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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Ժամանակակից աշխարհում մասնավոր ընկերությունները հանդիսանում են հանրային բարիքի աղբյուր: 

Մասնավոր հատվածի զարգացման վրա վճռորոշ ազդեցություն ունի սեփական ճակատագիրը տնօրինելու և 

հասարակության խելամիտ սպասումները կանխատեսելու ու դրանց ծառայելու ունակությունը: Այս խնդրի 

իրագործումը պահանջում է արդյունավետ կառավարում, որի տակ մի կողմից հասկացվում է իրազեկ 

ղեկավարում, իսկ մյուս կողմից մրցունակ շուկաներ` պետական խելամիտ կառավարման համադրմամբ: 

Ընկերությունների գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնող գործուն եղանակ է կորպորատիվ 

կառավարումը (ԿԿ): Այն անհրաժեշտ է, որպեսզի բաժնետերերը և հասարակությունը կարողանան վստահել 

տնտեսական համակարգին և նրա ինստիտուտներին: Ներդրողները կամ բաժնետերերը, ինչպես նաև այլ 

շահառուները պետք է վստահ լինեն, որ ընկերություններն աշխատում են բաց ու ազնիվ, և գոյություն ունեն 

կառուցակարգեր և ինստիտուտներ, որոնք ի վիճակի են ապահովել ընկերություններում կատարվող 

գործընթացների վերահսկելիությունը: ԿԿ համակարգում գլխավորը բարեխիղճ, պատասխանատու, 

թափանցիկ, հաշվետվողական վարքագիծը խթանող կառուցակարգերն են: 

ԿԿ-ը ապահովում է ընկերությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հուսալիությունը, կարգավորում է 

մասնավոր և հանրային շահերի առնչությամբ ծագող հարաբերությունները, օգնում է խուսափել շահերի 

բախումից: ԿԿ-ի նպատակն է ձևավորել հիմքեր կորպորատիվ հավասարակշռված որոշումներ կայացնելու 

համար:  

  



 

3 
 

ԲԱԺԻՆ 1. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

1.1. Կորպորատիվ կառավարման հիմնական սահմանումները 

Միջազգային ֆինանսական կորպորացիան (ՄՖԿ) «կորպորատիվ կառավարում» հասկացությունը սահմանում է 

որպես ընկերության ղեկավարման և դրա նկատմամբ վերահսկում իրականացնելու գործընթաց: Տնտեսական 

համագործակցության և զարգացման կազմակերպությունը (ՏՀԶԿ) ԿԿ-ն դիտարկում է որպես 

կառուցակարգերի ամբողջություն, որի օգնությամբ ձևավորվում են ընկերության նպատակները, որոշվում են 

դրանց հասնելու, ինչպես նաև գործունեությունը վերահսկելու միջոցները, որոնց օգնությամբ ընկերության 

ղեկավարությունը և խորհուրդը ձգտում են հասնել ընկերության և բաժնետերերի շահերին 

համապատասխանող նպատակների իրագործմանը: Սա ենթադրում է հարաբերությունների համակարգի 

ձևավորում ընկերության գործադիր մարմնի (ԳՄ), տնօրենների խորհրդի (ՏԽ), բաժնետերերի և այլ 

շահառուների միջև:  

ԿԿ-ի ֆինանսական ասպեկտների մասին հաշվետվության (Լորդ Քադբըի կանոնագիրք) մեջ ԿԿ-ը սահմանվում 

է որպես համակարգ, որը ներառում է ընկերությունների ղեկավարման և վերահսկման գործընթացները և 

կառուցվածքները` ռազմավարական մոտեցում ցուցաբերելով մենեջերների, տնօրենների, 

սեփականատերերի/բաժնետերերի և այլ շահառուների փոխհարաբերությունների նկատմամբ:  

Համաշխարհային բանկի նախկին նախագահ Ջ. Վուլֆենսոնի խոսքերով` ԿԿ-ի էությունը կորպորատիվ 

ազնվության, թափանցիկության և հաշվետու լինելու սկզբունքների առաջխաղացումն է: 

ԿԿ-ն հնարավորություն է տալիս հավասարակշռել հարաբերությունները` 

 նեղ իմաստով` ընկերության և բաժնետերերի, գործադիր մարմնի և խորհրդի, խոշոր և փոքր 

բաժնետերերի, ընկերության և նրա հաճախորդների, ընկերության և նրա գործընկերների, ինչպես 

նաև ընկերության և նրա աշխատակիցների միջև, 

 լայն իմաստով` ընկերության և հասարակության միջև` նպատակ ունենալով հասարակության մեջ 

արմատավորել և ամրապնդել թափանցիկության ու օրենքի գերակայության սկզբունքները: 

Կորպորատիվ կառավարումը ճշգրիտ գիտություն չէ…: Այն նաև կարճաժամկետ պլանավորում 

չէ, այլ բազմակողմանի գնահատում է, թե որքանով է այս կամ այն միջոցառումը ճիշտ այն 

անձանց տեսանկյունից, որոնց վրա ազդում է այդ միջոցառումը:  

Որևիցե որոշման համար քվեարկելով` ՏԽ-ը պետք է հաշվի առնի դրա իրավական, բարոյական, 

էթիկական կողմը: ՏԽ-ը միշտ կշռում է…: Իհարկե շատ հազվադեպ է հնարավոր գտնել բոլոր 

կողմերի շահերը բավարարող որոշում: Կան փոխզիջումներ, օգուտներ ու վնասներ: Այսպիսով, 

ԿԿ-ը դատողություն է և երկարաժամկետ հատվածում օգուտներ փնտրելու հնարավորություն: 

Տնօրենների խորհրդի անդամ 

ԿԿ-ը տարբերվում է ընկերությունների ընթացիկ ղեկավարումից: ԿԿ-ը ավելի լայն հասկացություն է և 

ընդգրկում է նաև ընթացիկ ղեկավարումը: Ընկերության ընթացիկ ղեկավարումն իրականացվում է ԳՄ-ի, իսկ 

ԿԿ-ը` ընկերության կառավարման և վերահսկման բոլոր մարմինների կողմից: ԿԿ-ի և ընթացիկ կառավարման 
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հատման եզրը ռազմավարությունն է, քանի որ այն միաժամանակ գտնվում է ինչպես ընթացիկ կառավարման 

ոլորտում, այնպես էլ հանդես է գալիս որպես ԿԿ-ի արմատական տարր (գծապատկեր 1): 

 

 

Գծապատկեր 1. Կորպորատիվ կառավարման և ընթացիկ ղեկավարման կապը  

 

 

 

 

 

 

 

1.2. Կորպորատիվ կառավարման տնտեսական անհրաժեշտությունը  

ԿԿ-ի տնտեսական անհրաժեշտությունը բացատրվում է ԿԿ-ի միջոցով լուծվող խնդիրներով, որոնցից կարելի է 

առանձնացնել հետևյալները. 

 ֆինանսական միջոցների մատչելիության ապահովումը, 

 ընկերությունների արժեքի ավելացման կամ արժեստեղծման խթանումը, 

 գործունեության արդյունավետության բարձրացումը, 

 ճգնաժամերի ծագման հավանականության նվազեցումը, 

 բարենպաստ հարաբերությունների հաստատումը շահառուների հետ:  

Հարկ է նշել, որ այս խնդիրներն անհնար է դիտարկել միմյանցից առանձին, քանի որ դրանք շաղկապված են, և 

դրանց ազդեցությունն ունի համալիր բնույթ: 

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՄԱՏՉԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԿ-ի պատշաճ համակարգը հնարավորություն է տալիս ընդլայնել ներդրողների շրջանակը և միաժամանակ 

վեր է ածվում ընկերության մրցակցային առավելության, քանի որ ներդրողների համար ոչ պակաս կարևոր 

նշանակություն ունի ընկերության կողմից տեղեկատվության բացահայտման որակը, ՏԽ-ի և ԳՄ-ի կազմը, 

նրանց գործունեության մեթոդներն ու եղանակները, կորպորատիվ որոշումների կայացման գործընթացն ու 

դրանց անաչառության և հավասարակշռվածության աստիճանը, այսինքն` ԿԿ-ի որակը և այլն: 

Ներդրողները մի կողմից փնտրում են իրենց կապիտալի ներդրման, իսկ մյուս կողմից դրա անվտանգ աճի 

հնարավորություններ: Այդ հնարավորությունների արժեքը որակյալ ԿԿ-ն է: Ներդրողների վստահությունը 

Հաշվետվություն և 

հսկողություն 

Ընթացիկ 

օպերատիվ 

կառավարում 

Ռազմավարական կառավարում 

Ընթացիկ ղեկավարում 

Կորպորատիվ կառավարում 
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նպաստում է ընկերությունների գործունեության համար անհրաժեշտ կապիտալի ներգրավմանը: Կարելի է 

ասել, որ ԿԿ սկզբունքները այն կանոններն են, որոնցով ապրում է կապիտալը: 

ԿԿ բնագավառում բարենպաստ հեղինակություն չունեցող երկրները զրկվում են կապիտալի 

արտաքին հոսքերից: Կապիտալը մուտք չի գործում տեղեկատվության բացահայտման ոչ 

բավարար մակարդակ ունեցող, ներդրողների վստահությունը չներշնչող, ինչպես նաև 

հաշվապահական հաշվառման և ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային 

ստանդարտները չորդեգրած երկրներ: Այս դեպքում վնասներ են կրում բոլորը՝ անկախ նրանց ԿԿ 

պրակտիկայից: Շուկաները գոյություն ունեն շնորհիվ ներդրողների, որոնք որոշում են, թե որ 

ընկերություններն ու շուկաները կարող են դիմակայել ժամանակի փորձություններին ու 

մրցակցության ճնշմանը: Մենք պետք է հասկանանք, որ որևիցե շուկայի ի վերուստ չի 

երաշխավորվում անսպառ ներդրումներ ներգրավելու հնարավորություն: 

Արթուր ԼԵՎԻՏՏ, Արժեթղթերի և բորսաների ԱՄՆ հանձնաժողովի նախկին նախագահ  

2002թ. ապրիլ-մայիս ամիսներին McKinsey գլոբալ հետազոտությունների ինստիտուտի և ԿԿ Գլոբալ Ֆորումի 

համատեղ ջանքերով հինգ մայրցամաքների 31 երկրներում իրականացվել է ուսումնասիրություն, որի 

ընտրանքում ընդգրկվել են 200 խոշոր ինստիտուցիոնալ ներդրողներ: Հետազոտության արդյունքները վկայում 

են, որ ներդրողների 70-80%-ը պատրաստ են լրացուցիչ միջոցներ ներդնել ընկերությունների կառավարման 

որակը բարձրացնելու համար: Որպես նման միջոցառումներ հարցվածները կարևորել են ՏԽ-ում արտաքին և 

անկախ տնօրենների առկայությունը, տնօրենների գործունեության պարբերական գնահատումների 

անցկացումը, ընկերությունների բարեխիղճ վերաբերմունքը ԿԿ-ի հիմնախնդիրներին վերաբերող ներդրողների 

տեղեկատվական հարցումներին: 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԺԵՔԻ ԱՎԵԼԱՑՈՒՄ ԿԱՄ ԱՐԺԵՍՏԵՂԾՈՒՄ 

ԿԿ-ի արդյունավետ համակարգը նպաստում է ներգրավված կապիտալի և սեփական ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործմանը, որը հանգեցնում է ընկերության «ներքին» արժեքի ավելացմանը: Ընկերության 

արժեքի ավելացման գործում կարևորվում է ոչ միայն ներգրավված կապիտալի արժեքը, այլ նաև սեփական 

ակտիվների առավելագույնս մեծ հատույցով օգտագործելու կարողությունը: ԿԿ-ի պատշաճ համակարգը 

հնարավորություն է տալիս արդյունավետ կառավարել ընկերության ռիսկերը, ճիշտ տեղաբաշխել ռեսուրսները 

գործունեության տարբեր ուղղությունների միջև, արագ և արդյունավետ համախմբել առկա ռեսուրսները, 

ինչպես նաև պլանավորել պահանջվողները: Բացի այդ, պատասխանատվությունը շահառու անձանց 

նկատմամբ հանգեցնում է փոխադարձ պատասխանատվության ընկերության ներսում` դրական ազդեցություն 

ունենալով կառավարչական որոշումների որակի վրա:  

Այսինքն` ԿԿ արդյունավետ համակարգը հանդիսանում է ընկերության «առողջության» գրավական: Այն 

հնարավորություն է տալիս ընդունել հավասարակշռված որոշումներ, կառավարել ռիսկերը և գործել ի շահ 

բաժնետերերի ու այլ շահառուների: Իր էությամբ, ԿԿ-ը ոչ այլ ինչ է, եթե ոչ արժեքի ստեղծման գործընթաց՝ ի 

հաշիվ որակյալ որոշումների կայացման: ԿԿ-ի այս պարզ բնորոշումը շեշտադրում է հետևյալ գործընթացները. 

 Արժեքի ստեղծում և պահպանում, 

 Հաշվետվողականության ապահովում,  

 Հավասարակշռված որոշումներ, 
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 Բարեխիղճ գործողություններ,  

 Որակի ապահովում: 

ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄ 

ԿԿ-ի ստանդարտներին հետևելը նպաստում է որոշումների կայացման գործընթացի կատարելագործմանը, 

քանի որ հստակեցվում են ընկերության կառավարման մարմինների գործառույթներն ու 

պատասխանատվության շրջանակները: Սա իր հերթին կառավարման բոլոր մակարդակներում բարձրացնում է 

ընկերությունների ֆինանսական և առևտրային գործունեության արդյունավետությունը, ռացիոնալացնում է 

բիզնես-գործընթացները: 

ԿԿ-ի արդյունավետ համակարգն ապահովում է օրենքների, ստանդարտների, կանոնների իրագործումը, 

հնարավորություն է տալիս ընկերություններին խուսափել դատական վեճերից, կարգավորել կորպորատիվ 

կոնֆլիկտները:  

ԿԿ-ն անմիջականորեն կապված է ընկերությունների սեփական ներուժն ու զարգացման հեռանկարներն 

ընկալելու ունակության հետ, ինչը նրանց հնարավորություն է տալիս լինել թափանցիկ, գրավիչ և ունենալ 

զարգացման ռազմավարություն: 

ԿԿ-ի արդյունավետ համակարգն ապահովում է ՏԽ-ի և ԳՄ-ի կողմից իրենց հիմնական 

պարտականությունների պատշաճ կատարումը` կորպորատիվ որոշումների կայացման գործում հաշվի առնելով 

ընկերության բոլոր շահառուների շահերի պաշտպանությունը:  

ԿԿ-ի գործուն համակարգի օգնությամբ ձևավորվում են ընկերությունների նպատակները, այդ նպատակներին 

հասնելու միջոցները և դրանք վերահսկելու եղանակները: ԿԿ-ի պատշաճ համակարգը ձևավորում է խթաններ, 

որպեսզի ՏԽ-ը և ԳՄ-ը ձգտեն ընկերության ու նրա բաժնետերերի շահերին համապատասխանող 

նպատակների իրագործմանը, ինչպես նաև ապահովվի արդյունավետ մոնիտորինգ նրանց գործունեության 

նկատմամբ և խթանվի ընկերության ռեսուրսների առավել արդյունավետ օգտագործումը:  

ՃԳՆԱԺԱՄԵՐԻ ԾԱԳՄԱՆ ՀԱՎԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՎԱԶԵՑՈՒՄ 

21-րդ դարի սկզբին Միացյալ Նահանգների տնտեսական նորությունները հեղեղված էին կորպորատիվ 

սկանդալները և ճգնաժամերը բացահայտող, մեկնաբանող լուրերով (WorldCom, Enron, Ahold, Adelphia, Global 

Crossing, Parmallat, Tyco): 

Այդ ճգնաժամերի պատճառը ոչ թե գործարար ակտիվության անկումն էր, այլ ընկերությունների կողմից գործող 

կանոնները խախտելու պրակտիկան:  

«Խարդախությունների ամառ» 

21-րդ դարի սկիզբը կորպորատիվ կապիտալիզմի նորագույն պատմության մեջ նշանավորվեց կորպորատիվ 

սկանդալներով, խարդախություններով, չարաշահումներով: Պատահական չէ, որ ԱՄՆ արդարադատության 

նախարարի տեղակալ Ջեյմս Կոմին 2002թ. մայիս-հունիս ամիսներն անվանեց «խարդախությունների ամառ»:  

Նյու Յորք Թայմսը «Հաշվետվողականության խնդիրներ» խորագրի ներքո ներկայացնում էր այն 

ընկերությունները, որոնցում բացահայտվել էին աուդիտորական խաբեություններ, պարտքերի և վնասների 
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թաքցնում, ներքին տեղեկատվության օգտագործմամբ գործարքներ և այլն:  

Ճգնաժամերի հիմնական պատճառների թվում էր ԿԿ-ի ոչ պատշաճ պրակտիկան, որի համար բնութագրական 

էին շահույթները ներկայացնող ցուցանիշների արհեստական բարձրացումը և ներդրողների սպասումները 

արդարացնելու նպատակով ֆինանսական ու ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների կեղծումը և այլն (ավելի 

մանրամասն` «Կորպորատիվ կառավարման ոչ արդյունավետ համակարգ» մասում):  

Ճգնաժամերի ծագման գործում զգալի դերակատարում ուներ նաև բաժնետեր-վարձու կառավարիչ շահերի 

միջև հավասարակշռության խախտումն` ի օգուտ վարձու կառավարիչների: Այսպես, ամերիկյան 702 հանրային 

ընկերությունների բարձրագույն ղեկավարության 1995-2004թթ. ընկած ժամանակահատվածում 

վարձատրության համակարգի ուսումնասիրության արդյունքները վկայում են, որ այն կապ չի ունեցել 

բարձրագույն ղեկավարների աշխատանքի որակի և արտադրողականության հետ: Բացի այդ, նրանց 

աշխատավարձի 75%-ը եղել է կայուն և պայմանավորված չի եղել ընկերությունների ներկա և ապագա 

արժեքով: 

2008թ. միջազգային ֆինանսական ճգնաժամն այլ խնդիրների հետ մեկտեղ բացահայտեց ԿԿ-ի մեկ խնդիր ևս. 

