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Բանալի բառեր – թվայնացում, թվային ինքնիշխանություն, սոցիալական 

պետություն, թվային փոխակերպումներ, էլեկտրոնային կառավարութ-

յուն, պետական կառավարում, պետության կայացածություն, տնտեսա-

կան քաղաքականություն, պետական քաղաքականություն։ 

 

ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 

Վերջին տասնամյակում պետական կառավարման արդյունավե-

տության բարձրացմանը միտված բարեփոխումների վերաբերյալ քննար-

կումների հիմնական գաղափարը հանգում է պետական կառավարման 

կառուցվածքի և գործընթացների փոփոխմանը։ Գիտական բանավեճն առ 

այն, թե կառավարման որ մոդելն է առավել համապատասխանում պե-

տության առջև ծառացած ժամանակակից մարտահրավերներին, որոնք 

են բարեփոխումների շեշտադրումները, շարունակում են մնալ ոչ միան-

շանակ։ Այդ բարեփոխումների նպատակը պետք է լինի սոսկ պաշտոնա-

պես առաջադրված նպատակների կենսագործո՞ւմը, թե՞ այն պետք է ու-

նակ լինի գեներացնելու նոր գաղափարներ, ինովացիոն տարրերի ներ-

մուծմամբ ապահովվի պետական շահերի ինստիտուցիոնալ պաշտպա-

նությունը՝ անկախ քաղաքական էլիտաների ցանկություններից։ 

Պետական կառավարման համակարգի վերափոխումների հիմնա-

կան նպատակն առավել կայացած պետության ձևավորումն է։ Ըստ որում, 

պետության կայացածության բնորոշումները բավականին բազմազան են. 

շատ կարևոր է դառնում պետության կայացածության հասկացության ըն-

կալման օպերացիոնալությունն ու հստակությունը, նրա չափման հնա-

րավորությունների բացահայտումը։ Որոշ դեպքերում պետության կայա-

ցածությունը դիտվում է որպես երկրի կարողություն, որն առավելագույնի 

է հասցնում իր զարգացվածությունն ու կայունությունը, ապահովում է իր 

և իր բնակչության պաշտպանությունը, անվտանգությունը, տարածքային 

ամբողջականությունը և սահմանների անձեռնմխելիությունը, ինչպես 

նաև դիմակայում է տարաբնույթ ճգնաժամերին1։ Այսինքն՝ պետության 

կայացածությունն իշխանության կարողությունն է բավարարելու պե-
                                                           
1 “A Glossary on Violent Conflict” by U.S. Agency for International Development & Payson 

Graduate Program in Global Development; March 2000, p. 69. 

https://definedterm.com/a/document/11570
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տության կենսական նշանակության կարիքները՝ գոյատևում, քաղաքա-

ցիների պաշտպանություն ներքին և արտաքին սպառնալիքներից, տնտե-

սական զարգացում և կայունություն, արդյունավետ կառավարում, տա-

րածքային ամբողջականության ապահովում, ինքնիշխանության պահ-

պանում և գաղափարախոսության ձևավորում:  

Առանձին վերլուծություններում պետության կայացածությունը կա-

պակցում են վերջինիս արտադրողական կարողությունների հետ և այն 

գնահատում են հասարակության կողմից ակնկալվող արդյունքներին 

հասնելու կարողությամբ1, ինչպես նաև նրանով, թե որքանով են արդյու-

նավետ աշխատում բյուրոկրատական գործընթացները2։ 

 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ՕԳՈՒՏՆԵՐԸ 

 

Գաղտնիք չէ, որ երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման առանց-

քային ծրագրերի արդյունավետ իրականացումն անքակտելիորեն կապ-

ված է կառավարչական, սոցիալական և բիզնես գործընթացներում թվա-

յին տեխնոլոգիաների ներդրման հետ։ Թվային տնտեսությանն անցումը, 

լինելով բոլոր երկրների համար քաղաքականության կարևոր առաջնա-

հերթություն, հատկապես կարևոր է զարգացող երկրների համար։ Թվա-

յին տնտեսությունը վերջիններիս համար ծնում է և՛ լուրջ մարտահրա-

վերներ, և՛ մեծ հնարավորություններ: Այդ երկրները կարող են նշանակա-

լի տնտեսական օգուտներ քաղել թվային զարգացումից3:  

Ներկայումս պետական կառավարման ոլորտում թվային փոխա-

կերպումներն ուղղված են «էլեկտրոնային կառավարությունից» դեպի 

«թվային կառավարություն» անցումն ապահովելուն։ «էլեկտրոնային կա-

ռավարության» պարագայում տեխնոլոգիաները կիրառվում են պետա-

կան կառավարման մարմինների կատարած գործողություններն ավտո-

մատացնելու, դրանց աջակցելու նպատակով, մինչդեռ «թվային կառավա-

րությունում» այդ տեխնոլոգիաները կիրառվում են պետական կառավար-

ման համակարգի արդյունքայնությունն ապահովելու նպատակով։ Այս 

դեպքում հնարավոր է դառնում լիարժեք ֆունկցիոնալ համակարգի ձևա-

վորումը, որը բաղկացած է պետական կառավարման մարմիններից, գոր-

ծարար համայնքից, ֆիզիկական և իրավաբանական անձանցից, և որտեղ 

                                                           
1 Boardman, Craig. Assessing Governance: The Importance of Evaluating Policy Outcomes in 
National Mission Areas. 2014, p. 522. 
2 Fukuyama, Francis. What Is Governance?. 2013, p. 6. 
3 Սարգսյան, Հայկ և ուրիշներ. ՀՀ տնտեսության թվային փոխակերպումների ինստի-
տուցիոնալ համակարգի ձևավորման հիմնախնդիրները․ ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2020, էջ 17։ 
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թվային կառավարությունը հանդես է գալիս որպես կապող օղակ՝ ապա-

