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երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյա նը և ՄԱԿ -ի Զար գաց ման ծրագ րին՝ հե-

տա զո տու թյան ան ցկաց մա նը աջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լու հա մար: Հե տա զո տա կան 

աշ խա տանք նե րին օժան դա կե լու հա մար հե տա զո տա կան թի մը երախ տա պարտ է նաև 

հար ցազ րու ցա վար նե րին, հե տա զո տու թյան մաս նա կից երի տա սարդ նե րին, գոր ծա-

տու նե րին և փոր ձա գետ նե րին:
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Հարգելի՛ ընթերցող,

Հայաստանի Հանրապետության երիտասար դա

կան պետական քաղաքականության 20132017 

թվականների ռազմավարությամբ գերա կա յութ

յուն են սահմանվել «Երիտասարդների զբաղ վա

ծու թյան և սոցիալտնտեսական հիմ նա խնդիր

ներ»ը, ինչը պատահական չէ: Զբաղ վածությունը 

կյանքի կարևորագույն սո ցիալական ինստիտուտ 

է: Երիտասարդների դեպ քում առավել ևս այն 

կարևորվում է, քանի որ էականորեն ազդում է 

երի տասարդների «ես»ի ձևավորման, հասարա

կական ենթահամակարգերի նկատմամբ նրանց 

ընկալման և ապագայի պլանավորման վրա: Այդ 

ամենից զատ` վերոնշյալ հիմնախնդիրները լուրջ 

ազդեցություն ունեն ոչ միայն տնտեսական ոլոր

տի, այլև հասարակության զարգացման վրա:

Դեռևս 2010 թվականին ՄԱԿի գլխավոր քար

տուղար Պան Գի Մունը «Հազարամյակի զար

գացման նպատակները» զեկույցում նշել է, որ 

աշխարհի առջև ծառացած ամենասուր հիմ նա

խնդիր ներից մեկը շարունակում է մնալ զբաղ

վածությունը: Համաձայն այդ զեկույցի՝ աշ խար

հում գործազրկության մակարդակը վեր ջին տա

րիներին հասել է ամենաբարձր նիշին՝ 211 միլիոն 

մարդ: 

Ըստ Հայաստանի Հանրապետության ազգային 

վի ճակագրական ծառայության տվյալների` 

2011 թվականի սեպտեմբերին մեր երկրի երի

տա սար դության շրջանում գործազրկության 

մա կար դակը կազմել է 27.8%, և դա այն դեպ

քում, երբ հանրապետության կտրվածքով այն 

հա վասար էր 20.7%ի: Սա նշանակում է, որ 

երիտասարդների զբաղվածության հիմնահարցն 

առա վելա գույն ուշադրության կարիք ունի, քանի 

որ երիտասարդության «չզբաղվածության» 

աճի հետ մեկտեղ հասարակությունում ստեղծ

վում է «զբաղվածության ոչ ռացիոնալ կառուց

վածք», ինչի հետևանքով սաստկանում են 

երի տա սարդ ների ընդհանուր մոտիվացիայի 

ան  կումը և հասարակական տարբեր հիմ նա

խնդիր  ների արտահայտվածությունը: Ընդ որում` 

խնդիրն առավել արդիական է դառնում հետ

խոր հրդային հասարակություններում, որտեղ 

կա ռուց վածքային փոփոխությունների արդյուն

քում փոխվել են զբաղվածության կա ռուցվածքը, 

տնտե սական զարգացումների վեկ տորը, կապը 

կադ րերի պատրաստման և աշ խատաշուկայում 

դրանց պահանջարկի միջև:
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Տարբեր ժամանակներում զբաղվածության վե

րա բերյալ Հայաստանում կատարվել են որո

շակի ուսումնասիրություններ, որոնցում, սա

կայն, բացակայել է երիտասարդության զբաղ

վածության վերաբերյալ համապարփակ վեր

լուծու թյունը, և միայն մասնակիորեն է անդ րա

դարձ կատարվել այդ հիմնախնդրին: Դրա նով 

պայ մա նավորված՝ Երիտասարդական ուսում նա

սիրությունների ինստիտուտի խորհրդի կող մից 

որպես 2013 թվականի գերակա հետա զո տու

թյուն է սահմանվել երիտասարդների զբաղ վա

ծության վերաբերյալ համակողմանի զե կույցի 

պատրաստումը, որը և ներկայացվում է ձեր դա

տին: 

Զեկույցում փորձ է կատարվել ներկայացնել 

զբաղ վածության հիմնախնդրի ընդհանուր բնու

թագրերը, կրթական համակարգի և աշխա տա

շուկայի փոխկապվածությունը, ինչպես նաև 

հա տուկ անդրադարձ է կատարվել հաշ ման դա

մություն ունեցող երիտասարդների զբաղ վա ծու

թյան հիմնախնդիրներին:

Հուսով ենք, որ այն օգտակար և հետաքրքիր 

կլինի ընթերցողների լայն շրջանակի համար, և 

ուրախ կլինենք լսել նրանց մտահոգությունները, 

դիտողությունները և առաջարկությունները զե

կույ ցում արծարծված խնդիրների վերաբերյալ: 

Հարգանքով`Ա.Քարամյան

ՀՀսպորտիևերիտասարդության

հարցերինախարարիտեղակալ
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

 Նե րա ծու թյուն 

Ե րի տա սար դու թյու նը հա սա րա կու թյան սո ցիալ

տն տե սա կան կար ևո րա գույն նե րուժն է, քան զի 

յու րա քան չյուր հա սա րա կու թյան ապա գա զար

գա ցում ներն էա պես կախ ված են երի տա սար դու

թյան սո ցիալա կան կողմ նո րոշ վա ծու թյուն նե րից և 

հա սա րա կա կան գոր ծառ նու թյան տար բեր ոլորտ

նե րում նրանց ընդ գրկ վա ծու թյու նից: 

Ըստ «ՀՀ պե տա կան   ե րի տա սար դա կան քա ղա

քա կա նու թյան հայե ցա կար գի»՝ երի տա սարդ են 

հա մար վում բնակ չու թյան 1630 տա րե կան ներ

կա յա ցու ցիչ նե րը: Հա յաս տա նում երի տա սարդ նե

րի թի վը 804205 է՝ բնակ չու թյան մոտ 27,9%ը: 

Զ բաղ վա ծու թյու նը գոր ծու նեու թյուն է, որը կապ

ված է ան ձնա կան և հա սա րա կա կան պա հանջ

մունք նե րի բա վա րար ման հետ: Այդ առու մով 

երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր

նե րը լուրջ ազ դե ցու թյուն են թող նում ոչ միայն 

տն տե սա կան ոլոր տի, այլև հա սա րա կու թյան ողջ 

զար գաց ման վրա: Երի տա սար դու թյան չզ բաղ

ված լի նե լու աճի հետ մեկ տեղ հա սա րա կու թյու

նում ստեղծ վում է «զ բաղ վա ծու թյան ոչ ռա ցիոնալ 

կա ռուց վածք», որի հետ ևան քով սաստ կա նում են 

հա սա րա կա կան տար բեր հիմ նախն դիր ներ, մաս

նա վո րա պես՝ ընդ հա նուր մո տի վա ցիայի ան կում 

և այլն: Խն դիրն առա վել ար դիական է դառ նում 

հետ խորհր դային հա սա րա կու թյուն նե րում, որ տեղ 

կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն նե րի ար դյուն

քում փոխ վել են նաև զբաղ վա ծու թյան կա ռուց

ված քը, տն տե սա կան զար գա ցում նե րի վեկ տո րը, 

կա պը կադ րե րի պատ րաստ ման և աշ խա տա շու

կա յում դրանց պա հան ջար կի միջև: Աշ խա տու ժի 

շու կա յում աճում են թաքն ված զբաղ վա ծու թյու նը 

և թաքն ված գոր ծազր կու թյու նը, փո խա կերպ վում 

է պա հանջ վող և առա ջարկ վող մաս նա գի տու

թյուն նե րի կա ռուց ված քը: Այդ իրա վի ճա կում երի

տա սար դու թյու նը հա սա րա կու թյան զբաղ վա ծու

թյան ոլոր տում հան դես է գա լիս որ պես առա վել 

խո ցե լի խմ բե րից մե կը: Դրա մա սին են վկա յում մի 

շարք տվյալ ներ: 

Պաշ տո նա պես գրանց ված տվյալ նե րով՝ Հա յաս

տա նում երի տա սարդ նե րի միայն 29%ն է զբաղ

ված: Հաշ վի առ նե լով այն իրո ղու թյուն նե րը, որ 

կյան քի այս ժա մա նա կա հատ վա ծը մաս նա գի տա

կան կր թու թյուն ստա նա լու շր ջան է, և ոչ միշտ է, 

որ հա մա տեղ վում են ու սումն ու աշ խա տան քը, 

փաս տենք՝ 2024 տա րե կան երի տա սարդ նե րի 

35%ն է զբաղ ված, իսկ 2529 տա րե կան երի տա

սարդ նե րի՝ 52% ը 1:

Պետք է նշել նաև, որ ՀՀ ո ւմ՝ տն տե սա պես ոչ ակ

տիվ բնակ չու թյան կազ մում, ավե լա նում է երի տա

սարդ նե րի տե սա կա րար կշի ռը: Ըստ 2012 թի «ՀՀ 

երի տա սարդ նե րի ակն կա լիք ներն ու ձգ տում նե

րը» զե կույ ցի2՝ վար ձատր վող աշ խա տանք ու նի 

հարց ված երի տա սարդ նե րի 25,7% ը, 1923 տա

րի քային սահ ման նե րում՝ 22,3% ը, իսկ 2530 տա

րի քային սահ ման նե րում՝ 39% ը: Նույն զե կույ ցի 

հա մա ձայն՝ զբաղ վա ծու թյան և կր թու թյուն ստա

նա լու հիմ նախն դիր նե րը կար ևոր վում են երի տա

սարդ նե րի շր ջա նում:

 Հարկ է, սա կայն, նշել, որ չնա յած հիմ նախնդ րի 

1 ՀՀ ԱՎԾ տվյալներ՝ http://armstat.am/file/

doc/99471438.pdf

2 ՄԱԶԾ, ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի 

նախարարություն, 2012թ., Երևան
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

ակն հայտ ար դիակա նու թյա նը՝ այն բա վա կա նին 

թե րի է ու սում նա սիր վել ՀՀ ում: Թեև կան որոշ 

ու սում նա սի րու թյուն ներ (այն է՝ «ՀՀ աշ խա տա

շու կայի ու սում նա սի րու թյուն», 2007թ., «Հա յաս

տա նի երի տա սար դա կան ազ գային զե կույց», 

2011թ., «Հա յաս տա նում երի տա սարդ նե րի զբաղ

վա ծու թյան իրա վի ճա կի վեր լու ծու թյուն», 2013թ., 

ՀՀ ԱՍՀ), որոնք ան դրա դարձ են կա տա րում այս 

խնդրին, այնուամենայնիվ թվարկ ված հե տա զո

տու թյուն նե րի մե թո դա բա նա կան հիմ քե րը լրա

ցու ցիչ հիմ նա վոր ման կա րիք ու նեն (մաս նա վո

րա պես՝ ընտ րան քի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, կի

րառ վող վեր լու ծու թյան հիմ նա վո րու մը, ներ կա

յաց ված հար ցադ րում նե րի ձևա կեր պում նե րը): 

Ներ կա յաց ված տվյալ նե րը նաև բա վա րար չեն 

առ կա իրա վի ճա կի վե րա բե րյալ հա վաս տի պատ

կեր ստա նա լու և վեր հան ված հիմ նախն դիր նե րի 

լուծ մա նը միտ ված ու այդ տվյալ նե րով հիմ նա վոր

ված գործ նա կան առա ջարկ ներ անե լու հա մար:

 Պետք է փաս տել, որ հիմ նախնդ րի պե տա կան 

կար գա վոր ման կար ևո րու թյու նը գի տակց վում է և 

ար տա հայտ ված է ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիալա

կան հար ցե րի նա խա րա րու թյան կող մից առա

ջարկ ված «ՀՀ զբաղ վա ծու թյան 2013–2018 թվա

կան նե րի ռազ մա վա րու թյուն» հայե ցա կար գում: 

«Ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում ար ձա նագրվող 

մի ջի նից էա պես բարձր գոր ծազր կու թյան մա

կար դակ» ով պայ մա նա վոր ված՝ ան գամ մշակ վել 

են երի տա սարդ նե րի և այլ ան մր ցու նակ խմ բե րի 

զբաղ վա ծու թյան խթան մանն ուղղ ված բա րե փո

խում ներ3, որոնք, սա կայն, բա վա կա նին ընդ հա

3 http://www.mss.am/up/MAR459.pdf 

նուր բնույթ են կրում: Ուս տի երի տա սարդ նե րի 

զբաղ վա ծու թյան խնդ րին պե տա կան ու այլ շա

հագր գիռ և հե տաքրքր ված կող մե րի մի ջամ տու

թյուն ներն առա վել թի րա խային, նպա տա կային և 

ար դյու նա վետ դարձ նե լու հա մար իրա կա նաց վել 

է սույն հե տա զո տու թյու նը` հիմ նա կան խն դիր ներն 

ուր վագ ծե լու, երի տա սարդ նե րի և երի տա սարդ

նե րի զբաղ վա ծու թյանն առնչ վող բո լոր կող մե րի 

կար ծիք ներն ու փոր ձը լսե լու նպա տա կով: Այս հե

տա զո տու թյան ար դյուն քում մշակ վե լու են առա

ջարկ նե րի հա մա պար փակ փա թեթ ներ, որոնք 

ուղղ վե լու են ինչ պես պե տա կան մար մին նե րին, 

երի տա սարդ նե րին, այն պես էլ այն կա ռույց նե րին 

(կր թա կան կամ հա սա րա կա կան), որոնք ինչ որ 

ազ դե ցու թյուն կա րող են ու նե նալ այս հրա տապ 

խնդ րի լուծ ման ըն թաց քում:
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

 Հե տա զո տու թյան  
նպա տա կը և խն դիր նե րը

 Հե տա զո տու թյան հիմ նա կան նպա տակ ներն են.

l	  վեր լու ծել ՀՀ աշ խա տա շու կա յում երի

տա սարդ նե րի ներգ րավ վա ծու թյան հիմ

նախնդիր նե րը,

l	 վեր հա նել ՀՀ աշ խա տա շու կայի պա հան ջար

կին երի տա սարդ նե րի կա րո ղու թյուն նե րի հա

մա պա տաս խա նու թյան հիմ նախն դիր նե րը,

l	 մ շա կել առա ջար կու թյուն նե րի հա մա պար

փակ շր ջա նակ՝ կապ ված տար բեր շա հա ռու

նե րի հա մար վե րոն շյալ հիմ նախն դիր նե րի 

լուծ ման հետ:

Հետազոտության 
մեթոդաբանությունը

Ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րի իրա գործ ման հա

մար կի րառ վել է հա մա լիր հիմնախնդրի վրա

կողմնորոշված հետազոտության (problemorien

ted research)4 ան ցկա ցում: 

Ի րա կա նաց վել է քա նա կա կան և որա կա կան հա

մա լիր հե տա զո տու թյուն՝ կի րա ռե լով տե ղե կատ

վու թյան հա վաք ման հետ ևյալ 5 մե թոդ նե րը.

1. Փաստաթղթերիվերլուծություն 

 Վեր լուծ վել են երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյա

նը վե րա բե րող փաս տաթղ թե րը, այդ թվում.

l	 ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյա նը վե րա

բե րող առ կա վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վու

թյունը, 

4 Սույն տիպի հետազոտությունները 

տարբերվում են ավանդական ակադեմիական 

հետազոտություններից, որոնց հիմնական 

նպատակն է հաստատել կամ հերքել որևէ 

հիպոթեզ: Հիմնախնդրի վրա կողմնորոշված 

հե տա զոտությունների հիմնական նպատակն 

է տեղեկատվություն հավաքել գործնական 

խնդիրներին գործ նական լուծումներ առաջարկելու 

համար:

l	 ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյու նը և աշ

խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րը կար

գա վո րող ՀՀ օրենսդ րա կան ու նոր մա տիվ 

ակ տե րը,

l	 տար բեր կա ռույց նե րի կող մից (պե տա կան, 

հա սա րա կա կան, մի ջազ գային) երի տա սարդ

նե րի վե րա բե րյալ զե կույց ներ և ար ված հե

տա զո տու թյուն նե րի հաշ վետ վու թյուն ներ: 

2. Փորձագիտականհարցում

 Փոր ձա գետ ների ընտ րանքն իրա կա նաց վել է 

«ձ նա կույ տի» եղա նա կի մի ջո ցով: 

Ա ռա ջին փու լում տի պային ներ կա յա ցուց չու թյունն 

ապա հո վե լու հա մար ներ քոն շյալ ոլորտ նե րից 

առանձ նաց վել են երի տա սարդ նե րի խն դիր նե րով 

զբաղ վող փոր ձա գետ ներ.

l	 գի տա կան ոլորտ,

l	 վար չա կան ոլորտ,

l	 սո ցիալա կան ոլորտ,

l	 քա ղա քա ցիական ոլորտ,

l	 մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 

ոլորտ:

 Հա գեց ման փու լում պո տեն ցիալ փոր ձա գետ նե րի 

ցու ցա կից ընտ րու թյու նը կա տար վել է «ձ նա կույ

տի» եղա նա կի մի ջո ցով: 

Ի րա կա նաց վել է փոր ձա գի տա կան 20 հար ցա

զրույց:

3. ԿիսաձևայնացվածհարցազրույցներՀՀ

երիտասարդներիշրջանում

 Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցել են 1578 երի տա

սարդ՝ 41% արա կան սե ռի, 59% իգա կան սե ռի 

ներ կա յա ցու ցիչ: 

Ընդ հա նուր ընտ րան քը կազմ վել է 2 են թաընտ

րանք նե րից.

l	 հիմ նա կան ընտ րանք՝ ներ կա յա ցուց չա կան 

ՀՀ երի տա սարդ նե րի հա մար, 

l	 են թաընտ րանք՝ ներ կա յա ցուց չա կան հաշ

ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի 

հա մար:
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Հիմնականընտրանք

Ե րի տա սարդ նե րի ընտ րու թյունն իրա կա նաց վել 

է քառաստիճան շերտավորված կլաստերային

ընտ րան քի մի ջո ցով: Գլ խա վոր հա մախմ բու թյուն 

են 1630 տա րե կան հա յաս տա նաբ նակ երի տա

սարդ նե րը: Հաշ վի առ նե լով ընտ րան քի ցան կա լի 

ներ կա յա ցուց չու թյու նը՝ ընտ րան քի ծա վա լը կազ

մել է 1200 միավոր: Այդ ծա վալն ապա հո վել է ողջ 

ընտ րան քի 3% սահ մա նային սխա լը 0,95 վս տա

հու թյան հա վա նա կա նու թյան հա մար: Իրա կա

նաց վել է բազ մա չափ շեր տա վո րում ըստ հետևյալ 

չա փա նիշ նե րի.

l	 տա րած քայինվար չա կան բա ժա նում (մարզ),

l	 բ նա կա վայ րե րի մե ծու թյուն,

l	 բ նակ չու թյան տե սակ (քա ղա քային, գյու ղա

կան):

I աստիճանում ընտ րու թյան միավո րը բնա կա

վայրն էր: Յու րա քան չյուր շեր տից բնա կա վայ րի 

ընտ րու թյունն իրա կա նաց վել է հա վա նա կա նային 

ընտ րան քի մի ջո ցով:

II աստիճանում յու րա քան չյուր բնա կա վայ րում 

պարզ հա վա նա կա նային ընտ րան քի մի ջո ցով 

ընտր վել են եր թու ղու սկզբ նա կե տե րը, որ պես 

ընտ րան քի հիմք հան դես է եկել ՀՀ բնակ չու թյան 

հաս ցե նե րի ցու ցա կը:

III աստիճանում ընտր վել են տնային տն տե

սու թյուն նե րը: Յու րա քան չյուր եր թու ղում հա մա

կարգ ված հա վա նա կա նային ընտ րան քի մի ջո ցով 

ընտր վել է բնա կա րա նը (բազ մաբ նա կա րա նային 

շեն քե րում) կամ տու նը (ա ռանձ նատ նե րի հա

մար): Երի տա սարդ ու նե ցող բնա կա րա նի վերջ

նա կան ընտ րու թյու նը կա տար վել է «ա ռա վել մոտ 

միավո րի ընտ րու թյան» տեխ նի կայով:

IVաստիճանում ընտր վել է հարց վո ղը: Մի քա նի 

երի տա սարդ ու նե ցող տնային տն տե սու թյուն նե

րում կի րառ վել է «ա մե նա մոտ ծնն դյան ամ սա

թվի» տեխ նի կան:

Հաշմանդամությունունեցողերիտասարդների

ենթաընտրանք

Են թաընտ րան քի ծա վա լը վերց վել է 378 միավոր, 

որն ապա հո վել է ընտ րան քի սահ մա նային սխա լը 

0,05 ՀՀ ում բնակ վող և հաշ ման դա մու թյուն ու նե

ցող երի տա սարդ նե րի հա մար 0,95 վս տա հու թյան 

հա վա նա կա նու թյան հա մար:

Ն պա տա կա հար մար է հա մար վել հիմ նա կան ընտ

րան քին ու ղեկ ցող շեր տա վոր ված են թաընտ րան

քի կի րա ռու մը: Շեր տա վո րու մը նա խա տես ված 

էր ըստ վար չա կանտա րած քային չա փա նի շի, 

բաշ խու մը՝ ու ղիղ հա մե մա տա կան յու րա քան չյուր 

բնա կա վայ րի բնակ չու թյան մե ծու թյա նը: Վերջ

նա կան միավո րի ընտ րու թյունն իրա կա նաց վել է 

«ձ նա կույ տի» տեխ նի կայի մի ջո ցով: Ընտ րու թյան 

այդ եղա նա կը թույլ տվեց կո ռեկ տաց նել ընտ րան

քի միավոր նե րի ծա վա լը՝ ըստ բնա կա վայ րե րում 

նպա տա կային միավոր նե րի բաշխ վա ծու թյան:

4. ԽորքայինհարցազրույցներՀՀգործա

տուներիշրջանում

ՀՀ գոր ծա տու նե րի հետ իրա կա նաց վել է խոր

քային հար ցազ րույց: Տվյալ ընտ րան քի հա մար 

«գոր ծա տու» հաս կա ցու թյունն օգ տա գործ վե լու 

է լայն իմաս տով, այ սինքն՝ այն ան ձը, ով իրա

գոր ծում է աշ խա տան քի ըն դու նե լու կամ աշ խա

տան քից ազա տե լու գոր ծա ռույ թը և ապա հո վում 

զբաղ ված ան ձանց վար ձատ րու թյու նը: 

Ի րա կա նաց վել է ձեռ նար կու թյուն նե րի տի պային 

ընտ րանք ան կախ չա փա նիշ նե րով: 

Տի պային խմ բերն առանձ նաց վել են՝ ըստ հետևյալ 

չա փա նիշ նե րի.

l	 Տա րած քը. մարզ,

l	 Բ նա կա վայ րը. քա ղաք, գյուղ,

l	 Ո լորտ՝ ըստ պե տա կան ռե գիստ րում գրանց

ված ոլորտ նե րի,

l	 Ի րա վա բա նա կան կար գա վի ճակ,

l	 Մե ծու թյուն. խո շոր, մի ջին, մանր:

Յու րա քան չյուր խում բը ներ կա յաց վել է առն վազն 

10 ձեռ նար կու թյուն նե րով: 

Ի րա կա նաց վել է 101 հար ցազ րույց գոր ծա տու նե

րի հետ:

5. Խորքայինհարցազրույցներառանցքային

տեղեկատուներիհետ

Ա ռանց քային տե ղե կա տու ներն ընտր վել են տի

պային նպա տա կաուղղ ված ընտ րան քի մի ջո ցով: 

Հարց վող նե րի տի պերն առանձ նաց վել են շա հա

ռու նե րի հիմ նա կան խմ բե րին հա մա պա տաս խան. 

ՀՀ սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

խա րա րու թյուն, ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա

խա րա րու թյուն, ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիալա կան 

հար ցե րի նա խա րա րու թյուն, ՀՀ վար չա պե տին 

առըն թեր ազ գային երի տա սար դա կան քա ղա քա

կա նու թյան խոր հուրդ, 

l	 Զ բաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյուն, 

զբաղ վա ծու թյան կենտ րոն ներ,

l	 բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու

թյուն ներ, 

l	 ե րի տա սար դու թյան (այդ թվում՝ նաև ազ

գային փոք րա մաս նու թյուն կազ մող և հա

տուկ կա րիք ներ ու նե ցող) հիմ նախն դիր նե րով 

զբաղ վող ՀԿներ, ասո ցիացիաներ, վեր լու

ծա կան կենտ րոն ներ, 

l	 ե րի տա սար դու թյան հիմ նախն դիր նե րով 

զբաղ վող մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն

ներ, 

l	 ե րի տա սարդ նե րի ակ տիվ նա խա ձեռ նող 

խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ,

l	 լ րա ցու ցիչ կր թու թյուն տրա մադ րող կազ մա

կեր պու թյուն ներ,

l	 Մարդ կային ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման 

ասո ցիացիա,

l	 Հա յաս տա նի ար դյու նա բե րող նե րի և գոր ծա

րար նե րի (գոր ծա տու նե րի) միու թյուն: 

Ի րա կա նաց վել է 57 հար ցազ րույց առանց քային 

տե ղե կա տու նե րի հետ:

Հիմնականհասկացությունների 
սահմանում

Երիտասարդ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 

1630 տա րե կան քա ղա քա ցի նե րը: 

Զբաղվածություն. տվյալ հե տա զո տու թյան սահ

ման նե րում զբաղվածություն հաս կա ցու թյունն 

ըն կալ վում է որ պես հարց ման պա հին հարց վո ղի 

կող մից իրա կա նաց վող աշ խա տան քային գոր ծու

նեու թյուն, որը տվյալ ան ձին բե րում է դրա մա կան 

կամ ոչ դրա մա կան եկա մուտ: Դա նշա նա կում է, որ 

նույ նիսկ սե փա կան հո ղա տա րած քում կա տար

վող աշ խա տան քը, որն ան ձին եկա մուտ է բե րում 

բեր քի տես քով, և այն ան գամ օգ տա գործ վում է 

սե փա կան կա րիք նե րը բա վա րա րե լու հա մար, հա

մար վում է զբաղ վա ծու թյուն, իսկ երի տա սար դը՝ 

զբաղ ված: Մեր կող մից զբաղ ված չեն հա մար վում 

ՀՀ ԶՈՒ ում պար տա դիր ժամ կե տային ծա ռա յու

թյուն իրա կա նաց նող երի տա սարդ նե րը, ինչ պես 

նաև հարց ման պա հին որ ևէ ու սում նա կան հաս

տա տու թյու նում կր թու թյուն ստա ցող ան ձինք: 

Ոչ դրամական եկամուտ. տվյալ հե տա զո տու

թյան սահ ման նե րում՝ աշ խա տան քային գոր ծու

նեու թյու նից ստաց ված ոչ դրա մա կան եկա մուտ, 

որը կա րող է վե րած վել ինչ պես դրա մի, այն պես էլ 

կի րառ վել աշ խա տո ղի սե փա կան կա րիք նե րը հո

գա լու հա մար:

Մշտական զբաղվածություն. տվյալ գոր ծա

տու ի մոտ, ըստ ան ժամ կետ պայ մա նա վոր վա ծու

թյան, աշ խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի 

կա տա րում: Աշ խա տան քային պայ մա նագ րի ժամ

կե տի ավար տը դեռևս չի են թադ րում աշ խա տան

քից ազա տում:

Ժամանակավոր զբաղվածություն. զբաղ վա

ծու թյուն, որը չի կրում մշ տա կան բնույթ. գոր ծա

տուն և աշ խա տո ղը պայ մա նա վոր վա ծու թյուն են 

ձեռք բե րում աշ խա տան քային պար տա կա նու

թյուն նե րի իրա կա նաց ման ժամ կետ նե րի վե րա բե

րյալ:

Սեզոնայինզբաղվածություն. զբաղ վա ծու թյուն՝ 

կապ ված որո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հետ, 

որը կրկն վում է ամեն տա րի: 

Էպիզոդիկ զբաղվածություն. զբաղ վա ծու թյան 

մե կան գա մյա պայ մա նա վոր վա ծու թյուն, որի 

սահ ման նե րում աշ խա տո ղը կա տա րում է աշ խա

տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը՝ կա տա րած 

աշ խա տան քի դի մաց ստա նա լով որո շա կի վար

ձատ րու թյուն: 

Ֆորմալ զբաղվածություն. աշ խա տան քային 

գոր ծու նեու թյուն, որը գրանց ված է հար կային, 

վի ճա կագ րա կան և պե տա կան այլ մար մին նե րի 

կող մից: 

Ոչֆորմալզբաղվածություն. աշ խա տան քային 

գոր ծու նեու թյուն, որը գրանց ված չէ ո՛չ հար կային, 

ո՛չ վի ճա կագ րա կան և ո՛չ պե տա կան այլ մար մին

նե րի կող մից:

Գործազուրկ. կի րառ վում  է  Աշ խա տան քի  մի

ջազ գային  կազ մա կեր պու թյան (Ա ՄԿ) ստան դարտ  

սահ մա նու մը, որի հա մա ձայն՝  գոր ծա զուրկ  են  

հա մար վում  այն ան ձինք,  ով քեր հե տա զո տու
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

թյա նը  նա խոր դող  չորս  շա բաթ վա  ըն թաց քում  

(նե րա ռյալ հե տա զոտ վող շա բա թը) միաժա մա

նակ  բա վա րա րել  են   հետ ևյալ  պայ ման նե րին. 

ա) չեն ու նե ցել աշ խա տանք (ե կամ տա բեր 

զբաղ մունք),

բ) ակ տի վո րեն փնտ րել են աշ խա տանք, այ

սինքն` դի մել են զբաղ վա ծու թյան պե տա

կան, մաս նա վոր  ծա ռա յու թյուն ներ, աշ խա

տանք են փնտ րել ծա նոթ նե րի, բա րե կամ նե

րի մի ջո ցով,  օգ տա գոր ծել կամ տե ղադ րել են 

հայ տա րա րու թյուն ներ թեր թե րում, ին տեր

նե տային կայ քե րում, ան մի ջա պես դի մել են 

գոր ծա տու ին, օգ տա գոր ծել են ան ձնա կան 

կա պե րը, սե փա կան գործ հիմ նե լու հա մար 

ձեռ նար կել են քայ լեր (փնտ րել են տա րածք, 

սար քա վո րում ներ, հումք, ֆի նան սա կան 

մի ջոց ներ, դի մել են պե տա կան լիազոր մար

մին նե րին` թույլտ վու թյուն ստա նա լու հա մար 

և այլն)   կամ  ցան կա ցած  այլ եղա նա կով,      

գ)  պատ րաստ  են  եղել  ան մի ջա պես  (այ

սինքն` առա ջի կա եր կու շա բաթ վա ըն թաց

քում)  անց նել աշ խա տան քի: 

Աշխատանք փնտրող երիտասարդ. հարց ման 

պա հին զբաղ վա ծու թյուն չու նե ցող կամ ու նե ցող 

այն երի տա սարդ նե րը, ով քեր փնտ րում են աշ խա

տանք:

Տնտեսապեսակտիվբնակչությունը 1575 տա

րե կան զբաղ ված և գոր ծա զուրկ բնակ չու թյան 

հան րա գու մարն է, որը հե տա զոտ վող ժա մա նա

կաշր ջա նում ապա հո վել է աշ խա տու ժի առա ջար

կը ապ րանք նե րի ար տադ րու թյան և ծա ռա յու

թյուն նե րի մա տուց ման հա մար: 

Տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչությունը 1575 

տա րե կան այն ան ձինք են, ով քեր հե տա զոտ վող 

ժա մա նա կաշր ջա նում չեն եղել զբաղ ված կամ 

գոր ծա զուրկ:

Տն տե սա պես ոչ ակ տիվ բնակ չու թյու նը ձևա վոր

վում է հետ ևյալ խմ բե րից. 

l	 առ կա ու սուց մամբ սո վո րող ներ, ու սա նող

ներ, 

l	 տնային տն տե սու թյու նը վա րող ներ, 

l	 կեն սա թո շա կա ռու ներ (տա րի քային, առող

ջա կան, ար տո նյալ պայ ման նե րով), 

l	 աշ խա տանք չու նե ցող այլ ան ձինք:

Խտրականություն. որո շա կի հատ կա նիշ նե րով 

օժտ ված ան ձանց հա մար ան հա վա սար հնա րա

վո րու թյուն նե րի ստեղ ծում կեն սա գոր ծու նեու թյան 

տար բեր ոլորտ նե րում: Տվյալ հե տա զո տու թյան 

շր ջա նա կում խտրականություն եր ևույ թը դի

տարկ վում է միայն աշ խա տան քային հա րա բե րու

թյուն նե րում:

Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդ. ՀՀ 

1830 տա րե կան այն քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր Աշ

խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի նա խա րա

րու թյան բժշ կաաշ խա տան քային փոր ձա քննա

կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից ստա ցել են հաշ

ման դա մու թյան տե սակ և կարգ, ինչ պես նաև այն 

քա ղա քա ցի նե րը, ով քեր չու նեն այդ պի սի կարգ, 

սա կայն ֆի զի կա կան և/ կամ հո գե կան խն դիր նե

րը խո չըն դո տում են նրանց լիար ժեք զբաղ վա ծու

թյա նը: Սա են թադ րում է, որ ան ձն ինքն իրեն հա

մա րում է հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող:

Հաշմանդամություն ունեցողանձանց համար

աշխատանքիհարմարեցմանստանդարտներ. 

աշ խա տա վայ րի հար մա րե ցում հաշ ման դա մու

թյուն ու նե ցող ան ձի պա հանջ նե րին՝ տվյալ ան ձի 

հա մար աշ խա տան քային գոր ծու նեու թյունն առա

վե լա գույնս ան վտանգ և ար դյու նա վետ դարձ նե

լու հա մար: 

Աշխատաշուկա. աշ խա տու ժի առա ջար կի և պա

հան ջար կի ձևա վոր ման ոլորտ: 

Աշխատանքային ստաժ. տվյալ հե տա զո տու

թյան շր ջա նա կում այն տա րի նե րի թի վը, որոնց ըն

թաց քում երի տա սարդն իրեն հա մա րում է զբաղ

ված: Տվյալ դեպ քում ստա ժը կա րող է չհամընկ նել 

աշ խա տան քային գր քույ կում փաս տա ցի գրա

ռում նե րով ար ձա նագր ված տա րի նե րի թվի հետ:

Վարձուաշխատող. ան ձ, ով իր կա տա րած աշ

խա տան քային պար տա կա նու թյուն նե րի դի մաց 

գոր ծա տո ւի կող մից ստա նում է դրա մա կան կամ 

ոչ դրա մա կան եկա մուտ: 

Ինքնազբաղված. ան ձ, ով աշ խա տան քային գոր

ծու նեու թյու նից ան ձամբ ստա նում է դրա մա կան 

կամ ոչ դրա մա կան եկա մուտ, և նրա եկա մուտ նե

րը կախ ված են իր զբաղ վա ծու թյան աս տի ճա նից:

Ձեռներեց. ֆի զի կա կան ան ձն է, ով, առանց իրա

վա բա նա կան ան ձ կազ մա վո րե լու, իրավունք 

ու նի ինք նու րույն, իր անու նից և իր ռիս կով 

իրակա նաց նել գոր ծու նեու թյուն, որի հիմ նա կան 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

նպա տա կը գույք օգ տա գոր ծե լուց, ապ րանք ներ 

վա ճա ռե լուց, աշ խա տանք ներ կա տա րե լուց կամ 

ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լուց շա հույթ (ե կա

մուտ) ստա նալն է: 

Աշխատանքային պայմանագիր. աշ խա տան

քային պայ մա նա գի րը հա մա ձայ նու թյուն է աշ խա

տո ղի և գոր ծա տու ի միջև, ըստ որի` աշ խա տո ղը 

պար տա վոր վում է գոր ծա տու ի հա մար կա տա րել 

որո շա կի մաս նա գի տու թյամբ, որա կա վոր մամբ 

աշ խա տանք` պահ պա նե լով աշ խա տա վայ րում 

սահ ման ված աշ խա տան քային կար գա պա հու

թյու նը, իսկ գոր ծա տուն պար տա վոր վում է աշ

խա տո ղին տրա մադ րել պայ մա նագ րով սահ ման

ված աշ խա տան քը, վճա րել նրա կա տա րած աշ

խա տան քի հա մար որոշ ված աշ խա տա վար ձը և 

ապա հո վել ՀՀ օրենսդ րու թյամբ, այլ նոր մա տիվ 

իրա վա կան ակ տե րով, կո լեկ տիվ պայ մա նագ րով, 

կող մե րի հա մա ձայ նու թյամբ նա խա տես ված աշ

խա տան քային պայ ման նե րը:

Բանավոր պայմանավորվածություն. գոր

ծա տու ի և աշ խա տո ղի միջև աշ խա տան քային 

պար տա կա նու թյուն նե րի, պայ ման նե րի, վար

ձատ րու թյան չա փի և այլ նի վե րա բե րյալ բա նա

վոր պայ մա նա վոր վա ծու թյուն, որը կող մե րից և 

ոչ մե կի հա մար չի հա մար վում իրա վա կան հիմք 

և չի երաշ խա վո րում պայ մա նա վոր վա ծու թյան կե

տե րի պար տա դիր պահ պա նու մը և չպահ պա նե լու 

հետևան քով պար տա վո րու թյուն նե րի իրա կա նա

ցու մը: 

Աշխատանքի տոնավաճառ. գործատու ի և 

աշ խա տանք փնտ րո ղի միջև կա պի հաս տատ

ման հար թակ, որի շր ջա նա կում գոր ծա տու նե

րը ներ կա յաց նում են իրենց կազ մա կեր պու թյու

նը, թա փուր աշ խա տա տե ղե րը, իսկ աշ խա տանք 

փնտրող նե րը բազ մա թիվ գոր ծա տու նե րի կող մից 

առա ջարկ վող թա փուր աշ խա տա տե ղե րին ծա նո

թա նա լու հնա րա վո րու թյուն են ստա նում: 

Երիտասարդականկազմակերպություն. կա նո

նադ րու թյուն և այլ իրա վա կան հիմ քեր ու նե ցող 

կազ մա կեր պու թյուն, որը զբաղ վում է երի տա

սարդ նե րի առջև ծա ռա ցած խն դիր նե րի լուծ մամբ: 

Կա րող են լի նել հա սա րա կա կան, պե տա կան և ոչ 

պե տա կան երի տա սար դա կան կազ մա կեր պու

թյուն ներ: 

Արտագնա աշխատանք. տվյալ հե տա զո տու

թյան սահ ման նե րում ան ձի՝ միայն աշ խա տան

քային գոր ծու նեու թյուն իրա կա նաց նե լու նպա

տա կով այցն ար տեր կիր:

Հեռավար ուսուցում. ին տեր նե տային աղ բյուր

նե րի մի ջո ցով կր թա կան գոր ծըն թաց, որի ըն թաց

քում սո վո րո ղը գի տե լիք նե րը ստա նում է ին տեր

նե տային աղ բյուր նե րի մի ջո ցով, դա սա խոս նե րի 

հետ շփու մը, ինչ պես նաև գնա հա տու մը տե ղի են 

ու նե նում առ ցանց տար բե րա կով՝ առանց ու սու

ցա նո ղի հետ պար տա դիր ան ձնային ան մի ջա կան 

շփ ման: 

Ուսումնական պրակտիկա. ու սու ցա նո ղի կող

մից ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում ստա ցած գի

տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի՝ պրակ տի կա յում 

կի րա ռե լու հնա րա վո րու թյունր, որը կազ մա կերպ

վում է մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա

տու թյան կող մից:

Թրեյնինգ.ակ տիվ ու սուց ման մե թոդ, որն ուղղ

ված է գի տե լիք նե րի, կա րո ղու թյուն նե րի և հմ տու

թյուն նե րի զար գաց մա նը:

Հմտություն. գոր ծու նեու թյուն, որը ձևա վոր վել է 

կրկ նու թյան ար դյուն քում և զար գա ցել մինչև ավ

տո մա տիզմ:

Կարողություն. գոր ծո ղու թյան իրա կա նաց ման 

ձև, որը ձևա վոր վում է գի տե լիք նե րի և հմ տու

թյուն նե րի հա մադ րու թյան ար դյուն քում: 

Գիտելիք. հաս կա ցու թյուն նե րի և պատ կե րա

ցում նե րի ձևով ար տա հայտ ված իրա կա նու թյան 

սուբյեկ տիվ պատ կեր: 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ար դյունք նե րի  
վեր լու ծու թյուն

ՀՀերիտասարդների 
զբաղվածությանընդհանուր 
նկարագիրը

ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան ընդ հա նուր 

նկա րագ րին ամ բող ջա կան ան դրա դառ նա լու հա

մար ներ կա յաց նենք նախ կին հե տա զո տու թյուն

նե րի ար դյունք նե րը, պաշ տո նա կան վի ճա կա գրա

կան տվյալ ներ և Ինս տի տու տի կող մից իրա կա

նաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք ներ: 

Զ բաղ վա ծու թյան վե րա բե րյալ Հա յաս տա նում 

բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն ներ են ար վել, 

որոն ցում ան դրա դարձ է կա տար վել նաև երի տա

սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րին: 

Իրա կա նաց վել են ինչ պես ու սում նա սի րու թյուն

ներ հենց զբաղ վա ծու թյան վե րա բե րյալ, այն

պես էլ մաս նա գի տա կան կր թու թյան վե րա բե րյալ 

իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյան շր ջա նա կում 

քննարկ վել են շր ջա նա վարտ նե րի զբաղ վա ծու

թյան, գոր ծազր կու թյան հար ցե րը: 

Այդ հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի հա մե

մա տա կան վեր լու ծու թյան դեպ քում հան դի պում 

ենք մի շարք մե թո դա բա նա կան խո չըն դոտ նե րի: 

Առա ջինն այն հան գա մանքն է, որ տար բեր հե տա

զո տու թյուն նե րում երի տա սարդ նե րի սահ մա նու

մը տար բեր է. մի մա սում՝ 1630 տա րի քային խում

բը, իսկ մյու սում՝ 1830: Որոշ հե տա զո տու թյուն

նե րում որ պես ընտ րան քային հա մախմ բու թյուն 

առանձ նաց վել է ու սա նո ղու թյու նը (օ րի նակ՝ «ՀՀ 

երի տա սար դու թյան ազ գային զե կույց», 2011): 

Հա ջորդ մե թո դա բա նա կան խն դի րը զբաղ ված և 

գոր ծա զուրկ հաս կա ցու թյուն նե րի սահ մա նումն է: 

Հե տա զո տու թյուն նե րի մի մա սում կի րառ վել են ՀՀ 

պաշ տո նա կան սահ մա նում նե րը, մյուս նե րում՝ մի

ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րի սահ մա նում

նե րը: 

Հաշ վի առ նե լով մե թո դա բա նա կան գոր ծո նը՝ ամ

փոփ ներ կա յաց նենք նախ կին հե տա զո տու թյուն

նե րի ար դյունք նե րը: 2011թ. իրա կա նաց ված «ՀՀ 

երի տա սար դու թյան ազ գային զե կույ ցի» հա

մա ձայն՝ երի տա սարդ նե րի (1830 տա րի քային 

խումբ) 48.7%ն է զբաղ ված: 2012թ. իրա կա նաց

ված «ՀՀ երի տա սարդ նե րի ակն կա լիք նե րը և 

ձգտում նե րը» հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի 

հա մա ձայն՝ երի տա սարդ նե րի (1630 տա րի քային 

խումբ) միայն 26.7%ն է հե տա զո տու թյան իրա

կա նաց ման ըն թաց քում զբաղ վել եկա մուտ ապա

հո վող կամ կա մա վո րա կան աշ խա տան քով: 

ԸնդհանուրվիճակագրականտվյալներՀՀ

երիտասարդներիվերաբերյալ

 1Բնակչությանևերիտասարդներիթվի
դինամիկան20092013թթ.
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 ՀՀ բնակչություն 

 Երիտասարդներ

Ըստ «ՀՀ պե տա կան   ե րի տա սար դա կան քա ղա

քա կա նու թյան հայե ցա կար գի»՝ երի տա սարդ են 

հա մար վում բնակ չու թյան 1630 տա րե կան ներ

կա յա ցու ցիչ նե րը: Հա մա ձայն ՀՀ ԱՎԾ տվյալ նե րի` 

Հա յաս տա նում երի տա սարդ նե րի թի վը 804205 

է՝ բնակ չու թյան մոտ 27,9% ը: Պաշ տո նա կան 

տվյալ նե րի հա մա ձայն՝ երի տա սարդ նե րի շր ջա

նում իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը 51% են՝ 

408219, իսկ արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը՝ 

49%՝ 395986:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը վկա յում են 

այն մա սին, որ ՀՀ երի տա սար դու թյան ըստ սե ռի 

բաշխ ման վս տա հու թյան մի ջա կայ քը տղա մարդ

կանց հա մար կազ մում է 38%44%, իսկ կա նանց 

հա մար՝ 56%62%՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա

ման քը, որ ընտ րան քի սահ մա նային սխա լը չի 

գե րա զան ցում 3%ը: Պաշ տո նա կան վի ճա կա

գրա կան տե ղե կատ վու թյու նից հե տա զո տա կան 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

տվյալ նե րի տար բե րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է 

այն հան գա ման քով, որ ընտ րան քում ներգ րավ

ված չեն եղել ՀՀ ԶՈՒ ում ծա ռայող տղա մար դիկ, 

ինչ պես նաև ՀՀ ից ար տա գաղ թած երի տա սարդ

նե րը: 

Ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալ նե րի՝ երի տա սարդ նե րի կր թա

կան կար գա վի ճակ նե րում նկա տում ենք հետ ևյալ 

պատ կե րը. ավար տուն բարձ րա գույն կր թու թյուն 

ու նեն երի տա սարդ նե րի 22,1% ը, ավար տուն միջ

նա կարգ հան րակր թա կան կր թու թյուն` 50.4% ը, 

որոնց մի մասն այժմ գտն վում է բարձ րա գույն 

կրթու թյուն ստանալու գոր ծըն թա ցում: Տար րա

կան կր թու թյուն չի ստա ցել երի տա սարդ նե րի 

0.3% ը (Գ ծան կար 1.1):

 1.1ՀՀբնակչությանկրթականցուցանիշ
ներ,աղբյուրը՝www.armstat.am

Հետբուհական և բարձր

Բարձրագույն կրթություն

Նախնական և միջին մասնագիտական կրթություն

Միջնակարգ հանրակրթական

Հիմնական հանրակրթական

Տարրական հանրակրթական

Տարրական կրթության բացակայություն

0.5%

22.1%

14.4%

50.4%

11.4%

0.9%

0.3%

0%  20%  40%  60%  80%  100%

 Հե տա զո տու թյան շր ջա նա կում ան դրա դարձ է կա

տար վել երի տա սարդ նե րի այն խմ բին, որն այժմ 

ներգ րավ ված չէ ու սում նա կան, աշ խա տան քային 

կամ վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թաց նե րում, և 

որի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը չեն փնտ րում աշ խա

տանք՝ NEET՝ «Not in Education, Employment, 

or Training»: Այս խմ բի երի տա սարդ նե րի խն դիր

նե րի և լու ծում նե րի վե րա բե րյալ այժմ բա վա կա

նին աշ խա տանք ներ են կա տար վում եվ րո պա կան, 

ասիական երկր նե րում5, սա կայն մեր իրա կա նու

թյան մեջ այս խում բը դեռևս ու սում նա սիր ված չէ: 

5 http://www.eurofound.europa.eu/pubdocs/2012/54/

en/1/EF1254EN.pdf

ԶբաղվածությունըՀՀում

Զ բաղ վա ծու թյան ապա հո վու մը բնակ չու թյան 

կեն սա մա կար դա կի և պե տու թյան ռե սուրս նե րի 

մշակ ման ու սպառ ման հիմ նա կան ու ղին է: ՀՀ ում 

գոր ծում են մի քա նի գե րա տես չու թյուն ներ, որոնք 

զբաղ վում են զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րի 

ու սում նա սիր մամբ և լուծ մամբ: Դրանք են.

l	 ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի 

նա խա րա րու թյուն,

l	 ՀՀ սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի 

նա խա րա րու թյուն,

l	 ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու

թյուն:
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

 1.2Զբաղվածությանհիմնախնդիրներիուսումնասիրմամբևլուծմամբզբաղվողգերատեսչու
թյուններումարմիններ

ՀՀ աշխատանքի և 
սոցիալական հարցերի 

նախարարություն

Աշխատանքի  և 
սոցիալական 

հետազոտությունների 
ինստիտուտ

Զբաղվածության 
պետական 

ծառայություն

Զբաղվածության 
տարածքային 
կենտրոններ

Զբաղվածության 
մարզային 

կենտրոններ

Համաձայնեցված 
կոմիտեներ

Աշխատանքի և 
զբաղվածության 

վարչություն

Հաշմանդամների 
և տարեցների 

հիմնահարցերի 
վարչություն

ԶՏԿ տնօրեն. «Մեզ արդյունավետ 

աշխատանքի համար պակասում 

է համալիր պատկերացում 

աշխատաշուկայի վերաբերյալ՝ 

ինչպես տեղական, այնպես էլ 

հանրապետական մակարդակում: 

Լուրջ ինֆորմացիոն քաղցի մեջ ենք 

գտնվում, ինչի պատճառով ուսումնական 

հաստատությունները չեն կարողանում 

կարգավորել մասնագետների 

պատրաստման գործընթացը: Առաջին 

հերթին ինվենտարիզացիա է պետք»:

Աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի նա խա

րա րու թյան կա ռուց ված քում կան Աշ խա տան քի 

և զբաղ վա ծու թյան վար չու թյուն, Հաշ ման դամ նե

րի և տա րեց նե րի հիմ նա հար ցե րի վար չու թյուն: 

Զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյու նը, որն 

իր կենտ րոն ներն ու նի Եր ևա նի բո լոր հա մայնք նե

րում և ՀՀ բո լոր մար զե րում՝ մարզ կենտ րոն նե րում 

և խո շոր քա ղաք նե րում, ապա հո վում է բնակ չու

թյան զբաղ վա ծու թյան հիմ նախնդ րի լու ծու մը՝ կա

տա րե լով պե տու թյան կող մից ստանձ նած պար

տա վո րու թյուն նե րը՝ իրա կա նաց նե լով դա սըն թաց

ներ, աշ խա տան քային պրակ տի կա ապահովելով, 

միջ նորդ օղակ հան դի սա նա լով գոր ծա տո ւի և 

աշ խա տանք փնտ րող ան ձանց միջև: Եր ևա նում 

և մար զե րում կազ մա կերպ վում են աշ խա տան քի 

տո նա վա ճառ ներ, որոնց մա սին տե ղե կատ վու

թյու նը տրա մադր վում է Զբաղ վա ծու թյան պե տա

կան գոր ծա կա լու թյան կայ քի մի ջո ցով: Տո նա վա

ճառ նե րից հե տո իրա կա նաց վում է նաև մո նի թո

րինգ՝ պար զե լու հա մար ծրագ րի ար դյու նա վե

տու թյու նը: ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար

ցե րի նա խա րա րու թյունն իրա կա նաց նում է նաև 

աշ խա տան քի հար մա րե ցում և աշ խա տա վար ձի 

փոխ հա տու ցում հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան

ձանց աշ խա տան քի ապա հով ման հա մար: Սա

կայն խնդ րա հա րույց է այն հան գա ման քը, որ աշ

խա տա վար ձի փոխ հա տու ցումն իրա կա նաց վում է 

մեկ տա րի ժամ կե տով, ին չից հե տո ուղ ղա կիորեն 

ազատ վում են հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող աշ

խա տո ղից: Այս և այլ հիմ նա հար ցեր դեռևս կքն

նարկ վեն հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա

սարդ նե րի հիմ նախն դիր նե րին նվիր ված գլ խում: 

ՀամաձայնԶՊԾտվյալների`հաշմանդամություն

ունեցողանձանցաշխատավարձիմասնակիհա

տուցումների թվում հաշմանդամություն ունեցող

երիտասարդանձինքկազմումէին25.6%:Աշխա

տավայրի հարմարեցման 32 դեպքերից 28%ն
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

իրականացվել է հաշմանդամություն ունեցող

երիտասարդանձանցհամար6: 

20132017թթ. պե տա կան ռազ մա վա րու թյան հա

մա ձայն՝ նա խա տես վում են աշ խա տանք ներ տա

նել աշ խա տա շու կակր թա կան հա մա կարգ կա

պի հզո րաց ման, աշ խա տա շու կայի պե տա կան 

կար գա վոր ման մո դե լի ներդ րման, ինչ պես նաև 

աշ խա տա վար ձի հա մա կար գի պե տա կան բա րե

փո խում ների ուղ ղու թյամբ: Նա խա տես վում են 

նաև իրա կա նաց նել զբաղ վա ծու թյան նոր մո դե լի 

ներդ րում, պե տա կան մի ջամ տու թյան նոր մո դե լի 

ստեղ ծում` մի ջազ գային ստան դարտ նե րին հա

մա պա տաս խան: Նպա տակ է դր վել կա տա րե լա

գոր ծել աշ խա տա վար ձե րի հա մա կար գը և ստեղ

ծել միաս նա կան տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ, 

որը տե ղե կատ վու թյուն կս տա նա հան րա պե տու

թյան գոր ծա տու նե րից և թույլ կտա մաս նա գի տու

թյուն նե րի պա հան ջար կի վե րա բե րյալ կան խա տե

սում ներ կա տա րել7: 

Այս և այլ ան հրա ժեշտ բա րե փո խում նե րի մա սին 

են փաս տում նաև հե տա զո տու թյա նը մաս նակ

ցած փոր ձա գետ նե րը: Այս պա րա գա յում հար ցը 

պե տա կան մի ջամ տու թյան ան հրա ժեշ տու թյունն 

է, իսկ առա վել կար ևո րը՝ գնա հատ ման և մո նի թո

րին գի ար դյու նա վետ հա մա կար գի ներդ րու մը: 

ՀՀ սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա

խա րա րու թյան կազ մում երի տա սարդ նե րի հիմ

նա հար ցե րով զբաղ վում է միայն Երի տա սար

դա կան քա ղա քա կա նու թյան վար չու թյու նը, որի 

գոր ծու նեու թյունն ուղղ ված է երի տա սար դա կան 

քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման աշ խա տանք նե րի 

և պե տու թյան կող մից երի տա սար դա կան ծրա

գրե րի իրա կա նաց ման կազ մա կերպ մա նը: 2013

2017թթ. երի տա սար դա կան պե տա կան քա ղա

քա կա նու թյան ռազ մա վա րու թյան մեջ որ պես գե

րա կա խն դիր առանձ նաց ված է երի տա սարդ նե րի 

զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դի րը, որի լուծ ման 

շր ջա նա կում նա խա տես վում է զար գաց նել երի

տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 

և ձեռ նե րե ցու թյան խթան ման աշ խա տանք նե րը, 

կա րիերայի կենտ րոն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու

թյու նը, մար զային երի տա սարդ նե րի ինք նա զբաղ

վա ծու թյան խթա նու մը և այլն: Այս խն դիր նե րի 

լուծ ման նպա տա կով իրա կա նաց վում են հա մա

6 http://employment.am/am/93/free.html

7 http://www.mlsa.am/up/MAR459.pdf

գոր ծակ ցային աշ խա տանք ներ, երի տա սարդ նե րի 

հա մար կազ մա կերպ վում են ամե նա մյա ու սու ցո

ղա կան դա սըն թաց ներ և աշ խա տան քի տո նա վա

ճառ ներ, սա կայն նա խա րա րու թյու նում, որ պես 

այդ պի սին, չկա երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու

թյան հիմ նախնդ րով զբաղ վող առան ձին մար մին:

ԶՏԿ տնօրեն. «Ճիշտ կողմնորոշումից է 

պետք սկսել: Պետք է սկսել դպրոցներից՝ 

ներկայացնելով աշխատաշուկայի վիճակը: 

Երիտասարդները նորաձևության հետևից 

են ընկնում: Ճիշտ ուղղորդելը շատ կարևոր 

է: Մասնագիտական կողմնորոշման 

կենտրոններ են հարկավոր: Դրանք 

դպրոցից սկսած պետք է լինեն: Կարիերայի 

կենտրոնում պետք է ունակություններ 

զարգացնել, վերապատրաստել, որպեսզի 

ղեկավարվեն»:

Ընդ որում՝ ոչ միայն ՀՀ սպոր տի և երի տա սար

դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյան կազ մում, 

այլև ՀՀ ում ընդհանրապես բա ցա կա յում է այն 

կա ռույ ցը, որը կզ բաղ վի միայն երի տա սարդ նե րի 

զբաղ վա ծու թյան հիմ նախնդ րով և կկա տա րի հա

մա պա տաս խան աշ խա տանք ներ: Այս խնդ րի մի 

մա սը լու ծում է «Ե րի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա

կան կողմ նո րոշ ման մե թո դա կան կենտ րո նը», որն 

ապա հո վում է մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 

հիմ նախնդ րի լու ծու մը ՀՀ տա րած քում: Կա ռույ

ցը ստեղծ վել է ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիալա կան 

հար ցե րի նա խա րա րու թյան ու ՀՀ կր թու թյան և գի

տու թյան նա խա րա րու թյան հա մա տեղ ջան քե րով: 

Այժմ կենտ րո նը մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ

ման հար ցե րում երի տա սարդ նե րին մե թո դա կան 

աջակ ցու թյուն է տրա մադ րում՝ բա րե փո խում ներ 

իրա կա նաց նե լով հան րակր թա կան հա մա կար

գից սկ սած, այ նու հետև մի ջին մաս նա գի տա կան 

և բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն

նե րում: Այս կա ռույցն է զբաղ վում հա մա պա տաս

խան մաս նա գետ նե րի պատ րաստ մամբ, ով քեր 

հե տա գա յում պետք է հան րա պե տու թյան ողջ տա

րած քում զբաղ վեն մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

ման հիմ նա հար ցի լուծ մամբ8: Սա կայն, ինչ պես 

փաս տում են փոր ձա գետ նե րը, մաս նա գի տա կան 

կողմ նո րո շու մը, որը զբաղ վա ծու թյան հիմ նա

հար ցի հիմքն է, բա վա կա նին թույլ է զար գա ցած: 

Զբաղ վա ծու թյան տա րած քային կենտ րոն նե րի 

տնօ րեն նե րը նշում են, որ զբաղ վա ծու թյան խն

դիր նե րի հիմ քում որ պես առաջ նային գոր ծոն

ներ հա ճախ հան դես են գա լիս մաս նա գի տա կան 

սխալ կողմ նո րո շու մը և աշ խա տա շու կայի վե րա

բե րյալ տե ղե կատ վու թյան պա կա սը: 

Ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նա հար

ցի լուծ մամբ զբաղ վում են ու սում նա կան հաս

տա տու թյուն նե րի զբաղ վա ծու թյան և կա րիերայի 

կենտ րոն նե րը, աշ խա տան քի տե ղա վոր ման մաս

նա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րը, հա սա րա կա կան 

կազ մա կեր պու թյուն ներ և այլ կա ռույց ներ: Ըստ

այսմ՝ երիտասարդների զբաղվածության խնդրի

համակարգայինլուծմանհամարայսմարմիննե

րինհնարավորէներգրավելարծարծվողհիմնա

հարցի լուծման գործընթացում ևարդյունավետ

օգտագործելդրանցկադրայինևմյուսռեսուրս

ները:

Երիտասարդներիզբաղվածությունը

Ըստ ՀՀ ԱՎԾ տվյալ նե րի՝ տն տե սա պես ակ տիվ է 

բնակ չու թյան 63% ը, որից 82.7% ը հա մար վում 

է զբաղ ված: Պե տա կան մար մին նե րի կող մից 

ընտրված մե թո դա բա նու թյան հա մա ձայն` զբաղ

ված են հա մար վում վար ձու աշ խա տող նե րը, գոր

ծա տու նե րը, ինք նազ բաղ ված նե րը և աշ խա տան

քային այլ հա րա բե րու թյուն նե րում ներգ րավ ված 

ան ձինք: Գոր ծա զուրկ է տն տե սա պես ակ տիվ 

բնակ չու թյան մոտ 17% ը: Ըստ ԱՎԾ մե թո դա բա

նու թյան` տն տե սա պես ոչ ակ տիվ են հա մար վում 

սո վո րող նե րը և ու սա նող նե րը, տնային տն տե սու

թյուն վա րող նե րը, կեն սա թո շա կա ռու նե րը և հաշ

ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձինք: 

ՀՀ ԱՎԾ 2013թ. տա րեգր քի հա մա ձայն՝ տն տե

սա պես ակ տիվ բնակ չու թյան շր ջա նում երի տա

սարդ նե րը կազ մում են 38%: Երի տա սարդ նե րի 

մնա ցած հատ վա ծը տն տե սա պես ոչ ակ տիվ է: 

Երի տա սարդ նե րի շր ջա նում զբաղ ված է 27% ը, 

գոր ծա զուրկ է 11% ը: 

Ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան կար գա վի ճա

8 http://www.mycareer.am

կը հաս կա նա լու հա մար հար ցադ րու մը ձևա կերպ

վել է որ պես տվյալ պա հին դրամականկամոչ

դրամականեկամուտբերողգործունեությամբ

զբաղվելը՝ չկորց նե լու հա մար երի տա սարդ նե րի 

այն հատ վա ծին, ով քեր կա՛մ ինք նազ բաղ ված են, 

կա՛մ սե փա կան հո ղա տա րած քում ներգ րավ ված 

են գյու ղատն տե սա կան աշ խա տանք նե րում, բայց 

դրա դի մաց դրա մա կան եկա մուտ չեն ստա նում 

(Գծանկար1.3): 

 1.3Հարցվածերիտասարդներիբաշխվա
ծություննըստզբաղվածության

Հետազոտությանը 
մասնակից 

երիտասարդներ

72% չզբաղված 
երիտասարդ

48% ուսումնական  
գործընթացում  

չգտնվող երիտասարդ

24%  ուսումնական 
գործընթացում 

գտնվող երիտասարդ

20% գործազուրկ

28% տնտեսապես ոչ 
ակտիվ երիտասարդ

28% զբաղված  
երիտասարդ

Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի՝ հարց ված 

երի տա սարդ նե րի 28%ն է զբաղ ված: Դրա մա կան 

կամ ոչ դրա մա կան եկա մուտ բե րող գոր ծու նեու

թյուն չու նի հարց ված երի տա սարդ նե րի 72% ը: 

Այս խմ բից 48% ը չու նի աշ խա տանք և չի գտն վում 

ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում, իսկ մնա ցած 24% 

ը գտն վում է ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում: Ըստ 

հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյան, ինչ պես 

նաև պե տա կան սահ ման ման` գործազուրկ են

համարվումայներիտասարդները,ովքերչու

նեն աշխատանք, չեն գտնվում ուսումնական

գործընթացում, սակայն փնտրում են աշխա

տանք (ե րի տա սարդ նե րի 20% ը ): Տն տե սա պես 

ոչ ակ տիվ են այն երի տա սարդ նե րը, ով քեր չու նեն 

աշ խա տան քային զբաղ վա ծու թյուն, չեն գտն վում 

ու սում նա կան գոր ծըն թա ցումև չեն փնտ րում աշ

խա տանք: Սա նշա նա կում է, որ հարց ված երի

տա սարդ նե րի 28% ը տն տե սա պես ոչ ակ տիվ է: 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Այս խում բը կազ մող երի տա սարդ նե րի մոտ 15%ն 

արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են, իսկ մնա

ցած 85% ը` իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ. 

առա վե լա պես պա սիվ են 1930 տա րե կան իգա

կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Տն տե սա պես պա

սիվ կա նանց 14% ը եր ևա նաբ նակ կա նայք են, 

իսկ տն տե սա պես պա սիվ վար քի ամե նա բարձր 

ցու ցա նիշ ներն ար ձա նագր վել են Կո տայ քում 

և Լո ռիում: Հա վա նա բար երի տա սարդ նե րի այս 

խում բը, երե խայի խնամ քի և դաս տիարա կու թյան 

կամ այլ պատ ճառ ներ ու նե նա լով, չի ցան կա նում 

աշ խա տել:

1620 տա րի քային խմ բում զբաղ ված էին հարց

ված նե րի մոտ 16% ը, 2125 տա րի քային խմ բում՝ 

33% ը, իսկ 2630 խմ բում՝ 34% ը: Սա նշա նա

կում է զբաղ ված երի տա սարդ նե րի թվի ավե լա

ցում տա րի քային աճին զու գա հեռ: Զ բաղ ված է 

եր ևա նաբ նակ երի տա սար դու թյան 32% ը, իսկ 

մար զաբ նակ երի տա սարդ նե րի` 26% ը: Հաշ վի է 

առնվել, որ մար զաբ նակ զբաղ ված երի տա սարդ

նե րի մոտ 19% ը զբաղ ված է սե փա կան հո ղա տա

րած քի մշակ մամբ և որ պես վար ձատ րու թյուն կա

րող է ստա նալ բնամ թերք: 

 Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի հա մա ձայն` երի տա

սարդ նե րի շր ջա նում գոր ծազր կու թյու նը կազ մում 

է 20%: 

 Հարց ման շր ջա նա կում հն չել է նաև այն հար ցը, 

թե զբաղ ված երի տա սարդ նե րը քա նի աշ խա տան

քային գոր ծու նեու թյուն նե րում են ներգ րավ ված: 

Ըստ այդ հար ցի պա տաս խան նե րի՝ զբաղ ված 

երի տա սարդ նե րի 90%ն ու նի դրա մա կան կամ ոչ 

դրա մա կան եկա մուտ բե րող 1 գոր ծու նեու թյուն, 

մոտ 10%ն ու նի 2 աշ խա տանք: 

Զ բաղ ված երի տա սարդ նե րից 66% ը վար ձու աշ

խա տող ներ են՝ աշ խա տան քային պար տա կա

նու թյուն նե րի դի մաց որո շա կի վար ձատ րու թյուն 

ստա ցող, 29%ն ինք նազ բաղ ված է գյու ղատն տե

սու թյան, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման ոլորտ

նե րում, 4% ը ձեռ նե րեց է, իսկ 1% ը կա տա րում է 

այլ աշ խա տանք ներ:

Զ բաղ ված երի տա սարդ նե րի շր ջա նում աշ խա

տան քի բնույ թը կա րող է լի նել մշ տա կան, ժա մա

նա կա վոր, սե զո նային կամ էպի զո դիկ: Ար դյուն

քում ստա ցել ենք հետ ևյալ պատ կե րը. 83%ն 

ու նի մշ տա կան աշ խա տանք, 9% ը` ժա մա նա կա

վոր, 5% ը՝ սե զո նային, իսկ 1% ը՝ մե կան գա մյա, 

էպի զո դիկ աշ խա տանք ներ: Զբաղ ված երի տա

սարդ նե րի 2% ը չի ցան կա ցել նշել իր աշ խա տան

քի բնույ թը: Սե զո նային զբաղ վա ծու թյուն ու նե ցող 

երի տա սարդ նե րը հիմ նա կա նում ներգ րավ ված են 

առևտ րի ոլոր տում, և աշ խա տան քը կապ ված է 

շու կա յում այս կամ այն ապ րան քի պա հան ջար կի 

հետ: Ստաց վում է, որ զբաղ ված երի տա սարդ նե րը 

հիմ նա կա նում ներգ րավ ված են վար ձու մշ տա կան 

աշ խա տանք նե րում, և նրանց զբաղ վա ծու թյու

նը հիմ նա կա նում կախ ված չէ այլ գոր ծոն նե րից 

(Գծանկար1.4): 

 1.4Երիտասարդներիզբաղվածության
հիմնականոլորտները

ՏՏ

Գեղեցկություն և խնամք

Շինարարություն

Ֆինանսական համակարգ

Սպասարկում

Ծառայություններ

Ուժային կառույցներ

Առողջապահություն

Արվեստ, մշակույթ, սպորտ

Կրթություն, ուսուցում

Պետ. մարմիններ

Առևտուր

Գյուղատնտեսություն

3%

4%

5%

5%

5%

5%

6%

7%

7%

9%

11%

14%

19%

Զ բաղ ված երի տա սարդ նե րը հիմ նա կա նում ներ

գրավ ված են հետ ևյալ ոլորտ նե րում՝ գյու ղա

տնտե սու թյուն, առև տուր, պե տա կան մար մին ներ: 

Երի տա սարդ նե րի կող մից պա կաս պա հանջ ված 

ոլորտ ներ են տրանս պոր տային ոլոր տը, քի

միական, էներ գե տիկ, տեքս տիլ և ար տադ րու թյան 

այլ տե սակ նե րը, տու րիզ մը, իրա վա բա նա կան 

ծա ռա յու թյուն նե րը և այլն: 

Ար դյու նա բե րու թյան, քի միական ար տադ րու թյան 

ոլորտ նե րում երի տա սարդ նե րը քիչ են ներգ րավ

ված, սա կայն առանց քային տե ղե կա տու նե րից 

շա տե րը հար ցազ րույց նե րի ժա մա նակ նշում էին, 

որ հենց այդ ոլորտ նե րը երի տա սարդ կադ րե րի 

կա րիք ու նեն, բայց դրանք երի տա սարդ նե րի հա
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

մար հե տաքրք րու թյուն չեն ներ կա յաց նում:

Դա կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել մաս նա գի

տու թյուն նե րի, ինչ պես նաև աշ խա տա շու կա յում 

դրանց պա հան ջար կի վե րա բե րյալ թյուր պատ

կե րա ցում նե րով, ուս տի այս՝ մաս նա գի տա կան 

կողմ նո րոշ ման շր ջա նա կում հա մա պա տաս խան 

աշ խա տանք ներ կա րող են տար վել: 

Աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման ձևի պատ կե րը 

հետ ևյալն է. զբաղ ված երի տա սարդ նե րի 35% ը 

ներգ րավ ված է մաս նա վոր ոլոր տում, իսկ 29%ն 

աշ խա տում է պե տա կան մար մին նե րում կամ պե

տա կան մար մին նե րին կից կա ռույց նե րում: Սա

կա վա թիվ երի տա սարդ ներ (2%) ներգ րավ ված են 

հա սա րա կա կան և ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու

թյուն նե րում: Այս հան գա ման քը նկատ վել է նաև 

«ՀՀ երի տա սար դու թյան ազ գային զե կույ ցում» և 

«ՀՀ երի տա սարդ նե րի ակն կա լիք նե րը և ձգ տում

նե րը» ու սում նա սի րու թյան մեջ. սա, ամե նայն հա

վա նա կա նու թյամբ, կապ ված է հա սա րա կա կան 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի իրա վա կազ մա կերպ ման 

և Հա յաս տա նում կա մա վո րու թյան՝ որ պես զբաղ

վա ծու թյան ինս տի տու տի կա յաց ման հետ:

 Նախ նշենք, որ երի տա սարդ նե րի շր ջա նում ֆոր

մալ զբաղ վա ծու թյու նը կազ մում է 80%, ին չը նշա

նա կում է, որ վար ձու աշ խա տող հա մար վող երի

տա սարդ նե րի 20%ն է չգ րանց ված աշ խա տող: 

Երի տա սարդ նե րի 80% ը գրանց ված աշ խա տող

ներ են, և պե տու թյու նը հար կե րի տես քով գու մար 

է ստա նում այդ երի տա սարդ նե րի աշ խա տան քի 

դի մաց, ու երի տա սարդ ներն ու նեն աշ խա տան

քային պայ ման նե րի և վար ձատ րու թյան կար գա

վոր ման որո շա կի մե խա նիզմ ներ: 

Հարց ված վար ձու աշ խա տող հան դի սա ցող երի

տա սարդ նե րի 75% ը գոր ծա տո ւի հետ կն քել է 

աշ խա տան քային պայ մա նա գիր, սա կայն աշ խա

տան քային պայ մա նա գիր կն քե լը դեռևս չի նշա

նա կում հաշ վառ ված աշ խա տող լի նել, քա նի որ 

հնա րա վոր է կն քել աշ խա տան քային պայ մա նա

գիր, սա կայն աշ խա տան քային գր քույ կում չկա

տա րել գրա ռում և չմու ծել նաև հար կեր: Սա նշա

նա կում է, որ ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում աշ խա

տող երի տա սարդ նե րի 25% ը չի կա րող իր աշ խա

տան քային իրա վունք նե րը պաշտ պա նել օրեն քի 

սահ ման նե րում: 

Աշ խա տան քային պայ մա նա գիր կն քած երի տա

սարդ նե րի 10% ը տե ղյակ չէ աշ խա տան քային 

պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նից. սա նշա նա

կում է, որ ան կախ պայ մա նագ րի կնք ման հան

գա ման քից` ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում երի

տա սար դը չի կա րո ղա նա լու պաշտ պա նել իր 

աշ խա տան քային իրա վունք նե րը` կապ ված աշ

խա տա վար ձի, ար ձա կուր դի կամ աշ խա տան քից 

ազատ ման հետ:

 1.5Զբաղվածերիտասարդներիաշխա
տանքայինպարտականություններիսահ
մանում
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Այ նու ա մե նայ նիվ, հարկ է փաս տել, որ աշ խա տան

քային պայ մա նագ րի առ կա յու թյու նը երաշ խա վո

րում է պար տա կա նու թյուն նե րի, իրա վունք նե րի 

և պա տաս խա նատ վու թյան հս տակ սահ մա նու մը: 

Երի տա սարդ աշ խա տող նե րի մոտ 40% ի աշ խա

տան քային պար տա կա նու թյուն նե րը սահ ման վում 

են գոր ծա տո ւի բա նա վոր հրա հան գով, և միայն 

16%ն է սահ ման վում գրա վոր: Հե տաքրք րա

կան է այն, որ երի տա սարդ նե րի մոտ 8%ն ինքն 

է որո շում, թե ինչ պետք է անի աշ խա տա վայ րում: 

Այդ պի սի երի տա սարդ նե րը հիմ նա կա նում ներ

գրավ ված են սպա սարկ ման, ար վես տի և մշա

կույ թի ոլորտ նե րում: Ըստ ՀՀ աշ խա տան քային 

օրենսգր քի՝ պար տա կա նու թյուն նե րը և գոր ծա

ռույթ նե րը պետք է ան պայ ման նշ վեն աշ խա տան

քային պայ մա նա գրում9: Պար տա կա նու թյուն ներ, 

9 http://www.parliament.am/legislation.

php?sel=show&ID=2131#3.12
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

գոր ծա ռույթ ներ չսահ մա նե լը հա կա սում է աշ խա

տան քային իրա վուն քին և աշ խա տակ ցին հա վե

լյալ պար տա կա նու թյուն նե րով ծան րա բեռ նե լու 

վտանգ է հան դի սա նում:

 1.6Աշխատանքիևմասնագիտությանհա
մապատասխանություն

11%

36%

14%

5%

34%

 Լիովին այո

 Հիմնականում այո

 Հիմնականում ոչ

 Լիովին ոչ

 Մասնագիտություն 
չունի

« Թե արդյոք զբաղ ված երի տա սարդ նե րի ներ

կայիս զբաղ վա ծու թյու նը հա մա պա տաս խա նում 

է իրենց մաս նա գի տու թյա նը» հար ցին ի պա տաս

խան՝ ստա ցել ենք հետ ևյալ պատ կե րը. հարց ված 

աշ խա տող երի տա սարդ նե րի 36%ն աշ խա տում է 

իր մաս նա գի տու թյամբ, 34% ի զբաղ վա ծու թյու

նը բա ցար ձա կա պես չի հա մա պա տաս խա նում 

մաս նա գի տու թյա նը, իսկ 14% ի զբաղ վա ծու թյու

նը հիմ նա կա նում հա մա պա տաս խա նում է իրենց 

մաս նա գի տու թյա նը: Լիովին ան հա մա պա տաս

խա նու թյան ժա մա նակ երի տա սարդ նե րը ներ

գրավ ված են ու ժային կա ռույց նե րում, առևտ րի 

ոլոր տում և շի նա րա րու թյու նում: Մաս նա գի տա

կան ան հա մա պա տաս խա նու թյամբ աշ խա տանք

ներ կա տա րող երի տա սարդ նե րի 47%ն իգա կան 

սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են. սա վկա յում է այն 

մա սին, որ ոչ մաս նա գի տա կան աշ խա տանք կա

տա րե լու հար ցի դի մաց հա վա սա րա պես կանգ

նած են ինչ պես իգա կան, այն պես էլ արա կան 

սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: Հնա րա վոր բա ցատ

րու թյուն կա րող է դի տարկ վել այն, որ երբ երի

տա սար դը չի կա րո ղա նում աշ խա տանք գտ նել 

իր մաս նա գի տու թյամբ, ապա նա ընդ գրկ վում է 

կա՛մ շի նա րա րա կան աշ խա տանք նե րում, կա՛մ՝ 

առևտրում, կա՛մ դառ նում է ու ժային կա ռույց նե րի 

ներ կա յա ցու ցիչ: 

Ներկայիսաշխատանքիվերաբերյալտեղեկատվությանաղբյուրներ

Աշ խա տան քի հայ տա րա րու թյուն նե րի կայ քէ ջեր 5%

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կայ քեր 1%

Դր սում փակց ված հայ տա րա րու թյուն ներ 5%

Թեր թե րում ներ կա յաց ված հայ տա րա րու թյուն ներ 1%

Ծա նոթ ներ, ըն կեր ներ 63%

ԶԼՄներ 2%

Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման գոր ծա կա լու թյուն ներ 1%

ԶՊԾ 1%

Սոց ցան ցեր 2%

Տար բեր հայ տա րա րու թյուն նե րի կայ քեր 1%

Կա մա վո րա կան աշ խա տան քի մի ջո ցով 3%

Այ ցե լում եմ հնա րա վոր աշ խա տա տե ղեր 4%
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Հարց ված երի տա սարդ նե րի 63%ն աշ խա տան քի 

վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն է ստա ցել ծա նոթ

նե րից և բա րե կամ նե րից: Հարց ված նե րի 21% ը 

չի ներ կա յաց րել իր տե ղե կատ վու թյան աղ բյու րը, 

իսկ 5%ն օգտ վել է աշ խա տան քի հայ տա րա րու

թյուն նե րի կայ քէ ջե րից: 

 1.7Հարցվածերիտասարդներիզբաղվա
ծություննըստկրթականվերջինաստիճա
նի

Դպրոցում

Բուհում

Քոլեջում

Ուսումնարանում

Վարժարանում

39%

30%

19%

9%

3%

0%  20%  40%  60%

 Նախ ներ կա յաց նենք զբաղ ված երի տա սարդ նե րի 

խմ բե րը` ըստ վեր ջին ավար տած կր թա կան հաս

տա տու թյան: Այս պես՝ զբաղ ված երի տա սարդ

նե րի 40% ը տվյալ պա հի դրու թյամբ ու նի ավագ 

դպ րո ցի վկա յա կան և իր վեր ջին ավար տուն 

կրթու թյու նը ստա ցել է դպ րո ցում: Բո լոր զբաղ ված 

երի տա սարդ նե րի 22%ն այժմ սո վո րում է: Զբաղ

ված երի տա սարդ նե րի 30% ը բուհ է ավար տել: 

(Ս տորև ներ կա յաց ված են նաև զբաղ վա ծու թյան 

ոլորտ ներն ըստ վեր ջին ավար տած կր թա կան աս

տի ճա նի:) 

