
 

  XXI դարի աննախադեպ արագությամբ զար-
գացող  գործընթացներն ակադեմիական և փորձագի-
տա կան շրջանակները հաճախ բնութագրում են VUCA1 
եզ րույ  թով, որը ենթադրում է հարափոփոխություն, ան-
կայունություն, բարդություն և ոչ միանշանակություն: 
Ակն հայտ է, որ այս ֆենոմենը մեծապես պայմանավոր-
ված է վերջին տասնամյակներում տեխնոլոգիաների 
ոլորտում արձանագրվող աննախադեպ նվաճումների 
ազդեցությամբ, որոնք ուղղակիորեն և անուղղակիորեն 
ներգործում են մարդու, հասարակության և պե տու թյան 
կենսագործունեության բազմաթիվ ոլորտ ների վրա: 
Մարդկային քաղաքակրթությունը խելահեղ արա   գու -
թյամբ թևակոխում է տեխնոլոգիական աննա խա  դեպ 
փոխակերպումների և պատմական զարգաց  ման որա-
կապես նոր դարաշրջան, որը հավակ նում է բովանդա-
կային վերափոխման ենթարկել մարդկանց կենսակերպն 
ու աշխարհընկալումը: Այս գործընթացն ուղեկցվում է 
արհեստական բանականության, ռոբոտատեխնիկայի, 
համացանցային ենթակառուցվածքների, նանոտեխ նո-
լոգիաների, կենսատեխնոլոգիաների, էներգետիկայի, 
տրանսպորտային ինքնավար համակարգերի, քվանտա-
յին հաշվարկների և բազմաթիվ այլ ոլորտներում նորա- 
րարություններով և մարդու գիտական մտքի բե կումնա-
յին նվաճումներով: Վերոնշյալ գլոբալ կեր պափոխու մը 
գերմանացի հայտնի տնտեսագետ, Հա մաշխարհային 
տնտեսական համաժողովի հիմնադիր Կլաուս Շվաբն 
անվանում է «Չորրորդ արդյունաբե րական հե ղափո
խություն»2:

ՄԵԾ ԿԵՐՊԱՓՈԽՈՒՄ. 
ԹՎԱՅԻՆ ԱՊԱԳԱՅԻ 

ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐԸ

ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՄԱՐՏԱՀՐԱՎԵՐՆԵՐ

Հիմնաբառեր.  թվային ապագա, արհեստական 
  բանականություն, ազգային
   անվտանգություն,   
  տեխնոքաղաքակրթություն
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Վարդան 
ԱԹՈՅԱՆ

Քաղաքական գիտությունների 
դոկտոր, դոցենտ

2002 թ. ավարտել է ԵրՊՏԻն 
(այժմ՝ ՀՊՏՀ), 2010 թ.՝ ԵԽ քա 
ղաքական դասընթացների երե 
վան յան դպրոցը, 2015 թ.՝ ՀՀ  
ԱԳՆ դիվանագիտական դպրո
ցը: 2004 թ.ին ստացել է գիտու  
թյունների թեկնածուի, 2018 թ.՝ 
դոկտորի գիտական աստիճան: 
2018 թ.ից առ այսօր ՀՊՏՀ «Ամ 
բերդ» հե տա  զո   տական կենտ 
րո նի տնօրե  նի տեղակալավագ 
փոր ձագետ է: 2012 թ.ից մինչ 
օրս դասավանդում է ՀՊՏՀ իրա
վա գի տու թյան և քաղաքագիտու 
թյան ամբիոնում: Հեղինակ է  
60ից ավելի գիտական հրա  պա
րա կումների:

1  Volatility, Uncertainty, Complexity, Ambiguity.
2 Տե՛ս The Fourth Industrial Revolution, by Klaus Schwab // URL: https://www.wefo-