հովելով վերը թվարկված խաղացողների փոխգործակցությունը1։ Ստաց-

վում է, որ պետությանը վերապահվում է միասնական թվային էկոհամա-

կարգի միջոցով քաղաքացիների և կազմակերպությունների փոխգործակ-

ցությունն ապահովողի և կազմակերպչի դեր։ 

Պետական կառավարման թվայնացման նախագծերի իրականաց-

ման հիմնական նպատակներն աշխատանքային և արտադրական գոր-

ծընթացների ռացիոնալացումն ու ինտեգրումն են, տվյալների և տեղե-

կատվության արդյունավետ կառավարումը, պետական առցանց ծառա-

յությունների արդյունավետ մատուցումը, ինչպես նաև մարդկանց իրա-

վունքների և հնարավորությունների ընդլայնման համար նոր ուղիների 

ներդրումը2։ Սակայն պետք է ընդունենք նաև, որ աշխարհում դեռևս գո-

յություն չունի թվայնացման չափանիշների, չափորոշիչների միասնական 

ընդունված մոտեցում։  

Պետական կառավարման թվային փոխակերպումը թույլ է տալիս 

բարձրացնել պետական կառավարման արդյունավետությունը՝ օպտիմա-

լացնելով վարչարարական գործընթացները, կրճատել բյուջետային ծախ-

սերը, արագացնել ներինստիտուցիոնալ գործընթացների իրականացու-

մը, մեծացնել հանրային կառավարման գործընթացների վերահսկելիութ-

յունը, նվազեցնել կոռուպցիոն ռիսկերը։ 

Միասնական սկզբունքներով տվյալների արդյունավետ կառավա-

րումը հնարավորություն է տալիս բարելավելու պետական ծառայութ-

յունների որակը և երկարաժամկետ հատվածում ձևավորելու առավել 

արդյունավետ և վերահսկելի հանրային քաղաքականություն3։ 

Պետական կառավարման համակարգի թվայնացման օգուտները 

պարզորոշ կերպով նկատելի են Համաշխարհային բանկի կողմից՝ հան-

րային հատվածում թվային փոխակերպման մակարդակը4 բնութագրող 

ստորև բերված գծապատկերից, որը ցույց է տալիս կառավարության 

թվային փոխակերպման և երկրի զարգացածության ու բարեկեցության 

միջև ակնհայտ դրական կապի առկայությունը։ 

Պետության և առհասարակ հասարակության տեսանկյունից տեղի 

ունեցող և սպասվող փոփոխություններն այնքան մասշտաբային են, որ ո-

                                                           
1 OECD. Recommendation of the Council on Digital Government Strategies. OECD Publishing. 

Paris. 2014, p․ 6․ 
2 United Nations. United Nations e-Government Survey 2014: E-Government for the Future We 
Want. New York: UN Publishing Section. 2014, p. 196. 
3 Հայաստանի թվայնացման ռազմավարություն, 2021-2025թթ.։ 
4 GovTech Maturity Index, The State of Public Sector Digital Transformation. World Bank, 2021, p.24. 
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րոշ հետազոտողներ թվայնացումը դիտարկում են որպես պետական կա-

ռավարման նոր մոտեցումների, նոր հայեցակարգերի շարժիչ ուժը1։ Հիմ-

նական գործընթացների և գործողությունների թվայնացման վրա հիմն-

ված պետական կառավարման վերափոխումների արդյունքում առանձնա-

հատուկ ուշադրություն է դարձվում քաղաքացիների՝ որոշումների վրա 

ազդելու առավել լայն գործիքակազմի ներդրմանը, ինչպես նաև պետական 

կառավարման մարմինների կողմից մատուցվող ծառայություններից բա-

վարարվածության մակարդակի էական բարձրացմանը2։ Որոշ վերլուծա-

բաններ թվայնացման օգուտների թվարկման ժամանակ առավել մեծ ու-

շադրություն են դարձնում կազմակերպական կառուցվածքի պարզեցման 

և ռեսուրսների առավել խնայողաբար օգտագործման հարցերին3։ 

 

 

 

Գծապատկեր 1. Հանրային հատվածում թվային փոխակերպման 

մակարդակն աշխարհում։ 
 

Հարկ ենք համարում շեշտել, որ պետական կառավարման թվայնա-

ցումը չի կարող ինքնաբերաբար, առանց դրա կենսունակ միջավայրի 

                                                           
1 Margetts, Hellen, and Dunleavy, Patrick. “The second wave of digital-era governance: a quasi-

paradigm for government on the Web”. Philosophical Transactions of the Royal Society. 2013. 

Vol. 371. No. 1987, pp. 6-7. 
2 Bannister, Frank, and Connolly, Regina. “ICT, public values and transformative government: A 

framework and programme for research”. Government Information Quarterly. 2014. Vol. 31. No. 

1. P. 120. 
3 O’Reilly, Tim. “Government as a Platform”. Innovations: Technology, Governance, Globaliza-

tion. 2011. Vol. 6. No. 1. P. 16. 
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ստեղծման ու ներազդման լծակների արդյունավետ փոխգործակցման 

պայմանների երաշխավորել առաջընթացը։ Գաղտնիք չէ, որ գերատեսչա-

կան թվայնացումը հանգեցնում է մեծաքանակ, ֆունկցիոնալ առումով 

միմյանց կրկնող տեղեկատվական համակարգերի ստեղծման։ Հատկա-

պես զարգացող երկրներում թվային տեխնոլոգիաների կիրառման արդ-
յունավետությունը ցածր է այն պատճառով, որ մեծ մասամբ ոչ թե ամբող-
ջական գործընթացներն են թվայնացվում, այլ դրանց առանձին բաղադ-
րիչներ, և արդյունքում ստացվում է, որ էլեկտրոնային եղանակով իրա-

կանացվում են լոկ որոշ գործառույթներ։  

2001 թվականից սկսած էլեկտրոնային կառավարությանը նվիրված 

տասնյակ ուսումնասիրություններ կատարելով՝ ՄԱԿ-ը եզրահանգում է, 

որ կայուն և կենսունակ հասարակություն կերտելու ճանապարհին է-
լեկտրոնային կառավարությունների ձևավորումն ու դրանց հետզհետե 
կատարելագործումն այլընտրանք չունի1։ 

Պետական կառավարման թվայնացման արդյունքը հիմնականում 

ասոցացվում է դրա որակի բարձրացման և ծախսերի նվազման հետ։ Հե-

տազոտությունները հիմնականում վերաբերում են թվայնացման որակի 

հետ կապված հարցերին, իսկ ծախսերի վերլուծության և այդ բաղադրիչով 

արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանություն դեռևս մշակված չէ։ 

Պետական կառավարման արդյունավետության վերլուծությունը պահան-

ջում է գնահատել մի կողմից պետական ծառայողների և նրանց աշխա-

տանքի արտադրողականության կապը, մյուս կողմից՝ պետական կառա-

վարման համար հատկացվող ֆինանսական միջոցների և նոր տեխնոլո-

գիաների ներդրման հետևանքով ծախսերի տնտեսման կապը։ Այս հարցե-

րի անորոշությունը հանգեցնում է ռեսուրսների ոչ արդյունավետ օգտա-

գործման, երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացման պոտենցիալի ոչ լիար-