Աղյու սա կում ներ կա յաց ված են բո լոր աշ խա տող 

երի տա սարդ նե րի վեր ջին կր թա կան աս տի ճա նը 

և զբաղ վա ծու թյան ոլոր տը: Նշ ված աշ խա տան

քային կար գա վի ճակ նե րում երի տա սարդ ներն 

իրենք են որո շել իրենց տե ղը, այն է՝ հո ղա գործ 

են սե փա կան հո ղա տա րած քում, ինք նազ բաղ

ված են, թե վար ձու աշ խա տող ներ են: Ինչ պես 

տես նում ենք, ինք նու րույն աշ խա տող նե րի և գյու

ղատն տես /ա նաս նա պահ նե րի շր ջա նում գե րակշ

ռում են դպ րոցն ավար տած երի տա սարդ նե րը, 

ին չը մեկ նա բա նում է երի տա սարդ նե րի այս խմ բի 

գե րա զան ցու թյունն այլ խմ բե րի նկատ մամբ, չնա

յած ծա ռայող նե րի և մաս նա գետ նե րի շր ջա նում 

դպրոցն ավար տած երի տա սարդ նե րը գրե թե հա

վա սար են քո լեջ և բուհ ավար տած երի տա սարդ

նե րի թվին:

 Սա ցույց է տա լիս, որ, այնուամենայնիվ, կր թու

թյան առա վել բարձր աս տի ճա նը չի են թադ րում 

զբաղ վա ծու թյան առա վել մեծ հնա րա վո րու թյուն

ներ:

Դպ րո ցում Վար ժա րա նում Քո լե ջում Ու սում նա րա նում Բու հում

Ծա ռայող, մաս նա գետ 11% 1% 10% 3% 10%

Ինք նու րույն աշ խա տող 7% 0% 3% 2% 3%

Հո ղա գործ, անաս նա պահ 4% 0% 1% 1% 1%

Այլ 3% 0% 1% 1% 2%
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

ՀՀերիտասարդներիհիմնական 
ռազմավարությունըզբաղվածության
ոլորտում

Զ բաղ վա ծու թյան ոլոր տում երի տա սարդ նե րի 

ռազ մա վա րու թյուն ներն ուր վագ ծե լու հա մար 

փոր ձենք հաս կա նալ, թե ինչ պես են զբաղ ված 

երի տա սարդ նե րը գտել իրենց ներ կայիս աշ խա

տան քը, ինչ պես են աշ խա տանք փնտ րող երի

տա սարդ ներն իրենց դրս ևո րում աշ խա տա շու կա

յում, ինչ աղ բյուր նե րից են օգտ վում աշ խա տանք 

գտնե լու ճա նա պար հին և ինչ մի ջոց ներ են կի րա

ռում՝ զբաղ վա ծու թյան խն դի րը լու ծե լու հա մար:

 Նախ փոր ձենք հաս կա նալ հայ երի տա սարդ նե րի՝ 

աշ խա տանք գտ նե լու հա մար ամե նա կի րա ռե լի 

ռազ մա վա րու թյու ննե րը, այն է՝ ինչ պես են տե ղե

կատ վու թյուն ստա նում և ին չի շնոր հիվ են աշ խա

տանք գտ նում: Ըստ հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի՝ 

ար դեն իսկ աշ խա տանք ու նե ցող երի տա սարդ նե

րի՝ աշ խա տանք գտ նե լու գոր ծըն թա ցի վրա ազ

դե ցու թյուն են ու նե ցել ներ քոն շյալ գոր ծոն նե րը 

(Գծանկար1.8):

Գործատու. «Օրինակ՝ երիտասարդը 

գալիս է ինձ մոտ, ես ուզում եմ 

սովորեցնել, ուրեմն ես նրան պիտի 

պարտադիր գրանցեմ, նրա համար 

եկամտահարկ վճարեմ: Բայց չէ՞ որ այդ 

մարդը գալիս է սովորելու, և հնարավոր 

է, նա չի կարողանում սովորել ու թողնում, 

գնում է: Դրա համար ես կանգնում եմ 

շատ մեծ խնդիրների առաջ՝ գրանցի, 

նորից հանի, այդ 5 օրվա համար 

հարկ վճարի, դեռ չհաշված այն, որ նա 

գալիս է, եղածն էլ փչացնում, թափում 

ու գնում է, ու ես ընկնում եմ ավելորդ 

քաշքշուկի մեջ: Ա՛յ այսպիսի պրոբլեմների 

առաջ ենք կանգնում: Ինչո՞ւ, չէ՞ որ 

կարող է պետության կողմից թեկուզև 

երիտասարդին սովորեցնելու համար 

ինչ-որ գումար տրամադրվի, եթե 

երիտասարդը ուզում է, եկել է, թող դա 

իրավական ուժ դառնա, երիտասարդը 

պայմանագիր ստորագրի, որ ինքը 

պարտավորվում է սովորել ու դրանից 

հետո գոնե 1-2 տարի աշխատել այս 

կազմակերպությունում, որ մենք էլ 

իմանանք՝ ինչո՞ւ համար ենք դա 

անում, ոչ թե գա, սովորի ու թողնի գնա 

Ռուսաստան»:

 1.8Աշխատանքգտնելուհիմնականգործոնները

Մասնագիտական կարողություններ

Կրթություն

Ծանոթություն

Անձնական ծանոթություն գործատուի հետ

Աշխատանքային փորձ

Կարողություններ, ունակություններ

Այլ

9.4% 8.5%

11.3% 1.9% 3.8%

13.2% 9.4% 4.7%

6.6% 4.7% 1.9%

7.5% 6.6% 0.9%

13.2% 2.8% 1.9%

2.8% 0.9%

 1ին գործոն

 2րդ գործոն

 3րդ գործոն
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ե րի տա սարդ ներն իրենց ներ կայիս աշ խա տան քը 

գտ նե լու գոր ծոն նե րը գնա հա տե լու և դա սա կար

գե լու հնա րա վո րու թյուն ներ ու նեին: Գոր ծոն նե րը 

դա սա կարգ վել են ըստ կար ևո րու թյան, ին չը նշա

նա կում է, որ առա ջին տե ղում դր ված գոր ծոնն 

ամե նա մեծ ազ դե ցու թյունն է ու նե ցել աշ խա տանք 

գտ նե լու գոր ծըն թա ցի վրա:

Գործատու. «Շատ է պատահում, որ 

աշխատանքի ընդունվելու են գալիս 

այնպիսի երիտասարդներ, ովքեր չունեն 

գիտելիքներ ո՛չ համակարգչից, ո՛չ 

լեզուներ գիտեն: Քչերն են կարողանում 

ներկայացնել իրենց...»:

Արհեստակցական ուսումնարանի 

տնօրեն. «Մենք մեր ուսանողներին 

մասնագետ դարձնելու ճանապարհին 

ներկայացնում ենք ողջ գործընթացը: 

Եթե մենք քար գցող ենք պատրաստում, 

նա ներգրավված է լինում ոսկերչական 

բոլոր գործընթացներում՝ նախագծելուց, 

մոմ թափելուց մինչև զարդի վերջնական 

հանձնում: Իհարկե, քար գցելու վրա նա 

ամենաշատ ժամանակն է ծախսում, բայց 

դառնում է պատրաստված մասնագետ, 

ով տեղյակ է արտադրական ողջ 

գործընթացից: Եթե ուրիշ աշխատանք 

լինի՝ ոլորտի հետ կապված, կկարողանան 

անել»:

Որ պես ներ կայիս աշ խա տան քը գտ նե լու ամե նա

կար ևոր գոր ծոն երի տա սարդ նե րը գնա հա տել են 

ծա նո թու թյու նը, այն է՝ բա րե կամ ներ, ըն կեր ներ, 

այ նու հետև՝ ան հա տա կան կա րո ղու թյուն նե րի 

և ըն դու նա կու թյուն նե րի գոր ծո նը, ապա՝ միայն 

կրթու թյան և մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն

նե րի գոր ծո նը: Կա րո ղու թյուն ներն ու ու նա կու

թյուն ներն ըն կալ վել են որ պես դա սըն թաց նե րի, 

հա վե լյալ գի տե լիք նե րի ար դյունք, ին չը նշա

նա կում է, որ այ սօր Հա յաս տա նում աշ խա տանք 

գտ նե լու հա մար միայն մաս նա գի տա կան կր թու

թյունն ու կա րո ղու թյուն նե րը բա վա կան չեն: Որոշ 

առանց քային տե ղե կա տու ներ ևս նշում էին, որ 

միայն մաս նա գի տա կան կր թու թյու նը բա վա կան 

չէ աշ խա տանք գտ նե լու հա մար: Ըստ առանց

քային տե ղե կա տու նե րի որոշ մա սի` ու սում նա

կան հաս տա տու թյուն նե րում քիչ ու շադ րու թյուն է 

դարձ վում, այս պես կոչ ված, Soft skills ի (փա փուկ 

կամ սո ցիալա կան հմ տու թյուն ներ) զար գաց մա

նը, այն է՝ հա ղոր դակ ցա կան, կա ռա վար չա կան 

և այլ ան ձնային հմ տու թյուն նե րին: Hard skills ը՝ 

ամուր, մաս նա գի տա կան կամ տեխ նի կա կան 

հմտու թյուն նե րը, զար գա նում են, սա կայն այ սօր

վա աշ խա տա շու կան մաս նա գե տից պա հան ջում 

է լի նել ճկուն և բա վա կա նին պատ րաստ ված: 

Փոր ձա գետ նե րից մե կը նշել է, որ այ սօր վա պայ

ման ներն այն պի սին են, որ գոր ծա տու նե րը չեն 

կա րո ղա նում կան խա տե սել, թե դեռ քա նի տա րի 

կաշ խա տեն և չու նեն այն քան ֆի նան սա կան ռե

սուրս ներ, որ ան հրա ժեշտ քա նա կի աշ խա տող ներ 

վար ձեն: Ար դյուն քում ստաց վում է, որ գոր ծա տուն 

վար ձում է փորձ ու նե ցող, պատ րաստ ված աշ խա

տո ղի, ով կա տա րում է նաև այն պի սի պար տա կա

նու թյուն ներ, որոնք դուրս են նրա աշ խա տան քի 

բնու թագ րից: Եվ քա նի որ կա աշ խա տան քը կորց

նե լու վախ, աշ խա տող ներն ուղ ղա կի կա տա րում 

են այդ պար տա կա նու թյուն նե րը: Գոր ծա տու նե րը 

նաև չու նեն այն քան ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ, 

որ կա րո ղա նան պատ րաս տել մաս նա գետ՝ չու նե

նա լով ոչ մի երաշ խիք, որ այդ մաս նա գետն աշ

խա տե լու է իր կազ մա կեր պու թյու նում:

Հետազոտական ինստիտուտի 

փոխտնօրեն. «Գործատուները 

պահանջում են պատրաստված 

մասնագետ, քանի որ այնքան ռեսուրս 

չունեն, որ մասնագետ պատրաստեն, 

իսկ նա թողնի ու գնա: Մեր շուկայական 

պայմաններում, երբ գործատուն 

չգիտի՝ արդյոք հաջորդ տարի նա դեռ 

կաշխատի, թե կփակվի, ռիսկային է քիչ 

պատրաստված մասնագետ վարձելը: 

Գործատուն էլ մեղավոր չէ, նրան չի 

կարելի մեղադրել»:



26

ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

ԶՏԿ տնօրեն. «Այսօր գործատուն 

վերցնում է մեկ աշխատող, ով 

միաժամանակ կատարում է մի քանի 

աշխատողի պարտականություններ: 

Վերցնում են, ասենք, հաշվապահ, ով 

կատարում է հաշվապահի, քարտուղարի, 

ինչու չէ, նաև այլ բաժինների 

աշխատանքներ, իսկ գործատուն վճարում 

է միայն հաշվապահի աշխատանքի 

համար: Ստացվում է, որ վերցնում են 

մի աշխատող, ով պատրաստված է և 

կատարում է մի քանի աշխատողների 

պարտականություններ: Այդ պատճառով 

էլ պատրաստված աշխատողներ են 

ցանկանում, որոնց համար ժամանակ ու 

ռեսուրս չեն ծախսի»:

Գ րե թե բո լոր գոր ծա տու նե րը նշել են, որ միջ նոր

դու թյան եր ևույթն ու նի ինչ պես դրա կան, այն պես 

էլ բա ցա սա կան հետ ևանք ներ: Գոր ծա տու նե

րը փաս տում են, որ միջ նոր դով կամ, այլ կերպ 

ասած, երաշ խա վոր նե րի օգ նու թյամբ հնա րա վոր է 

գտ նել իս կա պես լավ աշ խա տող: Մա նա վանդ, երբ 

խոս քը վե րա բե րում է քիչ բնակ չու թյամբ բնա կա

վայ րե րին և այն ոլորտ նե րին, որ տեղ որա կա վոր

ված քիչ մաս նա գետ ներ կան: Այս խն դի րը հատ

կա պես նկատ վում էր ար տադ րա կան կազ մա կեր

պու թյուն նե րում, որ տեղ ուղ ղա կի պա հանջ ված 

են տեխ նո լոգ ներ: Բա ցի դրա նից՝ ան հրա ժեշտ է 

նշել, որ ան կախ ար տադ րու թյան ոլոր տից` բո

լոր ար տադ րա մա սե րում պա հանջ ված են երի

տա սարդ մաս նա գետ ներ, նոր կադ րեր, սա կայն 

երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան ոլորտ նե րի 

գծա նկարն ար տա հայ տում է այն իրո ղու թյու նը, որ 

երի տա սարդ նե րը գրե թե չեն հե տաքրքր վում այդ 

ոլորտ նե րով. ավե լին՝ չեն ցան կա նում կր թու թյուն 

ստա նալ տեխ նո լո գիական մաս նա գի տու թյուն նե

րով, և փաս տա ցի ստաց վում է, որ այդ ոլոր տում 

կան բազ մա թիվ թա փուր աշ խա տա տե ղեր, որոնք 

լրաց ման կա րիք ու նեն, սա կայն երի տա սարդ նե րը 

բա ցար ձա կա պես չեն դի մում այդ մաս նա գի տու

թյուն նե րին:

Գործատուները նշում են, որ այն ոլորտներում,

որտեղկանքիչներկայացուցիչներ,լավմասնա

գետներգտնելուհամարուղղակիանհրաժեշտէ

երաշխավորունենալ:

 Մար զե րում բազ մա թիվ գոր ծա տու ներ փաս տում 

են, որ ան կախ այն հան գա ման քից, թե աշ խա տո

ղը միջ նոր դու թյամբ է հայտն վել իրենց մոտ, թե` 

ոչ, ան պայ ման ան ցնում է փոր ձաշր ջան: 

Ո րոշ գոր ծա տու ներ նաև նշում են, որ խիստ 

կարևոր է, թե ով է միջ նոր դում. միջ նոր դի համ բա

վից և որա կա վո րու մից կախ ված՝ երի տա սար դին 

աշ խա տան քի ըն դու նե լու որո շում է ըն դուն վում 

կամ չի ըն դուն վում: Եթե միջ նոր դը վս տա հե լի է, 

ապա ապա գա աշ խա տողն էլ է ըն կալ վում որ պես 

վս տա հե լի ան ձ: Գոր ծա տու նե րը նաև փաս տում 

են, որ հա ճախ դի մում են երաշ խա վոր նե րին` 

հաս կա նա լու հա մար, թե ով է ապա գա աշ խա

տո ղը: Մա նա վանդ այդ պրակ տի կան կի րառ վում 

է առևտ րի ոլոր տում գոր ծու նեու թյուն ծա վա լած 

գոր ծա տու նե րի շր ջա նում: 

Պետք է ար ձա նագ րել, որ միան շա նակ չեն տա

րան ջատ վում և ըն կալ վում «միջ նոր դու թյուն» և 

«ե րաշ խա վո րու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը: Սա

կայն փաստն այն է, որ գոր ծա տու ներն այ սօր ու

նեն վս տա հե լի և պատ րաստ ված աշ խա տող նե րի 

կա րիք, սա կայն այդ պի սի աշ խա տող ներ գտ նե լը, 

ըստ նրանց, բա վա կա նին դժ վար է: 

Չ նա յած գոր ծա տու նե րի շր ջա նում տա րած ված է 

ծա նոթ նե րի մի ջո ցով աշ խա տող գտ նե լու պրակ

տի կան, սա կայն գրե թե բո լոր գոր ծա տու նե րը 

նշում են, որ պատ րաստ ված մաս նա գետ նե րը 

միշտ էլ պա հանջ ված են և երբ ևէ որ ևէ խնդ րի չեն 

բախ վի աշ խա տանք գտ նե լու հար ցում՝ ան կախ 

ծա նոթ ու նե նա լու/ չու նե նա լու հան գա ման քից:

Կային գոր ծա տու ներ, ով քեր միան շա նակ միտ

ված էին անա պա հով ըն տա նի քի երի տա սարդ

նե րին, քան այ լոց աշ խա տան քի ըն դու նե լուն, 

քա նի որ գի տեն, որ այս կամ այն կերպ օգ նում 

են նրանց: Կան նաև գոր ծա տու ներ, ով քեր հեր

քում են, որ իրենց կազ մա կեր պու թյու նում առ կա 

է «միջ նոր դու թյուն» եր ևույ թը (հատ կա պես այն 

գոր ծա տու նե րը, ով քեր ու նեն բազ մա թիվ աշ խա

տող ներ կամ իրենց գոր ծու նեու թյու նը ծա վա լում 

են ար դեն եր կար ժա մա նակ, այ սինքն՝ եր կար տա

րի ներ գոր ծող և կա յա ցած կազ մա կեր պու թյուն

նե րում հազ վա դեպ է նկատ վում միջ նոր դու թյուն 

եր ևույ թը): 
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 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Նաև նշ վում էր այն հան գա ման քը, որ, օրի նակ, 

բժշ կա կան հաս տա տու թյուն նե րում թա փուր հաս

տի քի լրա ցումն իրա կա նաց վում է մր ցու թային 

կար գով: Հանձ նա ժո ղո վում ներգ րավ ված են լի

նում բազ մա թիվ մաս նա գետ ներ, նաև` Եր ևա նից 

(մար զային բուժ հաս տա տու թյուն նե րի պա րա գա

յում), ին չը գրե թե ան հնա րին է դարձ նում ծա նո

թու թյան մի ջո ցով ըն դուն վե լը: Այս փաս տը նշ վում 

է բազ մա թիվ գոր ծա տու նե րի կող մից: 

Ե րի տա սարդ նե րին նաև տր վել է հարց` կապ ված 

աշ խա տան քի ընտ րու թյան հա մա կար գում ար դա

րու թյան հետ: Հաս կա նա լու հա մար, թե երի տա

սար դի կար գա վի ճակն ինչ ազ դե ցու թյուն է գոր

ծում նրա վե րա բեր մուն քի վրա, ներ կա յաց նենք 

աշ խա տանք ու նե ցող և չու նե ցող երի տա սարդ

նե րի վս տա հու թյան աս տի ճա նը Հա յաս տա նում 

աշ խա տան քի ըն դուն ման ար դա րու թյան նկատ

մամբ: 

Ար դեն իսկ աշ խա տանք ու նե ցող երի տա սարդ նե

րի 27% ը վս տա հում է աշ խա տան քի ըն դուն ման 

հա մա կար գի ար դա րու թյա նը, 32% ը մա սամբ է 

վս տա հում, 16% ը հիմ նա կա նում չի վս տա հում, 

իսկ 32% ը բա ցար ձակ չի վս տա հում: 

Այդ պի սի վե րա բեր մուն քի պատ ճա ռին առնչ վող 

հար ցին տված պա տաս խան նե րի ար դյուն քում 

ստաց վել է հետ ևյալ պատ կե րը. հարց ված երի

տա սարդ նե րի 38.6% ը չի վս տա հում հա մա կար

գի ար դա րու թյա նը, 3.5% ը շր ջա պա տից է լսել, 

որ անար դար է, 5.6% ը երբ ևէ աջակ ցու թյուն չի 

ստա ցել աշ խա տան քի ըն դուն ման գոր ծում: Այն 

ան ձինք էլ, ով քեր վս տա հում են ար դա րու թյա նը, 

կա՛մ իրենց ու ժե րով են աշ խա տանք գտել, կա՛մ 

էլ պար զա պես անար դա րու թյուն չեն նկա տել 

(Գծանկար1.9): 

 1.9Չզբաղվածերիտասարդներիվերա
բերմունքըաշխատանքիընդունմանհա
մակարգիարդարությաննկատմամբ

 Բացարձակ չեք վստահում

 Հիմնականում չեք վստահում

 Մասամբ վստահում եք

 Հիմնականում վստահում եք

 Լիովին վստահում եք

7%

31%

19%

32%

11%

Դեռևս աշ խա տանք չու նե ցող երի տա սարդ նե րի 

18% ը Հա յաս տա նում վս տա հում է հա մա կար գի 

ար դա րու թյա նը: Ինչ վե րա բե րում է պատ ճառ նե

րին, ապա աշ խա տանք չու նե ցող երի տա սարդ

նե րի գրե թե 50% ը հա մոզ ված է, որ աշ խա տան քի 

ըն դուն վե լը հնա րա վոր է միայն միջ նոր դու թյամբ: 

Մոտ 10% ը կար ծում է, որ ար դար է աշ խա տան

քի ըն դուն վե լու գոր ծըն թա ցը, իսկ մնա ցած նե րը 

չեն վս տա հում հետ ևյալ պատ ճառ նե րով` շա հա

գործ ված լի նե լու վախ, շր ջա պա տի ար ձա գանք և 

ար տա քին տես քի` ֆի զի կա կան տար բե րու թյուն

ներ: Հե տաքր քիր է այն փաս տը, որ ֆի զի կա կան 

տար բե րու թյուն նե րը որ պես պատ ճառ նշող ան

ձինք գե րա զան ցա պես կա նայք են: Ընդ որում՝ 

աշ խա տան քային հայ տա րա րու թյուն նե րում այդ 

գոր ծո նը շատ է շեշտ վում: Երի տա սար դը, աշ խա

տա շու կա նոր մտ նե լով, ար դեն իսկ հա մոզ ված է, 

որ աշ խա տանք գտ նե լը լի նե լու է դժ վար և որոշ 

գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված: 

Աշ խա տանք փնտ րող երի տա սարդ ներն աշ

խա  տանք գտ նե լու նպա տա կով հիմ նա կա նում 

օգտվում են ստորև նշ ված աղ բյուր նե րից:
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 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

1ին 
աղբյուր

2րդ 
աղբյուր

3րդ 
աղբյուր

Գումարային

Աշխատանքիհայտարարություններիկայքէջեր 10.3% 2.2% 0.7% 13.2%

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կայ քեր 0.8% 1.4% 1.0% 3.2%

Դր սում փակց ված հայ տա րա րու թյուն ներ 1.8% 1.2% 0.7% 3.7%

Թեր թե րում ներ կա յաց ված հայ տա րա րու թյուն ներ 0.2% 0.9% 1.3% 2.4%

Ծանոթներ,ընկերներ 15.8% 7.3% 1.2% 24.3%

ԶԼՄներ 0.8% 0.6% 0.7% 2.1%

Աշ խա տան քի տո նա վա ճառ ներ 0.1% 0.2% 0.2% 0.5%

Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման գոր ծա կա լու թյուն ներ 0.4% 0.7% 0.6% 1.7%

Ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ 0.1% 0.2% 0.2% 0.5%

ԶՊԾ 0.2% 0.3% 0.1% 0.6%

Սոցցանցեր 3.1% 3.6% 2.0% 8.7%

Տար բեր հայ տա րա րու թյուն նե րի կայ քեր 0.7% 1.1% 1.2% 3.0%

Կա մա վո րա կան աշ խա տան քի մի ջո ցով 0.0% 0.5% 0.7% 1.2%

Այ ցե լում եմ պո տեն ցիալ աշ խա տա տե ղեր 0.2% 0.7% 0.9% 1.8%

Այլ 0.5% 0.2% 0.3% 1.0%

Աշխատանքիորոնմանկայքէջեր

www.hr.am

www.fobfinder.am

www.careercenter.am

www.job.am

www.ashxatanq.am

www.banks.am

www.jobex.am

Ե րի տա սարդ ներն աշ խա տան քի որոն ման աղ

բյուր նե րը գնա հա տե լու հնա րա վո րու թյուն ու

նեին. որ պես առա ջին աղ բյուր ընտր վել է այն աղ

բյու րը, որն ամե նա հա ճախն է կի րառ վում աշ խա

տանք փնտ րող երի տա սարդ նե րի կող մից: Հարկ 

է նշել, որ ինչ պես որոն ման առա ջին աղ բյուր և 

աղ բյուր նե րից ամե նա հա ճա խա կին կի րառ վո ղը 

հա մար վում են ծա նոթ նե րը և ըն կեր նե րը: Այս աղ

բյուրն առ հա սա րակ ամե նա կի րա ռե լին է երի տա

սարդ նե րի կող մից: Նախ կի նում ան դրա դարձ էր 

կա տար վել այն փաս տին, որ աշ խա տանք գտած 

երի տա սարդ նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյունն աշ

խա տան քը գտել է ծա նոթ նե րի և բա րե կամ նե րի 

մի ջո ցով: Սա հայ երի տա սարդ նե րի ամե նա կի րա

ռե լի աղ բյուրն է: Հա ջորդ առա վել հա ճախ կի րառ

վող աղ բյուր ներն են աշ խա տան քի որոն ման կայ

քե րը, այ նու հետև` սոց ցան ցե րը: 

Ըստ ստաց ված տվյալ նե րի` երի տա սարդ նե րի 

շր ջա նում ամե նա քիչ կի րա ռե լին աշ խա տան քի 

տո նա վա ճառ ներն են, չնա յած թե՛ Աշ խա տան քի 

և սո ցիալա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյու նը, թե՛ 

Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա

րա րու թյունն ու նեն աշ խա տան քի տո նա վա ճառ

ներ, և զբաղ վա ծու թյան խն դիր նե րի լուծ ման հա

մար այդ մի ջո ցա ռում ներն ամե նա կի րա ռե լի ներն 

են հա մար վում երի տա սարդ նե րի կող մից: Սա կայն 

պե տա կան մի ջո ցա ռում նե րի իրա կա նաց ման մո

նի թո րին գի և գնա հատ ման հա մա կար գի ներ

դրու մը մի գու ցե առա վել ար դյու նա վետ կդարձ նի 

տե ղե կատ վու թյան այդ աղ բյու րի աշ խա տան քը: 

Հաշ վի առ նե լով երի տա սարդ նե րի կա րիք նե րը, 

երի տա սարդ նե րի մաս նակ ցու թյան առանձ նա
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 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Տեղյակ 
երիտասարդներ

Դիմած 
երիտասարդներ

Աշխատանքի 
ընդունված 

երիտասարդներ

Ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո
ցով

38% 17% 15%

Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի 
մի ջո ցով

61% 40% 18%

Աշ խա տան քի տո նա վա ճառ նե րի մի ջո ցով 26% 19% 28%

Աղբյուր Թերություն

Ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն Գոր ծու նեու թյան վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան պա կաս 
և քա ղա քա կա նաց ված բնույթ

Աշ խա տան քի տո նա վա ճառ Քիչ թվով աշ խա տանք նե րի և մաս նա գի տու թյուն նե րի ներ
կա յա ցում

Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման գոր ծա կա լու թյուն Գանձ վող գու մար ներ, ներ կա յաց վող աշ խա տանք նե րի թվի 
պա կաս

հատ կու թյուն նե րը, երի տա սարդ նե րի ցան կու

թյուն նե րը, ինչ պես նաև տո նա վա ճառ նե րի ար

դյուն քում աշ խա տանք գտած երի տա սարդ նե րի 

կար ծիք նե րը` հնա րա վոր կլի նի կա տա րե լա գոր

ծել գոր ծող հա մա կար գե րը:

 Կա մա վո րա կան աշ խա տան քը` որ պես աշ խա

տան քի որոն ման հնա րա վոր տար բե րակ, իբրև 

առա ջին աղ բյուր բա ցար ձա կա պես չի կի րառ

վում: Աշ խա տանք փնտ րող երի տա սարդ նե րից 

կա մա վո րա կան աշ խա տանք կա տա րում կամ 

կա տա րել է հարց ված երի տա սարդ նե րի 17% ը: 

Սա կայն որ պես հե տա գա յում կա յուն զբաղ վա

ծու թյան հնա րա վոր տար բե րակ այն քիչ է կի

րառ վում: Սա կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել 

Հա յաս տա նում կա մա վո րու թյան ինս տի տու տի 

կա յաց ման թու լու թյամբ: Այ նու ա մե նայ նիվ, կա

մա վո րա կան աշ խա տանքն ուղղ ված է հա վե լյալ 

գի տե լիք նե րի և հմ տու թյուն նե րի ձեռք բեր մա նը, 

որոնք հե տա գա յում կա րող են օգ տա կար լի նել 

աշ խա տան քի ըն դուն ման հա մար և բարձ րաց

նում են երի տա սար դի սո ցիալա կան պա տաս խա

նատ վու թյու նը: 

Այն հար ցին, թե արդյոք երի տա սարդ նե րը պատ

րաստ են կա տա րել կա մա վո րա կան աշ խա տանք` 

ապա գա յում աշ խա տանք ստա նա լու հնա րա վո

րու թյամբ, երի տա սարդ նե րի 68% ը դրա կան պա

տաս խան է տվել:

 Կա մա վո րա կան աշ խա տան քը չի ըն կալ վում որ

պես աշ խա տան քի որոն ման մի ջոց, և կա մա վո

րա կան աշ խա տանք կա տա րում է աշ խա տանք 

փնտ րող երի տա սարդ նե րի մոտ 20% ը: Կա մա

վո րա կան աշ խա տան քը նրանք չեն ըն կա լում որ

պես աշ խա տան քի որոն ման մի ջոց: Աշ խա տան քի 

որոն ման աղ բյուր նե րից երի տա սարդ նե րի տե ղե

կաց վա ծու թյան տո կո սային տվյալ նե րը ներ կա

յաց ված են ստորև: 

Ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում առա վել տե ղե կաց

ված են աշ խա տան քի տե ղա վոր ման գոր ծա կա

լու թյուն նե րի վե րա բե րյալ, ապա՝ երի տա սար դա

կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և աշ խա տան քի 

տո նա վա ճառ նե րի: Ինչ պես եր ևում է վե րը բեր

ված աղյու սա կից, երի տա սարդ ներն առա վե լա

պես դի մում են աշ խա տան քի տե ղա վոր ման գոր

ծա կա լու թյուն նե րին, ապա՝ աշ խա տան քի տո նա

վա ճառ նե րին, այ նու հետև՝ միայն երի տա սար դա

կան կազ մա կեր պու թյուն նե րին: 

Ե րի տա սարդ նե րը կա րող էին նշել նաև աշ խա

տան քի որոն ման աղ բյուր նե րից յու րա քան չյու րի 

թե րու թյուն նե րը:



30
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 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ինչ պես նշում են երի տա սարդ նե րը, իրենք տո

նա վա ճառ նե րի և երի տա սար դա կան կազ մա կեր

պու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ու նեն տե ղե կաց վա

ծու թյան պա կաս: Երի տա սարդ նե րը նաև բարձ

րա ձայ նում են ինչ պես ներ կա յաց ված աշ խա

տանք նե րի սա կա վա թիվ լի նե լու, այն պես էլ այդ 

աշ խա տանք նե րում մաս նա գի տա ցում նե րի սահ

մա նա փակ ման մա սին: Ըստ երի տա սարդ նե րի՝ 

սահ մա նա փակ թվով աշ խա տան քի հայ տա րա րու

թյուն ներ են ներ կա յաց վում ինչ պես աշ խա տան

քի տո նա վա ճառ նե րում, այն պես էլ աշ խա տան քի 

տե ղա վոր ման գոր ծա կա լու թյուն նե րում: Երի տա

սարդ նե րը ցան կա նում են, որ աշ խա տան քի տո

նա վա ճառ նե րի շր ջա նա կում առա վել բազ մա զան 

և ավե լի շատ աշ խա տա տե ղեր ներ կա յաց վեն: 

Երիտասարդներըդասակարգելեննաևայնկազ

մակերպչական գործոնները, որոնք ազդեցու

թյունենունենումտվյալաշխատանքինդիմելու

որոշմանընդունմանվրա: Երի տա սարդ նե րի հա

մար ամե նա մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե ցող գոր ծոնն 

աշ խա տա վար ձի չափն է: 

Աշ խա տա վար ձի չա փը ոչ միայն գու մա րային ամե

նաազ դե ցիկ գոր ծոնն է, այլև առա ջին կար ևո րա

գույն գոր ծոնն է աշ խա տան քի դի մե լու որոշ ման 

ժա մա նակ: Երի տա սարդ նե րը որ պես երկ րորդ ազ

դե ցիկ գոր ծոն ներ ընտ րել են աշ խա տան քի բնույ

թը և հե տաքրք րու թյու նը` 5ա կան տո կոս: Եր րորդ 

ազ դե ցիկ գոր ծո նը աշ խա տա կազ մի բա րե համ

բույր լի նելն է և երի տա սար դի հար մա րա վե տու

թյու նը տվյալ աշ խա տա վայ րում: Պա կաս կար ևոր 

չէ նաև աշ խա տա վայ րի գտն վե լու վայ րը: Ինչ պես 

եր ևում է, ներ կայիս տն տե սա կան պայ ման նե րում 

այս կամ այն աշ խա տան քի դի մե լու կար ևո րու

թյու նը որոշ վում է աշ խա տա վար ձի չա փով: Սա 

կա րող է բա ցատ րել այն փաս տը, թե ին չու երի

տա սարդ նե րից շա տե րի մաս նա գի տու թյու նը և 

ներ կայիս աշ խա տան քը կա՛մ լիովին տար բեր 

են, կա՛մ հիմ նա կա նում տար բեր են: Միայն աշ

խա տան քի առ կա յու թյան փաս տը երի տա սար դին 

ստի պում է աշ խա տել թե կուզ և ոչ մաս նա գի տաց

մամբ: 

Կազմակերպչականգործոններ 1ին 
գործոն

2րդ 
գործոն

3րդ 
գործոն

Գումարային

Կազ մա կեր պու թյան մե ծու թյուն 1.0% 0.5% 0.1% 1.6%

Որ քան ժա մա նակ է կազ մա կեր պու թյու նը գոր ծում 0.5% 1.0% 0.4% 1.9%

Կազ մա կեր պու թյան հե ղի նա կու թյուն 0.6% 1.1% 1.2% 2.9%

Աշ խա տա վար ձի չա փը 16.4% 6.3% 2.7% 25.4%

Աշ խա տան քի բնույ թը 5.0% 7.2% 3.6% 15.8%

Աշ խա տան քային պայ ման ներ 0.4% 1.7% 3.0% 5.1%

Մաս նա գի տա կան աճի հնա րա վո րու թյուն ներ 5.0% 4.2% 1.6% 10.8%

Բա րե համ բույր աշ խա տա կազմ 2.0% 3.0% 3.6% 8.6%

Աշ խա տան քային իրա վունք նե րի պաշտ պան վա ծու թյուն 0.2% 1.0% 2.0% 3.2%

Կա րիերային աճի հնա րա վո րու թյուն ներ 2.6% 1.7% 2.0% 6.3%

Գտն վե լու վայր 1.3% 2.3% 3.3% 6.9%

Այլ 0.3% 0.2% 0.1% 0.6%
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 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Հե տաքրք րա կան է այն հան գա ման քը, որ աշ

խա տան քային իրա վունք նե րի պաշտ պան վա ծու

թյու նը երի տա սարդ նե րի հա մար կար ևոր վում է 

միայն 3րդ գոր ծոն նե րի թվում: Ինչ պես նշ վել է 

երի տա սարդ նե րի աշ խա տան քային իրա վունք

նե րի իրա զեկ վա ծու թյան վե րա բե րյալ հե տա զո

տու թյուն իրա կա նաց րած նե րի կող մից10, խն դիրն 

այն է, որ հա ճախ երի տա սարդ նե րը տե ղե կաց ված 

չեն իրենց աշ խա տան քային իրա վունք նե րից կամ 

խախ տում նե րի դեպ քում էլ ուղ ղա կի չեն բարձ րա

ձայ նում, քա նի որ աշ խա տան քը կորց նե լու վախ 

ու նեն:

Փոր ձա գետ. «ԽԾԲ -ով ըն դուն ված երի-

տա սարդ նե րը հա ճախ չեն էլ կա րո ղա-

նում բո ղո քել խախտ ված իրա վունք նե-

րի հա մար: Այդ դեպ քում նկատ վում են 

բա րե կա մա կան, ըն կե րա կան վե ճեր, և 

բնա կա նա բար նման խախ տում նե րը չեն 

բարձ րա ձայն վում, էլ չա սած` դա տա կան 

լու ծում նե րի վե րա բե րյալ»:

Ե րի տա սարդ նե րը նաև հնա րա վո րու թյուն ու

նեին նշե լու իրա վունք նե րի այն խախ տում նե րը, 

որոնց հետ բախ վել են աշ խա տան քի ըն թաց քում: 

Աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում հարց

ված երի տա սարդ նե րի 1.4% ը նկա տել է անար

դար վե րա բեր մունք իր ան ձի նկատ մամբ, իսկ 

0.6% ը պար բե րա կան ու շա ցում նե րով է ստա ցել 

իր աշ խա տա վար ձը: Անար դար վե րա բեր մուն

քը սուբյեկ տիվ կա տե գո րիա է և կապ ված է ան

ձի սպա սում նե րի ու աշ խար հա յաց քի հետ, իսկ 

ինչ վե րա բե րում է աշ խա տա վար ձի ու շա ցում նե

րին, ապա գոր ծա տու ներն աշ խա տա վար ձը կա՛մ 

ու շաց նում են, քա նի որ դեռ պայ մա նա գիր չեն 

կն քել, կա՛մ պայ մա նագ րում այն պես են ձևա

կեր պում ներ կա տա րում, որ երի տա սար դին ան

հաս կա նա լի է լի նում, թե երբ կա րող է բո ղո քել 

ու շա ցում նե րի հա մար: Աշ խա տան քային պայ մա

նա գիրն այն մե խա նիզմն է, որով սահ ման վում և 

կար գա վոր վում են կող մե րի պար տա կա նու թյուն

10 http://aprgroup.org/images/Library/handbook%20

on%20labor%20rights%20questions%20and%20

answers.pdf

ներն ու իրա վունք նե րը: Աշ խա տան քային պայ մա

նագ րի կն քու մը երաշ խիքն է այն բա նի, որ աշ խա

տո ղը կա րո ղա նա պայ քա րել իր ոտ նա հար ված 

իրա վունք նե րի հա մար: 

 2Երիտասարդներիֆորմալզբաղվածու
թյունը
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 Գրանցված աշխատող

 Չգրանցված աշխատող

Այժմ ան դրա դառ նանք հե տա զո տու թյան ժա մա

նակ դեռևս աշ խա տանք չու նե ցող, բայց աշ խա

տանք փնտ րող երի տա սարդ նե րի տվյալ նե րին: 

Աշ խա տանք գտ նե լու նպա տա կով աշ խա տանք 

չու նե ցող երի տա սարդ նե րը հիմ նա կա նում կի րա

ռում են հետ ևյալ ռազ մա վա րու թյուն նե րը. նախ 

ամե նա հա ճա խը` ու սում նա սի րում են աշ խա տան

քի հայ տա րա րու թյուն նե րը և դի մում ըն կեր նե րին 

ու ծա նոթ նե րին: Աշ խա տանք որո նե լիս բա ցար

ձակ նույն պատ կերն է նկատ վում զբաղ ված երի

տա սարդ նե րի շր ջա նում: Ան կախ երի տա սար դի 

զբաղ վա ծու թյան փաս տից` որ պես առաջ նային 

գոր ծոն ու սում նա սիր վում են աշ խա տան քի հայ

տա րա րու թյուն նե րը, բայց որ պես առա վել կի րա

ռե լի պրակ տի կա` ոչ առաջ նային, բայց խիստ 

տա րած ված է ըն կեր նե րին և ծա նոթ նե րին դի մե լու 

եր ևույ թը: 

Աշ խա տանք փնտ րող երի տա սարդ նե րի միայն 

37%ն ու նի ինք նա կեն սագ րա կան, մնա ցած աշ

խա տանք փնտ րող նե րը, հա մա ձայն երի տա սարդ

նե րի տված տե ղե կատ վու թյան, չու նեն ինք նա կեն

սագ րա կան: Սա խնդ րային է, քա նի որ փաս տա ցի 

երի տա սարդ նե րը գո նե գոր ծա տու ին ներ կա յա

նա լու և իրենց ու նա կու թյուն նե րը, փոր ձը կամ 

պատ րաստ վա ծու թյու նը ցույց տա լու հնա րա վո

րու թյուն չու նեն: Այ նո ւա մե նայ նիվ, երի տա սարդ
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

նե րի 56% ը ծա նոթ է ինք նա կեն սագ րա կա նի 

կազմ ման սկզ բունք նե րին: Թի վը գե րա զան ցում է 

ինք նա կեն սագ րա կան ու նե ցող երի տա սարդ նե րի 

թվին. երի տա սարդ նե րը գի տեն, բայց չեն կազ

մում ինք նա կեն սագ րա կան: Չնա յած դա կա րող է 

բա ցատր վել այն փաս տով, որ աշ խա տանք փնտ

րող երի տա սարդ նե րը չեն վս տա հում աշ խա տան

քի ըն դուն ման ըն թա ցա կար գի ար դա րու թյա նը. 

