տես
սողությունը
ը և
արհեստակ
կան բանակ
կանությունը` հաճախո
որդներին ուղղ
ղակիորեն հաշիվը փո
ոխանցելով այն
ժամանակ,, երբ նրանք
ք դուրս են գալիս խա
անութից։ Բազ
զմաթիվ մշշակութային
ն կենտրոն
ններ՝
թանգարան
ններ, պատ
տկերասրահն
ներ, կինոթա
ատրոններ, հա
ամերգասրա
ահներ, ինչպե
ես նաև անկ
կախ
երաժիշտնե
եր և արվես
ստագետներ
ր, գտան իր
րենց
լսարանի հետ
հ
առցանց հարթակ
կների միջո
ոցով
կապվելու միջոցներ։
մ
Չինաս
ստանը, որն
ն արդեն հա
ամաշխարհա
ային
մակարդակ
կով համար
րվում է Կորոնավիրո
Կ
ուսի
դեմ պայք
քարում ար
րդյունավետ
տ հակազդ
դման
միջոցառոււմներ իրա
ականացնող
ղ պետությյուն,

ինո
ովացիոն տեխնոլոգիա
տ
աները շարո
ունակում է
օգտ
տագործել տարբեր
տ
ոլո
որտներում՝՝ կանխար-գելե
ելով վարակ
կի հնարավո
որ նոր ալիք
քի բռնկման
ն
ռիս
սկը [13] ։ Օր
րինակ՝ նախ
խագծվեցին ռոբոտներ՝՝
դեղ
ղորայք, կեր
րակուրներ մատակարարելու և
հիվ
վանդանոցնե
երում մահճ
ճակալի սա
ավաններ և
աղբ
բը հավաքե
ելու համար
ր [15]: Էլե
եկտրոնային
ն
առև
ևտրի հսկա
ան՝ JD-ն, մշա
ակեց անօդ
դաչու թռչող
ղ
սար
րքի օգտագ
գործմամբ ծրագիր՝ ծանրոցները
ծ
ը
գցե
ելու և ախտ
տահանիչ գո
ործողություւններ իրա-կան
նացնելու համար
հ
[12], իսկ ար
րհեստական
ն
բան
նականությա
ամբ աշխա
ատող խելա
ացի սաղա-վար
րտները կա
արողացան հ
հինգ մետր շառավղով
վ
բաց
ցահայտել թոքաբորբո
ով հիվանդ
դ անցորդ-ներ
րին [11]։ Իտալիան,
Ի
որը համա
արվում էր
ր
Եվր
րոպայի Կոր
րոնավիրուս
սի բռնկման
ն էպիկենտ-րոն
նը, ռոբոտնե
երն օգտագո
ործում է սն
ննդի առաք-ման
ն և առող
ղջության ա
առօրյա ցոււցանիշների
ի
մոն
նիթորինգի համար:
հ
Ինովացիա
աների ֆին
նանսական ենթակա-ռուց
ցվածքի զա
արգացման հ
հնարավորո
ությունների
ի
տես
սանկյունից կարևոր է այն հանգա
ամանքը, որ
ր
համ
մավարակի շրջանում ա
աճեց և շար
րունակում է
աճե
ել ինովացի
իաների և մ
մրցունակ գաղափարգ
ներ
րի համար ֆինանսակա
ֆ
ան միջոցնե
եր գտնելոււ
հնա
արավորությյունը, քանի
ի որ ամբող
ղջ աշխար-հում
մ մի շար
րք հիմնադր
րամներ մե
եծ թափով
վ
սկս
սեցին
դր
րամաշնորհն
ների
տրամադրման
ն
գոր
րծընթաց [199], ինչպիսի
իք են՝ Alicee COVID-199
Bussiness Centeer, Biocom Coronaviru
us Resourcee
Cen
nter, Centerr for Ameerican Entreepreneurshipp
(CA
AE) Policy Responses,
R
C
City of San Diego
D
Smalll
Bussiness Relieff Fund, Co.S
Starters Reco
overy Guide,,
Corronavirus Information aand Resources for VCss
and Startups, COVID
C
Reseearch Grantts-ը և այլն։։
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Այս գործընթացում մեծ կարևորություն ունի
նաև շուկայահանման ենթակառուցվածքի նոր
հնարավորությունների օգտագործումը ևս, քանի
որ առցանց հարթակները որպես ենթակառուցվածքի բաղադրիչ կարող են մեծ դեր խաղալ
շուկայահանման գործընթացն ավելի դինամիկ
կազմակերպելու համար: Սակայն վեջինս չի
կարող նաև գործել առանց տեղեկատվական
ենթակառուցվածի ինտենսիվ օգտագործման,
քանի որ նոր իրավիճակը ենթադրում է
համաշխարհային շուկայում նոր պահանջումների ձևավորում, իսկ տեղեկատվական ենթակառուցվածքի տարբեր օբյեկտների օգտագործումը հնարավորություն կստեղծի հնարավորինս ճիշտ թիրախավորելու սեգմենտը և
շուկայի պահանջմունքները:
Այն բիզնեսների համար, որոնք սովորաբար
չեն օգտագործում թվային և ավտոմատացման
տեխնոլոգիաները, ճգնաժամը ձևավորեց սպառողների հետ փոխհարաբերությունների նոր
պայմաններ: Ամբողջ աշխարհում փոխվեց
կրթության ձևաչափը՝ ձևափոխելով դպրոցների,
համալսարանների ուսուցման գործընթացի
բովանդակությունը։ Կադրային ենթակառուցվածքի և առհասարակ կրթության ոլորտում
ճգնաժամը
ինովացիոն
տեխնոլոգիաներին
արագ հարմարվելու և մեծ ծավալով վերջիններիս օգտագործման հնարավորություն ստեղծեց: Այլ հավասար պայմաններում դժվար է
պատկերացնել ինովացիոն տեխնոլոգիաների
նման կտրուկ մուտքը կրթության ոլորտ: Այս
գործընթացը հնարավորություն կարող է ստեղծել կադրերի պատրաստման գործընթացում
օգտագործելու նաև տեխնոլոգիաների կիրառության այն հնարավորություններն ու փորձը, որը
կուտակվեց համավարակի շրջանում:
Վիրուսի տարածման արդյունքում տնտեսությունների փոփոխություններին հետևելը
մինչ այժմ ցույց է տվել, որ հիվանդության
տարածումը կանխելու գործում մեծ դեր են
կատարում տարբեր երկրներում բջջային
հեռախոսների միջոցով կապի հետագծման
նախաձեռնությունները։ Որոշ ժամանակ առաջ
Apple-ը և Google-ը հայտարարեցին համատեղ
նախագիծ, որը կօգտագործի հեռախոսի կարճ
հեռավորության վրա հիմնված Bluetooth-ի
ազդանշանային ցանցի օգտագործմամբ՝ հիվանդության
տարածումը
հետևելու
համար:
Իսրայելը, Սինգապուրը և Հարավային Կորեան,
ինչպես նաև այլ երկրներ, օգտագործեցին
գտնվելու վայրի տվյալների, տեսախցիկների
նկարահանումների և վարկային քարտերի
տվյալների համադրություն՝ իրենց երկրներում
վարակի տարածումը հետևելու համար [9]:
Արհեստական բանականության օգտագործման օրինակ է MIT-ի համակարգչային
գիտության և արհեստական հետախուզության

լաբորատորիայի (CSAIL) հետազոտողների
կողմից մշակված սարքը, որն օգնում է բժիշկներին հեռակա կարգով վերահսկել հիվանդությունները [14]։
Եվ ի վերջո, ստեղծված իրավիճակից շահած
դուրս կարող են գալ այն կազմակերպությունները, որոնք բոլոր ստեղծված ռիսկերն ու մարտահրավերները կդիտեն որպես նոր հնարավորություններ։ Ահա այն հիմնական հնարավորությունները, որոնք ինովացիոն ոլորտի համար
համավարակի պայմաններում կարող են
ստեղծվե.
 Հարկադիր փորձը և ռիսկը կարող է
օգնել ընկերություններին հետճգնաժամային
փուլում դառնալ խելացի և շատ ավելի ճկուն:
Օրինակ՝ ճգնաժամից առաջ ընկերություններից
հեռավար աշխատանքի ներդրումը և փորձարկումը կարող էր պահանջել հավելյալ ժամանակի,
միջոցների և ռեսուրսների ներդրում, սակայն
կազմակերպություններին դրդեց արագ և
արտակարգ որոշումների կայացման, սակայն
վստահաբար նման իրավիճակից հետո այն
վերջիններիս կբարձրացնի ուրիշ ճկունության և
հարմարվողականության մակարդակ։
 Կշահեն այն կազմակերպությունները,
որոնք այս շրջանում կդրսևորեն ճկունություն
կամ կունենան փոփոխությունների հանդեպ
հարմարվողականություն և կկարողանան առաջարկը համապատասխանեցնել նոր պահանջարկի պայմաններին։ Օրինակ՝ ձեռքերի
մաքրման, օդափոխիչների և անձնական
պաշտպանիչ սարքավորումների նման ապրանքների պակասությունները ընկերություններին
դրդում են վերապրոֆիլավորվել՝ այդ ապրանքների պահանջները բավարարելու համար:
 Հատկանշական է այն, որ ճգնաժամային
իրավիճակում ինովացիաների առևտրայնացման գործընթացը հաճախ պահանջում է մի
շարք դերակատարների ներգրավվածություն,
որոնք աշխատում են կարևոր տեխնիկական
խնդիրներ և անորոշություններ լուծելու համար:
Մեկ նպատակի իրականացման գործում
տարբեր դերակատարների ներգրավվածությունը հնարավորություն է համախմբելու տարբեր հմտությունների, գիտելիքիների տեր մարդկանց և գործընթացներն հարմարեցնելու նոր
արդյունաբերական մեկնարկի և առևտրային
փուլի վրա [16]։
 Կորոնավիրուսի ազդեցության պայմաններում գիտելիքների փոխանակումը կարող է
հնարավորություն ստեղծել կրճատելու արդյունաբերական շղթայի առևտրայնացման փուլը:
Նման փոխանակումը կարող է օգնել հաղթահարել Կորոնավիրուսի բուժում կամ պատվաստանյութեր գտնելու բարդությունը, ինչպես նաև
հնարավորություն տալ գիտնականներին սովո-
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րելու միմյանց գիտական ձեռքբերումներից և
առաջընթացներից, ինչպես նաև ապահովելու
գիտելիքների փոխանցման դյուրին ընթացքը։
Ինչպես նշում է ՄԱԿ-ի Քենան-Ֆլեյլեր բիզնեսի
դպրոցի հետազոտող Քրիս Բինգհեմը, չնայած
ընթացիկ դժվարություններին ճգնաժամային
փուլում կոլեկտիվ գործողությունները խիստ
կարևոր են: Ըստ նրա՝ ավելի ու ավելի քիչ
հավանական է, որ մեկ կազմակերպություն
կարող է ունենալ բոլոր գիտելիքները, հմտությունները և ռեսուրսներն արդյունավետ
մշակելու Կորոնավիրուսի հակազդման գործողություններ, հետևաբար անհրաժեշտ է հավաքական գործողությունների իրականացում:
Այսինքն՝ համավարակի բուժում կամ պատվաստանյութ գտնելը կախված է նաև ներդրումներ
ներգրավելուց և համագործակցության պատրաստակամությունից [17]։ Նոր իրավիճակը
ընկերություններին մղում է նոր համագործակցությունների, քանի որ օրինակ՝ ավտոմեքենա
արտադրողները համագործակցում են այն
ընկերությունների հետ, որոնք օդափոխիչներ են
արտադրում՝ ռեսուրսների փոխլրացման պայմանով լրացնելով վերջինիս պահանջարկը, որն
առաջացել է շուկայում։ Այս գործընթացը հնարավորություններ կարող է ստեղծել կազմակերպությունների համար՝ ինտեգրման և փոխգործակցային մթնոլորտում առավել արդյունվետ
լինելու համար [17]։
 Ստեղծված իրավիճակը ցույց տվեց, որ
սպառողի նախասիրությունների փոփոխություններին արագ հարմարվելը կարող են
առաջացնել արժեքավոր բիզնես հնարավորություններ: Սրա արդյունքում թվային տեխնոլոգիաների, ձևաչափերի և բովանդակության
պահանջարկը կուժեղանա և կավելանա բարձր
և թվային տեխնոլոգիաներում ներդրումները։
Մտավոր կապիտալի և նորարարական
գաղափարները վերանայելու փուլում շատ
կարևոր է, որ կազմակերպությունները ուշադրություն դարձնեն միջոցների և ժամանակի
ճիշտ կառավարմանը, ինչպես նաև այն հիմնախնդիրներին, որոնք կարող են առաջանալ
հնարավորությունների հետ մեկտեղ․
 Մտավոր սեփականության պաշտպանությունը: Ճգնաժամային իրավիճակում մեծ է
օրինազանցների և մտավոր սեփականության
պաշտպանության նկատմամբ խախտումների
դեպքերի ավելացումը։
 Կազմակերպության ստեղծագործական
թիմի արագ մոբիլիզացումն ու կրեատիվ
գաղափարների գեներացումը՝ տնտեսական
ներուժ ունեցող գաղափարների շուրջ, որոնք
կխթանեն բիզնեսը վերականգնման փուլում և
դրանից հետո:

 Հնարավորինս փորձել օգտվել կառավարության առաջարկած ծրագրերից և աջակցության փաթեթներից, քանի որ այս փուլում
էապես մեծացել է ինովացիաների հանդեպ
պահանջարկը, լավ գաղափարների դեպքում
մեծացել է դրա ֆինանսավորման հավանականությունը, որն էլ կարող է բիզնեսի զարգացման
մեծ հանրավորություններ բացել։
Համավարակի պայմանները ևս մեկ անգամ
ապացուցեցին, որ ճգնաժամային իրավիճակից
առավել քիչ կորուստներով կարող են դուրս գալ
այն տնտեսությունները, որոնց տնտեսական
քաղաքականության էական մաս է կազմում
ինովացիաներին ուղղված ներդրումների ներգրավումը, ինովացիոն ենթակառուցվածքների
զարգացումն ու Ազգային ինովացիոն համակարգի մրցունակության բարձրացումը։ Տարբեր
ոլորտների տեխնոլոգիատարությունը թույլ է
տալիս այդ պետություններին շատ արագ
արձագանքել այն բոլոր շոկերին, որոնց ազդեցությունը կարող է էապես նվազեցնել տնտեսական աճի ցուցանիշները։
Վերլուծելով աշխարհում տիրող իրավիճակը՝ մեկ բան կարելի է փաստել հստակ․ ճգնաժամային իրավիճակից շատ կազմակերպություններ դուրս կգան պարտվողի, շատերը՝
շահողի դերում, սակայն դրա արդյունքում
կստեղծվեն նոր հնարավորություններ, կազմակերպությունները կգտնեն փոխգործակցության
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Особенности государственного финансового управления в РА
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gevorg.baghdasaryan20@gmail.com
Аннотация: Данная статья посвящена изучению особенностей управления государственными финансами в
Республике Армения за первые 7 месяцев 2019–2020 годов, что дает возможность понять влияние
экономического и социального кризиса на государственный финансовый сектор. В статье упоминаются
основные показатели государственного бюджета: расходы государственного бюджета, доходы, дефицит и
профицит. В статье сравнивается месяцы январь-июль 2019 и 2020 гг. с целью анализа бюджета, понимания
основных направлений расходов, изучения налоговых поступлений как основного источника доходов,
выявления причин бюджетного дефицита прямого воздействия эпидемии на эти показатели. В результате всего
этого были внесены определенные предложения, которые помогут избежать дальнейшего углубления дефицита
государственного бюджета в краткосрочной и долгосрочной перспективе.
Ключевые слова: Государственные финансы, государственное финансовое управление, государственный
бюджет, налоги
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gevorg.baghdasaryan20@gmail.com
Abstract: This article is devoted to the study of the peculiarities of public finance management in the Republic of
Armenia for the first 7 months of 2019 and 2020, which makes it possible to understand the impact of the economic and
social crisis on the public financial sector. The article mentions the main indicators of the state budget: state budget
expenditures, revenues, deficit and surplus. This article compares the months January-July 2019 and 2020 in order to
analyze the budget, understand the main directions of expenditures, study tax revenues as the main source of income,
identify the causes of the budget deficit of the direct impact of the epidemic on these indicators. As a result of all this,
certain proposals have been made that will help to avoid further deepening of the state budget deficit in the short and
long term.
Keywords: Public finance, public financial management, state budget, taxes

Պետությունը քաղաքական կազմակերպություն է, և, ինչպես ցանկացած կազմակերպության, այնպես էլ պետության առջև դրված նպատակներից է սեփական գոյության պահպանումը, որի համար անհրաժեշտ են ֆինանսական
միջոցներ [1, էջ 17]: Հատկապես արդի սոցիալտնտեսական մարտահրավերների պարագայում
ավելի է ընդգծվում պետության դերը պետական
ֆինանսական կառավարման և ֆինանսական
համակարգի կայունության ապահովման գործում: Պետությունը, ի դեմս պետական կառավարման մարմինների, կատարում է այնպիսի
գործառույթներ, ինչպիսիք են տնտեսական,
սոցիալական, անվտանգության ապահովման,
բնապահպանության և այլն [2, էջ 13]: Այդ գոր-

