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Աշխատաշուկայի պահանջարկի ուսումնասիրություն. գործատու-երիտասարդ-ուսումնական հաստա
տություն համագործակցության ինստիտուցիոնալիզացման հեռանկարները (Սոցիոլոգիական հետա
զոտության արդյունքների վերլուծություն) / Եր.: Երիտասարդական միջոցառումների իրականացման
կենտրոն, 2014, 80 էջ:

Սույն զեկույցի առաջին բաղադրիչն ուղղված է ուսումնասիրելու աշխատաշուկայի պահանջարկը,
այն է՝ դուրս բերելու աշխատաշուկայում պահանջված, գործատուների կողմից երիտասարդներից
ակնկալվող հիմնական հատկանիշները՝ անձնային և մասնագիտական, ինչպես նաև երիտասարդ
կադրերին բնորոշ հատկանիշները և երիտասարդի ստացած կրթության դերը, առաջարկելու գոր
ծատու-երիտասարդ հարաբերությունների կայացմանն ուղղված ինստիտուցիոնալիզացման մեխա
նիզմներ: Հետազոտության մյուս բաղադրիչն ուղղված է բացահայտելու, թե որքանով է այսօր աշխա
տաշուկան պատրաստ ներգավելու հաշմանդամություն ունեցող անձանց:
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Հարգելի՛ ընթերցող,
2013 թվականին ՀՀ սպորտի և երիտասարդության հարցերի նախարարության և Միացյալ
ազգերի կազմակերպության առաջարկով, Երիտասարդական ուսումնասիրությունների
ինստիտուտի խորհրդի որոշմամբ, իրականացվեց «ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության
հիմնախնդիրները» հետազոտությունը: Հետազոտության ներկայացումից և հանրային
քննարկումներից հետո պարզ դարձավ, որ հետազոտության որոշ բաժիններ, պայմա
նավորված վերլուծության ծավալային սահմանափակմամբ, խորը և համակողմանի չեն
ներկայացնում հիմնախնդիրը և չեն ամփոփում ստացված տվյալների ամբողջական
պատկերը: Այս տարի Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի խոր
հուրդը միաձայն որոշեց առավել ամբողջական անդրադառնալ վերոհիշյալ զեկույցի
բաժիններից մեկին, այն է՝ «Կրթական համակարգի և աշխատաշուկայի փոխպայմա
նավորվածությունները» բաժնին՝ ոչ միայն իրականացնելով առկա հետազոտական
տվյալների առավել խորքային վերլուծություն, այլև աշխատաշուկայի սպասելիքների
որակական ուսումնասիրություն:
Այժմ Ձեր դատին է հանձնվում «Աշխատաշուկայի պահանջարկի ուսումնասիրություն.
գործատու-երիտասարդ-ուսումնական հաստատություն համագործակցության ինստի
տուցիոնալիզացման հեռանկարները» սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների
վերլուծությունը: Այն ուղղված է այնպիսի խնդիրների ուսումնասիրմանը, ինչպիսիք են
տնտեսության առանցքային ոլորտներում աշխատուժի պահանջարկի գնահատումը,
բարձրագույն կրթության առաջարկի և պահանջարկի մարտահրավերները, բարձրագույն
կրթության աշխատուժի պահանջարկի գնահատումը և կանխատեսումը, կրթական հա
մակարգի և գործատուների համագործակցության առանձնահատկությունները, աշ
խատաշուկա-կրթական համակարգ համագործակցության նախընտրելի մոդելների
ուսումնասիրումը և այլ կարևոր խնդիրներ: Հատուկ ուշադրություն է հատկացված աշ
խատաշուկայում հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների հիմնախնդիրների վեր
լուծությանը:
Հուսով ենք, որ հետազոտությունն օգտակար և հետաքրքիր կլինի ընթերցողների լայն
շրջանակի համար, և ուրախ կլինենք, եթե զեկույցում արծարծված խնդիրների վերա
բերյալ լսենք բոլոր շահագրգիռ անձանց մտահոգությունները, դիտողությունները և
առաջարկությունները:

Հարգանքով` Արսեն Քարամյան
ՀՀ սպորտի և երիտասարդության
հարցերի նախարարի տեղակալ
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ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐ
ԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱ
ՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Հարգելի ընթերցող,
Ուրախ ենք ներկայացնել Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի
կողմից իրականացված «Աշխատաշուկայի պահանջարկի ուսումնասիրություն. գործա
տու-երիտասարդ-ուսումնական հաստատություն համագործակցության ինստիտուցիո
նալիզացման հեռանկարները» սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների վերլու
ծությունը:
Երիտասարդների զբաղվածությունն արդիական խնդիր է ոչ միայն մեր երկրում, այլ
զարգացած շատ երկներում, ինչին ուղղված բազմաթիվ մեխանիզմներ են մշակվում և
ներդրվում: Մեր երկրի երիտասարդության 28 տոկոսի զբաղվածության պայմաններում
միայն 1/3-ն է աշխատում իր մասնագիտությամբ, ինչը մասնագիտական կողմնորոշման
ևաշխատաշուկայի պահանջների անհամապատասխանության մտահոգության առիթ է:
Մեր հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ մասնագիտական կրթության համակարգն իր
աճի տեմպերով հետ է մնում աշխատաշուկայի պահանջներից: Երբ կրթական հաստա
տությունները կողմնորոշված են միայն դեպի մասնագիտությունների առկա շրջանակը,
ապա որոշ մասնագիտացումների համար աշխատաշուկայում առաջանում է աշխատու
ժի ավելցուկ, իսկ մյուս մասնագիտությունների համար զգալի պակասորդ է նկատվում:
Հույս ունենք, որ հետազոտության արդյունքները հիմք կծառայեն կիրառելու մասնագի
տական կողմնորոշման համակարգի ողջ ներուժը, արդիականացնելու մասնագիտութ
յան կրթական ծրագրերը, ինչպես նաև մշակելու և ներդնելու մարդկային ռեսուրսների
կառավարման այնպիսի մեխանիզմներ, որոնք ուղղված կլինեն երիտասարդ կադրերի
անձնային և մասնագիտական աճին:
«Աշխատաշուկայի պահանջարկի ուսումնասիրություն. գործատու-երիտասարդ-ուսում
նական հաստատություն համագործակցության ինստիտուցիոնալիզացման հեռան
կարները» վերլուծությունը օգտակար կարող է լինել ինչպես երիտասարդի, այնպես էլ
կրթության ևաշխատաշուկայի պատասխանատուների համար:
Հաջողություն ենք մաղթում երիտասարդներին և գործատուներին՝ փոխշահավետ մաս
նագիտական ևաշխատանքային գործունեություն ծավալելու սպասումով:

Երիտասարդական
ուսումնասիրությունների
ինստիտուտի թիմ
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Ներածություն
Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից իրա
կանացված (այսուհետ՝ ԵՈւԻ) «ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմ
նախնդիրները» հետազոտության արդյունքները ցույց տվեցին, որ մասնա
գիտական կրթություն ստացած բազմաթիվ երիտասարդներ գործազուրկ
են, միևնույն ժամանակ գործատուների մեծ մասը նշում էին, որ կարիք
ունեն որոշակի որակներ ունեցող աշխատողների: Չնայած որ կրթության
և աշխատաշուկայի կապի առանձնահատկությունները մշտապես եղել են
պետության տարբեր օղակների, միջազգային և տեղական կազմակերպու
թյունների ուշադրության կենտրոնում, այսօր կարիք կա խորությամբ հաս
կանալու կրթություն և աշխատաշուկա կապի բնույթը, ինչպես նաև բացա
հայտելու, թե որ մեխանիզմները կարող են ամրապնդել այս կապը:
Այս հետազոտությունը ունի երկու հիմնական բաղադրիչ: Առաջին բաղադ
րիչով հետազոտության նպատակն է ուսումնասիրել աշխատաշուկայի
պահանջարկը, այն է՝ դուրս բերել աշխատաշուկայում պահանջված, գոր
ծատուների կողմից երիտասարդներից ակնկալվող հիմնական հատկանիշ
ները՝ անձնային և մասնագիտական, ինչպես նաև երիտասարդ կադրերին
բնորոշ հատկանիշները՝ անձնային և մասնագիտական գործատուների
նկարագրությամբ, մի քանի վարկանիշային մասնագիտությունների օրի
նակով խորությամբ ուսումնասիրել գործատու-երիտասարդ հարաբերու
թյունների կայացման գործընթացում ուսումնական հաստատության և երի
տասարդի ստացած կրթության դերը, առաջարկել գործատու-երիտասարդ
հարաբերությունների կայացմանն ուղղված ինստիտուցիոնալիզացման
մեխանիզմներ:

|

Հետազոտության մյուս բաղադրիչն ուղղված է բացահայտելու, թե որքա
նով է այսօր աշխատաշուկան պատրաստ ներգավելու հաշմանդամություն
ունեցող անձանց: ԵՈւԻ «ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախն
դիրները» հետազոտության շրջանակներում գործատուների հետ իրակա
նացված հարցազրույցները ցույց տվեցին, որ գործատուներից քչերն են
տեղեկացված հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների զբաղվածու
թյան ապահովմանբ ուղղված պետական ծրագրերի մասին, և ընդհանուր
առմամբ բավականին փակ են հաշմանդամների հետ հաղորդակցության
համար: Այս հետազոտության շրջանակներում փորձ կարվի հասկանալ,
թե որքանով են տեղեկացված գործատուները պետական ծրագրերից, ինչ
վերաբերմունք ունեն հաշմանդամություն ունեցող անձին աշխատանքի ըն
դունելու հանդեպ:
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 ետազոտու
Հ
թյան նպատա
կը, 
խնդիրնե
րը և մեթոդաբա
նությունը
Հետազոտա
կան խնդիրնե
րը
Հետազոտության խնդիրները ներկայացված են ստորև.

