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ՀՏԴ  352 
««««Խելացի քաղաԽելացի քաղաԽելացի քաղաԽելացի քաղաքներիքներիքներիքների» («smart cities») » («smart cities») » («smart cities») » («smart cities») հայեցակարգի հայեցակարգի հայեցակարգի հայեցակարգի     

դերը և նշանակությունը տարածաշրջանային կառավարման դերը և նշանակությունը տարածաշրջանային կառավարման դերը և նշանակությունը տարածաշրջանային կառավարման դերը և նշանակությունը տարածաշրջանային կառավարման 
համակարգումհամակարգումհամակարգումհամակարգում    

Տիգրան Բադոյան Տիգրան Բադոյան Տիգրան Բադոյան Տիգրան Բադոյան     
    

Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. Հանգուցային բառեր. զարգացման ռազմավարություն, քաղաքի 
կառուցման հայեցակարգ, նախագծերի վրա ազդող գործոններ, «խելացի 
քաղաք» «զրոյից», գոյություն ունեցող քաղաքի վերափոխում, քաղաքի 
զարգացման ծրագրի ցուցանիշներ, մարդկային գործոն, պետական 
կառավարման գործոն 

ՆախաբանՆախաբանՆախաբանՆախաբան    
Տարածաշրջանային կառավարման ժամանակակից և արդյունավետ 

ուղղություններից է համարվում «խելացի քաղաքների» ստեղծման ռազ-
մավարությունը: Հոդվածում ներկայացված են այս հայեցակարգի 
էությունը և նշանակությունը: «Խելացի քաղաքների» ստեղծման համաշ-
խարհային փորձի հիման վրա առանձնացված են այն գործոնները, որոնք 
ազդում են նման նախագծերի կառուցման հաջողության վրա: Առանձին 
նկարագրված են «խելացի քաղաքի» հայեցակարգի իրականացման երկու 
հայտնի մեթոդները՝ կառուցում «զրոյից» և արդեն գոյություն ունեցող 
քաղաքի վերափոխում, և յուրաքանչյուրի համար ներկայացված են առա-
վել հաջողված նախագծերի օրինակները: Հիմնավորված է նաև այս հայե-
ցակարգի ներդրման անհրաժեշտությունը Հայաստանի Հանրապետու-
թյունում: 

««««Խելացի քաղաքիԽելացի քաղաքիԽելացի քաղաքիԽելացի քաղաքի» » » » հայեցակարգի ներդրումըհայեցակարգի ներդրումըհայեցակարգի ներդրումըհայեցակարգի ներդրումը    
ժամանակակից կառավարման համակարգումժամանակակից կառավարման համակարգումժամանակակից կառավարման համակարգումժամանակակից կառավարման համակարգում    

Արդի ժամանակաշրջանում կառավարման համակարգը և ռեսուրս-
ները այն գլխավոր գործոններն են, որոնք որոշում են երկրի և նրա տա-
րածաշրջանների տնտեսական զարգացման հաջողությունները, բնակչու-
թյան կյանքի որակն ու մակարդակը: Եվ այստեղ խիստ կարևոր է ռազմա-
վարական պլանավորումը, որի նպատակը հանրատնտեսական երկա-
րաժամկետ զարգացման ուղիների որոշումն է: Անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել նաև դարաշրջանի հիմնախնդիրները: Պ.Դրուքերը, ներկայաց-
նելով    XХI դարի կառավարման հիմնախնդիրները, ընդգծել է կառավար-
ման համակարգի վրա ուղղակիորեն ազդող գործոնները: Դրանք են՝ ծնե-
լիության կտրուկ նվազումը զարգացած երկրներում, եկամուտների 
վերաբաշխման և արդյունավետության գնահատման գործընթացների 
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փոփոխությունները, մրցակցության գլոբալացումը և աճող անհամապա-
տասխանությունը տնտեսական գլոբալացման և քաղաքական անջատ-
վածության միջև [4, 26]: Նա նաև նշել է, որ բացարձակ վստահությամբ 
կարելի է ասել, թե զարգացած երկրներին, հնարավոր է նաև ամբողջ աշ-
խարհին սպասվում են խոր փոփոխությունների երկարատև տարիներ: 
Խոսքը վերաբերում է ոչ միայն տնտեսական փոփոխություններին, այլ 
նաև ժողովրդագրական իրավիճակին, քաղաքականությանը, փիլիսոփա-
յությանը և առաջին հերթին՝ աշխարհայացքին: Եվ այս փոփոխություն-
ների ժամանակաշրջանում պետք է ձևավորվեն նոր տեսություններ, 
հայեցակարգեր, կառավարման նոր համակարգեր [4, 53]: 