rum.org/about/the-fourth-industrial-revolution-by-klaus-schwab



Հարկ է նշել, որ «Չորրորդ արդյու նա-   
բերական հեղափոխությունը» (ՉԱՀ) բազ -
մաթիվ անորոշություններ է առաջ բերում 
ոչ միայն տեխնոլոգիական, այլև պե  տու-
թյան և հասարակության տնտեսա կան, 
քաղաքական ու սոցիալական ոլորտ նե րի 
ապագային առնչվող հարցե րում: Որպես 
վերազգային բնույթի երևույթ՝ ՉԱՀ-ն ի 
հայտ է բերում ինչպես նոր մարտահրա-
վերներ, այնպես էլ ֆան տաս տիկ հնարա-
վորություններ: Ստեղծ ված իրավիճակը 
քաղաքական վերնախա վերի և որոշում 
կայացնողների առջև բարդագույն խնդիր 
է դնում՝ նույնականացնել դրա հետ կապ-
ված հնարավոր ռիսկերը և մշակվող ու 
իրա կանացվող քաղաքականության մեջ 
հաշ վի առնել սպասվող բազմա շերտ ու 
բազ մամակարդակ փոփոխություն ների 
ազ  դեցությունը մարդու, հասարակու թյան, 
պետության, այդ թվում՝ ժողովրդա վա րա-
կան ինստիտուտների, քաղաքա ցիա  կան 
ազատությունների, հանրային քաղա քա-
կա նության, տնտեսության, կրի տի կա կան 
ենթակառուցվածքների անվտան  գու թյան 
ապահովման և միջազգա յին հարա բերու-
թյունների վրա: 

Այս առումով, ակադեմիական գրակա-
նու թյան մեջ էվոլյուցիոն նոր մակարդակ 
թևակոխելու հարցի վերաբերյալ առկա են 
ինչպես լավատեսական, այնպես էլ տագ-  
նա պային մոտեցումներ: Այսպես՝ լավատե-  
սական մոտեցման կողմնակից ները կենտ - 
րոնանում են այն հնարավորություն ների 
վրա, որոնք ստեղծվում են նման տեխնո- 
լոգիաների զարգացման արդյունքում, այդ 
թվում՝ կրթության, առողջապահության, 
տնտեսության, բնապահպանության կամ 
տիեզերքի ուսումնասիրության ոլորտնե-
րում: Մյուսներն էլ, որոնց պայմանական 
անվանում են «ալարմիստներ», այս գործ -
ըն թացներում մեծ ռիսկեր են տեսնում՝ 
մատնանշելով արհեստական բանակա-
նու  թյան՝ ապագայում մարդու վերահսկո-
ղու թյունից դուրս գալու հնարավորությու - 
  նը կամ, այսպես կոչված, «թվային ստրկու - 
թյան», «թվային գաղութացման», «թվա յին 
ամբողջատիրության» վտանգնե  րը, որոնց 
սցենարներով հասարա կու  թյունների վրա 
կարող են տեղային վերա հսկո ղություն 
սահմանել գեր ժա մանա կա կից տեխ նո լո -
գիաներին և դրանց կա ռավարման լծակ-
ներին տիրապետող շրջանակները:

Ընդհանուր առմամբ, արհեստական 
բա  նականության զարգացման և մարդկա-
յին քաղաքակրթության վրա տեխնոլո-
գիաների ազդեցության վերաբերյալ ա - 
կա դեմիական հանրույթում առկա կար-
ծիքները պայմանականորեն կարելի է բա-
ժանել երեք խմբի.
• լավատեսներ, որոնց կարծիքով, թվային 

կյանքը մարդկային քաղաքակրթության 
էվոլյուցիայի հերթական փուլն է, որի 
դրական արդյունքները կասկած չեն հա-
րուցում,

• զգուշավորներ, ըստ որոնց, թեև առկա 
են որոշակի ռիսկեր, սակայն դրանք 
ներ կա պահին վերահսկելի են, հետևա-
բար՝ անհանգստանալու կարիք չկա, 

• ահազանգողներ, որոնց դիտարկմամբ, 
արդեն մոտակա տասնամյակներում 
մարդկությունը արհեստական բանակա  - 
նու թյան զարգացման ոլորտում աննա-
խա դեպ նվաճումներ կունենա, սակայն 
դրանց ազդեցությունն ու հետևանքները 
հաշվարկված չեն, ուստի առկա են մեծ 
ռիսկեր, և անհրաժեշտ է պատրաստ լի-
նել վտանգավոր զարգացումների: 
Քննարկվող հարցի համատեքստում 