ժեք օգտագործման, ինչպես նաև հասարակության կողմից պետական ինս-

տիտուտների նկատմամբ ունեցած վստահության նվազման։ 

 
ԵՐԿՐՆԵՐԻ ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ՎԱՐԿԱՆՇՈՒՄԸ 

 

Յուրաքանչյուր երկիր տարբեր նպատակներ է սահմանում պետա-

կան կառավարման համակարգում թվային գործիքների կիրառման հա-

մար և յուրովի է գործադրում այդ նպատակների իրագործումը։ Որոշ 

երկրներ իրապես հաջողում են այդ ճանապարհին, իսկ որոշներն էլ դան-

դաղ տեմպերով են առաջ շարժվում։ Տարբեր երկրներում էլեկտրոնային 
                                                           
1 United Nations. United Nations e-Government Survey 2018. New York: UN Publishing Section. 

2018, pp. 193-194. 
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կառավարության հայեցակարգի ներդրման բազմաթիվ փորձերի արդ-

յունքների ուսումնասիրությունից պարզ է դառնում, որ դրանցից քչերն են 

հասել այն նպատակին, որի համար մշակվել են1։ Պետական կառավար-

ման թվայնացման հաջողությունների կոմպորատիվ, համեմատական 

վերլուծությունների համար որոշակի ցուցանիշների մշակման անհրա-

ժեշտություն է առաջանում, որի հիման վրա էլ հնարավոր է դառնում 

ստեղծել երկրների թվայնացման մակարդակի վարկանիշեր։    

Վարկանշման առումով ամեն տարի հաշվարկվում են էլեկտրոնա-

յին 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 մար-

միններին դիմող քաղաքացիների մասնաբաժինը։ Որպես կանոն, նմանա-

տիպ ցուցանիշներն օգտագործվում են ոչ միայն պետությունների միջև 

առկա տարբերություններն ամրագրելու և համապատասխան վարկա-

նիշներ ձևավորելու նպատակով, այլև գնահատելու համար այս կամ այն 

երկրի կողմից էլեկտրոնային կառավարություն զարգացնելու ջանքերը։  

Վարկանիշային ցուցակներից ամենից օգտագործելին ՄԱԿ-ի 

էլեկտրոնային կառավարության ցուցիչն է, որն արտացոլում է երկրի 

տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդավարական զարգացման աստի-

ճանը։ 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 բ-

նակչության խտության ցուցանիշի միջոցով)։ 

 

                                                           
1 Al-Khouri, Ali. “An Innovative Approach for e-Government Transformation”. International 
Journal of Managing Value and Supply Chains. 2011, vol. 2, No. 1. P. 40. 
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Գծապատկեր 2. ՏՀՏ-ի զարգացման համաթիվը ԱՊՀ և ԿԱԵ երկրներում, 2020թ․ 

Աղբյուր՝ Համաշխարհային բանկի տվյալների հենք: 
 

Թվային տնտեսության չափերը նեղ սահմանմամբ որպես տնտե-

սության տեղեկատվական հաղորդակցական տեխնոլոգիաների (ՏՀՏ) 

հատված բնութագրելու պարագայում գնահատվում են ՏՀՏ զարգացման 

բաղադրյալ ցուցչի հիման վրա։ Այս ցուցանիշով Հայաստանի դիրքը հա-

մադրելի երկրների շարքում ներկայացված է գծապատկեր 2-ում: 

Հաշվի առնելով ՏՀՏ շուկայի միջազգայնացման բարձր մակարդա-

կը, նպատակահարմար է դիտարկել նաև ՏՀՏ ծառայությունների արտա-

հանման ու ներմուծման ցուցանիշները: Հայաստանի Հանրապետության 

համար դրանք 2020 թվականին կազմել են 4.5% և 0.6%, համապատաս-

խանաբար: Այս ցուցանիշներով Հայաստանը համադրելի երկրների շար-

քում գտնվում է ցածրագույն ցուցանիշներ ունեցող երկրների հնգյակում։ 

Թվայնացման գործընթացների իրականացման արագությունը և թ-

վային փոխակերպումների ինտենսիվությունն առավել ընդգրկուն բնու-

թագրվում են Կյանքի թվային որակի համաթվով1 (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 կեն-

սամակարդակն արդի ժամանակներում մեծապես կանխորոշվում է թվա-

յին կենսամակարդակով՝ հաշվի առնելով թվային տեխնոլոգիաների և թ-

                                                           
1 Աղբյուր՝ https://surfshark.com/dql2020։ 
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վայնացման գործընթացների ներթափանցումը կենսագործունեության 

բոլոր ոլորտներ։ 

Համաթիվը 2020 թվականի համար տալիս է աշխարհի 85 երկրնե-

րում «թվային բարեկեցության» մակարդակի գնահատականը։ Այս գնահա-

տականով Հայաստանի Հանրապետությունն զբաղեցնում է ցածրագույն 

հորիզոնականն ԱՊՀ և ԿԱԵ երկրների շարքում, ինչը խոցելի դիրք է հա-

մադրելի երկրների հետ համեմատական մրցակցային առավելությունների 

ապահովման և երկրի հետագա զարգացման ապահովման առումով։  

Մեկ այլ՝ ՄԱԿ-ի «Էլեկտրոնային կառավարում» հարցման համա-

ձայն՝ առցանց պետական ծառայությունների զարգացման ցուցանիշով 

193 երկրների շարքում ՀՀ-ն զբաղեցնում է 68-րդ հորիզոնականը՝ զիջելով 

Ղազախստանին, ՌԴ-ին և Բելառուսին։ 

Իսկ արհեստական բանականությանը կառավարության պատ-

րաստվածության համաթվով, որը ցույց է տալիս, թե որքանով է պատ-

րաստ տվյալ երկրի կառավարությունը կիրառելու արհեստական բանա-

կանությունը բնակչությանը հանրային ծառայություններ մատուցելու հա-

մար, ՀՀ-ն զբաղեցնում է 77-րդ տեղը 172 երկրների շարքում և ցածրա-

գույն 6-րդը՝ համադրելի երկրների շարքում (42․7%): 

 

 