ծառույթների իրականացման պատշաճ կազմակերպումն էլ ենթադրում է ֆինանսական միջոցների առկայություն, որոնք պետության գոյության հիմքն են, և դրանք ընդունված է անվանել
պետական ֆինանսներ:
Պետական ֆինանսները համարվում է
ցանկացած պետության ֆինանսական համակարգի կարևոր բաղադրիչը, որը սերտորեն
կապված է բանկային և ապահովագրական
համակարգերին: Հետևաբար, չունենալով պատկերացում պետական ֆինանսների և նրանց
կատարած գործառույթների մասին՝ դժվար է
հետևություններ անել տվյալ երկրում գործող
ֆինանսավարկային համակարգի մասին:
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Սույն հոդվածի նպատակն է ուսումնասիրել
ՀՀ-ում ֆինանսական համակարգի տարրերից
գլխավորը՝ պետական բյուջեն, նրա ցուցանիշները՝ դիտարկվող ժամանակաշրջան ընդունելով
համավարակից առաջ և հետո ընկած ժամանակահատվածները, փորձել հասկանալ միտումները և կատարել անհրաժեշտ հետևություններ:
Նախ հասկանանք պետական ֆինանսների
և նրանց գործառույթների էությունը, որը հնարավորություն կտա դատողություններ անել
ֆինանսական համակարգի վերաբերյալ:
Պետական ֆինանսները իրենից ներկայացնում է ֆինանսական հարաբերությունների
ամբողջություն, որը ապահովում է ներքին և
արտաքին պետական քաղաքականության նպատակների նվաճում [3, էջ 7]: Այդ հարաբերությունները պայմանավորված են տարբեր մակարդակներում ֆինանսական ռեսուրսների
ձևավորմամբ, որոնք հետագայում օգտագործվում են սոցիալ-տնտեսական տարբեր խնդիրների լուծման նպատակով:
Պետական ֆինանսների դերն ու նշանակությունը որոշվում են ֆինանսական միջոցների
ծավալով, որոնք անհրաժեշտ են Կառավարությանը իր նպատակների իրականացման համար:
Պետական ֆինանսները Կառավարության գործունեության հիմքն են, և միայն դրամական
միջոցների բավարար քանակի դեպքում է
հնարավոր դառնում իրականացնել պետության
սոցիալական քաղաքականությունը, նպաստել
տնտեսության առանձին հատվածների աշխուժացմանը, կատարել գիտական հետազոտություններ, ապահովել ազգային անվտանգությունը և այլն: Պետական ֆինանսները մակրոէկոնոմիկական կարգավորման հզոր լծակ է,
քանի որ հենց այդ գործիքի միջոցով պետությունը կարող է լուծել բազմաթիվ խնդիրներ՝
կառավարել տնտեսական աճի տեմպերը,
ապահովել գների կայունությունը, կարգավորել
վարկային տոկոսը, զսպել շուկայական տատանումները [4, էջ 5]: Ինչպես ցանկացած երևույթի,
այնպես էլ պետական ֆինանսների բովանդակությունը արտացոլվում է նրա գործառույթներում: Տարբերում ենք 3 գործառույթ [5].
1. Բաշխման գործառույթ
Մենք գիտենք, որ Կառավարությունն է
պատասխանատու այնպիսի գործառույթների
կատարման համար, ինչպիսիք են ազգային
անվտանգության ապահովումը, կրթության,
առողջապահության ոլորտի կարգավորումը,
պետական սահմանների հսկումը և այլն: Այս
գործառույթների
իրականացման
համար
Կառավարությունը օգտագործում է պետական
բյուջեի
միջոցները՝
փորձելով
դրանք
արդյունավետորեն բաշխել տարբեր ոլորտների
միջև՝ այդպիսով ունենալով ցանկալի արդյունք:
Եվ ՀՆԱ-ի ու ԱԵ-ի բաշխման միջոցով էլ ապա-

հովում է տնտեսության տարբեր ճյուղերի բնականոն աշխատանքը:
2. Վերաբաշխման գործառույթ
Աշխարհի բոլոր երկրներում տարբեր մարդկանց եկամուտների և հարստության միջև կան
էական տարբերություններ: Վերաբաշխման
գործառույթի էությունը կայանում է նրանում, որ
հնարավորինս կրճատի այդ անհավասարությունը եկամուտների և հարստության վերաբաշխման միջոցով:
Պետական ֆինանսների ոլորտում այդ խնդրի
լուծման համար կան 3 հիմնական տարբերակներ.
 Ներդնել հարկման պրոգրեսիվ համակարգ,
որի պարագայում մարդկանց եկամուտների
աճին զուգընթաց կաճեն նաև նրանց
կողմից պետական բյուջե վճարվող հարկերի
դրույքաչափերը
 Պրոգրեսիվ հարկերը օգտագործել հանրային ծառայությունների ֆինանսավորման
համար, ինչպիսիք են մատչելի բնակարանի
ձեռքբերումը,
առողջապահությունը
և
սոցիալական տարբեր տեսակի աջակցությունները
 Հարկերի առավել բարձր դրույքաչափեր
օգտագործել
պերճանքի
առարկաների
նկատմամբ, օրինակ՝ թանկարժեք մեքենայի
համար:
3. Կայունացման գործառույթ
Ցանկացած տնտեսություն ունենում է և՛
վերելքներ, և՛ վայրէջքներ: Այդպիսի իրավիճակները տնտեսությունում հանգեցնում են անկայունության: Կայունացան գործառույթի էությունը կայանում է նրանում, որ վերացնի կամ
գոնե նվազագույնի հասցնի այդպիսի տատանումները և չեզոքացնի դրանց ազդեցությունը
տնտեսության վրա:
ՀՀ-ում պետական ֆինանսական կառավարումը իրականացնում է ՀՀ Ֆինանսների նախարարությունը, որի հիմնական առաքելությունն է ֆինանսների արդյունավետ կառավարման, հարկաբյուջետային, ինչպես նաև դրամավարկային քաղաքականության կոորդինացման
միջոցով նպաստել տնտեսության զարգացմանը
[6]:
Ընդհանուր առմամբ, պետական ֆինանսական կառավարումը վերաբերում է պետական
բյուջեի ձևավորմանը, ծախսային ուղղությունների որոշմանը և դրանց կառավարմանը:
«Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային
համակարգի մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի
համաձայն՝ պետական բյուջեն պետությանը
Սահմանադրությամբ և օրենքներով վերապահված լիազորությունների իրականացման համար անհրաժեշտ դրամական միջոցների
ձևավորման և ծախսման որոշակի ժամանակա-
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հատվածի ֆինանսական ծրագիրն է: Ընդ որում,
այդ միջոցները խմբավորվում են ըստ հետևյալ
հիմնական տեսակների՝ հարկեր և տուրքեր,
պաշտոնական
դրամաշնորհներ
և
այլ
եկամուտներ:
ՀՀ
պետական
բյուջեի
մշակման
գործընթացը սահմանվում է «Հայաստանի
Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին» ՀՀ օրենքով: Բյուջետային գործընթացը
պաշտոնապես սկսվում է ՀՀ վարչապետի
կողմից տվյալ տարվա բյուջետային գործընթացը
սկսելու մասին որոշումը ստորագրելու օրվանից:
Հաշվի առնելով իրականացվելիք ծրագրերի
համար անհրաժեշտ ռեսուրսների սահմանափակությունը` ՀՀ Կառավարությունը մշակում և
ՀՀ Ազգային ժողովի քննարկմանն է ներկայացնում հաջորդող տարվա պետական բյուջեի
նախագիծը բյուջետային տարին սկսվելուց առնվազն 90 օր առաջ: Պետական բյուջեն ընդունվում է մինչև բյուջետային տարին սկսվելը: Եթե
այդ ժամկետում պետական բյուջեն չի
ընդունվում, ապա մինչև պետական բյուջեի
ընդունումը ծախսերը կատարվում են նախորդ
տարվա բյուջեի համամասնություններով [7]:
2019 թ ՀՀ պետական բյուջեն ունեցել է
հետևյալ տեսքը (մլրդ դրամ) [8].
1. Եկամուտների գծով` 1,496,4
2. Ծախսերի գծով՝ 1,648
3. Դեֆիցիտ՝ 151,6
2020թ. նախատեսվում է պետական բյուջեի
եկամուտները հասցնել 1,695 մլրդ-ի՝ նախորդ

տարվա համեմատ ավելացնելով 198.6 մլրդ
դրամով, իսկ ծախսային մասը՝ 207.7 մլրդ
դրամով [9]:
Ինչպես արդեն նշվել է, պետական բյուջեի
եկամուտները ձևավորվում են 3 աղբյուրներից`
հարկային եկամուտներ և պետական տուրքեր,
պաշտոնական դրամաշնորհներ և այլ եկամուտներ: 2019թ. պետական բյուջեի եկամուտների
գրեթե 94 տոկոսը կազմել են հարկային
եկամուտները և պետական տուրքերը, իսկ
համապատասխանաբար 2.6 և 3.4 տոկոս կազմել են պաշտոնական դրամաշնորհները և այլ
եկամուտները: 2020թ. ցուցանիշները շատ չեն
տարբերվում. Հարկային եկամուտները և պետական տուրքերը կազմել են բյուջեի եկամուտների 95 տոկոսը, պաշտոնական դրամաշնորհները` 2, իսկ այլ եկամուտները` 3 տոկոս:
Սակայն պետք է հաշվի առնել, որ 2020թ. Ցուցանիշները միայն նախօրոք պլանավորված ցուցանիշներ են և երկրում տիրող սոցիալ-տնտեսական, ինչպես նաև քաղաքական ճգնաժամով
պայմանավորված` փաստացի ցուցանիշները
կունենան զգալի շեղում: Փորձենք կատարել
2019 և 2020 թթ. պետական բյուջեի ծախսերի և
եկամուտների առաջին 7 ամիսների վերլուծություն՝ փորձելով հասկանալ սոցիալական և
քաղաքական ճգնաժամերի ազդեցությունը այդ
ցուցանիշների վրա: Ըստ ՀՀ Վիճակագրական
կոմիտեի տվյալների` ունենք հետևյալ ցուցանիշները.
2019 թ.հունվար‐հուլիս 2020 թ.հունվար‐հուլիս

Պ ետ ա կա ն բյուջ եի եկա մ ուտ ներ , ընդա մ ենը

884 480.0

833 348.7

Ծ ա խսեր , ընդա մ ենը

777 177.3

938 229.1

Պ ա կա սուրդ (‐)/ հա վելուրդ (+)
Ֆինանսավորում

107 302.7

‐104 880.4

‐107 302.7

104 880.4

ֆինանսավորման ներքին աղբյուրներ

‐55 283.6

59 706.1

բանկային հատված

‐76 775.2

54 603.3

ոչ բանկային հատված

21 491.6

5 102.8

ֆինանսավորման արտաքին աղբյուրներ

‐52 019.1

45 174.3

Աղյուսակ 1. 2019 և 2020թթ. հունվար-հուլիս ամիսների պետական բյուջեի ծախսերի և եկամուտների կառուցվածք
(մլն դրամ) [10].

Աղյուսակ 1-ի տվյալներից պարզ է դառնում,
որ 2020 թ. նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ տեղի են ունեցել զգալի
փոփոխություններ, մասնավորապես պետական
բյուջեի եկամուտները նվազել են մոտ 6 %-ով,
ծախսերն ավելացել են 20 %-ով, և 2019 թ.
համեմատ 2020 թ. նույն ժամանակահատվածում
արդեն ունենք պետական բյուջեի դեֆիցիտ:
2020 թ. այսպիսի զգալի փոփոխությունները
պայմանավորված են մարտին Հայաստան
ներթափանցած կորոնավիրուսի համավարակով, երբ շատ տնտեսավարող սուբյեկտների
մոտ արձանագրվեց եկամուտների նվազում, որը

հանգեցրեց պետական բյուջե մտնող հարկերի
ծավալի նվազման, հետևաբար նվազեցին նաև
բյուջեի եկամուտները, և դրան հակառակ
ավելացան սոցիալական և տնտեսական ծախսերը՝ ուղղված համավարակի հետևանքների
չեզոքացմանըւ: Այս համատեքստում կարևոր է
տեսնել պետական բյուջեի եկամուտների կառուցվածքում հարկերի և տուրքերի տեսակարար
կշիռը և դրա փոփոխությունը նախորդ ժամանակաշրջանի համեմատ: Ըստ ՀՀ Վիճակագրական կոմիտեի հրապարակումների՝ ունենք
հետևյալ պատկերը.
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Գծապատ
տկեր 1. 2019 և 2020 թթ. հոունվար-հուլիսս ամիսների պետական
պ
բյոուջեի եկամուտ
տների կառուցցվածքում
հարկերի և տուրքերի տեեսակարար կշի
շիռը (մլն դրամ, % ) [10].

Ինչպե
ես երևում է գծապատ
տկեր 1-ից, 2019
2
թ. համեմա
ատ 2020 թ. նվազել են գրանցել գր
րեթե
բոլոր հար
րկատեսակն
ները, որի ազդեցությամբ
պետական
ն բյուջե մո
ուտքագրվո
ող հարկերի
ի և
տուրքերի ընդհանուր
ր գումարը նվազել է` 832
միլիարդից հասնելով
վ 790 միլի
իարդի: Զգ
գալի
փոփոխութ
թյուններ են
ե կրել նա
աև ընդհան
նուր
հարկերի և տուրքե
երի կառուց
ցվածքում մեծ
տեսակարա
ար կշիռ ունեցող հարկ
կատեսակնե
երը`
ավելացված արժեքի
ի հարկը և եկամտա
ային
հարկը` հա
ամապատաս
սխանաբար նվազելով 3.9
3 և
1.1 տոկոս
սային կետե
երով: Պետ
տական բյուջեի
եկամուտնե
երի կառո
ուցվածքում հարկերի
ի և
տուրքերի
տեսակա
արար
կշռի
այսպ
պիսի
փոփոխութ
թյունները
պայմանա
ավորված
են

պա
ահանջարկի և դրա
ան հետևա
անք նաև
և
առա
աջարկի
նվազմամբ,,
որը
բերում
բ
է
արտ
տադրությա
ան ծավալն
ների կրճա
ատման և
հաս
սույթի նվա
ազման, ինչպ
պես նաև հետևանք
հ
է
ֆիզ
զիկական անձանց եկամ
մուտների նվազման:
ն
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ումնասիրեն
նք պետակա
ան բյուջեի
ի
ծախ
խսային հա
ատվածը՝ հա
ասկանալու համար, թե
ե
ինչպ
պիսի համա
ամասնություններով են կատարվելլ
և կատարվում
կ
մ ծախսերը
ը, որոնք են
ե գերակա
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ուղղ
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Ներկայաց
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տ գործառ
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պատկե
երացում
է
տալիս
ս
ծախ
խսերի նպ
պատակայնո
ության և ոլորտների
ի
առա
աջնայնության ու կարև
ևորության մասին:
մ
2019թ.հունվ
վա ր-հուլիս

2
2020թ.
հունվ
վա ր-հուլիս

Ծ ա խ սեր,
ս
ընդա մե
ենը
վում`
ա յդ թվ
1 սոցիա
ա լա կա ն պ ա շտ պ ա նությու
ւն

777 177.3

9
938
229.1

257 448.4

3 3 308.6
31

2 Ընդհա
ա նուր բնույթի
ի հա նրա յին ծա
ծ ռա յությունն
ներ

158 292.3

174 115.6

3 Պ ա շտ պ ա նություն
109 303.5
ա րգ,ա նվտ ա նգություն և դա
դ տ ա կա ն
Հա սա րա կա կա ն կա
4 գործո
ունեություն
72 004.9