այս իմաս տով երի տա սարդ նե րի հա մար ինք նա

կեն սագ րա կա նը կորց նում է իր նշա նա կու թյու նը 

և ար ժե քը: 

Ինք նա կեն սագ րա կան չու նե ցող երի տա սարդ նե րի 

41% ը չգի տի, թե ինչ պես պետք է կազ մել ինք նա

կեն սագ րա կան: 

Հարց ված երի տա սարդ նե րը ներ կա յաց րել են 

նաև այն խտ րա կա նու թյուն նե րը, որոնց բախ վել 

են աշ խա տան քի որոն ման ժա մա նակ: Հա մա ձայն 

տվյալ նե րի` երբ ևէ խտ րա կա նու թյան հան դի պած 

երի տա սարդ նե րի 57%ն այդ պի սին հա մա րում 

է միջ նոր դի բա ցա կա յու թյու նը աշ խա տան քի ըն

դուն ման ժա մա նակ, ապա՝ միայն տա րի քային 

սահ մա նա փա կում նե րը (Գծանկար2.1):

 Այս պի սով՝ երի տա սարդ նե րի հա մար աշ խա տան

քի որոն ման ակ տու ալ տար բե րակներ են հա մար

վում հայ տա րա րու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյու

նը և ծա նոթ նե րին դի մե լը: Աշ խա տանք փնտ րող 

երի տա սարդ նե րի մեծ մասն ինք նա կեն սագ րա

կան չու նի, և որ պես աշ խա տան քի չըն դուն վե լու 

պատ ճառ երի տա սարդ նե րի մե ծա մաս նու թյան 

կող մից ըն կալ վում է միջ նոր դի բա ցա կա յու թյու նը: 

Երի տա սարդ նե րը հիմ նա կա նում չեն հա վա տում 

Հա յաս տա նում աշ խա տան քի ըն դուն ման ար դա

րու թյա նը և միտ ված չեն դի մե լու զբաղ վա ծու

թյան խն դի րը կար գա վո րող պե տա կան մարմ նին` 

Զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյա նը և 

նրա տա րած քային կենտ րոն նե րին:

 2.1Երիտասարդներինհանդիպածհիմնականխտրականությունները

Միջնորդի բացակայություն

Տարիքային սահմանափակում

Այլ խտրականություններ

Սեռական պատկանելիության խտրականություն

Անձնային` արտաքին տեսք, հաշմանդամություն

Հղիություն, ամուսնություն
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

ՀՀերիտասարդներիգործազրկու
թյանընդհանուրբնութագիրը

Հե տա զո տու թյան շր ջա նա կում գոր ծա զուրկ են 

հա մար վում այն ան ձինք, ով քեր տվյալ պա հին չեն 

գտն վում ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում, այն է՝ չեն 

ստա նում մշ տա կան կր թու թյուն, չու նեն դրա մա

կան կամ ոչ դրա մա կան եկա մուտ բե րող գոր ծու

նեու թյուն և փնտ րում են աշ խա տանք: Հե տա զո

տու թյան ար դյուն քում պարզ դար ձավ, որ ներ կա

յումս երի տա սարդ նե րի շր ջա նում գոր ծա զրկու

թյու նը կազ մում է 20%: Ըստ հե տա զո տու թյան 

տվյալ նե րի՝ գոր ծա զուրկ երի տա սարդ նե րի 28%ն 

արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են, իսկ 72% ը՝ 

իգա կան: Սա հա կադր վում է ոլոր տի մաս նա գետ

նե րից շա տե րի այն կար ծի քին, թե տղա ներն առա

վել խո ցե լի են աշ խա տա շու կա յում: Մեծ է գոր

ծա զուրկ կա նանց թի վը: Մար զե րում հն չել է նաև 

այն պի սի կար ծիք, թե ամուս նու թյամբ աղ ջիկ նե րի 

զբաղ վա ծու թյան խն դիրն ինք նին ան հե տա նում է: 

Լո ռու մար զում հն չեց նաև այն պի սի կար ծիք, թե 

մի զբաղ ված աղջ կա ամուս նու թյամբ լուծ վում է 

մեկ այլ աղջ կա գոր ծազր կու թյան խնդի րը: Ստաց

վում է, որ ամուս նու թյունն ըն կալ վում է որ պես 

զբաղ վա ծու թյան խնդ րի լուծ ման ու ղի. աղ ջիկ

ներն ամուս նա նա լուց հե տո այլևս չեն բախ վում 

աշ խա տե լու խնդ րին, քա նի որ դրա ան հրա ժեշ

տու թյունն ան հե տա նում է, որով հետև աղ ջիկ ներն 

այս կամ այն պատ ճա ռով այլևս աշ խա տանք չեն 

փնտ րում: Հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի հա մա

ձայն` աշ խա տանք չփնտ րող, չսո վո րող և աշ խա

տանք չու նե ցող կա նանց 83%ն ամուս նա ցած է:

ԶՏԿ տնօրեն. «Տղաներն առավել խոցելի 

են, քանի որ սովորաբար խանութներում 

վաճառողուհիներ են փնտրում. 

տղաները կարողանում են տեխնիկայի 

խանութներում աշխատել, այն էլ՝ հաճախ 

առանց գրանցվելու»:

ԶՏԿ տնօրեն. «Եթե մեկն ամուսնանում է, 

մյուսի համար աշխատատեղ է բացվում»:

 2.2Գործազրկությանտարիքայինբաշխու
մը

2630

2125

1620

35.6%

46.9%

17.6%

0%  20%  40%  60%

Անդ րա դառ նա լով գոր ծազր կու թյան տա րի քային 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րին՝ նշենք, որ այդ 

խնդի րը հան դի պում է նվա զա գույ նը 1620 տա

րի քային խմ բում, քա նի որ հարց ված նե րի մեծ 

մասն այդ տա րի քում դեռևս գտն վում է ու սում

նա կան գոր ծըն թա ցում և փաս տա ցի գոր ծա զուրկ 

հա մար վել չի կա րող: Գոր ծազր կու թյան խնդ րին 

առա վե լա պես բախ վում են 2125 տա րե կան երի

տա սարդ նե րը, որոն ցից գրե թե 47% ը փնտ րում է 

աշ խա տանք: 2630 տա րե կան նե րի հատ վա ծում 

այդ խն դիրն առ կա է հարց ված երի տա սարդ նե րի 

մոտ 36% ի շր ջա նում, քա նի որ մնա ցած հատ վա

ծը կա՛մ ար դեն ներգ րավ ված է աշ խա տան քային 

գոր ծու նեու թյան մեջ, կա՛մ առ հա սա րակ չի ցան

կա նում աշ խա տել:

 2.3Գործազրկությանտարիքայինևսե
ռայինբաշխվածությունը
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 Հա մադ րե լով երի տա սարդ նե րի գոր ծազր կու թյան 

տա րի քային և սե ռային բաշ խու մը՝ պարզ վում է, 

որ գոր ծազր կու թյան ամե նա բարձր մա կար դա կը 

գրանց վում է 2125 տա րե կան իգա կան սե ռի ներ

կա յա ցու ցիչ նե րի շր ջա նում: Տա րի քի աճին զու

գա հեռ՝ այդ ցու ցա նի շը նվա զում է:

Ս տաց վում է, որ 2630 տա րի քային խմ բում իգա

կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի զբաղ վա ծու թյան 

խն դիրն ասես մեղ մա նում է, քա նի որ տա րի քի 

աճին զու գա հեռ՝ գոր ծազր կու թյան ցու ցա նիշ նե րը 

նվա զում են 21% ո վ, իսկ արա կան սե ռի ներ կա
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

յա ցու ցիչ նե րի շր ջա նում այդ ցու ցա նի շը նվա զում 

է 6% ո վ: Կա նանց շր ջա նում գոր ծազր կու թյան 

թվի նվա զու մը ևս կա րող է պայ մա նա վոր ված լի

նել կա՛մ այն հան գա ման քով, որ նրանք ի վեր ջո 

աշ խա տանք են գտ նում, կա՛մ առ հա սա րակ դա

դա րեցնում են աշ խա տանք փնտ րելը:

ԶՏԿ տնօրեն. «Գործազրկության խնդրի 

դեպքում հավասարապես խոցելի են 

ինչպես բարձրագույն կրթություն ստացած 

երիտասարդները, այնպես էլ միջնակարգ 

կամ միջին մասնագիտական կրթություն 

ստացածները: Ուղղակի բարձրագույն 

կրթություն ստացածներն այդ խնդրին 

բախվում են 4 տարի ուշացումով»:

Ա ռանց քային տե ղե կա տու նե րի շր ջա նում հա

ճախ է հն չում այն կար ծի քը, որ գոր ծազր կու թյան 

խնդրի առջև կանգ նած են ինչ պես բարձ րա գույն 

կր թու թյուն ստա ցած, այն պես էլ միջ նա կարգ և 

մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյուն ստա ցած 

երի տա սարդ նե րը: Խոս քը վե րա բե րում է այն բա

նին, որ բարձ րա գույն կր թու թյուն ստա ցած երի

տա սարդ ներն առա վե լա պես ցան կա նում են կա

տա րել մաս նա գի տա կան աշ խա տանք, իսկ բարձ

րա գույն կր թու թյուն չս տա ցած երի տա սարդ նե րը 

հա ճախ պատ րաստ ված չեն լի նում աշ խա տա շու

կայի պա հանջ նե րի հա մար: Ստաց ված պատ կե րը 

չի բա վա րա րում ո՛չ երի տա սարդ նե րին, ո՛չ աշ խա

տա շու կա յում ներ կա յումս գոր ծող սուբյեկտ նե

րին: 

Ըստ հե տա զո տու թյան տվյալ նե րի՝ միջ նա կարգ 

կր թու թյուն ստա ցած իգա կան և արա կան սե ռի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի շր ջա նում հա վա սա րա պես է 

հան դի պում գոր ծազր կու թյան խն դի րը: Նկա տենք, 

որ միջ նա կարգ կր թու թյուն ասե լով ի նկա տի ու

նենք 9ա մյա կր թու թյու նը (ե րբ ավագ դպ րոց չեն 

հա ճա խել): Դա ներ կա յաց վել է նաև հարց վող 

երի տա սարդ նե րին` թյու րըմբռ նում նե րից խու սա

փե լու հա մար:

 2.4Գործազուրկերիտասարդներիկրթա
կանաստիճաններ
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Ա վագ դպ րոց ավար տած և ավար տուն միջ նա

կարգ կր թու թյուն ու նե ցող ան ձանց շր ջա նում 

իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի թվում գոր ծա

զուրկ նե րը կրկ նա կի ավելի են արա կան սե ռի ներ

կա յա ցու ցիչ նե րից: Արա կան սե ռի ներ կա յա ցու

ցիչ նե րը հա ճախ ներգ րավ վում են գյու ղա տնտե

սա կան աշ խա տանք նե րում՝ հո ղա գոր ծու թյուն, 

անաս նա պա հու թյուն: Մի ջին մաս նա գի տա կան 

կր թու թյուն ստա ցած նե րի շր ջա նում կա նանց գոր

ծազր կու թյան ցու ցա նիշ նե րը 6 ան գամ գե րա զան

ցում են տղա մարդ կանց շր ջա նում գոր ծազր կու

թյան ցու ցա նիշ նե րին: Բարձ րա գույն կր թու թյան 

պա րա գա յում՝ բա կա լավ րիատ և մա գիստ րա տու

րա ավար տած ան ձանց շր ջա նում, գոր ծա զուրկ 

կա նանց թի վը գրե թե 3 ան գամ գե րա զան ցում է 

գոր ծա զուրկ տղա մարդ կանց թվին: Առանցքային

տեղեկատուներիմեծմասընշելէ,որարտա

գնաաշխատանքիմեկնելուորոշմանընպաս

տում են այն հանգամանքները, որ երիտա

սարդ մասնագետները կա՛մ աշխատանք չեն

գտնում, կա՛մ գտնելու դեպքում խիստ ցածր

աշխատավարձերենստանումևչենկարողա

նումհոգալընտանիքիծախսերը: 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

 2.5Գործազուրկերիտասարդներիընտա
նեկանկարգավիճակը

 Ամուրի/այրի

 Ամուսնալուծված

 Չամուսնացած

 Ամուսնացած

50%

46%

3%1%

 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ դար ձավ, 

որ գոր ծա զուրկ ան ձանց 46%ն ամուս նա ցած է, 

ին չը նշա նա կում է, որ գոր ծա զուրկ նե րի գրե թե 

կեսն ըն տա նե կան ծախ սե րը հո գա լու խն դիր ու

նի: Մնա ցած երի տա սարդ ներն ամուս նա ցած չեն 

կամ ու նեն այլ կար գա վի ճակ: 

Գոր ծա զուրկ երի տա սարդ նե րի 55% ը ցան կա

նում է շա րու նա կել կր թու թյու նը: Նրանց շր ջա նում 

40% ը ցան կա նում է փո խել իր մաս նա գի տա ցու

մը, 40% ը ցան կա նում է շա րու նա կել նույն մաս

նա գի տաց մամբ, իսկ մնա ցած 20% ը ցան կա նում 

է մաս նա գի տա ցում ձեռք բե րել, քա նի որ դեռևս 

չու նի: Գոր ծա զուրկ երի տա սարդ նե րի գրե թե կեսը 

ցան կա նում է փո խել իր մաս նա գի տա ցու մը, քա

նի որ դժ վա րա նում է աշ խա տանք գտ նել ստա

ցած մաս նա գի տու թյամբ կամ հա մոզ ված է, որ այլ 

մաս նա գի տու թյամբ առա վել հեշ տու թյամբ աշ խա

տանք կգտ նի: Հան դի պում են նաև երի տա սարդ

ներ, ով քեր ցան կա նում են նոր գի տե լիք ներ ստա

նալ: Մաս նա գի տու թյուն փո խե լու ցան կու թյուն ու

նե ցող նե րի կեսն ու նի ավար տուն մի ջին մաս նա

գի տա կան կր թու թյուն, իսկ մյուս կե սը՝ բարձ րա

գույն: Մաս նա գի տու թյուն փո խե լու ցան կու թյուն 

ու նե նում են հիմ նա կա նում տն տե սա գետ նե րը և 

հա մա կարգ չային մաս նա գետ նե րը: Եր կու մաս նա

գի տու թյուն ներն էլ բա վա կա նին պա հանջ ված են 

երի տա սարդ նե րի շր ջա նում: Երի տա սարդ նե րը, 

տես նե լով աշ խա տա շու կա յում պա հանջ վա ծու

թյու նը, ընտ րում են այդ մաս նա գի տու թյուն նե րը, 

սա կայն իրա կա նում աշ խա տա շու կան չու նի այդ 

մասնագիտացումներով այն քան երի տա սար դի 

պա հան ջարկ, որ քան կա իրա կա նում:

Գոր ծա զուրկ երի տա սարդ նե րի հար ցում նե րից 

ուր վագծ վել է նաև հետ ևյալ պատ կե րը. նրանց 

87% ը սո վո րել է պե տա կան (խոսքն ու սում նա

րան նե րի, քո լեջ նե րի և բու հե րի մա սին է), իսկ 

13% ը՝ մաս նա վոր ու սում նա կան հաս տա տու թյու

նում:

Աշխատանքի տեղավորման 

գործակալության աշխատակից. «Կան 

գործատուներ, ովքեր ցանկանում են 

աշխատանքի ընդունել միայն պետական 

բուհերի ուսանողներին՝ ԵՊՀ, ԵՏՊՀ և 

այլն: Այդպիսի գործատուները բոլոր 

պաշտոնների համար դիտարկում 

են միայն պետական բուհերի 

շրջանավարտներին»: 

Պե տա կան և մաս նա վոր ու սում նա կան հաս տա

տու թյուն նե րում մի ջին մաս նա գի տա կան կամ 

բարձ րա գույն կր թու թյուն ստա ցած երի տա սարդ

նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը կազ մում է 43% մաս

նա վոր և 55% պե տա կան, մնա ցած երի տա սարդ

նե րը չեն ցան կա ցել ներ կա յաց նել ու սում նա կան 

հաս տա տու թյան տե սա կը: Սա նշա նա կում է, որ 

պե տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում 

ու սա նած նե րի թի վը 12% ով ավե լին է մաս նա վոր 

ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում ու սա նած

նե րից, ին չը կա րող է մաս նա կիորեն մեկ նա բա նել 

գոր ծա զուրկ նե րի շր ջա նում պե տա կան ու սում

նա կան հաս տա տու թյուն ներ ավար տած նե րի թվի 

նման գե րա զան ցու թյու նը: Սա կայն այն ամ բող

ջա պես չի մեկ նա բա նում այն հան գա ման քը, որ 

պե տա կան հաս տա տու թյուն ներ ավար տած նե րի 

շր ջա նում գոր ծազր կու թյու նը գրե թե 7 ան գամ 

գե րա զան ցում է մաս նա վոր ու սում նա կան հաս

տա տու թյուն ներ ավար տած երի տա սարդ նե րի 

թ վին: Սա հա կա սում է այն կար ծի քին, որ գոր ծա

տու նե րը նա խընտ րում են աշ խա տան քի ըն դու նել 

պե տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն ներ 

ավար տած երի տա սարդ նե րին, և խո սում է այն 

մա սին, որ պե տա կան ու սում նա կան հաս տա տու

թյուն նե րը չեն կա րո ղա նում ապա հո վել երի տա

սարդ նե րի մուտքն աշ խա տա շու կա:
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Հետազոտական կենտրոնի տնօրեն. 

«Մեզանում շատ ուշ կհասկանան, որ 

դիպլոմ կամ գնահատական գնելը նույնը 

չէ, ինչ կրթություն ստանալը: Դիպլոմի 

ու գնահատականի համար փող տալով՝ 

առնում են թուղթը, բայց՝ ոչ գիտելիքն 

ու պատրաստվածությունը: Այնպես 

որ՝ մեղավոր են ինչպես ուսումնական 

հաստատությունները, այնպես էլ 

երիտասարդ ուսանողները»: 

 Հե տա զո տու թյան շր ջա նա կում երի տա սարդ նե րը 

կա րող էին գնա հա տել ու սում նա կան հաս տա տու

թյուն նե րում ստա ցած կր թու թյան և աշ խա տա

շու կայի ան հա մա պա տաս խա նու թյան հնա րա վոր 

3 գոր ծոն նե րը: Ըստ այդմ՝ ստաց վել է Գծանկար

2.6ումառկա պատ կե րը: 

Որ պես կր թու թյան և աշ խա տա շու կայի ան հա մա

պա տաս խա նու թյան առաջ նային ու կար ևո րա

գույն գոր ծոն ներ են ըն կալ վում (կա պույտ գույ նով 

պատ կեր ված) ու սում նա կան ծրագ րի ան հա մա

պա տաս խա նու թյու նը աշ խա տա շու կայի պա

հանջ նե րին, ինչ պես նաև երի տա սարդ նե րի չսո

վո րե լու ցան կու թյու նը: Այս պի սով՝ կա րե լի է խո սել 

երկ կող մա նի խն դիր նե րի՝ ու սում նա կան հաս տա

տու թյան ծրագ րե րի ան հա մա պա տաս խա նու թյան 

և երի տա սարդ նե րի ան տար բե րու թյան մա սին: 

Հնա րա վոր է, որ ան տար բե րու թյունն էլ լի նի մաս

նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման թե րի հա մա կար գի 

հետ ևանք, երբ երի տա սար դը հայտն վում է ու սում

նա կան հաս տա տու թյու նում՝ մաս նա գի տու թյուն 

ստա նա լու համար, սա կայն ո՛չ հե տաքրքրված է 

մաս նա գի տու թյամբ, ո՛չ էլ ցան կա նում է տի րա պե

տել այն:

Միջազգային փորձ. «2011թ. աֆրիկյան 

երկրների երիտասարդության 

զբաղվածության զեկույցում ներկայացվել 

են այն միջոցառումները, որոնք 

կիրառվում են 2008 թ-ից սկսած, և 

հիմնական գործիքներ են համարվում 

կես աշխատանքային օրերի ստեղծումը 

և երիտասարդների շրջանում 

ակտիվ ուսուցողական ծրագրերի 

իրականացումը»:

 Բո լոր հարց ված երի տա սարդ նե րը կար ծում են, 

որ պե տու թյու նը պետք է աջակ ցի իրենց զբաղ

վա ծու թյան խնդ րի լուծ մա նը: Երի տա սարդ նե րը 

որ պես աջակ ցու թյան հնա րա վոր տար բե րակ ներ 

են ըն կա լում՝ երի տա սարդ նե րի և գոր ծա տու

նե րի մաս նակ ցու թյամբ մի ջո ցա ռում նե րը, գյու

ղատնտե սու թյան և ձեռ նե րե ցու թյան ծրագ րե րի 

խթա նու մը, ար տո նու թյուն նե րի շնոր հումն այն 

գոր ծա տու նե րին, ով քեր աշ խա տան քի են ըն դու

նում երի տա սարդ նե րին, կես աշ խա տան քային 

օրե րի թվի ավե լա ցու մը:

 2.6Գործոններ,որոնքնշվելենառաջին,երկրորդևերրորդհերթին

Սովորողների չսովորելու ցանկություն

Դպրոցական ծրագրի անհամապատասխանություն  
աշխատաշուկայի նվազագույն պահանջներին

Ծրագրի անհամապատասխանություն պահանջներին

Ուսուցանողների կազմի թուլություն

Ուսումնական հաստատության ցածր որակ 

16.3% 10.5%

15.9% 6.7% 0.4%

5.4%

22.6% 4.2% 0.8%

9.6% 2.5%

14.6%

 1ին գործոն

 2րդ գործոն

 3րդ գործոն
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ե րի տա սարդ նե րը պե տա կան մի ջամ տու թյան 

հնա րա վոր երեք տար բե րակ ներ ընտ րե լու հնա

րա վո րու թյուն ու նեին: Ըստ այդմ՝ կար ևո րա գույն 

մի ջամ տու թյուն են հա մար վել երի տա սարդ նե րի 

հետ ան ցկաց վող մի ջո ցա ռում նե րը՝ աշ խա տան

քի որոն ման հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը, տե ղի 

աշ խա տա շու կայի ու սում նա սի րու թյու նը, մաս

նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման մի ջո ցա ռում նե րը և 

այլն: Այ նու հետև կար ևոր են հա մար վել գոր ծա

տու նե րի մաս նակ ցու թյամբ ան ցկաց վող մի ջո ցա

ռում նե րը՝ երի տա սարդ կադ րե րի ընտ րու թյան և 

աշ խա տա շու կայի իրա զեկ վա ծու թյան հետ կապ

ված: Նա խընտ րե լի էր նաև կես աշ խա տան քային 

օրե րի ավե լա ցու մը, ին չը դեռևս ու սա նե լու տա

րի նե րից աշ խա տան քային փորձ ձեռք բե րե լու և 

պրակ տիկ հմ տու թյուն նե րի շնոր հիվ ար դեն իսկ 

պատ րաս տի մաս նա գետ դառ նա լու հնա րա վո

րու թյուն է տա լիս:  Գոր ծա զուրկ երի տա սարդ նե րը 

գնա հա տել են նաև աշ խա տա շու կայի ընդ հա նուր 

վի ճա կը, Հա յաս տա նում աշ խա տան քի ըն դուն վե

լու հեշ տու թյու նը, աշ խա տան քի որոն ման իրենց 

հմ տու թյուն նե րը և մաս նա գի տա կան ոլոր տում 

աշ խա տանք գտ նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը:

 Գոր ծա զուրկ երի տա սարդ նե րի 38.6% ը բա ցար

ձակ բա վա րար ված չէ աշ խա տա շու կայի ընդ հա

նուր վի ճա կից, 30.7% ը հիմ նա կա նում բա վա

րար ված չէ, միայն 5.4%ն է, որ հայաստանյան

աշխատաշուկայի վիճակը գնահատում է բավա

րար:Երի տա սարդ նե րի 57.7% ը բա ցար ձակ բա

վա րար ված չէ Հա յաս տա նում աշ խա տան քի ըն

դուն վե լու հեշ տու թյու նից: Հարց ված գոր ծա զուրկ 

երի տա սարդ նե րի 25% ը հիմ նա կա նում բա վա

րար ված չէ աշ խա տան քի ըն դուն վե լու հեշ տու

թյու նից, միայն4%նէՀայաստանումբավարար

գնահատում աշխատանքի ընդունվելու դյուրին

լինելը: Երիտասարդներիշրջանումբացասական

վերաբերմունք է նկատվում աշխատաշուկայի

նկատմամբ, ինչը սեփական անհաջող փորձերի

կամշրջապատիարձագանքիհետևանքնէ:

 Գոր ծա զուրկ երի տա սարդ նե րի գրե թե 19% ը 

լիովին բա վա րար է գնա հա տում աշ խա տան քի 

որոն ման իր հմ տու թյուն նե րը, գրե թե նույն քա

նա կու թյամբ երի տա սարդ բա ցար ձա կա պես բա

վա րար ված չէ աշ խա տան քի որոն ման իր հմ տու

թյուն նե րից: Մոտ 35% գոր ծա զուրկ ներ հա մա րում 

են, որ իրենց հմ տու թյուն նե րը հիմ նա կա նում բա

վա րար են:

 Գոր ծա զուրկ երի տա սարդ նե րի 11%ն ու նի այս 

կամ այն չա փի ոչ դրա մա կան եկա մուտ, ին չը 

նշա նա կում է, որ միայն այդ քան մա սը կա րող է 

ապա հո վել սե փա կան կե ցու թյու նը՝ լի նե լով գոր

ծա զուրկ: Մնա ցած 89% երի տա սարդ նե րը չու նեն 

դրա մա կան եկա մուտ բե րող գոր ծու նեու թյուն, 

ին չը նշա նա կում է, որ ֆի նան սա պես ամ բող ջու

թյամբ կախ ված են ֆի նան սա կան այլ աղ բյուր նե

րից: 

Անդ րա դառ նա լով գոր ծա զուրկ երի տա սարդ նե րի 

եկամ տի աղ բյուր նե րին՝ նշենք, որ հարց ված գոր

ծա զուրկ երի տա սարդ նե րի 30% ը չու նի ոչ մի տե

սա կի եկա մուտ, իսկ 13% ը չի ցան կա ցել նշել իր 

եկամ տի աղ բյուր նե րը (Գծանկար2.7):

 2.7Գործազուրկերիտասարդներիեկա
մուտներիաղբյուրները
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Ե րի տա սարդ նե րին հիմ նա կա նում աջակ ցում են 

ծնող նե րը, և հենց այդ աղ բյուրն է նշ վել որ պես 

եկամ տի առաջ նային աղ բյուր, ու գրե թե 7% երի

տա սարդ նե րի շր ջա նում՝ որ պես երկ րորդ աղ

բյուր: Աղ բյուր նե րի դա սա կար գու մը տր վել է ըստ 

եկամ տի չա փի: Երի տա սարդ նե րի 9%ն ինքն է 

վաս տա կում գու մար, սա կայն չի ցան կա ցել նշել 

աղ բյու րը: Գոր ծա զուրկ երի տա սար դը կա րող է 

ստա նալ պե տա կան աջակ ցու թյուն, եթե ԶՊԾ ում 

հաշ վառ ված է որ պես այդ պի սին, սա կայն, ինչ պես 

տե սանք, այդ պի սի երի տա սարդ նե րը բա վա կա

նին քիչ են:
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Մար զային կտր ված քով նկատ վել է հետ ևյալ 

պատ կե րը. երի տա սարդ նե րի գոր ծազր կու թյան 

ամե նա բարձր ցու ցա նիշ ներն ար ձա նագր վել են 

Շի րա կի մար զում, ապա՝ Սյու նի քի և Արա գա ծոտ

նի մար զե րում: Նվա զա գույն ցու ցա նի շը գրանց

վել է Կո տայ քի մար զում, սա կայն, ինչ պես ար դեն 

նշ վել է, Կո տայ քի մար զում առա վել հա ճախ են 

հան դի պում տն տե սա պես պա սիվ ան ձինք, ով քեր 

աշ խա տանք չեն փնտ րում: 

1 Շիրակ 30%

2 Լոռի 21%

3 Տավուշ 17%

4 Արագածոտն  27%

5 Կոտայք 12%

6 Արմավիր 15%

7 Երևան 19%

8 Գեղարքունիք 19%

9 Արարատ 20%

10 Վայոց ձոր 18%

11 Սյունիք 27%

1 2
3

4
5

6

8
7
9

10

11
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

ՀՀերիտասարդներիարտագաղթի
պոտենցիալը

Այժմ ան դրա դառ նանք հարց մա նը մաս նա կից երի

տա սարդ նե րի՝ ար տագ նա աշ խա տան քի մեկնե լու 

մի տում նե րին և փոր ձին:

 2.8Երիտասարդների՝արտագնաաշխա
տանքիմեկնելուտրամադրվածությունը
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Հարց ված երի տա սարդ նե րի գրե թե 30% ը պն դում 

է, որ աշ խա տե լու նպա տա կով ոչ մի դեպ քում չի 

մեկ նի Հա յաս տա նից: Պայ մա նա կա նո րեն կա րող 

ենք ասել, որ երի տա սարդ նե րի 8%ն ար դեն իսկ 

մեկ նող երի տա սարդ ներն են, ով քեր ար դեն ու նեն 

պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ներ, դի մել են դես պա

նատ ներ, գտել աշ խա տանք և պատ րաստ վում 

են առա ջի կա յում մեկ նել աշ խա տե լու: Ան բա րե

նպաստ պայ ման նե րի դեպ քում երի տա սարդ նե րի 

մյուս խում բը պատ րաստ է մեկ նել ար տագ նա աշ

խա տան քի, չնա յած, որ պես այդ պի սին, այդ որո

շու մը դեռևս կա յաց ված չէ: 

Այժմ ան դրա դառ նանք ար դեն իսկ պայ մա նա վոր

վա ծու թյուն ներ ձեռք բե րած և մեկ նե լու որո շում 

ըն դու նած այն երի տա սարդ նե րի տվյալ նե րին, ով

քեր առա ջի կա յում մեկ նե լու են ար տագ նա աշ խա

տան քի: 

39%                                   61%

Ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նե լու ռիս կերն ուր

վագ ծե լու հա մար փորձ է կա տար վել հաս կա նա

լու, թե երի տա սարդ նե րը որ քա նով են հո գա ցել 

ար տագ նա աշ խա տան քի հետ կապ ված հար ցե

րը, և ինչ պի սին են այն մե խա նիզմ նե րը, որոն ցով 

երի տա սարդ նե րը ներգ րավ վում են ար տագ նա 

աշ խա տան քի հա մա կար գում:

 Նախ նշենք այն, որ ար դեն իսկ մեկ նել ցան կա

ցող նե րի 61%ն արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ

ներ են, իսկ 39% ը` իգա կան: 

1620 տա րի քային խումբ 15%

2125 տա րի քային խումբ 46%

2630 տա րի քային խումբ 39%

 Մեկ նող նե րի գրե թե կե սը 2125 տա րի քային խմբի 

ներ կա յա ցու ցիչ ներ են: Նվա զա գույն են 1620 

տա րի քային խմ բի մեկ նող նե րը: Սա կապ ված է ու

սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում սո վո րե լու և 

դեռևս մաս նա գի տու թյուն չու նե նա լու հետ: 

Այն հար ցին, թե ար դեն իսկ մեկ նող երի տա սարդ

ներն ինչ քայ լեր են ձեռ նար կել՝ ար տագ նա աշ

խա տան քի մեկ նե լու հետ կապ ված, ստա ցել ենք 

ստորև բեր ված պատ կե րը (Գծանկար2.9):



40

ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

 2.9Արտագնաաշխատանքիմեկնելուպայմանները

Մեկնելու պայմանավորվածություն եք ձեռք բերել

Ընդգրկվել եք այն աշխատանքային խմբում,  
որը պետք է մեկնի

Դիմել եք այն երկրի դեսպանատուն,  
ուր ցանկանում եք մեկնել

Գտել եք աշխատանք

Այլ

55%

11%

9%

16%

9%

0%  20%  40%  60%  80%  100%

 3Արտագնաաշխատանքիհրավերիբնույթը

Բանավոր հրավեր անհատից

Մեկնելու եք առանց հրավերի

Գրավոր հրավեր կազմակերպությունից

Բանավոր հրավեր կազմակերպությունից

Գրավոր հրավեր անհատից

64%

25%

5%

5%

1%

0%  20%  40%  60%  80%  100%

Միանձնյա Ընտանիքիանդամներիհետ
խորհրդակցելով

Ընկերներիխորհրդով

Ա րա կան 33% 28% 3%

Ի գա կան 4% 31% 0%

 3.1Տեղեկացվածությունարտագնաաշխատանքիմասին

Ընկերների, ծանոթների միջոցով

Ընտանիքի անդամների միջոցով

Դեռևս չեք գտել

Հրավեր

Հայտարարություն ինտերնետում

50%

26%

19%

3%

2%

0%  20%  40%  60%  80%  100%

 3.2Արտագնաաշխատանքիմեկնելուծախսեր

Ծնողների, բարեկամների աջակցությամբ

Հրավիրող կողմն է հոգալու ծախսերը

Ձեր անձնական միջոցներով

60%

20%

20%

0%  20%  40%  60%  80%  100%
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 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ե րի տա սարդ նե րի գրե թե 50% ը պայ մա նա վոր

վա ծու թյուն է ձեռք բե րել: Ընդ որում՝ բա նա վոր 

հրա վեր նե րի դեպ քում երբ ևէ չկան երաշ խիք ներ 

աշ խա տան քի առ կա յու թյան, բնույ թի կամ գո նե 

ճա նա պար հա ծախ սի առու մով:

Ե րի տա սարդ նե րի 59%ն ար տագ նա աշ խա տան

քի մեկ նե լու որո շու մը կա յաց րել է՝ ըն տա նի քի հետ 

խորհր դակ ցե լով, 37%ն այդ որո շումն ըն դու նել է 

միանձ նյա, և միայն 3%ն է որո շում կա յաց րել ըն

կեր նե րի խորհր դով (տվյալ աղյուսակում ներ կա

յաց ված են նաև ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նե

լու որոշ ման ըն դուն ման սե ռային առանձ նա հատ

կու թյուն նե րը):

Ըն կեր նե րի խորհր դով մեկ նում են միայն արա կան 

սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, միանձ նյա որո շում գե

րա զան ցա պես ըն դու նում են արա կան սե ռի ներ

կա յա ցու ցիչ նե րը, իսկ ըն տա նի քի հետ հիմ նա կա

նում խորհր դակ ցում են իգա կան սե ռի ներ կա յա

ցու ցիչ նե րը: 

Ե րի տա սարդ ներն ար տագ նա աշ խա տան քի մա

սին տե ղե կատ վու թյուն ստա նում են հիմ նա կա

նում ըն կեր նե րից և ծա նոթ նե րից, առա վել քիչ 

դեպ քե րում՝ ըն տա նի քի ան դամ նե րից, իսկ մոտ 

20% ը մեկ նում է` առանց հս տակ իմա նա լու, թե 

ինչ աշ խա տանք է կա տա րե լու (Գծանկար3.1):

60% դեպ քե րում ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նե

լու ճա նա պար հա ծախ սը հո գա լու են ծնող նե րը և 

բա րե կամ նե րը, մնա ցած դեպ քե րի կե սում` կա՛մ 

հրա վի րող կող մը, կա՛մ երի տա սարդ ներն ան ձնա

կան մի ջոց նե րով են մեկ նե լու:

Այս պի սով՝ առա վել տա րած ված պատ կե րը 

հետևյալն է. երի տա սարդն ըն կեր նե րից կամ ըն

տա նի քի ան դամ նե րից տե ղե կու թյուն է ստա նում 

առ կա աշ խա տան քի վե րա բե րյալ, այն էլ` բա

նա վոր, ըն տա նի քի հետ խորհր դակ ցե լով՝ որո

շում է մեկ նել ար տագ նա աշ խա տան քի, և հենց 

ըն տա նիքն ու բա րե կամ ներն են հո գում այդ աշ

խա տան քին մեկ նե լու ծախ սե րը: Ահա այս պի սին 

է երի տա սարդ նե րի շր ջա նում ամե նա կի րա ռե լի 

մե խա նիզ մը` ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նե լու 

հետ կապ ված:

Ար դեն իսկ մեկ նող երի տա սարդ ներն ար տագ նա 

աշ խա տան քի և իրենց մաս նա գի տա կան ոլորտ

նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան առն չու թյամբ 

տվել են հետ ևյալ պա տաս խան նե րը. երի տա

սարդ նե րի 35% ի հա մար էա կան է, որ աշ խա տան

քը կրի մաս նա գի տա կան բնույթ, 33% ի հա մար դա 

պար տա դիր պայ ման չէ, իսկ 5% երի տա սարդ նե րի 

հա մար էլ առ հա սա րակ կար ևոր չէ աշ խա տան քի 

բնույ թը. խն դի րը նախ դրա առ կա յու թյունն է: 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ար դեն իսկ մեկ նե լու որո շում ըն դու նած երի տա

սարդ նե րի 78% ը պատ րաստ վում է մեկ նել Ռու

սաս տան: Երի տա սարդ նե րի 6% ը պատ րաստ

վում է մեկ նել ԱՄՆ, 6% ը` Կա նա դա, 4% ը՝ ԱՊՀ 

երկր ներ, իսկ 2% ը՝ եվ րո պա կան երկր ներ: 

Այն հար ցին, թե «Ո՞ր եր կիր կամ երկր ներ կցան

կա նայիք մեկ նել աշ խա տե լու նպա տա կով», 51% 

դեպ քե րում նշ վել է Ռու սաս տա նը, 24,2% ի դեպ

քում` ԱՄՆ (Գծանկար3.3):

 3.3Երիտասարդների՝աշխատանքի 
համարնախընտրածերկրները

Ռուսաստան

ԱՄՆ

Ֆրանսիա

Գերմանիա

Իտալիա

Իսպանիա

Մեծ Բրիտանիա

Եվրոպական այլ երկրներ

Կանադա

Այլ

51%

24.2%

18.4%

13.6%

8.2%

6.7%

5.7%

7.3%

4.5%

20%

0%  20%  40%  60%

Մեկ նել ցան կա ցող երի տա սարդ նե րի գրե թե 

50%ը միտ ված է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նում 

աշխա տե լուն, մոտ 25% ը` ԱՄՆ ում, և քիչ պա

կաս՝ Ֆրան սիայում: Պետք է փաս տել, որ ՌԴ ի, 

ԱՄՆ ի և Ֆրան սիայի աշ խա տա շու կա ներն առա

վել պա հանջ վածն են հայ երի տա սարդ նե րի կող

մից: Երի տա սարդ նե րը նաև ցան կա նում են մեկ

նել Գեր մա նիա, Իտա լիա: 

