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«ՀՀ պետական կառավարման ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները 
տնտեսության թվայնացման համատեքստում» թեմայի շրջանակներում        

01 հունվարի 2022թ-ից մինչև 30 հունիսի 2022թ․ ընկած 
ժամանակահատվածում իրականացված աշխատանքների վերաբերյալ 

 

Սկիզբը՝ 01 հուլիս, 2021թ․ 
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1. Ծրագրի շրջանակներում իրականացվել են «ՀՀ պետական կառավարման 

ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները տնտեսության թվայնացման համատեքստում» 

թեմայով հարցումներ (այսուհետ՝ Հարցում): Հարցմանը մասնակցել են տնտեսության որոշ 

ոլորտների, մասնավորապես՝ ֆինանսական ծառայությունների, գիտակրթական 

համակարգերի, առողջապահության և առևտրի ոլորտների համապատասխան 

ներկայացուցիչներ, ինչպես նաև  հասարակության անդամներ։ Հարցման ռեսպոնդենտներ 

են հանդիսացել 20-75 տարեկան 500 ֆիզիկական անձ, այդ թվում՝ առողջապահության, 

առևտրի, կրթության և ֆինանսական ծառայությունների ոլորտների մասնագետներ և 

փորձագիտական խմբի թվով 135 անդամներ։ Հետազոտությունն իրականացվել և 

ամփոփվել է 2022թ․ ապրիլ-մայիս ամիսներին ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման 

ֆակուլտետի Սահմանադրական տնտեսագիտության գիտավերլուծական կենտրոնի 

կողմից։     

2. Հոդվածների հրապարակումներ տեղական հանդեսներում (Հավելված 1) 

3. Հաշվետու ժամանակահատվածում հետազոտություններն իրականացվել են 

հետևյալ ուղղություններով՝ 

 Թվային տեխնոլոգիաներով պայմանավորված գործող ինստիտուտների և 

նորմերի վերափոխման ուղիները 

 Թվային փոխակերպման տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորում 

Այս փուլում ինստիտուտների և թվայնացման ոլորտում սկսել ենք 

մաթեմատիկական մոդելների կառուցման աշխատանքները։ Առաջին փուլում 

իրականացվել է տվյալների հավաքագրում և այդ տվյալների հիման վրա 

կատարվել են նախնական հետազոտություններ։ Մասնավորաբար՝ 

համադրվել են որոշ փոփոխականներ և որոշվել դրանց 

պատճառահետևանքային կապերի բնույթը։  Սույն հաշվետվության մաս 2 

թեմա 2-ում ներկայացվել են այդ կապերը բնութագրող գրաֆիկները և 

ռեգրեսիոն հավասարումները։      

 Հետազոտության վերջին՝ 3-րդ փուլում նախատեսվում է կառուցել 

առավել ընդգրկուն մոդելներ, որոնցում հաշվի կառնվեն թվայնացման 
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գործընթացների և ինստիտուտները բնութագրող փոփոխականների ամփոփ 

փոխազդեցությունները (այդ թվում՝ միջնորդավորված): 

 Թվային փոխակերպումների ռիսկերը և հնարավոր օգուտները  
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ՄԱՍ 1․ ՀԱՐՑՈՒՄ 

«ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ  ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ 
ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ»  ԹԵՄԱՅԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ 

Երևանի պետական համալսարանի Սահմանադրական տնտեսագիտության 
գիտավերլուծական կենտրոնը «Տնտեսագիտական կրթության և հետազոտությունների 
աջակցման կենտրոն» հիմնադրամի հետ համատեղ «ՀՀ պետական կառավարման 
ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները տնտեսության թվայնացման համատեքստում» 
ծրագրի շրջանակներում Երևանում և ՀՀ մարզերում կազմակերպել էր «Թվայնացման 
գործընթացները ՀՀ-ում» թեմայով հարցում (այսուհետ՝ Հարցում):    
 Հարցման նպատակն է բացահայտել ՀՀ-ում թվային տեխնոլոգիաների տարածման 
և զարգացման միտումները, մասնավորաբար՝ որքանո՞վ են տարածված թվային 
գործիքները, որքանո՞վ են փոփոխվել ժամանակի ընթացքում, ինչպիսի՞ տեխնիկական 
խնդիրներ են առաջանում թվային գործիքները կիրառելիս և, ո՞ր հարթակն է ավելի 
արդյունավետ տնտեսության համար՝ online, թե offline:     
 Հարցումը կազմակերպվել է 2 փուլով և ընդգրկում է առողջապահության, առևտրի, 
կրթության և ֆինանսական ծառայությունների ոլորտները։ Առաջին փուլին մասնակցել են 
ԵՊՀ տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի թվով 135 ներկայացուցիչներ՝ հանդես գալով որպես փորձագիտական խմբի 
անդամներ։ Երկրորդ փուլին մասնակցել են հասարակության 20-75 տարեկան 500 
անդամներ, այդ թվում՝առողջապահության, առևտրի, կրթության և ֆինանսական 
ծառայությունների ոլորտների մասնագետներ1։                          

 

Փուլ 1-ին 

Փորձագիտական հարցում 

Բարձր տեխնոլոգիաների զարգացումը որոշիչ դեր ունի պետության 
մրցունակության, անվտանգության և կենսամակարդակի բարձրացման գործում։ Այն 
պետությունները, որոնք ստեղծում և զարգացնում են բարձր տեխնոլոգիաները, 
փոփոխություններ են գրանցում մրցակցային դաշտում և առաջատար դիրքեր զբաղեցնում 
միջազգային ասպարեզներում։ ՀՀ-ում թվային կառավարման ոլորտում մինչ այժմ 
իրականացված մի շարք հաջող նախաձեռնություններ ամուր հիմքեր են ստեղծել երկրի 
հետագա թվային փոխակերպման համար, ինչպես օրինակ  էլեկտրոնային կառավարման 
ներդրման գործընթացը սկսվել է դեռևս  90-ական թվականներից։ 2008 թվականին 
ընդունվել է Գործողությունների ծրագիր՝ ուղղված էլեկտրոնային կառավարման 
համակարգի զարգացմանը։ Արդյունքում իրականացվել են մի շարք նախաձեռնություններ, 
որոնցից է Էլեկտրոնային կառավարման գործիքների համակարգը (www.e-gov.am)՝ ավելի 

 
1 Հասարակությանն ուղղված հարցումը բովանդակությամբ տարբերվում է փորձագիտական խմբին ուղղված հարցաշարից։ 
Հարցաթերթը և հարցման էլեկտրոնային հղումները տե՛ս հավելված 2-ում։ 
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քան 20 առցանց ծառայություններով։ Հարթակը համախմբում է անշարժ գույքի (www.e-
cadastre.am), պետական վճարումների (www.e-payments.am), կազմակերպությունների 
էլեկտրոնային գրանցման (www.e-register.am), հարկային հաշվետվությունների 
էլեկտրոնային ներկայացման (file-online.taxservice.am) էլեկտրոնային համակարգերը, 
էլեկտրոնային հարցումների միասնական հարթակը (www.e-request.am) և այլն։ Հարկ է նշել 
նաև, որ թվային տնտեսությունը սպասարկող ճյուղերը, ինչպիսիք են էլեկտրոնային 
վճարումների համակարգերը, փոստային ենթակառուցվածքները, թվային բանկային 
ծառայությունները և էլեկտրոնային առևտրին առնչվող ծառայությունները զարգանում են, 
սակայն մրցունակության մակարդակով դեռևս զիջում են համաշխարհային և 
տարածաշրջանային համատեքստում։         
 Առաջին փուլի ընթացքում հարցումն իրականացվել է ֆակուլտետի 
պրոֆեսորադասախոսական կազմի հետ։ Հարցաթերթը պարունակում է թվով 48 հարց, 
որոնք ընդգրկում են տնտեսության 4 ոլորտներ՝ առողջապահություն, առևտուր, կրթություն 
և ֆինանսական ծառայություններ։         
 Առևտրին վերաբերող հարցերն ընդգրկում են այնպիսի թեմաներ, ինչպիսիք են 
հասարակության շրջանում ապրանքների և ծառայությունների էլեկտրոնային առևտրի 
տարածվածությունը, վաճառքի և գնման հաճախականությունը, տեղական և 
արտասահմանյան օնլայն հարթակների կիրառման հիմնախնդիրները։ 
Առողջապահության ոլորտի հարցերը մեծամասամբ վերաբերում են էլեկտրոնային 
առողջապահության միասնական հարթակի գործառույթներին և բնակչության շրջանում 
օնլայն խորհրդատվությունների հաճախականությանը։ Կրթության ոլորտին վերաբերող 
հարցերի նպատակն է եղել պարզել, թե թվային ո՞ր հարթակից են առավել հաճախ օգտվում 
կրթական հաստատությունները, և որո՞նք են հեռավար ուսուսման առավելություններն ու 
թերությունները։ Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում իրականացված հարցումը 
նպատակ է ունեցել պարզելու, թե ինչո՞վ է պայմանավորված ֆինանսական 
ինստիտուտների արդյունավետությունը և արդյո՞ք թվայնացման գործիքների տարածման 
մակարդակն ազդում է ֆինանսական կայունության վրա։       

Առևտրի ոլորտ 

Առկա թվային ծառայությունների օգտագործման ցածր աստիճանը հաճախ 
պայմանավորված է թվային գործիքների օգտագործման անհարմարությամբ, ինչպես նաև 
առկա լուծումների վերաբերյալ հանրային իրազեկման պակասով։  
 Հասարակության շրջանում ինտերնետի, հետևաբար նաև թվային տեխնոլոգիաների 
օգտագործման մակարդակը բավականին բարձր է։  Հայաստանի բնակչության 96%-ն ունի 
ինտերնետի հասանելիություն տանը, իսկ ամրակցված ինտերնետ կապից օգտվում է 
բնակչության 68%-ը։ Ընդ որում այս ցուցանիշը շատ ավելի բարձր է քաղաքային 
բնակավայրերում (76%)՝ ի համեմատություն գյուղական բնակավայրերի (60%): Միևնույն 
ժամանակ հարկ է նշել, որ Հայաստանի բնակչությունը ինտերնետը հիմնականում 
օգտագործում է զվարճության կամ պարզագույն հաղորդակցության նպատակներով՝ 
ներառյալ զանգեր (90%), սոցիալական ցանցեր (68%), հաղորդագրություններ (60%), 

http://www.e-cadastre.am/
http://www.e-cadastre.am/
http://www.e-payments.am/
https://www.e-register.am/am/
https://file-online.taxservice.am/pages/loginPage.jsf
https://www.e-request.am/hy/
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երաժշտություն (54%) և առցանց նորություններ (53%)2:     
 Լինելով թվային տնտեսության հիմնական բաղկացուցիչ՝ էլեկտրոնային առևտրի 
կայացումն ու զարգացումն ունի անմիջական ազդեցություն ամբողջ գործընթացի վրա։ 
Վերջինս հնարավորություն է տալիս ընդլայնել ընկերությունների վաճառքի ուղիներն ու 
ապահովել ապրանքաշրջանառության նկատմամբ ամբողջական վերահսկողություն։ 
Փորձագիտական խմբի հետ անցկացված հարցման արդյունքների համաձայն 39%-ը չի 
օգտվում էլեկտրոնային առևտրից գնվող ապրանքի գնի, որակի և շփման անհնարինության 
հետ կապված խնդիրների պատճառով։ Իսկ հարցվողների 61%-ի կարծիքով էլեկտրոնային 
առևտուրը առավել արդյունավետ է ապրանքների բազմազանության, մատչելիության և 
ժամանակի խնայողության համար։ Փորձագիտական խմբի թվով 135 անդամների 78%-ը 
սկսել է օգտվել օնլայն առևտրից (թե՛ տեղական, թե՛ արտասահմանյան) դեռևս COVID-19-
ից առաջ, ընդ որում՝ տեղական հարթակներից գերակշիռ մաս են կազմել տաքսիների 
օնլայն պատվիրումը (25.4%), սննդի պատվիրումը (19%),  տոմսերի պատվիրումը (17.5%) և 
հագուստի պատվիրում (12.7%), իսկ առևտրի արտասահմանյան հարթակներից կարելի է 
առանձնացնել Wildberries (29%), ebay (25%), Amazon (19.5%), AliExpress (12.7%): Այն 
հարցին, թե կատարված գնումների ո՞ր մասն է կազմում էլեկտրոնային առևտուրը, 
ստացվել է հետևյալ պատկերը․ 

Նկար 1․ Էլեկտրոնային առևտրի մեջ կատարված գնումների մասնաբաժինը (%)3 

 
 

Առողջապահության ոլորտ 

Հարցման մաս կազմող հաջորդ ոլորտն առողջապահությունն է, որտեղ ընթացող 
բարեփոխումներին զուգահեռ դեռևս կան բացթողումներ։ Պետք է փաստել, որ հատկապես 
համաճարակով պայմանավորված մեր կյանքը օֆֆլայնից սահուն անցում կատարեց 
օնլայնի, որոնց թվում է նաև առողջապահության համակարգը։ Նախկինում վստահություն 