Գծապատկեր 3․ Կյանքի թվային որակի համաթիվն 

 ԱՊՀ և ԿԱԵ երկրներում, 2020թ․ 

 
Չնայած էլեկտրոնային կառավարության համեմատական վերլու-

ծության և թվային եղանակով ծառայությունների մատուցման հիման 

վրա երկրների դասակարգման կարևորությանը՝ փորձագետների շրջա-

նում միասնական մոտեցում չկա դրանցից առավել ընդունելի մեթոդի 
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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 առանձնահատկությունները1։ Բացի այդ, հիմնականում բացա-

կայում է տեղեկատվությունը քաղաքացիների կողմից էլեկտրոնային կա-

ռավարության 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 ան-

հասկանալի 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 ունե-

նալով ավելի լավ դիրք գրավելու այս կամ այն վարկանիշում, ձգտում են բա-

րելավելու կոնկրետ ցուցանիշ, այլ ոչ թե հաշվի առնելու հասարակության 

պահանջներն ու ընկալումներն էլեկտրոնային կառավարությունից2։  

 
ԹՎԱՅԻՆ ԻՆՔՆԻՉՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԹՎԱՅԻՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆԸ 

 

Թվային սահմանադրականության3 հարացույցի ձևավորումը պայ-

մանավորված է թվայնացման գործընթացների արդյունքում հանրային 

իշխանությունից տարբերվող քվազի-հանրային իշխանության առաջաց-

մամբ, որը կրում է վերազգային բնույթ և պատկանում թվային տեխնոլո-

գիաների 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 

                                                           
1 Machova, Renáta, and Lněnička, Martin. “Reframing E-Government Development Indices with 

Respect to New Trends in ICT”. Review of Economic Perspectives. Narodohospodařsky Obzor, 
2015. vol. 15, No 4. P. 386. 
2 Siskos, Eleftherios, et al. “Multicriteria Decision Support For Global E-Government Evaluation”. 

Omega, 2014, No 46. P. 53. 
3 Giovanni De Gregorio, The rise of digital constitutionalism in the European Union, Oxford 

University Press and New York University School of Law․ 2021 

https://www.researchgate.net/profile/Renata-Machova
https://www.researchgate.net/profile/Martin-Lnenicka
https://www.researchgate.net/profile/Eleftherios-Siskos
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է1: Թվային հասարակարգի պայմաններում թվային ինքնիշխանությունը 

բնորոշվում է որպես սեփական թվային տվյալների հանդեպ իշխանութ-

յան առկայություն2։ 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 դոլարի3: Համաշխարհային տնտեսա-

կան համաժողովի 2020թ. իրականացված «Համաշխարհային ռիսկերի ըն-

կալման հարցման» համաձայն՝ միջնաժամկետ հորիզոնում (3-5-ամյա) ՏՏ 

ենթակառուցվածքի խափանումը դիտարկվում է որպես համաշխարհա-

յին տնտեսության թիվ 1 սպառնալիքը (հարցվածների 53.3%-ի կարծի-

քով)՝ իր նշանակալիությամբ գերազանցելով այնպիսի գործոնների, ինչ-

պիսիք են գների անկայունությունը, պարտքային ճգնաժամերը, միջպե-

տական կոնֆլիկտները և այլն4: 

Համաշխարհային կիբերանվտանգության համաթվի համաձայն5՝ 

2020թ. Հայաստանը կիբերանվտանգության մակարդակով զբաղեցրել է 90-

րդ տեղն աշխարհի 193 երկրների շարքում և ամենացածր մակարդակնե-

րից մեկը համադրելի երկրների շարքում (ԱՊՀ և ԿԱԵ) (գծապատկեր 4): 

 

 

Գծապատկեր 4. Համաշխարհային կիբերանվտանգության  

համաթիվ, 2020թ. 

                                                           
1 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 1։ 
2 https://www.techopedia.com/definition/33887/digital-sovereignty 
3 https://cybersecurityventures.com/cybercrime-damages-6-trillion-by-2021/ 
4 The Global Risks Report, 16th Edition,World Economic Forum, 2021. 
5 Global Cybercecurity Index, 2020. 
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Թեև Հայաստանի թվայնացման ռազմավարությունը նախատեսել է 

Ազգային կիբերանվտանգության գերազանցության կենտրոնի ստեղծում, և 

նախանշվել են այդ կենտրոնի հիմնական գործառույթներն ու ապահովվե-

լիք վերջնարդյունքները, այնուհանդերձ, Հայաստանի Հանրապետության 

կիբերանվտանգության ճարտարապետությունը շարունակում է մնալ խո-

ցելի, ինչը հատկապես պայմանավորված է ազգային օրենսդրությունում և 

գործնական կառուցակարգերում Կրիտիկական տեղեկատվական ենթա-

կառուցվածքների սահմանման, դրանց զատորոշման չափանիշների և ռե-

գիստրի բացակայությամբ։ Անհրաժեշտ է մշակել վերջիններս՝ առաջնորդ-

վելով ԵՄ կիբերանվտանգության գործակալության ստանդարտներով1։ 

Հարկավոր է մշակել կիբերտիրույթում արտակարգ իրավիճակնե-

րին արձագանքման պլան, ինչպես նաև պարբերաբար իրականացնել 

համապատասխան սիմուլյացիոն վարժանքներ՝ նմանատիպ սթրեսային 

իրավիճակներում պետության և հանրության արձագանքման կարողութ-

յունները մեծացնելու և Հայաստանի թվային անխափանությունը երաշ-

խավորելու համար։ 

Թվային սահմանադրականության հաջորդ բաղադրիչը թվային սո-
ցիալական պետությունն է։  

Տնտեսական հարաբերություններում ունեցած իրենց դերակատար-

մամբ պետությունները բաժանվում են երկու լայն խմբի՝ սոցիալական և ա-

զատական պետություններ։ Չնայած երկու դեպքում էլ տնտեսական կարգը 

հիմնված է շուկայական տնտեսական հարաբերությունների վրա, այնու-

հանդերձ, սոցիալական պետություններն ստանձնում են տնտեսական հա-

րաբերություններում անխուսափելիորեն առաջացող «սոցիալական ան-

հարթությունները» (աղքատությունը, եկամուտների բևեռացումը, գոր-

ծազրկությունը և այլն) նպատակային պետական քաղաքականությունների 

միջոցով մեղմելու պարտականություններ, այդ թվում՝ սոցիալական օգնութ-

յան, սոցիալական ապահովության և սոցիալական ապահովագրության պո-

զիտիվ պետական քաղաքականությունների վարման  ճանապարհով։  

Հայաստանի Հանրապետությունը Սահմանադրության 1-ին հոդվա-

ծով իրեն հռչակել է սոցիալական պետություն։ Այս հիմնարար սկզբունքն 

իր հետագա որոշակիացումն է ստացել Սահմանադրության 12-րդ հոդ-

վածում, որտեղ, որպես ՀՀ տնտեսական կարգի հիմք, ամրագրվել է սո-

ցիալական շուկայական տնտեսության սկզբունքը։ 

Սոցիալական շուկայական տնտեսության հայեցակարգը դիրքա-

վորվում է երկու այլընտրանքային ծայրահեղ մոտեցումների միջև՝ շու-
                                                           
1 National Cyber Security Strategies, Practical Guide on Development and Execution, EUCA, 

2012. 
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կայական մեխանիզմի գերագնահատված և պետության թերագնահատ-