Այն հար ցի առն չու թյամբ, թե մեկ նել ցան կա ցող 

երի տա սարդ նե րին ին չը կս տի պի, որ այդ պի սի 

քայլ կա տա րեն, ստա ցել ենք հետ ևյալ պա տաս

խան նե րը: Ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նե լու 

գլ խա վոր նա խա պայ ման է ըն տա նի քի կող մից 

այդ պի սի որոշ ման կա յա ցու մը, այ սինքն` եթե 

որոշ վեց, որ կա՛մ ըն տա նի քով, կա՛մ երի տա սար

դը միայ նակ է մեկ նում ար տագ նա աշ խա տան

քի: Երի տա սարդ նե րի 25% ը կլ քի Հա յաս տա

նը, եթե չգտ նի աշ խա տանք. և սա այն դեպ քում, 

երբ խոս քը վե րա բե րում է ցան կա ցած, թե կուզ ոչ 

մաս նա գի տա կան աշ խա տան քին: Մաս նա գի տա

կան աշ խա տանք չգտ նե լու պա րա գա յում միայն 

երի տա սարդ նե րի 9%ն է պատ րաստ մեկ նե լուն: 

Այս պի սով՝ միայն աշ խա տան քի առ կա յու թյու նը 

Հա յաս տա նում կպա հի մեկ նել ցան կա ցող երի

տա սարդ նե րի 25% ի ն:

 3.4ՀՀիցմեկնելունախապայմաններ

Ցանկացած դեպքում կմեկնեք, քանի որ այստեղ 
զարգանալու հնարավորություններ չկան 

Եթե ընտանիքի կողմից այդպիսի որոշում ընդունվի

Եթե ցածր աշխատավարձը պահպանվի

Եթե մասնագիտական աշխատանք չգտնեք 
Հայաստանում

Եթե աշխատանք չգտնեք Հայաստանում

25%

26%

15%

9%

25%

0%  20%  40%  60%  80%  100%
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Քա նի որ հարց ված երի տա սարդ նե րի շր ջա նում 

կային նաև այն պի սի երի տա սարդ ներ, ով քեր վե

րա դար ձել էին ար տագ նա աշ խա տան քից, ուս տի 

մի առան ձին հատ ված կն վի րենք հենց նրանց 

տված տե ղե կու թյուն նե րին: Հարց ված երի տա

սարդ նե րի 9% ը նախ կի նում ար դեն իսկ մեկ նել 

է ար տագ նա աշ խա տան քի, իսկ այժմ գտն վում է 

Հա յաս տա նում: Նրանց 20%ն իգա կան, իսկ 80% 

ը արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են:

 3.5Վերադարձածերիտասարդների 
արտագնաաշխատանքիհիմնական
ոլորտները

Շինանյութի արտադրություն

Առևտուր

Շինարարություն

7%

10%

34%

Ե րի տա սարդ նե րի հիմ նա կան աշ խա տան քային 

ոլոր տը շի նա րա րու թյունն է եղել. ար տեր կիր մեկ

նած երի տա սարդ նե րի 34%ն աշ խա տել է այդ 

ոլոր տում: Երի տա սարդ նե րի 10% ը ներգ րավ ված 

է եղել առևտ րի մեջ: Մնա ցած դեպ քե րը չեն ներ

կա յաց նում կոնկ րետ մեկ ոլորտ: 

Ե րի տա սարդ նե րի 28%ն իրեն հա մա րել է ինք նու

րույն աշ խա տող, 17%ն աշ խա տել է որ պես բան

վոր, 17% ը՝ ծա ռայող, մաս նա գետ:

 3.6Վերադարձածերիտասարդների 
արտագնաաշխատանքներիհիմնական
ուղղությունները

Որակավորված բանվոր

Ծառայող, մասնագետ

Չորակավորված բանվոր

Ինքնուրույն աշխատող

14%

17%

17%

28%

0%  20%  40%

Ար դեն իսկ ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նած երի

տա սարդ նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը՝ 92% ը, 

մեկ նել է Ռու սաս տան:

Ռուսաստան 92%

Ուկրաինա 2%

Եվրոպականերկրներ 2%

Այլերկրներ 4%

 Հա մե մա տե լով վե րա դար ձած նե րի և մեկ նել 

ցան կա ցող երի տա սարդ նե րի` երկր նե րին տված 

նա խա պատ վու թյու նը՝ կա րող ենք ասել, որ Ռու

սաս տա նի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյու նը փոքր 

ի նչ նվա զել է: Պետք է նշել նաև, որ Ուկ րաի նան 

և եվ րո պա կան երկր ներն այժմ գրե թե նույն չափ 

հե տաքրք րա կան են մեկ նել ցան կա ցող երի տա

սարդ նե րի շր ջա նում: 

Ե րի տա սարդ նե րի 75% ի ար տագ նա աշ խա տան

քը կրում էր ոչ մաս նա գի տա կան բնույթ, 11% ի նը 

մոտ էր մաս նա գի տա կան ոլոր տին, իսկ մնա ցած 

14% երի տա սարդ նե րը մաս նա գի տա կան աշ խա

տանք են կա տա րել Հա յաս տա նից դուրս: 

Ե րի տա սարդ նե րի գրե թե 50%ն աշ խա տան քի վե

րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյուն ստա ցել է ըն կեր նե

րից և ծա նոթ նե րից, մոտ 40% ը՝ ըն տա նի քի ան

դամ նե րից, և միայն 5%ն է ստա ցել հրա վեր, իսկ 

8% ը` այլ աղ բյուր նե րից:

 Մեկ նած երի տա սարդ նե րի 81% ը բա նա վոր հրա

վեր է ստա ցել ան հա տից, միայն 9%ն է մեկ նել 

առանց հրա վե րի: Սա կա րող է մեկ նա բան վել ար

տագ նա աշ խա տան քի վե րա բե րյալ առ կա որո շա

կի պատ կե րաց մամբ, այն է՝ ան գամ առանց աշ

խա տան քի հրա վեր ու նե նա լու կա րե լի է մեկ նել 

ար տեր կիր և աշ խա տանք գտ նել: Ու թեև բա նա

վոր հրա վե րը դեռևս աշ խա տանք չի երաշ խա վո

րում, բայց նախ կի նում այն առա վել տա րած ված 

պրակ տի կա է հա մար վել երի տա սարդ նե րի շր ջա

նում: 

Ե րի տա սարդ նե րի 60%ն ար տագ նա աշ խա տան

քի է մեկ նել միայ նակ, 12% ը` ըն կեր նե րի հետ, 

20% ը՝ իր ըն տա նի քի՝ կնոջ, երե խայի կամ էլ 

ծնող նե րի հետ:

 Մեկ նած երի տա սարդ նե րի 42%ն ար տեր կիր է 

մեկ նել սե փա կան մի ջոց նե րով, 31% ի ծախ սե րը 

հո գա ցել է հրա վի րող կող մը, երի տա սարդ նե րի 

25% ին աջակ ցել են ծնող նե րը: 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Մեկ նել ցան կա ցող 60% երի տա սարդ նե րի դեպ

քում ծնող նե րը պատ րաստ են ճա նա պար հա ծախ

սը հո գա լուն, ին չը նշա նա կում է, որ այժմ ծնող

ներն առա վել դյու րին են դարձ նում ար տագ նա 

աշ խա տան քի մեկ նե լու գոր ծըն թա ցը, և եթե նախ

կի նում դա ամե նա քիչ կի րառ վող պրակ տի կան էր, 

ապա այժմ մեծ մա սամբ հենց ծնող ներն են իրենց 

զա վակ նե րին ու ղար կում ար տագ նա աշ խա տան

քի, և գրե թե կի սով չափ նվա զել են այն երի տա

սարդ նե րը, ով քեր ինք նու րույն են հո գում մեկ նե

լու ճա նա պար հա ծախ սը:

Վե րա դար ձած երի տա սարդ նե րի մոտ 50% ը վե

րա դար ձել է ըն տա նի քի մոտ, իսկ մյուս 50% ը 

վե րա դար ձել է աշ խա տան քային պայ մա նա վոր

վա ծու թյան ավար տի կամ այլ պատ ճառ նե րով, 

որոնք չեն նշ վել: Ստաց վում է, որ երի տա սարդ

նե րին Հա յաս տան բե րող կար ևո րա գույն գոր ծոնն 

ըն տա նիքն է, այ սինքն՝ երի տա սարդ նե րը հիմ նա

կա նում վե րա դառ նում են այն դեպ քում, երբ ըն

տա նիք ներն են Հա յաս տա նում:

Ե րի տա սարդ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը մեկ նե լուց 

առաջ տե ղե կաց ված է եղել ինչ պես աշ խա տա

վար ձի և կե ցու թյան պայ ման նե րի, այն պես էլ աշ

խա տան քի բնույ թի վե րա բե րյալ: Երի տա սարդ նե

րը պա կաս տե ղե կաց ված են եղել աշ խա տան քի 

բնույ թից. նրանք գի տեն, թե ինչ աշ խա տանք են 

կա տա րե լու, սա կայն չգի տեն, թե ինչ վար ձատ

րու թյուն են ստա նա լու կամ ինչ պայ ման նե րում 

են բնակ վե լու: 

Անդ րա դառ նանք նաև երի տա սարդ նե րի՝ ար տա

գնա աշ խա տան քի մա սին ու նե ցած պատ կե րա

ցում նե րին` հա մե մա տա կան կար գով ներ կա յաց

նե լով մեկ նել ցան կա ցող նե րի և մեկ նած նե րի՝ ար

տագ նա աշ խա տան քի վե րա բե րյալ նշած դրա կան 

կող մե րը և մեկ նել ցան կա ցող նե րի ու ար դեն իսկ 

մեկ նած նե րի նշած բա ցա սա կան կող մե րը: 

Տեղեկացվածությունաշխատավարձից,
կեցությանպայմաններից

Տեղեկացվածությունաշխատանքի 
բնույթից

Այո 70% 77%

Ոչ 30% 23%

 3.7Երիտասարդներիհամարարտագնաաշխատանքիդրականկողմերը

Ցանկացած աշխատանք գտնելու լայն 
հնարավորություն

Աշխատատեղերի բազմազանություն

Մասնագիտության պահանջվածություն

Բարձր աշխատավարձ
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ե րի տա սարդ նե րը որ պես առաջ նային դրա կան 

կողմ են ըն կա լում բարձր աշ խա տա վար ձը, և դա 

հատ կա պես նկատ վում է ար դեն իսկ ար տագ նա 

աշ խա տան քի մեկ նած երի տա սարդ նե րի շր ջա

նում: Որ պես երկ րորդ դրա կան կողմ նշ վել է աշ

խա տա տե ղե րի բազ մա զա նու թյու նը: Ընդ որում՝ 

այս դեպ քում առա վել հե տաքրք րա կանն այն է, որ 

դրա կան այս կող մը նշ վում է ինչ պես ար դեն իսկ 

մեկ նած և վե րա դար ձած, այն պես էլ երբ ևէ մեկ նել 

չցան կա ցող երի տա սարդ նե րի շր ջա նում (Գծան

կար3.7):

 Բարձր աշ խա տա վարձն ու աշ խա տա տե ղե րի 

բազ մա զա նու թյու նը կա րող են լի նել հենց բարձր 

բա վա րար վա ծու թյան պատ ճառ նե րը և նոր մեկ

նող երի տա սարդ նե րի հա մար գրա վիչ կող մե րը:

 Մեկ նել ցան կա ցող երի տա սարդ ներն ամե նա

շատն են կար ծում, որ ար տերկ րում հնա րա վոր է 

ցան կա ցած տե սա կի աշ խա տանք գտ նել, իսկ ար

դեն իսկ մեկ նած և վե րա դար ձած երի տա սարդ

ներն ամե նա քիչն են հակ ված այդ տար բե րա կին, 

ին չը նշա նա կում է, որ ար տագ նա աշ խա տան քի 

մեկ նե լիս իրա կա նում այդ քան էլ հեշտ չէ ցան կա

ցած տե սա կի աշ խա տանք գտ նե լը: 

Եվ ամե նա կար ևորն այն է, որ մեկ նել ցան կա ցող և 

ար դեն իսկ մեկ նող երի տա սարդ նե րը հա մոզ ված 

են, որ ար տագ նա աշ խա տան քի դրա կան կողմն 

իրենց մաս նա գի տու թյան պա հանջ վա ծու թյունն 

է, սա կայն վե րա դար ձած երի տա սարդ նե րից և 

ոչ մեկն այդ գոր ծո նը չի նշել: Դա նշա նա կում է, 

որ մեկ նե լուց առաջ երի տա սարդ ներն ու նե նում 

են աղ ճատ ված պատ կե րա ցում ներ այն մա սին, 

որ իրենց մաս նա գի տու թյու նը պա հանջ ված է, և 

իրենք մաս նա գի տա կան աշ խա տանք կգտ նեն, 

սա կայն իրա կա նում դա որ պես դրա կան կողմ չի 

ըն կալ վել ար դեն իսկ ար տագ նա աշ խա տանք ու

նե ցող երի տա սարդ նե րի կող մից:

 3.8Երիտասարդներիհամարարտագնաաշխատանքիբացասականկողմերը

Հաղորդակցման դժվարություններ

Ընտանիքից հեռու գտնվելու հանգամանք

Խտրական վերաբերմունք

Ծանր աշխատանքային պայմաններ
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Կա րե լի է են թադ րել, որ մեկ նե լուց երի տա սարդ

ներն իրենց ընտ րած երկ րի աշ խա տա շու կայի 

վե րա բե րյալ ու նե նում են աղ ճատ ված պատ կե

րա ցում ներ, կամ հնա րա վոր աղ բյուր նե րի մի ջո

ցով` ին տեր նե տի կամ ծա նոթ նե րի, բա րե կամ նե

րի տված թյուր տե ղե կատ վու թյան հետ ևան քով 

նրանք կար ծում են, որ հեշ տու թյամբ մաս նա գի

տա կան աշ խա տանք կգտ նեն: Այս պի սով՝ մեկ նող 

երի տա սարդ նե րի շր ջա նում պետք է ձևա վո րել 

աշ խա տա շու կայի ու սում նա սիր ման առա վել ար

դյու նա վետ մե խա նիզմ ներ` մեծ սպա սում նե րով 

ար տագ նա աշ խա տան քի չմեկ նե լու հա մար: 

Ար տագ նա աշ խա տան քի առաջ նային բա ցա սա

կան կողմ ըն կալ վում է ըն տա նի քից հե ռու գտնվե

լը. դա հիմ նա կա նում նկատ վում է ար դեն իսկ 

մեկ նած, ինչ պես նաև մեկ նել չցան կա ցող երի տա

սարդ նե րի շր ջա նում. ինչ պես նշ վել է, ըն տա նի քը 

կա րող է լի նել ար տագ նա աշ խա տան քի չմեկ նե լու 

կամ մեկ նե լուց հե տո վե րա դառ նա լու հիմ նա կան 

և միակ պատ ճառ: Որ պես երկ րորդ բա ցա սա կան 

կողմ նշ վել է խտ րա կան վե րա բեր մունքն օտար

երկ րա ցի նե րի հան դեպ: Այս կար ծի քը, սա կայն, 

ամե նա քիչն է հան դի պում ար դեն մեկ նող երի տա

սարդ նե րի շր ջա նում, ին չը նշա նա կում է, որ մի

գու ցե այլ սպա սում նե րով են նրանք մեկ նում ար

տագ նա աշ խա տան քի: 

Ար դեն իսկ մեկ նող երի տա սարդ նե րը, ի տար բե

րու թյուն մեկ նած երի տա սարդ նե րի դիր քո րոշ ման, 

գրե թե ան տե սել են նաև ծանր աշ խա տան քային 

պայ ման նե րը, ին չը նշա նա կում է, որ նրանք կր կին 

այլ սպա սում ներ ու նեն ար տագ նա աշ խա տան

քից:

 Ներ կա յաց նենք նաև ար դեն իսկ մեկ նած, այժմ 

մեկ նող, մեկ նել ցան կա ցող և Հա յաս տա նից երբ ևէ 

մեկ նել չցան կա ցող երի տա սարդ նե րի առաջ նային 

դրա կան և բա ցա սա կան պատ կե րա ցում ներն ար

տագ նա աշ խա տան քի վե րա բե րյալ` նրանց ըն կա

լում ներն ուր վագ ծե լու հա մար:

 Փոր ձա գետ նե րի և առանց քային տե ղե կա տու նե

րի ճն շող մե ծա մաս նու թյու նը նշում է, որ հենց երի

տա սարդ նե րի շր ջա նում իրա կա նում նկատ վում է 

ար տա գաղ թի մեծ ծա վալ, և դրա հա մար կա եր

կու հիմ նա կան պատ ճառ.

Դրականկողմեր % Բացասականկողմեր %

Արտագնաաշխատանքիմեկնած

Բարձր աշ խա տա վարձ 75% Ըն տա նի քից հե ռու գտն վել 77%

Ցան կա ցած տե սա կի աշ խա տանք գտ նե լու լայն 
հնա րա վո րու թյուն ներ

43% Խտ րա կան վե րա բեր մունք 17%

Աշ խա տա տե ղե րի բազ մա զա նու թյուն 26% Ծանր աշ խա տան քային պայ ման ներ 15%

Արտագնաաշխատանքիմեկնող

Բարձր աշ խա տա վարձ 62% Ըն տա նի քից հե ռու գտն վել 57%

Աշ խա տա տե ղե րի բազ մա զա նու թյուն 30% Խտ րա կան վե րա բեր մունք 13%

Ցան կա ցած տե սա կի աշ խա տանք գտ նե լու լայն 
հնա րա վո րու թյուն ներ

28% Ծանր աշ խա տան քային պայ ման ներ 9%

Մաս նա գի տու թյան պա հանջ վա ծու թյուն 18%

Արտագնաաշխատանքիմեկնելցանկացող

Բարձր աշ խա տա վարձ 70% Ըն տա նի քից հե ռու գտն վել 75%

Աշ խա տա տե ղե րի բազ մա զա նու թյուն 36% Խտ րա կան վե րա բեր մունք 26%

Ցան կա ցած տե սա կի աշ խա տանք գտ նե լու լայն 
հնա րա վո րու թյուն ներ

35% Ծանր աշ խա տան քային պայ ման ներ 17%

Մաս նա գի տու թյան պա հանջ վա ծու թյուն 21% Հա ղոր դակց ման դժ վա րու թյուն ներ 12%

Արտագնաաշխատանքիմեկնելչցանկացող

Բարձր աշ խա տա վարձ 67% Ըն տա նի քից հե ռու գտն վել 81%

Աշ խա տա տե ղե րի բազ մա զա նու թյուն 40% Խտ րա կան վե րա բեր մունք 30%

Ցան կա ցած տե սա կի աշ խա տանք գտ նե լու լայն 
հնա րա վո րու թյուն ներ

29% Ծանր աշ խա տան քային պայ ման ներ 27%
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

1 . աշ խա տա տե ղե րի բա ցա կա յու թյուն երի տա

սարդ նե րի հա մար, այն է՝ ան հա մա պա տաս

խա նու թյուն երի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա

կան նե րու ժի և աշ խա տա շու կայի միջև,

2 . աշ խա տա վար ձե րի և գնե րի ան հա մա պա

տաս խա նու թյուն՝ ցածր աշ խա տա վարձ և 

նկա տե լի գնաճ:

ԶՏԿ տնօրեն. «Պատճառները շատ-

շատ են: Հիասթափվածությունը՝ 

աշխատավայրում իրենց տեղը չգտնելուց, 

բնակարանի խնդիրը, նախկինում 

երիտասարդների համար բնակարանների 

ապահովման ծրագրեր կային, այստեղ 

երիտասարդների հիմնական մասի 

ֆինանսական հնարավորությունները 

շատ քիչ են, և առնչվելով բնակարանի 

խնդրին, աշխատանքի խնդրին, 

նվազագույն աշխատավարձ 

վաստակելով, երբեմն իրենց ծնողների 

հույսին մնալով՝ հոգեկան ընկճվածություն 

է առաջանում, քանի որ երիտասարդն 

ինքնահաստատման կարիք ունի, բայց 

ինչպես ինքնահաստատվի, եթե այդ 

հնարավորությունները չկան, և ստիպված 

նա թողնում, գնում է»:

 Փոր ձա գետ նե րը և առանց քային տե ղե կա տու

ներն ար տագ նա աշ խա տան քի միայն եր կու 

դրա կան կողմ են նշել, այն է՝ երի տա սարդ նե րի 

հնա րա վոր զբաղ վա ծու թյու նը և կա յա ցու մը, իսկ 

բա ցա սա կան կող մերն են` ըն տա նի քից հե ռու 

գտն վե լը` ըն տա նի քը լքե լը, տար բեր տե սա կի 

ոչ որա կա վոր ված աշ խա տանք նե րի կա տա րու

մը, վատ պայ ման նե րում ապ րե լը և իհար կե այլ 

երկր ներ զար գաց նելն ու Հա յաս տա նի իրա կան 

պաշտ պա նու թյան հար ցը: Ըստ փոր ձա գետ նե րի՝ 

երի տա սարդ նե րի ար տա գաղ թը բա ցա սա կան է 

նաև այն իմաս տով, որ նրանց հետ գնում են նաև 

իրենց կա նայք, երե խա նե րը, ծնող նե րը:

 Գոր ծա զուրկ երի տա սարդ նե րի շուրջ 25% ը հա

մոզ ված է, որ ոչ մի դեպ քում չի լքի Հա յաս տա

նը՝ աշ խա տանք գտ նե լու նպա տա կով: Հարց ված 

երի տա սարդ նե րի 50% ը են թադ րում է, որ մի օր 

կլ քի Հա յաս տա նը, 15% ը հա մոզ ված է, որ վաղ թե 

ուշ մեկ նե լու է, իսկ 7%ն ար դեն քայ լեր է ձեռ նար

կում՝ ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ նե լու նպա

տա կով: Գործազուրկ երիտասարդների 75%ը

միտվածէՀայաստանիցդուրսաշխատելուն:

Ներ կա յաց նենք հարց ման պա հի դրու թյամբ ար

տագ նա աշ խա տան քի հա մար ար դեն իսկ Հա յաս

տա նից մեկ նող երի տա սարդ նե րի տո կո սը. հարց

ված եր ևա նաբ նակ երի տա սարդ նե րի 9%ն ար

դեն մեկ նե լու ու ղին է բռ նել և հար ցու մից մի որոշ 

ժա մա նակ ան ց ար դեն իսկ մեկ նե լու է ար տագ նա 

աշ խա տան քի, ամե նա շատն Ար մա վի րի երի տա

սարդ ներն են միտ ված ար տագ նա աշ խա տան քին՝ 

այդ մար զից հարց ված երի տա սարդ նե րի 15% ը: 

Հարց ման պա հին միայն Վայոց ձո րից չկային ար

տագ նա աշ խա տան քի մեկ նող ներ: 

1 2
3

4
5

6

8
7
9

10

11

1 Շիրակ 6%

2 Լոռի 5%

3 Տավուշ 2%

4 Արագածոտն  5%

5 Կոտայք 3%

6 Արմավիր 15%

7 Երևան 9%

8 Գեղարքունիք 9%

9 Արարատ 5%

10 Վայոց ձոր 0%

11 Սյունիք 5%
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Կրթականհամակարգիև 
աշխատաշուկայի 
փոխպայմանավորվածությունները

Աշ խա տա շու կա յում ներգ րավ վե լու գլ խա վոր նա

խա պայ ման նե րից է աշ խա տող երի տա սար դի՝ 

տվյալ աշ խա տան քը կա տա րե լու պատ րաստ վա

ծու թյու նը, այն է՝ նրա կրթ վա ծու թյու նը և տե ղե

կաց վա ծու թյու նը տվյալ աշ խա տան քային ոլոր

տից: 

Անդ րա դառ նանք այն հար ցին, թե կր թու թյան հիմ

նա կան երեք տե սակ նե րը` ֆոր մալ, ոչ ֆոր մալ և 

ին ֆոր մալ, ինչ պի սի ազ դե ցու թյուն ու նեն երի տա

սարդ նե րի՝ աշ խա տա շու կա յում ներգ րավ վե լու 

գոր ծըն թա ցի վրա: Ֆոր մալ կր թու թյանն ար դեն 

ան դրա դարձ կա տար վել է գոր ծազր կու թյան հատ

վա ծում, երբ ներ կա յաց վում էր երի տա սարդ նե րի 

ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի բնույ թը և 

զբաղ վա ծու թյան փոխ պայ մա նա վոր վա ծու թյու

նը. պե տա կան ու սում նա կան հաս տա տու թյուն

ներ ավար տած երի տա սարդ ներն ավե լի շատ էին 

բախ վում գոր ծազր կու թյան խնդ րին՝ ի տար բե րու

թյուն մաս նա վոր ու սում նա կան հաս տա տու թյուն

ներ ավար տած երի տա սարդ նե րի: Նաև նշ վել է, 

որ երի տա սարդ նե րի մոտ 28% ը դեռևս գտն վում 

է ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում, այդ պատ ճա ռով 

գոր ծա զուրկ հա մար վել չի կա րող:

Գործատու. «Իսկ եթե լիներ թեկուզ 

ստիպողական, ինչպես զինվորականների 

մոտ է, պարտադրեին, որ ուսանողն 

ավարտելուց հետո պիտի մի երկու 

տարով գնա մարզ, այլ ոչ թե քաղաքում 

իրար «սպանեն» տեղի համար ու հետո 

էլ խոսեն կոռուպցիայի դեմ պայքարի 

մասին»:

Հե տա զո տու թյան ընտ րան քում առանձ նաց վել է 

հարց վող նե րի կր թա կան կար գա վի ճա կի հետ ևյալ 

պատ կե րը. հարց ված երի տա սարդ նե րի 29%ն 

այժմ ստա նում է կր թու թյուն, իսկ երի տա սարդ

նե րի 71% ը՝ ոչ: Կր թա կան կար գա վի ճակ նե րի վե

րա բե րյալ առա վել ման րա մասն ներ կա յաց ված է 

կրթու թյուն և աշ խա տա շու կա կա պի գլ խում: 

Ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում առա վել զբաղ ված 

են տն տե սա գետ նե րը, պատ մա բան նե րը, ման

կա վարժ նե րը: Իհար կե, դա չի նշա նա կում, որ 

երի տա սարդ նե րը զբաղ ված են իրենց մաս նա գի

տա կան ոլորտ նե րում, սա կայն, այնուամենայնիվ, 

այդ մաս նա գի տու թյուն նե րի տեր երի տա սարդ

նե րը զբաղ ված են: Չզ բաղ ված երի տա սարդ նե

րի բա նա կը գլ խա վո րում են ման կա վարժ նե րը, 

տնտե սա գետ նե րը և բա նա սեր նե րը: Ուր վագծ

վում է մի այն պի սի պատ կեր, որ ման կա վարժ նե րը 

և տն տե սա գետ նե րը միաժա մա նակ և՛ զբաղ ված

նե րի, և՛ չզ բաղ ված նե րի ցու ցակ նե րում առա ջա

տար են. ստաց վում է, որ Հա յաս տա նում իրոք 

ար դի են այդ մաս նա գի տու թյուն նե րը, և կա այդ

պի սի մաս նա գետ նե րի կա րիք, սա կայն՝ ոչ այն 

թվով, որը թո ղար կում են այ սօր վա ու սում նա կան 

հաս տա տու թյուն նե րը: Այս դեպ քում տվյալ մաս

նա գի տու թյուն նե րի սահ ման նե րում առա ջար կը 

բա վա րա րում է պա հան ջար կը՝ միաժա մա նակ գե

րա զան ցե լով այն, և երի տա սարդ նե րը՝ տես նե լով, 

որ տվյալ մաս նա գի տու թյան տեր մար դիկ կա րո

ղա նում են զբաղ վա ծու թյուն ապա հո վել, ընտ րում 

են այդ մաս նա գի տու թյու նը, սա կայն ավար տե

լուց հե տո պարզ է դառ նում, որ տվյալ մաս նա

գի տու թյամբ կան ևս հա զա րա վոր ավար տած 

երի տա սարդ ներ: Չնա յած, ինչ պես նկատ վեց, 

մաս նա գի տու թյուն ու նե նա լը դեռևս աշ խա տան

քով ապա հով վա ծու թյուն չի երաշ խա վո րում: Այս 

հան գա ման քը վկա յում է այն մա սին, որ ներ կայիս 

պայ ման նե րում, երբ ու սում նա կան հաս տա տու

թյուն ներն իրենք են որո շում, թե քա նի մաս նա գետ 

պատ րաս տել, միշտ էլ գտն վե լու են երի տա սարդ

ներ, ով քեր «զոհ» են դառ նա լու ու սում նա կան 

հաս տա տու թյուն նե րի՝ առանց աշ խա տա շու կայի 

ու սում նա սի րու թյան վա րած քա ղա քա կա նու թյա

նը: Բա ցի նրա նից, որ երի տա սարդ ներն իրենք 

շատ աղ ճատ ված պատ կե րա ցում ներ ու նեն այ

սօր վա աշ խա տա շու կայի վե րա բե րյալ, նմա նօ րի

նակ պատ կե րա ցում ներ ու նեն նաև ու սում նա կան 

հաս տա տու թյուն նե րը: Այս խն դի րը բարձ րա ձայն

վել է նաև առանց քային տե ղե կա տու նե րից մե կի՝ 

ԶՏԿ տնօ րե նի կող մից, ով հա յաս տա նյան աշ խա

տա շու կայի վե րա բե րյալ ամ բող ջա կան պատ կե

րա ցում նե րի կա րիք ու ներ, քա նի որ իրեն հաս նող 

տե ղե կատ վու թյունն ամ բող ջա կան չէր, և չէր կա

րո ղա նում ար տա ցո լել իրա կան պատ կե րը, ին չի 

հետ ևան քով նրա աշ խա տան քը կորց նում էր իր 

ար դյու նա վե տու թյու նը:
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

 Հե տաքրք րա կան է այն փաս տը, որ շատ են նաև 

աշ խա տանք չունեցող հաշ վա պահ նե րը: Ընդ 

որում՝ մար զե րում ան ցկաց ված որա կա կան հար

ցազ րույց նե րի ար դյուն քում պարզ դար ձավ, որ 

շատ գոր ծա տու ներ փնտ րում են հաշ վա պահ ներ 

և չեն կա րո ղա նում գտ նել երի տա սարդ կադ րեր: 

Հա յաս տա նյան աշ խա տա շու կայի առանձ նա

հատ կու թյուն նե րից մեկն այն է, որ կա երի տա

սարդ մաս նա գետ, ով աշ խա տանք է փնտ րում, կա 

գոր ծա տու, ում պետք է տվյալ մաս նա գի տու թյան 

տեր երի տա սարդ մաս նա գետ, սա կայն նրանք 

չեն կա րո ղա նում հան դի պել: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 

ԶՊԾն ու նի ռե սուրս ներ և ծրագ րեր, որոնց շր

ջա նա կում թե կուզ տար բեր մար զե րի գոր ծա տու

ներ և երի տա սարդ ներ կա րող են հան դի պել և 

այդ բա ցը լրաց նել: Պե տու թյու նը նաև հո գում է 

այլ աշ խա տան քի վայր տե ղա փոխ ման ծախ սե

րը: Սա կայն, ինչ պես ար դեն նշ վել է, երի տա սարդ

նե րի քիչ մասն է տե ղե կաց ված Զբաղ վա ծու թյան 

պե տա կան ծա ռա յու թյան աշ խա տանք նե րի վե րա

բե րյալ:

 Ներ կա յաց նենք նաև այն մաս նա գի տու թյուն նե րը, 

որոնց տեր ան ձինք ցան կա նում են մո տա կա ժա

մա նա կում ձեռք բե րել նոր մաս նա գի տա ցում` վե

րա մաս նա գի տա նալ` պատ մա բան ներ, տն տե սա

գետ ներ, ֆի զի կոս ներ և քի մի կոս ներ: Որա կա կան 

հար ցազ րույց նե րի ար դյուն քում նաև պարզ դար

ձավ, որ մար զե րում մեծ է քի մի կոս նե րի կա րի քը, 

սա կայն երի տա սարդն ու գոր ծա տուն կր կին չեն 

կա րո ղա նում հան դի պել, ին չի հետ ևան քով երի

տա սար դը ցան կա նում է փո խել իր մաս նա գի տու

թյու նը, իսկ գոր ծա տուն աշ խա տան քի է ըն դու նում 

ոչ պատ րաստ ված և մաս նա գի տա ցած կադ րե րի:

 Հարց ված երի տա սարդ նե րի միայն 15%ն է կար

ծում, որ ու սումն ավար տե լուց հե տո հնա րա վոր է 

աշ խա տել, 27% ը կար ծում է, որ աշ խա տե լու հա

մար հիմ նա կա նում կան հնա րա վո րու թյուն ներ, 

իսկ երի տա սարդ նե րի մնա ցած հատ վածն այդ

քան էլ լա վա տես չէ ու սու մից հե տո աշ խա տանք 

գտ նե լու հնա րա վո րու թյան առու մով: Մի գու ցե 

հենց այս պատ կե րա ցումն է, որ երի տա սարդ նե

րին ստի պում է մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներն ու 

հմ տու թյուն նե րը ցածր դա սել ծա նո թու թյան և ան

հա տա կան, ան ձնային ու նա կու թյուն նե րից: 

Ե րի տա սարդ նե րը նաև գնա հա տել են այն առաջ

նային աջակ ցու թյան տար բե րակ նե րը, որոնք 

կփոր ձեն լու ծել կր թու թյուն աշ խա տա շու կա ան

հա մա պա տաս խա նու թյու նը. երի տա սարդ ները 

 3.9Կրթությունաշխատաշուկաանհամապատասխանությանլուծմանհնարավորուղիներ

Ցուցաբերել աջակցություն աշխատանքի 
տեղավորման հարցում

Ապահովել արդյունավետ  
աշխատանքային պրակտիկա

Ավելացնել մասնագիտական  
առարկաների քանակը և որակը

Գործատուներին ներգրավել  
ուսումնական պլանի կազմման մեջ

Ուսումնական ծրագրերի մշակում աշխատաշուկայի 
պահանջներին համապատասխան 

Գործատուների կողմից վարպետության դասերի 
անցկացում ուսումնական հաստատություններում

Ուսումնական գործընթացում գործատուների, 
մասնագետների ներգրավում 

Ժամանակակից գրականության կիրառում

Այլ

Հնարավոր չէ
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

նախ կար ծում են, որ պետք է աջակ ցու թյուն 

ցու ցա բեր վի աշ խա տան քի որոն ման գոր ծըն թա

ցում, ին չը են թադ րում է ար դեն իսկ ու սում նա կան 

հաս տա տու թյուն նե րում աշ խա տան քի որոն ման 

ար դյու նա վետ հմ տու թյուն նե րի ձևա վո րում: Երի

տա սարդ նե րը որ պես երկ րորդ կար ևո րա գույն լու

ծում են ընտ րել ար դյու նա վետ աշ խա տան քային 

պրակ տի կայի իրա կա նա ցու մը, այլ ոչ թե ֆոր մալ 

պրակ տի կա, որի ըն թաց քում ստա ցած տե սա կան 

գի տե լիք նե րը գործ նա կան հմ տու թյուն նե րով ամ

րապն դե լու հնա րա վո րու թյուն ներ չեն ստեղծ վում: 

Կար ևոր վել են նաև մաս նա գի տա կան առար կա

նե րի որա կի վե րահս կումն ու ար դիակա նա ցու մը, 

ինչ պես նաև գոր ծա տու նե րի ներգ րա վումն ու

սում նա կան ծրագ րե րի մշակ ման ժա մա նակ: 

Ե րի տա սարդ նե րը նաև հնա րա վո րու թյուն են ու

նե ցել նշե լու մի ջամ տու թյան այն տար բե րակ նե

րը, որոնք կա րող է իրա կա նաց նել պե տու թյու նը, և 

որոնք ար դեն իսկ իրա կա նաց վել են հենց իրենց` 

երի տա սարդ նե րի կող մից: 

Այն հար ցի առն չու թյամբ, թե իրենք` երի տա սարդ

նե րը, ինչ պես են լու ծել կր թու թյուն աշ խա տա շու

կա ան հա մա պա տաս խա նու թյան խն դի րը, ստա

ցել ենք ստորև բեր ված պատ կե րը: 

Ո չինչ չեք ձեռ նար կել 58%

Փոր ձել եք դա սա խոս նե րից և  
դա սա վան դող նե րից ստա նալ խոր հուրդ ներ

16%

Այ ցե լել եք լրա ցու ցիչ դա սըն թաց նե րի 9%

Ու սում նա սի րել եք ժա մա նա կա կից  
գրա կա նու թյուն

6%

Ա ռա ջարկ նե րով դի մել եք ու սա նո ղա կան 
խորհր դին

4%

Ան հա մա պա տաս խա նու թյուն նկա տած երի տա

սարդ նե րի 58% ը ոչինչ չի ձեռ նար կել. մենք, ցա

վոք, չենք կա րող խո սել խոր քային պատ ճառ նե րի 

մա սին, քա նի որ այդ պատ ճառ նե րը խոր քային 

ու սում նա սի րու թյան կա րիք ու նեն, այն է` արդյոք 

երի տա սարդ ներն ան տար բեր են այդ հար ցի 

նկատ մամբ, թե պար զա պես հույս չու նեն, որ 

որևէ դժ գո հու թյուն ար տա հայ տե լով՝ իրա վի ճակ 

կփո խեն: Երի տա սարդ նե րի մնա ցած 40% ը ցու

ցա բե րել է որո շա կի ակ տի վու թյուն` դի մե լով դա

սա խոս նե րին կամ դա սա վան դող նե րին, այ ցե լե

լով լրա ցու ցիչ դա սըն թաց նե րի կամ նվա զա գույն 

դեպ քում դի մե լով ու սա նո ղա կան խորհր դին` 

հնա րա վոր լու ծում ներ ստա նա լու հա մար: Ու սա

նո ղա կան խոր հուր դը՝ որ պես հնա րա վոր փո փո

խու թյուն նե րի գոր ծիք, երի տա սարդ նե րի կող մից 

նաև նվա զա գույնն է կի րառ վում, չնա յած այդ կա

ռույց ներն ու նեն բա վա կա նին ռե սուրս ներ՝ հա մա

պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ իրա կա նաց նե լու 

հա մար: Սա կայն ու սա նո ղա կան խոր հուրդ ներին 

քիչ դի մե լու պատ ճառ նե րը ևս խոր քային ու սում

նա սիր ման կա րիք ու նեն:

 4Ըստերիտասարդների՝պետության 
կողմիցկրթությունաշխատաշուկա 
անհամապատասխանությանխնդրի 
լուծմանհնարավորքայլերը

Խիստ վերահսկել մասնագիտացումների 
ուսումնական ծրագրերը

Ուսուցանման նոր մեթոդների ներդրում 
ուսումնական հաստատություններում

Խիստ վերահսկել ուսուցանման գործընթացի 
համապատասխանությունը ծրագրին

Ծրագրերի կազմման և ուսուցման  
գործ ընթա ցում գործատուների  
մասնակցության խրախուսում

Խիստ վերահսկել պրոֆեսորադասախոսական 
կազմի պատրաստվածությունը

21%

20%

16%

23%

19%

0%  20%  40%

Ե րի տա սարդ նե րը, ան կախ իրենց պա սի վու թյու

նից, առա ջար կում են պե տա կան մի ջամ տու թյան 

մի քա նի հնա րա վոր տար բե րակ ներ: Դրանք են՝ 

ծրագ րե րի ստեղծ ման և ու սու ցան ման գոր ծըն

թա ցի խիստ վե րահս կում, մաս նա գի տա ցում նե

րի ու սում նա կան ծրագ րե րի որա կի խիստ վե

րահսկում, ինչ պես նաև ու սում նա կան նոր մե թոդ

նե րի ներ դրում: Ակն հայտ է, որ երի տա սարդ նե րի 

մեծ մասն ու սում նա կան ծրագ րե րի հետ կապ ված 

խն դիր է տես նում և ցան կա նում է ու ժե ղաց նել 

դրա վե րահս կումն ինչ պես կազմ ման, այն պես էլ 

իրա կա նաց ման գոր ծըն թաց նե րում:

 Հարց ված երի տա սարդ նե րի 30% ը մաս նակ ցել է 

հա վե լյալ դա սըն թաց նե րի, թրեյ նինգ նե րի:
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ե րի տա սարդ նե րը որ պես հա վե լյալ կր թու թյան 

ամե նաար դյու նա վետ տար բե րակ են նա խընտ

րում մաս նակ ցու թյու նը մաս նա վոր դա սըն թաց նե

րին, ապա՝ սե մի նար նե րին և թրեյ նինգ նե րին: 

Սա են թադ րում է ու սու ցա նում մաս նա գետ նե րի և 

ու սու ցա նող նե րի մոտ, հիմ նա կա նում այս տար բե

րա կով ներ կա յաց վում են բուն մաս նա գի տա կան 

հմ տու թյուն նե րը: Երի տա սարդ նե րի շր ջա նում մի

նի մալ պա հանջ ված են առ ցանց (օն լայն) դաս

ըն թաց նե րը. հարց ված երի տա սարդ նե րի միայն 

3%ն է ու սու ցան վել այդ տար բե րա կով և դա ար

դյու նա վետ է հա մա րում: Հնա րա վո րու թյան դեպ

քում, սա կայն, հարց ված երի տա սարդ նե րի 66% ը 

կցան կա նա ու սու ցան վել օն լայն դա սըն թաց նե րի 

մի ջո ցով, 25% ը չի ցան կա նում կրթ վել ին տեր նե

տային տեխ նո լո գիանե րի օգ նու թյամբ, իսկ երի

տա սարդ նե րի 9% ը տե ղյակ չէ առ ցանց դա սըն

թաց նե րից և դրանց բնույ թից: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, աշ խա տա շու կա յում ընդ գրկ վե

լու հա մար ան հրա ժեշտ դա սըն թաց նե րի վե րա

բե րյալ տե ղե կատ վու թյան հիմ նա կան աղ բյուր է 

ին տեր նե տը, ապա՝ միայն ըն կեր նե րը կամ գոր

ծա տու նե րը:

 Հե տաքրք րա կան է նաև երի տա սար դա կան ցան

ցե րից օգտ վե լու նվազ փոր ձը. երի տա սարդ նե րի 

ըն դա մե նը 4%ն է տե ղե կա ցել այդ տար բե րա կով: 

 4.1Երիտասարդներիհամարդասընթացներիառավելարդյունավետտարբերակներ

Մասնակցություն մասնավոր դասընթացներին 

Մասնակցություն սեմինարներին

Մասնակցություն թրեյնինգներին

Առցանց դասընթացներ

56%

23%

18%

3%

0%  20%  40%  60%  80%  100%

 4.2Լրացուցիչդասընթացներիվերաբերյալտեղեկատվությանհիմնականաղբյուրներ

Ինտերնետային հայտարարություններ

Ընկերներ

Գործատու

Այլ

Երիտասարդական ցանցեր

Տպագիր հայտարարություններ

41%

33%

13%

8%

4%

1%

0%  20%  40%  60%  80%  100%

 4.3Լրացուցիչդասընթացներիծախսեր

Ձեր ծնողները

Անվճար կամ պետական/մասնավոր 
կազմակերպության իրականացրած...