 
2 Հայաստան, ՏՀՏ-ի օգտագործումը տնային տնտեսություններում և անհատների կողմից, հարցում, Համաշխարհային բանկ, 2020թ․։ 
3 Այս և հաջորդիվ նկարներն արտահանված են questionpro.com կայքէջից, որի միջոցով իրականացվել է հարցումը, և որտեղ 
ներկայացված են հարցման արդյունքները։ 
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չներշնչող օնլայն դիմումներն ու հայտերը այսօր դարձել են մեր կյանքի անբաժանելի 
մասնիկը, և հասարկությունն արդեն ադապտացվում է այդ օրակարգին։    
  Թվայնացման գործընթացի կարևորագույն օրինակ է   www.armed.am  համակարգի 
ներդրումը4, որը հնարավորություն է տալիս դիմել և գրանցվել առողջապահական 
ծառայությունների համար, ստանալ տեղեկատվություն տարբեր 
բուժհաստատություններում առկա ծառայությունների հասանելիության մասին, 
հերթագրել այցելությունները, կատարել բժշկական հաստատությունների, բժիշկների, 
ծառայություն որոնում, բժշկական էլեկտրոնային քարտերի (անկետաների) վարում, 
դիտում, տեղեկանքների արտահանում և այլն։ Նմատանիպ համալիր հարթակների 
մշակումը և գործարկումը անհրաժեշտ է իրականացնել այլ գերատեսչությունների հետ 
համաձայնեցված և հետագա գործառութային ընդլայնումը պլանավորելով, որպեսզի նույն 
համակարգը օգտագործվի այլ գերատեսչությունների կողմից՝ առանձին մոդուլի կամ 
գործառույթի ավելացմամբ՝ խուսափելով յուրաքանչյուր ծառայության համար առանձին 
հարթակ ստեղծելուց։         
 Առողջապահության ոլորտին վերաբերող հարցերը նպատակ են ունեցել 
ռեսպոնդենտների շրջանում պարզել՝ արդյո՞ք օգտվում են թվայնացման համակարգից, 
որքանո՞վ են իրազեկ էլեկտրոնային առողջապահության միասնական հարթակի 
գործառույթներից և ինչպե՞ս են գնահատում այն։ Հարցման արդյունքների համաձայն  
44․74%-ն չի օգտվում  ՀՀ էլեկտրոնային առողջապահության միասնական համակարգից 
անձնական տեղեկատվության պահպանման հիմնախնդրից ելնելով։ Իսկ փորձագիտական 
խմբի մյուս անդամների կարծիքով էլեկտրոնային հարթակը նպաստում է ժամանակի 
խնայողությանը և թույլ է տալիս օգտվել տարատեսակ ծառայություններից։  

Նկար 2․ Առողջապահության ոլորտում ներդրված էլեկտրոնային հարթակից 
օգտվելու շարժառիթները (%) 

 
Միաժամանակ պետք է փաստել, որ էլեկտրոնային առողջապահության միասնական 

համակարգից օգտվող 55․26%-ից միայն 33․33%-ն է օնլայն գրանցվել բժշկի մոտ և ստացել 
խորհրդատվություն։          

 
4 Տե՛ս էլեկտրոնային հղումը՝ Health - Log In (armed.am) 

5.41%

27.03%

48.65%

18.92%

Հուսալիություն Ծառայությունների բազմազանություն

Ժամանակի խնայողություն Հասանելիություն

http://www.armed.am/
https://www.armed.am/am/auth/loginnew
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 Հարցման վերջին մասը վերաբերում է էլեկտրոնային առողջապահության 
միասնական հարթակի գործառույթներին, որոնցից փորձագիտական խմբի անդամներն 
առանձնացրել էին հետևյալները․  

 բժշկական օգնություն և սպասարկում ստացող քաղաքացիների վերաբերյալ 
ամբողջական տեղեկատվության ապահովում 

 քաղաքացիների ժամանակի և ծախսերի կրճատում, կրկնակի բուժումների, 
հետազոտությունների, նշանակումների, ինչպես նաև բժշկական սխալների 
քանակի նվազում 

 արդիական տեղեկատվության հասանելիության շնորհիվ պետության 
առողջապահական ծախսերի կրճատում 

 բուժծառայությունների որակի բարձրացում 
 առողջապահության ոլորտի թափանցիկության ապահովում 
 ճշգրիտ տվյալների ձևավորում 
 ձեռագիր դեղատոմսերի էլեկտրոնայինով փոխարինում, ինչը թույլ կտա 

վերահսկել նշանակումների ճշգրտությունը, նվազեցնել սխալ դեղատոմսերի 
նշանակման հետ կապված ռիսկերը 

Պետք է ընդգծել, որ առողջապահության ոլորտում կառավարման 
արդյունավետությունն ու մատուցվող ծառայությունների որակը բարձրացնելու համար 
կարևորվում են օրենսդրական դաշտի և ինստիտուցիոնալ համակարգի բարեփոխումները, 
թվային տեխնոլոգիաների ներդրումը, առողջապահական ծառայությունների 
ֆինանսական հասանելիությունը և այլն։  

 

Կրթության ոլորտ 

Գաղտնիք չէ, որ թվային տեխնոլոգիաների առօրյա օգտագործումը բարելավում է 
հանրային կյանքի բազմաթիվ ոլորտներ, որից անմասն չէ կրթությունը։ Նորարարական 
կրթական տեխնոլոգիաների ներդրումը, դպրոցական կրթական ծրագրի վերանայմանն ու 
ուսուցիչների վերպատրաստմանն ուղղված ծրագրերը ազդարարում են թվայնացման 
գործընթացի սկիզբը։ Հարցման այս մասը փորձել է վեր հանել այն գործոնները, որոնք 
ազդում են կամ կարող են ազդել կրթական համակարգերում թվայնացման գործիքների 
կիրառման վրա։  Ըստ արդյունքների՝ ուսուցման նպատակով թվային միաջավայրից 
օգտվում է հարցվողների 82․35%-ը՝ նշելով, որ օնլայն տարբերակն առավել հասանելի է, 
նպաստում է ժամանակի խնայողությանը և հնարավորություն է տալիս միաժամանակ 
օգտվել մի քանի ծառայություններից։ Վերոնշյալ թվային միջավայրերից փորձագիտական 
խումբն առավել հաճախ կիրառելի է համարել Zoom-ը (31․25%), Մուդլը (29.69%), Google 
classroom-ը (15.62%) և Microsoft Teams-ը (14.06%), իսկ տեղեկատվության փոխանակման 
տեսակներից՝ էլեկտրոնային փոստերը (46.51%), չատերը (23․26%), կայքեր (18.6%)  և 
վիդեո/աուդիո կոնֆերանսներ (4.65%): Հարցումը նպատակ է ունեցել բացահայտելու նաև, 
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թե որո՞նք են հեռավար ուսուցման առավելությունները և, միաժամանակ, ինչպիսի՞ 
խնդիրներ են առաջանում օնլայն դասապրոցեսի ընթացքում։ 

Նկար 3․ Հեռավար ուսուցման առավելությունները (%) 

 

Ինչպես ցույց է տրված նկարում, հեռավար ուսուցման առավելություններից 
փորձագիտական խումբն առանձնացրել է աշխարհագրական սահմանների բացառումը և 
տարածքային խոչընդոտների բացակայությունը (37,5%), ինչը հնարավորություն է տալիս 
սովորողին անկախ գտնվելու վայրից մասնակցել դասապրոցեսին և ստանալ կրթություն։ 
Ոչ պակաս կարևոր է աշխատանքային ճկունության գործոնը, ինչը թույլ է տալիս օնլայն 
հարթակում կիրառել նորագույն տարատեսակ տեխնոլոգիաներ՝ միաժամանակ օգտվելով 
մի քանի ծառայություններից։ 

Նկար 4․ Հեռավար ուսուցման թերությունները 

 

Հարցման արդյունքների համաձայն սահմանափակ շփումը դասավանդողի և 
սովորողի միջև (33,33%) համարվել է առավել կարևոր թերություն: Սրա մասին է փաստում 
COVID-19 համաճարակի ժամանակ երկրում տիրող բազմապիսի սահմանափակումները, 
ինչը ազդում էր կրթության որակի վրա։ 

Նկար 5․ Էլեկտրոնային կրթության գործունեության արդյունավետության 
գնահատումը (1-5 բալային սանդղակով) 
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Ըստ ֆոկուս խմբի՝ էլեկտրոնային կրթությունը նպաստում է մի շարք գործոնների, 
որոնց թվում են գիտելիքի հասանելիությունը,  ճկուն համագործակցությունը, ռեսուրսների 
խնայողությունը, տարբեր աշխարհագրական դիրքերում գտնվելու պայմաններում 
գիտելիքի ստացման հնարավորությունը և ժամանակի արդյունավետ կառավարումը (տե՛ս 
նկար 5)։ Ինչպես երևում է նկարում, ռեսպոնդենտների կողմից էլեկտրոնային կրթության 
գործունեությանը տրված գնահատականը ընդամենը հատել է միջին շեմը։ Սա նշանակում 
է, որ օնլայն տարբերակով ցածր է  կրթության արդյունավետությունը, այդ իսկ պատճառով 
հարցվողների գերակշիռ մասը նախապատվությունը տվել է դասանցկացման օֆֆլայն 
տարբերակին՝ բացառելով նույնիսկ հիբրիդայինը։      
 Հարցման երկրորդ մասը վերաբերում է առցանց ակադեմիական կրթությանը և 
օնլայն գրականության հասանելիությանը։ Գաղտնիք չէ, որ ներկայիս հասարակությունը 
նախապատվությունը տալիս է օնլայն գրականությանը՝ հիմնավորելով, որ այն առավել 
հարմար և հեշտ է կիրառվում և հասանելի է ամենուրեք։ Ժամանակակից 
մարտահրավերները պահանջում են կրթական ընթացակարգերի օպտիմալացում և 
ուսուցման գործընթացի կազմակերպում՝ առավելագույն արտադրողականությամբ և 
ավելի քիչ ֆինանսական ռեսուրսների օգտագործմամբ։ Սա վերաբերում է նաև բուհերին․ 
օնլայն գրականությունը հնարավորություն է տալիս ուսանողին խուսափել ֆինանսական 
ռեսուրսներից և ստանալ տեղեկատվությունը օնլայն տարբերակով։ Հարցվողների 43․48%-
ը բավարար գնահատական է տվել օնլայն գրականության հասանելիությանը, միևնույն 
ժամանակ 61%-ը ցանկություն է հայտնել վճարել օնլայն գրականություն ձեռք բերելու 
համար։ 

 

Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտ 

Տնտեսության մեջ թվային տեխնոլոգիաների կիրառումը թույլ է տալիս բարձրացնել 
պետական կառավարման արդյունավետությունը, կրճատել ծախսերը, արագացնել 
գործընթացների իրականացումը, մեծացնել գործընթացների վերահսկելիությունը, ինչպես 
նաև նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը։ Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում 
թվայնացման գործընթացները այդուհանդերձ պահանջում է համակարգային լուծում՝ 
միևնույն ժամանակ նպաստելով տնտեսության զարգացմանը։   
 Ֆինանսական ծառայությունների կիրառությունը ռեսպոնդենտների շրջանում 
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կազմում է 68․9%, ովքեր մեծամասամբ օգտվում են հերթերի կառավարման համակարգից, 
կոմունալ վճարումներից, ավանդների ձևակերպումներից և բյուջե փոխանցումներից։  
Ստորև աղյուսակը ցույց է տալիս, թե ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում ինչպիսին 
է վերաբերմունքը  թվային գործիքների և տեխնոլոգիաների ներդրման առումով։ 

Աղյուսակ 1․ Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների 
ներդրման գնահատումը 

Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտում 

 Համաձայն 
եմ 

Ավելի շատ 
համաձայն եմ 

Ավելի շատ համաձայն 
չեմ 

Համաձայն 
չեմ 

թվայնացման գործիքների 
կիրառումը բարձրացնում է 
ֆինանսական 
ինստիտուտների 
արդյունավետությունը 

+    

թվայնացման գործիքները թույլ 
են տալիս բանկային 
ծառայություններն ավելի 
հասանելի դարձնել 

+    

թվային տեխնոլոգիաները թույլ 
են տալիս ֆինանսական 
ինստիտուտներին 
հավաքագրել և մշակել մեծ 
քանակությամբ տվյալներ 

 +   

թվային տեխնոլոգիաները 
ֆինանսական շուկաները 
կարգավորող մարմիններին 
օգնում են մշակել 
տեղեկատվություն և ստեղծել 
կարգավորման նոր գործիքներ 