ընկերությունների ՏԽ-ի կողմից բիզնեսի զարգացումը կառավարելու անկարողությունը, ինչը ստիպում է ԿԿ-ը 

դիտարկել ոչ թե մտածածին, դրսից պարտադրվող կառուցակարգ, այլ ընկերությունների առջև ծառացած 

խնդիրների լուծման միջոց, այսինքն` ԿԿ-ի լավագույն պրակտիկայի որդեգրումն ու ներդրումն այլ հավասար 

պայմաններում ընկերություններին կարող է զերծ պահել ճգնաժամային ցնցումներից կամ դրանց ծագման 

դեպքում ապահովել արագ և նվազ ծախսերով վերականգնում:  

ԲԱՐԵՆՊԱՍՏ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՇԱՀԱՌՈՒՆԵՐԻ ՀԵՏ 

Ընկերությունների հաջողության վրա ազդում են շահառուների հետ փոխհարաբերությունները, նրանց հետ 

կառուցողական երկխոսության վարումը, փոխշահավետ որոշումների կայացումը և դրանց կյանքի կոչումը: 

Շահառուների շահերով պայմանավորված պատասխանատու ղեկավարումը բավական խնդրահարույց է, քանի 

որ գործնականում բացարձակ հավասարակշռություն հաստատել միմյանց հետ մրցակցող շահերի գործում եթե 

նույնիսկ հնարավոր է, ապա բավականաչափ բարդ է: Այս գործընթացը սկսվում է շահառուներին հուզող 

հարցերն ըմբռնելով և այդ հարցերի օրինաչափությունը ճանաչելով, որից հետո արդեն գալիս է շահառուների 

հետ հարաբերություններում հետադարձ գործողությունների առաջնահերթությունների սահմանումը:  

Շահառուների շահերով առաջնորդվելը և այդ հարաբերությունները համամարդկային արժեքների վրա 

կառուցելը ընկերություններին դարձնում է հասարակության լայն շրջանակի (հատկապես ընկերությունների 

աճի համար հիմնարար նշանակություն ունեցող թիրախային խմբերի) համար թափանցիկ և կանխատեսելի: 

Արդյունքում ամրապնդվում է ընկերության նկատմամբ վստահությունը, բարձրանում է նրա վարկանիշն ու 

գործարար համբավը, հավասարակշռվում են ընկերության հարաբերություններն արտաքին ու ներքին 

շահառուների հետ, ինչի շնորհիվ ընկերությունը ստանում է լրացուցիչ աճի մրցակցային առավելություններ:  

1.3. Կորպորատիվ կառավարման արդյունավետ համակարգ  

Շատ հաճախ մասնագիտական գրականության մեջ կարելի է հանդիպել ԿԿ համակարգի որակը բնութագրող 

հետևյալ արտահայտություններին. «արդյունավետ կորպորատիվ կառավարում», «որակյալ կորպորատիվ 
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կառավարում», «պատշաճ կորպորատիվ կառավարում», «լավ կորպորատիվ կառավարում», 

«հավասարակշռված կորպորատիվ կառավարում» և այլն: Չեն բացառվում նաև հակառակ բնութագրիչները, 

որոնց համար առանձնահատուկ են անարդյունավետ, ոչ պատշաճ, վատ և այլ մակդիրները:  

ԿԿ արդյունավետ համակարգը կարելի է բնութագրել «Պենտագոն» մոդելի միջոցով (գծապատկեր 2), որի 

էությունը հանգում է բաժնետերերի սեփականության իրավունքի պաշտպանվածությանը, ընկերություններում 

կառավարման և վերահսկման մարմինների գործառույթների հստակ սահմանմանն ու տարանջատմանը, 

ընկերությունների թափանցիկ գործելաոճին և նրանցում վերահսկողության համակարգի առկայությանը, 

ինչպես նաև անկախ աուդիտի ենթարկվելու պրակտիկային, շահառուների հետ հաղորդակցվելու ունակությանը 

ու նրանց իրավունքների պաշտպանությանը, ինչպես նաև ԿԿ առաջադեմ սկզբունքներին հետևելուն: 

 

 

 

Գծապատկեր 2. «Պենտագոն» մոդել 

 

ԿԿ արդյունավետության խնդրին կարելի է մոտենալ նաև հակառակ տեսանկյունից. բացահայտել ԿԿ 

համակարգի հնարավոր թերություններն ու բացթողումները, դիտարկել այն բնութագրիչները, որոնք ԿԿ 

Սեփականության 

իրավունքի 

պաշտպանվածություն

ԿԿ սկզբունքներին 

հետևում

Շահառուների հետ 

բարենպաստ 

հարաբերություններ

Թափանցիկություն, ան

կախ ներքին ու 

արտաքին 

աուդիտորներ

Կառավարման և 

վերահսկման 

մարմինների 

գործառույթների 

տարանջատում
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համակարգը որակում են որպես ոչ արդյունավետ, և դրանց բացակայությունն այլ հավասար պայմաններում 

դիտարկել որպես ԿԿ արդյունավետ համակարգի նախապայման:  

Կորպորատիվ (Enron, Parmalat և այլ ընկերություններ) ճգնաժամերի ուսումնասիրությունների, ինչպես նաև 

Ուորրեն Բաֆֆետտի սեփական դիտարկումների համադրումը հնարավորություն է տալիս առանձնացնել ԿԿ ոչ 

արդյունավետ համակարգի հետևյալ հիմնական հատկանիշները. 

1. Ամենազորեղ գործադիր տնօրեններ. ԳՄ-ի և ՏԽ-ի դերակատարումները փոխվում են, ոչ թե ՏԽ-ն է 

վերահսկում ԳՄ-ի գործունեությունը, այլ գործադիր տնօրենները թելադրում են ՏԽ-ին և կանխորոշում 

նրա որոշումները: ՏԽ-ի անկախությունը կրում է ձևական բնույթ: Նման իրավիճակի ձևավորման 

հավանակությունն ավելանում է գործադիր տնօրենի և ՏԽ-ի նախագահի պաշտոնների համատեղման 

դեպքում: Այսինքն՝ ընկերություններում կորում են կորպորատիվ հակակշիռները, հաստատվում է ԳՄ-ի 

միիշխանությունը և վերջինիցս բխող ամենաթողության մթնոլորոտը ԳՄ-ի գործունեության 

բնագավառում: 

2. Ներքին հսկողության թույլ համակարգ. Ներքին հսկողության համակարգը (ընկերության 

կառավարման համակարգում իրավասությունների և պատասխանատվության հստակ բաշխում, ներքին 

աուդիտի և ռիսկերի կառավարման համակարգի առկայություն, համապատասխանության գործառույթի 

ապահովում և այլն) այնքան է թուլանում, որ հնարավորություն է տալիս ընկերության ղեկավարությանը 

կեղծել հաշվետվությունները, գնալ շինծու գործարքների, տարբեր տեսակ չարաշահումների և նույնիսկ 

խաբեության:  

3. Կենտրոնացում կարճաժամկետ նպատակների վրա. ընկերության ԳՄ-ն իր ուշադրությունը 

կենտրոնացնում է Ընկերության գործունեության եռամսյակային և տարեկան ցուցանիշների վրա` 

անտեսելով երկարաժամկետ ռազմավարական նպատակների իրականացումը: Այս իրավիճակը 

բացատրվում է ընկերությունների մոտ երկարաժամկետ ռազմավարության բացակայությամբ, որի 

դեպքում ԳՄ-ի պարգևատրումների պրակտիկան կիրառվում է կարճաժամկետ և ընթացիկ 

ձեռքբերումների համար:  

4. Գործադիր տնօրենների վերաբերմունքը քննադատությանը. ընկերության ԿԿ-ի համակարգում առկա 

հիմնախնդիրների վերաբերյալ «կարմիր դրոշ» է հանդիսանում գործադիր տնօրենի կամ ընկերության 

այլ պաշտոնյայի կողմից հրապարակավ պաշտպանողական կամ հարձակողական դիրքերի գրավումը 

իրավիճակներում, երբ անհրաժեշտ է լինում պարզաբանել ընկերության գործերի իրական վիճակը:  

5. Բարձրագույն ղեկավարության հրաժարականները. գործադիր տնօրենը կամ ընկերության մեկ այլ 

պաշտոնյա լքում է «իր երազանքների աշխատանքը» և որոշում «ավելի երկար ժամանակ անցկացնել 

ընտանիքի հետ»: Նմանատիպ բացատրություն տվեց, օրինակ, Enron-ի գործադիր տնօրենն իր 

վեցամսյա պաշտոնավորման արդյունքում: Որոշ ներդրումային ֆոնդերի կառավարիչների համար դա 

հանդիսացավ Enron-ի բաժնետոմսերը վաճառելու ազդակ:  

6. Ներքին տեղեկատվության օգտագործմամբ բաժնետոմսերի վաճառք. տիրապետելով ընկերության 

վերաբերյալ ամբողջական և էական տեղեկատվության, ինչպես նաև կանխատեսելով ընկերության 

մոտակա անկումը` ընկերության ԳՄ-ի ներկայացուցիչները սկսում են ազատվել ընկերության իրենց 
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բաժնետոմսերից: Միաժամանակ հրապարակավ հանդես են գալիս հայտարարություններով, թե 

ընկերության բաժնետոմսերը թերագնահատված են և ունեն աճի ներուժ:  

7. Թույլ կամ ընդհանրապես բացակայող վարքագծային կանոններ. կորպորատիվ վարքագծային 

կանոնները լուրջ չեն ընդունվում, խթանվում է աշխատակիցների կողմից էթիկական և պրոֆեսիոնալ 

կանոնների խախտումը, ինչի վառն ապացույցն է հաշվետվությունների կեղծումը: 

8. Խնդիրներ ընկերության աուդիտորների անկախության հետ. անկախ աուդիտ իրականացնող 

կազմակերպությունները միևնույն կազմակերպությանը մատուցում են թե աուդիտորական, թե բիզնես 

խորհրդատվական, այդ թվում` ներքին աուդիտի ծառայություններ: Ձևավորվում է ԳՄ-ից արտաքին 

աուդիտորների կախվածության փակ շղթա, որի շրջանակում արտաքին աուդիտորները գնահատում են 

իրենց խորհրդատվության արդյունքը հանդիսացող ֆինանսակատնտեսական գործունեության 

արդյունքը հանդիսացող հաշվետվությունների արժանահավատությունը:  

9. Խնդիրներ ընկերության ներդրումային ընկերություների անկախության հետ. սովորաբար 

ներդրումային որոշումներ կայացնելու նպատակով ներդրողները հետևում են ներդրումային 

ընկերությունների վերլուծություններին: Ներդրումային ընկերությունները վերլուծություններից բացի, 

մասնագիտացվում են արժեթղթերի տեղաբաշխմամբ միջոցների ներգրավման մեջ: Ներդրումային 

ընկերությունների եկամուտների հիմնական աղբյուրը արժեթղթերի տեղաբաշխումից ստացվող 

միջնորդավճարներն են, որոնց ակնկալիքներով ներդրումային ընկերությունները ներդրողներին կարող 

են մատակարարել ոչ արժանահավատ տեղեկատվություն: 

10. Բիզնեսի զարգացման կասկածելի ռազմավարություն. Ընկերությունները պարտավոր են 

բացահայտել ոչ միայն իրենց ֆինանսական հաշվետվությունը, այլև ընկերության գործունեության 

բիզնես-մոդելը: Կորպորատիվ ճգնաժամ ապրած ընկերություններն իրենց գործունեության մասին 

տեղեկատվությունը «առևտրային շպիոնաժի» քողի ներքո որակում են որպես հույժ կարևորության 

գաղտնի տեղեկատվություն: Արդյունքում ընկերության շահառուների, այդ թվում` ներդրողների համար 

անհասկանալի է դառնում, թե ինչ է թաքնված թվերի հետևում: 

Կորպորատիվ ճգնաժամերի հիմքում ընկած հատկանիշների վրա հիմնվելով՝ կարելի է վստահաբար նշել, որ 

ԿԿ համակարգը կարելի է որակել արդյունավետ, եթե նրանում առկա են կորպորատիվ հակակշիռները, հստակ 

են հաշվետվողականության և պատասխանատվության շրջանակները, ԳՄ-ը հաշվետու է և վերահսկվում է ՏԽ-

ի կողմից, իսկ ՏԽ-ը հաշվետու է բաժնետերերին և հասարակությանը, ընկերության ՆՀՀ-ն գործուն է և թույլ է 

տալիս ժամանակին բացահայտել կամ կանխատեսել հնարավոր չարաշահումները, խաբեության դեպքերը, 

ընկերությունների շարժման ուղղությունը նրանց երկարաժամկետ նպատակներն են, որոնք հիմք են 

հանդիսանում բարձրագույն ղեկավարության գնահատման համար, թափանցիկ է ինչպես ընկերության 

ֆինանսական տեղեկատվությունը, այնպես էլ ընկերության ռազմավարությունը, ընկերության ղեկավարները 

հանգամանալից և արժանահավատ տեղեկատվություն են ներկայացնում իրենց շահառուներին, պաշտպանված 

է ընկերության ներքին տեղեկատվությունը, վարքագծային կանոններն ունեն «օրենքի ուժ», բարձրագույն 

ղեկավարությունը ցուցաբերում է իրական նվիրվածություն ընկերության նկատմամբ, ընկերության 

աուդիտորներն ու խորհրդատուներն ունեն անկախ ու անկողմնակալ դիրքորոշում: 
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ԿԿ արդյունավետ համակարգը առավելություններ է ապահովում ոչ միայն ընկերությունների, այլև 

հասարակության համար, որոնց թվում են` 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԱՌԱՎԵԼՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 

Հասարակության համար Ընկերության և ներդրողների համար 

Բարենպաստ պայմաններ ներդրումների և կայուն աճի 

համար 
Ընկերության գործունեության արդյունավետության աճ 

Կոռուպցիայի դեմ պայքար Կապիտալի մատչելիություն 

Առողջ մրցակցություն Հեղինակության ամրապնդում 

Նորամուծությունների խթանում Ռազմավարության կատարելագործում 

Արդյունավետության աճ և կորուստների կրճատում Բարենպաստ հարաբերություններ շահառուների հետ 

Ֆինանսական շուկաների կայունացում և կապիտալի 

շուկայի զարգացում 
Բաժնետոմսերի արժեքի աճ 

Թափանցիկ և պատասխանատու 

փոխհարաբերություններ 
Ռիսկերի նվազեցում 

Շուկայական համակարգի նկատմամբ վստահության 

ամրապնդում 
Իրացվելիության աճ 

 

1.4. Կորպորատիվ կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ հիմքերը  

Ընկերություններում ԿԿ համակարգի արդյունավետության բարձրացումն ունի կարևոր նշանակություն, սակայն 

այն պայմանավորված չէ միայն ընկերությունների կամքով: ԿԿ հիմնախնդիրները դուրս են գալիս առանձին 

ընկերությունների շրջանակներից: Ժամանակակից պայմաններում ԿԿ-ի վրա նշանակալիորեն ներգործում են 

ինչպես ազգային տնտեսությունների ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները, այնպես էլ 

տնտեսությունների գլոբալացման միտումները:  

 

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒ ՕՐԵՆՔԻ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԿ արդյունավետ համակարգի համար որպես առաջնային նախապայման կարևորվում է ազատ շուկայական 

հարաբերությունների ձևավորումը: Ազատ շուկայի պայմաններում պետության դերակատարումը սահմանափակ 

է: Պետությունը ստեղծում և երաշխավորում է շուկայի գործունեության համար անվտանգ պայմաններ: 

Պետական կարգավորման գլխավոր նպատակը դառնում է գործարար ակտիվությանն աջակցումը՝ իրավական 

հիմքերի ձևավորման և դրանց իրավակիրառումը վերահսկելու միջոցով: 

Շուկայական տնտեսությունը իրավական կառուցվածք է: Պերուացի հայտնի տնտեսագետ Էրնանդո դե Սոտոն 

նշում է, որ կապիտալիզմը կարիք ունի իրավական աջակցության: Սեփականության իրավունքի հուսալի 

պաշտպանվածությունը և ազատ ձեռնարկատիրությունը հանդիսանում են շուկայական տնտեսության 

հենասյունները: Դե Սոտոն գրում է. «Ավելի թանկարժեք բան, քան ձեր սեփականությունն է գոյություն չունի: 

Օրենքի բացակայության պայմաններում այն պաշտպանելու համար դուք դիմում եք ցեղերի առաջնորդների, 

ծախված ոստիկանների, կոռումպացված քաղաքական գործիչների, ոչ բարեխիղճ դատավորների և նույնիսկ 
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ահաբեկիչների: Բայց հենց երկրում սկսում է գործել օրենքը, որը ճանաչում է սեփականության ձեր իրավունքը, 

և այդ իրավունքը ճանաչվում է ոչ միայն ձեր հարևանների, ոստիկանների, այլ բոլորի կողմից, դուք 

կարողանում եք գործարքներ կնքել ինչպես ձեր երկրում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս…:  

Հենց որ հայտնվում են անձի իրավունքները պաշտպանող օրենքներ, նա շահագրգռվում է օրենքի 

իշխանության հաստատման մեջ: Իսկ երբ անձը հարց է տալիս, թե ովքեր են գրում օրենքները, նա 

հետաքրքրվում է քաղաքական գործընթացներով և սկսում է գնահատել քաղաքական համակարգը: Այսպիսով, 

օրենքի իշխանության սկզբնաղբյուրը, որը հնարավորություն է տալիս ժամանակակից երկրներին զարգանալ և 

գլոբալ մասշտաբներով ապահովել կայունություն և բարգավաճում, սեփականության իրավունքն է: Հետևաբար, 

բարեկեցությունն օրենքի իշխանության ծնունդ է:»  

Ծանրաբեռնված կամ ոչ արդարացի իրավական համակարգի պայմաններում ընկերություններն իրենց 

գոյությունը պահպանելու համար հրաժարվում են պատասխանատու վարքագծից և գործող ֆորմալ կանոնները 

սկսում են մեկնաբանել ըստ իրավիճակի: Առանց իրավական հուսալի երաշխիքների վտանգվում է 

պայմանագրային պարտավորությունների կատարումը: ԿԿ-ի արդյունավետ համակարգի ձևավորման համար 