ված կարգավորիչ դերով ուղեկցվող ազատական շուկայական տնտե-
սության (անգլոսաքսոնական մոդել, որին առավելապես հարում է ԱՄՆ-

ի, Միացյալ Թագավորության, Կանադայի, Ավստրալիայի, Իռլանդիայի, 

Նոր Զելանդիայի տնտեսական կարգը) և հանրային սեփականության գե-

րակայությամբ ու պլանային տնտեսության տարրերով բնութագրվող սո-
ցիալիստական շուկայական տնտեսության (Չինաստանի տնտեսական 

կարգն է)`հանդիսանալով սոցիալական պետություններին ամենաբնորոշ 

տնտեսակարգը1։ 

Թվային սոցիալական պետությունները սահմանվում են որպես պե-

տություններ, որոնք ունեն թվային տվյալներով և տեխնոլոգիաներով ա-

ռաջնորդվող սոցիալական պաշտպանության և օգնության համակարգեր, 

որոնք օգտագործվում են ավտոմատացման, կանխատեսման, նույնակա-

նացման, բացահայտման, թիրախավորման և պատասխանատվության 

ենթարկման նպատակներով2։  

Թվային սոցիալական պետությունում կարևոր նշանակություն է 

ձեռք բերում թվային սոցիալական արդարության գաղափարը, որն ար-

տացոլվում է թվային գործիքներից օգտվելու գործընթացում ներառակա-

նության մակարդակով։ Թվային գրագիտության ցածր մակարդակը հա-

սարակության որոշակի շերտերին զրկում է թվայնացման օգուտներից 

օգտվելու հնարավորությունից, որն ինքնին սոցիալական բևեռացվացութ-

յան խորացման ազդակ է հանդիսանում թվային հասարակարգում։ Նույն-

պիսի խնդիր է համացանցին հասանելիության սահմանափակ մակար-

դակը։ Որպես կանոն, հասարակության աղքատ շերտերին է բնորոշ թվա-

յին 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 հաղ-

թահարեն ներառականությանը միտված նպատակաուղղված սոցիալա-

կան քաղաքականության միջոցով։ 

Այսպիսով, մարդու սոցիալ-տնտեսական իրավունքների պաշտպա-

նությունը թվային սոցիալական պետությունում ստանում է նոր իմաստ, 

որը մարտահրավեր է ժամանակակից սոցիալական պետությունների 

համար։ 

                                                           
1 Marktanner M․, “Addressing the Marketing Problem of the Social Market Economy”, Berlin 60 

Years of Social Market Economy - Formation, Development and Perspectives of a Peacemaking 

Formula, 2010, pp. 170-188. 
2 Report of the Special rapporteur on extreme poverty and human rights, A/74/48037, UN, 2019. 
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ԹՎԱՅՆԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԸ ԵՎ 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 ի-

ներցիոն բնույթ՝ այնքանով, որքանով մասնավոր հատվածը, ելնելով գոր-

ծարար շահից, հնարավորություն է ունեցել իրականացնելու թվային փո-

խակերպումներ միկրոմակարդակում, ինչպես նաև առանձին պետական 

գերատեսչությունների մակարդակով տեղի են ունեցել հատվածական 

փոխակերպումները։ 

Պետությունը թերացել է ռազմավարական առաջնորդության առու-

մով։ Մասնավորապես՝ 2018 թվականին ՀՀ կառավարությունը հավա-

նություն տվեց «Թվային օրակարգ-2030» ռազմավարությանը, որը մնաց 

անկատար։ Փոխարենը, 2021 թվականին ընդունվել է Հայաստանի թվայ-

նացման նոր ռազմավարություն՝ նախատեսված 2021-2025թթ. համար։ 

ՀՀ թվայնացման ռազմավարությունն առաջիկա հնգամյակում հիմ-

նականում թիրախավորել է կազմակերպչական և կառուցակարգային մի-

ջոցառումների իրականացումը։ Մեր կարծիքով՝ Հայաստանի տնտեսութ-

յան թվայնացման ճյուղային միջոցառումների վերաբերյալ համակարգված 

տեսլականի բացակայությունը, միջնաժամկետ հատվածի համար ծրագ-

րային միջոցառումների ու ժամկետների ամրագրումը թվային փոխակեր-

պումների հաջող ընթացքի հիմնական խոչընդոտն է լինելու։ Էական հիմ-

նախնդիր է նաև ռազմավարություն-պետական բյուջե թույլ կապը։ Չնայած 

թվայնացման ռազմավարությամբ նախանշված թիրախներին՝ դրանք ի-

րենց բավարար ամրագրումը չեն ստանում ՀՀ պետական բյուջեի մասին 

ամենամյա օրենքներում։ Մասնավորապես, ՀՀ 2022 թվականի պետական 

բյուջեի նախագծում Բարձր տեխնոլոգիական արդյունաբերության էկո-

համակարգի, թվայնացման և շուկայի զարգացման ծրագրի գծով նախա-

տեսվել 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 աքսելե-
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րացիոն վերապատրաստման միջոցառումներին մասնակցությունը, և 

այլն։ Ակնհայտ է, որ շահառուների նման նեղ կազմի պայմաններում ռազ-

մավարության կենսագործումը խնդրահարույց է դառնում։ 

 
ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ 

 

Վերը բերված վերլուծությունը պետության կայացվածության, նրա 

տնտեսական և քաղաքական հիմնահարցերի վերաբերյալ թույլ է տալիս 

եզրահանգել, որ. 