Խնդիր 1.

Պարզել գործատուների պահանջները/ակնկալիքները երիտա
սարդներից

1.	Պարզել

գործատուների

պատկերացումները/պահանջները

իրենց անհրաժեշտ աշխատակցի մասին
2.	Պարզել գործատուների առաջնահերթությունները աշխատա
կից, երիտասարդ աշխատակից ընդունելիս
3.	Պարզել երիտասարդների մասնագիտական և անձնային
որակների համապատասխանությունը գործատուների ակնկա
լիքներին/պահանջներին՝ ըստ գործատուների կարծիքի
4.	Պարզել գործատուների ակնկալիքներին երիտասարդ կադրե
րի համապատասխանության հարցում կրթական հաստատու
թյան և ստացած կրթության դերը
5.	Պարզել գործատուների վերաբերմունքը երիտասարդ կադրե
րի լրացուցիչ կրթություն ստանալու վերաբերյալ
6.	Պարզել գործատուների պատկերացումները երիտասարդ
կադրերի աշխատանքային հմտությունների զարգացման գոր
ծում սեփական ներդրման վերաբերյալ

ՀԵՏԱԶՈ
ՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Խնդիր 2.

|

Գնահատել ռազմավարական ոլորտներում աշխատաշուկայի
պահանջարկը կրթական համակարգի հետ կապի տեսան
կյունից:

1.

Կոնկրետ մասնագիտությունների համար պարզել զարգաց
ման ուղղությունները

2.

Իրականացնել կոնկրետ մասնագիտությունների համար կրթա
կան համակարգի առաջարկի կանխատեսումներ

Խնդիր 3.

Պարզել գործատու-երիտասարդ հարաբերությունների ինստի
տուցիոնալիզացման հնարավորությունները

1.	Պարզել գործատուների ընդհանուր պահանջները երիտա
սարդներից
2.

Պարզել այդ պահանջների վերաբերյալ աշխատանք փնտրող
երիտասարդներին տեղեկացնելու հնարավոր ուղիները/մեխա
նիզմները

3.	Պարզել

գործատու-ուսումնական

հաստատություն

հաստատման և զարգացման հնարավոր ուղիները

կապի
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Խնդիր 4.

Պարզել գործատու-հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդ
հարաբերությունների հաստատման առանձնահատկություն
ները

1.	Պարզել գործատուների պատկերացումները և վերաբերմուն
քը հաշմանդամություն ունեցող անձի/երիտասարդի, երիտա
սարդ աշխատակցի, նրա հետ հարաբերությունների վերաբե
րյալ
2.	Պարզել գործատուների պատկերացումները և դիրքորոշումը
հաշմանդամություն ունեցող անձանց աշխատանքի տեղավոր
մանն ուղղված պետական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկաց
ման հնարավոր ուղիները

Հետազոտության մեթոդաբանությունը
Հետազոտական խնդիրներին ուղղված կիրառվել են տեղեկատվության
ստացման հետևյալ մեթոդները՝
Փաստաթղթերի ուսումնասիրություն
Տնտեսական ցուցանիշների, աշխատանքի հայտարարությունների վերլու
ծության հիման վրա ուսումնասիրվել են, թե որոնք են ներկայումս պահանջ
ված մասնագիտությունները, մասնագիտական կրթությանը վերաբերող
հիմնական վիճակագրական տվյալների հիման վրա դուրս են բերվել, թե
որոնք են կրթական համակարգում ներկայումս պահանջված մասնագիտու
թյունները:
Երկրորդային վերլուծություն
Տվյալների երկրորդային վերլուծության համար հիմք են հանդիսացել ԵՈւԻ
«ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները» հետազոտու
թյան բազաները՝ երիտասարդների հետ հարցազրույցներ, գործատուների
և փորձագետների հետ հարցազրույցներ:

ՀԵՏԱԶՈ
ՏՈՒԹՅԱՆ ՆՊԱՏԱԿԸ, ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
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Փորձագիտական հարցազրույցներ
Կրթություն-աշխատաշուկա-երիտասարդ կապի առկա միտումները հաս
կանալու նպատակով իրականացվել են փորձագիտական հարցազրույց
ներ հետ: Հետազոտությանը մասնակցել են 10 փորձագետներ ՀՀ սպորտի
և երիտասարդության հարցերի, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի,
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարություններից, ինչպես նաև երիտա
սարդ-ուսումնական հաստատություն-գործատու կապն ապահովող հասա
րակական կազմակերպությունների և կադրային գործակալությունների
մասնագետներ: Փորձագետների ընտրության հիմքում եղել է վերջիններիս
տեղեկացվածությունը և ակտիվ ներգրավվածությունը կրթություն-աշխա
տաշուկա կապի ապահովման տարբեր փուլերում:
Որակական հարցազրույցներ գործատուների հետ
Հետազոտության գլխավոր նպատակներից մեկը երիտասարդների և կր
թական հաստատությունների նկատմամբ գործատուների ակնկալիքները և
պահանջները հասկանալն էր: Այդ նպատակով իրականացվել է 24 խորին
հարցազրույց գործատուների հետ: Ընտրանքի համար հիմք է հանդիսացել
ՀՀ արդարադատության նախարարության պետական ռեգիստրի գործա
կալությունում գրանցված կազմակերպությունները: Մասնավորապես ընտ
րանքում ներգրավվել են փոքր, միջին և խոշոր ձեռնարկությունները, ընկե
րություններ ներկայացված բոլոր ոլորտներից: Հետազոտությունն իրակա
նացվել է Երևանում և ՀՀ 8 մարզերում:
Ֆոկուս խմբային քնարկումներ
Ուսումնական հաստատություն-գործատու կապի մասին երիտասարդների
ընկալումները և ակնկալիքները պարզելու նպատակով իրականացվել են
12 ֆոկուս խմբային քննարկում աշխատող երիտասարդների հետ: Որպես
ֆոկուս խմբային քննարկման մասնակիցներ ընտրվել են միջին մասնագի
տական, բակալավրի և մագիստրոսական կրթություն ստացած երիտա
սարդներ: 5 ֆոկուս խմբային քննարկում իրականացվել է Երևանում, 7-ը`
մարզերում:
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ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐ
ԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱ
ՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Արդյունքներ
Հետազոտության արդյունքում դուրս են բերվել աշխատաշուկայում պա
հանջված մասնագիտությունների ցանկը, գործատուների ակնկալիքները
երիտասարդ մասնագետից:
Ներկայացվել են գործատու-երիտասարդ-ուսումնական հաստատություն
համագործակցության մոդելներ:

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Արդյունք
ների վերլուծու
թյուն
 ասնագի
Մ
տական կրթու
թյան և աշխատա
շուկայի միջև
առկա հիմ
նախնդիրնե
րը. երկրորդային վեր
լուծություն
Համաձայն ՀՀ կառավարության կողմից 2012թ.ին մշակված՝ ՀՀ զբաղվա
ծության 2013-2018թթ.-ի ռազմավարության որպես քաղաքականության
հիմնական ուղղություն կարևորվում է աշխատաշուկա-կրթական համա
կարգ կապի ապահովումը: Այս ուսումնասիրության մեջ մասնավորապես
հաշվի են առնվել հետևյալ 3 հիմնական ուղղությունները1.
ա) աշխատաշուկայի միտումների և կանխատեսումների հենքի վրա հան
րակրթական, նախնական մասնագիտական, միջին մասնագիտական
և բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական պատվերի
ձևավորման նոր մեխանիզմների ներդրում,
բ)

որակավորումների ազգային շրջանակի սահմանման հետևյալ ամբող
ջական մեխանիզմի ապահովում` զբաղմունքների դասակարգիչ-մաս
նագիտությունների բնութագրեր-կրթական չափորոշիչներ-կրթական
ծրագրեր, որի իրականացման արդյունքներով նաև` կրթական որակի
համալիր գնահատում,

գ)

մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ներդրում, որը պետք է
հասու լինի հանրակրթությունից սկսած և զբաղվածության կարգավի
ճակի, մասնագիտական կարիերայի բոլոր փուլերում:

Նախանշված ուղղությունների իրականացման արդյունքների շարքում
կարևորվել են.
1)

ըստ տնտեսության առանձին ոլորտների, ճյուղերի և պահանջվող
մասնագիտությունների աշխատուժի ներգրավման, ինչպես նաև ինք
նազբաղվածության խրախուսման պայմանների ու հնարավորություն
ների բարելավումը,