անհրաժեշտ է մասնավոր սեփականության ինստիտուտի պաշտպանության հուսալի համակարգ: 

Սեփականատերերը պետք է համոզված լինեն, որ ոչինչ և ոչ ոք առանց իրավական պատշաճ ընթացակարգերի 

նրանց չի կարող զրկել իրենց սեփականությունից:: 

Օրենքների իրագործման և կոնֆլիկտների արդարացի լուծման կարևորագույն պայմանը անկախ, թափանցիկ 

դատաիրավական համակարգն է: Վեճեր լուծելիս դատարանը պետք է գործի հետևողական, արդարացի և 

օպերատիվ: Օրենքի իշխանության սկզբունքը պահանջում է, որպեսզի օրենքները գործեն հասարակության, այլ 

ոչ թե նրա առանձին խմբերի շահերից ելնելով: 

ՄՐՑԱԿՑԱՅԻՆ ՄԻՋԱՎԱՅՐ 

Մրցակցային միջավայրը ստիպում է ընկերություններին գործել արդյունավետ, մշտապես մտածել մրցակցային 

նոր առավելությունների բացահայտման և դրանց կիրառման ուղղությամբ, քանի որ հակառակ դեպքում նրանց 

գործունեությունը դատապարտված է անհաջողության: Ազատ շուկայում հաջողությունը կախված է շուկայական 

գործակալի նախաձեռնությունից և աշխատասիրությունից: Շուկայական տնտեսությունը անձանց մոտ 

ձևավորում է ինքնուրույնություն և առողջ անհատականություն: Շուկայական գործակալները սովորում են 

խնդիրների մեջ տեսնել հնարավորություններ և այդ խնդիրներին լուծում տալ սեփական ուժերով: Մրցակցային 

շուկան խթանում է ձեռնարկատիրական նախաձեռնությունը և ստեղծագործական ունակությունը, իսկ 

բացակայությունը հանգեցնում է կառավարչական մտածելակերպի լճացման, կոռուպցիոն ռիսկերի ծագման, 

արտադրողականության անկման:  

Հետևաբար, ԿԿ արդյունավետ համակարգի ինստիտուցիոնալ կարևոր նախապայման է հանդիսանում ազատ, 

արդար մրցակցային միջավայրի ձևավորումը, այդ թվում՝ շուկա ազատ մուտքի և ելքի հնարավորությունների 

ապահովումը, հակամենաշնորհային արդյունավետ օրենսդրության առկայությունը, ընկերությունների 

ստեղծման և գործունեության հետ կապված ծախսերի նվազեցումը, օտարերկրյա ներդրումների հոսքի 

խթանումը և այլն: 
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ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԿԱՊԻՏԱԼ 

Ազատ շուկան հիմնվում է համամարդկային արժեքների վրա և պարգևատրում է այդ արժեքներին հետևելու 

համար: Մասնավորապես, շուկայական գործակալները պետք է իրենց գործունեությունը կառուցեն այնպիսի 

հատկանիշների վրա, ինչպիսիք են ողջամտությունը, զգուշավորությունը, բարեխղճությունը, հարգանքը 

սեփական խոսքի ու խոստումի նկատմամբ: Նման արժեքները նպաստում են շուկայական գործակալների 

փոխհամաձայնեցված գործունեությանը: Շուկայի յուրաքանչյուր մասնակից, հասարակության յուրաքանչյուր 

անդամ պատասխանատվություն է կրում խելամիտ սպասումների ձևավորման համար: 

Պատասխանատվության հիմքի վրա ձևավորվում է վստահության սոցիալական կապիտալը, որը հանդիսանում 

է արդյունավետ միջոց շուկայական կառուցակարգերի գործարկման համար: Տնտեսության մեջ սոցիալական 

կապիտալի դերն առաջին հերթին պայմանավորվում է տնտեսական գործակալների համար տեղեկատվության 

և բարիքների հասանելիությամբ, որն իր հերթին նվազեցնում է գործընկերների, այդ թվում` պետական 

մարմինների հետ հարաբերությունների ձևավորմամբ և դրանց պահպանմամբ պայմանավորված ծախսերը: 

Սոցիալական կապիտալը ավելացնում է տարբեր ռեսուրսներում (բնական, ֆինանսական, մարդկային և այլ) 

ներդրումներից հատույցը: Այն ավելացնում է նաև ԿԿ համակարգի ճկունությունը, հնարավորություն է ընձեռում, 

որ ավելի շատ իրավասություններ պատվիրակվեն ներքին օղակներին, բարձրացվի նրանց 

պատասխանատվության աստիճանը, գործի ֆիդուցիար պատասխանատվության ինստիտուտը:  

ԲԱՆԿԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾ  

Բանկային հատվածը հանդիսանում է ԿԿ համակարգի արդյունավետության բարձրացման կարևոր գործոն: 

Բանկերի գործունեությունը միաժամանակ ունի սոցիալական և տնտեսական նշանակություն, ինչը 

պայմանավորվում է ավանդատուների նկատմամբ բանկերի պատասխանատվությամբ: Սա ստիպում է 

բանկերին լինել առավելագույնս թափանցիկ` տեղեկատվության ոչ հավասարաչափ տեղաբաշխմամբ 

պայմանավորված ռիսկերից խուսափելու համար: Խնդիրն առավել մեծ սրություն է ստանում անցումային և 

զարգացող շուկաների պայմաններում, այսինքն, երբ ակնառու են տնտեսական համակարգի ինստիտուցիոնալ 

և կառուցվածքային թերությունները, և բացակայում են ֆինանսական շուկայի այլընտրանքային 

ինստիտուտները: Նման պայմաններում ավանդատուների և ներդրողների համար դժվար է գնահատել և 

վերահսկել ռիսկի մակարդակը, ինչի արդյունքում ոչ միայն հնարավոր է ռիսկերի թերագնահատում, այլ նաև 

գերագնահատում և ավանդային միջոցների զանգվածային արտահոսք բանկերից: Անհրաժեշտ է կարևորել 

նաև այն, որ բանկային հատվածում ԿԿ կատարելագործումը դրսևորում է «դոմինո» էֆեկտ. բանկի ԿԿ 

համակարգի կատարելագործումը հնարավորություն է տալիս համապատասխան պահանջներ առաջադրել 

տնտեսության այլ հատվածներում գործող իր հաճախորդների (վարկառուների) նկատմամբ: Փաստացիորեն, 

բանկերում ԿԿ սկզբունքների զարգացումը կարող է այլ հավասար պայմաններում հանգեցնել ոչ ֆինանսական 

ընկերությունների ԿԿ համակարգի բարելավմանը: 

ԱՐԺԵԹՂԹԵՐԻ ՇՈՒԿԱ 

Արդյունավետ գործող արժեթղթերի շուկան հնարավորություն է տալիս տնտեսության մեջ ներգրավել առավել 

մեծ թվով անձանց խնայողություններ: Այն հանրությանը հնարավորություն է տալիս ոչ միայն իր ներդրումների 

դիմաց ստանալ եկամուտ, այլ նաև մասնակցել ընկերությունների կառավարմանը: Այսինքն` 
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հնարավորություններ են ստեղծվում ակտիվացնել տնտեսական որոշումների ընդունման գործընթացում 

քաղաքացիների մասնակցությունը: Այս ճանապարհով լուծվում է նաև քաղաքացիների ու կապիտալի միջև 

օտարվածության հիմնախնդիրը, որը չափազանց կարևոր է շուկայական տնտեսության ձևավորման համար: 

Միաժամանակ արժեթղթերի շուկան պահանջում է թափանցիկության բավական բարձր ստանդարտների 

ապահովում: 

Արդյունավետ գործող արժեթղթերի շուկան հանդիսանում է ընկերությունների գործունեության վերահսկման 

շուկա և իր կարգապահական դերակատարմամբ այն ստիպում է ընկերություններին աշխատել ավելի 

արդյունավետ, հակառակ դեպքում ընկերությանը սպառնում է միաձուլման, կլանման, ինչպես նաև 

սնանկացման ռիսկը:  

ԱԶԱՏ, ԱՆԿԱԽ ԶԼՄ-ԵՐ 

Տնտեսական գործընթացների վերաբերյալ հասարակության լուսաբանման գործընթացում առաջնային 

դիրքերում են ԶԼՄ-երը, որոնց առաքելությունն է տեղեկատվության հասանելիության ապահովումը դրա 

հասցեատերերին, ինչպես նաև հասարակության մոտ տնտեսական երևույթների վերաբերյալ 

հավասարակշռված կարծիքի ձևավորմանը նպաստումը: ԿԿ-ի տեսանկյունից ԶԼՄ-երը բացահայտելով և 

պարզաբանելով ընկերությունների կառավարմանը բնորոշ երևույթների ու հարաբերությունների էությունը, 

տրամաբանությունը` լրացուցիչ խթան են հանդիսանում ընկերությունների թափանցիկության, 

հրապարակայնության, շահառուների շահերի պաշտպանության համար:  

ԳՈՐԾԱՐԱՐ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ԱԿՏԻՎՈՒԹՅՈՒՆ 

ԿԿ-ի զարգացման գործում բացառիկ դերակատարում ունեն հասարակական ինստիտուտները և պրոֆեսիոնալ 

կազմակերպությունները: Նրանց գործունեությունը ձևավորում և զարգացնում է ԿԿ մշակույթը: Շատ 

երկրներում առկա են ինքնակարգավորվող և «խաղի կանոններ» մշակող անկախ հասարակական 

կազմակերպություններ, որոնք վերահսկում են ընկերությունների ԿԿ որակը, վերջինս բարելավելու ուղղությամբ 

տրամադրում են խորհրդատվություն, իրականացնում վերլուծություններ, պատրաստում ՏԽ-ի անկախ 

անդամներ, հանդես են գալիս ոչ ֆորմալ կանոնները ֆորմալացնելու առաջարկություններով, վարկանշում են 

ընկերությունների գործունեությունը, մշակում են գործարար վարվեցողության կանոններ և հետևում դրանց 

իրականացմանը: 

1.5. Կորպորատիվ կառավարման միջազգային սկզբունքները  

ԿԿ-ի պրակտիկայի զարգացման կարևոր փուլ է ԿԿ-ի միջազգային սկզբունքների ընդունումը: Դրանց 

ձևավորման շարժիչ ուժն իրավամբ կարելի է համարել շուկաների գլոբալացումը, միջազգային մրցակցության 

ուժեղացումը, բաժնետերերի կառուցվածքի փոփոխությունը, ֆինանսական շուկաների ու նոր տեխնոլոգիաների 

զարգացումը:  

Միջազգային հանրությանը հայտնի ԿԿ սկզբունքները հանդիսանում են այն չափորոշիչները, որոնք ուղղված են 

խթանելու ԿԿ պրակտիկայի բարելավումն ինչպես տարածաշրջանի, այնպես էլ երկրի ու առանձին 

ընկերությունների կտրվածքով: ԿԿ միջազգային սկզբունքները հիմք են հանդիսանում օրենսդրական 
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բարեփոխումների, ԿԿ կանոնագրքերի մշակման, բորսայական ցուցակման պայմանների բարելավման և ԿԿ 

պրակտիկայի գնահատման մեթոդաբանության մշակման համար:  

Լայն իմաստով ԿԿ-ը տնտեսական և սոցիալական, անձնական և հանրային նպատակների միջև 

հավասարակշռության ապահովումն է: Այդ իսկ պատճառով ԿԿ-ը պետք է խթանի ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործումը, պահանջի հաշվետություն այդ ռեսուրսների կառավարման 

գործընթացի վերաբերյալ: Այս ամենը նպատակ է հետապնդում առավելագույնս փոխկապակցել 

անհատական շահը ընկերության և հասարակության շահերի հետ: Ընկերության, նրա 

սեփականատերերի ու կառավարիչների համար ԿԿ միջազգային սկզբունքների ներդրման խթան 

են հանդիսանում նպատակներին հասնելը և ներդրումների ներգրավումը, իսկ պետությունը պետք 

է խթանի այդ ստանդարտների ներդրմանը՝ տնտեսությունն ուժեղացնելու և գործարար 

հարաբերություններում ազնվությունը ամրապնդելու համար: 

Սըր Ադրիան ՔԵԴԸԲԻ, “Կորպորատիվ կառավարում և զարգացում” գրքի նախաբան,  

ԿԿ Գլոբալ Ֆորում, 2003թ. 

ԿԿ միջազգային սկզբունքները կարող են տարածվել ինչպես ԿԿ ամբողջ միջավայրի, այնպես էլ ԿԿ 

հարաբերությունների առանձին մասնակիցների, նրանց վարքագծի կանոնակարգման հիմնախնդիրների, 

ձեռնարկությունների առանձին տեսակների ու առանձին ոլորտների վրա:  

ԿԿ ժամանակակից միջազգային սկզբունքների առանցքը ՏՀԶԿ-ի ԿԿ սկզբունքներն են: 

ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅԱՆ ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ 

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐ 

1999թ. մայիսի 26-27-ը ՏՀԶԿ-ի ղեկավար խորհրդի կողմից ստորագրվեցին ԿԿ-ի սկզբունքները: Ի սկզբանե 

դրանք մշակվել էին զարգացած երկրների համար: Սակայն կորպորատիվ ճգնաժամերի ալիքը, ինչպես նաև 

թույլ ինստիտուտներ ունեցող զարգացող շուկաների առկայությունը ստիպեց 2004թ. վերանայել դրանք: 

Վերանայված սկզբունքները համալրվեցին նոր բաժնով` «ԿԿ արդյունավետ միջավայր» վերնագրով, որը 

ենթադրում է թափանցիկ իրավական դաշտ և իրավակիրառում, կարգավորումն իրականացնող մարմնի 

պարտականությունների և իրավասությունների հստակ սահմանում և այլն: Միաժամանակ սկզբունքների 

վերանայված տարբերակում ԿԿ լավագույն պրակտիկայի ներդրման գործում զգալի դեր է հատկացվում 

ֆինանսական միջնորդներին և ինստիտուցիոնալ ներդրողներին: Համաձայն վերանայված տարբերակի` ԿԿ 

սկզբունքները կարող են տարածվել ոչ միայն հրապարակային, այլև ընտանեկան ընկերությունների վրա:  

ՏՀԶԿ-ի ԿԿ հայեցակարգը հիմնվում է հետևյալ չորս արժեքային հենասյունների վրա. 

Արդարություն: ԿԿ համակարգը պետք է պաշտպանի բաժնետերերի իրավունքները և ապահովի հավասար 

վերաբերմունք բոլոր բաժնետերերի նկատմամբ, այդ թվում` փոքր և արտասահմանյան: Բոլոր բաժնետերերի 

համար պետք է հասանելի լինեն իրենց իրավունքների պաշտպանության արդյունավետ միջոցներն ու 

գործիքները: 

Պատասխանատվություն: ԿԿ համակարգը պետք է ճանաչի շահառուների օրենքով նախատեսված 

իրավունքները և նպաստի կազմակերպության ու շահառու անձանց ակտիվ համագործակցությանը` 

բարեկեցության և ֆինանսական կայունության ապահովման նպատակով: 
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Թափանցիկություն: ԿԿ համակարգը պետք է ապահովի կազմակերպության ֆինանսական դրությանը, 

գործունեության արդյունքներին, սեփականության և կառավարման կառուցվածքին վերաբերող 

արժանահավատ տեղեկատվության ժամանակին և կանոնավոր բացահայտումը: 

Հաշվետվողականություն: ԿԿ համակարգը պետք է ապահովի կազմակերպության ռազմավարական 

կառավարումը, արդյունավետ հսկողության համակարգի առկայությունը, ինչպես նաև ԳՄ-ի, ՏԽ-ի հաշվետու 

լինելը բաժնետերերի նկատմամբ: 

ՏՀԶԿ-ի սկզբունքները 2004թ. խմբագրությամբ հետևյալ վեցն են` 

 ԿԿ արդյունավետ միջավայր, 

 Բաժնետերերի իրավունքներ և սեփականատերերի հիմնական գործառույթներ, 

 Հավասար վերաբերմունք բաժնետերերի նկատմամբ, 

 ԿԿ համակարգում շահառու անձինք,  

 Տեղեկատվության բացահայտում և թափանցիկության ապահովում,  

 ՏԽ-ի իրավասություններ: 

ՏՀԶԿ-ն ԿԿ սկզբունքների առաջախաղացման խնդրում առաջատարի իր դիրքերից ելնելով՝ մշակել և ընդունել է 

պետական ձեռնարկությունների, ինչպես նաև կենսաթոշակային ֆոնդերի կառավարմանը վերաբերող 

սկզբունքներ ու ուղեցույցեր:  

ԿԿ լավագույն պրակտիկայի ներդրումը և պահպանումը կարևորագույն նախապայման է երկրի ֆինանսական 

կայունության ապահովման համար: Հետևաբար, բանկերում ԿԿ պրակտիկայի կատարելագործումը գտնվել և 

գտնվում է Բազելի կոմիտեի ուշադրության կենտրոնում: Բազելի ԿԿ կատարելագործման սկզբունքներն 

առաջին խմբագրությամբ հրապարակվել են 1999թ. որպես բանկերի ԿԿ համակարգի կատարելագորմանն 

ուղղված ձեռնարկ, որը հիմնվելով ՏՀԶԿ-ի սկզբունքների վրա` մանրամասնում է «ՏԽ-ի իրավասություններ» 

սկզբունքը: Բազելի նշված սկզբունքները վերախմբագրվել են 2006թ. փետրվարին, ինչը պայմանավորված էր 

ՏՀԶԿ-ի սկզբունքների վերախմբագրմամբ: Բազելի սկզբունքների հասցեատերերն ինչպես ինքնին բանկերն են, 

այնպես էլ կարգավորող մարմինները, իսկ վերջնանպատակը բանկերում ԿԿ պատշաճ պրակտիկայի ներդրումն 

է, որի համար դիտարկվող սկզբունքները կարևորում են բանկերի ՏԽ-ի, ԳՄ-ի դերը: 

 1-ԻՆ ԲԱԺՆԻ ՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Ի±նչ է իրենից ներկայացնում կորպորատիվ կառավարումը: 

2. Ինչու±մ է կայանում կորպորատիվ կառավարման տնտեսական անհրաժեշտությունը: 

3. Որո±նք են արդյունավետ կորպորատիվ կառավարման բնութագրիչ գծերը: 