Այս փոփոխությունների վառ օրինակ է տեղական ինքնակառավար-
ման համակարգի «Խելացի քաղաքների» հայեցակարգը, որը խիստ 
արդիական է ժամանակակից կառավարման համակարգում: Այս հարցի 
ուսումնասիրման նպատակով նախ նշենք, թե ինչ մեթոդական պահանջ-
ներ են ներկայացվում տարածաշրջանի տնտեսության կառավարման 
հիմնախնդիրների վերլուծության գործընթացին [11]: Նախ անհրաժեշտ է 
հետազոտել տարածաշրջանի տնտեսության և նրա առանձին տարրերի 
ռազմավարական պլանավորման հիմնախնդիրները, այնուհետև ուսում-
նասիրել տնտեսական հարաբերությունների զարգացումը տարածա-
շրջանային համակարգում (ներդրումներ, նորամուծություններ), ինչպես 
նաև տարածաշրջանի զարգացման գործընթացները համաշխարհային 
տնտեսության զարգացման համատեքստում: Այս հետազոտությունները 
պետք է կրեն համակարգային-համալիր բնույթ, որը պահանջում է հաշվի 
առնել ոչ միայն պետության, այլ նաև մյուս տարածաշրջանների շահերը: 
Կատարած հետազոտությունները պետք է առաջ քաշեն հետևյալ 
հիմնախնդիրների լուծման անհրաժեշտությունը. 

1. կազմակերպչական (պետական, տարածքային և տեղական ինք-
նակառավարման մարմինների լիազորությունների, ռեսուրսների՝ 
ֆինանսական, մարդկային և այլն), 

2. տնտեսական (ծրագրերի ֆինանսավորում, ներդրումներ և այլն), 
3. իրավական (գործընթացների իրավական հիմքի մշակվածության 

աստիճան): 
Այս բոլոր խնդիրների լուծումները, որոնք պետք է նպաստեն 

«խելացի քաղաքներ» հայեցակարգի ներդրմանը, պահանջում են լուրջ 
մոտեցումներ կառավարման ժամանակակից մեթոդաբանությանը: Այդ 
կապակցությամբ Մ. Օգյեն և Ջ. Տիսը նշում են, որ եթե անցյալ դարի լ 
հանրային և վարքագծային գիտությունների հետազոտման մեթոդները 
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առավել քանակական էին, վերլուծական և հակված գիտական 
սկզբունքներին, ապա մեր ժամանակներում՝ մրցակցության ուժեղացման 
և գործարարության բարդացման պայմաններում առավել անհրաժեշտ է 
կազմակերպությունների խնդիրների լուծման մեթոդական նոր՝ նորա-
մուծական, ճկուն և արագ արձագանքման համատեղ տեսական և 
փորձնական (էմպիրիկ) մոտեցում [9, 10-13]: Իրականում անհրաժեշտ են 
«հիմնային» և «կիրառական» հետազոտություններ, որոնք կարող են 
համատեղ լուծել կառավարման խնդիրները: Ուստի պարզ է, որ գիտա-
կան հանրության և գործարար կառավարիչ-ղեկավարների (մենեջեր-
ների) համագործակցությունն ունի կարևոր նշանակություն: Ընդ որում 
կառավարման տեսությունը պետք է մտահոգված լինի ոչ թե իր արդյունք-
ների անհապաղ ներդրման, այլ այդ խնդիրների հիմնային վերլուծական 
գծապատկերների ընկալման խնդրով:  

Գիտական այն հետազոտությունները, որոնց արդյունքները տանում 
են կառավարման գործնական կատարելագործման, կարող են հանդիսա-
նալ «խելացի քաղաքներ» («Smart cities») տնտեսական, հանրատեխնիկա-
կան համակարգի մշակման և ներդրման լավագույն օրինակ: 