149 502.1

5 Կրթու
ւթյուն

71 510.1

8 909.9
87

6 Առողջ
ջա պ ա հությու
ւն

41 902.8

6 484.9
68

7 Տնտ ես
սա կա ն հա րա
ա բերություննե
եր

41 582.9

4 653.2
41

8 Հա նգի
իստ ,մշա կու
ւյթ և կրոն

16 124.9

19 916.5

9 Բնա կ.
.շինա րա րությ
թ ուն և կոմու
ւն
նա լծա ռա յու
ւթյ
թ ուններ

6 323.1

2 998.5

2 684.5

1 994.7

10 Շրջա կա
կ միջա վա յրի
ր պ ա շտ պ ա նու
ն թյուն

7 345.1
78

Աղյոուսակ 3. 20199 և 2020 թթ. հունվար-հուլի
հ
իս ամիսների պետական բյյուջեի ծախսեր
երն ըստ գործա
առնական
դասակկարգման (մլն դրամ).
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Регион и мир, 2021, № 1
Աղյուսակ 3-ում ներկայացված է պետական
բյուջեի ծախսերի գործառնական դասակարգումը,
այսինքն՝
բաշխվածությունն
ըստ
պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթների:
Ինչպես երևում է և՛ 2019, և՛ 2020թթ. պետական
բյուջեի 60 %-ից ավելին հատկացվում է
սոցիալական ոլորտին, ընդհանուր բնույթի
հանրային ծառայությունների մատուցմանը և
երկրի պաշտպանությանը: Ընդհանուր ծախսերի կառուցվածքը 2020 թ. բացարձակ արժեքով
կրել է զգալի փոփոխություններ: Ընդհանուր
ծախսերը ավելացել են մոտ 160 միլիարդով, որը
տեղի է ունեցել հիմնականում սոցիալական
պաշտպանության, ընդհանուր բնույթի հանրային ծառայությունների և պաշտպանությանն
ուղղվող ծախսերի հաշվին: 2020 թ. հունվարհուլիս ամիսներին մեծ
չափով աճել են
կրթության ոլորտին ուղղվող ծախսերը՝ գրեթե
23 %-ով: Մեծ աճ են գրանցել նաև սոցիալական
պաշտպանությանը, ինչպես նաև առողջապահությանն ուղղվող ծախսերը, որոնք կապված են
Կառավարության կողմից ընդունված աջակցության ծրագրերի հետ, որոնք ուղղված են
համավարակի սոցիալական և տնտեսական
հետևանքների չեզոքացմանը: Նվազել են միայն
բնակարանային շինարարությանը և կոմունալ
ծառայություններին ու շրջակա միջավայրի
պաշտպանությանն ուղղվող ծախսերը: Հաշվի
առնելով ՀՀ-ում տիրող սոցիալ-տնտեսական
ճգնաժամը, ինչպես նաև ԱՀ-ում տիրող
պատերազմական իրավիճակը՝ սպասվում է, որ
երկրի պաշտպանությանն ուղղվող ծախսերը
կգրանցեն զգալի աճ:
Պետական բյուջեի ծախսերի և եկամուտների միջև կարող են որոշ անհամապատասխանություններ լինել, այսինքն՝ եկամուտները
կարող են գերազանցել ծախսերը, որի արդյունքում առաջանում է բյուջեի հավելուրդ, հակառակ դեպքում՝ պակասուրդ կամ դեֆիցիտ:
Առանձնացվում է նաև երրորդ տարբերակ՝
հաշվեկշռված բյուջե, որտեղ ծախսերն ու եկամուտներն իրար հավասար են: Սակայն պետք է
նշել, որ պետական բյուջեի այսպիսի դրսևորումը շատ հազվադեպ է, նույնիսկ անհնար:
Անդրադառնանք
պետական
բյուջեի
դեֆիցիտին և փորձենք հասկանալ, թե այն
ինչպիսի խնդիրներ կարող է առաջացնել, և
որոնք են դրանց լուծման ուղիները:
Բյուջեի դեֆիցիտը պետական բյուջեի
կազմի երրորդ տարրն է: Ինպես արդեն նշվել է,
գործնականում գրեթե անհնար է ապահովել
բյուջեի եկամուտների և ծախսերի հաշվեկշռվածություն, քանի որ բյուջետային ծրագրերի պլանավորումը իրականացվում է ենթադրությունների և կանխատեսումների հիման
վրա, և, պարզ է, որ իրականում կլինեն որոշակի
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շեղումներ, որոնք կհանգեցնեն հավելուրդային
կամ պակասուրդային բյուջեի: Ինչպես երևում է
աղյուսակ 1-ից, 2019 թ. առաջին 7 ամիսներին
ունեցել ենք պետական բյուջեի հավելուրդ 107
միլիարդի չափով, իսկ 2020 թ. դիտարկվող
ժաանակաշրջանում արդեն ունեցել ենք պետական բյուջեի դեֆիցիտ 104 միլիարդի չափով,
այսինքն՝ 2020թ. նույն ժամանակահատվածում
ծախսերը 104 միլիարդով գերազանցել են
եկամուտները, որը ակնառու է նաև աղյուսակ
3-ում, որտեղ 2020 թ.-ին նախորդ տարվա
համեմատ ծախսերը զգալի աճ են գրանցել:
Ամբողջ աշխարհում ընդունված է այն մոտեցումը, որ եթե պետական բյոջեի դեֆիցիտը
տատանվում է 3 %-ի շրջակայքում, ապա դա
ընդունելի է: ՀՀ-ում 2020 թ. հունվար-հուլիս
ամիսների պետական բյուջեի դեֆիցիտը կազմել
է ՀՆԱ-ի մոտ 4.1 %-ը, որից կարելի է եզրակացնել, որ պետական բյուջեի դեֆիցիտը նորմայի
սահմաններում է:
Ընդհանուր առմամբ, տարբերում ենք
դեֆիցիտային բյուջեի ֆինանսավորման 2
աղբյուր՝ արտաքին և ներքին: Ըստ աղյուսակ 1ի տվյալների՝ 2020 թ. դիտարկվող ժամանակահատվածում պետական բյուջեի դեֆիցիտի
մեծ մասը (գրեթե 57 %) ֆինանսավորվել է ներքին աղբյուրների հաշվին, որը վկայում է
դեֆիցիտի ֆինանսավորման համար ներքին
փոխառու միջոցների առավել մեծ չափով ներգրավման մասին, որը նվազեցնում է փոխարժեքի տատանումներից առաջացող ռիսկերը,
ինչպես նաև նվազեցնում անվճարունակության
հավանականությունը: Նույնը չենք կարող ասել
նախորդ տարիների մասին, երբ պետական
բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորումը տեղի էր
ունենում հիմնականում արտաքին աղբյուրների
հաշվին, որը վկայում է արտաքին աշխարհից
կախվածության մասին, որտեղ մեծ են
փոխարժեքի տատանումներից առաջացող ռիսկերը: Հետևաբար, ներքին աղբյուրներից պետական բյուջեի դեֆիցիտի ֆինանսավորումը
առավել նպատակահարմար է ռիսկերից խուսափելու և այդ տեսանկյունից առավել լավ դիրք
գրավելու համար: Տնտեսագետների մեծ մասը
նշում է, որ բյուջետային դեֆիցիտի ֆինանսավորման
կառուցվածքում
առավել
մեծ
կարևորություն պետք է տրվի ներքին աղբյուրներին, քանի որ պետությունը միշտ հնարավորություն ունի ֆինանսավորել բյուջեն՝ օգտագործելով հարկադրույքների բարձրացման,
ազգային արժույթի թողարկման կամ էլ վերաֆինանսավորման գործիքները:
Ամփոփելով կարելի է նշել, որ հատկապես
ներկա սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական
ճգնաժամերի պարագայում ավելի է ընդգծվում
պետական բյուջեի դերը՝ որպես պետության
ֆինանսական համակարգի կորիզ: Քանի որ

այսօր ՀՀ-ը թե՛ տնտեսական, թե՛ քաղաքական
առումով գտնվում է ճգնաժամային փուլում, որը
կհանգեցնի պետական բյուջեի ծախսերի զգալի
ավելացմանը և, որպես դրան հետևանք, մեծ
վտանգ է պարունակում բյուջեի դեֆիցիտի աճի
տեսանկյունից:
Ստեղծված
իրավիճակում
պետական
մարմինները
ավելի
մեծ
պատասխանատվությամբ պետք է մոտենան
բյուջետային ծրագրերին, դրանցից բխող
հետևանքներին, և քանի որ պետական բյուջեն
այսպիսի պայմաններում և ընդհանրապես
հանդիսանում է պետության գոյության հիմքը,
պետք է վերանայել բոլոր գործընթացները,
ծախսային բոլոր ուղղությունները, առավել մեծ
վերահսկողություն
սահմանել
պետական
բյուջեի եկամուտի աղբյուր հանդիսացող
սուբյեկտների գործունեության վրա՝ ստիպելով
նրանց լինել անաչառ՝ կատարելով իրենց
պարտավորությունները պետության և դրան
հետևանք նաև հենց իրենց առջև: Կարճաժամկետ հատվածում խնդրին առավել օպտիմալ
լուծում է ծախսային հատվածի կրճատումը,
այսինքն՝ ծախսերի կառուցվածքում այն
ծախսերի չափաբաժնի նվազեցումը, որոնք այս
պարագայում համարվում են երկրորդական:
Անպայմանորեն քայլեր պետք է ձեռնարկվեն նաև երկարաժամկետում՝ այդպիսով նվազեցնելով պետական բյուջեի դեֆիցիտի կրճատման ռիսկը: Այդպիսի միջոցառումներից են.
1. Արտահանել պատրաստի արտադրանք
հումքի փոխարեն
2. Խիստ վերահսկողություն իրականացնել
ծախսային ուղղությունների վրա՝ փորձելով
կրճատել ոչ արդյունավետ ծախսերը
3. Նպաստել
երկրում
ներդրումային
միջավայրի
կայունացմանը՝
փորձելով
ավելացնել օտարերկրյա ներդրումները
4. Կառուցել ավելի արդյունավետ հարկային
համակարգ, իրականացնել հարկ վճարող

սուբյեկտների
գործունեության
խիստ
վերահսկողություն:
Վերոնշյալ
քայլերի
իրականացումը
հնարավորություն կտա որոշակիորեն մեղմել
ռիսկը և երկարաժամկետում ունենալ կայուն
ֆինանսական համակարգ, որը ազգային
տնտեսության զարգացման և մարդկանց
բարեկեցության հիմքն է: Վերջապես, ազգային
տնտեսության
կայուն
զարգացումը
և
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Подходы к оптимизации налоговой нагрузки в контексте косвенных налогов
Никоян С. М.
Армянский государственный экономический университет (Ереван, Армения)
sam.nikoyan98@gmail.com
Аннотация: Одним из возможных направлений налоговых реформ, способствующих экономическому
развитию Республики Армения, которое неотделимо от этого развития, является справедливое и равное
распределение налогового бремени. Налоговая нагрузка и проблемы ее оптимизации входят в число
приоритетов экономической политики не только Армении, но и любой страны с рыночной экономикой.
Ключевые слова: Косвенные налоги, государственный бюджет, налоговое бремя, налоговый доход,
инфляционный налог, оптимизация, гармонизация.

Approaches to optimizing the tax burden in the context of indirect taxes
Nikoyan S. M.
Armenian State University of Economics (Yerevan, Armenia)
sam.nikoyan98@gmail.com
Abstract: One of the possible directions of tax reforms, contributing to the economic development of the Republic of
Armenia, which is inseparable from this development, is a fair and equal distribution of the tax burden. The tax burden
and the problems of its optimization are among the priorities of economic policy not only in Armenia, but also in any
country with a market economy.
Keywords: Indirect taxes, state budget, tax burden, tax income, inflation tax, optimization, harmonization.

Պետությունը,
լինելով
հասարակական
բարիքների միակ արտադրողը և պետական
ծախսերի կատարման միջոցով գոյություն
ունեցող պահանջարկի բավարարողը, մշտապես
ձգտում է ձևավորել հարկման առավել
արդյունավետ համակարգ, ինչպես նաև ապահովել հարկային մուտքերի աճի բարձր տեմպեր և
ծավալներ: Միևնույն ժամանակ գոյություն
ունեն հարկատուներ, որոնք, որպես պետական
ծառայությունների «հարկադրված գնորդներ»,
մշտապես ձգտում են հասարակական բարիքներ
ձեռք բերել՝ նվազագույն հարկեր վճարելով:
Այսպիսով, պետության և հարկատուների
շահերի բախման, ինչպես նաև այլ սոցիալտնտեսական գործընթացների արդյունքում է
ձևավորվում հարկային բեռի հավասարակշռված
մակարդակը, որի հիմքում ընկած է պետության
գործառույթների ժամանակին և պատշաճ իրականացման համար անհրաժեշտ ֆինանսական
միջոցների հավաքագրումը [ 1, էջ 100-101]:
Պետական բյուջեի հիմնական եկամուտ
հանդիսացող հարկերի հետ մեկտեղ պետական
ծախսերը հանդես են գալիս որպես պետության
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կողմից տնտեսության զարգացման համար
իրականացվող միջոցառումների ամբողջություն: Պետությունը տնտեսական և սոցիալական
քաղաքականություն
իրականացնելու
համար կատարում է որոշակի ծախսեր, որի
արդյունքում տեղի է ունենում ազգային եկամտի
էական մասի վերաբաշխում [2, էջ 602-604]:
Մշտապես
նշանավոր
հեղինակները
անդրադարձել են հարկային համակարգի և
հարկային բեռի ունեցած ազդեցությանը տնտեսության զարգացման գործում: Այն հատկապես
գլուխ է բարձրացրել համաշխարհային ճգնաժամերի, հետճգնաժամային, ինչպես նաև
«երկրորդային ճգնաժամերի» (‘‘twin crisis’’)
շրջաններում [3, էջ 3-31]: Թե իրենից ինչ է ներկայացնում «երկրորդային ճգնաժամ» ասվածը,
ամենաընդհանուր ձևով բնորոշում է գծապատկերը (տե՛ս գծապատկեր 1): «Երկրորդային
ճգնաժամերի»
վերաբերյալ
ֆինանսական
գրականությունում առկա են տարբեր տեսակետներ, մասնավորապես՝ ոմանց կարծիքով այն
ճգնաժամ է, որը սկսվում է բանկային ոլորտում,
այնուհետև ազդեցություն է ունենում արժույթի

վրա, իսկ ոմանք
ո
նշոււմ են, որ պրոցեսը
պ
տեղ
ղի է
ունենում հակառակ
հ
կ
կերպով:
Այսպիսի իրա
արամերժ կարծ
ծիքներից հետո
հ
ներկա
այումս գործ
ծածվող տերմի
ինը և բնորո
ոշումը ներկա
այացվել է 1990ականների
ի վերջին տն
նտեսագետն
ներ Գ. Կամի
ինսկու և Կ. Ռայնհարտի
Ռ
ի կողմից, ըս
ստ նրանց բնոբ
րոշման սա
ա ճգնաժամ է, որը երկո
ու ոլորտներ
րում
տեղի է ուն
նենում միաժ
ժամանակ [55]:

որդային ճգնա
աժամ» ասվա
ածը
Գծապատկկեր 1 «Երկրո
պատկ
կերավոր [4],

ՀՀ-ում
մ հարկայի
ին բեռի անարդար
րացի
բաշխման հիմնախնդ
դիրը բավակ
կանին խնդ
դրահարույց է, և լավագո
ույն լուծում
մներ դեռևս
ս չեն
գտնվել: Հարկային համակա
արգում առկա
ա
թերություն
ններն ու բացթողումն
ներն են բեր
րում
հարկային բեռի անհա
ավասարաչա
ափ բաշխմա
անը,
իսկ դրա բարձրացմա
բ
ան արդյունք
քն էլ այն է,
է որ
բնակչությա
ան հարստ
տության չա
ափավոր մի
իջին
աճը հակ
կադրվում է ոչ օպտ
տիմալ վա
արած
քաղաքակա
անության ժամանակ բնակչութ
թյան
հարստությ
թյան կորոււստների հետ:
հ
Այսի
ինքն՝
անփոփոխ
խ
տնտեսական
ա
աճի,
երկր
րում
ներդրումնե
երի ցածր մակարդա
ակի, տարի
իներ
շարունակ անհատակ
կան սպառմ
ման ՀՆԱ-ի մեջ
ունեցած 95%
9
և ավե
ել տեսակարար կշռի (այն
դեպքում, երբ աշխ
խարհի համ
մապատասխ
խան
ցուցանիշի
ի միջինը կազմում
կ
է 74.5%,
7
զար
րգացած երկր
րները տա
ատանվում են այս թվի
շրջանում) պայմաններում, սոցիա
ալական քա
աղաթյունում իր
րականացվո
ող փոփոխ
խուքականությ
թյունները՝
նվազա
ագույն
ա
աշխատավա
արձի
վում ներդր
րումբարձրացումը, եթե չեն ուղեկցվ
ների խթա
անմամբ, ներդրումայի
ն
ին միջավա
այրի
բարելավմա
ամբ, հարկա
ային համակ
կարգում հա
ամապատասխա
ան փոփոխ
խություններ
րով՝ հարկա
ային
դրույքաչափ
փերի օպտ
տիմալացմա
ամբ, մասնա
ավորապես՝ անուղղակի
ի հարկերի, կարող
ղ է
հանգեցնելլ ավելի խո
որը սոցիալա
ական բևեռ
ռացման, քան եթե ընդհա
անրապես չիրականաց
չ
ցվեր՝
ս թողնելով նույն վիճակ
կում:
ներկայումս
Ըստ տնտեսագիտ
տ
տության դոկտոր
դ
Հրա
անտ
Արարատի Բագրատյա
անի՝ Հայաս
ստանի Հան
նրապետություւնում ստեղ
ղծված ներ
րկայիս իրա
ավիճակի՝ սոց
ցիալական բևեռացմա
ան խորացմ
ման,
ամենաիրա
ատեսական լուծումը, համենայն
հ
դ
դեպս
ներկայումս
ս, նվազագույն աշխա
ատավարձի՝ ՀՀում առկա միջին աշխ
խատավարձի
ի 48%-ի չա
ափով