4. Որո±նք են ոչ արդյունավետ կորպորատիվ կառավարման բնութագրիչ գծերը: 

5. Որո±նք են կորպորատիվ կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ հիմքերը: 

6. Որո±նք են ՏՀԶԿ-ի կորպորատիվ կառավարման արժեքային հենասյունները: 

7. Որո±նք են ՏՀԶԿ-ի կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները: 
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ԲԱԺԻՆ 2. ՏՆՕՐԵՆՆԵՐԻ ԽՈՐՀՈՒՐԴ (ԽՈՐՀՈՒՐԴ) 

 

2.1. Տնօրենների խորհրդի գործունեության հիմնադրույթները  

Ընկերության արդյունավետ գործունեությունը ուղղակիորեն պայմանավորվում է բաժնետերերի, ՏԽ-ի և ԳՄ-ի 

փոխհարաբերություններով: Այդ փոխհարաբերությունները հավասարակշռելու գործում առանցքային 

դերակատարում ունի ՏԽ-ը, որը կապող օղակ է հանդիսանում բաժնետերերի (անձանց, որոնք տիրապետում 

են կապիտալի, սակայն հաճախ չեն ցանկանում զբաղվել բիզնեսի ընթացիկ կառավարմամբ) և ԳՄ-ի 

անդամների կամ մենեջերների (անձանց, որոնք կառավարում են բիզնեսը, սակայն ոչ միշտ է, որ ունեն 

բավարար միջոցներ բիզնեսի համասեփականատեր դառնալու համար) միջև: Նման իրավիճակը մենեջերներին 

կամ բիզնեսի ընթացիկ կառավարումն իրականացնող անձանց բաժնետերերի նկատմամբ օժտում է որոշակի 

առավելություններով: Արդյունքում անհրաժեշտություն է առաջանում ձևավորել մենեջերների գործունեությունը 

վերահսկող կառույցի` ՏԽ-ի, որի առաքելությունն է բաժնետերերի շահերի պաշտպանությունը և նրանց 

հարստության ավելացումը: ՏԽ-ի կողմից իր առաքելության իրականացումը ենթադրում է ռազմավարական 

կառավարում և վերահսկում, ինչն իր հերթին պահանջում է ՏԽ-ի գործունեության կազմակերպատնտեսական 

կառուցակարգերի ձևավորում: Վերջինս ՏԽ-ի ներսում, ինչպես նաև ՏԽ-ի և կորպորատիվ կառավարման 

հարաբերությունների այլ մասնակիցների միջև հարաբերությունների կարգավորման գործիքների և մեթոդների 

ամբողջություն է, որում մեծ դերակատարում ունեն ՏԽ-ի կադրային բնութագրիչները (ՏԽ-ի քանակական և 

որակական կազմը, ՏԽ-ի սեռատարիքային կազմը, մասնագիտացման ոլորտը և այլն), ՏԽ-ի գործունեության 

կազմակերպվածությունը, կառավարման ոճը, կառուցվածքը և այլն: 

ՏԽ-ը կառավարման կոլեգիալ մարմին է: Հետևաբար ՏԽ-ի գործունեության առանձնահատկությունները 

հասկանալու համար շատ կարևոր է հասկանալ կառավարման կոլեգիալ մարմնի էությունը, որն ունի ինչպես իր 

դրական, այնպես էլ բացասական կողմերը: Եթե մի կողմից կառավարման կոլեգիալ մարմինը չի կարող 

արդյունավետորեն լուծել այնպիսի հարցեր, որոնք պահանջում են արագ ու օպերատիվ լուծում, ապա 

ռազմավարական և ընդհանուր կառավարմանը վերաբերող հարցերում կոլեգիալ մարմիններն առավելապես 

արդյունավետ են, ինչն արտահայտվում է հետևյալում. 

 առավել հիմնավորված, հավասարակշռված, կշռադատված որոշումների կայացում,  

 բազմակարծության հիմքի վրա որոշումների ընդունման հնարավորություն, որի արդյունքում 

գործում է դրական սիներգիայի էֆեկտը, այսինքն՝ կոլեգիալ մարմնի օգտակար գործողության 

գործակիցն ավելի մեծ է, քան առանձին անձանցը, 

 նվազ կախվածություն որոշում ընդունող կոնկրետ անձանց անձնային հատկանիշներից: 

Որպես կառավարման կոլեգիալ մարմին ՏԽ-ն ունի մի շարք առանձնահատկություններ: Առաջին հերթին ՏԽ-ը 

անձանց խումբ է: Որպես կանոն, այդ անձինք ակտիվ են, գործունյա, սոցիալական որոշակի դիրք զբաղեցնող, 

օժտված անձնային տարբեր հատկանիշներով: Միաժամանակ ՏԽ-ի անդամները կարող են հանդիսանալ 

տարբեր խումբ բաժնետերերի ներկայացուցիչներ, որոնց շահերը շատ հաճախ կարող են հակազդել միմյանց: 

Այսինքն՝ ի սկզբանե ՏԽ-ի գործունեությունը հիմնվում է ներքին հակամարտությունների լուծման վրա:  
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2.2. Տնօրենների խորհրդի տեսակները  

Մասնագիտական գրականության մեջ գոյություն ունի ՏԽ-ի տարբեր դասակարգումներ: 

ՏԽ-ի կառուցվածքային բնութագրիչներից ելնելով տարբերում են ՏԽ-ի հետևյալ տեսակները. 

Միայն գործադիր տնօրեններից կազմված խորհուրդ. բնութագրական է փոքր և սկսնակ 

ընկերությունների կամ ընտանեկան ընկերությունների համար: 

Մեծամասամբ գործադիր տնօրեններից կազմված խորհուրդ. բնութագրական է արագ զարգացող 

ընկերությունների համար: Ոչ գործադիր անդամների մուտքը ՏԽ բացատրվում է անկախ 

փորձագիտական կարծիքի ձևավորման անհրաժեշտությամբ: 

Մեծամասամբ ոչ գործադիր կամ արտաքին տնօրեններից կազմված խորհուրդ. նման խորհրդի 

անհրաժշտությունը պայմանավորվում է ընկերության ռազմավարական կառավարման և վերահսկման 

գործուն կառուցակարգերի ձևավորման անհրաժեշտությամբ:  

Էվոլյուցիոն զարգացման տեսանկյունից տարբերում են ՏԽ-ի հետևյալ տեսակները` 

«Արարողակարգային». խորհուրդն իր գործառույթներն իրականացնում է ֆորմալ ձևով և աննշան 

ազդեցություն ունի ընկերության գործունեության վրա: 

«Լիբերալ». խորհուրդը համեմատաբար ակտիվ է, սակայն նրա վերահսկման լծակները թույլ են: 

«Առաջադիմական». խորհրդի անդամները գործում են որպես մեկ ամբողջություն և իրականացնում են 

ընկերության ռազմավարական կառավարումը:  

Աշխատելաոճով պայմանավորված տարբերում են ՏԽ-ի հետևյալ տեսակները. 

«Կնիքի պահապաններ». խորհրդի գործունեությունը կրում է ֆորմալ բնույթ, իսկ 

արձանագրությունները հաճախ ֆիկտիվ են: 

«Փակ ակումբ». խորհրդի անդամների ուշադրության կենտրոնում ոչ թե ընկերության շահերն են, այլ 

միջանձնային հարաբերությունները, և հաճախ ընկերության շահերը զոհաբերվում են ի օգուտ 

միջանձնային հարաբերությունների: 

«Ներկայացուցիչների խորհուրդ». խորհուրդը միավորում է տարբեր շահառուների շահեր 

ներկայացնող խորհրդի անդամների: 

«Պրոֆեսիոնալ խորհուրդ». խորհուրդն աչքի է ընկնում քննարկումների և բանավեճերի 

նպատակասլացությամբ, խորհրդի կողմից որոշումները կայացվում են փոխադարձ հարգանքի և 

ըմբռնման հիմքի վրա: 

Կազմակերպական տեսանկյունից ՏԽ-ը կարող է լինել ունիտար (միապալատանի) և երկպալատանի:  

Ունիտար խորհուրդը բնութագրական է կորպորատիվ կառավարման աութսայդերական կամ 

ամերիկյան տիպարին, որտեղ գործադիր և ոչ գործադիր տնօրեններին վերապահվում են համարժեք 

գործառույթներ, նրանք համատեղ մասնակցում են խորհրդի նիստերին և որոշումներ կայացնում 
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այնպիսի խնդիրների վերաբերյալ, ինչպիսիք են ռազմավարական նպատակների սահմանումը, 

ղեկավարների նշանակումը, հսկողության և ռիսկերի կառավարման համակարգերի սահմանումը, 

ընկերության գործունեության վերաբերյալ բաժնետերերին տեղեկատվության տրամադրումը: 

Երկպալատանի խորհուրդը բնութագրական է կորպորատիվ կառավարման ինսայդերական կամ 

գերմանական տիպարին: Երկպալատանի խորհուրդը ներկայացվում է գործադիր կոլեգիալ մարմնի և 

դիտորդ խորհրդի տեսքով: Գործադիր կոլեգիալ մարմինն իրականացնում է ընկերության ընթացիկ 

ղեկավարումը, իսկ դիտորդ խորհուրդը, որի կազմում բացակայում են գործադիր մարմնի 

ներկայացուցիչները, իրականացնում է վերահսկման գործառույթը: 

Թե միապալատանի, թե երկպալատանի խորհուրդների ձևավորման վրա զգալի ազդեցություն ունի 

բաժնետիրական կապիտալի կառուցվածքը: Այսպես, խոշոր սեփականատիրոջ բացակայությունը 

աութսայդերական տիպարում, բաժնետիրական կապիտալի տարալուծված բնույթը բարձրացնում են 

տնօրենների խորհրդի պատասխանատվության աստիճանը: Հետևաբար ՏԽ-ի անդամների կազմում 

ակտիվանում է անկախ տնօրենների դերակատարումը: Խոշոր բաժնետիրոջ բացակայությունը հանգեցնում է 

նրան, որ անկախ տնօրենները ներկայացնում են ոչ թե առանձին խումբ բաժնետերերի, այլ ընկերության 

շահերը: Տնօրենների խորհրդի միջամտությունը ընկերության ընթացիկ գործունեությանը սահմանափակ է: 

Ամերիկյան միջին վիճակագրական ընկերության խորհրդի քանակական կազմը 12 անդամ է, որոնցից 9 

անկախ տնօրեններ են, իսկ 3-ը` գործադիր: Անկախ տնօրենների հիմնական խնդիրը ընթացիկ 

գործունեությունն իրականացնող անձանց գործունեության վերահսկումն ու գնահատումն է:  

Գերմանական տիպարի համար բնութագրական է բանկային և արդյունաբերական կապիտալի սերտաճումը: 

Բանկերը ոչ միայն ֆինանսավորում են բիզնեսը, այլև ակտիվորեն ներգրավված են ընկերությունների 

կառավարման գործընթացում: Գերմանիայում ընթացիկ կառավարումը հստակորեն սահմանազատված է 

ընդհանուր կառավարումից և վերահսկումից: Դիտորդ խորհրդի հիմնական խնդիրն է ապահովել, որպեսզի 

ընկերության ընթացիկ կառավարումը վստահված լինի իրազեկ մենեջերների: Ընկերությունների խորհրդի 

կառուցվածքը սահմանվում է օրենքով, այլ ոչ թե կանոնադրությամբ: Աշխատակիցները խորհրդում պետք է 

ունենան իրենց ներկայացուցչին, իսկ խոշոր ընկերություններում բաժնետերերի և աշխատակիցների 

ներկայացուցիչների թվաքանակը պետք է հավասարակշռված լինի: Գերմանական միջին վիճակագրական 

խորհրդի կառուցվածքը հանգում է հետևյալին. 30% բաժնետերեր, 50% աշխատակիցներ, 20% այլ շահառուներ: 

2.3. Տնօրենների խորհրդի կազմն ու կառուցվածքը 

Ընկերությունում շահերի հավասարակշռություն ապահովելու համար կարևորվում է ՏԽ-ի կազմն ու 

կառուցվածքը:  

ՏԽ-ի քանակական կազմը ձևավորվում է մի շարք գործոնների ազդեցության տակ, որոնց թվում են 

ընկերության մեծությունը, ընկերության կյանքի ցիկլը, նրա ռազմավարությունը, բաժնետիրական կապիտալի 

կառուցվածքը և այլն: Միաժամանակ ՏԽ-ի քանակական կազմի որոշման հարցում կարևորվում են հետևյալը 

սկզբունքները.  
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 ՏԽ-ի անդամների քանակական կազմը պետք է հնարավորություն ընձեռի կառուցողական 

բանավեճերի, արագ և կշռադատված որոշումների ընդունման, ՏԽ-ի ներսում բազմակարծության 

ապահովման,  

 ՏԽ-ի անդամների քանակական կազմը պետք է հնարավորություն ընձեռի ապահովել ՏԽ-ին կից 

գործող հանձնաժողովների արդյունավետ գործունեությունը, եթե այդպիսիք ձևավորվել են: 

ՏԽ-ի որակական կազմը բնութագրելիս կարևորվում են ՏԽ-ի անդամների տեսակները, որոնց թվում են ՏԽ-ի 

գործադիր, ոչ գործադիր և անկախ անդամները: 

ՏԽ-ի գործադիր անդամը ընկերության ընթացիկ գործունեության մեջ ներգրավված անձ է: Նա անկախ չէ 

գործադիր մարմնից, սակայն նրա դերակատարումը ՏԽ-ում կարևորվում է օպերատիվ և ռազմավարական 

կառավարման համակցմամբ, նպաստում է, որպեսզի աշխատակիցների կողմից ընկալվի և իրագործվի 

ընկերության ռազմավարությունը: 

ՏԽ-ի ոչ գործադիր անդամը ներգրավված չէ ընկերության կամ նրա որևէ դուստր ընկերության ընթացիկ 

ղեկավարման մեջ: Նրանք ՏԽ-ին հաղորդում են լրացուցիչ փորձառություն, հանդիսանում են նոր, թարմ 

հայացք է ընկերության գործունեության նկատմամբ:  Ոչ գործադիր տնօրենները պատասխանատու են` 

 Ռազմավարության համար. մարտահրավերների ընկալում, աջակցություն ռազմավարական 

զարգացմանը: 

 Արտադրողականության աճի համար. արդյունավետ կառավարման, նպատակների իրագործելիության 

ապահովում: 

 Ռիսկերի կառավարման համար. ֆինանսական տեղեկատվության արժանահավատության, ներքին 

հսկողության համակարգի, ռիսկերի կառավարման համակարգի ապահովում: 

 Մարդկային ռեսուրսների կառավարման համար. շահառուների հետ փոխհարաբերությունների 

քաղաքականությունների զարգացում, բարձրագույն գործադիր ղեկավարության ընտրություն, 

նշանակում, աշխատանքից ազատում, դրա սերնդափոխության պլանավորում: 

ՏԽ-ի անկախ անդամը անձ է, որի իրավասությունների շրջանակում են ընկերության ռազմավարական 

զարգացման ուղղությունների նախանշումը, ԳՄ-ի գործունեության վերահսկումը, փոխհարաբերությունները 

բաժնետերերի հետ: ՏԽ-ի անկախ անդամը չպետք է գործարար (ինչպես նաև ընտանեկան) 

հարաբերություններ ունենա ընկերության, նրա բաժնետերերի, ՏԽ-ի և ԳՄ-ի հետ: Չպետք է գոյություն ունենան 

այնպիսի գործոններ, որոնք կարող են ազդել նրա անկողմնակալության, անկախության վրա (աշխատակից չէ, 

ընկերությունից վարձատրություն չի ստանում, ընկերության հետ չունի որևիցե նյութական շահ, նշանակալից 

բաժնետեր չէ, ՏԽ-ի երկարաժամկետ անդամ չէ): Ընկերության հետ կապը ընկերությունն է: Մասնագիտացված 

է ֆինանսների, բիզնեսի, ռազմավարական, կորպորատիվ կառավարման ոլորտներում: Անկախ տնօրենի 

կողմից իր պարտականությունների պատշաճ կատարման երաշխիք է հանդիսանում նրա հեղինակությունը:  

Արդյունավետ խորհուրդը կարիք ունի նախագահի, քանի որ նա հանդիսանում է ընկերության, նրա 

բաժնետերերի ու այլ շահառուների շահերի պաշտպանվածության երաշխավորը, ինչն արտահայտվում է նրա 

հետևյալ գործառույթներում. 
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 ՏԽ-ի գործունեության առաջնորդում և ապահովում, որպեսզի խորհուրդը գործի որպես մեկ 

միասնական թիմ,  

 ՏԽ-ի գործունեության ընթացակարգերի, աշխատանքային տարեկան պլանների ձևավորում և 

վերահսկում դրանց իրագործումը, 

 ՏԽ-ի առջև դրված խնդիրների իրագործման համար անհրաժեշտ ռեսուրսների պահանջարկի 

գնահատում,  

 ապահովում, որպեսզի Ընկերության կառավարման համակարգում ՏԽ-ի դերակատարումն ըմբռնվի 

լիարժեքորեն, 

 երաշխավորում, որպեսզի ՏԽ-ը գործի ԳՄ-ից անկախ, ՏԽ-ի անդամների անկախությունն 

ապահովող ընթացակարգերի և գործընթացների ձևավորմանը նպաստում, դրանց 

իրականացմանը հետևում,  

 ՏԽ-ի ոչ գործադիր/անկախ անդամների գործունեությանն աջակցում,  

 ՏԽ-ի և ԳՄ-ի իրավասությունների և պարտականությունների հստակ տարանջատման և դրանց 

փոխհարաբերությունների պրոֆեսիոնալ և կառուցողական բնույթի պահպանում,  

 ՏԽ-ում ծագած տարաձայնությունների ու վեճերի լուծում, փոխադարձ հարգանքի ու 

պատասխանատվության մթնոլորտի ձևավորմանը նպաստում,  

 ՏԽ-ի անդամների ունակությունների և գիտելիքների զարգացմանը նպաստում, ՏԽ-ի նոր 

անդամների համար ներածական ուսուցումների ապահովում,  

 ՏԽ-ի և ԳՄ-ի գնահատման գործընթացի կոորդինացնում, 

 ընկերության կողմից բացահայտվող տեղեկատվության մշակման և հրապարակման գործընթացի 

վերահսկում և ՏԽ-ի ղեկավարման հետ կապված այլ գործառույթներ: 

Ընկերության ՏԽ-ի գործունեության արդյունավետությունը բարձրացնելու, ինչպես նաև շահառու անձանց 

շահերի պաշտպանության համար լրացուցիչ երաշխիքներ ապահովելու նպատակով ՏԽ-ը կարող է ձևավորել 

հանձնաժողովներ: 

Ընկերության հանձնաժողովների տեսակը և կազմը սահմանվում է ՏԽ-ի կողմից: Առանձին հարցերի 

պատվիրակումը հանձնաժողովներին ամենևին էլ չի նշանակում ՏԽ-ի համապատասխան գործառույթների 

փոխանցում հանձնաժողովներին: Հանձնաժողովները չեն փոխարինում ՏԽ-ին, և նրանց որոշումները կրում են 

խորհրդատվական բնույթ: Հանձնաժողովների ձևավորումը ՏԽ-ին չի ազատում որոշումների կայացման 

պատասխանատվությունից: Հանձնաժողովների խնդիրն է ՏԽ-ի կողմից կայացվող որոշումների համար 

հնարավոր առաջարկների և հիմնավորումների նախապատրաստումը: 

ՏԽ-ին կից գործող հանձնաժողովներ ձևավորելիս նպատակահարմար է հստակ սահմանել և բացահայտել 

վերջիններիս առաքելությունը և կառուցվածքային ու աշխատանքային ընթացակարգերը: Գործնականում 

առավել տարածված հանձնաժողովներից են` 

 Աուդիտի հանձնաժողովը. 