Տեղեկատվական-հաղորդակցային տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) զարգաց-
ման ժամանակակից մակարդակը մարդկանց թույլ է տալիս լայնորեն 
օգտագործել «Smart cities» («խելացի քաղաք») տերմինը, որի համար առա-
ջարկված են մի շարք սահմանումներ: Օրինակ՝ «խելացի քաղաքը» բնակ-
չությանը կամ բիզնեսին, նաև պետական կառավարման գործառույթների 
իրականացման համար ծառայությունների մատուցման մտավոր, 
բանական ձև է, որը հիմնված է քաղաքային տնտեսության ճյուղերում 
գործիքա-ծրագրային և կազմակերպչական-տեխնիկական միջոցների 
լայն օգտագործման վրա [10, 37]: «Խելացի քաղաքի» նպատակն է բնակ-
չության կյանքի որակի բարձրացումը և տարածաշրջանի կայուն զար-
գացման ապահովումը: «Խելացի քաղաքի» հայեցակարգն իր երկարա-
ժամկետ հեռանկարներում նախատեսում է կառավարման գործառույ-
թում նվազեցնել ձեռքի աշխատանքի ծավալը: 

Քաղաքը բազմամակարդակ բարդ համակարգ է, որը պետք է հաշվի 
առնի ներքին և արտաքին գործոնները, միկրո-, մեզո-, մակրոմակար-
դակների ենթահամակարգերը. դրանց զարգացումը և փոխազդեցություն-
ները պետք է լինեն կանխատեսելի [7]: 

Դեռևս XХ դարում մարդիկ համարում էին, որ քաղաքային միջա-
վայրը պետք է ապահովի ոչ միայն անհրաժեշտ նյութական ենթակա-
ռուցվածքը (բնակարան, տրանսպորտ, խանութներ, մշակույթ, սպորտ և 
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այլն), այլ նաև ունենա այնպիսի նպատակներ, որոնք չի կարելի 
«կառուցել»: Այդ կապակցությամբ Ջ. Դանցինգը և Տ. Սաաթին առանձ-
նացնում են հետևյալ ոչ նյութական նպատակները՝ բնականոն կյանք, 
բայց ոչ ապագա սերնդի հաշվին, նոր հնարավորություններ նրանց 
համար, ովքեր չեն հասել հաջողությունների, մաքուր օդ, մաքուր ջուր, 
ընդարձակ միջավայր, ժամանակի կորստի կրճատում, բնակչության 
ցածր խտություն, ձևափոխության հնարավորություն [13, 26]:  

    
««««Խելացի քաղաքիԽելացի քաղաքիԽելացի քաղաքիԽելացի քաղաքի» » » » հայեցակարգի իրականացման երկու հիմնական հայեցակարգի իրականացման երկու հիմնական հայեցակարգի իրականացման երկու հիմնական հայեցակարգի իրականացման երկու հիմնական 

մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը մեթոդների կիրառման արդյունավետությունը     
((((միջազգային փորձի օրինակով)միջազգային փորձի օրինակով)միջազգային փորձի օրինակով)միջազգային փորձի օրինակով)    

Փաստելով «Խելացի քաղաքի» ռազմավարության իրականացման 
արդյունավետությունը՝ անհրաժեշտ է նշել, որ այն կարելի է իրականաց-
նել երկու եղանակներով՝ «Խելացի քաղաքի» նախագծում «զրոյից» և հիմք 
ընդունելով արդեն գոյություն ունեցող քաղաքը [1]: Ուսումնասիրենք այդ 
մեթոդների առանձնահատկությունները: 

1. «Խելացի քաղաք»՝ զրոյից: Այս մեթոդի դասական օրինակներն են 
Մասդարը՝ Արաբական Միացյալ Էմիրություններում և Սոնգդոն՝ 
Հարավային Կորեայում:  

Մասդարի նախագիծը նախատեսվում էր 6 քառակուսի կմ տարածքի 
վրա 50.000 բնակչի համար: Շինարարությունն սկսվեց 2008 թ., ավարտը 
նախատեսվում էր 2018 թ. [12]: Ծրագրի գլխավոր նպատակներից էր 
ածխածնի զրոյական արտանետումը հասցնել զրոյի, սակայն լուծումը 
բախվեց բազմաթիվ խոչընդոտների, և ծրագրի ավարտի ժամկետը 
տեղափոխվեց 2030 թ. [5]: Այսօրվա դրությամբ քաղաքում բնակվում է 300 
մարդ, որոնց մեծ մասը գիտության և տեխնիկայի ինստիտուտի ասպի-
րանտներ են, և մոտ 2000 մարդ գալիս է այնտեղ աշխատելու: Քաղաքում 
գործում է անօդաչու էլեկտրատրանսպորտի համակարգ:  