սահ
հմանումն է,
է ինչի ար
րդյունքում այն կտա-տա
անվի 85-ից 90.000-ի
9
սա
ահմաններում [6]:
Հայաստանի Հանրա
ապետություւնում իրա-կան
նացվող սոց
ցիալական քաղաքակա
անությունը,,
պետ
տության ակտիվ
ա
միջա
ամտությունը երկարա-ժամ
մկետում կա
արող է հա
անգեցնել ավելի
ա
վատ
տ
արդ
դյունքների, քան եթե ընդհանրա
ապես ոչինչչ
չիրա
ականացվեր
ր, այս միտ
տքը նույնպե
ես շեշտել է
Հրա
անտ Բագրա
ատյանը:
Համաշխա
արհային փո
որձը ցույց է տվել, որ
ր
կայուն շուկայա
ական տնտե
եսություն և պետական
ն
պա
ասիվ միջամ
մտություն ո
ունեցող մի
ի շարք եր-կրն
ներ՝ Թաիլան
նդ, Սինգապ
պուր, Թայվա
ան 20-րդ դ..
վեր
րջին ուղղակ
կի տնտեսա
ական հրաշք
ք ցուցաբե-րեցին, միևնույյն ժամանա
ակ այդ փոր
րձը և փաս-տեր
րը վկայում են, որ հա
ամեմատաբար սակավ
վ
ռես
սուրսներ ունեցող
ո
եր
րկրներում պետական
ն
ակտ
տիվ միջամ
մտությունը
ը երկարաժ
ժամկետում
մ
հան
նգեցնում է բացասակա
բ
ան հետևանք
քների:
Պետությա
ան ակտիվ միջամտութ
թյան ավե-լորդ
դությունը Նոր
Ն դասակ
կանները (լի
իբերալները))
բաց
ցատրում են
ն տնտեսակ
կան գործընթացների և
տնտ
տեսական լուծումներ
րի միջև գոյություն
ն
ունե
եցող խզում
մներով, տնտ
տեսական եր
րևույթների
ի
կան
նխագուշակ
կման և գն
նահատման
ն դժվարու-թյոււններով:
Մարդիկ՝ ղեկավարնե
երը, պետք է հասկա-նան
ն ինչպես բն
նության, այնպես էլ տն
նտեսության
ն
զար
րգացման օբյեկտիվ
օ
օ
օրինաչափոււթյունները,,
օրե
ենքները: Տն
նտեսական օրենքների
ի, պահանջ-ներ
րի կատարմ
ման համա
ար անհրաժ
ժեշտ է, որ
ր
տնտ
տեսական
վերլուծոււթյուններն
ունենան
ն
օբյե
եկտիվ բնույ
ւյթ և չհետա
ապնդեն որև
ևէ կուսակ-ցութ
թյան քաղա
աքական նպ
պատակներ, որոշ խմ-բեր
րի անձնակա
ան շահեր, հակառակ դե
եպքում այդ
դ
վեր
րլուծություն
նները կարող են տն
նտեսական,,
ինչպ
պես նաև քա
աղաքական
ն աղետալի վիճակների
ի
առա
աջացման պատճառ
պ
դ
դառնալ: Այսպիսի բա-ցաս
սական ար
րդյունքների
ի և ձախ
խողումների
ի
պա
ատճառներ բոլոր ժա
ամանակներո
ում առաջջ
քաշշվել են տա
արբեր երկրն
ներում, բայյց միևնույն
ն
ժամ
մանակ կա
ան հաստատ
տված տեսո
ություններ,,
որո
ոնք մերժում
մ են այդ պա
ատճառները
ը և ամենա-ընդ
դհանուր ձև
ևով հանգոււմ են այն մտքին, որ
ր
գրե
եթե բոլոր ժամանակնե
ժ
երում և բոլլոր երկրնե-րում
մ բացասակ
կան արդյոււնքների և ձախողում-ներ
րի գլխավոր պատճառը
ը կորզող քա
աղաքական
ն
և տնտեսական
տ
ն հաստատո
ություններն
ն են եղել [7,,
էջ 71-120]:
7
ով տարբեր հեղինակնե
երի դիտար-Ամփոփելո
կում
մները և մոտեցումնե
մ
երը՝ կարելի
ի է եզրա-կաց
ցնել, որ տն
նտեսություն
նում կատա
արվող բոլոր
ր
փոփ
փոխություն
նները պետ
տք է իրա
ականացվեն
ն
համ
մապատասխ
խան խորը
ը վերլուծո
ությունների
ի
արդ
դյունքում՝ հնարավորի
հ
ինս բացառե
ելով դրանց
ց
որև
ևէ բացասակ
կան հետևա
անքները:
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Այդ խնդիրների լուծումը ենթադրում է
տարբեր մոտեցումներ, որոնց մեջ, մասնավորապես՝ կարելի է նշել խնդրի լուծման
արդյունքում դրա ունեցած դրական և բացասական հետևանքները տնտեսավարող սուբյեկտի և պետության տեսանկյուններից: Պետության հարկային քաղաքականության արդյունավետության գնահատումը ֆիզիկական և
իրավաբանական
անձանց
տեսանկյունից
գիտական հետաքրքրություն չի ներկայացնում,
քանի որ այստեղ տնտեսվարողների տեսանկյունից գործում է ուղիղ և պարզ տրամաբանություն, այն է. որքան շատ հարկային
հավաքագրում, այնքան վատ, իսկ պետության
տեսանկյունից հարկային բեռի գնահատման
ժամանակ հնարավոր են վերլուծության երկու
չափորոշիչներ [8, էջ 55-62]:
 հարկային բեռի արդյունավետության
գնահատում, որն ազդում է տնտեսական
համակարգի և գործարար ակտիվության, ուղղակի և անուղղակի հարկերի
օպտիմալ հարաբերակցության վրա;
 հարկային բեռի արդյունավետության
գնահատում, որն ազդում է պետական
բյուջեի եկամտային մասի ավելացման
վրա:
Այս երկու չափորոշիչները փաստում են, որ
հարկային քաղաքականությունը չի կարող ունենալ միանշանակ արդյունք և՛ տնտեսվարողների,
և՛ պետության համար այսինքն՝ տնտեսական
գործընթացների ժամանակ կարող են առաջանալ բիզնեսի, պետության և հասարակության
շահերի բախումներ ու առաջացնել տնտեսական
աղավաղումներ:
Պետության հարկաբյուջետային քաղաքականությունը խթանում է արտադրության աճը,
մեծացնում բյուջեի հարկային մուտքերը: Այդ
քաղաքականությունը հաջողությամբ կարող է
իրականացվել, եթե հարկային արտոնություններն ու հարկման դրույքաչափերը հիմնավորված
լինեն, եթե հարկման դրույքաչափերը բարձրացվում են չհիմնավորված ձևով, ապա պայմաններ
են ստեղծվում արտադրության ծավալների
կրճատման և հարկերի վճարումից խուսափելու
համար:
Պետության հարկային եկամուտների և
հարկային բեռի միջև գոյություն ունի ֆունկցիոնալ կախվածություն, դա լավագույնս ցույց է
տրվում հարկային ոլորտում հայտնի Լաֆֆերի
կորի միջոցով: Կորն ունի շուռ տված U տառի
տեսք, կոչված է հեղինակի՝ ամերիկացի տնտեսագետ Ա. Լաֆֆերի անունով (տե՛ս գծապատկեր 2) [9]:
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Այստեղ հիմնական միտքն այն է, որ, հարկերի ցածր մակարդակից սկսելով, ֆիսկալ եկամուտները ավելանում են՝ հարկերի դրույքների
բարձրացմանը զուգընթաց, սակայն մինչև մի
որոշակի կետ(գծապատկերում համապատասխանում է Tmax -ին), այդ կետում է գտնվում հարկադրույքը, որի դեպքում եկամուտների հավաքագրումը հասնում է իր առվելագույն մակարդակին: Այդ կետից այն կողմ հարկադրույքի
հետագա բարձրացումն արդեն առաջ կբերի
եկամուտների նվազում: Հարկադրույքի մինչև մի
որոշակի չափի բարձրացումը ունենում է դրական ազդեցություն և՛ պետության, և՛ տնտեսվարող սուբյեկտների համար, սակայն կա այդ
մաքսիմում կետը, որը տարբեր իրավիճակներում
տարբեր է և պետք է նշել, որ այդ կետը ֆիքսված
չէ այլ անընդհատ «լողում» է ժամանակի և
տարածության մեջ, որի գերազանցելը ստիպում
է տնտեսվարողներին նվազեցնել իրենց աշխատելու ջանքերը, արդյունքում երկարաժամկետում նվազում է հարկային բազան, հետևաբար
նաև հարկային եկամուտները:
Նույն տրամաբանությունն է գործում նաև
ինֆլյացիոն հարկի դեպքում [10]: Ինֆլյացիոն
հարկի համար գոյություն ունի Լաֆֆերի կոր,
այդ կորը ցույց է տալիս ինֆլյացիոն հարկի այն
մակարդակը, որի դեպքում կառավարությունն
ապահովում է առավելագույն ինֆլյացիոն հարկերի մակարդակը, բայց այն էլ ավելի բարձրանալու դեպքում կառավարությունն ավելի շատ
կորցնում է եկամուտները, քան շահում:
Գծապատկեր 2-ում, երբ ինֆլյացիայի մակարդակը հավասար է 0-ի, ապա եկամուտները
նույնպես զրո են, երբ ինֆլյացիայի մակարդակը
բարձրանում է(օրինակ t1), հարկման բազան, այս
դեպքում՝ իրական փողի(M/P) պաշարի պահանջարկը նվազում: Ինֆլյացիայի t* մակարդակի դեպքում գոյություն ունի ինֆլյացիոն
հարկի առավելագույն մակարդակ` ITmax: Ինֆլյացիայի հետագա աճը արդեն կառաջացնի
եկամուտների նվազում, քանի որ ավելի բարձր
ինֆլյացիայի հետևանքով հարկման ենթակա
իրական փողի պաշարները շատ ավելի մեծ

չափով են կրճատվում. Դա գծագրում երևում է
t*, t3, tmax հատվածից:
Սա
հանգեցնում
է
մի
կարևոր
եզրահանգման՝ Ինֆլյացիայի կայուն տեմպի
պայմաններում գոյություն ունի դեֆիցիտի մի
առավելագույն մակարդակ, որը հավասար է
ITmax –ի, որը կարելի է ֆինանսավորել փող
տպելու միջոցով:
ITmax= π C + (π-i) D
Որտեղ՝ Π – ինֆլյացիայի աճի տեմպ,
C – կանխիկ փող,
D - ավանդների մեծություն,
i - անվանական տոկոսադրույք,
Կառավարության համար հնարավոր է նաև
ժամանակավորապես ֆինանսավորել ITmax -ը
գերազանցող չափերի դեֆիցիտը, սակայն դա
ավելի շուտ կարող է արվել ինֆլյացիայի տեմպերի բարձրացման հաշվին, քան թե ինֆլյացիայի
կայուն մակարդակի դեպքում, եթե կառավարությունը մշտապես փորձի ֆինանսավորել ITmax
-ը գերազանցող չափերի դեֆիցիտ, ապա դրա
հավանական արդյունքը կլինի հիպերինֆլյացիան: Հիպերինֆլյացիան կարելի է մեկնաբանել
«Կագանի» մոդելի միջոցով.
θ + (π (0) – θ)
Որտեղ՝ λ-ն փողի նկատմամբ էլաստիկությունն
է, β-ն բնակչության ադապտիվ սպասումները
կապված ապագա ինֆլյացիայի հետ,
1) λβ > 1 , t
∞ ,
հիպերինֆլյացիայի,
2) λβ < 1,
θ – ի,
Այսպիսով՝ Լաֆֆերի կոր հասկացությունը,
ի սկզբանե, ստեղծվել է ընդհանուր հարկային
բեռի օպտիմալացման համար, այսինքն՝ կորի
վրա գտնել կետեր հարկային բեռի միջին ցուցանիշի համար: Վերջինս պետք է ընկալել ՀՆԱ-ում
պետական բյուջեի հարկային մուտքերի մաս:
Այդ առումով, մշակվել են տարբեր տնտեսաչափական մոդելներ և ձևաչափեր, որոնց
միջոցով հնարավոր է որոշել, թե Լաֆֆերի կորի
վրա որն է այն օպտիմալ կետը, որը կարող է
բերել հարկային եկամուտների ապահովմանը և
տնտեսության զարգացմանը, միևնույն ժամանակ պետք է հիշենք և նշենք, որ այդ օպտիմալ
կետը ֆիքսված չէ այլ անընդհատ « լողում » է
ժամանակի և տարածության մեջ, այսինքն՝
տնտեսական զարգացման ճիշտ ռազմավարություն իրականացնելու համար այն պետք է
փոփոխել՝ իրավիճակից կախված: Դա կարելի է
դիֆերենցել որևէ միջակայքում և սահմանել
առավելագույն և նվազագույն հարկադրույքի
երկու կետեր, որոնց միջև կտատանվի փաստացի հարկային բեռը:
Ընդհանուր հարկային բեռի գնահատման
որևէ մոտեցում երբևէ չի կարող համարվել
կատարյալ, քանի որ առկա են հարկային բեռից

ածանցված բազմաթիվ կարևոր ցուցանիշներ,
որոնց մասին, ընդհանուր հարկային բեռ
ցուցանիշի միջոցով, պատկերացում կազմել
հնարավոր չէ: Իսկ տնտեսության առանձին
ոլորտներում հարկային բեռի հաշվարկումը անհնար չէ, բայց ռեսուրսատար է և, մեծ հաշվով,
նպատակահարմար չէ [11]: Այնուամենայնիվ,
հաշվարկելու համար անհրաժեշտ է առանձին
ոլորտի հաշվին ստացված հարկային եկամուտները հարաբերել այդ ոլորտի ստեղծած ՀՆԱ-ին.
ՀԲաո = ՀԵաո/ՀՆԱաո
Հարկային բեռի հաշվարկման մոտեցումը
տարածված է մակրոմակարդակում: Մակրոմակարդակում հարկային բեռի տնտեսագիտական
իմաստը կայանում է համախառն ներքին
արդյունքի այն մասի որոշման մեջ, որը
վերաբաշխվում է բյուջետային համակարգի
միջոցով: Համաձայն ՏՀԶԿ անդամ երկրներում
կիրառվող մեթոդիկայի՝ Հարկային բեռը հաշվարկվում է ընդհանուր տարեկան վճարված
հարկային եկամուտները՝ հարկային գերավճարները հանած, հարաբերելով ՀՆԱ-ին.
ՀԲփ= (ՀԵվճ – ՀԳ)/ ՀՆԱ
Անվիճելի փաստ է, որ ինչքան ցածր է հարկային բեռը, այնքան բարձր է ներդրումային
ակտիվության մակարդակը, բայց կա մի որոշակի մակարդակ, որից ավել թեթևացնելով
հարկային, բեռը պետությունը կհավաքագրի
համեմատաբար քիչ հարկեր, և երկարաժամկետում կնվազի սոցիալական քաղաքականության արդյունավետությունը, բայց, միևնույն
ժամանակ, բացառապես ֆիսկալ նպատակներ
հետապընդելով՝ հարկային բեռը պետք չէ
բարձրացնել այնքան, որ վերածվի հարկային «
հալածանքների » և տանի արտադրության
ծավալների անկմանը՝ հակասելով երկրի
երկարաժամկետ տնտեսական զարգացման
ռազմավարության նպատակներին:
Ներկայացնելով տնտեսության վրա հարկային համակարգի ունեցած ուղղակի ազդեցությունը՝ մշտապես անհրաժեշտ է անդրադառնալ
հարկային օրենսգրքի հիմքում ընկած հարկման
բազաների որոշման սկզբունքների ու կանոնների վերանայմանը: Վերջինս հնարավորություն
կընձեռի սահմանել առավել հիմնավորված
հարկման բազաներ, ինչը կդրսևորվի տնտեսագիտական որևէ հիմնավորում չունեցող և
մեծացնող հարկման բազաների արհեստականորեն սահմանափակումների վերացմամբ:
Արդյունքում հիմնական հարկատեսակների
գծով հարկման բազաները կճշգրտվեն՝ դրանով
իսկ ամրապնդելով հարկման արդարացիության
սկզբունքը:
Հարկային համակարգի կայունության վրա
առանձին հարկատեսակների՝ մասնավորապես
անուղղակի բեռի ազդեցությունը վերլուծելու
համար առանձնացնենք անուղղակի հարկատե-
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Տարի

Ակցիզային
հարկ / ՀՄԱ

ԱԱՀ / ՀՆԱ

Ակցիզային
հարկ /
Հարկային
եկամուտներ

ԱԱՀ /
Հարկային
եկամուտներ

սակների (ակցիզային հարկ/ՀՆԱ և ԱԱՀ/ՀՆԱ
նաև ) ցուցանիշները (տե՛ս աղյուսակ 1):

2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019

2,63
2,59
2,41
2,13
1,72
1,50
1,31
1,28
1,36
1,39
1,04
1,23
1,21
1,11
0,97
1,18
1,48
1,81
1,95