1

Հայաստանի Հանրապետության զբաղվածության 2013-2018 թվականների
ռազմավարություն, էջ 32:
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2)

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐ
ԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱ
ՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

տնտեսություն – աշխատաշուկա – կրթական համակարգ մշտական և
համակարգված փոխկապվածության հիմքերի ստեղծում և զարգացու
մը,

3)	մասնագիտական կողմնորոշման գործուն համակարգի ներդրումը,
Ակնհայտ է, որ այս ուղղությամբ որոշակի աշխատանքներ իրականացվում
են: Մասնավորապես ՀՀ կառավարության մեկ այլ որոշմամբ2, որը պետք
է ուժի մեջ մտնի 2015թ.-ի հունվարի 1-ից նախատեսվում է խմբագրել և
կրճատել մասնագիտական կրթության մասնագիտությունների և որակա
վորումների ցանկը` որոշակիորեն համապատասխանեցնելով այն աշխա
տաշուկայի և կրթական համակարգի առկա պահանջներին: Սակայն խնդրի
կարգավորման ուղղությամբ որևէ էական առաջընթաց դեռևս չի նկատվում:
Գործատու-երիտասարդ-ուսումնական հաստատություն համատեքստում
առկա խնդիրները կարելի է համակարգել երեք հիմնական ուղղությամբ.
1)

ՀՀ-ում մասնագիտական կրթության համակարգի և աշխատաշու
կայի շահերի վեկտորները տարբեր ուղղություններ ունեն, ինչը
հակասություն է առաջացնում ուսումնական հաստատությունների շր
ջանավարտ հանդիսացող երիտասարդ մասնագետների կողմից առա
ջարկվող ծառայությունների կառուցվածքի, որակի և քանակի և տն
տեսության իրական պահանջարկի միջև: Ներկայումս մասնագիտա
կան կրթության համակարգը հիմնականում ուղղորդված է սեփական
ծառայությունների անմիջական սպառողների՝ դիմորդների և նրանց
ծնողների վրա: Արդյունքում ՄՄՈՒՀ-երը և ԲՈՒՀ-երը իրականացնում
են դասավանդումը այն ուղղություններով և մասնագիտացումներով,
որոնք առավել պահանջված են կրթական ծառայությունների շուկայի
տվյալ սուբյեկտների, ոչ թե արտաքին սպառողների (հասարակություն,
գործատու) կողմից:

2)

Ազատ շուկայական հարաբերությունների համատեքստում սկզբուն
քորեն փոխվել են աշխատանքային հարաբերությունների բնույթը,

2

ՀՀ կառավարության որոշում ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության
մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկը հաստատելու մասին:

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
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աշխատաշուկայի կարգավորման սկզբունքներն ու մեխանիզմները,
ինչպես նաև աշխատաշուկայում պահանջարկի և առաջարկի ձևա
վորման օրինաչափությունները: Մասնագիտությունների ու զբաղ
մունքների ոլորտը դարձել է առավել դինամիկ, բազմագործոն և
դժվար կանխատեսելի, արդյունավետ չի գործում մասնագետների
պատրաստման պետական պատվերի համակարգը, ինչի հետևանքով
Հայաստանի աշխատաշուկայում առկա է որակական և քանակական
շարունակական անհավասարակշռություն, որն արտահայտվում է գոր
ծազրկության բարձր իրական մակարդակով, որոշ մասնագիտություն
ների գծով` կադրերի գերարտադրությամբ և որոշ դեպքերում` պա
հանջարկ ունեցող մասնագետների պակասուրդով: Այսպես օրի
նակ, միայն տնտեսագետների և իրավաբանների առաջարկը ՀՀ-ում մի
քանի անգամ գերազանցում է պահանջարկին: Մինչդեռ բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում շարունակվում է այդ ուղություն
ներով մասնագետների զանգվածային պատրաստում: Ընդ որում, թե՛
սովորող ուսանողներին և թե՛ նրանց ծնողներին երբեմն հայտնի է, որ
գործատուների համար առավել պահանջված են կիրառական, արհես
տակցական հմտություններ ունեցող մասնագետները: Այստեղ արդեն
հիմնական խնդիրը տեղեկատվության պակասն է, կամ դիմորդների ոչ
ճիշտ մասնագիտական կողմնորոշումը կամ ապատեղեկատվությունը:
3)

Երրորդ խնդիրը վերաբերում է ՀՀ մասնագիտական կողմնորոշման
համակարգի ոչ արդյունավետ գործառնությանը: Ինչպես վկայում
են ՀՀ-ում իրականացված մի շարք հետազոտություններ, այդ թվում
նաև ԵՈւԻ կողմից իրականացված «ՀՀ երիտասարդների զբաղվածու
թյան հիմնախնդիրները» հետազոտության և այս հետազոտության ար
դյունքները, երիտասարդների համար մասնագիտության ընտրության
հարցում առաջնային գործոն է հետագայում բարձր աշխատավարձ
ստանալու ակնկալիքը: Այնուհետև կարիերային աճի հնարավորու
թյունը, ինչը իր հերթին, ինչպես վկայում են փորձագետները, նույնպես
ֆինանսական բարեկեցության գրավական է հանդիսանում: Մինչդեռ
այնպիսի ոչ պակաս կարևոր գործոններ, ինչպիսիք են հասարակու
թյան կողմից հարգված մասնագիտություն ունենալը, աշխատանքի
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ստեղծագործական առանձնահատկությունը և հետաքրքիր լինելը,
ինքնաիրացման հնարավորությունը, որպես կանոն մասնագիտության
ընտրության հարցում որոշիչ չեն լինում:
Բարձրագույն կրթության առկայությունը ներկայումս դիտարկվում է որպես
որոշակի պարտադիր պայման, անհրաժեշտություն: Ընդ որում, դպրոցը
դիտվում է որպես նախապատրաստական փուլ ԲՈՒՀ ընդունվելու համար,
իսկ բարձրագույն կրթությունը դիտարկվում է որպես կյանքում հաջողու
թյան հասնելու պարտադիր պայման:

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
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Տնտեսու
թյան առանց
քային ոլորտ
ներում աշ
խատուժի
պահանջար
կի գնահատում
Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ3 հեռանկարային զարգաց
ման ռազմավարական ծրագրի հիմք են հանդիսանում 4 հիմնական գերա
կայություններ՝
1)

Զբաղվածության ընդլայնում

2)	Մարդկային կապիտալի զարգացում
3)	Սոցիալական պաշտպանության համակարգի բարելավումը
4)	Կառավարման համակարգի ինստիտուցիոնալ արդիականացում
Նշված գերակայություններից առաջին երկուսը անմիջական առնչություն
ունեն կրթություն-աշխատաշուկա կապի հետագա զարգացման պլանա
վորման հետ:
Դեռևս 2011 ՀՀ արդյունաբերության նախարարության կողմից մշակվել են
ՀՀ տնտեսության ճյուղային զարգացման ռազմավարությունները, որոնք
ներառված են վերը նշված ռազմավարական ծրագրում: Ուսումնասիրու
թյունն ընդգրկել է ՀՀ կառավարության կողմից հաստատված հայեցակար
գերը և ծրագրերը, որոնք առնչվել են տնտեսության որևէ ճյուղի գերակա
յությանը կամ առաջնայնությանը, ինչպես նաև զարգացման նպատակնե
րին և ռազմավարությանը: Ընտրվել են ստորև թվարկված ոլորտները.
1.

Գյուղատնտեսություն

2.

Զբոսաշրջություն

3.	Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցման տեխնոլոգիաներ
4.

3

Մշակող արդյունաբերության ճյուղեր
-

Ճշգրիտ ճարտարագիտություն

-

Դեղագործություն և բիոտեխնոլոգիաներ

Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 հեռանկարային զարգացման
ռազմավարություն, էջ 16:
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-

Գինեգործություն և կոնյակագործություն

-

Տեքստիլ արդյունաբերություն

-

Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն

-

Ոսկերչություն, ադամանդագործություն և ժամագործություն

Չնայած որ ճյուղային զարգացման գերակայություններն ընդհանուր առ
մամբ պահպանվել են, այնուամենայնիվ ներկայիս աշխարհաքաղաքական
պայմաններում, երբ Հայաստանի Հանրապետությունը անդամագրվեց Եվ
րասիական Տնտեսական Միությանը, Ուկրաինական ճգնաժամի պայման
ներում և դրանից բխող՝ Ռուսաստանի հանդեպ արևմուտքի պատժամիջոց
ների համատեքստում, կրթութական համակարգի, աշխատաշուկայի վրա
ազդող գործոնները կարող են որոշակի փոփոխություններ մտցնել.
1)	հանրապետության ռազմավարական զարգացման ճյուղային գերակա
յություններում
2)

կրթական հաստատությունների կողմից իրականացվող աշխատաշու
կային ուղղված քաղաքականության վրա

3)

երիտասարդների մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացների
վրա

Անշուշտ ներկայիս մարտահրավերները դեռևս խորապես ուսումնասիրված
չեն, սակայն դրանք պետք է հաշվի առնվեն հայեցակարգերի մշակման ըն
թացքում:

|

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Գծապատկեր 1 Ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածության կառուցվածք, տո
կոս ընդամենի նկատմամբ4