  +  

Աղյուսակից պարզ է դառնում, որ տնտեսության մեջ թվային տեխնոլոգիաների 
ներդրման ազդեցությունը բավականին մեծ է․ ֆինանսական ինստիտուտների 
գործունեության արդյունավետությունը մեծապես կախված է այժմյան թվային 
գործիքներից։ Դրանցից անմասն չեն նաև բանկային ծառայությունների հասանելիությունը, 
որոնց կիրառելիությունը մեծ թափ ստացավ հատկապես օնլայն տեխնոլոգիաների 
ներդրումից հետո։ Այդուհանդերձ, փորձագիտական խմբի կարծիքով թվային 
տեխնոլոգիաները թույլ են տալիս ֆինանսական ինստիտուտներին հավաքագրել և մշակել 
մեծ քանակությամբ տվյալներ, ինչը հետագայում հետազոտություններ կատարելու համար 
բավականին մեծ և կարևոր ռեսուրս է։ Չնայած ամենին՝ հարցման արդյունքների համաձայն 



12 
 

տվյալների հավաքագրման և մշակման հետ կապված դեռևս կան խնդիրներ։ 
 Ստորև բերված նկարում պատկերված է, թե հարցման տվյալների համաձայն 
թվայնացման ո՞ր գործիքների կիրարկումն է մեծապես ազդում տնտեսության 
ֆինանսական կայունության ապահովման վրա։ 

Նկար 6․ Թվայնացման գործիքների ազդեցությունը ֆինանսական կայունության 
ապահովման վրա (%) 

 

Ամփոփելով արդյունքները՝ պետք է ընդգծել, որ թվային գործիքների կիրառման 
ազդեցությունը ֆինանսական շուկաների և հասարակության վրա բավականին մեծ է։ Այն  

 հնարավորություն է ընձեռում նույնիսկ ամենափոքր կազմակերպություններին, 
գործունեություն ծավալել տարբեր շուկաներում՝ անկախ դրանց գտնվելու վայրից 

 բարձրացնում է կազմակերպության մրցակցային հնարավորությունները 
 հնարավորություն է տալիս ստանալ առավելագույն տեղեկատվություն հաճախորդի 

պահանջմունքների մասին ու մշակել դրանց համապատասխան ապրանքներ ու 
մատուցել ծառայություններ 

 կազմակերպություններին թույլ է տալիս ավելի ճկուն բիզնես վարել և օպերատիվ 
արձագանքել արտաքին միջավայրի արագ փոփոխվող պայմաններին 

 հնարավորություն է ընձեռում դյուրին դարձնել պատվերի ընդունման, մշակման և 
վճարման գործընթացը 

 տալիս է ընտրության լայն հնարավորություն, անհատական մոտեցում 
հաճախորդին, ժամանակի և հավելյալ ծախսերի խնայում  

 վճարման համակարգի բազմազանություն 
 անվտանգության ապահովում և արդյունավետության բարձրացում։ 

 

Հարցումը նպատակ է ունեցել պարզելու նաև, թե թվային տնտեսության ո՞ր  ոլորտներն 
են առավել զարգացած ՀՀ-ում։ Ստացվել է հետևյալ պատկերը․ 
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Նկար 7․ Թվային տնտեսության ոլորտային զարգացումները ՀՀ-ում (%) 

 

 

Ամփոփելով հարցման արդյունքները, կարող ենք փաստել, որ էլեկտրոնային 
առևտուրը՝ 

• Խթանում է ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը 
• Օժանդակում է փոքր և միջին կազմակերպություններին մշակելու և ներդնելու 

ժամանակակից տեխնոլոգիաներ 
• Աջակցում է արտաքին շուկաներում հայկական արտադրանքի ճանաչմանը 
• Ապահովում է ֆինանսական գործարքների իրականացման անվտանգ ու 

ապահով համակարգ 
• Նպաստում է արագ և արդյունավետ ծառայությունների մատուցմանը 
• Նպաստում է ծառայությունների մատուցման ժամանակ ծախսերի կրճատմանը 
• Հնարավորություն է տալիս օգտվել մասշտաբի էֆֆեկտից։ 

Միաժամանակ, պետք է նշել նաև որոշ կարևորագույն խոչընդոտներ, որոնք ազդում 
են էլեկտրոնային առևտրի արդյունավետ գործունեության վրա, ինչպես օրինակ 
անվստահությունը վճարման նոր համակարգերի հանդեպ, վճարման քարտերի ոչ 
համատարած լինելը և ինֆորմացիայի պակասը էլեկտրոնային առևտրի մշակույթի 
վերաբերյալ։           
 Ամփոփելով միտքը՝ նշենք, որ առկա թվային ծառայությունների օգտագործման 
ցածր մակարդակը հաճախ պայմանավորված է թվային գործիքների օգտագործման 
անհարմարությամբ, ինչև, ՀՀ թվային կառավարման ոլորտում իրականացված 
նախաձեռնությունները ամուր հիմքեր են ստեղծում հետագա թվային փոխակերպման 
համար: 
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Փուլ 2-րդ 

Հարցում հասարակության շրջանում 

  «ՀՀ պետական կառավարման ինստիտուցիոնալացման հեռանկարները 
տնտեսության թվայնացման համատեքստում» խորագրով հարցման 2-րդ փուլին 
մասնակցել են հասարակության 20-75 տարեկան 500 անդամներ, այդ թվում՝ 
առողջապահության, առևտրի, կրթության և ֆինանսական ծառայությունների ոլորտների 
մասնագետներ։ Հարցաթերթը պարունակում է թվով 40 հարց, որոնք ընդգրկում են 
տնտեսության 4 ոլորտներ՝ առողջապահություն, առևտուր, կրթություն և ֆինանսական 
ծառայություններ: 

 Առևտրի ոլորտ 

Մրցունակ լինելու ու ժամանակին համահունչ քայլելու կարևոր գրավականը 
արդի ժամանակներում դարձել է թվայնացումը։ Առևտրի ոլորտում այն բավականին 
լայն տարածում է գտել, ինչի մասին են վկայում գերժամանակակից տեխնոլոգիաների 
ներդրումն ու կիրառումը, որոնք նպաստում են բիզնեսի զարգացմանը և ընդլայնմանը։
 Հարցման առաջին մասը վերաբերում է սպառողների կողմից արտասահմանյան և 
տեղական էլեկտրոնային առևտրի հարթակներից օգտվելու հաճախականությանը և 
ծավալներին։ Հարցման արդյունքների համաձայն ժամանակի խնայումը և ապրանքների 
գների մատչելիությունը թույլ է տալիս սպառողներին մշտապես օգտվել առևտրի օնլայն 
հարթակից, իսկ չօգտվելու կարևորագույն պատճառներից են ապրանքի հետ շփման 
անհնարինությունը, առաքման ժամկետի հետ կապված դժվարությունները, ինչպես նաև 
ապրանքի որակի հետ կապված խնդիրները։ Ինչպես փորձագիտական խմբի, այնպես էլ 
հասարակությանն ուղղված հարցման արդյունքների համաձայն օնլայն առևտուրը 
տարածված է եղել դեռևս COVID-19-ից առաջ։ Ամենահաճախ օգտագործվող 
արտասահամանյան օնլայն հարթակը Wildberries (30%)-ն է, Amazon (25%)-ը և  ebay (15%)-
ը, իսկ տեղական օնլայն հարթակներից ռեսպոնդենտների գերակշիռ մասը օգտվում է 
առցանց խաղերից, սննդի պատվիրումից, տաքսիներից։ Այն հարցին, թե կատարված 
գնումների ո՞ր մասն է կազմում էլեկտրոնային առևտուրը, հասարակության շրջանում 
անցկացված հարցման արդյունքներից ստացվել է հետևյալ պատկերը․ 

Նկար 8․ Էլեկտրոնային առևտրի մեջ կատարված գնումների մասնաբաժինը (%) 
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Համեմատելով փորձագիտական խմբին ուղղված հարցման արդյունքները՝ կարող 
ենք փաստել, որ գրեթե համանման տվյալներ ենք ստացել․ երկու դեպքում էլ հագուստի, 
կոշիկի, սննդի և էլեկտրոնիկայի օնլայն առևտուրը գեռակշիռ դիրք են զբաղեցրել։ 

 

Առողջապահության ոլորտ 

Բնակչության առողջության պահպանման ու բարելավման նպատակով 
իրականացվող կանխարգելիչ միջոցառումները ցանկացած երկրի առողջապահական 
համակարգի առաջնահերթ ու կարևորագույն խնդիրներից են: Առողջապահության 
համակարգի խնդիրների արդյունավետ լուծումը պայմանավորված է թվայնացման 
գործիքների գործադրմամբ, որոնք, ինչպես վկայում են հետազոտության արդյունքները, 
բավականին դրական ազդեցություն ունեն համակարգի հանդեպ վստահության և հաճախ 
կիրառության վրա։ Հասարակության 68․75%-ը դեռևս COVID-19-ից առաջ օգտվել է 
էլեկտրոնային առողջապահության օնլայն համակարգից։ Ստորև առանձնացված են այն 
կարևոր գործառույթները, որոնք իրականացվում են էլեկտրոնային առողջապահության 
միասնական հարթակի կողմից թվայնացման գործիքների կիրառմամբ․ 

 ձեռագիր դեղատոմսերի էլեկտրոնայինով փոխարինում, ինչը թույլ կտա 
վերահսկել նշանակումների ճշգրտությունը, նվազեցնել սխալ դեղատոմսերի 
նշանակման հետ կապված ռիսկերը  

 քաղաքացիների ժամանակի և ծախսերի կրճատում, կրկնակի բուժումների, 
հետազոտությունների, նշանակումների, ինչպես նաև բժշկական սխալների 
քանակի նվազում, 

 առողջապահության ոլորտի թափանցիկության ապահովում 
 արդիական տեղեկատվության հասանելիության շնորհիվ պետության 

առողջապահական ծախսերի կրճատում։ 

Զուգահեռներ տանելով՝ հավելենք, որ կան դեպքեր, երբ ռեսպոնդենտերը 
տեխնիկական միջոցների, ինտերնետի խափանման ժամանակ առաջացող 
անհարմարությունների պատճառով չեն կիրառում օնլայն հարթակ՝ համարելով այն նաև 
խարդախության միջավայր։ Ունենք նույն պատկերը բժշկի մոտ օնլայն գրանցվելուն և 
օնլայն խորհրդատվություն ստանալուն․ հասարակության 78%-ը չի օգտվում վերոնշյալ 
ծառայություններից։  

Կրթության ոլորտ 

Կրթության ոլորտում թվայնացման գործիքների ներդրումը և տարածումը ակնառու 
դարձավ հատկապես COVID-19-ի ժամանակ, երբ հասարակության լայն զանգված 
կրթական ծառայությունները սկսեց ստանալ և/կամ մատուցել օնլայն հարթակի միջոցով։ 
Ցանկացած նորամուծություն իր հետ բերում է նաև դժվարություններ, որից անմասն չէր 
նաև այս ոլորտում թվայնացման գործիքների կիրառումը։ Հարցումը նպատակ է ունեցել 
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բացահայտելու այն թերությունները, որոնք ի հայտ են եկել օնլայն հարթակի կիրառման 
ժամանակ, և միաժամանակ մատնանշել այն առավելությունները, որոնցով կրթական 
օնլայն հարթակը տարբերվում է օֆֆլայն հարթակից։ Հարցման արդյունքների համաձայն 
թվային միջավայրից օգտվում է 75%-ը՝ նշելով, որ այն թույլ է տալիս խնայել ժամանակը և 
ապահովում է հասանելիությունը։  Առավել հաճախ կիրառվող թվային միջավայրերից են 
Zoom-ը (28.3%), Google classroom (20%) և Moodle (20%)-ը, իսկ տեղեկատվական 
փոխանակման տեսակներից՝ էլեկտրոնային չատերը (35%), փոստերը (30%) և վիդեո և 
աուդիո կոնֆերանսները (16%)։ Ստորև բերված նկարներում՝ ըստ հարցման արդյունքների 
ցույց է տրված հեռավար ուսուցման առավելություններն ու թերությունները։ 

Նկար 9․ Հեռավար ուսուցման առավելությունները 

 

Ինչպես երևում է նկարում, ուսուցման հեռավար տարբերակը նպատակահարմար է 
ծախսերի կրճատման, նորագույն տեխնոլոգիաների կիրառման առումով։ Եթե 
փորձագիտական խմբի կարծիքով օնլայն տարբերակը ավելի գերադասելի էր  
աշխարհագրական սահմանների բացառման և տարածքային խոչընդոտների 
բացակայության համար, ապա այս դեպքում կարևոր է համարվել կրթության վայրը և 
ժամանակը ինքնուրույն ընտրելու հնարավորությունը։ 

Նկար 10․ Հեռավար ուսուցման թերությունները 

 

Պետք է փաստել նաև, որ բացի օժանդակող գործառույթից, կրթական համակարգում 
օնլայն  դասապրոցեսը ուղեկցվել է բազմաթիվ դժվարություններով։ Հատկանշական է, որ 
թե՛ փորձագիտական խմբում, թե՛ հասարակության մյուս հատվածում անցկացված 
հարցման համաձայն օնլայն հարթակը սահմանափակել է շփումը աշակերտի/ուսանողի և 
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ուսուցչի/դասախոսի միջև, ինչը, ժամանակի ընթացքում կհանգեցնի կրթության որակի 
վատթարացմանը։            
 Կրթական ոլորտում հարցման վերջին մասը վերաբերում էր օնլայն գրականության 
հասանելիությանը։ Նշենք, որ հարցվողների 75%-ը պատրաստ է վճարել օնլայն 
տեղեկատվության համար՝ համարելով այն կրթության փոխանցման արդյունավետ և քիչ 
ծախսատար միջոց։ 