Հարավկորեական Սոնգդո քաղաքի նախագիծը գործի դրվեց 2002 
թվականին: Այժմ քաղաքը կառուցված է կիսով չափ: Դրա հիմնական 
պատճառն այն է, որ 45 միլիարդ դոլլար գնահատվող նախագիծը չկարո-
ղացավ ներդրողներ գրավել [14]: Նախագծի առաջխն փուլը պետք է 
ավարտվեր 2015 թ., սակայն այն նախ` տեղափոխվեց 2018 թ., ապա՝ 
2022 թ.: 

«Խելացի քաղաքների» ավելի հաջողված նախագծերի օրինակներ 
կարող են համարվել Մալազիայի Իսկանդար քաղաքը (կառուցվում է 
2006 թ., նախատեսվախ է 3 մլն բնակչի համար), Սաուդյան Արաբիայի 
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Նեոմ քաղաքը (նախագծի արժեքը 500 մլդ դոլլար է, առաջին փուլը 
պլանավորվում է ավարտել 2021-2025 թթ., կարևոր ուղղություններից է 
զբոսաշրջության զարգացումը): 

Հաջողված է համարվում նաև Չինաստանի Տյանձին «Խելացի 
քաղաքի» նախագիծը, որի հիմքում ընկած էին բնապահպանության 
հիմնախնդիրները, և այդ պատճառով ծրագիրն անվանվեց «Էկո-
Տյանձին» [5]: 2018 թ. տվյալներով քաղաքում բնակվում էր 100 հազարից 
ավել բնակիչ: Ծրագրի հիմնական առավելություններն էին ապրանքների 
և ծառայությունների ցածր գները, հանգստի համար նախատեսված 
վայրերը, նաև աշխատատեղերի առկայությունը (Տյանձինում գտնվող 6 
հազար կազմակերպություններ զբաղվում են բարձրտեխնոլոգիական 
ապրանքների արտադրությամբ): Քաղաքում լուրջ ուշադրություն է 
դարձվում մարդկանց բնական պահանջմունքների բավարարմանը: 

 «Խելացի քաղաքների» հայեցակարգին է անդրադարձել նաև 
Ռուսաստանի Դաշնությունը, որտեղ «զրոյից խելացի քաղաք» է համար-
վում Թաթարստանի Իննոպոլիս քաղաքը: Այն պաշտոնապես գործում է 
2015 թ. և նախատեսված է 50.000 բնակչի համար: Այժմ քաղաքում 
սովորում և աշխատում են 3500 մարդ: Այնտեղ ամեն տարի այցելում են 
100 հազար զբոսաշրջիկ: Քաղաքն ունի տեխնոպարկ, սպորտի և մշա-
կույթի օջախներ, ընդ որում՝ բնակարանների վարձավճարները բավակա-
նին ցածր են: Իննոպոլիսը հատուկ տնտեսական գոտի է՝ չափազանց 
ցածր հարկերով: Քաղաքն ունի տրանսպորտային լայն ցանց (մեքենա-
ների, նավերի, ինքնաթիռների) [3]: 

Այսպիսով՝ ամփափելով «զրոյից Խելացի քաղաքների» նախագծերը, 
կարող ենք փաստել, որ դրանցից առավել հաջողվածներն են Տյանձինը՝ 
նախատեսվածից 30 %-ից ավել բնակչություն ներգրավելու համար, և 
Սինգապուրը՝ մարդկանց կյանքի որակի ցուցանիշի կտրուկ աճի համար:  

2. «Խելացի քաղաքի» նախագծում գոյություն ունեցող քաղաքի 
փոփոխության միջոցով: Այս մեթոդը որպես կանոն բևեռված է որոշակի 
նպատակների իրականացմանը: Օրինակ՝ «կանաչ» քաղաք, հարմարա-
վետ քաղաք, մշակութային քաղաք, առողջության քաղաք, մարզական 
քաղաք, կայուն զարգացման քաղաք և, վերջապես, «Խելացի քաղաք» 
կաղապար (մոդել): 