6,76
6,97
6,63
6,18
6,54
6,24
7,87
8,92
8,09
8,72
8,69
9,24
9,41
9,72
8,41
7,72
7,31
7,29
7,24

19,46
18,59
17,91
15,79
12,37
10,61
8,4
7,52
8,25
8,16
6,08
6,65
5,35
4.9
4,58
5,53
7,1
8,66
8,58

49,88
50
49,37
45,78
47
44,18
50,16
52,15
49,01
51,15
50,71
49,83
41,31
42.7
39.7
36,22
35,11
34,83
31,93

Աղյուսակ 1 Ակցիզային հարկ/ՀՆԱ և ԱԱՀ/ՀՆԱ,
ակցիզային հարկ/ՀԵ, ԱԱՀ/ՀԵ ցուցանիշները [12],

2011 թ-ից հետո ցուցանիշը համեմատաբար
աճման միտում է ունեցել, հատկապես 2018-2019
թթ՝ պայմանավորված 2016թ-ի հոկտեմբերի 4-ին
ընդունված և 2018թ հունվարի 1-ից ուժի մեջ
մտած հարկային օրենսգրքի՝ ակցիզային հարկի
մասով լրացումներով և փոփոխություններով:
Անուղղակի հարկերից՝ ԱԱՀ-ի մասով
նկատվել են աճի և նվազման տարբեր
դինամիկաներ։ Այդ առումով ամենաբարձր
մակարդակն արձանագրվել է 2008 թվականին,
որի ընթացքում ԱԱՀ/հարկային.եկամուտներ
հարաբերակցությունը կազմել է 52,15 տոկոս։
2013 թվականից սկսած պետական բյուջեի
հարկային եկամուտների կառուցվածքում ԱԱՀի մուտքերը համեմատաբար կրճատվել են։
Թերևս, այն ժամանակվանից, երբ աստիճանաբար շրջանառությունից դուրս եկավ ԵԱՏՄ
անդամ պետություններից ներկրվող մաքսային
սահմանի վրա ներմուծվող ապրանքերի ԱԱՀ-ով
հարկումը։ Դա բերեց ԱԱՀ-ի մուտքերի
նվազմանը, և արդեն 2015 թվականին ԱԱՀ-ի
հարաբերակցությունը հարկային եկամուտներում կազմել է 42.62 տոկոս, իսկ 2019թ-ին
ունեցել է ամենացածր տեսակարար կշիռը 2001ից ի վեր՝ կազմելով 31,9%,(սա պայմանավորված

է նաև ԱԱՀ-ի հաշվարկման մեթոդաբանության
փոփոխությամբ [13]):
Այս ցուցանիշները խոսում են հարկային
վարչարարության ցածր մակարդակի մասին,
երբ հարկային մարմինները ապահովում են
հարկային մուտքեր բացառապես անուղղակի
ճանապարհով՝ անհավասարաչափ բաշխելով
բիզնեսից և բնակչությունից գանձվող հարկերի
բեռը։ Այն հանգամանքը, որ ՀՀ տնտեսությունը
մեծապես հենվում է ԱԱՀ-ի վրա տնտեսության
անկայունության ցուցիչ է: Այն ցույց է տալիս
ինչպես
հարկային
համակարգում
առկա
թերացումներն ու բացթողումները, այնպես էլ՝
տնտեսությունում ենթակառուցվածքների զարգացման ցածր աստիճանը։
Համաձայն տնտեսագետներ Ջ. Գոռթնիի և
Ռ. Լոսնի «Հարկային քաղաքականության և
տնտեսական աճի, եկամտի բաշխվածության և
հարկերի տեղաբաշխում» հոդվածի (2006), բարձր
հարկերը տնտեսությունում հանգեցնում են
գնային անոմալիաների: Ճնշող հարկային քաղաքականությունը անհատներին դրդում է ներդրում իրականացնել հարկային արտոնություն
ունեցող ապրանքների և բիզնեսի մեջ, որոնք
հնարավոր է ներդրման լավագույն տարբերակը
չլինեն: Այլ հավասար պայմաններում նման
քաղաքականությունը վանում է ներդրողներին
տվյալ երկրից:
Այսպիսով, անվիճելի փաստ է այն, որ հարկային բեռի նվազեցումը խթան է հանդիսանում
տնտեսության ընդլայնման համար, եթե վարած
քաղաքականությունը, իրականացվող փոփոխությունները լինեն օպտիմալացված և հիմնավորված: Որպեսզի կարողանանք գնահատել
թե ինչպես կանդրադառնա հարկային քաղաքականության փոփոխությունը տնտեսության վրա,
անհրաժեշտ է իրականացնել տնտեսական գործոնների վերլուծություն և սահմանել դրանցից
ամենաազդեցիկները: Հարկային բեռի նվազեցումը ենթադրում է պետական եկամուտների
կարճաժամկետ նվազեցում, հետևաբար նման
քայլեր ձեռնարկելու համար անհրաժեշտ է
գնահատել դրանց անուղղակի ազդեցությունները և պետական եկամուտների՝ հետագա
հնարավոր աճը: Այսինքն՝ անհրաժեշտ է հասկանալ թե ինչպես է պետությունը ֆինանսավորելու
նման քայլի կարճաժամկետ արդյունքները՝
պետական եկամուտների նվազեցումը:
Հարկային բեռի նվազեցումը՝ օպտիմալացումը, պետք է իրականացնել պետական
ծախսերի նվազեցմանը զուգընթաց, հակառակ
դեպքում, նման հարկային քաղաքականությունը
չի կարող երկար գոյատևել և վարվել տվյալ
պետությունում: Այստեղից կարելի է եզրակացնել, որ հարկային բեռի որևէ փոփոխություն
պետք է համաձայնեցնել պետական բյուջեի
կազմման հետ:
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Այնուամենայնիվ, միայն հարկային օպտիմալ քաղաքականությունը քիչ է տեսանելի
արդյունքների համար: Փոխված հարկային
քաղաքականության արդյունքում ստացված
ազատ դրամային միջոցները և դրանցից գանձված պետական եկամուտները չեն կարող մեծ
արդյունքների բերել երկարաժամկետում, եթե
Կառավարության,
Ֆինանսների
նախարարության կողմից չձեռնարկվեն՝ փոփոխությունները հաջորդ փուլ տանող քայլեր: Հայաստանի
տնտեսությունը անհրաժեշտ է զարգացնել նաև
ստեղծելով նպաստավոր պայմաններ, որ ձեռնարկատերերը շահագրգռված լինեն վերաներդնել,
հարկերի
նվազեցման
արդյունքում
ազատված, գումարները տնտեսության մեջ,
այլապես կարող է պարզապես ստեղծվել մի
իրավիճակ, որ փոփոխությունների արդյունքում
«հարուստները ավելի հարստանան» կամ որոշակի
միջոցներ հոսեն երկրից:
Այսպիսով` կարելի է ասել, որ հարկային
բեռը սերտորեն կապված է տնտեսության բնականոն ընթացքի, տնտեսական աճի, ինչպես
նաև ստվերային տնտեսությունների առաջացման հետ: Անհրաժեշտ է, ժամանակների
փոփոխությանը համահունչ, վերանայել ՀՀ
տնտեսության զարգացման ռազմավարությունը,
մասնավորապես՝ տալ հարկային արտոնություններ այն ընկերություններին, որոնք ունեն ռազմավարական նշանակություն, և այն ոլորտների
զարգացմանը, որոնք նպաստում են և/կամ
ապագայում կնպաստեն արտահանման ավելացմանը՝ չվախենալով ստեղծարար ոչնչացումից
և զարկ տալով նորարարությունների հայաֆիկացմանը [14, էջ 246-256]:
Ռազմավարական խնդիրները տարբեր
ժամանակներում տարբեր են, ներկայումս, երբ
ամբողջ աշխարհում նոր պանդեմիա է հասունանում և այն կունենա բացասական տնտեսական
հետևանքներ՝ տարբերվելով թերևս արդյունաբերական հեղաշրջումից հետո եղած բոլոր
տնտեսական անկումներից, քանի որ այն
ընդգրկելու է ամբողջ աշխարհը, բոլոր երկրներում սրվում է պարենային անվտանգության
խնդիրը: Արդյունքում ստեղծված իրավիճակը
պատճառ է և կարող է խթան հանդիսանալ
հանրապետությունում ձևավորելու տնտեսության զարգացման, տնտեսական կայուն զարգացման նախապայմաններ, որպես այդպիսին
կարող է լինել գյուղատնտեսության զարգացումը, հատկապես՝ սննդի արտադրության
ոլորտում, իսկ սա հետագայում նաև երաշխիք
կտա փոխարինել այն ապրանքների ներմուծումը,
որոնք
կարող
են
արտադրվել
Հայաստանում, բավարարել ներքին պահանջարկը և արտահանվել, իսկ սրան հասնելու
համար շատ կարևոր է սննդի արտադրության

ոլորտում ԱԱՀ-ի կիրառման համապատասխան
փոփոխությունների կատարումը:
Այսպիսով` Հայաստանի Հանրապետությունը, լինելով ԵԱՏՄ անդամ երկիր, պետք է
ընդունի ինտեգրացիոն միության, այսպես
ասած, «տնտեսական խաղի կանոնները»՝
ներդաշնակեցնելով
հարկային,
մաքսային,
աշխատանքային օրենսդրությունները: Ներդաշնակեցման հիմք են միջազգային պայմանագրերը և պետության սեփական նախաձեռնությունը: Ներդաշնակեցման հիմքը նաև
պետությունների
ինքնուրույնությունն
ու
կամավորությունն է սեփական հարկային
օրենսդրության փոփոխության աստիճանը
որոշելիս, այսինքն՝ թե որքանով է ցանկանում
ներդաշնակեցնել իր երկրի հարկային օրենսդրությունն
այլ
երկրների
նմանատիպ
օրենքներին [15, էջ 35-36]:
Այդ գործընթացը հնարավորություն կտա
հետագայում հավասար պայմաններ ստեղծելու
ԵԱՏՄ անդամ երկրներում կապիտալի, մարդկային ռեսուրսների և բիզնեսի ազատ
տեղաշարժման համար: Այսինքն՝ տնտեսական
և իրավական օրենքների ներդաշնակեցումը
պետք է համահունչ լինեն ներկա տնտեսական
զարգացումներին՝ նպատակաուղղված լինելով
գործող ընթացակարգերի պարզեցմանը և
բիզնեսի համար այլընտրանքային ծախսերի
կրճատմանը:
Օգտագրծված գրականության ցանկ
1.
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Սոցիալական և տնտեսական արդի հարաբերություններում և, առհասարակ, տնտեսության կայուն զարգացման երկարաժամկետ
ռազմավարության ծրագրերում հիմնվում են

գործարար միջավայրի և շրջակա միջավայրի
նկատմամբ պատասխանատու համագործակցության սկզբունքների վրա։ Ազգային տնտեսության զարգացման տեմպի և սպառողական
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պահանջարկի ցուցչային աճն էլ ստիպում է
ապահովագրել նոր երաշխիքներ ապագա
սերունդների համար։ Այս գաղափարախոսությամբ էլ կարելի է հիմնավորել յուրաքանչյուր
տեսակ գործարարության պատասխանատու
վարքագծի և առողջ մրցակցային միջավայրի
սկզբունքների
ներդրման
ու
կիրառման
անհրաժեշտությունը, այսինքն երբ կարևորվում
է գործարարության տնտեսական, սոցիալական,
բնապահպանական, իրավաքաղաքական և
հեռանկարային ասպեկտները։ Դեռևս անկախության առաջին տարիներին Հայաստանը
վավերացրել է ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացմանը
նպաստող քաղաքականությանը վերաբերող մի
շարք իրավական նորմեր, ներկայումս ևս
շարունակական բնույթ է կրում կայուն զարգացմանը վերաբերող նպատակների իրականացման գործընթացը՝ իհարկե, հաշվի առնելով
մեր երկրի առաջնայնությունները և աշխարհում
տիրող նորարարական մարտահրավերները։
Արդի
աշխարհի
մարտահրավերները
կարևորում են նաև բիզնես միջավայրի սոցիալական պատասխանատվության կամ կորպորատիվ սոցիալական պատասխանատվության
միջազգային ստանդարտի ներդրման միտումները,
մասնավորապես
փոքր
և
միջին
ձեռնարկություններում։ Ելնելով կորպորատիվ
սոցիալական պատասխանատվության (ԿՍՊ)
սահմանումից՝ Հայաստանում ամենաշատ բնապահպանական և սոցիալ-տնտեսական խնդիրների նվազեցման և փոխշահավետ լուծումների
մշակման պահանջ ունեն ընդերքօգտագործող
ընկերությունները։ Այս եզրահանգումը կարելի է
դիտարկել տնտեսական, բնապահպանական և
իրավաքաղաքական տեսանկյուններից։ Նախ,
տնտեսական տեսանկյունից. 2018 թվականին
հանքարդյունաբերության ոլորտին բաժին է
ընկել օտարերկրյա ուղղակի ներդրումների
(ՕՈՒՆ) ընդհանուր ներհոսքի ավելի քան կեսը,
մինչդեռ էներգետիկայի ոլորտը ներգրավել է
ՕՈՒՆ-ների 10 %-ը [5]։
Հանքագործական
արդյունաբերության և բացհանքների շահագործման ընդհանուր արդյունքի մասնաբաժինը
ՀՆԱ կազմում կազմել է 2.9 %[7], ամենախոշոր
հարկ վճարող ընկերությունների հնգյակում
ընդգրկված են ընդերքօգտագործող կազմակերպություններ,
որոնց
հանքահումքային
արտադրանքը արտահանող ապրանքատեսակների շարքում առաջատարն է՝ 644 մլն դոլարին
համարժեք դրամ և այն կազմում է ընդհանուր
արտահանման 26,7 %-ը[4]։ Այսպիսով, ակնհայտ
է, որ մեր երկրում հանքարդյունաբերության
ոլորտը կարող է ստեղծել տնտեսության
զարգացման, աշխատանքի և ապրուստի
միջոցների ապահովման հնարավորություններ,
մասնավորապես երբ ֆինանսապես սակավ
հնարավորություններով համայնքներին ցուցա-