տե   ղին է հիշատակել հայտնի քաղաքա-
գետ, ԱՄՆ նախկին պետքարտուղար, 
ԱՄՆ նախագահի ազգային անվտանգու-
թյան հարցերով նախկին խորհրդական, 
Նոբելյան մրցանակակիր Հենրի Քիսին-   
ջերի 2018 թ. հունիսին «The Atlantic» ամ-
սագրում հրապարակված՝ «Ինչպե՞ս է ա-  
վարտվում Լուսավորության դարաշրջա-
նը» հոդվածում տեղ գտած մտա հո գու-
թյուն ները: Վերջինս զգուշացնում է, որ 
մարդկությունը փիլիսոփայորեն և գիտակ-
ցապես պատրաստ չէ արհեստական բա-
նա կանության տեխնոլոգիաների զար-
գաց  մանը, սրընթաց տեխնոլոգիական հե   - 
ղափոխության ազդեցությամբ գործող աշ-
խարհակարգը փոխակերպվում է, ինչի հե-  
տևանքները մենք դեռ չենք գիտակցում: 
Արդյունքում, ըստ նրա, կարող է ի հայտ 
գալ նոր աշխարհ, որը հենվում է մեքե-
նա ների վրա և ղեկավարվում ոչ թե էթի-
կական և փիլիսոփայական նորմերով, 
այլ տվյալներով և ալգորիթմերով: Նրա 
խոս քով՝ համացանցի օգտատերերի հա-
մար կարևոր է տեղեկության ստացումը, 
այլ ոչ թե դրա համատեքստն ու նշա նա-
կությունը: Վերջիններս հազվադեպ են հե- 
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 տաքրքրվում պատմությամբ և փիլիսոփա -
յությամբ: Որպես կանոն, նրանց անհրա  -
ժեշտ են գործնական կարիքնե րին առնչ-  
վող տվյալներ: Որոնողական համակար-
գերի ալգորիթմները ձեռք են բե րում օգ-
տատերերի նախապատվություն նե րը կան- 
խատեսելու հնարավորություն, ինչը թույլ 
է տալիս քաղաքական կամ առևտրա յին 
նպատակով անհատականացնել տվյալ-
ները և ներկայացնել շահագրգիռ ան-
ձանց: Ճշմարտությունը դառնում է հարա-
բե րական: Քիսինջերը նաև զգուշաց նում 
է, որ տեղեկատվությունը սպառնում է 
հաղ թել գիտակցությանը3: 

Կիսելով հայտնի քաղաքագետի մտա-
հոգությունը՝ հավելենք, որ սկիզբ առած 
գործընթացներին առնչվող խնդիրների 
վերաբերյալ ինչպես համաշխարհային 
հան րույթի կողմից, այնպես էլ առան ձին 
երկրների մակարդակով հայեցա կարգա-
յին տեսլական չձևավորելու, համա պա -
տասխան հաշվարկված քաղաքա կա նու - 
թյուն չմշակելու և չիրականացնելու պա-  
րագայում մասնավորապես՝ արհես տա-
կան բանականության սրընթաց զարգա-
ցումը կարող է ունենալ Պանդորա յի 
արկ ղը բացելու էֆեկտ, որի հետևանք-
ներն անկանխատեսելի կարող են լինել 
թե՛ առանձին երկրների ու հասարա կու-
թյունների, թե՛ ընդհանրապես մարդկա-
յին քաղաքակրթության համար: Բնակա  - 
նա բար, խոսքը չի վերաբերում տեխնո-
լոգիական առաջընթացից հրաժարվե լուն, 
ինչն ինքնին հնարավոր չէ, այլ սպաս վող 
բացասական հետևանքների մեղմ մանը: 
Ակնհայտ է, որ արհեստական բանակա -
նության օգնությամբ մարդկությունը հնա-
րավորություն է ստանում լուծելու բազմա-  
թիվ համաշխարհային և տեղային հիմ-
նախնդիրներ, սակայն, միաժամա նակ, վե - 
րահսկելի զարգացում ապահովող կառու-
ցակարգերի բացակայությունը լայն շո-
կա յին ազդեցություն կարող է ունենալ 
տարբեր ոլորտների, այդ թվում՝ աշ խա-
տաշուկայի վրա: Ակնկալվում է, որ արդեն 
առաջիկա տասնամյակներին ռոբո տա-
տեխնիկան այնքան կզարգանա, որ ի 
վի  ճակի կլինի բազմաթիվ ոլորտներում 