Ֆինանսական ծառայությունների ոլորտ 

Թվայնացումը զարգանում է սրընթաց կերպով և ներթափանցում է գրեթե 
տնտեսության բոլոր ոլորտները։ Մասնավորաբար, ֆինանսական հատվածում 
թվայնացման գործիքների ներդրումը մեծապես նպաստել է այդ ոլորտում ամենատարբեր 
գործընթացների արագ իրականացմանը և ծառայությունների բազմազան մատուցմանը։ 
Հասարակության շրջանում հարցման նպատակն է եղել պարզել, թե ո՞ր հատվածն է 
ընդհանրապես կիրառում թվային գործիքները, ինչպիսի՞ն է ընկալումը ֆինանսական 
հատվածում թվայնացման ներդրան բերաբերյալ և արդյո՞ք կա վստահություն օնլայն 
գործիքների կիրառման ժամանակ։ Ըստ հարցման արդյունքների՝ հասարակության 
70․37%-ը օգտվում է ֆինանսական ծառայությունների էլեկտրոնային հարթակից՝ նշելով, 
որ թվայնացման գործիքները թույլ են տալիս բանկային ծառայություններն ավելի 
հասանելի դարձնել։ Թվայնացման գործիքներից առավել հաճախ կիրառվողներն են մոբայլ 
բանկինգը (21.88%), դեբետային և կրեդիտային քարտերը (20.31%), թվային 
փոխանցումները (12․5%): 

Նկար 11․ Առավել հաճախ կիրառվող թվայնացման գործիքներ 

 

Ավելացնենք նաև, որ թվային տեխնոլոգիաների առավելությունը նրանում է, որ թույլ 
են տալիս ֆինանսական ինստիտուտներին հավաքագրել և մշակել մեծ քանակությամբ 
տվյալներ՝ միաժամանակ օգնելով ֆինանսական շուկաները կարգավորող մարմիններին 
մշակել տեղեկատվություն և ստեղծել կարգավորման նոր գործիքներ։   
 Թվային տեխնոլոգիաների կիրառումը մեծ ազդեցություն ունի ֆինանսական 
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շուկաների և հասարակության վրա։ Ստորև բերված նկարում ցույց է տրված այդ 
ազդեցությունը տնտեսության վրա։ 

Նկար 12․ Թվային տեխնոլոգիաների կիրառման ազդեցության գնահատումը 
ֆինանսական շուկաների և հասարակության վրա (1-5 բալային սանդղակով) 

 

Ավելացնենք նաև, որ թվային հարթակների վերոնշյալ օղակների շարքին կարելի է 
դասել նաև խելացի լուծումների միջոցով տնտեսության մասնավոր հատվածի 
արդիականացումը և մրցունակության բարձրացումը։ Ներկայումս արդեն իսկ ընթացքի մեջ 
է առկա տվյալների բազաների միջև փոխգործելիության հարթակի ստեղծման 
գործընթացը, որը կնպաստի համակարգերի միջև տվյալների փոխանակմանը և մեծ թվով 
պետական ծառայությունների թվայնացմանը։         

Հարցման արդյունքներից պարզ դարձավ, որ թե՛ փորձագիտական խումը, թե՛ 
հասարակությունը այն կարծիքին է, որ թվայնացման գործընթացներն առավել արագ են 
ընթանում հատկապես առևտրի ոլորտում։ Պարզվեց, որ հետազոտվող բոլոր ոլորտներում 
թվայնացման գործիքների կիրառումը լայն տարածում է գտել մինչև COVID-19-ը, սակայն 
նոր թափ է ստացել համաճարակից հետո, մասնավորաբար՝ կրթության ոլորտը։ Կարևոր 
եզրահանգումն այն է, որ երկուստեք հարցման արդյունքների համաձայն կրթության և 
առողջապահության ոլորտի հետ առնչվող հարցերի և առաջարկությունների դեպքում 
կարծիքները համընկնում են, ինչը չենք կարող ասել ֆինանսական ծառայությունների 
ոլորտում թվային տեխնոլոգիաների ներդրման գնահատման մասին։    
 Ամփոփ պատկեր ստանալու համար հետազոտության միջոլորտային բնույթը, 
ինչպես ցույց տվեցին արդյունքները, պայմանավորված էր վերջիններիս ինտենսիվ 
զարգացումով։ 
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Մաս 2․  

Թեմա 1․ԹՎԱՅԻՆ ՏԵԽՆՈԼՈԳԻԱՆԵՐՈՎ ՊԱՅՄԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԳՈՐԾՈՂ 

ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ԵՎ ՆՈՐՄԵՐԻ ՎԵՐԱՓՈԽՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ 

Էլեկտրոնային կառավարման դեպքում հասարակությունն ականատեսն է պետական 
ֆունկցիաների իրագործման գործընթացների՝ նոր լուծումներով լրացմանը, սակայն 
պահպանվում է վերոնշյալ գործառույթների իրականացման եղած տրամաբանությունը: 
Այդ իմաստով կարևոր է ուշադրություն դարձնել, որ թվային կառավարմանն անցնելու 
կարգախոսների ներքո տեղեկատվության թղթային կրիչներն էլեկտրոնային օրինակներով 
փոխարինելուն զուգահեռ չշարունակեն տեղի ունենալ միևնույն գործընթացները: 
Թվայնացման գործընթացները պայքարում են նաև պետական կառավարման 
բնագավառում ձեռքով աշխատանքի գերակշռելու դեմ. տվյալների հավաքման ժամանակ 
օգտագործողների անմիջական մասնակցություն չենթադրող բոլոր տեխնոլոգիաների 
(սենսորների և միջմեքենայական փոխազդեցությունների այլ սարքավորումների, 
սոցիալական ցանցերի վերլուծման ալգորիթմների և այլն) կիրառման բացակայությունը 
զգալիորեն դժվարացնում է անցումը ռեակտիվ կառավարումից պրոակտիվ 
միջամտությունների իրագործմանը: 

Թվային կառավարման սկզբունքների մասով առկա է մոտեցում, որ պետական 
մարմինները պետք է ծառայություններ մատուցելու թվային տարբերակը (ներառյալ 
տեխնիկական միջոցների կողմից տեղեկատվություն կարդալու ունակությունը) դիտարկեն 
որպես նախընտրելի եղանակ՝ շարունակելով պահպանել ոչ թվային 
հնարավորությունները, որպեսզի ծառայություններից կարողանան օգտվել նաև իրենց 
կամքով և կամ որոշակի իրողություններով պայմանավորված թվային լուծումներից 
չօգտվող անձինք: Դա հակասում է թվային կառավարման այնպիսի սկզբունքների, 
ինչպիսիք են «որպես մեկ ամբողջություն հանդես եկող կառավարություն» ստեղծելու 
մոտեցումը՝ պայմանով, որ ամեն ինչ արվում է թվային եղանակով և առանց այլ միջոցների 
ներգրավման, և «սկզբից մինչև վերջ թվային» սկզբունքին հավատարիմ լինելը (թվային 
մեխանիզմների կիրառություն՝ առանց զուգահեռ գործող ավանդական «թղթային» 
ադմինիստրատիվ գործընթացների): Այնուամենայնիվ, այն առավել նախընտրելի է, քանի 
որ այդ կերպ հաշվի են առնվում հասարակության բոլոր խմբերի և անձանց շահերը՝ առանց 
պարտադրելու ոչ ցանկալի լուծումների կիրառություն: 

Թվայնացման արդյունքում պետական համակարգի զինանոցում հայտնվում է լիովին 
նոր գործիքակազմ, որը հիմնված է երկարատև ժամանակի ընթացքում կուտակված 
տվյալների և դրանք վերլուծելու համար նախատեսված ալգորիթմների ու մոդելների վրա: 
Տարաբնույթ հարցերի կարգավորմանը նպաստող այդ գործիքակազմը, այնուամենայնիվ, 
ինքնին կարող է խնդրահարույց լինել՝ հաշվի առնելով, որ թվային հարաբերությունները և 
նոր իրողությունների պայմաններում հասանելի դարձող տեղեկատվությունից օգտվելը 
դեռևս լիովին կանոնակարգված չեն: Արդյունքում պետությունը, որը որոշակի խնդիրներ 
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լուծելու համար այժմ ունի հնարավորություն ուսումնասիրելու բնակչության բժշկական, 
վարկային, անշարժ գույքի և այլ տվյալների շտեմարանները, էլեկտրոնային և թվայնացված 
փաստաթղթերը, պետք է նաև չխախտի անձնական իրավունքները և ազատությունները: 

Արդյունքների վրա հիմնված կառավարմանն անցնելու տեսանկյունից ստեղծվում է 
հնարավորություն կիրառելու մեծ տվյալներ քաղաքականության մշակման, պետական 
վիճակագրության ձևավորման, գերատեսչությունների կողմից ներկայացվող տվյալների 
մանիպուլյացիան բացառելու, բյուջետային ծախսերի արդյունքայնության վերահսկման և 
այլ դեպքերում: Ծառայությունները պետության կողմից կարող են մատուցվել ինքնաշխատ 
եղանակով, երբ առաջանում են անհրաժեշտ հանգամանքները: Տարաբնույթ շահառուների 
մոտեցումներն առավել քան երբևէ հասանելի են դառնում քաղաքականություն 
մշակողների համար, և որոշումների ընդունման գործում շահառուները ձեռք են բերում 
լսելի դառնալու լրացուցիչ տարբերակներ: Ստացված արդյունքների վերաբերյալ 
հաշվետվություններ պատրաստելուն և վերադաս մարմիններին ներկայացնելուն 
զուգահեռ տեղի է ունենում ստացվող արդյունքների վերաբերյալ ավտոմատ գեներացող 
տվյալների՝ հասանելի հարթակներում տեղաբաշխում և դրանց հիման վրա որոշումների 
ընդունում: Սրան նպաստում է նաև միջմեքենայական փոխազդեցության մեխանիզմների 
ներդրվելը, որը նվազեցնում է հնարավոր կոռուպցիոն ռիսկերը: Ի հայտ են գալիս 
պետական մարմինների աշխատանքի արդյունքների գնահատման նոր մեթոդներ, 
երկարժեք «կատարված է - կատարված չէ» դասակարգումը փոխարինվում է կանխատեսող 
վերլուծականությամբ, կիրառվում են ընտրողական վերահսկվող փորձարկումներ:
 Թվային սահմանադրականության հարացույցի ձևավորումը պայմանավորված է 
թվայնացման գործընթացների արդյունքում հանրային իշխանությունից տարբերվող 
քվազիհանրային իշխանության առաջացմամբ, որը կրում է վերազգային բնույթ և 
պատկանում թվային տեխնոլոգիաների տիրապետողներին։ Նման պայմաններում խնդիր 
է առաջանում սահման դնելու այդ թվային իշխանության նկատմամբ՝ պաշտպանելու 
համար մարդու հիմնարար իրավունքներն ու ազատությունները, այդ թվում՝ սոցիալ-
տնտեսական։ Թվային սահմանադրականություն հասկացության բաղադրիչներից են 
թվային ինքնիշխանությունը և թվային սոցիալական պետությունը։ Համաձայն ՀՀ 
Սահմանադրության՝ Հայաստանի Հանրապետությունն ինքնիշխան, ժողովրդավարական, 
սոցիալական, իրավական պետություն է։ Թվային հասարակարգի պայմաններում թվային 
ինքնիշխանությունը բնորոշվում է որպես սեփական թվային տվյալների հանդեպ 
իշխանության առկայություն։ Պետության թվային ինքնիշխանության ապահովման 
հիմնական գործիքակազմը կազմում են կիբերանվտանգության գործուն ռազմավարության 
առկայությունն ու դրա գործադրումը։ Կիբերհանցագործությունների հասցրած վնասը 
համաշխարհային տնտեսությանը 2021 թվականի համար գնահատվել է 6 տրիլիոն դոլար: 
Կանխատեսվում է, որ այս ցուցանիշն աճելու է տարեկան 15%-ով՝ 2025 թվականին 
հասնելով 10.5 տրիլիոն դոլարի: Համաշխարհային տնտեսական համաժողովի 2020թ. 



21 
 

իրականացված «Համաշխարհային ռիսկերի ընկալման հարցման» համաձայն՝ 
միջնաժամկետ հորիզոնում (3-5-ամյա) ՏՏ ենթակառուցվածքի խափանումը դիտարկվում է 
որպես համաշխարհային տնտեսության թիվ 1 սպառնալիքը (հարցվածների 53.3%-ի 
կարծիքով)՝ իր նշանակալիությամբ գերազանցելով այնպիսի գործոնների, ինչպիսիք են 
գների անկայունությունը, պարտքային ճգնաժամերը, միջպետական կոնֆլիկտները և այլն։ 
Համաշխարհային կիբերանվտանգության համաթվի համաձայն՝ 2020թ. Հայաստանը 
կիբերանվտանգության մակարդակով զբաղեցրել է 90-րդ տեղն աշխարհի 193 երկրների 
շարքում և ամենացածր մակարդակներից մեկը համադրելի երկրների շարքում (ԱՊՀ և 
ԿԱԵ)։ 

 

Համաշխարհային կիբերանվտանգության 
համաթիվ, 2020թ. 