բերում է սոցիալ-տնտեսական բնույթի աջակցություն (սոցիալական տեսանկյուն): Սակայն,
միևնույն ժամանակ չի կարելի ասել, որ բոլոր
ընդերքօգտագործող կազմակերպություններն
են անվերապահ շռայլում «սոցիալական արտոնագրեր» կամ հենց այդ բոլորն էլ պահպանում
են սոցիալական արդարության սկզբունքը։
Բնապահպանական
և իրավաքաղաքական
տեսանկյունից. համաձայն շրջակա միջավայրի
վրա ազդեցության գնահատման (ՇՄԱԳ)
փաստաթղթի՝ ընդերքօգտագործող ընկերությունները ներկայացնում են հանքերի տեղամասերի, պոչամբարների վերականգնման և
մելիորացիայի համար պարտադիր բնապահպանական միջոցառումների ցանկ, ընթացակարգ և
նախահաշիվ, սակայն, միևնույն ժամանակ,
ընդերքօգտագործող ընկերությունների կողմից
ներկայացվող հանքերի փակման ֆինանսական
երաշխիքները և, երբեմն, հանքի փակման համար շրջակա միջավայրի պահպանման դրամագլխին հատկացվող միջոցները չեն բավարարում։
Արդյունքում, Հայաստանում ավելի քան 700 հաից ավելի գյուղատնտեսական և անտառային
նշանակության հողատեսքեր զբաղեցնում են
պոչամբարները [2], որոնցից շարունակական
արտահոսք (արտահոսքերի թթվային դրենաժի
առաջացում) է արձանագրվում շրջակա մակերևույթային և ստորգետնյա ջրային օբյկետներ,
ապարների պայթեցումներից փոշու արտանետումներ, ինչպես նաև ֆիզիկական կայունությանը սպառնացող ռիսկեր են գոյանում։
Ավելին, գործող, լքված կամ տիրազուրկ հանքավայրերին հաջորդող նոր ընկերությունները
արդեն իսկ կառուցված կամ շահագործված
պոչամբարների նկատմամբ չունեն որևէ պարտավորություն, քանի որ իրական սեփականատիրոջ բացահայտման խնդիրը շատ դժվարալուծելի իրավական հիմնահարցերից է (իրավաքաղաքական տեսանկյուն)։ Փաստորեն, եթե
հիմնախնդիրների տարբեր տեսանկյունների
սրացումների հարթեցում կամ իրական համագործակցություն նախաձեռնվի, ապա արդյունքում առաջնահերթ կլուծվեն գյուղատնտեսական հողատեսքերի կամ բերրի հողաշերտի
վերականգնման խնդիրները։
Դեռևս նորանկախ պետություն Հայաստանը հանքարդյունաբերական ոլորտի զարգացումը վերսկսեց կոնկրետ ձևավորված հիմնախնդիրներով և միչև ներկա ժամանակները
Հայաստանում հանքարդյունաբերական ընկերությունների մեծ մասը թերանում է կայունության բոլոր երեք տարրերի (տնտեսական,
սոցիալական և բնապահպանական) պահանջների պահպանման հարցում: Այդ թերացումները
հիմնականում վկայում են պատասխանատու
վարքագծի բացակայության մասին, քանի որ ի
սկզբանե արձանագրվել են վերապահումներ
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պատասխանատու կառույցների փոխհամաձայնեցված գործողություններում կամ բացակայել է պետություն, հասարակություն և
մասնավոր հատվածների միջև համագործակցության իրավական կարգավորման ճկուն
համակարգը։ Իրականում գոյություն ունեն մի
շարք իրավական նորմեր, որոնք կարգավորում
են հանքարդյունաբերության ոլորտը նախագծային փուլից մինչև հետնախագծային փուլ։
Նախագծային փուլում հիմնվում են ՀՀ ընդերքի
մասին օրենսգրքի, ՀՀ հողային օրենսգրքի և ՀՀ
քաղաքացիական օրենսգրքի նորմատիվային
հիմքերի վրա, որոնք հստակեցնում են պետության ոչ ձեռնարկատիրական դերակատարման
մասին, առանձնակի շեշտադրում է կատարվում
հանքարդյունաբերության ոլորտի կարգավորման, օգտակար հանածոների պաշարների պետական հաշվառման, գիտական ուսումնասիրությունների ընդլայնման և արդյունահանող
կազմակերպությունների համար ընդհանրական
կանոնների սահմանման վրա։ Հաջորդիվ, հանքաարդյունաբերության ոլորտի բնապահպանական և սոցիալական կարգավորումը հիմնվում
է «Շրջակա միջավայրի վրա ազդեցության
գնահատման և փորձաքննության մասին» ՀՀ
օրենքի, «Թափոնների մասին» ՀՀ օրենքի և ՀՀ
հարկային
օրենսգիրքի,
մասնավորապես
«Բնօգտագործման վճարի» և «Բնապահպանական հարկի» մասին բաժինների վրա, մինչդեռ
ըստ բովանդակության և կիրարկման դրանք
բավարար համարժեքությամբ չեն ապահովում
կառավարման և հսկողության գործառույթներ։
Մասնավորապես, ընթացիկ կամ հետագա
բնապահպանական միջոցառումներ իրականացնելու համար կամ պատասխանատու վարքագիծ
խրախուսելու համար սահմանվում են բնապահպանական հարկեր։Սակայն գործնականում
հանդիպում ենք ակնհայտ մի հակասության, այն
է՝ հանքարդյունաբերական թափոնները (դատարկ ապարը և պոչամբարները) չեն հարկվում
(նույնիսկ այնպիսի երկրներում, որոնք կայացած
հանքարդյունաբերության ոլորտ ունեն)։ Այս
քաղաքականությունը որքանով էլ հակասում է
«աղտոտողը վճարում է» սկզբունքին, այնքանով
էլ հիմնավորում է դրա բացառումը, մասնավորապես
պայմանավորված
հանքաքարի
արդյունահանման և վերամշակման գործընթացներում ծանրակշիռ խնայողություններով [1]։
Ավելին, ՀՀ ընդերքի մասին օրենսգրքում չգործող պոչամբարները դասակարգվում են որպես
տեխնածին հանքավայրերի և, իբրև արդարացում, այս վնասները փոխհատուցվում են
վճարվող ռոյալթիի բարձրացմամբ:
Հայաստանում ազգային հարստության
արդյունահանող ոլորտի պատասխանատու
գործարարության իրականացման նախագծային
և հետնախագծային փուլերի կառավարման բաց

և հանրային վերահսկողության թերացումները
կարող է ամբողջացնել արդյունաբերական ճյուղերի թափանցիկության նախաձեռնություն
(ԱՃԹՆ) համաշխարհային ստանդարտը, որին
անդամակցում են նաև 53 երկրներ [7]։ Այս
նախաձեռնության հիմնարար սկզբունքերը
(պայմանագրային թափանցիկություն, բնապահպանություն կամ շրջակա միջավայրի պահպանություն, գենդերային հավասարակշռություն և թափանցիկության խթանում) արտացոլված են նաև ՄԱԿ-ի «Գլոբալ պայմանագրում», ISO 26000 չափորոշիչում, EMAS
ստանդարտում և կորպորատիվ սոցիալական
պատասխանատվության (ԿՍՊ) ռազմավարական ուղեցույցում։
Այսինքն, պետական կառույցների, քաղաքացիական հասարակության և մասնավոր
ընկերությունների միջև ավելի լայն և թափանցիկ համագործակցության հնարավորություններ
կարող է ապահովել Արդյունահանող ճյուղերի
թափանցիկության նախաձեռնության (ԱՃԹՆ)
գործընթացը, որին անդամակցելով (2019 թվականին առաջին վավերացման գործընթաց)
Հայաստանում նախատեսվում է մշակել այնպիսի
ռազմավարություն,
համաձայն
որի
կերաշխավորվի
ընկերությունների
կողմից
պետական բյուջե կատարված վճարումների,
պետական եկամուտների և ոլորտից առաջացած
այլ եկամուտների բաշխման, ինչպես նաև այդ
եկամուտների հաշվին ֆինանսավորված սոցիալական և տնտեսական ծախսային տվյալների
համադրված տեղեկատվության և հաշվետվողականության թափանցիկությունը։ Այսինքն
հանքարդյունահանող ընկերությունների տնտեսական կենսունակության և գործունեության
արդյունքների գնահատումը հնարավորություն
կտա պատկերացում կազմելու ոլորտի տնտեսական առողջացման, ինչպես նաև ազգային
բարեկեցությանը բերած նպաստի մասին։
Այսպիսով,
ԱՃԹՆ
անդամակցության
արդյունքում
Հայաստանում
արդեն
իսկ
ապահովվել է հանքարդյունաբերության ոլորտի
վերաբերյալ որոշակի ցուցանիշների հասանելիություն, որոնց վերլուծության արդյունքում
հնարավոր է պատկերացում կազմել հանքարդյունահանող ընկերությունների կողմից
ԿՍՊ-ի սկզբունքների շրջանակներում իրականացվող աշխատանքների մասին: Մասնավորապես, այս համատեքստում նպատակահարմար ենք համարում դիտարկել Հայաստանում
հանքարդյունահանող ոլորտում ըստ արտադրության ծավալի, զբաղվածների թվի, պետական
բյուջե վճարվող հարկերի և վճարների ծավալի
[6] բացարձաակ առաջատար ընկերության՝
«Զանգեզուրի պղնձամոլիբդենային կոմբինատ»
(ԶՊՄԿ) փակ բաժնետիրական ընկերության
օրինակը: Այստեղ հարկ է ընդգծել, որ «ԶՊՄԿ»
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երկայացված
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(Գծապատկեերը կառուցվեել է հեղինակնների կողմից՝ Արդյունահաննող ճյուղերի թ
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Assessment of the Influence of Social Mood on Rates of Loans and Deposits of Banks
of the Republic of Armenia
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Russian-Armenian University (Yerevan, Armenia)
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Abstract. Social mood affects various economic and political aspects of the country, including the banking system.
The relevance of the topic lies in the need of expanding the methodology for analyzing social factors affecting banking,
given the development of information technologies in modern society.
Nowadays, technologies for big data analyzing allow to assess and measure social mood, as well as determine the
degree of influence on specific economic indicators.
The aim of the study is to determine the degree of influence of social mood on the main indicators of the banking sector.
The objectives of the study are to determine the social mood index of the Armenian population, as well as to analyze the
tone of comments on the social network Facebook.
The study has used scientific analysis methods such as statistical, regression and factor analysis.
The research results show that the mood of the population is a rather significant factor influencing the interest rates on
loans and deposits of RA banks.
Keywords: social mood, mood of the population, rate of loans, rate of deposits, big data, sentiment analysis, banking
sector of the RA

ՀՀ բանկերի վարկերի եվ ավանդների տոկոսադրույքների վրա սոցիալական
տրամադրության ազդեցության գնահատումը
Նահապետյան Է. Ս.
ասպիրանտ, Կառավարման, բիզնեսի և զբոսաշրջության ամբիոն,
Հայ-Ռուսական Համալսարան (Երևան, Հայաստան)
enahapet@yandex.ru
Ամփոփում՝ Սոցիալական տրամադրությունը ազդում է երկրի տարբեր տնտեսա-քաղաքական ասպեկտների
վրա, այդ թվում նաև բանկային համակարգի։
Թեմայի արդիականությունը պայմանավորված է բանկային գործունեության վրա սոցիալական գործոնների
ազդեցության հետազոտության մեթոդոլոգիայի ընդլայման անհրաժեշտությամբ`
հաշվի առնելով
ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաների զարգացումը ժամանակակից հասարակությունում։
Ներկայիս պայմաններում մեծ տվյալների վերլուծություն տեխնոլոգիաների օգնությամբ հնարավոր է
գնահատել սոցիալական տրամադրությունը, ինչպես նաև, սահմանել տնտեսական ցուցանիշների վրա
ազդեցության աստիճանը:
Հետազոտության նպատակը բանկային ոլորտի հիմնական ցուցանիշների վրա բնակչության սոցիալական
տրամադրության ազդեցության աստիճանի որոշումը։
Հետազոտության խնդիրներն են՝ սոցիալական տրամադրության ինդեքսի սահմանումը, ինչպես նաև, Facebook
սոցիալական ցանցում մեկնաբանությունների տոնայնության հետազոտությունը։
Հետազոտության իրականացման համար կիրառվել են գիտական վերլուծության մի շարք մեթոդներ, որոնց
թվում՝ վիճակագրական, ռեգրեսիոն և գործոնային վերլուծությունների մեթոդներ։
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Հետազոտության արդյունքները փաստում են, որ հասարակության տրամադրությունը բավականին
նշանակալի գործոն է, որն ազդում է ՀՀ բանկերի վարկերի և ավանդների տոկոսադրույքների վրա:
Հիմնաբառեր՝ սոցիալական տրամադրություն, բնակչության տրամադրություն, վարկերի տոկոսադրույքներ,
ավանդների տոկոսադրույքներ, մեծ տվյալների վերլուծություն, տրամադրությունների վերլուծություն, ՀՀ
բանկային ոլորտ

Исследование фактов, влияющих на банковскую сферу, предполагает также анализ социального аспекта жизни общества, одним из
показателей которого является социальное
настроение населения.
Социальное настроение – ключевой элемент
общественного сознания, возникающий как
реакция на воздействие внешних социальных
объектов, как результирующее или доминантное
чувство,
порождённое
этими
объектами,
осознаваемое или неосознаваемое [1].
Индикатор социального настроения отражает восприятие населением социальных, экономических и политических процессов в условиях
быстроизменяющейся ситуации в стране и мире,
а с другой стороны влияет на различные
общественные процессы, воздействуя таким
образом на многие экономико-политические
аспекты страны.
Учитывая интегрированность и активность
населения Армении в социальной сети Facebook,
было решено применить метод анализа эмоциональных окрасок комментариев Facebook, для
определения социального настроения населения.
Первым этапом проведения анализа стал
сбор релевантной базы данных. Для этого были
определены самые популярные и верифицированные страницы Facebook в Армении [2].
Следующим шагом стало скачивание всех
комментариев ко всем постам на вышеуказанных
страницах Facebook, начиная с мая 2018 г.[3].
Далее, собранная база комментариев была распределена по месяцам публикации. После этого
база была отфильтрована: удаление дубликатов
и нетекстовых комментариев (например, сообщения содержащие только цифры и знаки).
Наконец, все комментарии были переведены на

английский язык. Полученный корпус комментариев готов к анализу тональности.
Анализ тональности – область компьютерной лингвистики, занимающаяся выделением
из текстов эмоционально окрашенной лексики
или эмоциональной оценки автора.
Для определения эмоциональной окраски
текстовых данных был выбран метод машинного
обучения при помощи языка программирования
Python[4]. Среди существующих библиотек
Python были определены наиболее популярные и
лицензированные MIT библиотеки автоматического определения тональности текста: TextBlob
[5] и Vader [6].
До проведения самого анализа, было проведено тестирование выбранного метода. Рандомно был выбран корпус комментариев из 100
комментариев и проведен анализ тональности
каждого комментария по двум выбранным
библиотекам. Полученные результаты были
усреднены. Чтобы проверить насколько полученный индекс релевантен, было проведено
ручное оценивание: выбранный корпус комментариев был передан 10 участникам тестирования
и одному дипломированному психологу. Полученные усредненные оценки всех участников
тестирования, усредненная оценка психолога и
усредненные индексы двух библиотек были
сравнены. Данный тест был проведен второй
раз: с другими 100 рандомно выбранными
комментариями и 10 другими участниками
тестирования.
Усредненные результаты обоих тестов
показали, что библиотека TextBlob в среднем на
80% идентичен ручной оценке и оценке
психолога, а библиотека Vader соответственно
на 79%.

Таблица 1. Результаты проведения тестирования выбранного метода анализа тональности комментариев.

1-ый тест
2-ой тест

Средняя оценка
библиотеки TextBlob

Средняя оценка
библиотеки Vader

Средняя оценка
участников

Средняя оценка
психолога

0.15
0.12

0.18
0.16

0.12
0.13

0.12
0.14

Таким образом, после проведения тестирования была выбрана библиотека TextBlob для
проведения основного анализа.
Результаты анализа эмоциональной окраски
приведены в Таблице 2. В таблице также приве-

дены ежемесячные данные о процентной ставке
по кредитам, выданным коммерческими банками; процентной ставке по депозитам, привлеченным коммерческими банками на период с
05.2018 по 05.2020.
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Таблица 2. Средняя процентная ставка кредитов, выданным коммерческими банками, периодом до 1-го года;
Средняя процентная ставка депозитов, привлеченным коммерческими банками, периодом до 1-го года; Индекс
настроения населения
Средняя процентная ставка
Средняя процентная ставка
Индекс
кредитов, выданным
депозитов, привлеченным
настроения
коммерческими банками,
коммерческими банками,
населения
периодом до 1-го года
периодом до 1-го года
Дата
Y1
Y2
X
05.2018

13,73

8,48

0,3

06.2018

12,26

8,64

0,22

07.2018

11,87

8,69

0,34

08.2018

12,75

9,14

0,32

09.2018

12,43

8,63

0,29

10.2018

12,95

8,80

0,28

11.2018

12,36

8,10

0,26

12.2018

11,58

8,57

0,24

01.2019

12,94

8,95

0,22

02.2019

12,70

8,65

0,21

03.2019

12,57

8,99

0,22

04.2019

12,26

8,85

0,25

05.2019

11,61

8,86

0,19

06.2019

12,14

8,25

0,2

07.2019

12,29

8,22

0,18

08.2019

12,17

8,30

0,25

09.2019

12,01

7,37

0,13

10.2019

12,01

8,51

0,29

11.2019

11,54

8,42

0,23

12.2019

11,47

8,47

0,2

01.2020

11,55

9,10

0,19

02.2020

11,92

8,65

0,24

03.2020

12,09

7,23

0,09

04.2020

11,49

8,08

0,17

05.2020

11,69

8,31

0,15

Для определения взаимосвязи между переменными, исследуем степень корреляционной
зависимости между переменными:
- средняя процентная ставка кредитов,
периодом до 1-го года (Y1) и настроение
населения (X)
- средняя процентная ставка депозитов, периодом до 1 года (Y2) и настроения населения
(X)
Для этого построим корреляционные матрицы в программе EViews [7]. Корреляционные матрицы приведены в таблицах 3 и 4.
Таблица 3. Корреляционная матрица переменных Y1 и X

Коэффициент корреляции переменных Y1 и X - 0.4

Таблица 4. Корреляционная матрица переменных Y2 и X

Коэффициент корреляции переменных Y2 и X - 0.6

Из корреляционных матриц следует, что
настроение населения имеет корреляционную
связь и с процентной ставкой по кредитам и с
процентной ставкой по депозитам.
Для определения степени влияния настроения населения на процентную ставку по
кредитам, построим регрессионную модель, в
которой зависимая переменная – Y1 процентная
ставка по кредитам.
Определим
коэффициенты
уравнения
регрессии.
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Y1 = 0
 + 1∙X
Резулььтаты предсттавлены в таблице 5.
Таблицца 5. Регрессиионная моделль зависимой
перем
менной Y1

Как слледует из данных,
д
поллученных с помощью Eviews методоом наименььших квадраатов,
полученнаяя модель им
меет вид:
Y1 = 11,31228 + 3,809989∙X
(1.1)
Уравнение (1.1)) выражаетт зависимость
процентной
й ставки поо кредитам (Y1) от насстроения населения (Х). Коэффициентт детерминаации
R2 = 0,16552. Это говворит о том
м, что на 17%
полученнаяя модель объясняеет изменеения
переменной
й Y1. Уровень значимоссти модели 5%.
Аналогичным об
бразом посстроим реггрессионную модель,
м
в кооторой зависимая перем
менная Y2 - прроцентная сттавка по деп
позитам.
Таблицца 6. Регрессиионная моделль зависимой
перем
менной Y2

DW = 1,463.
Значащие точки dL и dU для 5%
5
уровняя
чимости длля m = 1 и n = 25: dL = 1,29; dU =
знач
1,45
5. [8].
Так как dL
L < DW < 44-dL , то нул
левую гипо-тезу
у об отсутсствии автоккорреляции мы можем
м
при
инять.
Также прооверим остаатки на нал
личие авто-корр
реляции для модели Y
Y2. Для этогго выпишем
м
из таблицы 5 значение статистики
и Дарбина-Уоттсона.
DW = 1,4687.
Значащие точки dL и dU для 1%
1
уровняя
знач
чимости длля m = 1 и n = 25: dL = 1,05; dU =
1,21
1. [8].
Так как dL < DW < 4-dL , то
о нулевую
ю
гипотезу об отсутствии автокоррееляции мы
ы
мож
жем принятьь.
Далее проведем еще одну провеерку – уста-новим наличиее гетероскед
дастичности
и случайныхх
откл
лонений модели. Буд
дем исполььзовать дляя
этогго тест Глей
йзера.
По данноому методуу оцениваеттся регрес-сионная зависи
имость мод
дулей отклонений
от хi. Построи
им для объяясняющей переменной
п
й
зави
исимости
.
Результаты
ы модели Y11 приведены
ы в табл. 7.
Таблица
Т
. Тест
т на гетеросскедастичноссть (тест
Гллейзера) перееменной Y1

Из даанных, полуученных теем же метоодом
наименьши
их квадраттов с помощью EViiews,
модель буд
дет имеет ви
ид:
Y2 = 7,427819
7
+ 4,693186∙X
4
(1.2)
Уравнение (1.2)) выражаетт зависимость
процентной
й ставки по депозитам (Y2) от насстроения населения (Х).
Коэфф
фициент деттерминации
и R2 = 0,33605.
Это говорит о том, что на 366% получен
нная
модель об
Y2.
бъясняет иззменения переменной
п
Уровень зн
начимости модели
м
1%.
Далее необходи
имо провеести провеерку
полученны
ых моделей.
Для начала
н
провверим остаттки на нали
ичие
автокоррелляции для модели Y1.
Y
Для этого
выпишем из таблицы
ы 4 значен
ние статисттики
Дарбина-У
Уотсона.