Զարգացման «խելացի» կաղապարը նախատեսում է անընդհատ 
նորամուծական վերափոխումներ քաղաքային կյանքի տարբեր ոլորտ-
ների կառավարման բոլոր մակարդակներում: Փոփոխությունները վերա-
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բերում են բոլոր գործարար-կաղապարներին, կառավարչական համա-
կարգերին և այլն: 

«Խելացի քաղաքների» ստեղծման այս մեթոդը ներկայացնում է 
արդեն գոյություն ունեցող քաղաքի վերափոխում, որը զգալի ջանքեր է 
պահանջում արդեն կայացած հայացքների, վարքագծային կաղապար-
ների վերակառուցման համար: Քաղաքները ձգտում են դառնալու 
«խելացի», որպեսզի կարողանան լուծել այն հիմնախնդիրները, որոնք 
առաջանում են բնակչության աճի, սպառման աճի, արտադրության 
ընդլայնման հետևանքով: Ամենալայն տարածված հիմնախնդիրներից է 
բնապահպանությունը: Օրինակ՝ Նյու Յորքի ղեկավարությունը «Խելացի 
քաղաք» հայեցակարգի սահմաններում ներդրեց «խելացի» աղբարկղեր, 
անընդհատ մշտադիտարկման (մոնիթորինգ) է ենթարկում օդի որակը, 
կրկնակի օգտագործում են անձրևաջրերը և կեղտաջրերը:  

«Խելացի քաղաքների» լավագույն օրինակ է «Սինգապուրյան 
հրաշքը», որը տեղի ունեցավ կրթության և մարդկային կապիտալի մեջ 
կառավարության գործուն ներդրումների շնորհիվ: Կյանքի բարձր որակը 
պայմանավորված է բարձր տեխնոլոգիական նախագծերի ներդրումով 
[2]: Համաձայն Սինգապուրի զարգացման ռազմավարության՝ ներդրում-
ներն ուղղվում են տեխնիկական կրթությանը և բարձր տեխնոլոգիական 
մասնագիտություններին: 

Գոյություն ունեցող քաղաքների վերափոխումը «Խելացի քաղաք»-ի 
գործընթացի վերլուծությունը ցույց տվեց, որ բնակչության մեջ 
«մարդկանց մասնակցությունը քաղաքի կառավարման գործում» մշա-
կույթի ձևավորումը կարևոր է ինչպես փոքր քաղաքների (օրինակ՝ 
Իտալիայի Ջենովան), այնպես էլ մեծ մեգապոլիսների համար (Սեուլը 
Հարավային Կորեայում): Այս գործընթացի պատասխանատուն միշտ 
պետք է լինի քաղաքային իշխանությունը: 

Ռուսաստանը նույնպես ունի արդեն գոյություն ունեցող քաղաքի՝ 
փոփոխության միջոցով «Խելացի քաղաք» նախագծելու մեթոդի կիրառ-
ման փորձ: Դրա վառ օրինակներն են Մոսկվան և Սանկտ Պետերբուրգը:  

Մոսկվան «Բաց կառավարություն» ծրագրի սահմաններում ընդու-
նեց «Տեղեկատվական քաղաք» քաղաքային ծրագիրը 2012-2019թթ. 
համար: Սկզբնական փուլում ծրագրի նպատակային ցուցանիշներն 
ունեին չորս ուղղություններ՝ կյանքի որակի բարելավում, քաղաքի կառա-
վարման համակարգի բարելավում, տեղեկատվական-հաղորդակցական 
միջավայրի զարգացում, զանգվածային տեղեկատվական միջոցներ: Այս 
նպատակների իրականացման համար նախատեսված էր 344 մլրդ ռուբլի 
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քաղաքային բյուջեից, 2,4 մլրդ ռուբլի՝ դաշնային բյուջեից և 199,4 մլրդ 
ռուբլի ՝ արտաբյուջետային ներդրումներից: 2018 թ. ներկայացվեց նոր 
ծրագիր՝ «Մոսկվա 2030՝ խելացի քաղաք» [14]: Ծրագրի ռազմավարության 
գնահատման ցուցանիշներն են՝ «Կյանքի որակի ցուցիչ» (առողջություն, 
հասարարակական կայունություն և անվտանգություն, ընտանեկան 
կյանք, սեռային (գենդերային) հավասարություն, կլիմա և աշխարհագրու-
թյուն, կրթություն, բնապահպանություն, բավարարվածություն, աշխա-
տանք և հանգիստ, քաղաքացիական իրավունքներ), քաղաքային միջա-
վայրի որակի ցուցիչ (անվտանգություն, բնապահպանություն, նույնակա-
նացում և զանազանություն, հարմարավետություն, ժամանակակից 
միջավայր): Վերջերս ավելացել են ևս չորս ցուցանիշներ՝ «Ճկունություն», 
«Քաղաքային տնտեսություն», «Թվային կառավարություն» և «Մարդկային 
և հանրային կապիտալ»: 