Թեև Հայաստանի թվայնացման ռազմավարությունը նախատեսել է Ազգային 
կիբերանվտանգության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում, և նախանշվել են այդ 
կենտրոնի հիմնական գործառույթներն ու ապահովվելիք վերջնարդյունքները, 
այնուհանդերձ, Հայաստանի Հանրապետության կիբերանվտանգության 
ճարտարապետությունը շարունակում է մնալ խոցելի, ինչը հատկապես պայմանավորված 
է ազգային օրենսդրությունում և գործնական կառուցակարգերում Կրիտիկական 
տեղեկատվական ենթակառուցվածքների սահմանման, դրանց զատորոշման 
չափանիշների և ռեգիստրի բացակայությամբ։ Անհրաժեշտ է մշակել վերջիններս՝ 
առաջնորդվելով ԵՄ կիբերանվտանգության գործակալության ստանդարտներով։  

Հարկավոր է մշակել կիբերտիրույթում արտակարգ իրավիճակներին 
արձագանքման պլան, ինչպես նաև պարբերաբար իրականացնել համապատասխան 
սիմուլյացիոն վարժանքներ՝ նմանատիպ սթրեսային իրավիճակներում պետության և 
հանրության արձագանքման կարողությունները մեծացնելու և Հայաստանի թվային 
անխափանությունը երաշխավորելու համար։  

Թվային սահմանադրականության հաջորդ բաղադրիչը թվային սոցիալական 
պետությունն է։ Տնտեսական հարաբերություններում ունեցած իրենց դերակատարմամբ 



22 
 

պետությունները բաժանվում են երկու լայն խմբի՝ սոցիալական և ազատական 
պետություններ։ Չնայած երկու դեպքում էլ տնտեսական կարգը հիմնված է շուկայական 
տնտեսական հարաբերությունների վրա, այնուհանդերձ, սոցիալական պետություններն 
ստանձնում են տնտեսական հարաբերություններում անխուսափելիորեն առաջացող 
«սոցիալական անհարթությունները» (աղքատությունը, եկամուտների բևեռացումը, 
գործազրկությունը և այլն) նպատակային պետական քաղաքականությունների միջոցով 
մեղմելու պարտականություններ, այդ թվում՝ սոցիալական օգնության, սոցիալական 
ապահովության և սոցիալական ապահովագրության պոզիտիվ պետական 
քաղաքականությունների վարման ճանապարհով։  

Հայաստանի Հանրապետությունը Սահմանադրության 1-ին հոդվածով իրեն հռչակել 
է սոցիալական պետություն։ Այս հիմնարար սկզբունքն իր հետագա որոշակիացումն է 
ստացել Սահմանադրության 12-րդ հոդվածում, որտեղ, որպես ՀՀ տնտեսական կարգի 
հիմք, ամրագրվել է սոցիալական շուկայական տնտեսության սկզբունքը։  

Սոցիալական շուկայական տնտեսության հայեցակարգը դիրքավորվում է երկու 
այլընտրանքային ծայրահեղ մոտեցումների միջև՝ շուկայական մեխանիզմի 
գերագնահատված և պետության թերագնահատված կարգավորիչ դերով ուղեկցվող 
ազատական շուկայական տնտեսության (անգլոսաքսոնական մոդել, որին առավելապես 
հարում է ԱՄՆ-ի, Միացյալ Թագավորության, Կանադայի, Ավստրալիայի, Իռլանդիայի, 
Նոր Զելանդիայի տնտեսական կարգը) և հանրային սեփականության գերակայությամբ ու 
պլանային տնտեսության տարրերով բնութագրվող սոցիալիստական շուկայական 
տնտեսության (Չինաստանի տնտեսական կարգն է)`հանդիսանալով սոցիալական 
պետություններին ամենաբնորոշ տնտեսակարգը: Թվային սոցիալական պետությունները 
սահմանվում են որպես պետություններ, որոնք ունեն թվային տվյալներով և 
տեխնոլոգիաներով առաջնորդվող սոցիալական պաշտպանության և օգնության 
համակարգեր, որոնք օգտագործվում են ավտոմատացման, կանխատեսման, 
նույնականացման, բացահայտման, թիրախավորման և պատասխանատվության 
ենթարկման նպատակներով։  

Թվային սոցիալական պետությունում կարևոր նշանակություն է ձեռք բերում թվային 
սոցիալական արդարության գաղափարը, որն արտացոլվում է թվային գործիքներից 
օգտվելու գործընթացում ներառականության մակարդակով։ Թվային գրագիտության ցածր 
մակարդակը հասարակության որոշակի շերտերին զրկում է թվայնացման օգուտներից 
օգտվելու հնարավորությունից, որն ինքնին սոցիալական բևեռացվացության խորացման 
ազդակ է հանդիսանում թվային հասարակարգում։ Նույնպիսի խնդիր է համացանցին 
հասանելիության սահմանափակ մակարդակը։ Որպես կանոն, հասարակության աղքատ 
շերտերին է բնորոշ թվային տնտեսությանը սահմանափակ հասանելիությունը։ Մյուս 
կողմից, այդ սահմանափակ հասանելիությունն էլ ավելի է խորացնում անջրպետն 
աղքատների և ոչ աղքատների միջև։ Սոցիալական անարդարության նշված թվային 
անջրպետը սոցիալական պետությունները պետք է հաղթահարեն ներառականությանը 
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միտված նպատակաուղղված սոցիալական քաղաքականության միջոցով։ 
 Այսպիսով, մարդու սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպանությունը 
թվային սոցիալական պետությունում ստանում է նոր իմաստ, որը մարտահրավեր է 
ժամանակակից սոցիալական պետությունների համար։ 
Թվայնացման գործընթացները և դրանց ազդեցությունը ՀՀ – ում։ Հայաստանի 
Հանրապետությունում թվայնացման գործընթացները դեռևս գտնվում են թույլ 
զարգացվածության մակարդակում, թվային տնտեսության չափերը դեռևս սահմանափակ 
են, և համադրելի երկրների շարքում Հայաստանը զբաղեցնում է միջինից ցածր դիրքեր։ Մեր 
կարծիքով՝ Հայաստանի թվային փոխակերպման անբավարար արագությունը հետևանք է 
թույլ ռազմավարական առաջնորդության։  

Հայաստանում թվայնացման գործընթացները մեծապես կրել են իներցիոն բնույթ՝ 
այնքանով, որքանով մասնավոր հատվածը, ելնելով գործարար շահից, հնարավորություն է 
ունեցել իրականացնելու թվային փոխակերպումներ միկրոմակարդակում, ինչպես նաև 
առանձին պետական գերատեսչությունների մակարդակով տեղի են ունեցել հատվածական 
փոխակերպումները։ Պետությունը թերացել է ռազմավարական առաջնորդության 
առումով։ Մասնավորապես՝ 2018 թվականին ՀՀ կառավարությունը հավանություն տվեց 
«Թվային օրակարգ-2030» ռազմավարությանը, որը մնաց անկատար։ Փոխարենը, 2021 
թվականին ընդունվել է Հայաստանի թվայնացման նոր ռազմավարություն՝ նախատեսված 
2021-2025թթ. համար։  

ՀՀ թվայնացման ռազմավարությունն առաջիկա հնգամյակում հիմնականում 
թիրախավորել է կազմակերպչական և կառուցակարգային միջոցառումների 
իրականացումը։ Մեր կարծիքով՝ Հայաստանի տնտեսության թվայնացման ճյուղային 
միջոցառումների վերաբերյալ համակարգված տեսլականի բացակայությունը, 
միջնաժամկետ հատվածի համար ծրագրային միջոցառումների ու ժամկետների 
ամրագրումը թվային փոխակերպումների հաջող ընթացքի հիմնական խոչընդոտն է 
լինելու։ Էական հիմնախնդիր է նաև ռազմավարություն-պետական բյուջե թույլ կապը։ 
Չնայած թվայնացման ռազմավարությամբ նախանշված թիրախներին՝ դրանք իրենց 
բավարար ամրագրումը չեն ստանում ՀՀ պետական բյուջեի մասին ամենամյա 
օրենքներում։ Մասնավորապես, ՀՀ 2022 թվականի պետական բյուջեի նախագծում Բարձր 
տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկոհամակարգի, թվայնացման և շուկայի 
զարգացման ծրագրի գծով նախատեսվել է 8.5 մլրդ դրամ, որի շրջանակներում 
իրականացվող միջոցա-ռումներից են, օրինակ՝ 50 կազմակերպությունների 
դրամաշնորհների տրամադրումը, 15 ուսանողների՝ Բարձր տեխնոլոգիական ոլորտում 
գործող ձեռներեցների համար արտասահմանում անցկացվելիք աքսելերացիոն 
վերապատրաստման միջոցառումներին մասնակցությունը, և այլն։ Ակնհայտ է, որ 
շահառուների նման նեղ կազմի պայմաններում ռազմավարության կենսագործումը 
խնդրահարույց է դառնում։ 
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Թեմա 2․ ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՄԱՆ ՏՆՏԵՍԱՄԱԹԵՄԱՏԻԿԱԿԱՆ ՄՈԴԵԼԱՎՈՐՈՒՄԸ 

Էլեկտրոնային կառավարման համակարգի արդյունավետության գնահատումը 
պետական համակարգում։ Վերջին տարիներին աշխարհի բոլոր երկրները այս կամ այն 
չափով պետական կառավարման ոլորտում ներդնում են էլեկտրոնային կառավարման 
սկզբունք, որի նպատակն է թվային տեխնոլոգիաների կիրառման միջոցով գործընթացների 
արդյունավետության բարձրացումը, մասնավորաբար նվազագույնի հասցնելով պետական 
ծառայողների և քաղաքացիների ֆիզկական շփումները։ Ակնհայտ է, որ այս 
գործընթացները ոչ միայն տեխնոլոգիական բնույթ են կրում և պայմանավորված են այս 
կամ այն երկրում թվային տեխնոլոգիաների զարգացման աստիճանով, այլ նաև 
տնտեսական հարաբերությունների կատարելագործման նոր կանոնակարգերի և նույնիսկ 
բիզնես սովորույթների, մարդկանց վարքագծի փոփոխման հնարավորություններով։ 

Պետական կառավարման ոլորտի թվայնացման գործընթացների հաջողության 
երաշխիքը գոյություն ունեցող ինստիտուտների որակն և հասարակությունում ընդունված 
վարքագծային նորմերերի բարելավումն է։ Կառավարությունների թվային վերափոխումը 
չի կարելի դիտարկել սոսկ որպես տեխնոլոգիական զարգացման գործընթաց։ Այդ 
վերափոխումները ենթադրում են նոր գործընթացներ պետություն-բիզնես, պետություն-
քաղաքացի հարաբերություններում։ Պետական կառավարման համակարգի թվային 
վերափոխման հաջողությունը պայմանավորված է նաև կիրառվող տեխնիկական 
լուծումների որակից, կառուցվածքային և ինստիտուցիոնալ վերափոխումների ճիշտ 
հաշվարկված ծրագրերից, որոնք պետք է հաշվի առնեն այս կամ այն երկրում պետական 
կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները և գոյություն ունեցող 
վարքագծային սովորույթները։ 

Էլեկտրոնային կառավարման սկզբունքների ներդրման գործընթացները ունեն 
բավականին երկար պատմություն, կուտակվել են որոշակի քանակությամբ տվյալներ և 
բավականին մեծ ծավալով հետազոտություններ են իրականացվում այս ոլորտում։ Այդ 
ամենի վկայություն է մի շարք օրինաչափություններ, որոնք բերված են GovTech Dataset-ից 
(https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi )։  

Տվյալների այդ բազայում համեմատված են մի շարք ցուցանիշներ, որոնցից մենք 
կդիտարկենք հետևյալները՝ 

1. UN eGov Development Index (2020) (https://publicadministration.un.org/egovkb/en-
us/data-center ), որը չափում է երկրների էլեկտրոնային կառավարման համակարգի 
ներդրման մակարդակը, համեմատելով այդ գործընթացի բոլոր հնարավոր 
գործոնները։ 

https://www.worldbank.org/en/programs/govtech/gtmi
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center
https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center
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2. WGI Government Effectivness (2019) (https://info.worldbank.org/governance/wgi/) -  
Համաշխարհային բանկի պետական կառավարման արդյունավետությունը չափող 
ինդեքս։ 

3. WGI Control of corruption (2019)  (https://info.worldbank.org/governance/wgi/) - 
պետական կառավարման արդյունավետությունը կոռուպցիայի զսպման 
տեսանկյունից չափող ինդեքս։ 

4. Corruption Perception Index (2019) (https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/dnk) 
– կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսը։ 
Ստորև բերված նկարում պատկերված է էլեկտրոնային կառավարման ինդեքսի և 