0%		20%		40%		60%

2012

18.8
9.4
17.7
54.1

2017

19.9
9.8
17.5
52.7

2021

21.2
10.8
17.5
50.5

2025

22.4
12
17.4
48.3

Արդյունաբերություն
Շինարարություն
Առևտուր
Այլ

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերից արդյունաբերությունը զբաղվածու
թյան ընդլայնման ռազմավարության առանցքային ոլորտներից մեկն է
հանդիսանում: Նման շեշտադրումը անշուշտ ենթադրում է նաև ուսումնա
կան հաստատությունների շրջանավարտների մասնագիտական նախընտ
րությունների որոշակի փոփոխություն:
Ըստ կանխատեսումների փոփոխության են ենթարկվելու նաև մյուս ճյու
ղերը, մասնավորապես՝ ծառայությունների ոլորտում զբաղվածությանը,
որի մասնաբաժինը ոչ գյուղատնտեսական հատվածի զբաղվածության կա
ռուցվածքում նվազելու է: Զարգացումների նման կանխատեսումները պայ
մանավորված են այն հանգամանքով, որ ծառայությունների շարքում տն
տեսական աճի և զբաղվածության ընդլայնման մեծ պոտենցիալ ունեցող
4
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ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

ոլորտների (մասնավորապես՝ տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և տու
րիզմը սպասարկող ենթակառուցվածքներ) հետ մեկտեղ առկա են ավելցու
կային զբաղվածությամբ բնութագրվող ոլորտներ:
Հանրային հատվածում զբաղվածության ավելացման հնարավորություն չի
դիտարկվում: Այնպիսի ոլորտներում, ինչպիսիք են առողջապահությունը և
հանրակրթությունը, գոյություն ունեցող մարդկային ռեսուրսների ավելցու
կը պայմանավորում է ապագայում այդ հատվածներում զբաղվածների թվի
ավելացման սահմանափակումները: Զբաղվածության կրճատում հնարա
վոր է տեղական ինքնակառավարման համակարգում արդյունավետության
բարձրացմանն ուղղված համայնքների միավորման ծրագրի իրականաց
ման դեպքում, սակայն զբաղվածների թվի էական փոփոխություններ հան
րային կառավարման ոլորտում չեն ակնկալվում:
Ընդհանուր առմամբ, գյուղատնտեսության ոլորտում զբաղվածների թվի
ավելացում նույնպես չի ծրագրվում: Ոլորտի հետագա զարգացումը հիմնա
կանում պետք է պայմանավորված լինի արտադրողականության մակար
դակի աճով: Միևնույն ժամանակ, գյուղատնտեսության արտադրողակա
նության մակարդակի աճին զուգընթաց կամ որպես այդ աճի ապահովման
հենարան, գյուղական վայրերում պետք է ավելանան գյուղատնտեսական
արտադրական շղթայի մեջ մտնող ոչ գյուղատնտեսական զբաղվածության
հնարավորությունները: Նոր աշխատատեղերի ստեղծման հնարավորու
թյուններ պետք է բացվեն մատակարարման օղակում (սերմեր, տնկիներ,
մեքենա-սարքավորումներ), արտադրական գործընթացի սպասարկման
և իրացման օղակներում: Այս առումով կարևոր է ընդգծել, որ ՀՀ Կառա
վարությունը պետք է մշակի ներկայումս իր կողմից սուբսիդավորվող մի
ջոցառումներից ելքի ծրագիր, ինչը հիմք կնախապատրաստի մասնավոր
հատվածի կողմից այդ գործառույթները իր վրա վերցնելու համար: Գյու
ղատնտեսական արտադրանքի լիարժեք արժեքային շղթայի ձևավորման
պարագայում ակնկալվում է գյուղական վայրերում գյուղատնտեսությունից
դուրս զբաղվածների թվի ավելացում 8 հազարով մինչև 2017թ. և լրացու
ցիչ 10 հազարով՝ 2017-2025թթ. ընթացքում:
Հայտնի է, որ ցանկացած ապրանքի կամ ծառայության նկատմամբ պահան
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ջարկը նախ և առաջ պայմանավորված է դրա սպառողական հատկություն
ներով և սպառման (կրթական ծառայությունների դեպքում՝ մասնագիտա
կան կարողությունների արդյունավետ իրացման) հնարավորություններով:
Ընդ որում պահանջարկը պայմանավորված է սպառողների առանձնահա
տուկ ակնկալիքներով: Կրթական ծառայության՝ իբրև ապրանքի առանձ
նահատկությունն այն է, որ դրա սպառողների մի մասը ապրանքը սպառում
է, ոչ թե գնելով անմիջական թողարկողից (օր.՝ ԲՈՒՀ-ից), այլև տվյալ կր
թական հաստատության մատուցած ծառայությունն արդեն գնած անհատ
ներից (ԲՈՒՀ-ի շրջանավարտներից): Այսպիսով կարելի է տարբերակել կր
թական ծառայությունների սպառողների երկու խումբ՝ ներքին և արտաքին
սպառողներ.

Գծապատկեր 2 Կրթական ծառայությունների սպառողները5

Կրթական ծառայությունների սպառողներ

Ներքին սպառողներ

Ուսանողներ

Գործատուներ

Արտաքին սպառողներ

Պետություն

Հասարակություն

Միջազգային
աշխատաշուկա

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկեր 2-ից կրթական ծառայության, իբրև ապ
րանքի սպառողներ են հանդիսանում.

5

ՀՀ-ում բարձրագույն տնտեսագիտական կրթությամբ մասնագետների պահանջարկի
գնահատումը և կանխատեսումը, էջ 7, Երևան 2014
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1.

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐ
ԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱ
ՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Դիմորդ ուսանողները, որպես կրթական ծառայության անմիջական
գնորդներ, որոնց հիմնական նպատակն ինքնաիրացումը աշխատա
շուկայում և հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում,

2.

Գործատուները, որպես որոշակի կարողություններով օժտված ան
հատների մասնագիտական ունակությունների գնորդներ,

3.

Պետությունը, որպես և՛ գործատու, պետական ծառայության անմիջա
կան գնորդ՝ պետական պատվերի շրջանակներում, և՛ որպես մասնա
գիտական որոշակի ունակություններով օժտված անհատների և գոր
ծատուների միջի իրավահարաբերությունների համակարգող մարմին,

4.

Միջազգային աշխատաշուկայի սուբյեկտները

5.