Սանկտ Պետերբուրգը նույնպես քաղաքի կառավարման գործում 
ակտիվներ է դնում տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ: 2017 թ. ապրիլին 
գործածության մեջ դրվեց «Խելացի Սանկտ Պետերբուրգը» քաղաքային 
նորամուծական ծրագիրը, որն ուղղված է քաղաքային ռեսուրսների միջո-
ցով «Խելացի քաղաքի» կառավարման համակարգի ստեղծմանը [10]: 
Այժմ քաղաքում իրականացվում են առանձին նախագծեր, որոնք կդարձ-
նեն քաղաքն ավելի «խելացի»: 

Այսպիսով՝ ամփոփելով կատարած վերլուծությունները, կարելի է 
փաստել, որ «խելացի քաղաքի» հաջող զարգացմանը նպաստում են 
հետևյալ գործոնները.  

1. Նպատակային գործող անձինք պետք է լինեն հենց իրենք՝ քաղա-
քացիները: Թեպետ ծրագրերի իրականացմանը մասնակցում են 
այլ անձինք ևս (ներդրողներ, բարեգործներ, պետական կառա-
վարման մարմիններ և այլն), սակայն քաղաքի բնականոն զար-
գացմանը առավել արդյունավետ նպաստում են նրա բնակիչները: 

2. Ցածր գներ: Բնակչությանը և զբոսաշրջիկներին ներգրավելու 
նպատակով քաղաքի ղեկավարությունը պետք է միշտ իրակա-
նացնի գների նվազեցման ռազմավարություն: 

3. Զանազանություն: Տարբեր ծրագրերի և դրանց իրականացման 
մոտեցումների զանազանություն: 

4. Պետության մենաշնորհը որոշումներ ընդունելու գործում: 
5. Ուսուցում (Learning city): «Խելացի քաղաքի» հետ կապված 

փոփոխություններին ծանոթացնելու նպատակով պետք է կազմա-
կերպել բնակչության ուսուցումը: 



 
– 343 – 

6. Խոշոր կազմակերպությունները պետք է ներգրավել ծրագրի 
իրականացման գործին (որպես կանոն՝ դրանք հիմնական ներ-
դրողներն են): 

7. Դրական կերպար (իմիջ (անհրաժեշտ է ներգրավել լրատվական 
միջոցներ)): 

8. «Զրոյից» ստեղծվող «խելացի քաղաքների» համար անհրաժեշտ է 
նաև, որ նրանք մոտ լինել քաղաքային խոշոր կենտրոններին: 

Ինչպես տեսնում ենք՝ ամենակարևորը մարդկային գործոնն է: 
Յուրաքանչյուր փոփոխություն պահանջում է բնակչության գործուն մաս-
նակցություն: Որպեսզի քաղաքը դառնա իսկապես «խելացի» (այսինքն` 
հարմարավետ, նպատակահարմար), նրան անհրաժեշտ է «խելացի» նյու-
թատեխնիկական հիմք, խելացի կառավարում և խելացի բնակչություն: 

    

ԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացությունԵզրակացություն    

Ամփոփելով կատարված վերլուծությունը՝ կարող ենք փաստել, որ 
երկրի տարածքային ու տեղական ինքնակառավարման համակարգում 
«խելացի քաղաքի» գաղափարը կիրառելի է բոլոր երկրների քաղաքների 
համար՝ անկախ նրանց հանրատնտեսական և քաղաքական իրավի-
ճակից: 

Հաշվի առնելով ՀՀ արդի ժամանակների հանրատնտեսական իրա-
վիճակը և բազմաթիվ չլուծված հարցերը` կարծում ենք երկրի տնտեսա-
կան առողջացման ուղիներից մեկը կարող է լինել «Խելացի քաղաքների» 
հայեցակարգերի մշակումն ու կիրառումը: 