պետական կառավարման ինդեքսի փոխկապվածությունը 198 երկրների ընտրանքի 
համար։ Կարելի է տեսնել, որ գոյություն ունի բավականին հստակ պարաբոլիկ կապ։ 
Համաձայն մոդելի, էլեկտրոնային կառավարման համակարգը բնութագրող ինդեքսի 
բարելավումը 0.1-ով, բերում է կառավարման ինդեքսի շուրջ 0.36-ով աճի: Հայաստանի 
համար դա նշանակում է,  որ  եթե էլեկտրոնային կառավարման ինդեքսը մեծանա 0.1-ով, 
ըստ մոդելի կանխատեսման, կառավարման արդյունավետության ինդեքսը -0.07-ից 
կբարձրանա 0.29-ի ։ 
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էլեկտրոնային կառավարման ինդեքսի և պետական կառավարման ինդեքսի 
փոխկապվածությունը, Աղբյուր՝ https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center 

Հաջորդիվ ներկայացված է էլեկտրոնային կառավարման ինդեքսի և պետական 
կառավարման արդյունավետությունը՝ կոռուպցիայի զսպման տեսանկյունից չափող 
ինդեքսի փոխկապվածությունը նույն ընտրանքի վրա։ 

𝑦𝑦 = 4.07𝑥𝑥2 − 1.34𝑥𝑥 − 0.93, 𝑅𝑅2 = 0.56  

Որտեղ՝ y - կոռուպցիայի զսպման ինդեքսն է, իսկ x էլեկտրոնային կառավարման 
ինդեքսը։ 

Հաջորդ բանաձևը ներկայացնում է էլեկտրոնային կառավարման ինդեքսի և 
կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսի փոխկապակցվածությունը նույն ընտրանքի վրա։ 

 

𝑦𝑦 = 48.47𝑥𝑥2 − 2.64𝑥𝑥 + 25.15, 𝑅𝑅2=0.45 

Որտեղ՝ y - կոռուպցիայի ընկալման ինդեքսն է, իսկ x էլեկտրոնային կառավարման 
ինդեքսը։ 

Երկու բանաձևից էլ տեսնում ենք, որ կրկնվում է օրինաչափությունը, ինչը վկայում է 
այն մասին, որ  էլեկտրոնային կառավարման ազդեցությունը ինստիտուտների վրա 
բազմակողմանի է, և այդ ցուցանիշի բարելավումը կարող է դրական ազդեցություն ունենալ 
պետական կառավարման տարբեր ոլորտների վրա։ 

Ինստիտուտների ստեղծումը պահանջում է խորը գիտակցում այն ամենի, թե ինչն է 
հանգեցնում հաջող փոխակերպումների, որոնք են դրանց նպաստող գործոնները, նաև 
հասարակության պահանջմունքները և նախասիրությունները: Թվային հասարակության 
պայմաններում ինստիտուցիոնալ միջավայրի զարգացումը առավել կարևորվում է 
նրանով, որ թվային տեխնոլոգիաների ներդրմամբ թելադրվող փոփոխությունները 
ձևափոխում են արդյունաբերական հասարակության օրոք առաջացած նորմերը և խաղի 
կանոնները: Սոցիալ-տնտեսական փոխազդեցությունների տեղափոխումն ինտերնետային 
միջավայր, սոցիալական ցանցերի, բլոկչեյնի, թվային պլատֆորմների ի հայտ գալը 
պահանջում են նոր սկզբունքների մշակում: Շատ երկրներում պետական մակարդակով 
փորձում են իրագործել ինստիտուցիոնալ միջավայրի վերակազմավորում՝ 
պայմանավորված տարբեր գործոններով՝ ներառյալ գլոբալ ցանցային աշխարհը, անձանց 
աճող սպասումները, նոր տեխնոլոգիաները, և բարդ խնդիրները, որոնց բախվում են 
ընկերությունները, երկրները և հասարակությունը: 

Ինստիտուցիոնալ միջավայրում թվայնացման ազդեցությամբ տեղի ունեցող 
երևույթները, միջավայրի հիմնական բաղադրիչների ձևափոխման կամ ինստիտուցիոնալ 

https://publicadministration.un.org/egovkb/en-us/data-center
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նոր միավորների առաջացման հանգամանքների պարզորոշումը ենթադրում է հետևյալ 
խնդիրների լուծումը․ 

 մանրամասն ներկայացնել տնտեսության թվայնացմամբ պայմանավորված 
հիմնական ինստիտուցիոնալ իրողությունները, առանձին ուշադրություն 
դարձնել պլատֆորմներին և դրանց շահառուների գործունեությանը, 

 դիտարկել թվային միտումներով պայմանավորված գործառնական ծախքերի 
հայտնի տեսակների ձևափոխումը և նոր՝ թվային ծախքերը, 

 համակարգել ինստիտուցիոնալ ծուղակները, տալ դրանց համալիր 
դասակարգումը, դիտարկված են որոշ առանցքային ծուղակների էությունը և 
կամ դրանց շուրջ տեղի ունեցող զարգացումները, 

 քննարկել պետական կառավարման վրա ունեցած ազդեցությունը, թվային 
կառավարման սկզբունքները և տարրերը, հնարավոր խնդիրները: 

Ինստիտուցիոնալ միջավայրը թվայնացման համատեքստում և թվային տնտեսության 
ինստիտուտները մասնագիտական գրականության շրջանակներում դիտարկվել են 
թվային իրողությունների սկզբնավորումից ի վեր, սակայն միջավայրի վերափոխման 
տեսանկյունից առավելապես վերաբերել են առանձին բաղադրիչներին: Երբեմն 
իրականացվել են նաև մի քանի բաղադրիչների կամ գրեթե ողջ միջավայրին վերաբերող 
հետազոտություններ: Նշված օբյեկտները եղել են առավելապես արտասահմանյան 
հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում:  

Տնտեսության վրա թվայնացման ունեցած ազդեցության չափումը և 
մակրոտնտեսական վիճակագրությունում թվային տնտեսության իրողությունների 
հաշվառումը մասնագետների ուսումնասիրությունների կարևոր առարկաներից են: 
Համախառն ներքին արդյունքում չեն արտացոլվում անվճար սպառման մշակույթը 
(ներառյալ ֆայլերի անօրինական ներբեռնումը), թվային ապրանքների և 
ծառայությունների արտադրությունը, նախկինում շատ տարածված ֆիզիկապես շոշափելի 
ապրանքների փոխարեն թվային փոխարինիչների կիրառությունն ու դրանցով վերոնշյալ 
առարկաներից ստացվող ծառայությունների սպառման մակարդակի բարձրացումը և այլն:  

Բարիքների համատեղ օգտագործումը նույնպես որոշակի ռիսկեր է ստեղծում, 
օրինակ՝ օտար սեփականության ոչ պատշաճ օգտագործման ռիսկը գործարքի 
մասնակիցների պարտավորությունների իրավաբանական ձևակերպման բացակայության 
դեպքում, հարկային մուտքերի նվազման և ստվերային տնտեսության ընդլայնման 
ռիսկերը, անհատական բարեկեցության մակարդակի՝ առանց արտադրության ծավալների 
պարտադիր աճի ապահովման բարձրանալու հանգամանքը: Սեփականություն 
հանդիսացող բարիքների քանակը չի աճում, ընդլայնվում են ժամանակավոր 
օգտագործման հնարավորությունները՝ բարեկեցության մակարդակի աճի տպավորություն 
ստեղծելով, մինչդեռ արտադրության ծավալները և վերականգնման կարողությունները 
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կարող են նվազել, իսկ օգտագործվող բարիքները՝ արագացված կերպով մաշվել: Սա ի ցույց 
է դնում թվային տնտեսության՝ մակրոտնտեսական հաշվառման գործընթացում համալիր 
ներկայացման աշխատանքների և դրանց շրջանակներում միջազգային գործընկերների 
հետ գործակցության կարիքը: Նշված իրողություններից բխում է նաև համատեղ սպառման 
ոլորտում պետական հսկողության մակարդակի բարձրացման և ստվերային 
գործունեության բացառման կարևորությունը: 

Թվային ապրանքներ արտադրողների համար իրենց կոնտենտի անօրինական 
օգտագործման դեմ պայքարի տարբերակից է ներբեռնման անհրաժեշտությունը բացառելը. 
ամեն ինչ իրականացվում է ամպային տեխնոլոգիաների կիրառմամբ, իսկ սպառողը ձեռք 
է բերում ժամանակավոր հասանելիության հնարավորություն: Ժամկետի լրանալուն 
հետևում է լավագույն դեպքում սահմանափակ հասանելիություն, բացառված չեն նաև 
արտադրողի կողմից հնարավոր խափանումներն անգամ մինչև լրանալը և դրա 
հետևանքով ի հայտ եկող կորուստները: Էական է մշակել արդյունավետ մեխանիզմներ 
ընկերությունների՝ թվային արտադրության անվան տակ իրականացվող 
կամայականությունները բացառելու, կորուստների նվազեցման նպատակով թվային 
միջավայրում սպառողների գործունեության արդյունքների պահպանման և 
հասանելիության ապահովման համար: 

Վիրտուալացումը և ինտելեկտուալացումը հանգեցնում են աշխատանքի վարձման 
համակարգից աշխատուժի դուրս գալու պայմանների ստեղծման, քանի որ արտադրության 
միջոցները շատ դեպքերում կարող են սահմանափակվել անհրաժեշտ ինտելեկտուալ 
աշխատանքի անմիջական կատարողի սեփականություն հանդիսացող 
սարքավորումներով (ֆրիլանսի կամ այլ դեպքերում): Սա նշանակում է ֆորմալ 
զբաղվածության անկում և կարող է ծնել սոցիալական բնույթի խնդիրներ: Բժշկական 
ապահովագրությունը, կենսաթոշակային համակարգը, բոնուսների համակարգերը և 
աշխատողների իրավունքների պաշտպանության մի շարք մեխանիզմներ կարող են հօդս 
ցնդել, ինչի արդյունքում աշխատողներն ստիպված կլինեն նվազեցնել իրենց սպառումը 
հօգուտ նշված սոցիալական բաղադրիչների համար խնայելու: Հնարավոր ռիսկերից են 
նաև ցածր վարձատրությունը և աշխատաժամանակի վերահսկողության 
բացակայությունը, հատկապես պլատֆորմների կիրառության դեպքում:  

Սոցիալական պաշտպանության ինստիտուտները քաղաքական և տնտեսական 
լիովին այլ պայմանների ծնունդն են, և ներկա իրողություններին դրանց հարմարեցման 
համար կարող է պահանջվել աշխատանքային հարաբերությունների նոր մոդել: Մինչդեռ 
աշխատաշուկայի առկա ինստիտուտներն արգելակում են մի շարք միտումների 
համատարած դառնալը և նոր հարացույցի (պարադիգմի) ներդրվելը՝ ստեղծելով խզում 
տնտեսության ներկայիս կազմակերպման և աշխատանքի շուկայի վերափոխման միջև: 
Բացի այդ, պլատֆորմների կապող գործառույթը կարող է նվազեցնել աշխատաշուկայում 
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վերաբաշխման արդյունավետությունը, եթե այն թուլացնում է աշխատողի դիրքերը, 
խթանում ցածր որակավորման գործերում ներգրավվելը: 

Պլատֆորմների միջնորդական գործառույթը կարող է աշխատողների համար 
բարձրացնել գործառնական ծախքերը, եթե նրանք աշխատանք փնտրելու և սպասելու վրա 
պետք է երկար ժամանակ ծախսեն: Նվազագույն աշխատավարձի անալոգիայով 
կարգավորումների բացակայության դեպքում պլատֆորմները կարող են գրեթե չունենալ 
խթաններ աշխատանք փնտրելն արդյունավետ դարձնող ալգորիթմների գծով ներդրումներ 
անելու համար: Դրանք կարող են նաև չունենալ աշխատողների և պատվիրատուների միջև 
վեճերի լուծման արդյունավետ մեխանիզմներ, և շուկայի ձախողումների հետ կապված 
ռիսկերը կարող են փոխանցվել աշխատողներին, եթե պատվիրատուներն աշխատողների 
արդյունքներից բավարարված չեն և դրա արդյունքում չեն ցանկանում վճարել 
վերջիններիս: 

Այդպիսով՝ թվայնացման պայմաններում աշխատաշուկայի ինքնակազմակերպման 
ներկա միտումները հակասում են սոցիալական պաշտպանության և բարեկեցության 
համար ներդրվող ջանքերին: Վստահության ինստիտուտը չվերահսկվող թվային 
միջավայրում դեռևս չի հաջողում, ինչը հնարավոր վերափոխումների և ռիսկերի 
կոնտեքստում հիմնավորում է կարգավորիչների միջամտության և ոլորտի մեխանիզմների 
կայացման անհրաժեշտությունը: 