Հասարակությունը

Պարզ տրամաբանությունը և դասական տնտեսագիտության կանոնները
ենթադրում են, որ թե՛ բուհերը (համապատասխան մասնագիտություններ
թողարկելիս), թե դիմորդները (մասնագիտություններ ընտրելիս) պետք է
առաջնորդվեն պետական և մասնավոր հատվածների ներկայացրած պա
հանջարկի մեծությամբ և աշխատաշուկայում մասնագիտությունների ար
դյունավետ իրացնելու հնարավորությամբ: ՀՀ-ում, սակայն ինչպես ցույց են
տալիս ԵՈւԻ-ի կողմից իրականացված նախորդ և ներկայիս հետազոտու
թյունները, առկա են այս մոդելի իրագործմանը խոչընդոտող մի շարք խն
դիրներ:
ՀՀ բուհական երկաստիճան համակարգում կրթական անհրաժեշտ տեղերի
տարեկան հաշվարկն ու ՀՀ ԿԳՆ կողմից մասնագիտական տարբեր ուսում
նական հաստատություններին տեղերի հատկացումն իրականացվել են ոչ
թե տնտեսական հաշվարկի ու աշխատաշուկայում առաջարկ-պահանջար
կի հարաբերակցության հիման վրա, այլ ապրիորի: Ավելին, 2007-2012 թթ
ՀՀ ԿԳՆ-ն հատկապես պետական բուհերին թույլատրել է լրացուցիչ ընդու
նել նախապես տրված կրթական տեղերից 20-30%-ով ավելի ուսանողներ:
Ընդ որում այս միտումը պահպանվում է անկախ այն փաստից, որ որոշ մաս
նագիտությունների գծով շուկայում լճացում է նկատվում:
Այսպիսով կարող ենք եզրակացնել, որ չնայած այն փաստին որ տնտեսու
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թյան որոշ ճյուղերում, մասնավորապես ծառայությունների մատուցման
ոլորտում զբաղվածության կրճատում է կանխատեսվում, կրթական համա
կարգը շարունակում է լճացնել աշխատաշուկան հավելյալ աշխատուժով:
Այս անհամապատասխանությունը հնարավոր է հարթել միայն երիտասար
դի-ուսումնական հաստատության-գործատուի միջև համագործակցության
արդյունավետ մոդելի մշակման շնորհիվ: Սակայն նախքան մոդելի մշակու
մը անհրաժեշտ է հասկանալ, երիտասարդների մասնագիտական կողմնո
րոշման առանձնահատկությունները և այս երեք կողմերի միմյանց նկատ
մամբ ունեցած փոխադարձ ակնկալիքները:
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ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐ
ԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱ
ՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Աշխատաշու
կայի և կրթության կա
պը մասնա
գիտական
կողմնո
րոշման համա
տեքստում
Կրթական համակարգի և աշխատաշուկայի միջև կապն ավանդաբար իրա
կանացվում է մասնագիտական կողմնորոշման գործընթացի միջոցով: Շու
կայական տնտեսության պայմաններում երիտասարդների մասնագիտա
կան կողմնորոշման հարցը նոր երանգներ է ձեռք բերել:
Եթե անդրադառնանք այն հարցին, թե ինչպես է բարձրագույն կրթական
համակարգն ազդում հասարակության կառուցվածքի սոցիալ-մասնագի
տական վերարտադրության վրա, ապա կարող ենք փաստել, որ մասնագի
տական կրթության համակարգը նպաստում է կայուն, սակայն հետընթաց
կառուցվածքի ստեղծմանը: Մի կողմից կրթության ինստիտուտի հիմնական
պատվիրատուների պահանջարկը բավարարվում է: Մյուս կողմից, սակայն,
շուկայում առաջանում է տնտեսագիտական, իրավաբանական և կառա
վարչական մասնագիտացումների ավելցուկ:
Մարզերում աշխատաշուկայի վիճակը մեծապես պայմանավորված է մակ
րոտենտեսական միտումներով: Սակայն երկրի համար համընդհանուր մի
տումները տարբեր կերպ են դրսևովրվում մարզերում: Հիմնական միտումը
մարզերում այն է, որ մասնագիտական կրթություն չունեցող երիտասարդ
ների պահանջարկը գնալով մեծանում է: Այսպիսով, այն շրջանավարտնե
րին, ովքեր իրենց մասնագիտությամբ չեն կարողացել աշխատանք գտնել,
կամ չեն ցանկացել աշխատել ընտրված մասնագիտությամբ, սպասվում
է սոցիալական դիրքի փոփոխություն (ժամանակավոր զբաղվածություն,
զբաղվածություն հասարակական աշխատանքներում, մասնակցություն
վերապատրաստման դասընթացներին, ինքնազբաղվածության կազմա
կերպում):
Ըստ ֆրանսիացի սոցիոլոգ՝ Ա. Տուրենի6 ներկայումս մենք ապրում ենք
ուղղահայաց հասարակությունից դեպի հորիզանական անցման ժամանա
կաշրջան, որտեղ առավել կարևոր է հասկանալ, ոչ թե որտեղ է գտնվում
մարդը վերևում, թե ներքևում, այլ կենտրոնում է նա գտնվում, թե սահմա
6
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նագծին, այլ կերպ ասած խոսքը գնում է «համակարգի ներսում կամ համա
կարգից դուրս գտնվելու մասին»: Ստացվում է, որ կրթական համակարգը
ներգործում է երիտասարդների ուղղահայաց և հորիզոնական մոբիլության
պայմանների վրա, ինչպես նաև նրանց սոցիալական և անձնային ստա
տուսների փոխակերպման վրա: Աշխատաշուկան այստեղ երկակի դեր է
կատարում, փոխակերպելով երիտասարդների մասնագիտական ծրագրե
րը համապատասխանեցնում է շուկայական տնտեսության պայմաններին,
ինչպես նաև ազդարարում է, թե ինչ ուղղությամբ է փոխվում երիտասարդ
ների սոցիալական դիրքերը:
Մասնագիտությունների ընտրության դրդապատճառների ուսումնասիրու
թյունը հանգեցրեց այն եզրակացությանը, որ շրջանավարտների համար
նախ առաջնահերթ է որոշակի կրթամակարդակ ունենալը, իսկ հետո միայն
կոնկրետ մասնագիտությունը: Հետազոտության արդյունքներից պարզ է
նաև, որ երիտասարդների համար կրթություն ստանալու հարցում առաջ
նահերթ է ուտիլիտարիստական մոտեցումը՝ կրթությունը նախ նյութական
շահույթ ստանալու միջոց է: Այս դեպքում, երիտասարդների մի հատվածի
համար սոցիալական դիրքերի փոփոխությունը կարող է սահուն լինել, քա
նի որ նյութական շահույթ ստանալու հիմնական դրդապատճառը կարող է
սահմանափակվել գործատուների կողմից աշխատանք փնտրողների հան
դեպ ունեցած մինիմալ պահանջներով:
Սակայն երիտասարդների մյուս հատվածը այնուամենայնիվ առկա աշխա
տաշուկայում չի կարողանում թեկուզ և ժամանակավոր այլ՝ իր մասնագի
տությանը չհամապատասխանող դիրք զբաղեցնել: Եվ այստեղ կրկին ան
գամ հանդիպում ենք մասնագիտական կողմնորոշման արդյունավետ հա
մակարգի ներդրման անհրաժեշտությանը:

«Ճիշտ կողմնորոշումից է պետք սկսել: Պետք է սկսել դպ
րոցներից: Թե ինչպիսին է աշխատաշուկայի վիճակը: Երի
տասարդները մոդայի հետևից են ընկնում: Ճիշտ ուղղորդելը
շատ կարևոր է: Մասնագիտական կողմնորոշման կենտրոններ
են հարկավոր: Դպրոցից սկսված պետք է լինեն: Կարիերայի
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կենտրոնում պետք է ունակություններ զարգացնել, վերապատ
րաստել: Պետք է ստեղծել նոր աջակցության վարկեր ցածր
տոկոսադրույքով: Բիզնես վարկեր տրամադրենք առանց տո
կոսադրույքների, որպեսզի նրանք ստեղծեն աշխատատեղեր:
Սովորեցնել թե ինչպես է պետք ճիշտ ղեկավարել բիզնեսը:
Գյուղերում աշխատատեղերի բացում: Փոքր գյուղերում չկան
աշխատատեղեր, իսկ եթե լինի փոքր բիզնես ապա կլինեն աշ
խատատեղեր:»
Փորձագետ, ԿԳՆ

Թե փորձագետները և թե գործատուները և թե ոլորտի այլ շահառուներ
միաձայն փաստում են, որ մասնագիտական կողմնորոշումն է այն անկյու
նաքարը, որից բխում են մյուս խնդիրները աշխատաշուկա-կրթություն հա
մատեքստում:
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Երիտասարդ
ների զբաղվածու
թյունն ըստ տն
տեսական
գործունեու
թյան տեսակ
ների
Երիտասարդների զբաղվածության ապահովմանն ուղղված քաղաքակա
նությունը և կոնկրետ միջոցառումները պետք է ունենան դրանց արդյու
նավետության գնահատման հստակ գործընթացներ: Այս առումով չափա
զանց կարևոր է զբաղվածության պետական գործակալության դերը, որը
տիրապետում է գործազուրկների մասին տվյալների անհատական մա
կարդակում: Այդպիսի տվյալների բազաների առկայությունը հնարավոր է
դարձնում ուսուցումների, վերապատրաստումների և ցանկացած այլ տի
պի միջոցառումների արդյունավետության գնահատման նպատակով ժա
մանակակից մեթոդների կիրառումը: Վարչական տվյալները (անհատների
մակարդակի) կարևոր են նաև նրանով, որ թույլ են տալիս վերլուծել գոր
ծազրկության տևողությունը և գործազուրկի` աշխատանք գտնելու հավա
նականությունը` գնահատելով ոչ միայն պետության կողմից իրականաց
վող միջոցառումների, այլև մարդու անհատական բնութագրիչների դերը:
Ընդհանուր առմամբ, անհրաժեշտ է բարելավել աշխատանքի շուկայի տե
ղեկատվական ապահովումը և մշտադիտարկման համակարգը` զբաղվա
ծության քաղաքականությունը և ծրագրերը առավել արդյունավետ իրակա
նացնելու նպատակով:
ԵՈՒԻ կողմից 2013 թ.-ն իրականացված «ՀՀ երիտասարդների զբաղվածու
թյան հիմնախնդիրները հետազոտության» համաձայն ՀՀ երիտասարդու
թյունը ներգրավված է աշխատաշուկայի հետևյալ ոլորտներում.
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Գծապատկեր 3 Երիտասարդների ներգրավվածությունը աշխատաշուկայում
ըստ ոլորտների