 Ռիսկերի կառավարման հանձնաժողովը. 

 Փոխհատուցումների/վարձատրության հանձնաժողովը. 

 Նշանակումների/կորպորատիվ կառավարման հանձնաժողովը: 
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2.4. Տնօրենների խորհրդի գործառույթները 

ՏԽ-ն ապահովում է ընկերության ռազմավարական կառավարումը, գործադիր մարմնի նկատմամբ 

արդյունավետ հսկողությունը, ինչպես նաև ՏԽ-ի հաշվետվողականությունը ընկերության բաժնետերերի և նրա 

շահառուների նկատմամբ: Այս նպատակով ՏԽ-ն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները. 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 ընկերության գործունեության հիմնական ուղղությունների որոշումը, ընկերության 

ռազմավարության, տարեկան ծրագրի հաստատումը և դրանց նկատմամբ մշտադիտարկման 

սահմանումը, 

 իր գործունեության ու իր կողմից իրականացվող ընթացակարգերի արդյունավետության 

գնահատումը, 

 ընկերության կորպորատիվ քաղաքականությունների հաստատումը,  

 ընկերության կառավարման մարմինների գործունեությունը կանոնակարգող ներքին 

փաստաթղթերի հաստատումը, 

 ընկերության ներքին հսկողության համակարգի ձևավորումը և դրա արդյունավետության 

վերահսկումը, 

 ընկերության խորհրդին կից հանձնաժողովների ձևավորումը, 

 ռիսկերի կառավարման համակարգի ձևավորումը, 

 ընկերության իրավական համապատասխանության ապահովումը, 

 ընկերության աուդիտն իրականացնող անձի ընտրությունը և վճարման չափի սահմանումը, 

 վերստուգողի վարձատրության և ծախսերի փոխհատուցումների վճարման կարգի և պայմանների 

վերաբերյալ ժողովի համար առաջարկությունների նախապատրաստումը, 

 ընկերությունում իրականացված աուդիտորական կամ այլ ստուգումների արդյունքում 

բացահայտված անհամապատասխանությունների վերացմանն ուղղված միջոցառումների 

նախաձեռնումն ու դրանց իրականացման վերահսկումը: 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՒՅՔԻ ԵՎ ԿԱՊԻՏԱԼԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ 

 ընկերության գույքի օտարման և ձեռքբերման հետ կապված խոշոր գործարքների կնքման մասին 

որոշման ընդունումը,  

 շահագրգռվածության առկայության դեպքում գործարքների կնքման մասին որոշման ընդունումը, 

 բաժնետոմսերի և այլ արժեթղթերի դիմաց վճարված գույքի շուկայական արժեքի որոշումը, 

 ընկերության կորպորատիվ կառուցվածքի ձևավորումը:  

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

 ընկերության վերակազմակերպման նախաձեռնումը, 

 ընկերության կողմից բաժնետերերին տեղեկությունների և նյութերի հաղորդման ձևի, ներառյալ 

զանգվածային լրատվության համապատասխան միջոցի ընտրությունը,  

 բաժնետոմսերի համախմբման (կոնսոլիդացիայի), բաժանման հարցի նախաձեռնումը, 



 

23 
 

 ընկերության բաժնետոմսերի, պարտատոմսերի և այլ արժեթղթերի թողարկման նախաձեռնումը, 

 ընկերության բաժնետոմսերի դիմաց վճարվող շահութաբաժինների վճարման նախաձեռնումը,  

 ընկերության պահուստային և այլ հիմնադրամների օգտագործումը: 

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՄ-Ի ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ՆՐԱ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ 

ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ 

 Ընկերության ԳՄ-ի ձևավորումը և դրա լիազորությունների վաղաժամկետ դադարեցումը,  

 Ընկերության ԳՄ-ի սերնդափոխության պլանավորումը, 

 Ընկերության ԳՄ-ի վարձատրության և փոխհատուցումների քաղաքականության ու 

ընթացակարգերի սահմանումը, 

 Ընկերության ԳՄ-ի գործունեության նկատմամբ մշտադիտարկման սահմանումը, 

 Ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածքի հաստատումը,  

 Ընկերության ամենամյա բյուջեի և դրա կատարողականի հաստատումը, 

 Ընկերության հաստիքացուցակի հաստատումը: 

ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԺՈՂՈՎԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ ԵՎ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ 

ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ԸՆԴՈՒՆՈՒՄ 

 ընկերության տարեկան հաշվետվությունների նախնական հաստատումը, 

 տարեկան և արտահերթ ժողովների գումարումը, այդ թվում`  

 ժողովների օրակարգի հաստատումը, 

 ժողովների անցկացման ամսաթվի և գումարման ձևի հաստատումը, 

 ժողովների անցկացման մասին բաժնետերերին ծանուցումը, 

 ժողովների անցկացմանը նախապատրաստվելու ժամանակ բաժնետերերին տրամադրվող 

նյութերի ցանկի սահմանումը, 

 ժողովներում մասնակցելու իրավունք ունեցեղ բաժնետերերի ցուցակը կազմելու տարվա, ամսվա, 

ամսաթվի հաստատումը: 

2.5. Տնօրենների խորհրդի անդամների պարտականությունները 

ՏԽ-ի անդամները պետք է գործեն բարեխղճորեն, ջանադրաբար և ողջամիտ` ի շահ ընկերության և 

բաժնետերերի:  

Բարեխղճություն ցուցաբերելու պարտականությունը հանդիսանում է ԿԿ համակարգի կարևորագույն տարրը, 

որը պայմանավորված է այնպիսի կառուցակարգերի պահպանման հետ, ինչպիսիք են շահագրգռվածության 

առկայությամբ գործարքների վերահսկումը, վարձատրության քաղաքականության հաստատումը: 

Միաժամանակ դիտարկվող պարտականությունը իր մեջ ներառում է` 

 ազնիվ և բարեխիղճ գործելու ունակություն, 

 ակտիվության ցուցաբերում, 

 խելամտության և հոգածության ցուցաբերում, 

 անօրինական գործողությունների բացառում, 
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 կանոնավոր կերպով ՏԽ-ի նիստերին հաճախում և ակտիվ մասնակցություն դրանցում, 

 առաջարկների ներկայացում ՏԽ-ի նիստի օրակարգի վերաբերյալ, անհրաժեշտության դեպքում 

ՏԽ-ի նիստի հրավիրման պահանջի ներկայացում,  

 հնարավոր ջանքերի գործադրում համոզվելու համար, որ ՆՀՀ-ն գործում է արդյունավետորեն, 

 ԳՄ-ից բավարար ու էական տեղեկատվության պահանջում` կշռադատված որոշումների կայացման 

համար: 

ՏԽ-ի անդամների լոյալ լինելու պարտականությունը ենթադրում է, որ ՏԽ-ի անդամներն իրենց 

պարտականությունները պետք է կատարեն ի շահ ընկերության: Այլ խոսքերով, պետք է բացառվեն այնպիսի 

իրավիճակները, երբ նրանց անձնական շահը ընկերության շահերի նկատմամբ ստանում է առաջնություն: 

Դիտարկվող պարտականությունը սովորաբար նշանակում է, որ ՏԽ-ի անդամին արգելվում է` 

 ամեն տեսակ մասնակցությունը մրցակցող կազմակերպություններում, 

 ընկերության գույքի և հնարավորությունների օգտագործումն անձնական նկատառումներով և 

նպատակներով, 

 գաղտնի տեղեկատվության բացահայտումը, 

 ընկերության վերաբերյալ տեղեկատվության օգտագործումն առևտրային նպատակներով: 

ՏԽ-ի անդամները պետք է իրագործեն ընկերության նկատմամբ լոյալ լինելություն իրենց պարտականությունն 

անկախ այն հանգամանքից, թե ում կողմից է նա առաջադրվել:  

ՏԽ-ի անդամներին արգելվում է ընդունել նվերներ կամ այլ ուղղակի կամ անուղղակի օգուտներ, որոնց 

նպատակն է ազդել ընկերության ՏԽ-ի կամ նրա կողմից կայացվող որոշումների վրա:  

ՏԽ-ը պարտավոր է ապահովել իր պրակտիկ գործունեության համապատասխանությունը ընկերության աճի և 

կառուցվածքի բարդացմանը, ինչպես նաև պարբերաբար գնահատել իր գործունեության արդյունավետությունը, 

ներառյալ ՏԽ-ի անդամների առաջադրման ու ընտրության գործընթացները, շահերի բախման կառավարումը, 

իր գործունեության թույլ ու ուժեղ կողմերը և իրականացնել համապատասխան փոփոխություններ: 

2.6. Տնօրենների խորհրդի գործունեության կարգը 

ՏԽ-ի գործունեությունն ունի որոշակի պարբերականություն: Որպես կառավարման մարմին այն գործում է այն 

ժամանակ, երբ նրա անդամները հավաքվում են և ընդունում են որոշումներ: ՏԽ-ի գործունեությունը 

բավանաչափ ֆորմալացված է, այն ունի իր ընթացակարգերը: ՏԽ-ի նիստերի արդյունքները արձանագրվում 

են: Արձանագրություններում նշվում են ոչ միայն վերջնական որոշումները, այլև քննարկումների ընթացքն ու 

արդյունքները, ինչպես նաև ՏԽ-ի անդամների հատուկ կարծիքը՝ դրանց առկայության դեպքում:  

ՏԽ-ի պարտավոր է կանոնավոր կերպով ապահովել ՏԽ-ի նիստերի գումարում: ՏԽ-ն պետք է ունենա 

նիստերի հրավիրման ժամանակացույց: Ժամանակացույցի ձևավորումը հնարավորություն է տալիս 

առանձնացնել ՏԽ-ի գործունեության գերակա ուղղությունները, իսկ ՏԽ-ի անդամներին` պլանավորել իրենց 

գործունեությունը:  

ՏԽ-ի անդամները պետք է պատշաճ կերպով նախապատրաստվեն ՏԽ-ի նիստերին: ՏԽ-ի անդամները կարող 

են չքվեարկել, եթե նրանց ժամանակին չեն տրամադրվել ՏԽ-ի նիստում քննարկվելիք նյութերն ու 
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փաստաթղթերը, և նրանք բավարար ժամանակ չեն ունեցել ուսումնասիրել դրանք: Բոլոր անհրաժեշտ նյութերն 

ու փաստաթղթերը ՏԽ-ի անդամներին պետք է առաքվեն ՏԽ-ի նիստի օրակարգի հետ: Երկշաբաթյա 

ժամանակը բավարար է դրանց հետ ծանոթանալու համար, սակայն ընկերության կանոնադրությամբ կամ 

ներքին իրավական ակտերով կարող են սահմանվել ՏԽ-ի անդամների համար առավել ընդունելի ժամկետներ: 

Ներքին իրավական ակտերով կարող են սահմանվել նաև օրակարգի ծանուցման և փաստաթղթերի առաքման 

եղանակները: 

Քվորումը ՏԽ-ի անդամների այն նվազագույն քանակն է, որի մասնակցությունը ՏԽ-ին նիստին պարտադիր է 

վերջինիս կողմից իրավասու որոշումների կայացման համար: ՏԽ-ի նիստերի քվորումը սահմանվում է 

ընկերության կանոնադրությամբ, բայց չի կարող ՏԽ-ի անդամների կեսից պակաս լինել: ՏԽ-ի որոշումներն 

ընդունվում են նիստին ներկա անդամների ձայների մեծամասնությամբ, եթե ընկերության կանոնադրությամբ 

կամ ներքին իրավական ակտերով այլ համամասնություն նախատեսված չէ:  

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ ՏԽ-ի անդամները պարտավոր են բավարար ժամանակ և էներգիա 

ծախսել իրենց պարտականությունները պատշաճ կերպով կատարելու համար, ապա ՏԽ-ի յուրաքանչյուր 

անդամ պարտավոր է բացատրություններ տալ նիստերից իր բացակայության վերաբերյալ: Բացի այդ, 

խորհուրդ է տրվում, որ տարեկան կտրվածքով ընկերության կողմից հրապարակվի տեղեկատվություն ՏԽ-ի 

նիստերի առնվազն կեսից բացակայած անդամների մասին` նշելով բացակայության պատճառները: 

Ընկերության ՏԽ-ի նիստերին նրա անդամների մասնակցության կարգը որոշվում է ՏԽ-ի նիստի հրավիրման 

կարգով: Այսպես, ընկերության ՏԽ-ի նիստերը կարող են հրավիրվել ինչպես ՏԽ-ի անդամների համատեղ 

ներկայությամբ, այնպես էլ հեռակա կարգով:  

Ընկերության ՏԽ-ի անդամները նիստերին մասնակցում են անձամբ և չեն կարող իրենց իրավասությունները 

փոխանցել այլ անձի: Բացի այդ, ձայնի և քվեարկության իրավունքի փոխանցումը ՏԽ-ի մեկ անդամից մյուսին 

(այդ թվում` ցանկացած երրորդ անձի) չի թույլատրվում: Քվեարկության ժամանակ ՏԽ-ի յուրաքանչյուր անդամ 

ունի միայն մեկ ձայն: 

ՏԽ-ի նիստերն արձանագրվում են: Արձանագրությունը կազմվում է նիստի ավարտից հետո` 10-օրյա 

ժամկետում, և պահվում է ընկերությունում: ՏԽ-ի նիստի արձանագրությունը ստորագրում են նիստին 

մասնակցող բոլոր անդամները, որոնք և պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա 

տեղեկությունների ճշտության և հավաստիության համար: ՏԽ-ի նախագահը ստորագրում է նաև նիստում 

ընդունված որոշումները և պատասխանատվություն է կրում նրանցում առկա տեղեկությունների 

հավաստիության համար: 

ՏԽ-ի նիստերը կարող են ձայնագրվեն կամ տեսագրվեն, քանի որ ՏԽ-ի նիստի արձանագրությունները 

բովանդակում են միայն ամփոփ տեղեկատվություն, այն դեպքում, երբ ձայնագրությունը կամ տեսագրությունն 

ամփոփում է քննարկումների ամբողջ ընթացքը:  

2.7. Տնօրենների խորհրդի անդամների գործունեության գնահատումը 

Գնահատման արդյունքում բացահայտվում են ՏԽ-ի գործունեության թույլ և ուժեղ կողմերը, բարելավում 

պահանջող կողմերը: Գնահատման արդյունքները կարող է օգտագործվել ոչ միայն բաժնետերերի և այլ 
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շահառուների շահերի պաշտպանության, այլև ՏԽ-ի անդամների ուսուցման և այլ կարիքների գնահատման 

համար: 

ՏԽ-ի և նրա անդամների գործունեության գնահատումը կարող է իրականացվել. 