Դուք՝ ինքներդ

Գործատուն

Ամուսին

46%

25%

20%

6%

3%

0%  20%  40%  60%  80%  100%
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

 Ե րի տա սարդ նե րի հա ճա խած դա սըն թաց նե րի 

39% ը կազ մա կերպ վել է մաս նա վոր կազ մա կեր

պու թյուն նե րի, 30% ը` պե տա կան մար մին նե րի և 

գրե թե նույն չափ` ան հատ նե րի կող մից: 

 4.4Աշխատանքգտնելուհամար 
դասընթացներիմասնակցություն

Համակարգչային գիտելիքներ

Մասնագիտական պրակտիկ գիտելիքներ

Նեղ մասնագիտական գիտելիքներ

Մասնագիտական տեսական գիտելիքներ

Լեզվական հմտություններ

Հաղորդակցման հմտություններ

Անձնային որակների զարգացում

Այլ

22%

19%

19%

13%

11%

7%

5%

4%

0%  20%

Աշ խա տանք գտ նե լու նպա տա կով երի տա սարդ

նե րի 22% ը հա ճա խել է հա մա կարգ չային, 19% ը` 

մաս նա գի տա կան պրակ տիկ, 19% ը` նեղ մաս

նա գի տա կան դա սըն թաց նե րի: Երի տա սարդ նե

րի 11%ն է հա ճա խել լեզ վա կան, 7% ը` հա ղոր

դա կց ման հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման, 5% ը` 

անձնային որո շա կի որակ նե րի զար գաց ման դաս

ըն թաց նե րի: 

Աշ խա տան քի հա մար լրա ցու ցիչ դա սըն թաց նե րի 

գրե թե կե սի հա մար վճա րել են երի տա սարդ նե

րի ծնող նե րը, և միայն երի տա սարդ նե րի 20%ն է 

ան ձամբ վճա րել այդ դա սըն թաց նե րի հա մար (են

թադ րա բար նախ կի նում ար դեն իսկ աշ խա տանք 

ու նե ցած կամ որո շա կի կր թա թո շակ, նպաստ 

ստա ցող երի տա սարդ նե րը): Միայն 6% ի դեպ քում 

է ապա գա աշ խա տո ղի հա մար վճա րել գոր ծա

տուն` իր հա մար կադր պատ րաս տե լով: Չնա յած, 

ինչ պես ար դեն նշ վել է, գոր ծա տու նե րի կող մից 

ստաց վել է ար ձա գանք առ այն, որ իրենք երի տա

սարդ նե րին ու սու ցա նում են, տա լիս նեղ մաս նա

գի տա կան հմ տու թյուն ներ, սա կայն նրանք մեծ 

մա սամբ կա՛մ դուրս են գա լիս և ստա ցած գի տե

լիք նե րի շնոր հիվ հիմ նում սե փա կան ձեռ նար կու

թյու նը, կա՛մ մեկ նում ար տագ նա աշ խա տան քի: 

Այդ պատ ճա ռով բազ մա թիվ մար զային գոր ծա

տու ներ չեն ցան կա նում ու սու ցա նել երի տա սարդ

նե րին, փո խան ցել մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ 

ու հմ տու թյուն ներ, քա նի որ երաշ խիք ներ չու նեն, 

որ երի տա սարդ նե րը կաշ խա տեն իրենց մոտ:

 

 4.5Աշխատանքգտնելուհամար 
անհրաժեշտդասընթացներ

Համակարգչային գիտելիքներ

Նեղ մասնագիտական գիտելիքներ

Լեզվական հմտություններ

Մասնագիտական պրակտիկ գիտելիքներ

Հաղորդակցման հմտություններ

Մասնագիտական տեսական գիտելիքներ

Անձնային որակների զարգացում

Այլ

17%
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 Բազ մա թիվ գոր ծա տու ներ նշում էին նաև, որ երի

տա սարդ նե րի շր ջա նում ինք նա ներ կա յաց ման և, 

ավե լին, հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի զար

գաց ման էա կան կա րիք է զգաց վում: Այդ իրո ղու

թյու նը հատ կա պես բարձ րա ձայն վում էր սպա

սարկ ման ոլոր տի մաս նա գետ նե րի կող մից, քա նի 

որ, որ պես կա նոն, այդ ոլոր տում աշ խա տող երի

տա սարդ նե րի հա մար աշ խա տան քային կարևո

րա գույն հմ տու թյուն ներ են հա մար վում հենց հա

ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րը, և հնա րա վոր է, 

որ երի տա սարդ նե րից նույ նիսկ մաս նա գի տա կան 

որակ ներ բա ցար ձա կա պես չպա հանջ վեն, բայց 

հա ղոր դակց ման զար գա ցած հմ տու թյուն նե րի 

պա հանջ լի նի: 

Ե րի տա սարդ նե րին նաև առա ջարկ վել է, որ թվար

կեն այն լրա ցու ցիչ դա սըն թաց նե րը, որոնք, ըստ 

նրանց, ան հրա ժեշտ են աշ խա տա շու կա յում 

ներգ րավ վե լու հա մար: Ըստ այդմ՝ ստաց վել է 

հետ ևյալ պատ կե րը. երի տա սարդ նե րի մեծ մա

սը, այնուամենայնիվ, կար ծում է, որ առաջ նային 

է հա մա կարգ չային հմ տու թյուն նե րի յու րա ցու մը 

(մաս նա գի տա կան ու սում նա կան հաս տա տու

թյուն նե րում, դպ րոց նե րում, քո լեջ նե րում երի տա

սարդ նե րին տր վում են հա մա կարգ չային գի տե

լիք ներ, սա կայն երի տա սարդ ներն ամե նա շա տը 

հենց այդ գի տե լիք նե րի ու հմ տու թյուն նե րի պա
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

կասն են զգում, և նրանք ամե նա շա տը հենց այդ 

հմ տու թյուն ներն են լրաց նում դա սըն թաց նե րի 

մի ջո ցով): Երի տա սարդ նե րի կող մից պա հանջ

ված էին նաև նեղ մաս նա գի տա կան ու լեզ վա կան 

գի տե լիք նե րը: Սա կայն լեզ վա կան գի տե լիք նե րի 

պա հանջ ու նե ցող երի տա սարդ նե րի թի վը գե րա

զան ցում է ար դեն իսկ դա սըն թաց ներ ան ցած նե

րի թվին, այ սինքն՝ երի տա սարդ նե րը գի տեն, որ 

պետք է, սա կայն հա մե մա տա բար քիչ են դի մում 

այդ դա սըն թաց նե րին` մի գու ցե դրանք առաջ

նային չհա մա րե լով: Այդ պի սի պատ կեր է նաև հա

ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման դա

սըն թաց նե րի առու մով: 

 4.6Ինքնուրույնձեռքբերածգիտելիքներ

Համակարգչային գիտելիքներ

Նեղ մասնագիտական գիտելիքներ

Լեզվական հմտություններ

Մասնագիտական պրակտիկ գիտելիքներ

Անձնային որակների զարգացում

Մասնագիտական տեսական գիտելիքներ

 Այլ

20%

28%

15%

15%

11%

9%

2%

0%  20%

Անդ րա դառ նանք նաև ինք նու րույն ձեռք բե րած 

գի տե լիք նե րին՝ որ պես ին ֆոր մալ կր թու թյան տա

րա տե սակ նե րից մե կը: Այս պես՝ երի տա սարդ նե րի 

28%ն ինք նու րույն ձեռք է բե րել հա մա կարգ չային 

գի տե լիք ներ, 20% ը` նեղ մաս նա գի տա կան գի

տե լիք ներ: Ստաց վում է, որ երի տա սարդ նե րի մեծ 

մա սը, այնուամենայնիվ, ֆոր մալ կր թու թյան բա

ցե րը լրաց նում է ինք նու րույն: 

Որ պես ինք նու րույն կր թու թյան գլ խա վոր աղ բյուր 

հան դես է գա լիս ին տեր նե տը, ապա՝ գոր ծըն կեր

նե րը` ան ձնա կան շփում նե րը գոր ծըն կեր նե րի 

հետ, նաև գոր ծա ծա կան են գր քե րը: 

Որ պես լրա ցու ցիչ կր թու թյան կա տա րե լա գործ

ման լա վա գույն տար բե րակ երի տա սարդ նե րը 

կազ մել են տար բեր մաս նա գի տու թյուն նե րի հա

մար ան հրա ժեշտ լրա ցու ցիչ դա սըն թաց նե րի 

ցանկ, այն է` հս տակ իմա նալ, թե մաս նա գի տա

նա լու հա մար կոնկ րետ ինչ դա սըն թաց ներ են 

պետք: Նաև առա ջարկ է եղել վե րահս կել դա սա

վան դող նե րի որա կը և ստեղ ծել լրա ցու ցիչ կր թու

թյան որա կի վե րահսկ ման մար մին: Նմա նօ րի նակ 

առա ջարկ հն չել է նաև Հա յաս տա նի՝ լրա ցու ցիչ 

կր թու թյուն ապա հո վող խո շո րա գույն կազ մա կեր

պու թյան կող մից, քա նի որ չկա ճա նա չե լիու թյան 

և որա կի վե րահսկ ման հս տակ հա մա կարգ:

 4.7ՈՖկրթությանհնարավոր 
բարելավումներ

Ստեղծել տարբեր ոլորտների համար 
անհրաժեշտ լրացուցիչ դասընթացների շարք

Վերահսկել դասավանդողների որակավորումը

Ստեղծել լրացուցիչ  դասընթացների 
ճանաչելիության համակարգ

Վերահսկել լրացուցիչ դասընթացների որակը

Վերահսկել վերապատրաստման ծրագրերը
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Ե րի տա սարդ նե րի 34%ն ինք նակրթ վել է ինք

նա զար գաց ման հա մար, 24% ը՝ լավ աշ խա

տանք գտ նե լու հա մար, 21% ը` աշ խա տան քում 

առաջ խա ղա ցում ու նե նա լու հա մար, 16% ը հե

տաքրքրված է այդ ոլոր տով, 5% ը` ար տա սահ

մա նում աշ խա տանք ստա նա լու հա մար: 

Ե րի տա սարդ նե րի 86% ը ցան կա նում է ճա նա չե լի 

դարձ նել ինք նակր թու թյու նը, այն է՝ ստա նալ պաշ

տո նա կան փաս տա թուղթ, որը կվ կայի իրենց կող

մից յու րաց ված գի տե լիք նե րի մա սին: 

Գոր ծա տու նե րի մե ծա մաս նու թյու նը մեծ նշա նա

կու թյուն չի տա լիս դիպ լո մին, քա նի որ գու մա րով 

դիպ լոմ գնե լը և գնա հա տա կան ստա նա լը բա վա

կա նին հեշտ են: Ինչ պես նշում է գոր ծա տու նե րի 

մեծ մա սը, դիպ լո մը կր թու թյուն չէ, այն ան գամ 

կրթու թյան երաշ խիք չէ: Հնա րա վոր է, որ բարձ րա

գույն կր թու թյուն չու նե ցող, սա կայն պատ րաս տի, 

փոր ձով երի տա սարդն առա վե լու թյուն ու նե նա 

բարձ րա գույն կր թու թյուն ստա ցած երի տա սար դի 

նկատ մամբ, քա նի որ գոր ծա տու նե րի շր ջա նում 

բա վա կա նին ցածր է Հա յաս տա նի կր թա կան հա

մա կար գի հան դեպ առ կա վս տա հու թյու նը: 

Կա կար ծիք, որ չեն տր վում պրակ տիկ հմ տու

թյուն ներ, կր թու թյու նը շատ է կտր ված և չի հա մա

պա տաս խա նում աշ խա տա շու կային, իսկ գնա հա

տա կան գնե լը հեշտ է: Սա կայն նեղ ոլորտ նե րում, 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

օրի նակ, բժշ կու թյան մեջ, դիպ լոմն ուղ ղա կի ան

հրա ժեշ տու թյուն է, բայց և, ըստ գոր ծա տու նե րի, 

մաս նա գետ լի նե լու երաշ խիք չէ:

 Բո լոր գոր ծա տու նե րը կար ևո րում և առաջ նայ

նու թյուն են տա լիս պրակ տիկ հմ տու թյուն նե րով 

օժտված երի տա սարդ նե րին: Դա բա ցատ րում է 

այն փաս տը, որ գոր ծա տու նե րը գե րա դա սում են 

փորձ ու նե ցող երի տա սարդ նե րին: Այս ամե նի հիմ

քում էլ գործատուի կող մից մաս նա գետ պատ րաս

տե լու ռե սուրս նե րի սա կա վու թյունն է. գոր ծա տուն 

շա րու նակ մաս նա գետ ներ պատ րաս տե լու հա մար 

չու նի հա մա պա տաս խան գու մար և ժա մա նակ, 

ինչ պես նաև չու նի երաշ խիք ներ, որ պատ րաս տե

լուց հե տո երի տա սար դը միան գա մից չի լքի ըն

կե րու թյու նը:

Ս պա սարկ ման ոլոր տում աշ խա տող երի տա սարդ

նե րը կա րող են նույ նիսկ մաս նա գի տու թյուն չու

նե նալ, և այդ ոլոր տում, ըստ գոր ծա տու նե րի, 

ամե նա կար ևորն ան ձնային հատ կա նիշ ներն են և 

շփ ման ու նա կու թյու նը: Այդ ոլոր տի մաս նա գետ նե

րը, այնուամենայնիվ, կար ծում են, որ վա ճառ քի 

մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման ոչ ֆոր մալ կամ 

ֆոր մալ դա սըն թաց ներն ուղ ղա կի ան հրա ժեշ տու

թյուն են: Փոր ձաշր ջա նը գոր ծա տու նե րի կող մից 

ակ տիվ կի րառ վող պրակ տի կա է և միակ հնա րա

վո րու թյու նը` ապա գա աշ խա տո ղի նե րու ժը հաս

կա նա լու հա մար:

 Գոր ծա տու նե րը ցան կա ցած ոլոր տում ին ֆոր մալ 

կր թու թյան լա վա գույն աղ բյուր են հա մա րում ին

տեր նե տը, քա նի որ նույ նիսկ պրակ տիկ հմ տու

թյուն ներ այժմ հնա րա վոր է ստա նալ ին տեր նե

տային աղ բյուր նե րի մի ջո ցով:

 Գոր ծա տու նե րի մեծ մա սը հա մա րում է, որ ԽՍՀՄ 

ում գոր ծած պրոֆ տե խու սում նա րան ներն առա վել 

ար դյու նա վետ էին, քան այժ մյան քո լեջ նե րը, քա

նի որ քո լե ջը երի տա սար դին ոչ մի որա կա վո րում 

չի տրա մադ րում. ուղ ղա կի տա լիս է գի տե լիք ներ:

 Բո լոր գոր ծա տու նե րը կար ևո րում են պե տա կան 

մի ջամ տու թյու նը և դի մորդ նե րի թվի կար գա վո

րու մը. հարկ է ու սում նա սի րել ողջ Հա յաս տա նի 

աշ խա տա շու կան, իրա կա նաց նել ան հրա ժեշտ 

մաս նա գի տա ցում նե րի պլա նա վո րում և, ըստ 

այդմ, մաս նա գի տա ցում նե րի հա մար կար գա վո

րել դի մորդ նե րի թի վը: Ըստ նրանց՝ դա կր թու թյուն 

աշ խա տա շու կա մեծ բա ցի մի մա սը լրաց նե լու 

առա ջին քայլն է: 

 Հա ճախ բու հա վարտ երի տա սարդ նե րը չեն ցան

կա նում աշ խա տել ոչ մաս նա գի տու թյամբ, իսկ 

գոր ծա տու ներն ափ սո սում են այն երի տա սարդ

նե րին, ով քեր ստա ցել են մաս նա գի տա ցում, սա

կայն սկ սում են աշ խա տել ոչ մաս նա գի տու թյամբ 

և թող նում մաս նա գի տա կան ու ղին` այն դեռ 

չսկսած:

 Մար զային գոր ծա տու նե րի հա մար ամե նա կար ևո

րը հա մա կարգ չի իմա ցու թյունն է, քա նի որ մար

զային երի տա սարդ նե րին այդ հմ տու թյու նը, որը 

քիչ է զար գա ցած նրանց շր ջա նում, ամե նա շատն 

է ան հրա ժեշտ: 

 Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մա կար

գի բա ցա կա յու թյունն ան դրա դառ նում է ինչ պես 

մաս նա գի տա կան կր թու թյան ստաց ման, այն պես 

էլ աշ խա տա շու կա յում ներգ րավվ ման վրա: Մաս

նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մա կար գային մո

տեց ման ներդ րու մը հա մար վում է խնդ րի լուծ ման 

ու ղի նե րից մե կը:
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

ՀՀերիտասարդներիսպասումներըև
դիրքորոշումներըզբաղվածության
ոլորտում

Այս բաժ նում ներ կա յաց վե լու են երի տա սարդ նե

րի սպա սում նե րը և դիր քո րո շում ներն աշ խա տան

քից, ու ան դրա դարձ է կա տար վե լու ինչ պես նյու

թա կան, այն պես էլ ոչ նյու թա կան գոր ծոն նե րին: 

Ե րի տա սարդ նե րի 28%ն իր ներ կայիս կա տա

րած պար տա կա նու թյուն նե րի դի մաց ցան կա նում 

է ստա նալ 100150 հա զար դրամ, իսկ 24%ն իր 

ու նա կու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի դի մաց՝ 100

150 հա զար դրամ: 

Ս տորև նշ ված են երի տա սարդ նե րի հա մար ցան

կա լի և ան հրա ժեշտ աշ խա տան քային պայ ման

նե րը:

Ինչ պես եր ևում է, երի տա սարդ նե րի հա մար ամե

նա ցան կա լի աշ խա տան քային պայ ման են հա

մար վում աշ խա տան քային գոր ծու ղում նե րի առ

կա յու թյու նը և առան ձին աշ խա տա վայ րի առ կա

յու թյու նը: 

 4.8Այժմյանպարտականություններիդիմացակնկալվողաշխատավարձիչափ
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Աշխատանքայինպայմաններ Ցանկալի Անհրաժեշտ

Բարձր աշ խա տա վարձ 8% 15%

Ա ռան ձին վայր 16% 7%

Հա ճե լի մթ նո լորտ 9% 13%

Մաս նա գի տա ցած ան ձնա կազմ 6% 15%

Հար մա րա վե տու թյուն 10% 13%

Ու սու ցում 11% 11%

Մաս նա գի տա կան աճ 11% 11%

Գոր ծու ղում ներ 18% 5%

Սո ցիալա կան փա թեթ 11% 11%
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Որ պես առաջ նային ան հրա ժեշտ աշ խա տան

քային պայ ման ներ են ընտր վել բարձր աշ խա

տա վար ձը և մաս նա գի տա ցած աշ խա տա կազ մը, 

իսկ երկ րոր դային կար ևո րու թյուն ու նեն հա ճե լի 

մթ նո լոր տը և հար մա րա վե տու թյու նը` օդա փո

խու թյուն, լու սա վո րու թյուն և այլ պայ ման ներ: 

Հե տաքրք րա կանն այն է, որ հա ճե լի մթ նո լոր տը, 

մաս նա գի տա ցած աշ խա տա կազ մը և հար մա րա

վե տու թյու նը չեն հան դի սա նում աշ խա տան քի 

վրա ուղ ղա կի ազ դե ցու թյուն ու նե ցող գոր ծոն ներ, 

բայց, այնուամենայնիվ, խիստ կար ևոր են գնա

հատ վում երի տա սարդ նե րի կող մից: Դա նշա նա

կում է, որ երի տա սարդ նե րի մո տի վա ցիան չենք 

կա րող հան գեց նել միայն նյու թա կան և դրա մային 

մո տի վա ցիային. ոչ նյու թա կան գոր ծոն նե րը բա

վա կա նին մեծ ազ դե ցու թյուն ու նեն երի տա սարդ

նե րի վրա: 

Ե րի տա սարդ նե րը նաև գնա հա տել են, թե «նոր

մալ» կյանք վա րե լու հա մար որ քան գու մար է ան

հրա ժեշտ. այս դեպ քում «նոր մալ» հաս կա ցու թյան 

սահ մա նու մը տր ված չէր, և երի տա սարդ նե րը ներ

կա յաց րել են այդ հաս կա ցու թյան ան հա տա կան 

ըն կա լում նե րը: Երի տա սարդ նե րի 20% ը նշել է, որ 

նոր մալ կյանք վա րե լու հա մար պետք է 200300 

հա զար դրամ, իսկ 15% ը՝ 500000 և ավե լի: 

Ե թե այս ամե նին հա մադ րենք երի տա սարդ նե րի 

ան ձնա կան եկա մուտ նե րի պատ կե րը, ապա տես

նում ենք, որ հարց ված երի տա սարդ նե րի շուրջ 

50% ը չու նի ան ձնա կան եկա մուտ ներ: 

 4.9Նորմալկյանքիհամարանհրաժեշտամսականեկամտիչափը
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 5Երիտասարդներիանձնականամսականեկամտիչափը
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Հաշմանդամությունունեցող 
երիտասարդներիհիմնախնդիրները
զբաղվածությանոլորտում

Անդ րա դառ նանք նաև հաշ ման դա մու թյուն ու նե

ցող երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան խն դիր նե

րին և առանձ նա հատ կու թյուն նե րին: 

Հա մա ձայն հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյան` 

հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ ներ են 

հա մար վել ոչ միայն այն երի տա սարդ նե րը, ով

քեր հաշ վառ ված են հա մա պա տաս խան մար մին

նե րում և ու նեն հս տակ նշ ված կարգ, այլև այն 

երի տա սարդ նե րը, ով քեր ու նեն այն պի սի առող

ջա կան խն դիր ներ, որոնք սահ մա նա փա կում են 

նրանց աշ խա տու նա կու թյու նը և թույլ չեն տա լիս 

զբաղ վել ցան կա ցած աշ խա տան քային գոր ծու

նեու թյամբ: Առող ջա կան այդ պի սի խն դիր նե րի 

շր ջա նա կում կա րող են դի տարկ վել հետ վի րա

հա տա կան բար դու թյուն նե րը, քրո նի կա կան հի

վան դու թյուն նե րը, թե կուզ որ ևէ օր գա նի ախ տա

հա րու մը: Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցել են հաշ

ման դա մու թյուն ու նե ցող 378 երի տա սարդ ներ:

 5.1Երիտասարդներիառողջական 
հիմնականխնդիրները
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Ն շենք, որ հե տա զո տու թյան շր ջա նա կում երի տա

սարդ նե րի մոտ առա վել հա ճախ հան դի պել են հե

նա շար ժո ղա կան հա մա կար գի խն դիր ներ և աչ քի 

ախ տա հա րում ներ (ա մե նա հա ճախ հան դի պած 

դեպ քը կար ճա տե սու թյունն է, որի սուր ար տա

հայ տում նե րը երի տա սարդ նե րին հա ճախ թույլ 

չեն տա լիս, որ ցան կա ցած տե սա կի աշ խա տանք 

կա տա րեն): Այն փաս տը, որ առա վել հա ճախ 

հան դի պել են հե նա շար ժո ղա կան հա մա կար գի 

խն դիր ներ ու նե ցող երի տա սարդ ներ, հնա րա վոր 

է բա ցատ րել, այս պես կոչ ված, «տե սա նե լի հաշ

ման դա մու թյամբ»: Հա ճախ առող ջա կան խան

գա րող մյուս խն դիր նե րը չեն դի տարկ վում որ պես 

հաշ ման դա մու թյուն: Բա վա կա նին շատ էին նաև 

էպի լեպ սիա ու նե ցող երի տա սարդ նե րը: 

Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած հաշ ման դամ 

երի տա սարդ նե րից զբաղ ված է 21% ը: Զբաղ ված 

երի տա սարդ նե րի 10% ը ներգ րավ ված է գյու

ղատն տե սու թյան մեջ, 9% ը՝ պե տա կան մար մին

նե րում, 8% ը՝ ար վես տում և սպոր տում: Հարց ված 

երի տա սարդ նե րի շր ջա նում կային նաև հայտ նի 

մար զիկ ներ, ով քեր բազ մա թիվ մե դալ նե րի են ար

ժա նա ցել, և բար ձունք նե րի հաս նե լու ճա նա պար

հին հաշ ման դա մու թյուն ու նե նա լը նրանց բա ցար

ձա կա պես չի խան գա րել: 

Հարց ված երի տա սարդ նե րի 66% ը վար ձու 

աշխա տող ներ են, 25% ը՝ ինք նազ բաղ ված, իսկ 

9% ը՝ ձեռ նե րեց:

Հե տա զո տու թյա նը մաս նա կից հաշ ման դամ երի

տա սարդ նե րի 48% ը ներ կայիս աշ խա տան քի վե

րա բե րյալ իմա ցել է ծա նոթ նե րից և ըն կեր նե րից: 

Երի տա սարդ նե րի միայն 4%ն է աշ խա տան քի մա

սին տե ղե կա ցել կայ քէ ջե րից: Հա յաս տա նյան աշ

խա տան քային կայ քէ ջե րում հաշ ման դա մու թյուն 

ու նե ցող երի տա սարդ նե րի հա մար չկան առանձ

նաց ված հա մա պա տաս խան բա ժին ներ: 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ի տար բե րու թյուն երի տա սարդ նե րի շր ջա նում 

ըն դուն ված պրակ տի կա նե րի` հաշ ման դամ երի

տա սարդ նե րը որ պես աշ խա տան քի ըն դուն ման 

կար ևո րա գույն գոր ծոն ներ են հա մա րում իրենց 

կա րո ղու թյուն ներն ու ու նա կու թյուն նե րը, իսկ ծա

նո թու թյան գոր ծո նը միայն չոր րորդ դիր քում է: 

Հե տաքրք րա կան է նաև այն, որ երի տա սարդ նե

րը կր թու թյու նը գնա հա տում են որ պես երկ րորդ 

կարևո րա գույն գոր ծոն: 

Հարց մա նը մաս նա կից երի տա սարդ նե րի 67% ը 

կն քել է աշ խա տան քային պայ մա նա գիր, և նրան

ցից միայն 8%ն է, որ ծա նոթ չէ աշ խա տան քային 

պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյա նը: 

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող զբաղ ված երի տա

սարդ նե րի 14% ի իրա վունք ներն են ոտ նա հար

վել, և դա հիմ նա կա նում ար տա հայտ վել է անար

դար վե րա բեր մուն քով կամ խա բեու թյամբ: 

Հարց մա նը մաս նա կից չզ բաղ ված երի տա սարդ

նե րի մե ծա մաս նու թյու նը որ պես չաշ խա տե լու 

պատ ճառ ներ նշում է առող ջա կան խն դիր նե րը և 

հաշ ման դա մու թյան կար գը, սա կայն հաշ ման դամ 

երի տա սարդ նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյունն աշ

խա տան քի է դի մել 15 ան գամ: Գնա հատ ման ժա

մա նակ երի տա սարդ նե րը որ պես մերժ ման հիմ նա

կան պատ ճառ ներ են նշել աշ խա տան քային փոր

ձի բա ցա կա յու թյու նը և շատ դեպ քե րում հաշ ման

դա մու թյուն ու նե նա լը: Բա ցի դրա նից` նախ կինում 

աշ խա տանք ու նե ցած երի տա սարդ նե րի 35% ը 

որ պես աշ խա տան քից դուրս գա լու պատ ճառ նշել 

է ան ձնա կան պատ ճառ նե րը և աշ խա տան քի ան

բա վա րար պայ ման նե րը: Դա կա րող է վկայել այն 

մա սին, որ աշ խա տան քային պայ ման նե րը և աշ

խա տան քային մթ նո լոր տը չեն հա մա պա տաս խա

նել հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե

րի պա հանջ մունք նե րին ու կա րիք նե րին: 

Հարց մա նը մաս նա կից հաշ ման դամ երի տա սարդ

նե րի 11%ն է տե ղյակ Զբաղ վա ծու թյան պե տա

կան ծա ռա յու թյան ծրագ րե րից: ԶՊԾն մաս նա

վո րա պես հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա

սարդ նե րի հա մար ու նի բազ մա թիվ ծրագ րեր` աշ

խա տա տե ղի հար մա րե ցում հաշ ման դա մու թյուն 

ու նե ցող ան ձանց կա րիք նե րին, աշ խա տա վար ձի 

փոխ հա տու ցում և այլն: Իհար կե, որոշ փոր ձա

գետ ներ նշում էին, որ կան գոր ծա տու ներ, ով քեր 

 5.2Հաշմանդամությունունեցողերիտասարդներիաշխատանքիընդունմանվրաազդող 
գործոններ

Կարողությունները, ունակությունները

Մասնագիտական կարողությունները

Կրթություն

Ծանոթություն

Անձնական ծանոթությունը գործատուի հետ

Աշխատանքային փորձ

Այլ
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

պե տու թյան հետ պայ մա նագ րի ավար տից հե տո 

ուղ ղա կի ազա տում են երի տա սարդ նե րին: Դա 

վկա յում է այն մա սին, որ ծրագ րե րի վե րա նայ

ման և ժամ կետ նե րի եր կա րաց ման կամ հե տա գա 

գնա հատ ման հա մա կար գի ներդր ման ան հրա ժեշ

տու թյուն կա: ԶՊԾ ի մա սին տե ղե կաց ված երի

տա սարդ նե րի 52% ը հաշ վառ ված է այդ ծա ռա յու

թյու նում: 

Ե րի տա սարդ նե րը որ պես աջակ ցու թյան հիմ նա

կան ձևեր նա խընտ րել են՝ մասնագիտական

ուսուցումը, աշխատանքի ընդունման հմտու

թյուններիզարգացումըևինքնազբաղվածու

թյանապահովումը: Խն դիր նե րը մաս նա կիորեն 

կա րող է լու ծել ԶՊԾն: ԶՏԿ տնօ րեն նե րի կող

մից բարձ րա ձայն վել է նաև կադ րային խն դի րը, 

քա նի որ մարդ կային ռե սուրս նե րը քա նա կա պես 

և պատ րաստ վա ծու թյամբ հա ճախ չեն բա վա րա

րում առա ջադր ված խն դիր նե րին:

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի 

կող մից աշ խա տան քի որոն ման մի ջոց է սո ցիալա

կան կա պի տա լը` ծա նոթ նե րը և ըն կեր նե րը:

 Հարց մա նը մաս նակ ցած հաշ ման դամ երի տա

սարդ նե րի շր ջա նում ինք նա կեն սագ րա կան ու նի 

32% ը, իսկ աշ խա տանք փնտ րող երի տա սարդ

նե րի 51% ը չգի տի ինք նա կեն սագ րա կա նի կազմ

ման սկզ բունք նե րը:

1աղբյուր 2աղբյուր 3աղբյուր

Աշ խա տան քի հայ տա րա րու թյուն նե րի կայ քէ ջեր 29% 10% 12%

Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կայ քեր 4% 0% 0%

Դր սում փակց ված հայ տա րա րու թյուն ներ 5% 9% 10%

Թեր թե րում ներ կա յաց ված հայ տա րա րու թյուն ներ 2% 7% 5%

Ծա նոթ ներ, ըն կեր ներ 39% 36% 14%

ԶԼՄներ 4% 7% 10%

Աշ խա տան քի տո նա վա ճառ ներ 1% 3% 5%

Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման գոր ծա կա լու թյուն ներ 2% 3% 5%

Ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ 2% 1% 2%

ԶՊԾ 3% 7% 2%

Սոց ցան ցեր 5% 9% 10%

Կա մա վո րա կան աշ խա տան քի մի ջո ցով 1% 1% 12%

Այ ցե լում եմ պո տեն ցիալ աշ խա տա տե ղեր 0% 1% 2%

Տար բեր հայ տա րա րու թյուն նե րի կայ քեր 0% 5% 7%

 5.3Արտագնաաշխատանքիմեկնելուտրամադրվածությունը

Ոչ մի դեպքում չեք մեկնի Հայաստանից՝  
աշխատելու նպատակով

37%

Հավանաբար մի օր կմեկնեք այստեղից

Վաղ թե ուշ մեկնելու եք այստեղից

Մոտակա ժամանակներում պատրաստվում եք 
մեկնել՝ Հայաստանից դուրս աշխատելու նպատակով

41%

16%

4%
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

 Հարց ված երի տա սարդ նե րի 23% ը կա տա րում 

է կա մա վո րա կան աշ խա տանք: Այս ցու ցա նիշն 

ընդ հա նուր առ մամբ բա վա կա նին տար բեր վում 

է առողջ երի տա սարդ նե րի ցու ցա նիշ նե րից, և 

ստաց վում է, որ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 

երի տա սարդ ներն առա վել հակ ված են կա մա վո

րա կան աշ խա տանք կա տա րե լուն: Իհար կե, դա 

կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել մի շարք հա սա

րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից կազ

մա կերպ վող աշ խա տանք նե րով, որոնց կա րող են 

ներգ րավ վել նաև հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 

երի տա սարդ նե րը:

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի 

շր ջա նում առա վել շատ են այն երի տա սարդ նե րը, 

ով քեր աշ խա տանք գտ նե լու նպա տա կով տրա

մադր ված չեն Հա յաս տա նից մեկ նե լուն: Եվ ավե լի 

քիչ են այն երի տա սարդ նե րը, ով քեր ար դեն որո

շա կի քայ լե րի են դի մել՝ ար տագ նա աշ խա տան քի 

մեկ նե լու հետ կապ ված: Այս պա րա գա յում ևս Ռու

սաս տանն ամե նա պա հանջ ված եր կիրն է երի տա

սարդ նե րի շր ջա նում. 61% ը ցան կա նում է մեկ նել 

հենց այդ եր կիր: 

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի 

ըն դա մե նը 23%ն է հա ճա խել լրա ցու ցիչ դասըն

թաց նե րի և թրեյ նինգ նե րի: Երի տա սարդ նե րի 

մնա ցած հատ վա ծը ներգ րավ ված չէ ոչ ֆոր մալ 

կր թու թյան հա մա կար գում: Ստորև նշ ված են երի

տա սարդ նե րի շր ջա նում ամե նա պա հանջ ված 

դասըն թաց նե րը:

Լեզ վա կան դա սըն թաց ներ 7%

Հա մա կարգ չային դա սըն թաց ներ 11%

Նեղ մաս նա գի տա կան դա սըն թաց ներ 5%

Պ րակ տիկ գի տե լիք ներ 6%

Հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն ներ 5%

Հա մա կարգ չային գի տե լիք ներն ամե նա պա հանջ

վածն են և՛ երի տա սարդ նե րի, և՛ գոր ծա տու նե

րի կող մից: Հա ղոր դակց ման հմ տու թյուն նե րը ևս 

տա րած ված են հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի

տա սարդ նե րի շր ջա նում:

 Հաշ ման դամ երի տա սարդ նե րի 40% ը զբաղվել 

է ինք նակր թու թյամբ` աշ խա տա շու կա յում ներ

գրավ վե լու հա մար: Երի տա սարդ նե րը ինք

նակրթու թյամբ հիմ նա կա նում ու սում նա սի րել են 

հա մա կարգ չային գի տե լիք ներ, լե զու ներ և նեղ 

մաս նա գի տա կան ու պրակ տիկ գի տե լիք ներ: 

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի 

հա մար ամե նա ցան կա լին լեզ վի դա սըն թաց ներն 

են, իսկ երկ րորդ դիր քում՝ հա մա կարգ չային գի

տե լիք նե րը: Այս ամե նից զատ՝ գոր ծա տու նե րը 

ևս կա րիք են զգում այն պի սի աշ խա տող նե րի, 

ով քեր ու նեն լեզ վա կան զար գա ցած հմ տու թյուն

ներ, քա նի որ մաս նա վոր ոլոր տի աշ խա տանք նե

րի հա մար հա ճախ հարկ է լի նում օտար լեզ վով 

սպա սար կել հա ճա խորդ նե րին, մա նա վանդ դրա 

կա րի քը զգաց վում է զբո սաշր ջային քա ղաք նե

րում` Դի լի ջան, Իջ ևան, Ծաղ կա ձոր և այլն: Նաև 

օտար երկ րյա գոր ծըն կեր նե րի կամ մա տա կա րար

նե րի հետ կապ հաս տա տե լու կա րիք է լի նում, 

սա կայն աշ խա տա կի ցը դա իրա կա նաց նե լու հնա

րա վո րու թյուն չի ու նե նում: Ուս տի լեզ վի դա սըն

թաց նե րի քա նա կի ավե լա ցու մը կա րող է լու ծել 

հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի 

զբաղ վա ծու թյան խն դի րը: 

Ե րի տա սարդ նե րի 67%ն ու նի միայն դպ րո ցա

կան, մոտ 13% ը՝ մի ջին մաս նա գի տա կան, իսկ 

20% ը՝ բու հա կան կր թու թյուն: Հաշ ման դա մու

թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րը ոչ միայն քիչ են 

ներգ րավ ված աշ խա տա շու կա յում, այլև մր ցու

նակ չեն կա րող լի նել, քա նի որ նրանց մեծ մասն 

ու նի միայն դպ րո ցա կան կր թու թյուն:

 5.4Հաշմանդամությունունեցող 
երիտասարդներիմիջինամսական 
եկամուտը
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի 