В таблиц
це 7 рассчи
итана t-стати
истика дляя
коэф
ффициента . Опредееляем стати
истическую
ю
знач
чимость поолученного коэффициеента . Таб-лич
чное значение коэффиц
циента Стью
юдента дляя
уровня значим
мости  =0,005 и числа степеней
й
своб
боды n=25, t =2,060. [99]. Сравниввая рассчи-танн
ную t-стати
истику с таб
бличной, пол
лучаем, чтоо
коэф
ффициент при
п перемен
нной x не яввляется ста-тисттически знаачимым. Этто говорит об отсутст-вии
и в модели геетероскедасстичности.
Результаты
ы модели Y22 приведены
ы в табл. 8.
Та
аблица 8. Тесст на гетеросскедастичность (тест
Гллейзера) перееменной Y2

В таблице 8 рассчи
итана t-стати
истика дляя
коэф
ффициента . Опредееляем стати
истическую
ю
знач
чимость
полученногго
коэфф
фициента ..
Таб
бличное знаачение коэф
ффициента Стьюдентаа
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для уровня значимости  =0,01 и числа степеней
свободы n=25, t =1,708. [9]. Сравнивая рассчитанную t-статистику с табличной, получаем,
что коэффициент при переменной X не является
статистически значимым. Это говорит об
отсутствии в модели гетероскедастичности.
Таким образом, можно отметить релевантность полученных моделей, а значит можем
определить, что настроение населения влияет на
банковскую сферу примерно на 17% для
процентов по кредитам и на 36% для процентов
по депозитам.
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Սովորաբար
պատմաբաններս
դժվար
պահերին հաճախ ենք դիմում պատմության
օգնությանը: Փորփրում-գտնում ենք ընդհանուր
գծերով նմանվող իրավիճակներ եւ փորձում
բացահայտել դրանց պատճառահետեւանքային
կապերը, օրինաչափություններն ու լուծման
ձեւերը: Միաժամանակ, միշտ ինքներս մեզ
խոստանում ենք դրանցից դասեր քաղել եւ
ապագայում չկրկնել թույլ տված սխալները:
Սակայն, որպես կանոն, արդեն հազարավոր
տարիներ դա մեզ չի հաջողվում: Առհավատչյանՙ
ներկա ցավալի, ողբերգական պատերազմն ու
դրա կործանարար հետեւանքները...
Չգիտեմ ինչու մտաբերեցի...
Տրոյական պատերազմը ձգվում էր ավելի
քան տասը տարի, քանի որ քաջ ու հայրենի
տունն ու պատիվը պաշտպանող տրոյացիները
կռվում էին լիակատար նվիրվածությամբ եւ
նրանց հաղթելն անհնար էր դարձել: Հզոր եւ
անպարտելի դանայացիները շփոթված էին:
Երերում էր նրանց հեղինակությունը: Ելքը
գտնվեց եւ Ոդիսեւսի խորհրդով նրանք մի հսկա
փայտե ձի են կառուցում եւ իբրեւ իրենց
պարտության նշան նվիրում տրոյացիներին ու
իբրեւ թե հեռանում: Հաղթանակի գաղափարից
ոգեւորված տրոյացիներն ականջալուր չեն
լինում իրենց քրմապետին, որ պնդում էր, որ
չընդունեն այդ նվերը: Դրա փոխարեն նրանք
սիրով լսում են հույն քարոզիչին, որն ասում էրՙ
թե նա ով կտիրի այդ ձիուն, կլինի անառիկ...
Տրոյացիները ձիուն դարպասներից ներս են
տանում եւ տեղակայում Աթենասի տաճարի
մոտ: Գիշերը փայտե ձիուց դուրս են գալիս
թաքնված զինվորներն ու ներսից բացում
քաղաքի դարպասները: Անպարտելի Տրոյան
ընկնում է: Կարծում եմ, այս դեպքում այնքան էլ
մեծ տարբերություն չկա Տրոյայի եւ, ասենք,
Շուշիի միջեւ...
Պատմագիտության մեջ տարածված է այն
կարծրացած տեսակետը, թե պատմությունը
«եթե»ներ չի սիրում: Սակայն այդ տրամաբանությամբ առաջնորդվելովՙ հաճախ հեռանում
ենք քննական) վերլուծական պատմագիտությունից եւ պատմության դասերը ճիշտ ընկալելուց: Ինչպես դա եղավ XX դարի սկզբներին,
երբ հայ քաղաքական միտքը իրար հետեւից մի
շարք սխալներ թույլ տվեց եւ ուշացումով

կողմնորոշվեց դեպի խորհրդայնացման ուղին:
Դրա արդյունքում կորցրեցինք ոչ միայն մեր
պետականությունը, այլեւ զգալի տարածքային
զիջումներ արեցինք հարեւաններին: Լավ էր
գոնե, որ Վրաստանն ավելի շուտ չխորհրդայնացվեց, թե չէ մենք կկորցնեինք նաեւ Լոռին:
Այսօր էլ չկարողացանք ճիշտ կոմնորոշվել եւ
թույլ տվեցինք գրեթե նույն սխալներն ու ոչ
պակաս ցավոտ կորուստներ ունեցանքՙ երկու
հայկական պետության փոխարեն մեկից
փշրանքներ մնացին, մյուսում էլՙ համաժողովրդական հիասթափությունն է թեւածում:
Հազիվ թե մեղավորը թուրքն է: Մարդը
գիտեր իր անելիքը, մանրազնին հաշվարկել էր
ամեն ինչ, հաշվենկատ պատրաստվել: Իսկ մենք
մնացել էինք ֆիդայական պատերազմի պատկերացումների մակարդակում, ինքներս մեզ
որակել «անպարտելի կովկասյան վագր»,
«տարածաշրջանի ամենամարտունակ» ու նման
այլ որակների տեր բանակ ունեցող ազգ եւ աջ ու
ձախ հոխորտում էինք, սպառնում «վերցնել
Բաքուն»: Այսօր էլ հուսախաբ ողբում ենք մեր
զավակների ու մեկը մյուսից կարեւոր բնագծեր
զիջելու համար, փորձում մեղավորներ փնտրել:
Բայց մեղավորն հաստատ թուրքը չէ, որն ավելի
խելոք է գործել: Հերթական անգամ, ինչպես
գրեթե միշտ է եղել, ազգովին սկսեցինք հայհոյել
ու երգել հաղթանակից առաջ եւ ոչ թե հետո:
Որովհետեւ այդպես էլ չկարողացանք ճիշտ
հետեւություններ անել, լավագույնս չառաջնորդվեցինք
«եթե»ների
տրամաբանությունը:
Հասկանալ է պետք վերջապես, որ տարածաշրջանում, (այդ թվում եւ ՀՀ-ում), կարեւորագույն իրողությունները գտնվում են ռուսական
դաշտում: Արդ, հարկավոր է հետեւություններ
անել դրանից, որպեսզի կարողանանք քրտնաջան աշխատանքով ամոքել մեր վերքերը, հզորանալ ու հնարավոր դարձնել ողբն ապագայում
կրկին հաղթական ուռաներով փոխարինել:
Ակամա հիշեցի, որ ժամանակին Իսրայելի 5րդ վարչապետ Գոլդա Մեյիրը ասել է. «Եթե
ուզում եք կառուցել մի երկիր, ուր կվերադառնան նրա որդիները, եթե ուզում եք կառուցել մի
երկիր, որտեղից նրանք կմեկնեն միայն
արձակուրդին, եթե ցանկանում եք կառուցել մի
երկիր, որը վախ չի ունենա ապագայի համար,
ապա արեք ընդամենը երեք քայլ

* Տրոյական ձի արտահայտությունն այլաբանորեն նշանակում է նվեր թշնամուն՝ նրան խաբելու, ծուղակը գցելու և
կործանելու նպատակով։
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1. Կոռուպցիան հավասարեցրեք հայրենիքի
դավաճանությանը,
իսկ
կոռումպացված
պաշտոնյաներին ՙ դավաճանների...
2. Երեք մասնագիտություն դարձրեք ամենաբարձր վարձատրվողն ու ամենահարգվածը:
Դրանք են զինվորականները, ուսուցիչներն ու
բժիշկները ...
3. Եվ ամենակարեւորը` աշխատեք, աշխատեք եւ աշխատեք, քանի որ բացի ձեզանից ոչ ոք
չի պաշտպանի ձեզ, ձեզանից բացի ոչ ոք ձեզ չի
կերակրի, եւ ձեր երկիրը միայն ձեզ է պետք,
ուրիշ ոչ ոքի [2]:
Երբ սա դառնա ոչ պարզապես խոսք ու
կարգախոս, այլ ձեր կենսաձեւը, այդ ժամանակ
ուրեմն դուք հասել եք ձեր նպատակին»:
Ես չգիտեմ, կհաջողվի մի օր իրականացնել
այդ քայլերը, որոնք համահունչ են նաեւ մեր
ազգային մղումներին, բայց վստահ եմ, որ
անհրաժեշտ է: Իսկ դրա համար հարկավոր է
նախ եւ առաջ ձերբազատվել ազգափրկիչի
բարդույթից: Մի բան, որն անմիջական
հետեւանք էր իշխողների կողմից այլընտրանք
չտեսնելու բարդույթի քարոզչությանը: Մի բան,
որը հունից հանեց, բայց նաեւ բթացրեց
հասարակությանը, որը զայրույթից կուրացածՙ
քայլեց
կառավարման
հմտություններից
բացարձակապես զուրկ մեկ այլ «փրկչի»
հետեւից: Այժմ էլ կարծես նույնՙ փրկիչ փնտրելու
կախարդանքի մեջ ենք եւ մեզ մատուցվում էՙ
քանի որ այլ փրկիչ չկա, ուստի հարկավոր է
ապավինել եղածին: Հետաքրքրականն այն է, որ
ազգովին այդպես էլ չկարողացանք ձերբազատվել փրկչի անվերջ որոնումներից: Թվում էր հայ
ժողովուրդը դեռ այդքան չի դեգրադացվել, որ
այսքան սահմանափակ դառնա, որ նրա լուրջ
խորհելու, ինքնակազմակերպվելու, ընտրություն
եւ փրկություն գտնելու հնարավորությունը
չգործեն: Իհարկե, այդպես չէ, պարզապես մեր
իրականությունը նոր տեսակի քաղաքական
մտածողության կարիք ունի, որը ցավոքՙ դեռ
չկա, իսկ դեռեւս գործող քաղաքական-պայքարիստական մտածողությունը փակուղային է:
Ակամա հարց է առաջանում. իսկ ինչպես
դուրս գալ ստեղծված այս խառնաշփոթից...
Մի բան հստակ է, որ մեր ժողովուրդը
պատմական հանգամանքների բերումով խեղաթյուրված հոգեկերտվածք (մենթալիտետ) ունի,
որի առկայությամբ ոչ միայն հնարավոր չէ
ունենալ քիչ թե շատ նորմալ պետություն, այլեւ
այդ հոգեկերտվածքը կրող ժողովուրդն անգիտորեն թուլացնելու, քանդելու է իր պետությունը, հասցնելով կործանման: Հիմնախնդիրն
այն է, որ ամենաիդեալական իշխանությունն
անգամ չի կարողանա իրականացնել ժողովրդի
քայքայիչ մտածողության ամբողջական վերափոխում, քանի որ այն իներցիոն կերպով
կդիմադրի: Հետո էլ իշխանության կարգավորիչ,

հակաքաոսային քայլերը կհարուցեն տարբեր
շերտերի դժգոհությունը եւ վերափոխումը
կդանդաղի, որից էլ իշխանությունները կվարկաբեկվեն:
Ուստի հարկավոր է արձանագրել, որ ողջ
ժողովրդին միանգամից վերափոխելն անհնար է:
Հետեւաբար անհրաժեշտ է ընդհանուր գծերով
նախանշել ապագա երկրի բովանդակությունը,
ներքին օրենքները, ինքնակառավարման ու
արժեքային համակարգերը: Որոնել գտնել եւ
հրավիրել կարող ուժեր, որոնք կփորձարկեն
տեսական մտածումները, դուրս կմղեն հոգեկերտվածքի քայքայիչ հատկանիշները, վեր
կհանեն, կշտկեն բացթողումներն ու վրիպումները եւ ամեն ինչ կանեն երկիրը վերափոխելու,
հզորացնելու համար: համապատասխան աշխատանքների շնորհիվ բացառվում են մենթալիտետային ներթափանցումը կառույց: Դրանից
հետո ստեղծված այդ նորկառուցն ինքն է սկսում
նորմաներ, ապրելաձեւ հաղորդել հասարակական կյանքին: Տեւական ժամանակ հետո էլ
կառույցի նորմերն ու ապրելաձը հասարակական կյանքում կդառնան որոշիչ եւ հինը
որպես ոչ պիտանի կնահանջի եւ կզիջի դիրքերը:
Այդ նույն գերխաթարված հոգեկերտվածքի
պայմաններում ասօր էլ մեր ժողովուրդը փնտրտուքի մեջ է եւ ստեղծված քաոսից տագնապածՙ
ելք է որոնում: Հստակ է մեկ բան, որ նախկին
սխալները կրկնելու իրավունք չունենք: Ուստի
բոլորս պետք է անգամ հոգու աչքերով եւ
իրական գույներով տեսնենք ամեն ինչ եւ
ազգային ինքնակազմակերպման ու մեծ վերելքի
համար իրական ելքեր որոնենք: Սխալված չեմ
լինի, եթե ընդգծեմ հատկապես մտավորականության կարեւորագույն դերակատարությունն
այս հարցում:
Ի դեp` որին հաճախ խանգարել են տարաբնույթ -իզմերն ու իրար հակադրվող կողմերի
բաժանվելը: Օրինակՙ ավելի հաճախ թմբկահարվող ժողովրդավարությունը (դեմոկրատիա)
մտածողության անսկզբունքություն է եւ
մեզանում փաստորեն քննություն չի բռնում:
Հարկավոր է ուղղակի հասնել ոգու, բանականության, սրտի, կամքի, բարոյական զգացումի
ներդաշնակության, որով` անհատի եւ հասարակության, ազգի եւ պետության, ժողովրդի եւ
դասակարգի օրգանական միության: Դրանց
միջեւ եղած հակասությունները վերացնելու,
օրգանապես միացյալ ազգություն, պետություն
ստեղծելու ձգտում ունի ազգայնականության
կրող մտավորականությունը: Նա է դավանում
ազգային ոգու հավիտենականության գաղափարին, եւ պատմություն, մշակույթ, ընկերային
կազմակերպություն, պետություն եւ այլն. համարում է նրա հայտնությունը: Դրա կենսաբանական
ըմբռնումը
մտավորականությանն
ընծայում է ազգի ոգու եւ արյան` անցյալի,
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ներկայի, ապագայի օրգանական միության
զգացումը, եւ պահանջ է դարձնում ապրող
հասարակության կյանքի կազմակերպումը` ըստ
այդ զգացումի: Բնականաբար այստեղ ամեն ինչ
ստորադասվում է ազգի հավիտենականին եւ
անձնական շահի ու հասարակական նպատակի
ներդաշնակությանը. «դրանով է ստեղծվում
հավիտենանպատակը` մարդու եւ ազգային
հասարակության
նույնականացումը:
Այս
դեպքում Ազգն է բոլորի ճակատագիրը, եւ բոլորը
գործում են նրա համար» [1]: Եվ այսօր, երբ
իշխանությունն իրականում ընկած է փողոցում
եւ այն վերցնող չկա, քանի որ փողոցում ընկած
իշխանությունը վերցնելու համար շաաատ մեծ
խելք է անհրաժեշտ, հետեւաբար դրան տեր
պիտի կանգնի հենց մտավորականությունը:
Քանի որ հենց մտավորականությունն է
պարտավոր տեր կանգնել երկրին: Քանի որ եթե
գնաք Եռաբլուր, Մոտենաք պատահական
մարդկանց, ցավակցեք, լացեք, իմացեք օրինակ