 ինքնագնահատման միջոցով, 

 բաժնետերերի կողմից, 

 խորհրդատուների, ԿԿ վարկանշում իրականացնող կազմակերպությունների կողմից: 

ՏԽ-ի գործունեության գնահատման նպատակով ՏԽ-ը կարող է հրավիրել հատուկ նիստ և նախապես 

կազմված հարցաթերթի միջոցով փորձել գնահատել սեփական գործունեությունը: 

Ընկերության ՏԽ-ի գործունեությունը կարող է գնահատվել բաժնետերերի կողմից` ԸԺ-ի ընթացքում: 

Բաժնետերերը ՏԽ-ի գործունեությունը գնահատում են ընկերության տարեկան հաշվետվության, ՏԽ-ի կողմից 

տրամադրված, ինչպես նաև բաժնետերերի կողմից պահանջված այլ տեղեկատվության հիման վրա, որը 

հնարավորություն է տալիս օբյեկտիվ պատկերացում կազմել ՏԽ-ի կողմից ընդունված որոշումների որակի և 

դրանց նպատակահարմարության մասին: ՏԽ-ի գործունեության գնահատումը կարող է ներառել ՏԽ-ի կազմի, 

աշխատանքների կազմակերպման, որպես մեկ ամբողջություն հանդես գալու ունակության, ինչպես նաև ԿԿ 

համակարգում իր դերի վերաբերյալ ՏԽ-ի յուրաքանչյուր անդամի իրազեկվածության գնահատումը:  

ՏԽ-ի գործունեության գնահատման բավական արդյունավետ միջոց է խորհրդատուի կամ վարկանիշային 

գործակալության ներգրավումը` անկախ փորձագիտական գնահատական ստանալու նպատակով: Նման 

գնահատումներն իմաստավորվում են նաև այն տեսանկյունից, որ անկախ փորձագետները գնահատում են ոչ 

միայն ՏԽ-ի գործունեությունն, այլև ընկերության ԿԿ-ի այլ բաղկացուցիչները ևս, որոնց միջոցով կարելի է 

բացատրել ՏԽ-ի հաջողությունները կամ անհաջողությունները: 

Գնահատումը կարող է իրականացվել ինչպես ամբողջ ՏԽ-ի, այնպես էլ ՏԽ-ի յուրաքանչյուր անդամի և 

հանձնաժողովի կտրվածքով:  

2.8. Տնօրենների խորհրդի անդամների վարձատրությունը 

ՏԽ-ի անդամների վարձատրության հարցը սուր բանավեճերի տեղիք տվող հարցերից է: Այն պահանջում է 

կշռադատված մոտեցում, քանի որ նվազ վարձատրությունը հանգեցնում է շահադրդման կորուստի, իսկ չափից 

ավելին` ընկերության բյուջեն ծանրաբեռնող հոդվածի: Հետևաբար, ՏԽ-ի անդամների վարձատրության չափը 

պետք է լինի խելամտության շրջանակներում: 

ՏԽ-ի բոլոր անդամների վարձատրությունը պետք է լինի հավասար: Բացի այդ, այն պետք է լինի մրցունակ, 

այսինքն` հնարավորություն տա ՏԽ-ի կազմը ձևավորել իրական պրոֆեսիոնալներից: Վարձատրությունը պետք 

է նպաստի ՏԽ-ի անդամների անկախ դատողությանը և կազմի նրանց ընդհանուր վարձատրության մի մասը, 

քանի որ, այլ հավասար պայմաններում, եթե ՏԽ-ի անդամի եկամուտների ձևավորման միակ աղբյուրը 

ընկերությունից ստացված վարձատրությունն է, ՏԽ-ի անդամն իր բարեկեցության համար խիստ 

պարտավորված է զգում ընկերությանն, և նման անդամից հնարավոր չէ սպասել անկողմնակալ ու անաչառ 

մոտեցումներ ու վերաբերմունք: 
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Ընկերության ՏԽ-ի անդամների վարձատրությունը պետք է համարժեք լինի նրանց կողմից իրականացվող 

խնդիրների բարդությանը: ՏԽ-ի անդամների վարձատրությունը պետք է ապահովի անհրաժեշտ խթաններ 

ընկերության հաջող գործունեության ապահովման համար: 

ՏԽ-ի անդամների վարձատրության վերաբերյալ որոշում կայացնելիս ԸԺ-ը պետք է առաջնորդվի ՏԽ-ի 

գնահատման արդյունքներով, ընկերության ֆինանսական հնարավորություններով և ընկերության շահառու 

անձանց շահերով:  

2-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Որո±նք են տնօրենների խորհրդի գործունեության շարժառիթները: 

2. Տնօրենների խորհրդի ինչպիսի± տեսակներ գոյություն ունեն:  

3. Ի±նչ սկզբունքների հիման վրա է ձևավորվում տնօրենների խորհրդի կազմը: 

4. Ի±նչ կառուցվածք կարող է ունենալ տնօրենների խորհուրդը: 

5. Ի±նչ գործառույթներ է իրականացնում տնօրենների խորհուրդը: 

6. Որո±նք են տնօրենների խորհրդի անդամների պարտականությունները: 

7. Ինչպե±ս է կազմակերպվում տնօրենների խորհրդի գործունեությունը: 

8. Ինչպե±ս է կատարվում տնօրենների խորհրդի անդամների գործունեության գնահատումը: 
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ԲԱԺԻՆ 3. ԳՈՐԾԱԴԻՐ ՄԱՐՄԻՆ 

 

3.1. Գործադիր մարմնի գործառույթները 

Ընկերության գործադիր մարմինն իրականացնում է Ընկերության ընթացիկ ղեկավարումը: Ընկերության 

ընթացիկ գործունեության ղեկավարում իրականացնում է ընկերության միանձնյա գործադիր մարմինը` 

ընկերության գործադիր տնօրենը և ընկերության կանոնադրությամբ նախատեսված դեպքերում ընկերության 

կոլեգիալ գործադիր մարմինը` ընկերության տնօրինությունը (վարչությունը): 

Գործադիր մարմինն իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

 ընկերության կառուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատանքների կոորդինացում, նրանց 

արդյունավետ ու արդյունավոր համագործակցության ապահովում, խթանում և խրախուսում, 

 ընկերության ռազմավարության, նպատակների, բիզնես-պլանների, բյուջեների մշակում և ՏԽ-ի 

հաստատմանը ներկայացում, դրանց իրագործում և վերջինիս նկատմամբ հսկողության 

ապահովում, պլանավորված արդյունքների ապահովում, 

 ընկերության աշխատակիցների ընտրություն, վարձատրության սահմանում, նրանց 

գործունեության վերահսկում,  

 ընկերության ֆինանսական և ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների արժանահավատության 

ապահովում, դրանց ընկերության ներքին իրավական ակտերով սահմանված ժամկետներում 

ներկայացում ՏԽ-ին և տեղեկատվական թափանցիկության նկատմամբ վերահսկողության 

ապահովում, 

 ընկերության ռիսկերի արդյունավետ կառավարում,  

 իրավական համապատասխանության ապահովում, 

 ընկերության կորպորատիվ մշակույթի կառավարում:  

Ընկերության ԳՄ-ը, ի դեմս` գործադիր տնօրենի 

 իրականացնում է ընկերության ընթացիկ գործունեության ղեկավարումը, 

 գործում է ընկերության անունից առանց լիազորագրի, այդ թվում` ներկայացնում է նրա շահերը, իր 

իրավասությունների շրջանակներում ընկերության անունից կնքում է գործարքներ, ստորագրում է 

փաստաթղթեր, արձակում է հրամաններ, հրահանգներ, տալիս է կատարման համար պարտադիր 

ցուցումներ և վերահսկում դրանց կատարումը, տալիս է լիազորագրեր, 

 ապահովում է ընկերության ընթացիկ և հեռանկարային պլանների կատարումը,  

 ապահովում է ընկերության ՏԽ-ի կողմից հաստատված տարեկան ծրագրով նախատեսված 

ֆինանսական ցուցանիշների համապատասխանությունը փաստացի արդյունքների հետ, 

 տնօրինում է ընկերության գույքը, այդ թվում` դրամական միջոցները,  

 ՏԽ-ի հաստատմանն է ներկայացնում ընկերության աշխատանքային ներքին կանոնակարգերը, 

առանձնացված ստորաբաժանումների կանոնակարգերը, ընկերության վարչակազմակերպական 

կառուցվածքը, հաստիքացուցակը, 
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 սահմանված կարգով աշխատանքի է ընդունում և աշխատանքից ազատում ընկերության 

աշխատակիցներին, աշխատակիցների նկատմամբ կիրառում է խրախուսման եւ կարգապահական 

պատասխանատվության միջոցներ,  

 ապահովում է ներքին ու արտաքին աուդիտի գործունեության անխափան իրականացումը 

ընկերությունում, ինչպես նաև արդյունավետ օգտագործում է դրանց արդյունքները, 

 ընկալում է ընկերության գործունեության կարգավորման միջավայրը և ապահովում է կարգավորող 

մարմինների հետ արդյունավետ փոխհարաբերությունների պահպանումը: 

  

3.2. Գործադիր մարմնի գործունեության կարգը 

Եթե ընկերությունում չի ձևավորվել կոլեգիալ ԳՄ, ապա գործադիր տնօրենը ընթացիկ գործունեության 

վերաբերյալ կայացնում է միանձնյա որոշումներ: 

Ընկերության կոլեգիալ ԳՄ-ի (վարչության, տնօրինության) որոշումները կայացվում են կոլեգիալ` դրա 

նիստերում: Ընկերության կանոնադրությամբ և ներքին իրավական ակտերով նախատեսվում են` 

 վարչության նիստերի հրավիրման ժամկետներ, 

 վարչության նիստերի կազմակերպման և անցկացման կարգ, 

 վարչության նիստերում որոշումների ընդունման կարգ: 

Վարչության նիստերը նախագահում է ընկերության գործադիր տնօրենը: Վարչության գործունեության 

առնչությամբ գործադիր տնօրենն իրավունք ունի` 

 գումարել և անցկացնել վարչության նիստեր, 

 ստորագրել վարչության նիստերի արձանագրություններ, որոշումներ: 

Ընկերության գործադիր տնօրենը վարչության նիստում պարտավոր է ձևավորել կառուցողական մթնոլորտ, 

ձեռնարկել լավագույն ջանքերը, որպեսզի վարչության բոլոր անդամները շահագրգռված լինեն գործունեության 

արդյունավետության բարձրացման մեջ: 

Վարչության նիստերի գումարման հաճախականությունը որոշվում է ընկերության առջև դրված նպատակների 

ու խնդիրների ելնելով: 

Վարչության նիստերի հրավիրման իրավունքը ընկերության գործադիր տնօրենինն է: Սակայն վարչության 

անդամները ևս իրավունք ունեն մասնակցել վարչության նիստերի օրակարգի ձևավորմանը և առաջարկել 

հրավիրել վարչության արտահերթ նիստեր: 

Վարչության անդամները վարչության նիստերին արդյունավետ մասնակցելու համար պետք է հնարավորինս 

վաղ ծանուցված լինեն նիստի գումարման մասին: Վարչության նիստի գումարման ծանուցման հետ վարչության 

անդամներին պետք է առաքվեն նիստում քննարկվելիք նյութերն ու տեղեկությունները, ինչպես նաև նիստի 

օրակարգը:  

Վարչության նիստի քվորումի տակ հասկացվում է վարչության անդամների այն թվաքանակը, որը պետք է 

ներկա լինի վարչության նիստերում, որպեսզի այդ մարմինը հնարավորություն ունենա ընդունել որոշումներ: 

Վարչության այն նիստը, որում բացակայում է քվորումը, չի կարող որոշումներ ընդունել: 
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Քվեարկության ժամանակ վարչության յուրաքանչյուր անդամ ունի միայն մեկ ձայնի իրավունք: Ձայնի և 

քվեարկության իրավունքի փոխանցումը վարչության մեկ անդամից մյուսին (այդ թվում` ցանկացած երրորդ 

անձի) չի թույլատրվում: Վարչության նախագահն ունի որոշիչ ձայնի իրավունք, եթե ընկերության 

կանոնադրությամբ այլ բան նախատեսված չէ: 

Վարչության նիստերն արձանագրվում են: Վարչության նիստերի արձանագրությունները ներկայացվում են 

խորհրդին, ներքին աուդիտին, ընկերության արտաքին աուդիտն իրականացնող անձին` նրանց պահանջով: 

Նիստի արձանագրությունը կազմվում է նիստի ավարտից հետո` 10-օրյա ժամկետում:  

Վարչության նիստի արձանագրությունը ստորագրում են նիստին մասնակցող բոլոր անդամները, որոնք և 

պատասխանատվություն են կրում արձանագրությունում առկա տեղեկությունների հավաստիության համար:  

3.4. Գործադիր մարմնի գնահատումն ու վարձատրությունը 

Որպես ընկերության ԳՄ-ի գործունեության գնահատման ընդհանրական չափանիշներ կարելի է դիտարկել` 

 ընկերության ֆինանսական ցուցանիշների փոփոխությունը, 

 ընկերության հաճախորդների բավարարվածության աստիճանը, 

 իրավական համապատասխանության պահպանումը, 

 ընկերության աշխատակիցների արդյունավետ կառավարումը և նրանց աշխատանքային 

հմտությունների զարգացումը, շահադրդման բարձրացումը, 

 սեփական ունակությունների, հմտությունների և կարողությունների զարգացումը: 

ԳՄ-ի գործունեությունը գնահատվում է հաշվետու ժամանակահատվածի համար: 

Ընկերության ԳՄ-ի վարձատրության վերաբերյալ որոշում կայացնելիս, ՏԽ-ին խորհուրդ է տրվում 

առաջնորդվել նաև ընկերության գործունեության արդյունքներով, ֆինանսական հնարավորություններով, 

ընկերության երկարաժամկետ նպատակների իրականացմամբ, ընկերության բաժնետերերի և այլ շահառու 

անձանց շահերի հավասարակշռմամբ, ընկերության գործունեության ցուցանիշների հեռանկարներով:  

Ընկերության ԳՄ-ի անդամների վարձատրությունը պետք է համարժեք լինի նրանց կողմից իրագործվող 

խնդիրների բարդությանը:  

3-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Ի±նչ գործառույթներ է իրականացնում գործադիր մարմինը: 

2. Ինչպե±ս է կազմակերպվում գործադիր մարմնի գործունեությունը: 

3. Ինչպե±ս է կատարվում գործադիր մարմնի գործունեության գնահատումը: 

4. Որո±նք են գործադիր մարմնի վարձատրության սկզբունքները: 
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ԲԱԺԻՆ 4. ԹԱՓԱՆՑԻԿՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԲԱՑԱՀԱՅՏՈՒՄ 

Ցանկացած ընկերության կորպորատիվ կառավարման համակարգի կարևորագույն տարր է ընկերության 

գործունեության վերաբերյալ ֆինանսական և ոչ ֆինանսական բնույթի տեղեկատվության բացահայտումն 

ինչպես բաժնետերերի, այնպես էլ ընկերության այլ շահառուների համար: Ընկերությունները պետք է ձգտեն 

նվազեցնել տեղեկատվության անհամաչափ բաշխման հնարավորությունը և վերջինիս հետևանքների 

բացասական ազդեցությունը:  

Տեղեկատվության ժամանակին և պատշաճ բացահայտումը չափազանց կարևոր է բաժնետերերի, հնարավոր 

ներդրողների, կարգավորող մարմինների և այլ շահառուների համար: Էական և ամբողջական 

տեղեկատվության բացահայտումն օգնում է բաժնետերերին պաշտպանել իրենց իրավունքները և 

հնարավորություն է տալիս նրանց կայացնել տեղեկացված որոշումներ: Բացի այդ, ընկերությունը որակվում է 

որպես թափանցելի, ինչը նպաստում է նրա հեղինակության և բարի համբավի ամրապնդմանը: 

Տեղեկատվության պատշաճ բացահայտումը սովորաբար նվազեցնում է նաև կապիտալի ներգրավման 

ծախսերը: Այն կարող է օգտակար լինել նաև այլ շահառուների համար: Այսպես, հաճախորդները, 

գործընկերները, աշխատակիցները բացահայտվող տեղեկատվությունը կարող են օգտագործել ընկերության 

հետ հարաբերություններում սեփական դիրքի գնահատման գործում և համապատասխան վերաբերմունք 

ցուցաբերել հնարավոր փոփոխությունների դեպքում: 

Տեղեկատվության բացահայտումը շատ հաճախ շփոթվում է թափանցիկության հետ, սակայն գործնականում 

դրանք ամենևին էլ նույնական չեն: Այսպես, ընկերությունները կարող են բացահայտել զգալի ծավալով, սակայն 

օգտագործողների համար ոչ օգտակար տեղեկատվություն` թաքցնելով էական տեղեկատվությունը:  

Տեղեկատվության բացահայտումը գնահատվում է պատշաճ, եթե`  

 այն իրականացվում է կանոնավոր հիմունքներով, ժամանակին և օպերատիվ, 

 ապահովում է համապատասխան տեղեկատվության անխափան հասանելիությունը, 

 բացահայտվող տեղեկատվությունն էական է, ամբողջական, օբյեկտիվ, արժանահավատ, ոչ 

հակասական, ստույգ, էական բացթողումներից զերծ,  

 շահառու անձանց նկատմամբ կիրառվում է հավասար վերաբերմունք, 

 ընկերության թափանցիկության և նրա առևտրային շահերի միջև սահմանվում է խելամիտ 

հավասարակշռություն, 

 ապահովվում է տարբեր կապուղիներով բացահայտվող տեղեկատվության նույնականությունը, 

 կիրառվում են գաղտնիության պահանջներ ծառայողական, առևտրային գաղտնիք հանդիսացող 

տեղեկատվության նկատմամբ, ինչպես նաև հսկողություն է սահմանվում ներքին 

տեղեկատվության օգտագործման նկատմամբ, 

 այն կրում է հետևողական բնույթ, իսկ տեղեկատվության բացահայտումը կանոնակարգվում է 

համապատասխան փաստաթղթերում, 
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 կատարվում են տեղեկատվության բացահայտմամբ պայմանավորված պարտավորությունները: 

Տեղեկատվության արմատական բնութագրիչը նրա էական լինելն է: Էական է համարվում այն 

տեղեկատվությունը, որի չհրապարակումը, չտրամադրումը կամ խեղաթյուրումը կարող է ազդել 

օգտագործողների կողմից կայացվող որոշումների որակի վրա: Էականության ընկալումը հնարավորություն է 

տալիս ընկերությանը խուսափել տեղեկատվության չափազանց մանրամասն բացահայտումից, որը վերջին 

հաշվով կարող է օգտակար չլինել օգտագործողների համար: 

ՏՀԶԿ-ի սկզբունքները նախատեսում են էական տեղեկատվության բացահայտում հետևյալ ոլորտներում. 

 ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունքների, 

 ընկերության գործունեության նպատակների, 

 բաժնետերերի և սեփականության կառուցվածքի, 

 ՏԽ-ի և ԳՄ-ի անդամներ տվյալների, ինչպես նաև նրանց վարձատրության չափի, 

 ռիսկի կանխատեսվող և էական գործոնների, 

 աշխատակիցներին և այլ շահառու անձանց վերաբերող էական հարցերի, 

 կորպորատիվ կառավարման կառուցվածքի ու քաղաքականության: 

Հետևաբար, անհրաժեշտություն է առաջանում դիտարկել այդ ոլորտներում բացահայտվող տեղեկատվությունը 

բովանդակային առումով: 

ՖԻՆԱՆՍԱՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐ 

Ընկերության գործունեության ֆինանսական ցուցանիշների և արդյունքների մասին պատկերացում կազմելու 

համար աղբյուր են հանդիսանում նրա ֆինանսական հաշվետվությունները, որոնք ներառում են` 

հաշվապահական հաշվեկշիռը, որն արտացոլում է հաշվետու ժամանակահատվածի դրությամբ ընկերության 

ֆինանսական վիճակը, ակտիվների, սեփական կապիտալի և պարտավորությունների վիճակը: 

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը, որը բնութագրում է հաշվետու 

ժամանակահատվածում ընկերության գործունեության ֆինանսական արդյունքները: Համաձայն միջազգային 

պրակտիկայի այն արտացոլում է` 1) եկամուտներն ու հասույթը, 2) հիմնական տնտեսական գործունեության 

արդյունքները, 3) ֆինանսավորման հետ կապված ծախսերը, 4) դուստր և կախյալ ընկերություններից 

ստացված եկամուտը, 5) հարկերը, 6) շահույթը կամ վնասները, 7) զուտ շահույթը կամ զուտ վնասները: 

Ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվությունը արտացոլում է բիզնեսի կայունությունը: 

Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվությունը, որը բնութագրում է ընկերության 

սեփական կապիտալի հոդվածների մնացորդը հաշվետու ժամանակահատվածի դրությամբ և դրանց շարժը 

հաշվետու ժամանակաշրջանում:  

Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը, որը բնութագրում է դրամական միջոցների 

մնացորդը հաշվետու ժամանակահատվածի դրությամբ և դրանց շարժը հաշվետու ժամանակաշրջանում: 

Նրանում արտացոլվում են հետևյալ ոլորտներում տեղի ունեցած բոլոր փոփոխությունները. 1) գործառնական 

գործունեության, 2) ներդրումային գործունեության, 3) ֆինանսական գործունեության: 
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Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ծանոթագրությունները, որոնք բացահայտում են 

կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման քաղաքականությունը և հաշվապահական հաշվառման 

ստանդարտներով պահանջվող այլ տեղեկատվություն:  

Ընկերության ֆինանսական հաշվետվությունների հետ բացահայտվում է նաև աուդիտորական 

եզրակացությունը:  

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐ 

Ընկերության նպատակները կարելի է բաժանել երկու ընդհանուր խմբի: Առաջին խմբին կարելի է դասել 

առևտրային նպատակները, իսկ երկրորդին` առավել հիմնարար նպատակները, որոնք կապված են 

ընկերության կառավարման խնդիրների հետ և կոչված են պատասխանել այն հարցին, թե ինչի համար 

գոյություն ունի տվյալ ընկերությունը: Ընկերությունների նպատակների հիմքում ընկած են նրա կողմից 

որդեգրված արժեքները: Առաջին հայացքից, ինչպես ցանկացած բիզնեսի, այնպես էլ ընկերության հիմնական 

նպատակը պետք է լինի բաժնետերերի` որպես կապիտալի ներգրավման հիմնական աղբյուրների, 

պահանջմունքների բավարարումը: Սակայն ներկայումս երկարաժամկետ կայունության տեսանկյունից 

ընկերությունը պետք է ձգտի հաշվի նստել իր գործունեության հետ առնչություն ունեցող այլ շահառուների 

շահերի հետ, քանի որ դա լրացուցիչ հնարավորություններ է ապահովում բաժնետիրական կապիտալի արժեքի 

ավելացման համար:  

Ընկերությունը կամավոր հիմունքներով իր նպատակների մասին տեղեկատվությունը կարող է բացահայտել 

կանոնադրությամբ, ԿԿ կանոնագրքով, վարքագծային կանոններով, ինչպես նաև տարեկան հաշվետվության 

միջոցով:  

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ ՆՇԱՆԱԿԱԼԻՑ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ԲԱԺՆԵՏԵՐԵՐ 

Ներկա և հնարավոր բաժնետերերին հետաքրքրում է ընկերության սեփականության կառուցվածքը` իրենց 

իրավունքները հասկանալու, ընկերության կառավարման վրա ազդելու տեսանկյունից: Բաժնետոմսերի 

քանակով պայմանավորված բաժնետերերը կարող են տարբեր կերպ ազդել ընկերությունում որոշումների 

կայացման գործընթացի վրա: Բաժնետերերը ընկերության կողմից կայացվող որոշումների վրա կարող են 

ազդել նաև միավորման և համապատասխան պայմանագիր (համաձայնագիր) կնքելու միջոցով:  

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԳՄ-Ի ԵՎ ՏԽ-Ի ԱՆԴԱՄՆԵՐԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Ներկա և հնարավոր բաժնետերերին հետաքրքրում է նաև ընկերության ՏԽ-ի և ԳՄ-ի կազմը, նրանց փորձն ու 

որակավորումը, նրանց միջև շահերի բախման հնարավորությունը, որը կարող է բացասաբար ազդել ՏԽ-ի և 

ԳՄ-ի կողմից կայացվող որոշումների վրա: Բաժնետերերը պետք է հնարավորություն ունենան գնահատել ՏԽ-ի 

և ԳՄ-ի անդամների կողմից իրենց պարտականությունների կատարմանը բավականաչափ ժամանակ 

հատկացնելու փաստը: Հետևաբար, նպատակահարմար է, որ ընկերությունը բացահայտի ՏԽ-ի և ԳՄ-ի 

անդամների կողմից այլ ընկերությունների կառավարման մարմիններում ներգրավվածության փաստը:  

Բացի նշվածից, նպատակահարմար է, որպեսզի ընկերությունը բացահայտի նաև ՏԽ-ի և ԳՄ-ի անդամների 

որակավորման բարձրացման և վերապատրաստումների մասնակցության, ինչպես նաև խորհրդատվական 

ծառայություններից օգտվելու մասին տեղեկատվությունը: 
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ՌԻՍԿԻ ԿԱՆԽԱՏԵՍՎՈՂ ԷԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐ 

Ռիսկը (եկամուտների հետ միասին) հանդիսանում են ներդրողների կողմից դիտարկվող ամենակարևորագույն 

գործոններից: Ռիսկը հանդիսանում է առևտրային գործունեության անբաժան ուղեկիցը: Ռիսկն ինքնին 

վերաբերում է ապագա իրադարձությանը, հետևաբար դժվար է տալ վերջինիս որակական գնահատականը: Իր 

տարեկան հաշվետվություններում նպատակահարմար է, որպեսզի Ընկերությունը ներկայացնի իր 

գործունեության հետ կապված հնարավոր ռիսկերը, ռիսկերի կառավարման տարրերն ու հիմնական 

սկզբունքները: 

ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔ ՈՒ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

ԿԿ-ի կառուցվածքը գնահատելիս դիտարկվում է կառավարման մարմինների կառուցվածքը, նրանց միջև 

իրավունքների և պարտականությունների, ինչպես նաև պատասխանատվության գոտիների տարանջատումը, 

ԿԿ բնագավառում վարվող քաղաքականությունը, ինչպես նաև ԿԿ սկզբունքներին հետևելը և նրանցով 

առաջնորդվելը: Միջազգային պրակտիկայում շատ հաճախ կազմակերպություններն առանձին հաշվետվություն 

են պատրաստում հենց ԿԿ-ի վերաբերյալ:  

ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ՏԱՐԵԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Ընկերության համար տեղեկատվության տարածման կարևոր կապուղի է հանդիսանում ընկերության տարեկան 

հաշվետվությունը: Նրա արդիականությունը` որպես ընկերության բաժնետերերի և այլ շահառուների հետ 

հաղորդակցման գործիքի, կասկածների տեղիք չի տալիս ու չի պահանջում լրացուցիչ հիմնավորումներ: 

Նպատակահարմար է հաշվետվության պատրաստումը սկսել հաշվետու ժամանակահատվածի վերջին 

եռամսյակում: Հաշվետվության մշակման գործընթացում պետք է մասնակցություն ունենան բոլոր 

ստորաբաժանումները, սակայն այդ գործընթացը պետք է կոորդինացվի և վերահսկվի պատասխանատու անձի 

կողմից:  

Ի սկզբանե անհրաժեշտ է որոշել հաշվետվության պատրաստման նպատակն ու հասցեատերերին: Այս 

պարամետրերի ընտրությամբ է պայմանավորվում տարեկան հաշվետվության ձևաչափը, նրա կառուցվածքն ու 

բովանդակությունը, խորհրդատուների ներգրավման անհրաժեշտությունը: Հաշվետվության թարգմանությունը 

որևիցե օտար լեզվով կրկին պայմանավորվում է նպատակային հասցեատերերով:  

ՈՉ ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՀԱՇՎԵՏՎՈՒԹՅՈՒՆ 

Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունը ընկերության տնտեսական, սոցիալական և բնապահպանական 

գործունեության արդյունքների մասին տեղեկությունների ամբողջություն է: Այն տեղեկացնում է շահառուներին, 

թե ինչպես է ընկերությունը իր զարգացման ռազմավարական նպատակների իրագործումը համակցում 

տնտեսական կայունության, սոցիալական բարեկեցության և բնապահպանական անվտանգության հետ: Ոչ 

ֆինանսական հաշվետվությունը ընկերությունների ոչ ֆինանսական ռիսկերի կառավարման համակարգի 

տարր է, այն հնարավորություն է տալիս հասկանել և գնահատել ընկերության ներդրումը հասարակական 

նշանակություն ունեցող խնդիրների լուծման գործում, այսինքն, ըստ էության, ոչ ֆինանսական 

հաշվետվությունը բարձրացնում է ընկերության արժեքի ստեղծման գործում ոչ նյութական բաղկացուցիչի 

նշանակությունը:  
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Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունները ընդգրկում են ընկերությունների գործունեության բավական լայն 

շրջանակ. կառավարման որակ, գործարար էթիկա, սոցիալական և տնտեսական ներդրումների 

արդյունավետություն, բարենպաստ արտաքին միջավայրի ձևավորում, բնապահպանական անվտանգություն և 

այլն: Այս գործոնները, բնորոշելով ընկերության հասարակական կերպարը, ազդում են նրա գործարար 

հեղինակության վրա, իսկ վերջինս էլ ընկերության արժեքի վրա: 

Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունների նկատմամբ հետաքրքրությունը ծագում է` 

 Բիզնես գործընկերների մոտ, հատկապես արտասահմանյան, որոնք կորպորատիվ 

քաղաքականության մակարդակով պահանջում են այնպիսի պահանջների սահմանում, ինչպիսին 

արտադրանքի բնապահպանական մաքրությունն է, սպառողների իրավունքների 

պաշտպանությունը, աշխատանքի անվտանգ պայմանների ապահովումը և այլն: 

 Ներդրողների մոտ, որոնք առավել հաճախ իրենց ներդրումային որոշումները կայացնելիս 

առաջնորդվում են ԿԿ որակով, ընկերության սոցիալական և բնապահպանական 

արդյունավետության ցուցանիշներով: Նման տեղեկատվությունը հիմք է հանդիսանում 

ընկերության կայունության, ոչ ֆինանսական ռիսկերի կառավարման որակը գնահատելու համար: 

 Իշխանության ներկայացուցիչների մոտ, որոնց համար կարևորվում է ընկերության 

մասնակցությունը այն տարածքների զարգացմանը, որտեղ գործում է ընկերությունը: 

 Ոչ ֆինանսական հաշվետվություններով հետաքրքրվում են նաև ԶԼՄ-երը, արհմիությունները, 

հասարակական կազմակերպությունները: 

Ոչ ֆինանսական հաշվետվությունները կրում են կամավոր բնույթ: Ոչ ֆինանսական հաշվետվություններ 

հրապարակող կազմակերպություններից սպասվում է ոչ միայն սոցիալական պատասխանատվության 

հաջողությունների մասին հաշվետվություն, այլև խնդրահարույց պահերի վերաբերյալ տեղեկատվության 

բացահայտում: Ոչ ֆինանսական հաշվետվություններում խնդիրների բացահայտումը շատ հաճախ 

ընկերությունների կողմից գնահատվում է որպես հնարավոր վտանգ ընկերության հեղինակությանը, սակայն 

իրականում երկարաժամկետ հատվածում այդ վտանգը փոխհատուցվում է շահառուների կողմից ընկերության 

նկատմամբ վստահության ամրապնդմամբ, ռիսկերի կառավարման և գնահատման համակարգի 

կատարելագործմամբ: 

4-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Ի±նչ չափանիշների հիման վրա է տեղեկատվության բացահայտումը գնահատվում պատշաճ: 

2. Որո±նք էական տեղեկատվության բացահայտման ոլորտները: 

3. Ի±նչ է իրենից ներկայացնում ընկերության տարեկան հաշվետվությունը: 

4. Ի±նչ է իրենից ներկայացնում ոչ ֆինանսական հաշվետվությունը: 
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ԲԱԺԻՆ 5. ԿՈՐՊՈՐԱՏԻՎ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐ 

 

5.1. Ընկերության ներքին իրավական ակտերն ու դրանց ներկայացվող պահանջները  

Օրենքները պարունակում են դիսպոզիտիվ նորմեր, ինչը ենթադրում է, որ ընկերություններն իրենց 

կանոնադրությամբ և ներքին իրավական ակտերով իրավունք ունեն նախատեսել օրենսդրությամբ 

չկարգավորված հարաբերությունների կարգավորումն ապահովող մանրամասն դրույթներ: Հետևաբար, 

ընկերություններն իրավունք ունեն ընդունել օրենքների դրույթները մանրամասնող ներքին իրավական ակտեր:  

Ներքին իրավական ակտը կարելի է սահմանել որպես ընկերության, նրա առանձնացված 

ստորաբաժանումների իրենց իրավասության շրջանակում ընդունած այն ակտը, որն ունի ժամանակավոր կամ 

մշտական բնույթ, նախատեսված է մեկանգամյա կամ բազմակի կիրառման համար և սահմանում է վարքագծի 

կանոններ, որոնք տարածվում են այն անձանց վրա, ովքեր`  

 ընկերության հետ գտնվում են աշխատանքային կամ քաղաքացիաիրավական 

հարաբերությունների մեջ կամ,  

 օգտվում են ընկերությունի ծառայություններից կամ,  

 ընկերության բաժնետեր են:  

Ընդհանուր առմամբ, ընկերության ներքին իրավական ակտերը կարելի է խմբավորել հետևյալ խմբերում. 

 ակտեր, որոնք կարգավորում են ընկերության կորպորատիվ կառավարման ասպեկտները (ԸԺ-ի 

վարման կարգ, ՏԽ-ի կանոնակարգ և այլն), 

 ակտեր, որոնք ընկերությունում կարգավորում են աշխատանքային փոխհարաբերությունները 

(ընկերության վարչակազմակերպական կառուցվածք, հաստիքացուցակ և այլն), 

 ակտեր, որոնք սահմանում են ընկերության ֆինանսատնտեսական գործունեության 

իրականացման կարգը (ֆինանսական գործառնությունների իրականացման կարգ, 

հաշվապահական հաշվառման քաղաքականության սկզբունքներ և այլն): 

Ընկերության ներքին իրավական ակտի նախագիծը մշակելու համար կարող է նշանակվել պատասխանատու 

անձ: Ներքին իրավական ակտի բարդության և կարևորության աստիճանով պայմանավորված ընկերությունը 

կարող է ձևավորել նախագծի մշակման հանձնաժողով: 

Միաժամանակ, եթե ներքին իրավական ակտի մշակվող նախագիծն իր ծավալով կամ կարևորությամբ 

որակվում է որպես նշանակալից, ապա խորհուրդ է տրվում նախապես պատրաստել դրա հայեցակարգը, որում 

ներկայացվում են կարգավորման ենթակա հարաբերությունների բնութագիրը և իրավական ակտի 

նպատակները, նախագծվող նորմերի կիրարկման ենթադրվող հետևանքների վերլուծությունը, ինչպես նաև 

իրավական ակտի նախնական կառուցվածքը:  
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Ընկերության ներքին իրավական ակտը հաստատվում է ընկերության կառավարման համապատասխան 

մարմնի կողմից` համաձայն նրա իրավասությունների շրջանակի:  

Ներքին իրավական ակտին կարող են ներկայացվել հետևյալ պահանջները. 

 ներքին իրավական ակտի լեզուն պետք է լինի պարզ, հստակ և մատչելի:  

 Ներքին իրավական ակտի դրույթները պետք է ընկալվեն միանշանակ: Ներքին իրավական ակտի 

կառուցվածքը պետք է լինի կուռ` տրամաբանորեն միասնական, հաջորդական ու համակարգված:  

 Ներքին իրավական ակտը պետք է ունենա վերնագիր: Ներքին իրավական ակտի վերնագիրը 

պետք է համապատասխանի իրավական ակտի բովանդակությանը և հակիրճ տեղեկատվություն 

պարունակի դրա կարգավորման առարկայի մասին:  

 Ներքին իրավական ակտով հաստատվող առանձին բաղկացուցիչ մասերը` կանոններ, կարգեր, 

հրահանգներ, պարզաբանումներ, պայմաններ, գնացուցակներ, ցուցակներ, ցանկեր, կազմեր, 

աղյուսակներ, գծապատկերներ և այլն, ձևակերպվում են հավելվածների ձևով, իսկ իրավական 

ակտի համապատասխան մասերը հղում են պարունակում այդ հավելվածներին:  

Ընկերության ներքին իրավական ակտն ուժի մեջ է մտնում այդ ակտի մասին համապատասխան անձանց 

պատշաճ կարգով իրազեկելու պահից, եթե տվյալ ներքին իրավական ակտով ավելի ուշ ժամկետ 

նախատեսված չէ: 

Ընկերությունը պարտավոր է պահել կառավարման մարմինների կողմից ընդունած ներքին իրավական ակտերի 

հաշվառման մատյան: Մատյանը խիստ հաշվառման փաստաթուղթ է, այն պետք է լինի կարված, իսկ թերթերը` 

համարակալված: Ընկերությունը պետք է ճանաչի պատասխանատու անձի, որը պահպանում է ընկերության 

ներքին իրավական ակտերը, և որն իրականացնում է նաև ընկերության ներքին իրավական ակտերի 

հաշվառման մատյանի վարումը: 

5.2. Կորպորատիվ վարքագծի կանոններ  

Կորպորատիվ վարքագծի կանոնները ընկերության վարվելակերպի ուղեցույց է, որում ամրագրվում են 

ընկերության սեփականատերերի, ղեկավար անձանց և աշխատակիցների բարոյական պարտավորությունները 

միմյանց և այլ շահառուների, այդ թվում` գործընկերների, հաճախորդների, պետական մարմինների և 

հասարակության նկատմամբ: Կորպորատիվ վարքագծի կանոնները հիմնվում են համամարդկային արժեքների 

վրա:  

Կորպորատիվ վարքագծի կանոնների անհրաժեշտությունը կարևորվում է հետևյալ տեսանկյուններից` 