հա մար եկամ տի առաջ նային աղ բյուր է ծնող նե րի 

աջակ ցու թյու նը, ապա՝ պե տա կան թո շա կը: Այ նու

ա մե նայ նիվ, այն պա րա գա յում, երբ երի տա սար

դի միակ եկամ տի աղ բյու րը պե տա կան թո շակն է, 

իսկ դրա չա փը` բա վա կա նին փոքր, երի տա սարդ

ներն իրենք են նշում, որ պե տու թյան կող մից ամե

նա կար ևոր աջակ ցու թյու նը սո ցիալա կանն է, այն 

է` գու մա րային աջակ ցու թյու նը, ին չը գո նե թույլ է 

տա լիս, որ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա

սարդն ինչ որ կերպ ինք նու րույն ապ րի: 

Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե

րի մոտ կեսն ու նի մինչև 50000 դրամ եկա մուտ: 

Հաշ ման դա մու թյուն կամ առող ջա կան որո շա

կի խն դիր ներ ու նե ցող երի տա սարդ նե րի միայն 

22%ն է վս տա հում Հա յաս տա նում աշ խա տան քի 

ըն դուն ման գոր ծըն թա ցի ար դա րու թյա նը. մե ծա

մաս նու թյու նը կա՛մ չի վս տա հում, կա՛մ վս տա

հում է վե րա պա հում նե րով: Այս փաս տի հիմ քում 

ըն կած են երի տա սարդ նե րի այն հա մոզ մունք նե

րը, ըստ որոնց՝ առանց միջ նոր դու թյան կամ ծա

նո թու թյան ան հնար է աշ խա տան քի ըն դուն վե լը: 

Երի տա սարդ նե րի մի մասն էլ ու նի ուղ ղա կիորեն 

շա հա գործ ված լի նե լու վախ: Առա ջին հա մոզ ման 

հիմ քե րը տես նում ենք այն եր ևույ թում, որ երի տա

սարդ նե րի ճն շող մե ծա մաս նու թյունն աշ խա տան

քի է ըն դուն վում՝ տե ղե կատ վու թյուն և, հնա րա վոր 

է, նաև երաշ խա վո րու թյուն ստա նա լով հենց ծա

նոթ նե րից և բա րե կամ նե րից: Երկ րորդ հա մոզ ման 

հիմքն էլ երի տա սարդ նե րի շր ջա նում աշ խա տան

քային օրենսգր քի և իրենց իրա վունք նե րի վե րա

բե րյալ սա կավ տե ղե կատ վու թյունն է: 

Ա ռող ջա կան խն դիր ներ ու նե ցող երի տա սարդ նե

րի 27% ը գրանց ված չէ սո ցիալա կան ապա հո

վու թյան մար մին նե րում: Ստաց վում է, որ կա երի

տա սարդ նե րի մի մեծ խումբ, որը փաս տա ցի ու նի 

առող ջա կան խն դիր ներ, որոնք խան գա րում են 

աշ խա տա շու կա յում ներգ րավ վե լուն կամ որո շա

կի տի պի աշ խա տանք ներ կա տա րե լուն, սա կայն 

այդ երի տա սարդ նե րը հաշ վառ ված չեն որ պես 

հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձինք և հետ ևա

բար նույ նիսկ պե տա կան աջակ ցու թյուն չեն կա

րող ստա նալ: 

Ս տորև նշ ված են նաև այն աշ խա տանք նե րը, 

որոնք, հենց երի տա սարդ նե րի գնա հատ մամբ, 

իրենք կա րող են առանց դժ վա րու թյուն նե րի իրա

կա նաց նել:

Հ նա րա վոր է ու սում նա սի րել աշ խա տա շու կան 

ու հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց և, ըստ 

այդմ, առող ջա կան խն դիր նե րից յու րա քան չյու րի 

հա մար առանձ նաց նել որո շա կի աշ խա տանք նե րի 

խումբ և ստեղ ծել հա մա կարգ, որ տեղ այդ տե ղե

կատ վու թյունն ու թա փուր աշ խա տա տե ղե րը հա

սա նե լի կլի նեն բո լոր շա հա ռու նե րին: 

Առողջականխնդիր Հնարավորաշխատանք

Լ սո ղա կան խն դիր ներ Գ րա սե նյա կային աշ խա տանք, բան վո րա կան աշ խա տանք

Տե սո ղա կան խն դիր ներ Գ րա սե նյա կային աշ խա տանք, բան վո րա կան աշ խա տանք 

Սիր տա նո թային հա մա կար գի խն դիր ներ Բան վո րա կան ոչ ծան րա բեռն ված աշ խա տանք

Հե նա շար ժո ղա կան հա մա կար գի խն դիր ներ Գ րա սե նյա կային աշ խա տանք, դի զայն, կա րուձև, սպա սար կում, 
նս տա կյաց ցան կա ցած աշ խա տանք

Նեֆ րիտ Բան վո րա կան ոչ ծան րա բեռն ված աշ խա տանք

Ու ղե ղային ախ տա հա րում ներ Ս պա սար կում, դի զայն, կա րուձև
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

ՀՀերիտասարդների 
տիպաբանություննըստ 
զբաղվածությանոլորտի

 Ներ կա յաց նենք երի տա սարդ նե րի՝ զբաղ վա ծու

թյան հիմ նախնդ րի հետ կապ ված հիմ նա կան 

խմբե րը: Երի տա սարդ նե րին պայ մա նա կա նո րեն 

կա րող ենք դա սա կար գել երեք հիմ նա կան խմ բե

րում: 

 Ե րի տա սարդ նե րին, այլ չա փա նիշ ներ հաշ վի առ

նե լով, կա րե լի էր առա վել նեղ խմ բե րում միավո

րել, սա կայն ներ կա յաց ված դա սա կար գու մը հնա

րա վո րինս ար տա հայ տում է երի տա սարդ նե րի 

բաշխ վա ծու թյունն աշ խա տա շու կա յում: 

Նախ ան դրա դառ նանք այն երի տա սարդ նե րին, 

ով քեր դուրս են մնում աշ խա տան քային պայ

ման նե րից. պայ մա նա կա նո րեն նրանց հնա րա վոր 

է բա ժա նել մշ տա պես և ժա մա նա կա վո րա պես 

դուրս գտն վող երի տա սարդ նե րի: Աշ խա տան

քային պայ ման նե րից ժա մա նա կա վո րա պես դուրս 

են մնում այն երի տա սարդ նե րը, ով քեր տվյալ ժա

մա նա կա հատ վա ծում ծա ռա յում են ՀՀ ԶՈՒ ում. 

խոս քը վե րա բե րում է միայն պար տա դիր ժամ

կե տային զին ծա ռա յու թյա նը, քա նի որ ծա ռա յու

թյուն իրա կա նաց նում են նաև պայ մա նագ րային 

զին ծա ռայող նե րը, որոնց հա մար դա զբաղ վա

ծու թյուն է: Ժա մա նա կա վո րա պես ներգ րավ ված 

չեն նաև քրեակա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում 

գտնվող երի տա սարդ նե րը: Ի դեպ, ՔԿՀնե րից 

վե րա դառ նա լուց հե տո այս խում բը ևս խո ցե լի է 

մնում, որով հետև գոր ծա տու նե րը, հա ճախ իմա

նա լով երի տա սարդ նե րի ան ցյա լը, ուղ ղա կի չեն 

ցան կա նում նրանց աշ խա տան քի ըն դու նել: 

Խո ցե լի խմ բե րում ներգ րավ ված են նաև ման

կա տան երի տա սարդ նե րը, ով քեր հա ճախ կր թու

թյուն ստա նա լու հնա րա վո րու թյուն չեն ու նե նում, 

ին չը նրանց ան մր ցու նակ է դարձ նում աշ խա տան

քային հա րա բե րու թյուն նե րում:

Մշ տա պես դուրս են գտն վում այն երի տա սարդ

նե րը, որոնց առող ջա կան վի ճա կը կամ հաշ ման

դա մու թյան առ կա յու թյու նը ուղ ղա կիորեն թույլ չի 

տա լիս աշ խա տել: 

2014 թին MASTTEST հա մա կար գի ներդ րու մը 

բա վա կա նին մեծ փո փո խու թյուն ներ է մտց նե լու 

այդ գոր ծըն թա ցում: Այդ թես տի մի ջո ցով գնա

հատ վում են հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան

ձանց կա րո ղու թյուն նե րը, հնա րա վո րու թյուն նե րը: 

19 թես տե րը, որոնք իրա կա նաց վում են բար դաց

ման սկզ բուն քով, տե ղե կատ վու թյուն են տա լիս 

հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց կա րո ղու

թյուն նե րի և ֆի զի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի 

վե րա բե րյալ: Այդ հա մա կար գի ներդր ման նպա

տակն է ար դյու նա վետ դարձ նել հաշ ման դա մու

թյուն ու նե ցող ան ձի և գործատուի միջև կա պը, և 

դրա նով գոր ծա տուն հաս կա նում է, թե ինչ հնա րա

վո րու թյուն ներ ու նի տվյալ ան ձը: Սա կայն ար դյու

նա վե տու թյու նը և հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 

ան ձանց և գոր ծա տու նե րի միջև տե ղե կատ վու

թյան փո խա նա կու մը պարզ կդառ նան աշ խա

տան քի ըն թաց քում:

Զբաղվածերիտասարդներ

l	 Ըստ ֆորմալ կրթության

l	 Ըստ ոչ ֆորմալ կրթության

l	 Ըստ ինֆորմալ կրթության

l	 Ըստ հաշմանդամության առկայության

l	 Ըստ աշխատանքի որոնման հիմնական 

աղբյուրների

l	 Ըստ նոր աշխատանքի որոնման

l	 Ըստ արտագնա աշխատանքի մեկնելու 

տրամադրվածության

Չզբաղվածերիտասարդներ

l	 Աշխատանք փնտրող և չզբաղված 

երիտասարդներ

l	 Աշխատանք չփնտրող և չզբաղված 

երիտասարդներ

Աշխատաշուկայիցդուրս

l	 Ժամանակավորապես՝ ՀՀ ԶՈՒում 

ծառայություն իրականացնող, ՔԿՀներում 

ազատազրկված երիտասարդներ, անձը 

հաստատող փաստաթուղթ (անձնագիր, 

փախստականի կարգավիճակ հաստատող) 

կամ քաղաքացիություն չունեցող 

երիտասարդներ

l	 Մշտապես անաշխատունակ ճանաչված 

երիտասարդներ
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Չզ բաղ ված երի տա սարդ նե րին կա րող ենք տա

րա բա ժա նել փնտ րող նե րի և տն տե սա պես պա

սիվ ան ձանց, ով քեր չեն փնտ րում աշ խա տանք, 

չեն սո վո րում և չեն ցան կա նում աշ խա տել: 

Չզ բաղ ված երի տա սարդ նե րի 40% ը դեռևս սո վո

րում է: Մնա ցած 60% ը չի գտն վում ու սում նա կան 

գոր ծըն թա ցում և դաս վում է տն տե սա պես պա սիվ 

ան ձանց շար քին: Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող 

ան ձանց 48% ը չի փնտ րում աշ խա տանք` հա մոզ

ված լի նե լով, որ հենց հաշ ման դա մու թյու նը կամ 

առող ջա կան խն դիր ներն են, որ մերժ ման պատ

ճառ են հան դի սա նում, չնա յած նրանց մեծ մասն 

աշ խա տան քի է դի մել 12 ան գամ: Տն տե սա պես 

պա սիվ ան ձանց 90% ը կա նայք են, ով քեր այս 

կամ այն պատ ճա ռով չեն ցան կա նում աշ խա տել. 

դա կա րող է պայ մա նա վոր ված լի նել կա՛մ երե խա

նե րի դաս տիարա կու թյամբ զբաղ վե լու փաս տով, 

կա՛մ ամուս նու/ն րա ըն տա նի քի կող մից կնոջ աշ

խա տե լուն դեմ լի նե լու պա րա գայով: Այս խմ բի 

ներ կա յա ցու ցիչ նե րին կա րող ենք պայ մա նա կա

նո րեն կո չել «տ նային տն տե սու թյուն վա րող ներ», 

որոնց հա մար տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում 

զբաղ վա ծու թյան հարցն առաջ նային չէ: Չզ բաղ

ված երի տա սարդ նե րի 38% ը պատ րաստ վում 

կամ ցան կա նում է մեկ նել ար տագ նա աշ խա տան

քի: Այս խում բը կա րող ենք կո չել «ար տա քին աշ

խա տա շու կայի ռե սուրս»: 

Աշ խա տանք փնտ րող, սա կայն չզ բաղ ված երի տա

սարդ նե րի 35% ի հա մար առաջ նային տե ղե կատ

վա կան աղ բյուր են հան դի սա նում ծա նոթ ներն ու 

ըն կեր նե րը, և միայն 14% ի հա մար՝ սոց ցան ցերն 

ու աշ խա տան քի հայ տա րա րու թյուն նե րի կայ քէ ջե

րը: Այն պայ ման նե րում, երբ Հա յաս տա նի ողջ տա

րած քը գրե թե ու նի ին տեր նետ հա սա նե լիու թյուն, 

հիմ նա կան խն դիրն այն է, որ հա ճախ գյու ղա կան 

հա մայնք նե րի երի տա սար դու թյու նը չու նի հա

մա կար գիչ ներ (ը ստ մար զային գոր ծա տու նե րի), 

ին չը սահ մա նա փա կում է հա մա կարգ չային գրա

գի տու թյու նը և ին տեր նե տային աղ բյուր նե րի կի

րա ռե լիու թյու նը:

 Խո սե լով երի տա սարդ նե րի որո նում նե րի ակ տի

վու թյան մա սին՝ հարկ է նշել, որ երի տա սարդ նե

րի 43%ն աշ խա տան քի որոն մա նը տրա մադ րում 

է շա բա թա կան 12 ժամ: Այն պա րա գա յում, երբ 

աշ խա տան քի որոն մա նը տրա մադր վում է չն չին 

ժա մա նակ, և տե ղե կատ վու թյան հիմ նա կան աղ

բյուր են հան դի սա նում ծա նոթ նե րը, դժ վար է խո

սել աշ խա տան քի ակ տիվ որո նում նե րի մա սին: 

Այս խմբին կա րող ենք պայ մա նա կա նո րեն կո չել 

«պա սիվ որո նող ներ»: 

 5.5Չզբաղվածերիտասարդներիտիպաբանությունը

Պասիվ

Ըստ ակտիվության

Դեռևս սովորող
Չզբաղված

Հաշմանդամություն, 
առողջական 

խնդիրներ ունեցող

Աշխատանք փնտրող

Աշխատանք չփնտրող

Ըստ որոնման 
աղբյուրների

Ընտանիք և 
երեխաներ ունեցող

Արտագնա 
աշխատանքի մեկնող

Ակտիվ
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

 5.6Զբաղվածերիտասարդներիտիպաբանությունը

Դեռևս սովորող

Ոչ ֆորմալ կրթություն 
ստացած

Ինքնակրթված

Ծանոթներ, ընկերներ

Միջնակարգ 
կրթություն 

ունեցող

Մասնագիտությամբ 
աշխատող

Ոչ մասնագիտական 
աշխատանք

Մեկնող

Զբաղված

Ըստ ֆորմալ 
կրթության

Ըստ ոչ ֆորմալ 
կրթության ստացման

Ըստ ինֆորմալ 
կրթության ստացման

Ըստ աշխատանքի 
վերաբերյալ 

տեղեկատվության 
ստացման

Ըստ արտագնա 
աշխատանքի մեկնելու 
տրամադրվածության

Ըստ 
հաշմանդամության 

առկայության

Ըստ նոր աշխատանքի 
որոնման

Ուսումնական 
հաստատություն 

ավարտած

Ոչ ֆորմալ կրթություն 
չստացած

Ինքնակրթություն 
չստացած

ԶՊԾ

Բարձրագույն 
կրթությամբ

Միանշանակ չմեկնող

Ինտերնետ

Միջին 
մասնագիտական 

կրթությամբ

Ցանկացող
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Քա նի որ պե տա կա նո րեն ըն դուն ված սահ ման

մամբ դեռևս սո վո րող երի տա սարդ նե րը չեն հա

մար վում գոր ծա զուրկ, և նրանց զբաղ վա ծու

թյունն ու սում նա ռու թյունն է, նշենք, որ սո վո րող 

երի տա սարդ նե րի 22% ը ներգ րավ ված է աշ խա

տա շու կա յում: Երի տա սարդ նե րի այս խում բը 

կա րո ղա նում է հա մա տե ղել ու սում նա կան և աշ

խա տան քային գոր ծըն թաց նե րը: Եթե մենք հիմք 

հա մա րենք այն, որ երի տա սար դը միաժա մա նակ 

կա րող է և՛ աշ խա տել, և՛ սո վո րել, ապա աշ խա

տել ցան կա ցող, սա կայն չաշ խա տող կամ, այլ 

կերպ ասած, գոր ծա զուրկ նե րի ցու ցա նի շը կկազ

մեր 36%: Աշ խա տող և սո վո րող երի տա սարդ նե

րին կա րող ենք պայ մա նա կա նո րեն դա սա կար գել 

«ակ տիվ կամ կրկ նա կի զբաղ վա ծու թյուն ու նե

ցող» ան ձանց թվին:

Զ բաղ ված երի տա սարդ նե րի 40 տո կոսն ու նի 

միայն միջ նա կարգ կր թու թյուն, ին չը նշա նա կում 

է, որ չի ստա ցել մաս նա գի տա կան կր թու թյուն: 

Իհար կե, այս տեղ մտ նում են սե փա կան հո ղա

տա րած քում գյու ղատն տե սու թյամբ զբաղ վող 

երի տա սարդ նե րը: Զբաղ ված նե րի 24%ն ու նի 

մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյուն: Այս հար

ցին ան դրա դար ձել են բազ մա թիվ գոր ծա տու ներ 

և առանց քային փոր ձա գետ ներ: Բանն այն է, որ 

նրանք ոչ այն քան ար դա րաց ված են հա մա րում 

քո լեջ նե րի գո յու թյու նը, քա նի որ հա ճախ դժ վար 

է տար բե րա կել ու սում նա րա նի և քո լե ջի սա նե րի 

տար բե րու թյուն նե րը: Այն պա րա գա յում, երբ բու

հա վարտ երի տա սարդ ներն են դժ վա րա նում աշ

խա տանք գտ նել, քո լեջ ավար տած երի տա սարդ

ներն ավե լի շատ են բախ վում այդ խնդ րին: Բազ

միցս հն չեց վել է նախ կին պրոֆ տե խու սում նա

րան նե րի վե րա կանգն ման գա ղա փա րը, քա նի որ 

ար հեստ նե րի ոլոր տը գրե թե բաց է մեզ մոտ, իսկ 

գոր ծա տու նե րը հա ճախ են բարձ րա ձայ նում երի

տա սարդ նե րի շր ջա նում ար հես տի տի րա պե տող 

կադ րե րի պա հան ջի մա սին: Զբաղ ված երի տա

սարդ նե րի 35%ն ու նի բու հա կան կր թու թյուն: Այս 

պա րա գա յում իհար կե կար ևոր վում են նաև մաս

նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մա կար գը և դրա 

առ կա յու թյու նը հա տու կենտ վայ րե րում: Թեև կա 

մե թո դա կան կենտ րոն, բայց այդ հար ցը չի լուծ

վում, և չի բա ցառ վում, որ երի տա սարդ նե րի հետ 

մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման աշ խա տանք նե

րը, իրենց ու ժեղ և թույլ կող մե րի իմա ցու թյունն 

ու մաս նա գի տա կան կարծ րա տի պե րի կոտ րու մը 

հան գեց նեն երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան 

խնդ րի լուծ մա նը:

Զ բաղ ված երի տա սարդ նե րի 33% ը հա ճա խել է 

հա վե լյալ դա սըն թաց նե րի` աշ խա տանք գտ նե լու 

նպա տա կով: Հաշ վա պա հա կան և բիզ նես դասըն

թաց ներ կազ մա կեր պող կազ մա կեր պու թյուն նե

րից մե կում, որն առա ջա տար նե րից է Հա յաս տա

նում, լսե ցինք այն կար ծի քը, որ իրենց գրե թե 

չեն դի մում գոր ծա զուրկ ան ձինք, այ սինքն` այդ 

դասըն թաց նե րին հա ճա խում են ար դեն իսկ աշ

խա տանք ու նե ցող ան ձինք, ով քեր, աշ խա տան

քային պայ ման նե րից կամ իրենց հե տաքրք րու

թյու նից դրդ ված, ցան կա նում են ստա նալ հա

վել յալ կր թու թյուն: Այս ցու ցա նի շը հիմ նա կա նում 

կազմ վում է այն ան ձան ցից, ով քեր հա ճա խել են 

օտար լե զու նե րի կամ հա մա կարգ չային դա սըն

թաց նե րի: Ոչ ֆոր մալ դա սըն թաց նե րը ան հրա

ժեշտ են ոչ միայն ֆոր մալ ու սում նա կան հաս

տա տու թյուն նե րի բա ցե րը լրաց նե լու, այլև աշ

խա տան քային հե տա գա առաջ խա ղա ցում նե րի 

հա մար: Ստաց վում է, որ երի տա սարդ նե րի 30% ը 

«հա վե լյալ կր թու թյան ան հրա ժեշ տու թյան գի

տակ ցող ներն են», ով քեր չեն բա վա րար վում ֆոր

մալ կր թա կան հա մա կար գով:

Զ բաղ ված երի տա սարդ նե րի 66%ն ինք նու րույն 

փոր ձել է զար գաց նել իր գի տե լիք ներն ու հմ տու

թյուն նե րը` ֆոր մալ կր թա կան հա մա կար գի բա ցե

րը լրաց նե լու նպա տա կով: Թեև այդ դեպ քում ևս 

փորձ է կա տար վել ու սում նա սի րե լու հա մա կարգ

չային և լեզ վա կան հմ տու թյուն նե րը, այ նու ա մե

նայ նիվ երի տա սարդ նե րը գի տակ ցել են, որ Հա

յաս տա նում առանց հա վե լյալ աշ խա տանք նե րի 

ան հնար է լու ծել զբաղ վա ծու թյան խն դի րը: 

Ըստ աշ խա տան քի որոն ման աղ բյուր նե րի՝ կա

րող են դուրս բեր վել հիմ նա կան մի քա նի խմ բեր. 

ծա նոթ նե րի և բա րե կամ նե րի մի ջո ցով տե ղե կատ

վու թյուն ստա ցող երի տա սարդ ներ, ով քեր գե

րակշ ռում են մեր իրա կա նու թյան մեջ: Ին տեր նե

տային տար բեր ռե սուրս նե րից տե ղե կատ վու թյուն 

ստա ցող երի տա սարդ ներ` սո ցիալա կան կայ քեր, 

աշ խա տան քի հայ տա րա րու թյուն նե րի կայ քէ ջեր 

և տար բեր հայ տա րա րու թյուն ներ պա րու նա կող 

կայ քէ ջեր: Սա կայն այս խումբն էլ կազ մում են այն 

երի տա սարդ նե րը, ով քեր ու նեն հա մա կար գիչ և 

ին տեր նե տային հա սա նե լիու թյուն: Զբաղ վա ծու

թյան պե տա կան ծա ռա յու թյունն իր տա րած քային 

կենտ րոն նե րով այդ քան էլ պա հանջ ված չէ երի

տա սարդ նե րի կող մից, և դրանց մա սին տե ղե



66

ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

կաց վա ծու թյու նը շատ ցածր է երի տա սարդ նե րի 

շր ջա նում: Բա վա կան բազ մա պի սի և կի րա ռա կան 

ծրագ րե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում ցա վա

լի է այն փաս տը, որ երի տա սարդ ներն ուղ ղա կի 

չգի տեն այդ կա ռույ ցի և նրա ծրագ րե րի մա սին: 

Հարց ված երի տա սարդ նե րի 91% ը տե ղյակ չէ 

ԶՊԾ ի մա սին: ԶՏԿներն էլ իրենց հեր թին աշ

խա տա շու կայի վե րա բե րյալ հա մա կար գային և 

ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյան կա րիք ու նեն: 

Բարձ րա ձայն վել է նաև կադ րային հար ցը, և հե

տաքրք րա կան է, որ մարդ կային ռե սուրս նե րի 

կա ռա վար ման մաս նա գետ նե րի առ կա յու թյան 

դեպ քում այս երի տա սարդ ներն աշ խա տանք են 

փնտ րում, իսկ հենց այդ կա ռույ ցը փնտ րում է երի

տա սարդ, որա կա վոր ված մաս նա գետ ներ: 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ան կա խու թյան հա մա թիվ 
(ին դեքս)

 Ե րի տա սարդ նե րի՝ տն տե սա կան հիմ նախն դիր նե

րի լուծ ման (այդ թվում՝ ֆի նան սա կան), սո ցիալա

կան կազ մա կերպ ման հիմ նախն դիր նե րի լուծ ման 

(կապ ված սո ցիալա կան փոխ գոր ծու նեու թյան, սո

ցիալա կան դե րե րի կա տար ման հետ), աշ խա տա

շու կա յում ինք նաի րաց ման, կյան քի պայ ման նե րի 

ինք նաա պա հով ման ինք նու րույ նու թյան աս տի ճա

նը որոշ վել է ան կա խու թյան հա մաթ վի մի ջո ցով: 

Ըստ այդմ՝ երի տա սարդ նե րի ան կա խու թյան ցու

ցա նի շը նե րա ռում է չորս հիմ նա կան բա ղադ րիչ

ներ` ֆի նան սա կան ան կա խու թյուն, տն տե սա կան 

ան կա խու թյուն, մտա վոր և կեն ցա ղային ան կա

խու թյուն: 

Նախ ներ կա յաց նենք ան կա խու թյան տե սակ նե

րից յու րա քան չյու րի առանձ նա հատ կու թյունն ու 

բաշխ վա ծու թյու նը, ապա՝ հայ երի տա սարդ նե րի 

ան կա խու թյան հա մա լիր ին դեք սը:

Ֆինանսականանկախություն

 Ֆի նան սա կան ան կա խու թյու նը ցույց է տա լիս, թե 

երի տա սար դը որ քան է կա րո ղա նում ֆի նան սա

պես հո գալ ըն տա նի քում առա ջին ան հրա ժեշ տու

թյան ծախ սե րը:

 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից կա րող ենք եզ

րա կաց նել, որ հարց ված երի տա սարդ նե րի ֆի

նան սա կան ան կա խու թյու նը բա վա կա նին ցածր 

է. հարց ված նե րի շր ջա նում ֆի նան սա կան ան կա

խու թյան մի ջին ցու ցա նի շը կազ մել է 0,3բալ ([01] 

սանդ ղա կի հա մար): 

Տ վյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ ՀՀ երի տա սարդ

նե րի ֆի նան սա կան ան կա խու թյու նը բա վա կա նին 

ոչ հա մա սեռ է, բևե ռաց ված, քա նի որ մոտ 63%ը 

դրս ևո րում է ֆի նան սա կան լիովին կախ վա ծու

թյուն, իսկ մոտ 25% ը ֆի նան սա կան լիովին ան

կա խու թյուն է դրս ևո րում:

Այ սինքն՝ երի տա սարդ նե րի մեծ մա սը գտն վում է 

ֆի նան սա պես լիովին կախ վա ծու թյան մեջ, իսկ 

ըն դա մե նը մեկ քա ռոր դը ֆի նան սա պես լիովին 

հո գում է իր գոր ծառ նու թյան հա մար ան հրա ժեշտ 

կա րիք նե րը:

Ե րի տա սարդ նե րի ցածր ֆի նան սա կան ան կա

խու թյան մա սին է վկա յում նաև այն փաս տը, որ 

ֆի նան սա կան ան կա խու թյան ու սում նա սի րու

թյան ըն թաց քում ար ձա նագր վե ցին որոշ դժ վա

րու թյուն ներ` կապ ված այն հան գա ման քի հետ, 

որ երի տա սարդ նե րը ոչ միշտ էին տե ղե կաց ված 

իրենց ծախ սե րից: Այ սինքն` իր ըն տա նի քի (ո րում 

նա տվյալ ժա մա նա կա հատ վա ծում բնակ վում 

է) ծախ սե րի չի մա ցու թյու նը ևս երի տա սար դի ոչ 

բարձր ան կա խու թյան ցու ցա նիշ է:

Ըստ ֆի նան սա կան ան կա խու թյան բնու թագ րե

լով երի տա սարդ նե րի խմ բե րը՝ պետք է նշենք, որ 

ֆի նան սա պես առա վել ան կախ են 23 ից բարձր 

տա րի քային խմ բե րի արա կան սե ռի ներ կա յա ցու

ցիչ նե րը: Ընդ որում՝ առա վել ան կախ են այն երի

տա սարդ նե րը, ով քեր ու նե ցել են ար տագ նա աշ

խա տան քային փորձ: Հե տա զո տու թյան ար դյունք

նե րը ցույց են տա լիս, որ ֆի նան սա պես առա վել 

ան կախ են երևանաբնակ այն երի տա սարդ նե րը, 

ով քեր միջին,բարձրաստիճանիմենեջեր են կա՛մ 

էլ զբաղ ված են վարձու հաստիքային աշխա

տանքով, կա՛մ մա տու ցում են ծառայություններ: 

Գյուղաբնակ երի տա սարդ նե րը դրս ևո րում են 

ֆի նան սա կան ան կա խու թյան մի ջին ցու ցա նիշ

ներ՝ զբաղ վե լով հիմ նա կա նում գյուղատնտեսու

թյամբ կամ արտագնաաշխատանքներով: Առա

վել խնդրա հա րույց է մարզերի քաղաքաբնակ 

երի տա սարդ նե րի վի ճա կը, որոնց ֆի նան սա կան 

ան կա խու թյու նը բա վա կա նին ցածր է (Գծանկար

5.7): 

 5.7Ֆինանսականանկախության 
համաթվիմիջինարժեքներնըստ 
բնակավայրիտեսակի

Երևան

Մարզի քաղաք

Գյուղ

0.35

0.24

0.31

 Պետք է նշել նաև, որ երի տա սարդ նե րի ֆի նան սա

կան ան կա խու թյան հետ նշա նա կա լիորեն կապ

ված է ըն տա նի քի բա րե կե ցու թյան մա կար դա կը. 

ֆի նան սա կան ցածր ան կա խու թյուն են դրս ևո

րում ցածր և առա վե լա պես բարձր եկա մուտ ներ 

ու նե ցող ըն տա նիք նե րի երի տա սարդ նե րը, իսկ մի
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

ջին եկա մուտ ներ ու նե ցող ըն տա նիք նե րի երի տա

սարդ նե րը դրս ևո րում են ֆի նան սա կան առա վել 

բարձր ան կա խու թյուն:

 Հարկ է նշել նաև, որ միջ նա կարգ մաս նա գի տա

կան կր թու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի ֆի

նան սա կան ան կա խու թյու նը բա վա կա նին ցածր է: 

 Հե տաքրք րա կան է, որ աշ խա տան քի բնու թա

գրերն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված չեն ֆի նան սա

կան ան կա խու թյան հետ, այն է՝ քա նի տա րի է աշ

խա տում երի տա սար դը, քա նի տեղ է աշ խա տում, 

աշ խա տան քի ոլոր տը, աշ խա տան քային պաշ տո

նը, աշ խա տան քի բնույ թը: 

Այս ամե նից զատ՝ ազ դե ցիկ գոր ծոն չէ երի տա

սար դի ըն տա նե կան կար գա վի ճա կը:

Ըստ էու թյան, այդ փաս տը մատ նան շում է այն 

հան գա ման քը, որ հայ կա կան ըն տա նիք նե րում 

երի տա սար դի՝ ամուս նա ցած լի նե լու կար գա վի

ճա կը դեռ չի խթա նում նրա ֆի նան սա կան ան կա

խու թյու նը. նո րաս տեղծ ըն տա նի քի ֆի նան սա կան 

հոգ սե րը հիմ նա կա նում լու ծում են ծնող նե րը: Դա 

վկա յում է հա սա րա կու թյու նում հա մայն քային մո

դել նե րի գոր ծառ նու թյան մա սին ինչ պես գյու ղե

րում, այն պես էլ քա ղաք նե րում: 

Տնտեսականակտիվություն

Տն տե սա կան ակ տի վու թյու նը ցույց է տա լիս 

զբաղ վա ծու թյան ոլոր տում երի տա սար դի՝ ներ

գրավ վա ծու թյանն ուղղ ված գոր ծու նեու թյան ին

տեն սի վու թյու նը: Տն տե սա կան ակ տի վու թյու նը 

են թադ րում է երի տա սար դի՝ տն տե սա կան հա

րա բե րու թյուն նե րում ներգ րավ վե լու հա մար ներ

դրած ջան քե րը: Այս ցու ցա նիշն ու սում նա սի րե լու 

հա մար ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ երի տա սար դի 

զբաղ վա ծու թյու նը և զբաղ վա ծու թյամբ ներգ րավ

վա ծու թյու նը կամ նրա՝ զբաղ ված լի նե լուն ուղղ

ված ջան քե րը: 

Պետք է նշել, որ երի տա սարդ նե րը դրս ևո րում են 

տն տե սա կան բա վա կա նին ցածր ակ տի վու թյուն. 

տն տե սա կան հա մաթ վի մի ջին ար ժե քը կազ մել 

է 0,29 բալ [01] սանդ ղա կի հա մար: Ըստ հե տա

զո տու թյան տվյալ նե րի՝ երի տա սարդ նե րի 53%ն 

ընդ հան րա պես տն տե սա կան ակ տի վու թյուն չի 

դրս ևո րում, իսկ 19,1%ը դրս ևո րում է տն տե սա

կան առա վե լա գույն ակ տի վու թյուն: Այս պա րա

գա յում մենք տես նում ենք նմա նա տիպ իրա վի

ճակ՝ հա մե մա տա կան եզ րեր ան ցկաց նե լով երի

տա սարդ նե րի ֆի նան սա կան ակ տի վու թյան հետ: 

Հարկ է ընդ գծել, որ բնա կա նա բար ֆի նան սա կան 

ան կա խու թյու նը և տն տե սա կան ակ տի վու թյու նը 

սեր տո րեն կապ ված են (կո ռե լյա ցիայի գոր ծակ ցի 

ար ժե քը կազ մում է 0,604), այ սինքն՝ երի տա սար

դը որ քան ավե լի ակ տիվ է տն տե սա պես, նա այդ

քան ֆի նան սա պես ավե լի ան կախ է:

 Սա կայն այդ եր կու բնու թագ րիչ նե րը, ըստ էու

թյան, մե կը մյու սից տար բեր վում են: Օրի նակ՝ 

գյու ղաբ նակ երի տա սարդ նե րը դրս ևո րում են տն

տե սա կան ավե լի ցածր ակ տի վու թյուն՝ ի տար բե

րու թյուն քա ղա քաբ նակ նե րի: Դա պայ մա նա վոր

ված է գյու ղա կան և քա ղա քային զբաղ վա ծու թյան 

առանձ նա հատ կու թյուն նե րի հետ: 

Այս դեպ քում հարկ է նշել մար զե րի քա ղաք նե

րում բնակ վող երի տա սարդ նե րի խնդ րա հա րույց 

վի ճա կը. դրս ևո րե լով մի ջին տն տե սա կան ակ տի

վու թյուն, այնուամենայնիվ, այդ երի տա սարդ նե րը 

դրս ևո րում են ֆի նան սա կան բա վա կա նին ցածր 

ան կա խու թյուն: Այ սինքն՝ մար զային քա ղա քում 

երի տա սար դի ֆի նան սա կան ան կա խու թյու նը 

պայ մա նա վոր ված չէ տն տե սա կան ակ տի վու

թյամբ: 

Տն տե սա կան ակ տի վու թյու նը, ի տար բե րու թյուն 

ֆի նան սա կան ան կա խու թյան, նշա նա կա լիորեն 

կապ ված է ամուս նա կան կար գա վի ճա կի հետ: 

Տնտե սա պես առա վել ակ տիվ են ամուս նա լուծ

ված նե րը և ամու րի /այ րի նե րը, իսկ չա մուս նա ցած 

երի տա սարդ նե րը դրս ևո րում են տն տե սա կան մի

ջին ակ տի վու թյուն: Ինչ վե րա բե րում է ամուս նա

ցած նե րին, ապա նրանք տն տե սա կան բա վա կա

նին ցածր ակ տի վու թյուն են դրս ևո րում: Այ սինքն՝ 

այս դեպ քում տես նում ենք այն փաս տը, որ ամուս

նա լու ծու թյու նը կամ այ րի դառ նա լը երի տա սար

դին ստի պում է տն տե սա պես ավե լի ակ տիվ լի նել, 

սա կայն այդ հան գա ման քը ֆի նան սա կան էա կան 

ան կա խու թյան չի հան գեց նում: 

Ն շենք, որ ֆի նան սա կան ան կա խու թյան և տն տե

սա կան ակ տի վու թյան միջև եղած հա կա սու թյուն

նե րը վկա յում են աշ խա տա շու կա յում երի տա

սարդ նե րի որոշ խմ բե րի հա մար խնդ րա հա րույց 

վի ճա կի մա սին:

Ն շենք նաև այն, որ աշ խա տան քի ոլոր տը, աշ խա

տան քային պաշ տո նը և աշ խա տան քի այլ բնու
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

թագ րիչ նե րը, ի տար բե րու թյուն ֆի նան սա կան 

ան կա խու թյան, նշա նա կա լի գոր ծոն ներ են տն տե

սա կան ակ տի վու թյան հա մար: 

Մ նա ցած բո լոր օրի նա չա փու թյուն նե րը պահ պան

վում են նաև տն տե սա կան ակ տի վու թյան մա կար

դա կի հա մար՝ հա մա պա տաս խան ֆի նան սա կան 

ակ տի վու թյա նը: 

Ա ռա վե լա գույն տն տե սա կան ակ տի վու թյու նը 

նկատ վում է արա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 

շր ջա նում. այն է` նրանք ավե լի շատ ժա մեր են աշ

խա տում կամ աշ խա տան քային ավե լի շատ ստաժ 

ու նեն, քան իգա կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, 

որոնց ար դյունք նե րը բա վա կա նին ցածր են մի ջին 

ցու ցա նիշ նե րից: Եր ևա նյան երի տա սար դու թյունն 

էլ առա վել ան կախ է, քան մար զայի նը:

Կենցաղայինանկախություն

 Կեն ցա ղային ան կա խու թյու նը են թադ րում է երի

տա սարդ նե րի կող մից իրենց սնն դի, հա գուս տի 

և հի գիենայի պա րա գա նե րի ընտ րու թյուն, գնում, 

նա խա պատ րաս տում: 

Մի ջի նը կազ մում է 0,47,ինչն ավե լի բարձր է, քան 

վե րոն շյալ բնու թագ րիչ նե րը: Պետք է նշել նաև, որ 

կեն ցա ղային ան կա խու թյունն ավե լի հա մա սեռ է՝ 

հա մե մա տած ֆի նան սա կան և տն տե սա կան բա

ղադ րիչ նե րի հետ:

 Կեն ցա ղային ան կա խու թյան հա մար էա կան գոր

ծոն է տա րի քը. առա վել ան կախ են ավե լի բարձր 

տա րիք ու նե ցող նե րը, 23 տա րե կա նից հե տո երի

տա սարդ նե րի կեն ցա ղային ան կա խու թյու նը գե

րա զան ցում է 0,5 բա լը: Կա նայք կեն ցա ղում ավե

լի ան կախ են, քան տղա մար դիկ: Նշենք, որ կր թու

թյու նը ևս ազ դե ցիկ գոր ծոն է կեն ցա ղային ան կա

խու թյան հա մար, սա կայն, ըստ էու թյան, այն ար

տա ցո լում է տա րի քային գոր ծո նի ազ դե ցու թյու նը, 

քա նի որ սո վո րող երի տա սարդ նե րը կեն ցա ղում 

ավե լի ցածր ան կա խու թյուն են դրս ևո րում, սա

կայն կր թա կան մա կար դա կի աճի հետ մեկ տեղ՝ 

աճում է նաև կեն ցա ղային ան կա խու թյու նը:

 Կեն ցա ղային տե սան կյու նից ավե լի ինք նու րույն 

են եր ևա նաբ նակ, քան մար զե րի երի տա սարդ նե

րը: Ընդ որում՝ կեն ցա ղում առա վել ցածր ինք նու

րույ նու թյուն են դրս ևո րում մար զե րի քա ղաք նե

րում բնակ վող երի տա սարդ նե րը, քան մյուս նե րը: 

Աշ խա տող երի տա սարդ նե րը, ինչ պես նաև ար

տագ նա աշ խա տանք նե րով զբաղ վող նե րը կեն ցա

ղում էա կա նո րեն ավե լի բարձր ան կա խու թյուն են 

դրս ևո րում: 

Աշ խա տան քի մնա ցած բնու թագ րե րը՝ ո՛չ կար գա

վի ճա կը, ո՛չ աշ խա տան քի բնույ թը և այլն, էա կան 

չեն:

Ն շենք նաև, որ ամուս նա կան կար գա վի ճա կը 

բնա կան ազ դե ցու թյուն ու նի կեն ցա ղային ան կա

խու թյան վրա. չա մուս նա ցած երի տա սարդ նե րը 

կեն ցա ղում ցածր ան կա խու թյուն են դրս ևո րում:

 Հե տաքրք րա կան է նաև այն, որ ըն տա նի քի բա

րե կե ցու թյան մա կար դակն էա կա նո րեն չի ազ դում 

երի տա սարդ նե րի կեն ցա ղային ան կա խու թյան 

վրա:

Մտավորանկախություն

Մ տա վոր ինք նու րույ նու թյու նը բնու թագր վում է 

մարդ կային այն ար ժեք նե րով, որոնք բնու թա

գրում են ան ձի ուղղ վա ծու թյու նը գոր ծե լու առու

մով՝ հիմն վե լով իր ու ժե րի, ստեղ ծա գործ նո րա

րա րա կան լու ծում նե րի վրա: 

Պետք է նշել, որ մտա վոր ան կա խու թյու նը, ան

կա խու թյան բո լոր բա ղադ րիչ նե րի հետ հա մե մա

տած, ամե նա բարձրն է. մի ջին ար ժե քը կազ մում է 

0,57բալ [01] սանդ ղա կի հա մար:

 Հե տաքրք րա կան է, որ մտա վոր ան կա խու թյունն 

այդ քան սեր տո րեն կապ ված չէ ֆի նան սա կան և 

տն տե սա կան ցու ցիչ նե րի հետ. չնա յած առ կա կա

պին՝ այն, սա կայն, թույլ է (կո ռե լյա ցիայի գոր ծա

կից նե րը չեն գե րա զան ցում 0,15 ար ժե քը):

 Պետք է նշել, որ այն բա վա կա նին հա մա սեռ է և 

կենտ րո նա ցած է մի ջին ար ժեք նե րի շուրջ: Հատ

կան շա կան է, որ մտա վոր լիովին ան կախ երի տա

սարդ նե րը բա ցա կա յում են: Դա նշա նա կում է, որ 

այդ հատ կա նի շը կա յուն բաշ խում ու նի՝ ի տար

բե րու թյուն ֆի նան սա կան և տն տե սա կան բա ղա

դրիչ նե րի:

 Հատ կան շա կան է նաև այն, որ մար զը նշա նա կա լի 

գոր ծոն է մտա վոր ան կա խու թյան հա մար: Երևա

նաբ նակ երի տա սար դու թյան շր ջա նում մտա վոր 

ավե լի բարձր ան կա խու թյուն է դրս ևոր վում: Հե

տաքրք րա կան է, որ մար զե րի քա ղա քաբ նակ և 

գյու ղաբ նակ երի տա սարդ նե րի մտա վոր ան կա
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

խու թյունն էա կա նո րեն չի տար բեր վում:

Մ տա վոր ան կա խու թյու նը սեր տո րեն կապ ված 

է աշ խա տա շու կա յում երի տա սար դի ներգ րավ

վա ծու թյան հետ. աշ խա տող երի տա սարդ նե րը 

մտա վոր առա վել ան կախ են: Հատ կան շա կան է, 

որ մտա վոր ավե լի ան կախ են այն երի տա սարդ

նե րը, որոնց պաշ տոնն ավե լի բարձր է, և նրանք, 

ով քեր աշ խա տում են ավե լի շատ վայ րե րում: 

Մտա վոր ան կա խու թյու նը նաև պայ մա նա վո րում 

է աշ խա տան քային կար գա վի ճա կը, հիմ նա կան 

եկամ տի աղ բյու րը, սո ցիալա կան կար գա վի ճա կը. 