Այս մոտեցման հիմքում ընկած է հոդվածում ներկայացված բազմա-
կողմանի վերլուծությունը և այս ոլորտում մեծ հաջողություն ունեցած 
երկրների` արդեն իսկ համաշխարհային դարձած փորձը: Իհարկե, 
հոդվածում առաջարկված «խելացի քաղաք» ձևավորման մեթոդներից ՀՀ-
ի համար առավել արդյունավետ է առաջինը՝ «խելացի քաղաք» զրոյից 
մեթոդը: Այս մոտեցումը հիմնավորված է հետևյալ փաստերով՝ 

1. Անկախությունից ի վեր երկրի զարգացման ոչ մի ծրագրում ներ-
կայացված չէ «խելացի քաղաք» հասկացությունը: 

2. Զրոյից մեթոդը կիրառող պետությունները, ինչպես նշել ենք մեր 
վերլուծական մասում, իրենց սկզբնական փուլում ունեցել են գրեթե նույն 
հանրատնտեսական մակարդակը, ինչն այսօր ՀՀ-ում է, սակայն, շնորհիվ 
այս հայեցակարգի ներդրման, ներկայումս գրավում են իրենց արժանի 
տեղն ու դերը զարգացած երկրների շարքում (Չինաստան, ԱՄԷ, 
Սինգապուր և այլն): 
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3. Համարում ենք, որ ՀՀ-ում մտավոր պաշարը լրիվ բավարար է 
նման հայեցակարգերի մշակման ու կիրառման համար: Որոշ բարդու-
թյուններ կարող են առաջանալ՝ կապված նյութական ռեսուրսների հետ 
(մարդկային, ֆինանսական, նյութական), ուստի հաշվի առնելով երկրի 
մտավոր ներուժը և ներգրավելով համապատասխան մասնագետների` 
առաջարկում ենք կատարել լուրջ ներդրումներ: Որպես վերջնական 
տարբերակ առաջարկում ենք նման ծրագրի մշակումը սկսել Վանաձոր 
քաղաքից, որն ունի և՛ մտավոր, և՛ մարդկային ու արդեն իսկ ձևավորված 
քաղաքի զարգացման փորձ: 

4. «Խելացի քաղաք» հայեցակարգի ներդրումը պահանջում է նաև 
գիտելիքների որոշակի ծավալ ինչպես նախագիծն իրականացնողների, 
այնպես էլ բնակչության համար: Կարծում ենք՝ արդյունավետ կլինի 
քաղաքի բարձրագույն հաստատությունների տնտեսագիտության, հատ-
կապես՝ «Կառավարում» («Մենեջմենթ») մասնագիտությունների կրթա-
կան ծրագրերում դասավանդման համար մտցնել «Խելացի քաղաքների 
ձևավորում և կառավարում» թեմաները, իսկ բնակչության որոշ խմբերի 
համար կարելի է կազմակերպել հաղորդումներ ԶԼՄ-ներում և հանդի-
պումներ նախագծի հեղինակների հետ: 

 
ԳրականությունԳրականությունԳրականությունԳրականություն    
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Одним из современных и эффективных направлений регионального 
управления является стратегия создания «умных городов». В статье 
представлены сущность и значение этой концепции. На основе анализа 
мирового опыта создания «умных городов» выделены факторы, влияющие на 
успех строительства таких проектов. Отдельно описаны два известных метода 
реализации концепции «умного города»: строительство «с нуля» и 
преобразование уже существующего города и по каждому из них приведены 
примеры наиболее удавшихся проектов. Обоснована также необходимость 
применения этой концепции в Армении. 
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KeywordsKeywordsKeywordsKeywords: “smart city”, development strategy, city construction concept, 
factors influencing projects, “smart city” from “scratch”, transformation of the 
existing city, indicators of the city development plan, human factor, public 
administration factor 

One of the modern and effective directions of regional governance is the 
strategy of creating “Smart Cities”. The article presents the essence and meaning of 
this concept. Based on the global experience of creating “smart cities”, the factors 
that influence the success of the construction of such projects are identified. The 
two well-known methods of implementing the concept of “smart city” are described 
separately: building from scratch and transforming an already existing city, and 
examples of the most successful projects are presented for each of them. The need to 
introduce this concept in the Republic of Armenia is also substantiated. 
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