Երկրների թվայնացման վարկանշումը։ Յուրաքանչյուր երկիր տարբեր նպատակներ է 
սահմանում պետական կառավարման համակարգում թվային գործիքների կիրառման հա-
մար և յուրովի է գործադրում այդ նպատակների իրագործումը։ Որոշ երկրներ իրապես 
հաջողում են այդ ճանապարհին, իսկ որոշներն էլ դանդաղ տեմպերով են առաջ շարժվում։ 
Տարբեր երկրներում էլեկտրոնային կառավարության հայեցակարգի ներդրման բազմաթիվ 
փորձերի արդ-յունքների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ դրանցից քչերն են 
հասել այն նպատակին, որի համար մշակվել են։ Պետական կառավարման թվայնացման 
հաջողությունների կոմպորատիվ, համեմատական վերլուծությունների համար որոշակի 
ցուցանիշների մշակման անհրաժեշտություն է առաջանում, որի հիման վրա էլ հնարավոր 
է դառնում ստեղծել երկրների թվայնացման մակարդակի վարկանիշեր։Վարկանշման 
առումով ամեն տարի հաշվարկվում են էլեկտրոնային մասնակցության ցուցիչը, 
էլեկտրոնային կառավարության և թվային տնտեսության պատրաստվածության 
վարկանիշը, Համաշխարհային բանկի կողմից մշակվել են պետական կառավարման 
ցուցանիշները, ՏՀԶԿ-ի կողմից հաշվարկվում է համացանցի միջոցով պետական 
մարմիններին դիմող քաղաքացիների մասնաբաժինը։ Որպես կանոն, նմանատիպ 
ցուցանիշներն օգտագործվում են ոչ միայն պետությունների միջև առկա 
տարբերություններն ամրագրելու և համապատասխան վարկանիշներ ձևավորելու 
նպատակով, այլև գնահատելու համար այս կամ այն երկրի կողմից էլեկտրոնային 
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կառավարություն զարգացնելու ջանքերը։ Վարկանիշային ցուցակներից ամենից 
օգտագործելին ՄԱԿ-ի էլեկտրոնային կառավարության ցուցիչն է, որն արտացոլում է 
երկրի տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդավարական զարգացման աստիճանը։ Այն 
միջինն է ստորև բերված երեք հիմնական ցուցանիշների.  
 համացանցի առկայություն (հաշվարկվում է հասանելիության ցուցանիշի միջոցով),  

 հեռահաղորդակցության ենթակառուցվածքներ (հաշվարկվում է սպառողների կողմից 
հեռահաղորդակցության սարքերի և համացանցի օգտագործման ցուցանիշի միջոցով),  

 մարդկային կապիտալ (հաշվարկվում է մարդկային կապիտալի զարգացման ցուցիչի, 
տեղեկատվության հասանելիության ցուցիչի և բնակչության խտության ցուցանիշի 
միջոցով)։  

 

 
ՏՀՏ-ի զարգացման համաթիվը ԱՊՀ և ԿԱԵ երկրներում, 2020թ․ 

Աղբյուր՝ Համաշխարհային բանկի տվյալների հենք: 

Թվային տնտեսության չափերը նեղ սահմանմամբ որպես տնտեսության 
տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) հատված բնութագրելու 
պարագայում գնահատվում են ՏՀՏ զարգացման բաղադրյալ ցուցչի հիման վրա։ Հաշվի 
առնելով ՏՀՏ շուկայի միջազգայնացման բարձր մակարդակը, նպատակահարմար է 
դիտարկել նաև ՏՀՏ ծառայությունների արտահանման ու ներմուծման ցուցանիշները: 
Հայաստանի Հանրապետության համար դրանք 2020 թվականին կազմել են 4.5% և 0.6%, 
համապատասխանաբար: Այս ցուցանիշներով Հայաստանը համադրելի երկրների շար-
քում գտնվում է ցածրագույն ցուցանիշներ ունեցող երկրների հնգյակում։  
 

Թվայնացման գործընթացների իրականացման արագությունը և թվային 
փոխակերպումների ինտենսիվությունն առավել ընդգրկուն բնու-թագրվում են Կյանքի 
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թվային որակի համաթվով (Digital Quality of Life Index), որը բաղկացած է հինգ 
հենասյուներից համացանցին հասանելիություն, համացանցի որակ, էլեկտրոնային 
ենթակառուցվածք, էլեկտրոնային կառավարում, էլեկտրոնային անվտանգություն։  

Համաթվի հիմնական բովանդակությունն այն է, որ մարդկանց կենսամակարդակն 
արդի ժամանակներում մեծապես կանխորոշվում է թվային կենսամակարդակով՝ հաշվի 
առնելով թվային տեխնոլոգիաների և թվայնացման գործընթացների ներթափանցումը 
կենսագործունեության բոլոր ոլորտներ։ Համաթիվը 2020 թվականի համար տալիս է 
աշխարհի 85 երկրնե-րում «թվային բարեկեցության» մակարդակի գնահատականը։ Այս 
գնահատականով Հայաստանի Հանրապետությունն զբաղեցնում է ցածրագույն 
հորիզոնականն ԱՊՀ և ԿԱԵ երկրների շարքում, ինչը խոցելի դիրք է համադրելի երկրների 
հետ համեմատական մրցակցային առավելությունների ապահովման և երկրի հետագա 
զարգացման ապահովման առումով։   

Իսկ արհեստական բանականությանը կառավարության պատրաստվածության 
համաթվով, որը ցույց է տալիս, թե որքանով է պատրաստ տվյալ երկրի կառավարությունը 
կիրառելու արհեստական բանականությունը բնակչությանը հանրային ծառայություններ 
մատուցելու համար, ՀՀ-ն զբաղեցնում է 77-րդ տեղը 172 երկրների շարքում և ցածրագույն 
6-րդը՝ համադրելի երկրների շարքում (42․7%): 

 

Կյանքի թվային որակի համաթիվն 
                                         ԱՊՀ և ԿԱԵ երկրներում, 2020թ․ 

Չնայած էլեկտրոնային կառավարության համեմատական վերլուծության և թվային 
եղանակով ծառայությունների մատուցման հիման վրա երկրների դասակարգման 
կարևորությանը՝ փորձագետների շրջանում միասնական մոտեցում չկա դրանցից առավել 
ընդունելի մեթոդի կամ լավագույն փորձի առումով։ Մասնավորապես որոշ փորձագետներ 
մատնանշում են, որ բոլոր տեսակի ցուցիչներն ու դրանց հիման վրա ձևավորվող 
վարկանիշներն ունեն մի մեծ թերություն` հաշվի չեն առնում ազգային 
առանձնահատկությունները։ Բացի այդ, հիմնականում բացակայում է տեղեկատվությունը 
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քաղաքացիների կողմից էլեկտրոնային կառավարության մատուցած ծառայություններից 
փաստացի օգտվելու և դրանց նկատմամբ առկա իրական պահանջարկի վերաբերյալ։  

Հետազոտողների կարծիքով ինտեգրալային ցուցիչները հաճախ ոչ ճիշտ են 
մեկնաբանվում օգտագործողների կողմից, քանի որ մի կողմից անհասկանալի է, թե 
կոնկրետ ինչ են դրանք չափում, մյուս կողմից՝ լրացուցիչ ինչ խնդիրներ կան դրանց 
գեներացման գործընթացի թափանցիկության առնչությամբ։ Բացի այդ, վտանգ կա, որ 
պետությունները, նպատակ ունենալով ավելի լավ դիրք գրավելու այս կամ այն 
վարկանիշում, ձգտում են բարելավելու կոնկրետ ցուցանիշ, այլ ոչ թե հաշվի առնելու 
հասարակության պահանջներն ու ընկալումներն էլեկտրոնային կառավարությունից։ 
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Թեմա 3. ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԻ ՌԻՍԿԵՐԸ ԵՎ ՀՆԱՐԱՎՈՐ 

ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ 

Երբ պլատֆորմը շուկայում զգալի դիրքեր է զբաղեցնում, այն օգտագործողների 
համար հաճախ դժվարանում են վերջինիս ծառայություններից հրաժարվելը և 
այլընտրանքներին անցնելը: Պլատֆորմները խթանում են ներդնել ջանքեր և ժամանակ՝ 
նպաստելով մի լուծումից մյուսին անցնելու ծախքերի ավելի արագ բարձրանալուն, եթե 
օգտագործողի տվյալները կապված են մի ամբողջ էկոհամակարգի հետ՝ տալով 
պլատֆորմներին շուկայում խոշոր մասնաբաժին, անգամ մոնոպոլ դիրք: Ցանցային 
ընկերությունները գլոբալիզացիայի պայմաններում վերածվում են մասնագիտացված 
միջնորդների, որոնք, դառնալով մոնոպոլիստներ և ազատվելով ավելի փոքր 
մրցակիցներից, ցանկացած կազմակերպության և անհատի ստիպում են կա՛մ կիրառել 
գլոբալ մոնոպոլացված շուկայի առաջարկածը, կա՛մ դուրս մնալ միջազգային շուկաներից: 

Ցանցային մոնոպոլիաները նաև վերցնում են իրենց հսկողության ներքո և միավորում 
իրենց գործունեությանն առնչվող, բայց առանձին բիզնեսները՝ ապահովելով 
արտադրության տեղեկատվական և գործառնական ծախքերի նվազեցում: Նման 
մոնոպոլացումն արգելակում է արդյունավետության ընդհանուր աճը և ծնում է առանձին 
շուկաների զարգացման խնդիրներ: Նշվածը հիմնավորվում է խոշոր թվային 
ընկերությունների հավելվածների՝ «ուժով» առաջմղման, փոքր և միջին 
ձեռնարկությունների շրջանում իրենց գործընկերների աշխատանքի պայմանների 
փոփոխման և ավելի թույլ մրցակիցների չեզոքացմանը հանգեցնող այլ մեթոդների 
կիրառմամբ: 

Պլատֆորմներում կուտակվող տվյալներն զգալի հնարավորություններ են ստեղծում 
օգտագործողների վերաբերյալ պատկերացում ստանալու, վերջիններիս 
համապատասխան պրոդուկտները ներկայացնելու և յուրաքանչյուրի համար 
առանձնահատուկ գնագոյացում իրականացնելու համար: Լրացուցիչ մասնակիցների 
ներգրավման համար առաջարկվում են անգամ անվճար ապրանքներ և ծառայություններ, 
որոնց վրա կատարվող ծախսերը սուբսիդավորվում են ներդրողների, գովազդատուների 
կամ այլ շահառուների հաշվին: Նման մոտեցումները դժվար կիրառելի են ավանդական 
շուկաներում, որտեղ ծախսերից ցածր գները չեն կարող լինել շուկան մաքրող գներ, իսկ 
մրցակցության տեսանկյունից կարող են դիտարկվել իբրև անօրինական դեմպինգի 
դրսևորումներ: 

Այնուամենայնիվ, անվճար ծառայություններից օգտվելով՝ մասնակիցները տալիս են 
իրենց համաձայնությունը փոխանցելու անձնական և վարքագծային տվյալներ, որոնց 
մշակումից ստացվող արդյունքները մոնետիզացիայի են ենթարկվում՝ ապահովելով 
գովազդատուներին հասանելիություն պոտենցիալ հաճախորդներին: 

Տվյալների խոշոր ծավալներին հասանելիությանը զուգահեռ շուկայական ուժի 
պահպանման և հզորացման նպատակով էական ուշադրություն է դարձվում անհրաժեշտ 
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ալգորիթմների մշակմանը և կիրառմանը: Արդյունքում արհեստական բանականությանը 
վերաբերող հետազոտություններով համալսարանների և հետազոտական 
ինստիտուտների հետ մեկտեղ աչքի են ընկնում նաև մասնավոր կազմակերպությունները: 
Մասնավորապես, 2016 թվականի սկզբից մինչև 2021 թվականի հունվարի վերջ 
իրականացվել է այս սեգմենտում ակտիվ ստարտափների հետ միավորման և դրանց 
ձեռքբերման 308 գործարք՝ 28.4 միլիարդ ԱՄՆ դոլար ընդհանուր արժողությամբ: Ձեռք 
բերող ընկերությունների առաջատար հնգյակը բացառապես ԱՄՆ-ից է (Apple, Google, 
Microsoft, Facebook, Amazon), թեև առաջին տասնյակում են նաև տեխնոհսկաներ 
Չինաստանից (Baidu և Tencent Holdings): 

Զուգահեռաբար տեղի է ունենում տաղանդների և հմտություններ ունեցողների՝ 
սահմանափակ թվով վայրերում կուտակում. արհեստական բանականությամբ զբաղվող 
հետազոտողների 59%-ն աշխատում է ԱՄՆ-ում, 11%-ը՝ Չինաստանում: Հետազոտողների 
ծագման առումով առաջատարները դարձյալ Չինաստանը (29%) և ԱՄՆ-ն (20%) են, որոնց 
հաջորդում են եվրոպական երկրները, Հնդկաստանը, Իրանը, Իսրայելը և այլք: 