19

Գյուղատնտեսություն
14

Առևտուր
11

Պետական մարմիններ
Կրթություն, ուսուցում,
դաստիարակություն, գիտություն

9

Առողջապահություն

7

Արվեստ, մշակույթ, սպորտ

7
6

Ուժային կառույցներ
Ծառայություններ

5

Շինարարություն

5

Սպասարկում

5

Ֆինանսական, տնտեսական
ծառայություններ, բանկեր

5
4

Գեղեցկություն, խնամք
ՏՏ

3

Ընդ որում երիտասարդների զբաղվածության ճյուղային պատկերը էակա
նորեն չի տարբերվում ՀՀ բոլոր տարիքային խմբերի ընդհանուր պատկե
րից 1 էական բացառությամբ` մշակող արդյունաբերության հատվածում
երիտասարդների մասնակցությունն այնքան փոքր է, որ ներգրավված է այլ
զբաղվածությունների շարքում: Մինչդեռ մշակող արդյունաբերությունը,
ինչպես կարող ենք համոզվել ստորև բերված գծապատկերից ՀՀ տնտեսու
թյան 4-րդ ճյուղն է ըստ զբաղված բնակչության մասնակցության:
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Գծապատկեր 4 ՀՀ զբաղվածության ճյուղային պատկերը
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Գյուղատնտեսություն, անտառային տնտեսություն և ձկնորսություն
Մեծածախ և մանրածախ առևտուր, ավտոմեքենաների և
մոտոցիկլների նորոգում
Կրթություն
Մշակող արդյունաբերություն
Պետական կառավարում և պաշտպանություն, պարտադիր
սոցիալական ապահովություն
Շինարարություն
Փոխադրումներ և պահեստային տնտեսություն
Առողջապահություն և բնակչության սոցիալական սպասարկում
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ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
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Երիտասարդ
ների զբաղվածու
թյունը և գոր
ծազրկությու
նը
ըստ կրթա
կան մակարդա
կի
Ըստ ազգային վիճակագրական ծառայության վերջին տվյալների 2015
թ.-ի առաջին եռամսյակում Հայաստանում գրանցված աշխատողների թիվը
կազմել է 1մլն.101 հազար երեք հարյուր մարդ, որոնցից ամենամեծ մասը՝
474.500 մարդ ուներ միջնակարգ ընդհանուր կրթություն, մեծությամբ երկ
րորդ խումբը՝ 308.800 մարդ ուներ բարձրագույն և հետբուհական կրթու
թյուն, և մեծությամբ երրորդ խումբը՝ 271.000 մարդ ուներ միջին մասնագի
տական կամ թերի բարձրագույն կրթություն:
Աշխատանք ունեցող մարդկանց մյուս խմբերը, որոնք առաջին երեք մեծ
խմբերի հետ սպառում են ընդհանուր՝ 1.163.800 աշխատողների քանակը,
կազմում են հիմնական ընդհանուր (71.200 մարդ), արհեստագործական
(30.600 մարդ) և տարրական ու ոչ լրիվ տարրական (7.600 մարդ) խմբերը:
ՀՀ ԱՎԾ տվյալներն ուշագրավ են նրանով, որ 2015 թվականի դրությամբ
Հայաստանում աշխատանք ունեցող մարդկանց ամենամեծ խումբը կազ
մում են միջնակարգ ընդհանուր կրթություն ունեցողները, մինչդեռ բարձ
րագույն և հետբուհական կրթություն ունեցողները կազմում են աշխատող
ների՝ մեծությամբ միայն երկրորդ խումբը: Սա նշանակում է, մի կողմից, որ
Հայաստանում դեռ քիչ են այն աշխատատեղերը, որոնցում մարդիկ պետք
է կիրառեն մասնագիտական գիտելիքներ ու կարողություններ, իսկ, մյուս
կողմից, որ աշխատաշուկայում միջնակարգ ընդհանուր և միջին մասնագի
տական կրթություն պահանջող աշխատատեղերը միասին վերցրած ավելի
շատ են, քան բարձրագույն և հետբուհական կրթական մակարդակ պա
հանջող աշխատատեղերը:
Իրականում այս պատկերը տիպական է ժամանակակից գրեթե բոլոր հասա
րակությունների համար, որոնցում ավելի շատ են ոչ թե մասնագիտական
բարձրագույն գիտելիքներ ու կարողություններ ունեցող, այլ ընդհանուր
միջնակարգ կամ միջին մասնագիտական (թերի բարձրագույն) կրթություն
ունեցող մարդիկ: Սա պայմանավորված է տնտեսության ու շուկայի զար
գացմամբ և դրանցից կրթության կտրվածությամբ, ինչպես նաև դինամիկ
փոխվող հասարակության օբյեկտիվ այնպիսի երևույթներով, ինչպիսիք
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են արտագաղթը և ներգաղթը, սեռատարիքային հավասարակշիռ վիճակի
խախտումը և այլն:
Գծապատկեր 3-ի դիտարկումը ցույց է տալիս, որ ուսումնասիրվող ժամա
նակահատվածում էական փոփոխություններ չեն կրել նախամասնագիտա
կան (արհեստագործական), հիմնական ընդհանուր և տարրական ու ոչ
լրիվ տարրական կրթություն ունեցող գործազուրկների թվաքանակները:
2009-2015 թթ աճման և նվազման որոշակի միտումներ է դրսևորել միջին
մասնագիտական և թերի բարձրագույն կրթություն ունեցող գործազուրկ
ների թվաքանակը:

Գծապատկեր 5 Գործազուրկներն ըստ կրթական մակարդակի (հազար մարդ)
/2008-2015թթ.
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Գործազուրկների շրջանում առավել մեծ տեսակարար կշիռ են կազմում
մասնագիտություն չունեցողները, որոնց թիվը նշված ժամանակահատվա
ծի առաջին երեք տարիներին աճել է 20.5%-ով, իսկ վերջին տարում նվա
զել 11.9%-ով (2010թ.-ի համեմատ), սակայն շարունակում է գերազանցել
2008թ. ցուցանիշը 6.2%-ով: Մտահոգիչ է նաև այն փաստը, որ չորս տա
րիների ընթացքում գործազուրկների մեջ բարձրագույն կրթություն ունե
ցողների տեսակարար կշիռը շարունակաբար աճել է` տարեկան միջինը
11%-ով և 2011թ. բացարձակ արժեքով բարձրագույն կրթություն ունեցող
գործազուրկները զիջում են միայն կրթություն չունեցողներին:

Գծապատկեր 6 Գործազուրկներն ըստ կրթական մակարդակի (100%-ի մեջ
հաշվարկված) /2008-2013թթ.
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45.8

Առանց մասնագիտական
կրթության

44.4

* 1.6

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերից գործազուրկների մեջ բարձրագույն
կրթություն ունեցողների թիվը տարեց տարի դանդաղ տեմպերով այնուա
մենայնիվ ավելանում է: Սա այն դեպքում, երբ գործատուների մեծ մասը
շարունակում է կարևորել թեկնածուների մոտ բարձրագույն կրթության առ
կայությունը, անկախ տվյալ ոլորտում պահանջվող իրական մասնագիտա
կան որակներից, գիտելիքներից և հմտություններից:
Համաձայն «Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կող
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մից 2014-2015 թթ.-ին իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության7,
որին մասնակցել են 201 գործատու ՀՀ տարբեր քաղաքներից, բարձրա
գույն կրթություն ունեցողները դեռևս շարունակում են մեծամասնություն
կազմել աշխատաշուկայում, չնայած վերոհիշյալ միտմանը: Այն հարցին, թե
իրենց աշխատողներից քանիսն ունեն բարձրագույն կրթություն, գործատու
կազմակերպությունների ներկայացուցիչների 35%-ը պատասխանել են`
բոլորը, 52%-ը` կեսից ավելին, իսկ 13%-ը՝ կեսից պակաս:

Գծապատկեր 7 Աշխատանքի ընդունելիս հաշվի առնում եք, թե որ ԲՈՒՀ-ն է
ավարտել Ձեր ապագա աշխատակիցը

Այո, դա աշխատանքի ընդունելու
նախապայմաններից է

17.9

Այո, տեղեկանում ենք, սակայն
աշխատանքի ընդունելու նախապայման չէ
40.8

Ոչ, ընդհանրապես հաշվի չենք առնում

41.3

Ընդ որում, գործատուների 41%-ը կարևորում է նաև, թե որ ԲՈՒՀ-ն են
ավարտել ապագա աշխատակիցները: Ակնհայտ է սակայն, որ բարձրա
գույն կրթության այսօրինակ կարևորումը գործատուների կողմից պայմա
նավորված է, ոչ այնքան շուկայում բարձրագույն մասնագիտական կրթու
թյան իրական պահանջարկով, որքան կրթական համակարգի և հասարա
կության կողմից «պարտադրվող» առաջարկով: Գործատոին այս պարա
գայում մնում է ընտրել «չարյաց փոքրագույնը» և օրինակ՝ միևնույն ցածր
7

ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ազգային վարկանիշավորման
համակարգի շրջանակներում իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության
վերլուծություն և տվյալների ամփոփում, 2015թ., էջ 54
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ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐ
ԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱ
ՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