 ընկերության գործարար համբավի ու հեղինակության բարելավում: Հաշվի առնելով, որ ցանկացած 

կազմակերպության գործարար համբավն ու հեղինակությունը հանդիսանում են նրա ակտիվների 

անբաժանելի մասը, վարքագծի կանոնների որդեգրումն ու ներդրումը կարող են նպաստել 

ընկերության արժեքի ավելացմանը,  

 ռիսկերի արդյունավետ կառավարում, ճգնաժամային իրավիճակների կանխատեսում և 

կանխարգելում կամ դրանց արդյունավետ հաղթահարում, 
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 կորպորատիվ արժեքների կարևորության ճանաչում, կորպորատիվ մշակույթի կատարելագործում 

և համապատասխան սկզբունքների կիրառում, 

 շահառու անձանց հետ արդյունավետ հարաբերությունների կառուցում և ընկերության նկատմամբ 

վստաhության ամրապնդում:  

Կորպորատիվ վարքագծի կանոնների որդեգրումը և գործնական կյանքում դրանցով առաջնորդվելը 

հանդիսանում են ինչպես ընկերության, այնպես էլ նրա յուրաքանչյուր աշխատակցի «այցեքարտը», իսկ շատ 

հաճախ վեր է ածվում որոշիչ գործոնի արտաքին գործընկերների և հաճախորդների հետ 

փոխհարաբերությունների կառուցման և նրանց վստահության նվաճման գործում: Կորպորատիվ 

հարաբերություններում վարքագծի կանոններով առաջնորդվելը, եթե նույնիսկ դրանք դեռևս լավագույնս 

մշակված չեն, արժանանում է հարաբերությունների մասնակից կողմերի դրական վերաբերմունքին, որը նաև 

ամրապնդվում է, եթե վարքագծի կանոններին հետևելը դառնում է բնական գործընթաց: Սա դրսևորվում է այն 

դեպքում, երբ վարքագծի կանոններին հետևելը մնում է ոչ թե առանձին անհատների ներքին հոգեբանական 

պահանջ, այլ դառնում է ընկերության դիրքորոշում և գործելակերպ: Միաժամանակ անհրաժեշտ է ավելացնել, 

որ վարքագծի կանոններին արհեստական, ձևական հետևումը միայն կարող է ունենալ հակառակ արդյունքը, 

վարկաբեկել ընկերությանը և վնասել նրա գործարար համբավն ու հեղինակությունը: Հետևաբար, կարելի է 

փաստել, որ վարքագծի կանոնները կորպորատիվ հարաբերությունների կառուցման բավական «նուրբ» գործիք 

են, և մինչև այդ գործիքից օգտվելը ընկերությունը պետք է վստահ լինի դրանով անմնացորդ առաջնորդվելու իր 

հնարավորության և իր աշխատակիցների պատրաստակամության մեջ:  

Կորպորատիվ վարքագծի կանոնները կատարում են հիմնականում երեք գործառույթ. 

 համբավային, 

 կառավարչական, 

 կորպորատիվ մշակույթի զարգացման: 

Համբավային գործառույթի էությունը հանգում է շահառու անձանց կողմից ընկերության նկատմամբ տածած 

վստահության ամրապնդմանը: Կառավարչական գործառույթը հանգում է բարդ իրավիճակների 

կարգավորմանը, որն իրականացվում է առաջնորդվելով վարքագծի կանոններով: Այս ամենի հետ մեկտեղ 

կորպորատիվ վարքագծի կանոնները հանդիսանում են կորպորատիվ մշակույթի տարր, քանի որ դրանք 

կորպորատիվ արժեքները բացահայտող գործիք են, կողմնորոշում են աշխատակիցներին դեպի կորպորատիվ 

նպատակները, նպաստում են կորպորատիվ արժեքների և կանոնների նույնականացմանը: 

Հարց է ծագում, թե որ մակարդակում է նպատակահարմար ձևավորել վարքագծի կանոններ: Կորպորատիվ 

վարքագծի կանոնների ներդրման և կիրառման հիմնական սահմանափակումը կայանում է նրանում, որ դրանց 

վարչարարական կարգավորումը դիրեկտիվ կառուցակարգերի միջոցով գործնականում անհնար է: 

Միաժամանակ համաշխարհային պրակտիկայում հայտնի է կորպորատիվ վարքագծի կանոնների դիրեկտիվ 

կիրառման փորձը: Այստեղ որոշիչ գործոն են հանդիսանում վախի զգացումն ու խմբային ճնշումը: Այս 

տարբերակի թերությունը կայանում է նրանում, որ նվազում է նորմերի ու կանոնների իրականացման ներքին 

մոտիվացիան, հետևաբար աճում է խախտումների ծագման հավանականությունը` ի տարբերություն դրանց 

բացահայտման և վերացման դեպքերի:  
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Կորպորատիվ վարքագծային կանոնների ձևավորման ամենագործուն մոտեցումը գործընկերային, 

մասնակցային ներդրումն է, որը ենթադրում է վարքագծային կանոնների մշակման, ներդրման և կիրառման 

գործընթացում կամավորության սկզբունքի ապահովում: Այս մոտեցումը հիմնվում է աշխատակիցների կողմից 

ընկերության վարքագծային կանոնների անհրաժեշտությունն ըմբռնելու և իրենց անձնական ու ընդհանուր 

շահերը համապատասխանեցնելու ձգտման վրա: Այս դեպքում ընկերության ռեսուրսն են դառնում նաև 

կամավոր նախաձեռնության դրսևորումը և ընդհանուր բարոյական պատասխանատվությունն ու հարգանքը 

աշխատակիցների անձնական բարոյական նորմերի նկատմամբ: Այս մոտեցման հիմնական սկզբունքներն են. 

 վարքագծի կանոնների մշակման, ներդրման և կիրառման բոլոր փուլերում բանակցային, 

մասնակցային գործընթացի պահպանումը և նշված փուլերի թափանցիկության ապահովումն 

աշխատակիցների համար, 

 ընկերության բոլոր աշխատակիցների կողմից վարքագծային սկզբունքների կամավոր և ազատ 

ընդունումը, 

 վարքագծային կանոնների կիրառման գործընթացում բոլոր աշխատակիցների հավասարության 

ճանաչումը: Այստեղ կարևոր է շեշտադրել ընկերության ղեկավարության դերը, որը պետք է դառնա 

վարքագծային կանոնների կիրառման օրինակելի տիպար և շարժիչ ուժ: 

Յուրաքանչյուր ընկերություն ունի իրեն հատուկ գործարար մշակույթ` իր սովորույթներով, կորպորատիվ 

արժեքների իր համախմբով, կառավարման ոճով և փիլիսոփայությամբ: Հետևաբար, կորպորատիվ վարքագծի 

կանոնների ձևավորումը խիստ անհատական գործընթաց է: Այդ իսկ պատճառով կորպորատիվ վարքագծի 

կանոնների ձևավորման ընդհանուր տիպարի մշակումը գործնականում անհնար է, սակայն հնարավոր է 

նախանշել գործողությունների հիմնական փուլերը. 

1. Ընկերության կորպորատիվ արժեքների ուսումնասիրություն. 

2. Կորպորատիվ վարքագծային կանոնների անհրաժեշտության և հնարավոր օգուտների վերաբերյալ 

բացատրական աշխատանքներ և քննարկումներ. 

3. Կորպորատիվ վարքագծային կանոնների մշակման համար աշխատանքային խմբի ձևավորում և 

դրանց մշակում. 

4. Կորպորատիվ վարքագծային կանոնների նախագծի քննարկումներ աշխատակիցների հետ.  

5. Կորպորատիվ վարքագծի փաստաթղթավորված կանոնների հաստատում. 

6. Կորպորատիվ վարքագծային կանոնների պարզաբանում (ինտերակտիվ սեմինարների, 

ուսուցումների անցկացում). 

7. Կորպորատիվ վարքագծային կանոնների կիրառման նկատմամբ մոնիթորինգ. 

8. Կորպորատիվ վարքագծային կանոնների թափանցիկության ապահովում ընկերության շահառու 

անձանց շրջանում: 

5.3. Կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրք  

1992թ. հետո, երբ Մեծ Բրիտանիայում ընդունվեց Լորդ Քադբըի ԿԿ կանոնագիրքը, աշխարհի ավելի քան 50 

երկրներ ընդունեցին ԿԿ-ի իրենց (ազգային) կանոնագրքերը: ԿԿ կանոնագիրք ասելով, անհրաժեշտ է 

հասկանալ հենց կանոնագրքեր, ուղեցույցեր, սկզբունքներ, կանոնների հավաքածուներ, հաշվետվություններ, 
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խորհուրդների ժողովածու, այսինքն` ոչ ֆորմալ կանոններ, որոնք հանդիսանում են կորպորատիվ վարքագիծը 

սահմանող նորմեր և կոչված են կանոնակարգել և կարգավորել ԿԿ-ի առնչությամբ ծագող հարաբերությունները 

ու խթանել ֆորմալ կանոնների բարելավումն ինչպես կոնկրետ երկրում, տարածաշրջանում, այնպես էլ 

միջազգային կտրվածքով:  

ԿԿ-ի կանոնագրքեր մշակվում են տարբեր ինստիտուտների կողմից. արժեթղթերի հանձնաժողովներ, 

ֆոնդային բորսաներ, ինստիտուցիոնալ ներդրողներ, ասոցիացիաներ, վերազգային կազմակերպություններ և 

այլն: ԿԿ կանոնագրքերը տարբերվում են իրենց կառուցվածքով, կարգավորման առարկայով, կիրառման 

բնույթով և այլ հայտանիշերով: Չնայած այս տարբերություններին` ԿԿ կանոնագրքերն ունեն մի շարք 

ընդհանրություններ, որոնցից կարևորագույնն այն նպատակն է, որին ծառայում է ԿԿ-ը:  

Բացի այդ, գրեթե բոլոր կանոնագրքերի հիմքում ընկած են հետևյալ հիմնարար սկզբունքները. բաժնետերերի 

իրավունքների պաշտպանություն, ՏԽ-ի և գործադիր ղեկավարության իրավասությունների տարանջատում, 

տեղեկատվության բացահայտման և թափանցիկության ապահովման պահանջ, պատասխանատվություն 

բաժնետերերի ու այլ շահառուների իրավունքների ու շահերի պաշտպանության համար:  

ԿԿ-ի կանոնագրքերը, որպես կանոն, մշակվում և հաստատվում են հետևյալ մակարդակներում. 

Բոլոր ընկերություններին վերաբերող ընդհանուր կամ միավորված կանոնագրքեր: Այն երկրներում, 

որտեղ ֆոնդային բորսայում ցուցակված կամ հրապարակային ընկերությունների թիվը բավական փոքր 

է, և երկրի տնտեսական աճի ապահովման գործում մեծ դերակատարում ունեն ընտանեկան 

ձեռնարկությունները, ընդունվում են ԿԿ-ի միավորված կանոնագրքեր (օրինակ` Բանգլադեշ, 

Հարավային Աֆրիկա և այլն): 

Ցուցակված (հանրային) ընկերությունների ԿԿ կանոնագրքեր: Նման կանոնագրքեր հիմնականում 

ընդունվում են կապիտալի զարգացած շուկա կամ հանրային թողարկողների մեծ թվաքանակ ունեցող 

երկրների կողմից: Կանոնագրքերը տարածվում են բոլոր ցուցակված ընկերությունների վրա` անկախ 

ոլորտային պատկանելիության: 

Առանձին տեսակ ընկերությունների ԿԿ կանոնագրքեր (օրինակ` բանկեր, ՓՄՁ, պետական 

սեփականությամբ ընկերությունների): Նման կանոնագրքեր ընդունվում են հիմնականում 

Համաշխարհային բանկի դասակարգմամբ ցածր և ցածր միջին եկամուտներ ունեցող երկրներում` 

հաշվի առնելով փոքրաթիվ հանրային ընկերությունների առկայությունը, ինչպես նաև նշված 

ընկերությունների կարևորությունը և դերակատարումը երկրի տնտեսական աճի ապահովման և ԿԿ-ի 

սկզբունքների տարածման գործում (օրինակ` Քենիա, Կոլումբիա, Լիբանան): 

ԿԿ-ի կոնկրետ խնդրի վրա կենտրոնացված կանոնագրքեր (տեղեկատվական թափանցիկություն, 

ՏԽ-ի, աուդիտորների գործունեություն և այլն): Որպես օրինակ կարող են ծառայել տեղեկատվության 

բացահայտման ուղեցույցը (Կանադա, 2006թ.), ցուցակված ընկերությունների տնօրենների կողմից 

արժեթղթերով կատարվող գործարքների կանոնագիրքը (Հոնկոնգ, 2004) և այլն:  

ԿԿ-ի միջերկրային կանոնագրքեր (օրինակ, Բաժնետերերի եվրոպական ասոցիացիայի կողմից 

ընդունված ԿԿ ուղեցույցը): 
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ԿԿ-ի միջազգային ստանդարտներ ու ուղեցույցեր: Որպես նման փաստաթուղթ կարելի է դիտարկել 

ՏՀԶԿ-ի ԿԿ սկզբունքները, որոնք որպես մոդելային տարբերակներ և ուղեցույցեր հաջող կիրառություն 

են ստացել բազմաթիվ երկրների կամ ընկերությունների կողմից սեփական կանոնագրքերի, ինչպես 

նաև օրենսդրական դաշտի մշակման գործում:  

Լոկալ ԿԿ կանոնագրքեր, որոնք մշակվում և ընդունվում են կոնկրետ ընկերությունների կողմից: 

Համաշխարհային պրակտիկայում կիրառվում են ԿԿ կանոնագրքերի ներդրման ու կիրառման տարբեր 

սկզբունքներ, որոնց էությունը հիմնականում հանգում է հետևյալին. 

Կամավոր է, այսինքն ընկերությունն իր ցանկությամբ կարող է ընդունել և կիրառել ԿԿ կանոնագիրքը 

կամ հակառակը: 

Կամավոր է, սակայն բացահայտումը խրախուսվում է, այսինքն` ընկերությունն ազատ է ընդունել և 

կիրառել ԿԿ կանոնագիրքը, իսկ ԿԿ կիրառվող հիմնական սկզբունքների բացահայտումը խրախուսվում 

է: 

Կիրառվում է «Հետևիր կամ բացատրիր» սկզբունքը, այսինքն` ընկերությունն ունի ընտրության 

հնարավորություն: Նա գործնականորեն կիրառում է ԿԿ կանոնագրքի դրույթները, իսկ դրանցից 

որոշները չկիրառելու դեպքում` բացահայտում է չկիրառելու հիմնական պատճառները: Այս մոտեցման 

շնորհիվ գործնականում ապահովվում է ԿԿ կանոնագրքերի ճկունությունը, գործնական կյանքին մոտ 

լինելու և նրանում կատարվող փոփոխություններին համահունչ ընթանալու հնարավորությունը: 

Որոշ դրույթների կիրառումը պարտադիր է, այսինքն` այս դեպքում ընկերությունն ընտրություն չունի և 

պարտավոր է իրագործել ԿԿ կանոնագրքում սահմանված պարտադիր կատարման ենթակա 

դրույթները: 

ԿԿ կանոնագրքերն օրենսդրության հետ կարելի է համեմատել ըստ հետևյալ հայտանիշերի. 

Առարկան: ԿԿ կանոնագրքերի առարկան բնագավառի լավագույն պրակտիկան է, այն դեպքում, երբ օրենքը 

սահմանում է բնագավառի կարգավորմանն ուղղված նվազագույն պահանջները: Օրենքներով հնարավոր չէ 

կարգավորել գործնական կյանքի բոլոր ոլորտները: Նման բացի լրացման համար որպես գործիք ծառայում են 

ԿԿ կանոնագրքերը: Այսինքն` կանոնագիրքը հանդիսանալով ոչ ֆորմալ կանոն, ինչպես նշվել է վերևում, 

լրացնում և մանրամասնեցնում է ֆորմալ կանոնների (օրենքների) դրույթները` նպաստելով վերջիններիս 

զարգացմանը: 

Զարգացումներ: ԿԿ կանոնագրքերը ճկուն են, դրանք ոչ թե դոգմատիկ փաստաթղթեր են, այլ մշտապես 

ենթակա են փոփոխությունների ու լրամշակումների: Օրենքները նույնպես ենթակա են փոփոխությունների ու 

լրամշակումների, սակայն ի տարբերություն օրենքների` կանոնագրքերը ժամանակային կտրվածքով ավելի 

ճկուն են:  

Ներդրումն ու իրավակիրառումը: ԿԿ կանոնագրքերի ներդրումն ու իրավակիրառումը հիմնականում կրում է 

կամավոր բնույթ` ի տարբերություն օրենքների: Կանոնագրքերն ինքնակարգավորման, ինքնավերահսկման 

տարրեր են, և դրանց դրույթների չկատարման պատասխանատվության չափը սահմանվում է հենց 
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ընդունողների կողմից, իսկ օրենքների չկատարումը կարող է հանգեցնել վարչական, քաղաքացիական և 

քրեական պատասխանատվության, որոնց շրջանակները սահմանվում են համապատասխան օրենքներով:  

Չնայած կանոնագրքերի թվացյալ «անատամ» բնույթին, ինչպես վկայում է համաշխարհային փորձը, դրանք 

այնուամենայնիվ ծառայում են ԿԿ բարելավմանը, ընկերությունների գործունեության արդյունավետության 

բարձրացմանը, տնտեսության մրցունակության ապահովմանը:  

5-ՐԴ ԲԱԺՆԻ ՍՏՈՒԳԻՉ ՀԱՐՑԵՐ 

1. Ի±նչ պահանջներ են առաջադրվում ընկերությունների ներքին իրավական ակտերի նկատմամբ 

2. Ի±նչ են իրենցից ներկայացնում կորպորատիվ վարքագծային կանոնները 

3. Ի±նչ գործառույթներ են իրականացնում կորպորատիվ վարքագծային կանոնները 

4. Ի±նչ է իրենից ներկայացնում կորպորատիվ կառավարման կանոնագիրքը 

5. Կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքերի ներդրման ու կիրառման ի±նչ մոտեցումներ 

գոյություն ունեն 

6. Որո±նք են կորպորատիվ կառավարման կանոնագրքերի և օրենսդրության համեմատական 

առանձնահատկությունները 
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