Խոշոր տեխնոլոգիական ընկերություններն ստեղծում են արտահոսք ակադեմիական 
ոլորտից և պետական կառավարման համակարգից. որակյալ մասնագետների պահանջը և 
մասնավոր ոլորտի առաջատարների համար աշխատելու առավել նախընտրելի լինելը 
հանգեցնում են հաշվողական կարողությունների անհավասար բաշխմանը, ինչը խորը 
ուսուցման ժամանակաշրջանում լուրջ խնդիր է դառնում այլ շահառուների համար: Նման 
իրավիճակի երկարաժամկետ հետևանքներն են հետազոտական արդյունքների և դրանց 
կիրառման բազմազանության անկումը, գլոբալ թվային ընկերությունների՝ ակադեմիական 
և պետական սեկտորների համեմատ մեկ քայլ առաջ լինելը, անհրաժեշտ 
կարգավորումների՝ ոլորտի զարգացումներից զգալի հետ մնալը: Մինչդեռ մասնավորի 
ձեռքբերումներն օգտագործվում են առաջին հերթին կոմերցիոն նպատակներով, իսկ 
առանց կարգավորումների մեծանում են անձանց տվյալների անթույլատրելի 
օգտագործման, նրանց անվտանգության խաթարման և անտեղի վերահսկման ռիսկերը: 

Վերոնշյալ խնդիրներն ահազանգում են ոլորտի բացթողի վիճակի և բացասական 
հետևանքների ռիսկի մասին: Կարգավորման և խաղի կանոններ սահմանող մարմինները 
պետք է հետևեն, թե ինչպես են ընկերություններն ստանում և կիրառում օգտագործողների 
տվյալները: Գերիշխող կամ մոնոպոլ դիրքը միջավայրի թվային բնույթով պայմանավորված 
տրամադրում է սեփական շահերի առաջմղման ճկունություն, ինչը հիմք է 
ընկերությունների գործողությունների զսպման նոր մեխանիզմների ձևավորման համար: 
Այն դեպքերում, երբ պետությունները ցանկանում են դառնալ ոլորտի գիտական կողմի 
առաջատարներից, անհրաժեշտ է իրականացնել զգալի ներդրումներ մասնագետներին 
իրենց մոտ պահելու և կամ դեպի իրենց ձգելու, նաև ենթակառուցվածքների կայացման և 
առաջատար երկրների համեմատ գրավիչ դառնալու համար: 

Թվային տնտեսության պայմաններում ստեղծվում են խնդիրներ՝ կապված մտավոր 
սեփականության սպեցիֆիկացիայի հետ, և դժվար է իրագործել իրավունքների լիարժեք 
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պաշտպանություն. առկա են թվային օբյեկտներ, որոնք սեփականության իրավունքի 
օբյեկտներ չեն, գերակշռում են ոչ ֆորմալ նորմեր, որոնց շնորհիվ հնարավոր է լինում 
օգտվել սահմանափակ հասանելիությամբ կոնտենտից, կարող են ստեղծվել 
դժվարություններ արհեստական բանականության շնորհիվ ստեղծվող արդյունքների՝ 
վերոնշյալ կոնտեքստում դասակարգման և պաշտպանության հետ: Այս իրավիճակում 
կարևոր է նշված ռիսկերի չեզոքացմանը միտված կարգավորումների մշակումը և 
կիրարկումը, որպեսզի թվային միջավայրում տեղի ունեցող սպառումը հակասություններ 
չունենա սպառման օբյեկտների սեփականատերերի հետ, ինչպես նաև չառաջանան 
դժվարություններ լիովին այլ մեթոդներով ստեղծվող արդյունքների արտադրության և 
իրացման մասով: 

Լուրջ խնդիր է թվային տեխնոլոգիաների ստեղծվելու ու ներդրվելու արագության և 
դրանց նորմատիվ կարգավորման միջև բացահայտ խզումը, որը դրսևորվում է երկու ձևով՝ 
իբրև թվային զարգացման ինստիտուցիոնալ միջավայրի տարասեռություն և իբրև թվային 
միջավայրը կարգավորող օրենքների կիրարկումը հսկելու արդյունավետ մեխանիզմների 
բացակայություն: Եթե անգամ տեխնոլոգիական առաջընթացից նորմատիվ իրավական 
կարգավորման հետ մնալը հնարավորինս նվազեցվի, առկա են այդ տեխնոլոգիաների 
օգնությամբ պատժից խուսանավելու հնարավորություններ: Թվայնացման 
գործընթացների արգելակման հիմնական պատճառներից է նաև թվային միջավայրում 
սպառման և անվտանգության անհրաժեշտ հմտությունների բացակայությունը 
բնակչության զգալի մասի մոտ, ինչի արդյունքում խզվում է կապը թվայնացմանը միտված 
նախաձեռնությունների և թվային մշակույթի առկա վիճակի միջև: Զուգահեռաբար, առկա է 
բնակչության որոշակի հատված, որը թվայնացման և հարակից վերափոխումների հանդեպ 
զգուշավոր է՝ անանուն լինելու և անպատժելիության զգացողությամբ, 
հեռախոսազանգային և ինտերնետային խարդախություններով, բանկային հաշիվներին և 
քարտային տվյալներին անօրինական հասանելիությամբ, ուրիշների տվյալները 
վնասակար ծրագրային ապահովմամբ խլելով և ապա հետ տրամադրելու դիմաց 
ֆինանսական փոխհատուցում պահանջելով և այլ ռիսկերով պայմանավորված: 

Թվայնացման գործընթացները ծնում են նաև նոր տեսակի գործառնական ծախքեր: 
Թվայնացմանը դիմադրելու ծախքերը ex ante գործառնական ծախքեր են, որոնք 
առաջանում են, քանի որ տնտեսական գործակալները, շատ հաճախ արժեքային 
ընկալումներից ելնելով, պատրաստ չեն դիմելու թվային լուծումներին (օրինակ՝ 
պլատֆորմներին, եթե առկա է ցանկություն պաշտպանելու անձնական տվյալները): 
Սրանք բնորոշ են օֆֆլայնից օնլայնին անցմանը: Արդյունքում նման սկզբունքներով 
առաջնորդվող կամայական գործակալ կրում է փոխազդեցության լրացուցիչ ծախքեր, 
հատկապես այն դեպքում, երբ ինստիտուցիոնալ ենթակառուցվածքը դրդում է նման 
փոխազդեցության: Ժամանակակից լուծումներն օգնում են թվայնացմանը դիմադրելու 
խնդրի հարթման գործում, եթե այդ լուծումներն օգնում են պաշտպանվել այլ կողմերի 
թշնամական գործողություններից: 
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Թվային դիմադրության ծախքերը ex post ծախքեր են՝ ծագող համապատասխան 
լուծումների կիրառությունից հետո և պայմանավորված դրանցից ծագող ձախողումներով, 
և ենթադրում են տնտեսական գործակալների դիմադրություն և կոնֆլիկտայնություն 
թվային միջավայրի ներսում: Օրինակ՝ երբ թվային պլատֆորմն ի վիճակի չէ արդյունավետ 
կոորդինացնելու գոյություն ունեցող կամ կրկին ծագող փոխազդեցությունները դա 
օգտագործողների հետ կամ ստեղծելու գործառնությունների իրականացման հավասար 
պայմաններ: Թվային դիմադրությունն արդյունքն է թվային ենթակառուցվածքների ոչ 
ֆորմալ նորմերի և ֆորմալ ալգորիթմների մերձեցման, և այդ մերձեցումից կարող է 
առաջանալ լրացուցիչ կոնֆլիկտայնություն: Մասնավորապես, եթե կիրառվում են 
արհեստական բանականության ալգորիթմներ պլատֆորմների օգտագործողների 
պահանջմունքները կանխազգալու և այդ հիմքով թիրախային առաջարկություններ անելու 
համար, կարող է ծագել լրացուցիչ թվային դիմադրություն. համապատասխան 
գործիքակազմի կիրառությամբ անձի վերաբերյալ կարելի է ստանալ ավելի շատ 
ինֆորմացիա, քան անձն իր մասին կարող է տեղյակ լինել, ինչի արդյունքում վերջինս 
կարող է դիմադրել՝ դիցուք տեղեկատվությունը դիտավորյալ կերպով խեղաթյուրելու 
եղանակով: Արդյունքում վստահության հատուկ մեխանիզմների ձևավորումը դառնում է 
ավելի քան անհրաժեշտ: 

Մասնագետների պատրաստման և թվային տնտեսությունում վերջիններիս հանդեպ 
պահանջվածության միջև կառուցվածքային-կոմպետենտային անհավասարակշռության 
ծուղակը ծագում է թվային տնտեսության կառուցման թիրախային ուղղության և կրթության 
ինստիտուտի միջև անհամաձայնեցվածության հետևանքով: Սրա չեզոքացման կարևոր 
օրինակ է տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և լայնորեն տարածված 
նորամուծությունների կիրառումը կրթական գործընթացում, սակայն դասավանդող 
անձնակազմի պակասը, ծերացումը և չհամալրվելը կամ համալրվելը մանկավարժական 
ուղղվածությամբ «վերջին հայտով» դիմող անձանցով լրջորեն վնաս են հասցնում և 
խանգարում այս նպատակի իրագործմանը: 

Համակողմանի բնույթի տեղեկատվության ստացման և իրականության վերաբերյալ 
ճշգրիտ պատկերացումների ձևավորման առումով հայտնի խնդիրներ են «արձագանքման 
խցիկը» և «ֆիլտրման փուչիկը»: Դրանք ի ցույց են դնում դիտարկվող սուբյեկտի՝ 
տեղեկատվության ստացման տեսանկյունից մասնատված և մեկուսացված լսարաններում 
գտնվելու հանգամանքը, իսկ թերտեղեկացման և կեղծ տեղեկատվության մեծ ծավալների 
կուտակման պարագայում կարող են անգամ լուրջ ազդեցություն ունենալ հանրային 
կյանքում տեղի ունեցող իրադարձությունների վրա: Տվյալ զարգացումը մատնանշում է այդ 
ծուղակներից տուժած անձանց ինֆորմացիոն մեկուսացմամբ պայմանավորված թվացյալ 
լռության վրա կենտրոնանալու անհրաժեշտությունը, քանի որ մեծ է հավանականությունը, 
որ հասարակությունն իրականում գործ ունի թափ առնող աղմուկի շրջապտույտի հետ, որը 
խիստ փոքրաթիվ շահառուների կողմից կարող է օգտագործվել հասարակական կյանքի 
անդորրի խախտման, ձևավորված նորմերի քայքայման, սեփական շահերի իրացման, 
հանրային շահերը վտանգող դիվիդենտների ստացման և նմանատիպ այլ նպատակներով: 
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Նշված իրողությունները թվային իրականության միտումների ազդեցությամբ 
դառնում են ավելի վտանգավոր: Սոցիալական ցանցերի, ինտերնետային տարբեր 
հանրույթների և այլ մեխանիզմների ազդեցությամբ վերը բերված խնդիրները, որոնք առաջ 
հանդիպում էին միայն իրական կյանքում, տեղափոխվում են վիրտուալ տարածություն և 
բազմապատկվում: Այնուամենայնիվ, հաղորդակցման և կրթական ժամանակակից 
հնարավորությունների շնորհիվ անձանց համար զգալիորեն մեծացել են գիտական և այլ 
բնույթի տեղեկատվության ստացման և համեմատման աղբյուրները: Սա նշանակում է, որ 
առկա կարծիքներին և տեսակետներին հակասող մտքերի հետ հաղորդակցությունն ավելի 
քիչ է սահմանափակված, թեև սեփական ցանկությամբ և հոգեբանական գործոններով 
պայմանավորված նշված ծուղակները դրսևորվում են անգամ այդպիսի լայն 
հնարավորություններին հասանելիության պայմաններում: Այս բացասական 
իրողությունների ազդեցության նվազեցման նպատակով պետք է հրատապ իրականացնել 
տեղեկատվության ծագման և ստացման միջոցների հսկողության, կեղծ տեղեկատվության 
բացառման և հասարակության տարբեր խմբերի՝ իրականությունից բխող 
պատկերացումների և գիտելիքների ձևավորման աշխատանքներ: 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1․  ՀՈԴՎԱԾՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄՆԵՐ /կցված են/ 

1․ Թվային փոխակերպումները պետության կայացման համատեքստում, Կառլեն 
Խաչատրյան, Արմենուհի Օրդյան, Ժիրայր Մխիթարյան, Հրաչյա Զաքարյան, Պատմություն 
և քաղաքականություն գիտական հանդես, թիվ 1 (18), Երևան, 2022։ 

         2․ Թվայնացումը, էլեկտրոնային կառավարման համակարգերը և ինստիտուտների 
փոխակերպումը, Հայկ Սարգսյան, Ռուբեն Գևորգյան, Կարինե Մինասյան, Գիտական 
Արցախ, թիվ 1 (12), Երևան, 2022։ 
 
         
 
 
 

ՀԱՎԵԼՎԱԾ 2․  ՀԱՐՑՄԱՆ ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ՀՂՈՒՄՆԵՐ 

 

Փորձագիտական հարցում՝      https://www.questionpro.com/t/AVDhAZr1HD 

Հասարակություն՝                      https://www.questionpro.com/t/AVDhAZr3sf 
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