Ալենին, որը Բոստոնի համալսարան էր
ընդունվել: 5 լեզու գիտեր, Գյումրու Թումոյում
էր աշխատում: Ծառայում էր Մատաղիսում ու
մահացել է զրահաբաճկոն չունենալու պատճառով: Մարդիկ ձեզ կպատմեմ, թե ինչ լուսավոր
զավակներ ենք կորցրել: Պահի տակ կմոռանան
վիշտը, երբ կտեսնեն, որ դուք էլ եք ցավում:
Գնացեք Եռաբլուր: Այն որ դուք չեք այնտեղ, ձեր
շնորհքը չէ, այլ ուղղակի pատահականություն...:
Օգտագորված գրականության ցանկ
1.
2.
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Ասատրյան, Հայկ «Տարոնի Արծիվ», 1939թ., թիվ
10:
https://hy.wikipedia.org/wiki/%D4%B3%D5%B8%
D5%AC%D5%A4%D5%A1_%D5%84%D5%A5%
D5%AB%D6%80
Сдана/Հանձնվել է՝ 16.01.2021
Рецензирована/Գրախոսվել է՝ 22.01.2021
Принята/Ընդունվել է՝ 29.01.2021
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СОБЫТИЯ_____________________________________________________

Создание Центра арменоведения в г. Ростове-на-Дону
Научная и просветительская деятельность Нахичеванской-на-Дону армянской общины
Нахичеванская-на-Дону армянская община
– одна из первых армянских общественных организаций России. С большим общественным
резонансом, в 2018 году она отметила своё 30летие.
Сферы деятельности национальной общественной организации обширны и разноплановы.
Это и традиционные для других общин вопросы
изучения армянского языка, сохранение и развитие культуры и творчества, работа с молодёжью
и многое другое. Одновременно с этим, Нахичеванская община активно занимается и научноисследовательской и культурно-просветительской работой. Сумела консолидировать и
объединить, на почве общих интересов, интеллектуальные ресурсы: специалистов и ученых,
по вопросам научного исследования истории,
арменоведения, демографии, истории искусства
и т.п.
Признанием этой активной исследовательской, организаторской и издательской деятельности стало решение Ученого Совета Южного
федерального университета (ЮФУ) от 26
декабря 2020 г. об открытии в г. Ростове-наДону «Центра арменоведения», на базе
Института социологии и регионоведения ЮФУ .
Южный федеральный университет и Ростовская региональная общественная организация
РОО «Нахичеванская-на-Дону армянская община» объединяют свои усилия и ресурсы в интересах развития и популяризации арменоведческих исследований.
Планируемые основные направления и
формы работы Центра:
Научно-исследовательское направление:
 проведение междисциплинарных исследований по социально значимым вопросам,
охватывающим все сферы культурно-исторического, политического, социально-экономического и языкового развития армянского
народа;
 развитие научно-исследовательской деятельности преподавателей, сотрудников и
студентов ЮФУ в области арменоведения;
 кооперация научного и экспертного профессионального сообщества ЮФУ, региональных и международных партнеров, специализирующихся в области арменоведения.

Образовательное направление:
 повышение образовательного уровня студентов, аспирантов, докторантов и профессорско-преподавательского состава ЮФУ в
области
истории,
культуры,
языка,
социально-экономической и политической
жизни армянского народа;
 организация и проведение лекционных курсов, практических занятий, мастер-классов и
консультаций по соответствующему научному направлению для формирования,
закрепления и развития профессиональных
компетенций;
 проведение научно-практических конференций и методологических семинаров по
прикладным проблемам арменоведческих
исследований.
Значение этого события в научной, культурной и педагогической жизни армянской
общины трудно переоценить. Это стало возможным благодаря высокой оценке проводимой
Нахичеванской общиной деятельности и
поддержке ее усилий по развитию научных
исследований и культурно-просветительской
работы со стороны руководства ведущего вуза
Юга России, в лице Ректора Южного
федерального
университета
–
Инны
Константиновны Шевченко. Большую практическую и методическую помощь в формировании структуры Центра и его дальнейшего
функционирования оказывает И.о. Директора
Института регионоведения и социологии Андрей
Владимирович Бедрик.
Безусловно, это знаковое событие во многом было предопределено всей предыдущей
историей деятельности Нахичеванской общины.
Исследования по краеведению Донского
края, в том числе роли армянского этноса в
процессах его социально-экономического и
исторического развития, всегда являлись
приоритетными
задачами
деятельности
Нахичеванской армянской общины. Задача
собрать, изучить, обработать и обобщить
разнообразные факты об армянском культурноисторическом
наследии
в
регионе
и
популяризировать эти знания была поставлена с
первых дней образования общины и успешно
реализовывалась на протяжении всех этих лет.
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Одной из важных форм работы в этом
направлении, способствующей мобилизации
научного потенциала, развитию научных знаний
по истории армянского этноса на Дону, является
проведение научных конференций. Научная
конференция – удобная площадка для консолидации научных исследований специалистов
разных гуманитарных областей; для всестороннего обмена мнениями, новыми идеями;
постановки новых исследовательских задач;
зарождения новых проектов.
Первым опытом проведения таких мероприятий стала международная конференция
«Армяне юга России: история, культура, общее
будущее (30.05 – 02.06.2012)». Конференция
оказалась весьма представительной по своему
составу участников – 8 академиков, 22 доктора
наук из ближнего и дальнего зарубежья.
Выступления участников конференции были
посвящены различным аспектам истории,
культуры, экономической и политической
деятельности армян южного макрорегиона. В
научных докладах рассматривались вопросы
формирования и современного состояния
армянской общины, её роли в освоении и
развитии юга страны, государственной политики
России в отношении армянского населения, его
этнокультурного взаимодействия с другими
народами,
этнического
самосознания
и
социальной адаптации армян юга России.
Содержательные и интересные материалы
конференции не остались без внимания научной
общественности и подтвердили целесообразность проведения подобных конференций.
В 2015 году была проведена вторая, а в 2018
году – третья международная конференция по
этой тематике. Все они прошли на высоком
организационном и научном уровне, и, таким
образом оформилась добрая традиция собирать в
Донском крае ведущих арменоведов России,
Армении и других стран. В конференциях
принимали участие исследователи России,
Армении, стран СНГ, Болгарии, Франции,
Италии, Японии и др. По итогам конференций
были изданы сборники материалов.
В 2019 году, в связи с 240-летием переселением армян из Крыма на Дон проведена
Международная
научная
конференция
"Нахичевань-на-Дону: история и современность»,
которая
продолжила
научные
исследования по истории армян России, и вновь
стала
дискуссионной
площадкой
для
плодотворного заинтересованного научного
диалога по актуальным проблемам арменоведения. Издан сборник трудов участников
конференции.

Конференция «Нахичевань-на-Дону: история и
современность (к 240-летию переселения армян на
Дон)» 2019 г.

В исследовании основных тенденций развития армянских сообществ Юга России, проблем
сохранения культуры и идентичности армянского
народа
в
современных
условиях,
Нахичеванская община активно взаимодействовала с действующим тогда при ИПК ЮФУ
сектором арменоведения Южнороссийского
филиала Института социологии Российской
академии наук. Результатом такого научного
сотрудничества было издание - «Армянские
диаспоры Юга России: социологический портрет
и проблемы идентичности» (2011), где в
систематизированном виде представлены были
результаты многочисленных социологических
опросов и исследований.
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Плодотворно развивается сотрудничество с
Южным научным центром Российской академии
наук, с которым в 2012 г. подписан трехсторонний (совместно с Ереванским госуниверситетом)
договор о работах по арменоведческой тематике.
В рамках этого сотрудничества реализованы
гранты российских научных фондов по нахичеванской тематике, по сохранению армянской
этнокультурной идентичности в рамках единого
российского народа.
Другой, апробированной формой научных
исследований стали традиционно проводимые
ежегодные «Шагиняновские чтения». Чтения
проходят в форме научных докладов и сообщений о творчестве Мариэтты Шагинян – выдающегося представителя армянской культуры,
известной советской писательницы, которая
соединила в себе художника и мыслителя,
публициста и учёного. Начиная с 2014 г. эти
чтения были организованы благодаря энтузиазму и энергии Почётного члена Нахичеванской армянской общины - Авдулова Николая
Степановича. В работу ежегодных чтений
вовлечена научная интеллигенция Ростова,
учащиеся школ города и области. Чтения сопровождаются публикациями сборников трудов
М.С. Шагинян и, отдельно, публикациями докладов участников чтений. На сегодняшний день,
при активном участии армянской общины
проведено семь «Шагиняновских чтений».
Важным культурно-просветительским направлением Нахичеванской общины является работа над гуманитарным проектом Армянской
электронной энциклопедии «Хайазг».
В современных условиях глобальной информатизации, активизации межнационального, в
том числе человеческого общения возникает
необходимость культурного освоения национального и, в частности, армянского информационного пространства Интернета. Из этого
объективного посыла возникла идея проекта
«Хайазг», представляющего собой открытую,
постоянно пополняемую систему баз данных и
информационно-поискового модуля по истории
и культуре армянского народа. Энциклопедия
позволяет широко представить армянский мир:
его классическое наследие и современное
состояние, и, в конечном счете, будет способствовать укреплению национального единства и
консолидации армянского народа. Энциклопедия «Хайазг» — это самый большой, по
объёму материалов, сайт армянской тематики в
мире. Энциклопедия первоначально разрабатывалась на русском языке, но благодаря
бескорыстной работе наших армянских коллег
из ЕГУ, создана и успешно функционирует
армянская версия проекта.

Нахичеванская община ведёт большую
планомерную издательскую деятельность. Трудно назвать другой такой продуктивный по этому
показателю общественный издательский центр в
России. Ежегодно издаётся более 20 книг
армянской тематики по истории, краеведению,
демографии, искусству и другим направлениям.
В 2019 году была подготовлена к изданию
на русском языке монография академика
Грачика Симоняна «Армянский вопрос и российская дипломатия накануне Первой мировой
войны». В книге была впервые показана хронология развития взаимоотношений представителей армянских общественно-политических сил
и ответственных лиц российской дипломатии.
Этот академический труд содержит многостороннее исследование тенденций развития
армянского вопроса в 1912-1914 гг.
Мощный толчок донской публицистике
армянской тематики дали работы Минаса
Георгиевича Багдыкова – заслуженного врача
РФ, действительного члена Международной
академии экологии и безопасности жизнедеятельности (МАНЭБ), члена союза писателей
Дона. Багдыков М.Г. автор более 100 научных
трудов, трех монографий. С 1991 года он
опубликовал более 20-ти публицистических
монографий по истории армян Дона и
Нахичевани. Минас Георгиевич воспитал целую
плеяду писателей-публицистов, и в первую
очередь своих сыновей – Тиграна Минасовича и
Георгия Минасовича. Они, также, как и отец,
врачи, но одновременно, много времени отдают
популяризации вопросов краеведения.
Усилиями общины были изданы работы
большого популяризатора истории крымских
армян на Дону, автора словаря нахичеванского
диалекта армян – заслуженного учителя России
– Малхасяна Андраника Геворковича. Его книга
«Страницы истории анийских, крымских и
донских армян» выдержала 7 изданий.
«Пособие-самоучитель армянского букваря на
основе русского языка» и «Словарь новонахичеванского диалекта армянского языка»
переиздавались 4 раза.
Важная роль в реализации удачных книгоиздательских проектов принадлежит ответственному редактору общины Ноне Владимировне
Мирзабековой. Издательские проекты: «Сурб
Хач. Святой крест Донского армянства», «От
первого приюта до наших дней. Антология
армянской живописи на Дону» и другие
формируют живой читательский интерес к
истории армян на Дону.
В 2011 году был начат уникальный книгоиздательский проект ЖЗН - «Жизнь замечательных нахичеванцев». В этой серии вышли:

177

«Арутюн Халибян», «Николай Егоров», «Аким
Ованесов», «Рафаэль Самургашев», «Мариэтта
Шагинян», «Гнесин М.Ф.», «Амаяк Арцатбанян», «Арменак Анопьян». Книги этой серии
посвящены известным и выдающимся деятелям
Нахичевани, и не только армянам. Так в этой серии вышла книга о родившемся в Нахичевани М.
Ф. Гнесине, готовится книга о В. Пановой и др.
Отрадно отметить, что Нахичеванская община, в рамках рассматриваемой тематики,
активно сотрудничает со специалистами разных
областей знаний; авторы многих книг, изданных
общиной, не обязательно армяне. Так, книга ведущего искусствоведа Ростовского Музея изобразительных искусств Валерия Васильевича Рязанова «От первого приюта до наших дней»,
изданная на средства общины посвящена армянским живописцам Дона. Сразу же после её выхода она была удостоена серебряной медали
Академии художеств России и стала библиографической редкостью. В.В. Рязанов удостоен
высшей награды Нахичеванской общины и
является её Почётным членом.
Нахичеванская община издала книгу доктора философских наук Сергея Яковлевича
Сущего «Армяне Юга России и Крыма». В работе анализируются различные аспекты исторической и современной геодемографической
динамики армянского населения Юга России и
Крыма. Изучена пространственная, расселенческая, гендерная эволюция отдельных региональных общин, определены возможные перспективы их развития в первой трети XXI века. Надо
отметить, что Сергей Яковлевич - автор первых
в отечественной научной литературе изданий,
содержащих комплексный набор картографических и аналитических материалов по пространственной и социальной динамике ведущих сфер
отечественной культуры.
Книга доктора исторических наук профессора Саркиса Суреновича Казарова «Нахичеванское купечество», продолжила серию публикаций по истории Нахичевани и нахичеванцев.
В работе раскрывается роль нахичеванского
купечества в развитии экономической жизни на
Дону и на юге России, в кон. XVIII – нач. XX вв.
Монография исполнительного директора
общины кандидата исторических наук Сергея
Михайловича Саядова «Становление арменоведения в России в первой трети XIX века. Вопросы историографии и источниковедения» отражает результаты многолетних исследований
проблем становления русской школы арменоведения, впервые комплексно рассматривает
объективные и субъективные предпосылки
формирования нового этапа в истории армянского народа, связанного с присоединением

Восточной Армении к России, с деятельностью
Лазаревского института восточных языков,
именами Х.Е. и И.Е. Лазаревых, С.Н. Глинки.
Крупным событием культурной жизни
нашего региона было издание книги известного
писателя, поэта, доктора филологических наук,
профессора, лауреата бесконечного списка премий и наград, Почётного члена Нахичеванской
общины - Смирнова Владислава Вячеславовича:
«Летопись Нахичевани-на-Дону: в историческом, бытописательном, статистическом и
иллюстративном интерьерах с приложениями,
включающими важные, полезные и интересные
сведения». Первое издание книги В.В. Смирнова
(2014) было заметным событием в культурной
жизни донских армян. Хронологическая энциклопедия включает в себя портретную галерею
выдающихся, известных деятелей армянского
народа, а также русских писателей, внесших
вклад в развитие русско-армянских связей,
информационно-справочные сведения о важнейших свершениях и событиях, документы и статистику по истории, экономике, науке, культуре
Нахичевани-на-Дону. Особый колорит книге
придают бытописательские, этнографические
наблюдения, впечатления исследователей, путешественников, посещавших этот город в разное
время, а также воспоминания жителей старой
Нахичевани. Книга содержит богатый иллюстративный материал, в том числе и редкие фотографии. Второе издание книги, расширенное и
дополненное, вышло 2018 г. и было осуществлено силами Нахичеванской общины. И сейчас
продолжается поиск, уточнение и дополнение
сведений, которые могут со временем войти в
последующие издания книги.
В завершении краткого обзора научной и
просветительской деятельности Нахичеванской
общины, отметим, что накоплен серьёзный опыт
научного уровня исследовательских работ, опыт
организации научно-практических конференций,
который получил признание в научном сообществе. Всё это, на наш взгляд, позволяет
перейти к следующей фазе работы: созданию, с
использованием накопленного опыта полноценного, научно-исследовательского и образовательного центра.
Пора перевести работу, осуществляемую
силами общественной организации, в русло
планомерной, целенаправленной деятельности
научного центра, способного решать комплексные задачи, стоящие перед современным
арменоведением.
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