 Ներկայումս պետական կառավարման ոլորտում թվային փոխա-

կերպումներն ուղղված են «էլեկտրոնային կառավարությունից» դեպի 

«թվային կառավարություն» անցումն ապահովելուն։ «էլեկտրոնային կա-

ռավարության» պարագայում տեխնոլոգիաները կիրառվում են պետա-

կան կառավարման մարմինների կատարած գործողություններն ավտո-

մատացնելու, դրանց աջակցելու նպատակով, մինչդեռ «թվային կառավա-

րությունում» այդ տեխնոլոգիաները կիրառվում են պետական կառավար-

ման համակարգի արդյունքայնությունն ապահովելու նպատակով։  

 Չնայած էլեկտրոնային կառավարության համեմատական վեր-

լուծության և թվային եղանակով ծառայությունների մատուցման հիման 

վրա երկրների դասակարգման կարևորությանը՝ փորձագետների շրջա-

նում միասնական մոտեցում չկա դրանցից առավել ընդունելի մեթոդի 

կամ լավագույն փորձի առումով։ 

 Պետական կառավարման թվայնացումը չի կարող ինքնըստինք-

յան երաշխավորել դրա արդյունավետությունը։ Գաղտնիք չէ, որ գերա-

տեսչական թվայնացումը հանգեցնում է մեծաքանակ, ֆունկցիոնալ առու-

մով միմյանց կրկնող տեղեկատվական համակարգերի ստեղծման։  

 Զարգացող երկրներում թվային տեխնոլոգիաների կիրառման 

արդյունավետությունը ցածր է այն պատճառով, որ մեծ մասամբ ոչ թե 

ամբողջական գործընթացներն են թվայնացվում, այլ դրանց առանձին բա-

ղադրիչներ, և արդյունքում ստացվում է, որ էլեկտրոնային եղանակով ի-

րականացվում են լոկ որոշ գործառույթներ։ 

 Ներկայումս ամբողջ աշխարհում տեղի ունեցող թվային փոխա-

կերպումները լայնորեն ներդրվում են նաև պետական կառավարման հա-

մակարգում՝ նպատակ ունենալով ամբողջական ինտեգրված համակար-

գերի միջոցով ապահովելու մատուցվող պետական ծառայությունների ո-

րակը և դրանցից քաղաքացիների բավարարվածության աստիճանը։ Թ-

վայնացումը բարձրացնում է պետական համակարգի աշխատանքի արդ-
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յունավետությունը՝ նպաստելով առավել արդյունավետ սոցիալ-տնտեսա-

կան զարգացման ծրագրեր իրագործելուն։ 

 Թվային փոխակերպումների լույսի ներքո վերարժևորվում են պե-

տականագիտական ավանդական հիմնադրույթները։ Մասնավորապես, 

երկրի ինքնիշխանության նոր բաղադրիչ է դառնում թվային ինքնիշխա-

նությունը, որը ենթադրում է կիբերանվտանգության գործուն կառուցա-

կարգերի առկայություն, կառուցակարգեր, որոնք ունակ են երաշխավորե-

լու պետության կրիտիկական թվային ենթակառուցվածքների անվտանգ և 

անխափան աշխատանքը։ Սոցիալական պետության նոր խնդիր է դառ-

նում թվային սոցիալական արդարության ապահովումը՝ որպես ժամանա-

կակից սոցիալական շուկայական տնտեսության էական նպատակ։ 

 Մեր կարծիքով՝ Հայաստանի թվային փոխակերպման անբավա-

րար արագությունը հետևանք է թույլ ռազմավարական առաջնորդության։ 

Հայաստանում թվայնացման գործընթացները մեծապես կրել են իներ-

ցիոն բնույթ, առանձին պետական գերատեսչություններ իրականացրել 

են հատվածական փոխակերպումներ։ 

 

Карлен Хачатрян, Арменуи Ордян, Жирайр Мхитарян, Грачья Закарян, 

Цифровые трансформации в контексте становления государства - В третьем 

тысячелетии, когда мировая экономика вступила в период четвертой про-

мышленной революции, вопрос обеспечения эффективного процесса циф-

ровой трансформации в государственном секторе приобретает особую важ-

ность как необходимая предпосылка становления современного государства. 

В связи с актуальностью и важностью этого вопроса большинство правитель-

ств во всем мире приняли и осуществляют стратегии цифровой трансформа-

ции, что делает цифровую повестку дня неотъемлемой частью повестки дня 

государственного управления. Данная работа посвящена исследованию вза-

имодействий цифровых трансформаций и становления государства, в рамках 

чего была проведена переоценка представлений о конституционности, су-

веренитете и социальном государстве в свете цифровизации, проанализиро-

ваны двойственные воздействия цифровизации системы государственного 

управления, с точки зрения как предоставляемых выгод, так и возникающих 

рисков, на основе сложившихся в международной практике механизмов 

оценки выявлены основные подходы к рейтингу цифровизации, зафиксиро-

ваны современные тенденции процессов цифровизации в Республике Арме-

ния и существующие недостатки. Выводы исследования могут рассматри-

ваться как ориентиры для совершенствования государственной политики в 

этой сфере и быть основой для разработки мероприятий по повышению эф-
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фективности цифровых преобразований, их реализации, и внедрения соот-

ветствующих механизмов контроля. 

Karlen Khachatryan, Armenuhi Ordyan, Zhirayr Mkhitaryan, Hrachya 

Zakaryan, Digital Transformations in the Context of State Capacity - In the third 

millennium, when the world economy has entered the period of the fourth in-

dustrial revolution, the issue of ensuring the effective process of digital trans-

formation in the public sector becomes especially important as an essential pre-

condition for the capacity of a modern state. Due to the topicality and im-

portance of the issue, the majority of governments around the world have 

adopted and are pursuing digital transformation strategies, making the digital 

agenda an integral part of the public administration agenda. This paper is de-

voted to the study of the interactions between digital transformations and the 

state-building, in the framework of which the perceptions of constitutionality, 

sovereignty and the welfare state were re-evaluated in the light of digitalisa-

tion; the dual effects of digitalisation of the public administration system were 

analyzed, both in terms of benefits provided and emerging risks; the main ap-

proaches to the rating were revealed, using the evaluation mechanisms prevail-

ing in the international practice; the current tendencies of the digitalisation 

processes in the Republic of Armenia and the existing shortcomings were regis-

tered. The findings of the study can be considered as guidelines for public poli-

cy refinement in this area and be a basis for the development and implementa-

tion of steps for increasing the efficiency of digital transformations and appro-

priate monitoring mechanisms. 