փո խարինելու մարդուն: Օրինակ՝ տաքսու 
և բեռնատար ավտոմեքենաների վա-
րորդ  ների աշխատանքը, որ բազմաթիվ 
երկրներում համարվում է ամենաշատ 
զբաղվածություն ապահովող ոլորտ ներից 
մեկը, ռիսկային գոտում է և ինքնա վար 
կառավարվող մեքենաների լայն տա րած- 
ման դեպքում առաջիկա տասնամյակ-
ներում կարող է վերանալ4: Անշուշտ, կա-
ռաջանան նաև նոր մասնագիտություն-
ներ, կմեծանա արդեն գոյություն ունեցող 
որոշ մասնագիտությունների պահան ջար-
կը (օրինակ՝ ռոբոտների վերանորոգում, 
ՏՏ և այլն), որոնց արդյունքում թեև որո-
շակիորեն կմեղմվի, սակայն, այդու հան-
դերձ, ամբողջովին չի լուծվի զբաղ վածու -
թյան խնդիրը: Այս մարտահրավերը նոր 
պահանջներ է առաջադրում նաև գի    տա-
կրթական ոլորտի պատասխանատու նե-
րին, որոնց համար օրախնդիր են այսօր- 
  վանից ևեթ ապագային միտված մաս  -
նագիտություններով կադրերի պատրաս -
տումը, կրթական համակարգերի ու են-
թա կառուցվածքների արդիականա ցու մը՝ 
շեշտադրելով նաև շարունակական կըր-
թու թյան, լրացուցիչ հմտությունների ձեռք-
բերման և վերապատրաստման գործ-
ընթացները: Այս առումով, անհրաժեշտ է 
նաև, որ պետական քաղաքականությունը 
միտված լինի ոչ թե ցածր որակավորում 
ունեցող աշխատուժի վրա հիմնված տնտե- 
սական համակարգի կամ արդյու նահա-
նող արդյունաբերության ձևավոր մանն 
ու պահպանմանը, այլ նոր տեխ նոլոգիա-
ների և նորարարության ոլորտնե րում միջ-  
ազգային մակարդակում մրցակ ցելու ըն-
դունակ տնտեսական համա կար գի ձևա-
վորմանը: Կասկած չկա, որ սրանք որո-  
շում կայացնողների առջև ծառացած բար-   
դա գույն խնդիրներից են: 

Փաստ է, որ ժամանակակից տեխնո լո- 
գիաները փոփոխում են նաև հա սա րա-
կության սոցիալական փոխգործակ ցու-
թյան բովանդակությունը: Ներկայում աշ  - 
խարհի բնակչության ավելի քան 1/3-ն 
օգտ վում է սոցիալական մեդիայի հար-
թակ ներից՝ այլոց հետ կապ հաստատելու, 
կրթվելու և տեղեկության փոխանակման 

3  Տե՛ս Kissinger H., How the Enlightenment Ends // The Atlanatic magazine (June, 2018). URL: https://www.theatlantic.com/
magazine/archive/2018/06/henry-kissinger-ai-could-mean-the-end-of-human-history/559124/

4  Տե՛ս Herweijer C., Combes B., Johnson L., McCargow R., Bhardwaj S., Jackson B., Ramchandani P. // Enabling a sustainable 
Fourth Industrial Revolution: how G20 countries can create the conditions for emerging technologies to benefit people and the 
planet. Economics Discussion Papers, No 2018-32, Kiel Institute for the World Economy. URL: http://www.economics-ejournal.
org/economics/discussionpapers/2018-3252
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համար: Տվյալների հավաքագրման արա-
գությունը վերջին տարիներին նույնպես 
սրընթաց աճում է: Այսպես՝ եթե 1995 թ. 
համացանցից օգտվողների թիվն աշխար-
հի բնակչության 1 տոկոսից էլ փոքր էր, 
ապա արդեն 2018-ին այդ ցուցանիշը գե-
րազանցեց 50 տոկոսը: Այժմ աշխարհում 
ավելի քան 4,3 միլիարդ մարդ օգտվում 
է համացանցից3: Թվային տեխնոլոգիա-
ները և սոցիալական մեդիայում տեղե կա-
տվության փոխանակման շարժընթացը 
հնարավորություն են ընձեռում պատ մու-
թյան մեջ աննախադեպ արագությամբ 
իրա գործելու միջմշակութային փոխճա-
նա   չում, ներթափանցում, փոխազդեցու-
թյուն ու համախմբում:

Հաշվի առնելով այն, որ դեռևս հայտնի 
չէ, թե ինչ նոր գիտելիքների շտեմարան-
ներ կբացահայտեն ապագայի թվային 
տեխ նոլոգիաները, ներկա պահին դժվար 
է ճշգրտորեն կանխատեսել, առավել ևս՝ 
գնահատել դրանց ազդեցության մա կար-  
  դակը հասարակության, ինչպես նաև պե-
տության քաղաքական, սոցիալա կան ու 
տնտեսական համակարգերի և գործ ըն-
թացների վրա: Այնուամենայնիվ, կարելի է 
վստահորեն նշել, որ ապագայում գի տելի-
քաստեղծ համակարգերը շարունակելու 
են առանցքային դերակատարում ունե-
նալ մարդկային քաղաքակրթության զար- 
 գացումն ապահովելու գործում: Այս առու-
մով, գիտելիքի ստեղծման և պահպան-
ման համակարգերն ու ինստի տուտները 
մշտապես կարոտ են պետական առանձ-
նահատուկ մոտեցման: Ընդհանուր և ար-    
հեստավարժ գիտելիքի, ինչպես նաև վեր - 
 ջիններիս ստեղծման, պահպանման, փո-   
խանցման ու կիրառման փոխկա պակց-   
ված արդյունավետ համակարգն առանց- 
քա յին նշանակություն ունի նաև պետու-
թյան անվտանգությունն ու կայուն զար-
գացումը ապահովելու գործում:

Այսպիսով՝ մարդկությունը տեխնոքա-
ղա քակրթական Մեծ կերպափոխման նա - 
 խաշեմին է: Փոխառելով իտալացի հայտ -
նի իմաստասեր Անտոնիո Գրամշիի հայտ-
նի խոսքը՝ ևս մեկ անգամ հիշեցնենք՝ հին 
աշխարհը մեռնում է, բայց նորը դեռ չի 
ծնվել: Ի՞նչ քայլեր են ձեռնարկում առան- 
ձին երկրներ սպասվող մարտահրավեր-

նե րին դիմագրելու և բրիտանացի հայտնի 
գրող Ջորջ Օրուելի «1984» հակաուտո պի-
ական վեպում նկարագրված իրա կա նու-
թյունից խուսափելու համար, առան ձին 
քննարկ ման առկա է, սակայն Հայաստա-
նի և մեր հանրության համար օրվա հրա-  
մայականն է պատրաստվել նոր աշխար- 
 հակարգին ու ապագայի հնարավոր սցե - 
նարներին: Այս համատեքստում յուրա- 
  քան չյուր պե տության համար առանձնա-
հա տուկ հրատապություն է ստանում չի-  
 նա կան մոտե  ցումը, որը ռազմավարությու-
նը բնութա գրում է որպես ապագայի զավ-
թում և վերջինիս օգտագործում սեփական 
նպա տակ ների համար: Եվ այստեղ հարց 
է առաջանում՝ արդյո՞ք Հայաստանը պատ-
րաստ է թվային ապագային: Մենք, որպես 
պետություն և հավաքականություն, ար-
դյո՞ք ունենք ձևակերպված հայեցակար-
գային մոտեցումներ, ռազմավարական 
տեսլական, որոնք թույլ կտան ապահովել 
մեր արժանավայել տեղն ու դիրքը ձևա-
վորվող աշխարհակարգում: Պատ րա՞ստ 
են, արդյոք, մեր պետական ինստիտուտ-   
ները դիմագրավելու նորագույն մարտա -
հրավերները: Արդյո՞ք բավա րար մա կար- 
դակի վրա է գիտություն-քաղաքա կանու -
թյուն կապն ու փոխգործակցությունը՝ ա-  
ռաջին աշխարհի երկրներից անհու սալիո- 
 րեն հետ չմնալու և Երկիր մոլորակի քաղա-  
քակրթական հետնախորշերում չհայտ նվե- 
  լու համար: Արդյո՞ք Հայաստա նի պետա - 
կան կառավարման, այդ թվում՝ ակադե-  
միական, քաղաքական, տնտեսական, սո-
ցիալական և ազգային անվտանգության 
համակար գերը պատ րաստ են թվային 
ապա գա յին: Եվ, վեր ջա   պես, ապագային 
պատրաստ վելու խնդիր ներում ո՞րն է լինե -
լու մեր քաղաքա կան վերնախավի, պետա -
կան կա ռավար ման համակարգի, ա կա- 
դեմիական, փոր ձագիտական հանրույթի 
և բովանդակ հայության, այսպես կոչված, 
modus operandi-ն: Սրանք ռազմավարա-
կան բնույթի հարցեր են, որոնք թեև պետք 
է արծարծեն և ուսումնասիրեն ակա դե-  
 միա կան շրջա նակները, սակայն դրանց  
վերաբերյալ հայեցակարգային տեսլա կա- 
նի ձևավորումն ու համապատասխան լու-
ծումների առաջադ րումը, նախ և առաջ, 
քաղաքական վեր նախավի տիրույթում են: 

5  Տե՛ս Internet live stats. URL: https://www.internetlivestats.com/
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