այն է՝ ինք նազ բաղ ված նե րը, ձեռ նե րեց նե րը, նաև 

աշ խա տան քային բարձր կար գա վի ճակ զբա ղեց

նող նե րը մտա վոր ավե լի բարձր ան կա խու թյուն 

են դրս ևո րում: Այ սինքն՝ մտա վոր ան կա խու թյու նը 

խթա նում է աշ խա տա շու կա յում ներգ րավ վա ծու

թյու նը և զբա ղեց րած դիր քի աճը, սա կայն աշ խա

տան քի ոլոր տը, տևո ղու թյու նը և այլ բնու թագ րիչ

նե րը նշա նա կա լի գոր ծոն չեն մտա վոր ան կա խու

թյան հա մար:

Մ տա վոր ան կա խու թյու նը երի տա սար դին հիմ նա

կա նում դր դում է, որ առա վե լա պես ձգ տի մաս նա

գի տա կան աշ խա տան քի: Կր թու թյուն ստա ցող

ներն ավե լի ան կախ են, իսկ ավե լի բարձր կր թա

կան մա կար դակ ու նե ցող ներն ավե լի ան կախ են: 

Նշենք նաև, որ ավե լի հա րուստ ըն տա նիք նե րի 

երի տա սարդ նե րը մտա վոր ավե լի ան կախ են:

 Հե տաքրք րա կան է, որ ան ցած միգ րա ցիոն գոր

ծու նեու թյու նը կապ ված չէ մտա վոր ան կա խու

թյան հետ՝ ի տար բե րու թյուն ֆի նան սա կա նի:

 Սե ռը կապ ված չէ մտա վոր ան կա խու թյան հետ: 

Տա րի քը որոշ չա փով ազ դում է, սա կայն այդ կախ

վա ծու թյու նը միան շա նակ չէ: 

Անկախությանհամալիրինդեքս

Ամ փո փե լով 4 բա ղադ րիչ նե րի վեր լու ծու թյու նը՝ 

նշենք, որ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը վկա

յում են այն մա սին, որ երի տա սարդ նե րը, ըստ 

էու թյան, կա րող են բնու թագր վել հա մա լիր ան

կա խու թյան ցու ցի չով, քա նի որ վեր լուծ ված բո լոր 

բա ղադ րիչ նե րը նշա նա կա լի կո ռե լյա ցիոն կա պի 

մեջ են մե կը մյու սի հետ: Բա ղադ րիչ նե րի ազ դե

ցու թյու նը, սա կայն, տար բեր վում է մե կը մյու սից: 

Ամե նա թույլ կապն ար ձա նագր վել է կեն ցա ղային 

ան կա խու թյան և մտա վոր ան կա խու թյան միջև 

(0.09), իսկ ամե նա սերտ կա պը՝ ֆի նան սա կան 

և տն տե սա կան ան կա խու թյուն նե րի միջև (0,6): 

Մնա ցած կա պե րը մոտ են 0,3 ի ն:

 Պետք է նշել, որ ՀՀ երի տա սարդ ներն առանձ նա

նում են մտա վոր ան կա խու թյան հա մե մա տա բար 

ավե լի բարձր ցու ցա նիշ նե րով: Երի տա սարդ նե րի 

շր ջա նում առա վել խո ցե լի են տն տե սա կան ակ

տի վու թյու նը, ինչ պես նաև ֆի նան սա կան ան կա

խու թյու նը, իսկ մտա վո րը, չնա յած բարձ րա գույն 

ան կա խու թյուն չի գրանց վել, այնուամենայնիվ 

այն մաք սի մալ մի ջին ար ժեք ու նի: 

Ըստ բնա կա վայ րի տե սա կի՝ ան կա խու թյան բա

ղադ րիչ նե րի մի ջին ար ժեք նե րի հա մե մա տու թյու

նը ներ կա յաց ված է ստորև (Գծանկար5.8):

 5.8Ըստբնակավայրիտեսակի՝անկախու
թյանբաղադրիչներիմիջինարժեքների
համեմատությունը

Երևան

Մարզի քաղաք

Գյուղ

0.34

0.27

0.26

0.35

0.24

0.31

0.51

0.43

0.46

0.59

0.57

0.56

 Տնտեսական ակտիվություն

 Ֆինանսական անկախություն

 Կենցաղային անկախություն

 Մտավոր անկախություն

Անդ րա դառ նա լով ընդ հան րաց ված ան կա խու թյան 

ին դեք սին` նշենք, որ հայ երի տա սարդ նե րը բնու

թագր վում են մի ջի նից ցածր ընդ հա նուր ան կա

խու թյան ցու ցա նի շով. ան կա խու թյան ին դեք սի 

մի ջին ար ժե քը կազ մել է 0.4 բալ [01] սանդ ղա կի 

հա մար: 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ե րի տա սարդ նե րի ան կա խու թյան հա մա թի վը, 

բնա կա նա բար, առա վել սեր տո րեն կապ ված է 

աշ խա տա շու կա յում ներգ րավ վա ծու թյան հետ. 

զբաղ ված և չզ բաղ ված երի տա սարդ նե րի ան կա

խու թյան ին դեք սի մի ջին ար ժեք նե րը նշա նա կա

լիորեն տար բեր վում են, ընդ որում՝ աշ խա տա շու

կա յում ներգ րավ ված երի տա սարդ նե րը դրս ևո

րում են առա վել բարձր ան կա խու թյուն:

Ն շենք, որ ան կա խու թյու նը երի տա սարդ նե րին 

դրդում է, որ զբա ղեց նեն աշ խա տան քային ավե լի 

բարձր կար գա վի ճակ: Դրա հետ կապ ված կար ևոր 

դեր ու նեն սո ցիալա կան և աշ խա տան քային կար

գա վի ճակ նե րը, աշ խա տան քի ոլոր տը: Ձեռ նե րեց

նե րը, վար ձու աշ խա տող ներն առա վել ան կախ են՝ 

ի տար բե րու թյուն ինք նազ բաղ ված նե րի: Աշ խա

տան քային ավե լի բարձր կար գա վի ճակ ու նե ցող

ներն ավե լի ան կախ են:

Ն շենք նաև մի հե տաքրք րա կան փաստ, այն է՝ 

ամուս նա ցած նե րի և չա մուս նա ցած նե րի ան կա

խու թյու նը գրե թե չի տար բեր վում. նշա նա կա

լիորեն ավե լի ան կախ են ամուս նա լուծ ված նե րը 

և այ րի նե րը:

 Հա րուստ ըն տա նիք նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներն 

ավե լի ան կախ են:

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող նե րի ան կա խու թյու

նը բա վա կա նին ցածր է, սա կայն՝ ոչ մի նի մալ (մո

տա վո րա պես կազ մում է 0,31):

Կր թու թյու նը ևս կար ևոր գոր ծոն է. ինչ քան բարձր 

է կր թա կան մա կար դա կը, այն քան ավե լի ան կախ 

է երի տա սար դը:

 Մի ջի նում առա վել ան կախ են արա կան սե ռի ներ

կա յա ցու ցիչ նե րը: Տա րի քը ևս նշա նա կա լի գոր

ծոն է. տա րի քի աճ ին զու գըն թաց՝ ան կա խու թյու նը 

ևս ավե լա նում է: 

Միգ րա ցիոն փոր ձը նշա նա կա լիորեն ազ դում է 

ան կա խու թյան վրա. միգ րա ցիոն փորձ ու նե ցող

նե րը, ինչ պես նաև ար տագ նա աշ խա տան քի մեկ

նել ցան կա ցող ներն ավե լի ան կախ են:

 Մար զային կտր ված քով ան դրա դառ նա լով երի

տա սարդ նե րի ան կա խու թյա նը՝ նկա տենք, որ ՀՀ 

տա րած քում ան կա խու թյան ամե նա բարձր ցու ցա

նի շը գրանց վել է Վայոց ձո րում, ապա՝ Եր ևա նում, 

ամե նա ցած րը՝ Կո տայ քում: 

Ան կա խու թյան տե սան կյու նից առա վել խո ցե լի են 

Կո տայ քը, Լո ռին, Շի րա կը, Տա վու շը:

 5.9Անկախությանհամաթվիբաշխումըերիտասարդներիշրջանում

0
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3
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9
0

24.745

15.88

13.329

8.546
6.314

8.865

17.219

4.337

0.191 0.574
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

 6Երիտասարդներիանկախությունըմար
զայինկտրվածքով

1 2
3

4
5

6

8
7
9

10

11

 Պետք է նշել նաև, որ մար զային քա ղաք նե րում 

բնակ վող երի տա սարդ ներն ան կա խու թյան առա

վել ցածր մա կար դակ են դրս ևո րում: 

 6.1Անկախությանհամաթվիմիջինարժեք
ներնըստբնակությանվայրի

Երևան

Մարզի քաղաք

Գյուղ

0.45

0.38

0.41

1 Շիրակ 0.38

2 Լոռի 0.36

3 Տավուշ 0.38

4 Արագածոտն  0.42

5 Կոտայք 0.35

6 Արմավիր 0.42

7 Երևան 0.45

8 Գեղարքունիք 0.4

9 Արարատ 0.43

10 Վայոց ձոր 0.49

11 Սյունիք 0.43
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ամփոփում

l	 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում վեր հան վեց 

և չափ վեց երի տա սարդ նե րի ան կա խու

թյան մա կար դա կը, որը երի տա սարդ նե րի 

ինք նու րույ նու թյան աս տի ճա նը բնո րո շում է 

ֆի նան սա կան, աշ խա տա շու կա յում իրենց 

ինք նաի րաց ման, կյան քի պայ ման նե րի ինք

նաա պա հով ման, ինչ պես նաև սո ցիալա կան 

կազ մա կերպ ման հիմ նախն դիր նե րը լու ծե լու 

տե սան կյու նից: Ան կա խու թյու նը ցույց է տա

լիս երի տա սարդ նե րի՝ շու կա յա կան տն տե

սա կան պայ ման նե րին հար մար վե լու նե րու ժը 

(պո տեն ցիալը):

l	 Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց տվե

ցին, որ ան կա խու թյան բարձր մա կար դա կով 

բնու թագր վող երի տա սարդ ներն աշ խա տա

շու կա յում աշ խա տան քային ավե լի բարձր 

կար գա վի ճակ են զբա ղեց նում, ու նեն կր թու

թյան և բա րե կե ցու թյան ավե լի բարձր մա

կար դակ:

l	 Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ան կա խու

թյան բո լոր բնու թագ րիչ նե րը մե կը մյու սի 

հետ փոխ կա պակց ված են, սա կայն հե տա

զոտ ված երի տա սարդ նե րի ան կա խու թյունն 

ու նի բա վա կա նին բարդ կա ռուց վածք: Հայ 

երի տա սարդ նե րը դրս ևո րում են մտա վոր ան

կա խու թյան առա վել բարձր մա կար դակ. այն 

առա վել հա մա սեռ է: Կեն ցա ղում հայ երի տա

սարդ նե րը դրս ևո րում են մի ջին ան կա խու

թյան մա կար դակ, այ սինքն՝ հիմ նա կա նում 

կա րո ղա նում են ինք նու րույն լու ծել իրենց 

առջև ծա ռա ցած կեն ցա ղային հիմ նախ նդիր

նե րը: Սա կայն երի տա սարդ ներն առա վել 

ցածր ան կա խու թյուն են դրս ևո րում ֆի նան

սա կան և տն տե սա կան ոլորտ նե րում:

l	 Ֆի նան սա կան ան կա խու թյան և տն տե սա

կան ակ տի վու թյան որո շա կի ան հա մա պա

տաս խա նու թյու նը մատ նան շում է աշ խա տա

շու կա յում երի տա սարդ նե րի կար գա վի ճա կի 

խո ցե լիու թյու նը: Այն առա վել ար տա հայտ

ված է մար զային քա ղաք նե րում, որ տեղ 

երի տա սարդ նե րը, դրս ևո րե լով մի ջին տնտե

սա կան ակ տի վու թյուն, այնուամենայնիվ 

բնու թագր վում են ֆի նան սա կան ցածր ան

կա խու թյամբ: 

l	 Ան կա խու թյան հա մե մա տա բար ավե լի ցածր 

մա կար դա կով են բնու թագր վում մար զե րի 

քա ղաք նե րում բնակ վող երի տա սարդ նե րը, 

քան եր ևա նաբ նակ նե րը և գյու ղաբ նակ նե րը: 

Բա ցա ռու թյուն են կազ մում մտա վոր ան կա

խու թյան մա կար դա կը, որը մար զաբ նակ նե րի 

շր ջա նում էա կա նո րեն չի տար բեր վում, և տն

տե սա կան ակ տի վու թյան մա կար դա կը, որն 

ավե լի բարձր է մար զե րի քա ղա քաբ նակ, քան 

գյու ղաբ նակ երի տա սարդ նե րի շր ջա նում: Այլ 

կերպ ասած՝ մար զե րի քա ղա քա բնակ երի

տա սարդ նե րի ան կա խու թյան բնու թա գի րը 

խնդ րա հա րույց է և հա կա սա կան:

l	 Վե րոն շյալ հա կա սու թյուն նե րը մար զե րի 

խո րա պատ կե րում ար տա ցոլ վում են երի

տա սարդ նե րի ան կա խու թյան մա կար դա կի 

տար բե րու թյամբ: Ընդ որում՝ այն մար զե

րում, որ տեղ գե րիշ խում է քա ղա քային 

բնակ չու թյու նը, ար ձա նագր վում են առա վել 

ցածր ան կա խու թյան հա մաթ վի ար ժեք ներ: 

Դրանց թվում են Կո տայ քը, Լո ռին, Շի րա կը: 

Հե տաքրք րա կան է, որ հյու սի սային մար

զերն ընդ հա նուր առ մամբ բնու թագր վում 

են ան կա խու թյան ցածր ցու ցա նիշ նե րով՝ 

ի տար բե րու թյուն հա րա վային մար զե րի: 

Երևա նաբնակ նե րը բնու թագր վում են ան կա

խու թյան բարձր ցու ցա նիշ նե րով: 

l	 Ան կա խու թյան գեն դե րային պատ կե րը ևս 

որոշ չա փով հա կա սա կան է. տղա մար դիկ 

ընդ հա նուր առ մամբ ավե լի ան կախ են, քան 

կա նայք: Սա կայն հե տաքրք րա կանն այն է, որ 

մտա վոր ան կա խու թյան առու մով կա նանց և 

տղա մարդ կանց միջև տար բե րու թյուն ներ չեն 

դրս ևոր վում: Կա նայք նաև ավե լի ան կախ են 

կեն ցա ղում: Ինչ վե րա բե րում է տն տե սա կան 

ակ տի վու թյա նը և ֆի նան սա կան ան կա խու

թյա նը, ապա նշա նա կա լիորեն ավե լի ան կախ 

են տղա մար դիկ, քան կա նայք:
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Եզ րա կա ցու թյուն ներ

 Ամ փո փե լով երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան 

ու սում նա սի րու թյու նը՝ ներ կա յաց նենք հիմ նա կան 

եզ րա կա ցու թյուն նե րը.

l	 Ե րի տա սարդ նե րի թվի նվազ ման այս պի սի 

տեմ պե րը նվա զեց նում են աշ խա տան քային 

ռե սուրս հան դի սա ցող ան ձանց թի վը, ինչն 

ան մի ջա կան վտանգ է ՀՀ տն տե սու թյան հա

մար:

l	  Մե թո դա բա նա կան ան հա մա պա տաս խա

նու թյան հետ ևան քով պե տա կան հա մա պա

տաս խան մար մին նե րը չեն կա րող ստա նալ 

երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան իրա

տե սա կան պատ կե րը, քա նի որ ան հնար է 

իրա կան գոր ծազր կու թյան մա սին դա տել 

ԶՊԾ ի վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան 

նման աս տի ճա նի դեպ քում, իսկ տե սա կա նո

րեն տն տե սա պես ոչ ակ տիվ ու սա նող նե րի 

և հաշման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց մի 

մասն իրա կա նում ներգ րավ ված է աշ խա

տան քային հա րա բե րու թյուն նե րում: Երի տա

սար դա կան գոր ծազր կու թյան ցու ցա նիշ նե րը 

կրկ նա կի ավե լի են պե տա կա նո րեն գրանց

ված 11% ից:

l	  Հայ երի տա սարդ նե րի մոտ 30% ը ներ կա

յումս տն տե սա պես ակ տիվ չէ. չի աշ խա տում, 

չի ստա նում կր թու թյուն և չի ցան կա նում 

աշ խա տել: Այս խմ բում գե րա զան ցա պես կա

նայք են: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան ցու

ցա նիշ նե րը զի ջում են մի շարք երկր նե րի 

ցու ցա նիշ նե րին. զբաղ ված է հարց ված երի

տա սարդ նե րի 28% ը: Հայ երի տա սարդ նե րը 

գե րա զան ցա պես վար ձու աշ խա տող ներ են՝ 

աշ խա տան քի մշ տա կան բնույ թով: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում քիչ է տա րած

ված ար հեստ նե րի յու րա ցու մը, սա կայն հենց 

այդ ոլոր տում գոր ծա տու ներն ու նեն երի տա

սարդ կադ րե րի կա րիք: 

l	 Ո րոշ մաս նա գի տու թյուն ներ ու նեն գեր պա

հան ջարկ, որոշ նե րը բա ցար ձա կա պես պա

հանջ ված չեն երի տա սարդ նե րի կող մից: 

l	 Բա ցա կա յում է մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ

ման հա մա կար գը: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րը տե ղե կաց ված չեն աշ խա

տա շու կայի պա հան ջար կից: 

l	 Զ բաղ ված երի տա սարդ նե րի գրե թե 25% ը չի 

կն քել աշ խա տան քային պայ մա նա գիր: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի 40% ի հա մար աշ խա տան

քային պար տա կա նու թյուն ներն ու գոր ծա

ռույթ նե րը գործատուի կող մից սահ ման վում 

են բա նա վոր կեր պով:

l	 Զ բաղ ված երի տա սարդ նե րի մոտ 30%ն 

աշ խա տում է ոչ իր մաս նա գի տու թյամբ և 

մաս նա գի տա կան աշ խա տանք չգտ նե լով՝ 

ներգ րավ վում է առևտ րի, շի նա րա րու թյան և 

ու ժային ոլորտ ներ:

l	 Զ բաղ ված երի տա սարդ նե րի 63% ի հա մար 

ներ կայիս աշ խա տան քի վե րա բե րյալ տե ղե

կատ վու թյան աղ բյուր են հան դի սա ցել ծա

նոթ նե րը և բա րե կամ նե րը:

l	  Գոր ծա տու նե րի հա մար ծա նոթ նե րի մի ջո ցով 

աշ խա տող գտ նե լը վս տա հու թյան երաշ խիք 

է:

l	  Ներ կայիս տն տե սա կան պայ ման նե րում գոր

ծա տու նե րը վս տահ չեն իրենց գոր ծու նեու

թյան կա յու նու թյան վրա, ուս տի նա խընտ

րում են վս տա հե լի և պատ րաս տի մաս նա

գետ ներ: 

l	 Բարձ րա գույն կր թու թյան առ կա յու թյունն աշ

խա տե լու երաշ խիք չէ, և գոր ծազր կու թյան 

խնդ րին հա վա սա րա պես բախ վում են ինչ

պես բարձ րա գույն կր թու թյուն ստա ցած, այն

պես էլ չս տա ցած երի տա սարդ նե րը:

l	 Զ բաղ ված երի տա սարդ նե րի հա մար ծա նո

թու թյու նը և ան հա տա կան կա րո ղու թյուն ներն 

առա վել ազ դե ցիկ գոր ծոն ներ են, քան մաս

նա գի տա կան կր թու թյու նը և մաս նա գի տա

կան ու նա կու թյուն նե րը: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի մեծ մա սը կար ծում է, որ 

մաս նա գի տա կան կր թու թյան ոլոր տը չի հա

մա պա տաս խա նում աշ խա տա շու կայի պա

հանջ նե րին, և քիչ հա վա նա կան է ու սումն 

ավար տե լուց հե տո մաս նա գի տա կան աշ խա

տան քի ան ցնե լը: 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

l	 Ե րաշ խա վո րու թյու նը գործատուի հա մար 

ինչ պես դրա կան, այն պես էլ բա ցա սա կան 

երևույթ է, քա նի որ թույլ է տա լիս գտ նել 

վստա հե լի աշ խա տա կից ներ, բայց և դժ վա

րաց նում է աշ խա տան քային հա րա բե րու

թյուն նե րի կար գա վո րու մը: 

l	 Զ բաղ ված երի տա սարդ նե րի 60% ը չի վստա

հում աշ խա տան քի ըն դուն ման ար դա րու թյա

նը: Չզ բաղ ված երի տա սարդ նե րի 20%ն է 

վս տա հում աշ խա տան քի ըն դուն ման հա մա

կար գի ար դա րու թյա նը: 

l	 Աշ խա տանք փնտ րող երի տա սարդ նե րի 

հա մար ծա նոթ նե րը և ըն կեր ներն աշ խա

տա տե ղե րի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 

ստաց ման առաջ նային և ամե նա կի րա ռե լի 

աղ բյուր ներն են: 

l	 Ե րի տա սար դա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 

վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյան պա կա սը 

և աշ խա տան քի տո նա վա ճառ նե րում ու աշ

խա տան քի տե ղա վոր ման գոր ծա կա լու թյուն

նե րում աշ խա տանք նե րի թիվն ու բնույ թը 

երի տա սարդ նե րին չեն գո հաց նում: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի հա մար աշ խա տան քային 

պայ ման նե րի շար քում կար ևո րա գույն գոր

ծոն է աշ խա տա վար ձի չա փը, սա կայն այն

պի սի ոչ նյու թա կան գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք 

են աշ խա տան քի հե տաքրք րու թյունն ու աշ

խա տա կազ մը, ևս խիստ կար ևոր են երի տա

սարդ նե րի հա մար: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի հա մար աշ խա տան քի ոչ 

նյու թա կան խթան ման լա վա գույն մի ջոց ներն 

են աշ խա տան քային գոր ծու ղում նե րը, առան

ձին աշ խա տա վայ րի առ կա յու թյու նը: 

l	 Աշ խա տանք փնտ րող երի տա սարդ նե րի մոտ 

60% ը չու նի ինք նա կեն սագ րա կան, իսկ 

հարց ված երի տա սարդ նե րի 40% ը ծա նոթ չէ 

ինք նա կեն սագ րա կա նի կազմ ման սկզ բունք

նե րին:

l	  Գոր ծազր կու թյան ամե նա բարձր ցու ցա

նիշ նե րը գրանց վում են 2125 տա րի քային 

խմբում և փոքր ի նչ նվա զում են 2630 տա

րի քային խմ բում: Ամե նա խո ցե լի իրա վի ճա

կում գտնվում են 2125 տա րե կան իգա կան 

սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 

l	 Գոր ծազր կու թյան ամե նա բարձր ցու ցա նիշ

նե րը գրանց վել են Շի րա կի, Սյու նի քի և Արա

գա ծոտ նի մար զե րում: 

l	 Հե տա զո տու թյան մաս նա կից երի տա սարդ

նե րի 60% ը պո տեն ցիալ ար տագ նա աշ խա

տան քի մեկ նող ան ձինք են, իսկ հարց ված

նե րի 7%ն ար դեն իսկ մեկ նե լու է ար տագ նա 

աշ խա տան քի: Մեկ նող նե րի ամե նա մեծ խում

բը բաղ կա ցած է 2125 տա րե կան արա կան 

սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից: Մեկ նող նե րի մեծ 

մասն աշ խա տան քի վե րա բե րյալ բա նա վոր 

պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է ձեռք բե րել: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի հա մար ար տագ նա աշ

խա տան քի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան 

հիմ նա կան աղ բյուր ներ են հան դի սա նում 

ըն կեր նե րը և ծա նոթ նե րը, իսկ մեկ նե լու ճա

նա պար հա ծախ սը հիմ նա կա նում հո գում են 

ծնող նե րը: 

l	 Ըն տա նի քի կող մից նման որո շում ըն դու նե

լու կամ աշ խա տանք չգտ նե լու պա րա գա յում 

հարց ված երի տա սարդ նե րի 50% ը կմեկ նի 

Հա յաս տա նից: 

l	 Պար տա դիր չէ, որ ար տագ նա աշ խա տան քի 

բնույ թը լի նի մաս նա գի տա կան. երի տա սարդ

նե րի հա մար հիմ նա կա նում միայն աշ խա

տան քի առ կա յու թյու նը հիմք է մեկ նե լու հա

մար: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի հա մար ար տագ նա աշ խա

տան քի ամե նա բա ցա սա կան կողմն ըն տա նի

քից հե ռու գտն վելն է:

l	 Լ րա ցու ցիչ դա սըն թաց նե րի վե րա բե րյալ երի

տա սարդ նե րը հիմ նա կա նում տե ղե կա նում 

են ին տեր նե տային աղ բյուր նե րից, և դրանց 

հա մար հիմ նա կա նում վճա րում են ծնող նե

րը: Երի տա սարդ նե րի 30%ն ընդ գրկ վել է 

լրա ցու ցիչ կր թու թյան հա մա կար գում՝ աշ խա

տանք գտ նե լու նպա տա կով: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի 60%ն ինք նակրթ վում է՝ 

հիմ նա կա նում ին տեր նե տային աղ բյուր նե

րից օգտ վե լով: Երի տա սարդ նե րի հա մար 

կարևոր է ինք նակր թու թյան ճա նա չե լիու թյու

նը. սա նաև կար ևոր է գոր ծա տու նե րի հա

մար, ով քեր երի տա սարդ նե րի գի տե լիք նե րի 

և ու նա կու թյուն նե րի վե րա բե րյալ ապա ցույց

ներ չու նեն:
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը
 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

l	  Հարց ված երի տա սարդ նե րի 55% ը հարց ման 

պա հին չու նի դրա մա կան ոչ մի եկա մուտ:

l	  Հաշ ման դա մու թյուն կամ առող ջա կան 

խնդիր ներ ու նե ցող երի տա սարդ նե րի շր ջա

նում գրանց վել է 25% զբաղ վա ծու թյուն: Հաշ

ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ ներն 

առա վե լա պես են բախ վում տե ղե կատ վու

թյան խնդ րին, քա նի որ բա ցա կա յում է այն

պի սի միաս նա կան հա մա կար գը, որը տե ղե

կատ վու թյուն կհասց ներ երի տա սարդ նե րին 

և թույլ կտար աշ խա տանք գտ նել՝ ըստ իրենց 

կա րիք նե րի: 

l	 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե

րի շր ջա նում ամե նա պա հանջ ված նե րը հա

մա կարգ չային և լեզ վա կան հմ տու թյուն նե րի 

զար գաց ման դա սըն թաց ներն են: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ

նախնդ րով զբաղ վում են բազ մա թիվ կա

ռույց ներ՝ ան մի ջա կա նո րեն կամ միջ նոր դա

վոր ված, սա կայն նրանց աշ խա տանք նե րը 

հա մա կար գող մար մին, որ պես այդ պի սին, 

չկա: 

l	 Մի շարք մի ջո ցա ռում նե րի, այն է՝ աշ խա

տան քի տո նա վա ճառ նե րի, աշ խա տան քային 

փո խա նա կում նե րի ըն թաց քում մշ տա դի

տարկ ման և գնա հատ ման հա մա կար գի թույ լ 

լինելը թույլ չի տա լիս, որ այդ մի ջո ցա ռում

նե րը հա մա պա տաս խա նեց վեն երի տա սարդ

նե րի սպա սում նե րին: 
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ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը

 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Ա ռա ջարկ ներ

 Վե րոն շյալ եզ րա կա ցու թյուն նե րի հի ման վրա ներ

կա յաց նենք հիմ նա կան առա ջարկ նե րը.

l	 Ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան առա վել 

իրա տե սա կան պատ կե րը ստա նա լու նպա

տա կով վե րա նայել երի տա սարդ նե րի զբաղ

վա ծու թյան ու սում նա սի րու թյան՝ պե տա կա

նո րեն ըն դուն ված մե թո դա բա նու թյու նը՝ մաս

նա վո րա պես գոր ծա զուրկ նե րի հաշ վառ ման 

հա մա կար գը, սո վո րող նե րի և հաշ ման դա մու

թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու

թյան կար գա վի ճա կի հիմ նա հար ցե րը: 

l	 Պե տա կան ծրագ րե րի ար դյու նա վե տու թյան 

բարձ րաց ման նպա տա կով բարձ րաց նել երի

տա սարդ նե րի շր ջա նում Զբաղ վա ծու թյան 

պե տա կան ծա ռա յու թյան և պե տա կան այլ 

ծրագ րե րի վե րա բե րյալ տե ղե կաց վա ծու թյու

նը:

l	  Հա մա կար գային աշ խա տանք ներ իրա կա

նաց նել երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան 

ցու ցա նիշ նե րը բարձ րաց նե լու հա մար՝ 

ներգրա վե լով բո լոր շա հա ռու կող մե րին և 

կի րա ռե լով նրանց նե րու ժը՝ ու սում նա կան 

հաս տա տու թյուն ներ, երի տա սար դա կան 

կազ մա կեր պու թյուն ներ, աշ խա տան քի որոն

ման կազ մա կեր պու թյուն ներ, պե տա կան և 

մաս նա վոր կայ քէ ջեր, մի ջազ գային կա ռույց

ներ: Կող մե րի աշ խա տանք նե րի հա մա կար

գու մը կի րա կա նաց վի պե տա կան մարմ նի 

կող մից, որը կկենտ րո նաց նի երի տա սար դա

կան զբաղ վա ծու թյան վե րա բե րյալ տե ղե

կատ վա կան բո լոր հոս քե րը և աշ խա տանք

նե րը: 

l	 Ս տեղ ծել աշ խա տան քի որոն ման միաս նա

կան, հա մա պե տա կան հա մա կարգ, որը տե

ղե կատ վու թյուն կհա վա քի և այն մշ տա պես 

կվեր լու ծի, որ տեղ կտե ղա կայ վեն բո լոր թա

փուր աշ խա տա տե ղե րի հայ տա րա րու թյուն

նե րը և աշ խա տանք փնտ րող երի տա սարդ

նե րի տվյալ նե րը: 

l	 Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մա կար

գի կա տա րե լա գոր ծում՝ ներգ րա վե լով ու

սու ցիչ նե րին, ծնող նե րին, և աշա կերտ նե րին 

ներ կայիս մաս նա գի տու թյուն նե րի՝ դրանց 

բո վան դա կային կող մե րի և պա հանջ վա ծու

թյան վե րա բե րյալ տե ղե կա ցում ու դպ րոց

նե րում մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 

հա մա կար գի ակ տիվ ներդ րում: Աշա կերտ

նե րի շր ջա նում լո կալ և հան րա պե տա կան 

աշ խա տա շու կա նե րի վե րա բե րյալ պատ կե

րա ցում նե րի ձևա վոր ման աշ խա տանք նե րի 

իրա կա նա ցում: Երի տա սարդ նե րի շր ջա նում 

ար հեստ նե րի վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե

րի ձևա վոր ման աշ խա տանք նե րի իրա կա նա

ցում: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի շր ջա նում աշ խա տան

քային հա րա բե րու թյուն նե րի ֆոր մալ բնու

թագ րիչ նե րի և կար գա վո րիչ նե րի վե րա

բերյալ տե ղե կաց վա ծու թյան բարձ րա ցում, 

ֆոր մալ զբաղ վա ծու թյան հա մա կար գում 

երի տա սարդ նե րի ներգ րավ վա ծու թյան շա

հագրգ ռում:

l	  Փոր ձաշր ջա նի ֆոր մա լա ցում և երի տա սար

դի ու գործատուի հա մար փո խա դարձ երաշ

խիք նե րի ապա հո վում իրա վա կան մա կար

դա կում: 

l	 Ինք նա կեն սագ րա կա նի՝ որ պես գործատուին 

ներ կա յա նա լու առաջ նային մի ջո ցի վե րա

բե րյալ տե ղե կատ վու թյան և գի տե լիք նե րի, 

հմ տու թյուն նե րի տրա մադ րում երի տա սարդ

նե րին: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի ար տագ նա աշ խա տան

քի մեկ նե լու հա մար ներ մու ծել կար գա վո րիչ 

հա մա կարգ. Հա յաս տա նում երի տա սարդ նե

րի հա մար կար ևո րա գույն գոր ծոնն ըն տա

նիքն է, ուս տի հենց այդ գոր ծո նը՝ ծնող նե րի 

ներգրա վու մը, կա րող է ազ դե ցիկ լի նել այդ 

գոր ծըն թա ցում: 

l	 Մաս նա գի տա կան պրակ տի կայի վե րահս կում 

և աշ խա տա շու կայի ար դի պա հանջ նե րին 

հա մա պա տաս խա նե ցում: 

l	 Ներդ նել ոչ ֆոր մալ կր թու թյան ար դյունք նե րի 

ճա նա չե լիու թյան հա մա կարգ, ինչն օգ տա

կար կլի նի երի տա սարդ նե րին՝ իրենց կա րո

ղու թյուն ներն ու գի տե լիք նե րը գոր ծա տո ւին 

ցույց տա լու հա մար, նաև՝ գոր ծա տո ւին՝ 

հաս կա նա լու հա մար, թե երի տա սարդ նե րի 

հա ճա խած դա սըն թաց նե րը հա մա պա տաս
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 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

խա նում են որո շա կի նվա զա գույն պա հանջ

նե րին:

l	  Հաշ ման դա մու թյուն կամ առող ջա կան 

խնդիր ներ ու նե ցող երի տա սարդ նե րի հա

մար ստեղ ծել տե ղե կատ վու թյան հա մա

պա տաս խան միաս նա կան աղ բյուր, որ տեղ 

յու րա քան չյուր երի տա սարդ իր կա րիք նե րին 

հա մա պա տաս խան կկա րո ղա նա գտ նել աշ

խա տանք:

l	  Միաս նա կան տե ղե կատ վա կան, ինչ պես նաև 

հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց հա մա

կար գի ստեղ ծու մը, բա ցի ին տեր նե տայի նից, 

կա րող է ապա հո վել նաև այլ հար թակ, քա նի 

որ Հա յաս տա նում հա մա ցան ցը դեռևս ոչ բո

լոր հա մայնք նե րում է լիար ժեք հա սա նե լի, և 

ոչ բո լորն ու նեն հա մա կար գիչ ներ, իսկ ու նե

նա լու դեպ քում էլ ոչ բո լոր երի տա սարդ ներն 

են լիար ժեք տի րա պե տում հա մա կարգ չին: 

l	 Ա վե լաց նել կես դրույ քով աշ խա տա տե ղե րի 

քա նա կը, ին չը երի տա սարդ նե րին թույլ կտա 

հա մա տե ղել աշ խա տան քը և ու սու ցու մը՝ ու

սուց ման տա րի նե րին ձեռք բե րե լով մաս նա

գի տա կան կամ ուղ ղա կի աշ խա տան քային 

փորձ: 

l	 Ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյունն ապա

հո վող պե տա կան և այլ մար մին նե րում 

մշտա դի տարկ ման և գնա հատ ման հա մա

կար գի ներդ րում:
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 սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյուն

Հապավումներ

ՀՈՒԵ հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ 

ՄԱԶԾ ՄԱԿ ի Զար գաց ման ծրա գիր 

ԶՊԾ Զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյուն

ԶՏԿ Զբաղ վա ծու թյան տա րած քային կենտ րոն 

ԱՍՀՆ Աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն

 ՍԵՀՆ Սպոր տի և երի տա սար դու թյան հար ցե րի նա խա րա րու թյուն