 

 

 

Ուղարկվել է խմբագրություն 03․02․2022թ․ 

Գրախոսվել է 03․02․2022թ․ 
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ՀԱՄԱՑԱՆՑԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

https://www.iosco.org/library/pubdocs/pdf/IOSCOPD296.pdf 
https://www.sec.gov/rules/final/2014/33-9638.pdf 
https://www.sec.gov/spotlight/dodd-frank/assetbackedsecurities.shtml 
file:///C:/Users/Home%20PC/Downloads/German%20CB%20regulation.pdf 
file:///C:/Users/Home%20PC/Downloads/German%20CB%20regulation.pdf 

«Ապահովվապ հիպոտեկային պարտատոմսերի մասին» ՀՀ օրենք, 

հոդված 12 
«Ապահովվապ հիպոտեկային պարտատոմսերի մասին» ՀՀ օրենք, 

հոդված 8 
file:///C:/Users/Home%20PC/Desktop/New%20folder%20(3)/bcbs269.pdf 
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 6/01-Ը «ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԴՐԱՄՆԵՐԻ 

ԳՐԱՆՑՈՒՄԸ ԵՎ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ»  
ԿԱՆՈՆԱԿԱՐԳ 6/02 «ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ ՀԻՓՈԹԵՔԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՏՈՄՍԵՐԻ 

ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ՌԵԳԻՍՏՐԻ ՎԱՐՄԱՆ, ՌԵԳԻՍՏՐՈՒՄ 

ՆԵՐԱՌՎԱԾ ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ՝ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒ-

ԹՅԱՆ ԿԵՆՏՐՈՆԱԿԱՆ ԲԱՆԿ ՆԵՐԿԱՅԱՑՄԱՆ ԿԱՐԳԸ»  
 

 

 

Ուղարկվել է խմբագրություն 18․02․2022թ․ 

Գրախոսվել է 18․02․2022թ․ 

 

 

 

 

 

 

https://www.sec.gov/rules/final/2014/33-9638.pdf
file:///C:/Users/Home%20PC/Downloads/German%20CB%20regulation.pdf
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ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ 
 

Աննա Մկրտիչյան – ԵՊՀ-ի տպագիր և հեռարձակվող լրատվա-

միջոցների ամբիոնի դասախոս, Արդարադատության ակադեմիայի 

համագործակցության և հանրային կապերի բաժնի ղեկավար 

(anna.mkrtichyan555@gmail.com) 

 

Արմենուհի Օրդյան – ՀՊՏՀ Կառավարման ամբիոնի դոցենտ, 

տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ (Ordyan.a@yandex.ru) 

 

Գարիկ Քեռյան - Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների 

ամբիոնի վարիչ, քաղաքական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր 

(garik_keryan@mail.ru) 

 

Գևորգ Ղալաչյան - ԵՊՀ, տնտեսագիտության և կառավարման 

ֆակուլտետի տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական մոդելավորման 

ամբիոնի ասպիրանտ (gevghalachyan@gmail.com) 

 

Ժիրայր Մխիթարյան – ԵՊՀ, Տնտեսագիտության և միջազգային տնտե-

սական հարաբերությունների ամբիոնի ասիստենտ, տնտեսագիտության 

թեկնածու (zhirayr.mkhitaryan@yahoo.com) 

 

Լուսինե Մինասյան – ԵՊՀ  և  ՀՖՀ դասախոս, (minlusine@gmail.com) 

 

Հովհաննես Մելքումյան - ՀՀ Պետական կառավարման ակադեմիայի 

ասպիրանտ (hovhannesmelkumyan@paara.am) 
 

Հրաչյա Զաքարյան – ԵՊՀ  Տնտեսագիտության մեջ մաթեմատիկական 

մոդելավորման ամբիոնի ասպիրանտ (hrachya.zaqaryan@ysumail.am) 

 

Մարտին Աղաջանյան - ԵՊՀ  Միջազգային հարաբերությունների ֆակուլ-

տետի Հանրային կառավարման բաժնի մագիստրանտ 

(martin1998yan@gmail.com) 
 

Նունե Մելքոնյան - ԵՊՀ Դիվանագիտական ծառայության և 

մասնագիտական հաղորդակցման ամբիոնի ասիստենտ 

(melkonyanune@yahoo.com)  
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Ռաֆիկ Խաչատրյան – ԵՊՀ Արևելագիտության ֆակուլտետի Թյուրքագի-

տության ամբիոնի ասպիրանտ (rafael.khachatryan77@gmail.com) 

 

Սեպուհ Ներսիսյան – ՀՊՄՀ Գեղարվեստական ֆակուլտետի մագիստ-

րանտ (sepuh-nersisyan1999@mail.ru) 

 

Վահե Պողոսյան - ԵՊՀ միջազգային հարաբերությունների ֆակուլտետի 

Քաղաքական ինստիտուտների և գործընթացների ամբիոնի ասպիրանտ։ 

ՀՀ վարչապետի աշխատակազմ (vahepoghosyan7@gmail.com) 

 

Վարսենիկ Սարգսյան -  Տնտեսագիտության թեկնածու, ԵՊՀ Նորարարու-

թյան տնտեսագիտության ամբիոնի դասախոս (v.sargsyan@ysu.am) 

 

Կառլեն Խաչատրյան – ԵՊՀ Կառավարման և գործարարության ամբիոնի 

վարիչ, տնտեսագիտության թեկնածու, դոցենտ (karlen.khachatryan@ysu.am) 

 

Վալերի Թունյան - Պատմական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր, ՀՀ 

ԳԱԱ Պատմության ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող 

(tounyan@rambler.ru) 
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ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄՇԱԿՈՒՅԹ 

 
ВАЛЕРИЙ  ТУНЯН 

ПОДХОДЫ К ПРИЗНАНИЮ ГЕНОЦИДА АРМЯН  

В КОНЦЕ ХХ - НАЧ. ХХI  ВВ. ------------------------------------------ 3 

 

ԱՆՆԱ ՄԿՐՏԻՉՅԱՆ 

ԱՆԿԱԽ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՄԱՄՈՒԼԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄԸ՝   

ՀԱՅ-ԱԴՐԲԵՋԱՆԱԿԱՆ ՀԱԿԱՄԱՐՏՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈԻՄ (1991-1994 ԹԹ.) ---------------------------------- 15 

 
ՍԵՊՈՒՀ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ 

ՄԻՍԱԿ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆԻ  ՔԱՆԴԱԿԱԳՈՐԾԱԿԱՆ  

ԱՐՎԵՍՏԸ -------------------------------------------------------------- 27 

 

ՔԱՂԱՔԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԳԱՐԻԿ ՔԵՌՅԱՆ, ՎԱՀԵ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԼԻԴԵՐ ԵՎ ԼԻԴԵՐՈՒԹՅՈՒՆ 

ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ  ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՄՏՔԻ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ  ------------------------- 40 

 

ՄԱՐՏԻՆ ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ 

ՀԱՆՐԱՅԻՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅԱՆ 

ԺՈՂՈՎՐԴԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԵՐՊԱՐԱՆԱՓՈԽՄԱՆ  

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ------------------------- 52 
 

ՌԱՖԻԿ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ  

ԷԳԵՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ՍՐԱՑՈՒՄԸ ՀՈՒՅՆ-ԹՈՒՐՔԱԿԱՆ 

ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ 1990-ԱԿԱՆ ԹԹ. ------------------- 63 

 

ՆՈՒՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ 

ԱՐԵՎՄՏՅԱՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ 

ՀԵՏ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅԱՆ  

ԱՐՏԱՔԻՆ ԱԶԴԱԿՆԵՐԸ ---------------------------------------------- 79 
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ՏՆՏԵՍԱԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ 
 

GEVORG GHALACHYAN 

DATA INTERCHANGE BIASES AND ITS IMPACT  

ON ALGORITHMIC FAIRNESS ---------------------------------------- 89 

 

ՎԱՐՍԵՆԻԿ ՍԱՐԳՍՅԱՆ 

ՀՀ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ  ՍՆԱՆԿԱՑՄԱՆԸ  

ԽՈՉԸՆԴՈՏՈՂ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԸ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  

ՈՐՈՇ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ ---------------------------------------------- 99 

 

ԿԱՌԼԵՆ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ, ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՕՐԴՅԱՆ, 

ԺԻՐԱՅՐ ՄԽԻԹԱՐՅԱՆ, ՀՐԱՉՅԱ ԶԱՔԱՐՅԱՆ 

ԹՎԱՅԻՆ ՓՈԽԱԿԵՐՊՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  

ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ ------------------------------------- 113 

 

ՀՈՎՀԱՆՆԵՍ ՄԵԼՔՈՒՄՅԱՆ 

ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԻ ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ԵԿԱՄՈՒՏՆԵՐԻ ԱՄՐԱՊՆԴՄԱՆ 

ՆՈՐ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՄԱՆ  

ՀԻՄՔԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ ---------------------------------------------------- 129 

 

ԼՈՒՍԻՆԵ ՄԻՆԱՍՅԱՆ 

«ԱՐԺԵԹՂԹԱՎՈՐՎԱԾ ԱԿՏԻՎՆԵՐԻ ԽՄԲԻ  

ԳՐԱՆՑՄԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ  

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ-ՈՒՄ» -------------------------------------- 144 

 

ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍԻՆ ------------------- 158 
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  Ի ԳԻՏՈՒԹՅՈՒՆ «ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ 

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ» ՀԱՆԴԵՍԻ ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ 

 
«Պատմություն և քաղաքականություն» հանդեսում տպագրության 

ներկայացվող հոդվածները պետք է գրված լինեն Word տեքստային 

խմբագրի օգնությամբ: Հոդվածները պետք է ներկայացնել հայերեն, 

ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն կամ գերմաներեն լեզուներով: Հոդվածի 

շարվածքը պետք է լինի Unicode-ով (հայերեն հոդվածների դեպքում`նաև 

Sylfaen տառատեսակով), տառաչափը`11, միջտողային հեռավորությու-

նը`1.5, թղթի ֆորմատը`A4: Հոդվածի սկզբում անհրաժեշտ է գրել վերնա-

գիրը`մեծատառերով, հաջորդ տողում` հեղինակի (հեղինակների) անուն և 

ազգանունը` մեծատառերով: Հղումները պետք է դնել տողատակում` 

համարների աճման կարգով, նշելով աղբյուրը` հեղինակին, վերնագիրը, 

հրատարակության վայրը, տարեթիվը (պարբերական հրատարակության 

դեպքում`նաև համարը) և էջը (էջերը): Հոդվածի բանալի բառերը, ռուսերեն 

և անգլերեն ամփոփագրերը պարտադիր են, որոնք պետք է պարունակեն 

առնվազն 150 բառ: Հոդվածին անհրաժեշտ է կցել նաև (առանձին էջով կամ 

առանձին ֆայլով) հոդվածի վերնագիրը և հեղինակի (հեղինակների) 

անուն, ազգանուն, հայրանունը`հայերեն, ռուսերեն և անգլերեն լեզունե-

րով, ինչպես նաև հեղինակի (հեղինակների) տվյալները`կոչումը, պաշտո-

նը, աշխատանքի վայրը, հեռախոսի համարը (համարները), էլեկտրոնային 

փոստի հասցեն (e-mail): Հոդվածներն ուղարկել generalsepuh@gmail.com 

էլեկտրոնային հասցեներով: Հանդեսն ունի իր համացանցային կայքը 

(www.generalnews.am), ուր զետեղված են նրա էլեկտրոնային տարբերակ-

ները, հոդվածների վերաբերյալ կարծիքները, տեղեկություններ խմբագրա-

կան խորհրդի կազմի և էթիկայի կանոնների մասին: 



  

 

 
163 

 
 

ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
ԳԻՏԱԿԱՆ ՀԱՆԴԵՍ 

ԹԻՎ 1(18) 

 

 

 

Հիմնադիր՝ « Զորավար Սեպուհ պատմաքաղաքական վերլուծական 

կենտրոն» ՀԿ 

 

Գրանցման համար՝ 2111711003993, գրանցման ամսաթիվ՝          

02.02.2018 

 

Հաշվառման հասցե՝ Երևան, Էրեբունի թաղամաս, Սարի թաղ 3 – րդ 

շարք, բնակարան 39 

 

Գործունեության հասցե՝ Երևան, Ե. Քոչար, 8/8, հեռ, 011-562519, 091-

56-25-19, 077 – 67-20-87 

 

 

Համարի պատասխանատու՝ Թ. Սարգսյան 

 

Ստորագրված է տպագրության՝ 15.03.2022 
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Թուղթը՝ օֆսեթ: Չափսը՝ 70X100/16; 

Ծավալը՝ 12 պայմ,.տպ. մամուլ: 

Տպագրության եղանակը՝ օֆսեթ: 

Տպաքանակը՝ 100 

 
 

 

 

 
 

Տպագրվել է «Տիր» հրատարակչության տպագրատանը 

Հասցեն` Երևան, Ա. Միկոյան փող., 2/2 
Էլ.փոստ՝ tirpublishinghoushe@gmail.com 

Հեռ. (+374 94) 50 99 00 
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