որակավորում և մասնագիտական գիտելիքներ պահանջող հաստիքի հա
մար նախապատվությունը տալ բարձագույն կրթություն ունեցողին, քանի
որ վերջինիս շփման հմտությունները և ընդհանուր աշխարհահայացքային
գիտելիքներն (ըստ գործատուների) ավելին են այլ կրթամակարդակ ունե
ցող երիտասարդներից:
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Աշխատուժի պա
հանջարկի գնա
հատում ըստ 
մասնագի
տացումների
Աշխատուժի պահանջարկի մոտ երկու երրորդը կկազմի արդյունաբերա
-արտադրական աշխատուժը: Այսպիսով, կանխատեսվող 2012-2022թթ.
ժամանակահատվածում արդյունաբերա-արտադրական նոր աշխատուժի
պահանջարկը կկազմի կուտակային շուրջ 195-235 մարդ: Վերոնշյալ աշ
խատուժը բաղկացած է հիմնականում 2 մասնագիտացմամբ մասնագետ
ներից` ինժեներ (սարքավորումների գործարկման մասնագետ) և սննդի
տեխնոլոգ8: ԲԿ նոր աշխատուժի պահանջարկի մնացյալ մոտ մեկ երրորդը,
կանխատեսվում է` կկազմի արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի
մեջ չմտնող աշխատուժը` տնտեսագետ, շուկայագետ և այլ ոչ ոլորտային
և կառավարչական մասնագիտացումներ: Կանխատեսվում է, որ 20122022 թթ. ոչ արդյունաբերա-արտադրական նոր աշխատուժի պահանջարկը
կկազմի կուտակային 230-280 մարդ:
Ներկայացնենք աշխատաշուկայի պահանջարկի գնահատումը ըստ ռազ
մավարական գերակա ոլորտների:
Գյուղատնտեսություն ոլորտի ընդհանուր բնութագիրը
Գյուղատնտեսության ոլորտը Հայաստանի տնտեսության խոշորագույն
ճյուղերից է: 2011թ. դրությամբ ոլորտում ստեղծված ավելացված արժեքը
կազմել է երկրի ՀՆԱ-ի մեկ հինգերորդը: Միևնույն ժամանակ, գյուղատնտե
սության ոլորտում է ներգրավված տնտեսության մեջ զբաղվածների 40%-ը:
Համեմատության համար, Իսրայելում, որտեղ ՀՆԱ-ի կրկին 20%-ը բաժին է
հասնում գյուղատնտեսության ոլորտին, աշխատուժի միայն 20%-ն է ընդ
գրկված ոլորտում:
Ելնելով գյուղատնտեսության ոլորտի առանձնահատկությունից՝ ոլորտում
աշխատուժի պահանջարկի գնահատման համար կիրարկվել են հատուկ
մոտեցումներ:

8

«Տնտեսության առաջնային ոլորտներում բարձրագույն կրթության պետական
աջակցություն. միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և պահանջարկի
կանխատեսում», EV Consulting, Երևան 2012
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Աշխատուժի պահանջարկը կանխատեսելիս դիտարկվել են աշխատու
ժի շուկայում 2 հնարավոր պատվիրատուները՝ պետությունը և մասնավոր
ոլորտը: Այդ իսկ պատճատով կանխատեսումների 2 ուղղություններն են՝
մասնագետների պահանջարկ համայնքների կողմից (համայնքային մաս
նագետը պետք է սպասարկի համայնքի մանր գյուղացիական տնտեսու
թյուններին, ինչպես ներկայումս գործող անասնաբույժերի համակարգի
դեպքում է) և առևտրային խոշոր կազմակերպությունների կողմից:
Գյուղատնտեսության ոլորտում դիտարկվող առաջնային մասնագիտու
թյունները հինգն են՝
- Ագրոնոմ
- Բույսերի պաշտպանության մասնագետ
- Անասնաբույժ
- Անասնաբույծ
- Ագրոբիզնեսի մասնագետ
Ներկայումս ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարության կողմից հանրա
պետությունում ներդրված է համայնքային անասնաբույժերի համակարգը,
որը ենթադրում է, որ պետությունը՝ որպես գործատու, յուրաքանչյուր հա
մայնքին տրամադրում է 1 անասնաբույժ: 2011թ. դրությամբ համակարգում
զբաղված է 850 անասնաբույժ:
Ոլորտի փորձագետների գնահատմամբ գյուղի բնականոն զարգացման
համար էական են համարվում նաև վերոնշյալ ցանկից մյուս չորս մասնա
գետների առկայությունը համայնքներում:
Ներկայումս Հայաստանում գյուղական համայքների թիվը կազմում է 866,
սակայն հաշվարկների համար որպես համայնքների քանակ է կիրառվել
850-ը (ինչպես անասնաբույժերի համակարգի դեպքում, քանի որ որոշ
իրար մոտ տեղակայված փոքր համայնքներ կարող է սպասարկել մեկ մաս
նագետը):
Ենթադրվում է, որ համայնքային մասնագետների գործատուն կլինի պե
տությունը կամ համայնքը: Այսինքն՝ մասնագետների նկատմամբ իրական
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պահանջարկ կձևավորվի, եթե պետությունը որպես պատվիրատու ներկա
յանա և համապատասխան ծրագիր իրականացնի:
Փորձագետների գնահատականից ելնելով՝ ենթադրվում է, որ պետական
պատվերի առկայության դեպքում ոլորտում առկա կլինի 850-ական մաս
նագետ ագրոնոմի, անասնաբույժի և ագրոբիզնեսի մասնագիտացումնե
րով և մոտ 450-ական մասնագետ անասնաբույծի և բույսերի պաշտպանու
թյան մասնագիտացումներով:
Գյուղատնտեսության ոլորտում գրանցված առևտրային կազմակերպու
թյունների թիվը Հայաստանում չի գերազանցում 100-ը: Վերջիններից մոտ
60-ը մասնագիտացած են անասնապահության մեջ, իսկ մնացածը՝ այգե
գործական և ձկնաբուծական ընկերություններ են:
Կազմակերպությունների վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրական
տվյալների բացակայության պատճառով այս բնագավառում օգտագործվել
են փորձագիտական գնահատականներ: Այսպես, ՀՀ գյուղատնտեսության
նախարարության Անասնաբուծության և տոհմային գործի վարչության մաս
նագետների կարծիքով անասնապահական միայն 30-40 խոշոր մասնավոր
ընկերություն է գործում Հայաստանում, որոնք ներկայումս ունեն կամ հե
տագայում կարող են ունենալ առանձին անասնաբույժի և անասնաբույծի
կարիք: Այդ ընկերությունների հաշվարկով գնահատվում է, որ մասնավոր
ոլորտի կողմից անասնաբույժի և անասնաբույծի նկատմամբ ընդհանուր
պահանջարկը կլինի 150-200 և 30-40 համապատասխանաբար:
Ձկնաբուծության ոլորտում ձկնաբույծ-տեխնոլոգների պահանջարկը գնա
հատվում է մոտ 50-70: Այս գնահատականն արված է ձկնաբուծական ըն
կերությունների պահանջարկի նախնական թեստավորման հիման վրա ՀՀ
գյուղատնտեսության նախարարության կողմից:
Փորձագետների գնահատականով ներկայումս այգեգործության ոլորտում
միայն փոքրաթիվ գինեգործական ընկերություններն են, որ առանձին մաս
նագետ են պահում ընկերություններում: Նման պահանջարկը չնչին է և չի
գերազանցում համայնքային մասնագետների գնահատված պահանջարկի
1-2%-ը:
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Փաստորեն, գյուղատնտեսության ոլորտում բարձրագույն կրթությամբ
մասնագետների պահանջարկի հիմնական աղբյուր հանդիսանալու է պե
տությունը՝ ձևավորելով մասնագիտական ծառայությունների համապա
տասխան ենթակառուցվածք: Համապատասխանաբար, մասնագետների
պահանջարկն ուղղակիորեն կախված կլինի պետության կողմից համապա
տասխան պատվերի առկայությունից:
Զբոսաշրջություն
Ոլորտը ներառում է հյուրանոցների, կացարանների, ճամփորդական և զբո
սաշրջային գործակալությունների, ռեստորանների, մշակութային, հանգս
տի և ժամանցի ծառայությունների մատուցումը միջազգային և ներքին
զբոսաշրջիկներին:
Կանխատեսվում է, որ բարձրագույն կրթությամբ աշխատողների մասնա
բաժինը աստիճանաբար կաճի և մինչև 2022թ. կհասնի զարգացած զբո
սաշրջության ոլորտ ունեցող երկրների (ինչպես օրինակ Իսրայելի և ԱՄՆ-ի)
այսօրվա մակարդակին՝ մոտ 17%: Սա արտացոլում է զարգացումները մի
ջազգային մակարդակով, երբ ոլորտի՝ մասնավորապես միջոցառումային
զբոսաշրջության զարգացմանը և ավելի բարդ գործընթացների ներդր
մանը զուգահեռ մեծանում է պահանջարկը բարձր որակավորում ունեցող
աշխատուժի նկատմամբ: Իրատեսական է նմանատիպ միտում ակնկալել
նաև Հայաստանում: Մասնավորապես, հյուրանոցային ծառայությունների
զարգացումը, միջազգային գովազդումը և համապատասխանեցումը մի
ջազգային չափանիշներին և միջազգային զբոսաշրջիկների պահանջներին
կպահանջի լրացուցիչ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետներ և կառա
վարիչներ:
Ներկայումս գնահատվում է, որ Հայաստանում հյուրանոցներում և ճամփոր
դական/զբոսաշրջային գործակալություններում զբաղված բարձրագույն
կրթությամբ աշխատողների գրեթե կեսն ունի մասնագիտական կրթություն
զբոսաշրջության բնագավառում: Զբոսաշրջության մասնագիտացումները
ներառում են հյուրընկալության մենեջմենթ, էքսկուրսիոն մենեջմենթ, մար
զական տուրիզմի մենեջմենթ, միջազգային զբոսաշրջության մենեջմենթ:
Բարձրագույն կրթությամբ զբաղվածների մոտ 20%-ը մասնագիտացած է
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հանրային սննդի կազմակերպման կառավարման մեջ, իսկ մոտ 30%-ն ու
նի մասնագիտական կրթություն ընդհանուր կառավարման բնագավառում՝
հաշվապահական հաշվառում, ֆինանսական, մարդկային ռեսուրսների
կառավարում և այլն: Կանխատեսվում է, որ մասնագիտացումների տարան
ջատման այս կառուցվածքը կշարունակվի պահպանվել:
Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաներ
ՏՏ ծառայությունների ոլորտը ներառում է ծրագրային մշակումների, ՏՏ
խորհրդատվության, ՏՏ արտապատվիրման և ծառայությունների, ճարտա
րագիտական ծառայությունների, ինչպես նաև ինտերնետ ծառայություննե
րի տրամադրման Հայաստանում գործող ընկերություններին:
Հայաստանում ՏՏ ոլորտը տնտեսության գերակա ճյուղ է ճանաչվել դեռևս
2000 թվականին: Ոլորտն առանձնանում է մարդկային կապիտալի առանձ
նահատուկ կարևորությամբ, որը հայկական ՏՏ ոլորտը մրցունակ է դարձ
նում համաշխարհային շուկայում և գրավիչ՝ անդրազգային կորպորա
ցիաների համար:
Ոլորտը ներկայացնում են շուրջ 2801 ընկերություններ, որոնցից ավելի
քան մեկ երրորդը՝ արտասահմանյան ընկերությունների մասնաճյուղեր:
Վերջիններիս՝ Հայաստանում գործունեություն հիմնելու առանցքային դր
դապատճառը բարձրորակ մասնագետների առկայությունն է:
ՏՏ ծառայությունների ոլորտում աշխատում են 6,760 մասնագետներ
(2011թ.), որոնցից 75%-ը ներառված է ծրագրային ապահովման և ՏՏ
խորհրդատվության ոլորտում:
Ոչ մասնագիտական վարչական (ադմինիստրատիվ և ղեկավար) անձնա
կազմի մասնաբաժինը ընդհանուր աշխատուժի մեջ կազմում է 20-25%
ոլորտում:
ՏՏ ծառայությունների ոլորտն առանձնանում է աշխատանքային ռեսուրս
ների մեջ բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների շատ բարձր կշռով:
Այսպես, 2010թ. դրությամբ ոլորտում ներառված աշխատակիցների 95%-ը
ունի բակալավրի կամ ավելի բարձր կրթական աստիճան:
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Ոլորտին հատուկ է նաև առավել երիտասարդ կադրերի առկայություն՝ հա
մեմատած այլ ճյուղերի: Այսպես, 2008թ. դրությամբ ՏՏ ծառայությունների
ոլորտում աշխատողների մոտ 80%-ի աշխատանքային փորձը չէր գերա
զանցում 10 տարին:
Համաձայն ներկայիս վիճակագրության՝ Հայաստանի ՏՏ ոլորտում ներգ
րավված աշխատուժի գերակշռող մեծամասնությունը՝ 95%-ը բարձրագույն
կրթությամբ մասնագետներ են: Այս ցուցանիշը բավականին բարձր է մի
ջազգային համեմատության մեջ: Այսպես, ԱՄՆ-ում ՏՏ ծառայությունների
ոլորտի աշխատակազմի միայն մոտ 60%-ն ունի բարձրագույն կրթություն:
Սակայն հաշվի առնելով Հայաստանի կրթական համակարգի առանձնա
հատկությունը և ՏՏ ոլորտում միջին մասնագիտական որակյալ կրթության
բացակայությունը, ենթադրություն է կատարվել, որ կանխատեսվող ժամա
նակաշրջանի համար բարձրագույն կրթությամբ շրջանավարտների կշիռը
կմնա հաստատուն՝ 95%:
Ըստ ընկերությունների գնահատականների ներկայումս ՏՏ շրջանավարտ
ների միայն կեսն է ներգրավվում ոլորտի աշխատանքում: Որակյալ շրջա
նավարտների (որոնք ներգրավվում են ոլորտի աշխատանքում) նման ցածր
մասնաբաժինը պայմանավորվում է հիմնականում կրթական որակի անհա
մապատասխանությամբ, որը ՏՏ ոլորտի զարգացման ռազմավարության
կենտրոնական հիմնախնդիրներից է: Ակնկալվում է, որ ոլորտի զարգաց
ման ռազմավարության իրականացման և կրթական ծրագրերի բարելավ
ման արդյունքում ՏՏ մասնագիտություններով շրջանավարտների մասնա
բաժինը, որոնք կներգրավվեն ՏՏ ոլորտում որպես աշխատողներ, աստի
ճանաբար կաճի ներկայիս 50%-ից մինչև 70%-ի 2022 թվականին:
Հայաստանում բուհերի շրջանավարտների կանխատեսումներն արված են
բուհ ընդունվողների կանխատեսվող վիճակագրության վրա: Այսպես, 20122022թթ. բուհի շրջանավարտների քանակը գնահատված է 2008-2018թթ.
բուհ ընդունվողների քանակի հիման վրա: Համաձայն պաշտոնական
տվյալների՝ ներկայումս բուհեր ընդունվողների մոտ 95%-ն է ավարտում
բուհը: Կանխատեսման մոդելում ենթադրվում է, որ բուհից դուրս մնալու
գործակիցը կմնա նույն մակարդակ վրա՝ 5%:
Իր հերթին, բուհ ընդունվողների կանխատեսումը հիմնված է ժողովրդագ
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րական ցուցանիշների՝ ծնելիության, և բարձրագույն կրթության մեջ ներգ
րավվածության գործակցի հիման վրա: 2008-2011թթ. բուհ ընդունվողների
վիճակագրությունը ներկայումս հասանելի է և տրամադրվում է ՀՀ ազգային
վիճակագրական ծառայության կողմից: 2012-2016թթ. բուհ ընդունվողնե
րի քանակը ուղղակիորեն բխում է 1994-1998թթ. ծնվածների քանակից
(այսինքն՝ տվյալ տարում 18 տարին լրացած անձանց քանակից): Կանխա
տեսման մեջ օգտագործվում է նաև բարձրագույն կրթության ներգրավվա
ծության գործակիցը, որը թույլ է տալիս 18 տարին լրացած անձանց քա
նակի մեջ հաշվարկել բուհ ընդունվողների քանակը: Ենթադրվում է, որ այդ
գործակիցը կպահպանվի ներկայիս մակարդակի վրա և կկազմի՝ 43%2:
Այսինքն՝ կանխատեսման մոդելում հաշվարկվում է, որ 1994թ. ծնվածների
43%-ը 2012թ. (18 տարեկան հասակում) կընդունվի բուհեր:
2011թ. տվյալներով Հայաստանի բուհական համակարգը տվել է ~24,900
շրջանավարտ՝ բակալավրի աստիճանով: Վերջիններիս թվում ~1,500 մաս
նագետները պատրաստված են ՏՏ և հարակից ճյուղերում. 65% - ֆիզիկա
մաթեմատիկական գիտություններ, 5% - ՏՏ և տեղեկատվական անվտան
գություն, 35% - ինֆորմատիկա և հաշվողական տեխնիկա:
Այսպիսով, 2011թ. դրությամբ ՏՏ-ին առնչվող մասնագիտություններով շր
ջանավարտների կշիռն ընդհանուր բուհական շրջանավարտների մեջ կազ
մում է 6%:
Մշակող արդյունաբերության ճյուղեր
Սույն ուսումնասիրության շրջանակում վերլուծվող ՀՀ տնտեսության մի
խումբ առաջնային հատվածներ հատկանշվում են ոլորտի ողջ աշխատուժի
մեջ ԲԿ պահանջարկված աշխատուժի համեմատաբար ցածր կշռով: Վերոն
շյալ ոլորտներն են`
1.

Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն

2.

Կոնյակագործություն և գինեգործություն

3.

Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերություն

4.

Ոսկերչություն, ադամանդագործություն և ժամագործություն

5.

Գյուղատնտեսություն
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Այս ոլորտները, ավանդաբար հանդիսանալով համեմատաբար ցածր գի
տատար ճյուղեր, հիմնականում պահանջում են բարձրագույն կրթությամբ
չպայմանավորված գիտելիքներ և հմտություններ:
Վերջիններս որոշակիորեն տարբերվում են ԲԿ աշխատուժի համեմատա
բար բարձր պահանջարկ ունեցող ոլորտների (ինչպես օրինակ` ՏՏ, դեղա
գործություն, ճշգրիտ ճարտարագիտություն) կանխատեսման մեթոդներից:
Սննդամթերքի և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրության, կոնյակագոր
ծության և գինեգործության, տեքստիլ և թեթև արդյունաբերության, ոսկեր
չության, ադամանդագործության և ժամագործության ոլորտների կանխա
տեսման մոտեցումը ներկայացված է ստորև (գյուղատնտեսության ոլորտի
կանխատեսման մոտեցումը ներկայացված է առանձին՝ գյուղատնտեսու
թյան ոլորտի կանխատեսման ենթաբաժնում):
Ճշգրիտ ճարտարագիտություն
Ոլորտը, հանդիսանալով խորհրդային Հայաստանի առաջատար ճյուղերից
մեկը, ներկայումս գտնվում է բավականին իներտ վիճակում և հատկորոշ
վում է մի շարք լրջագույն խնդիրներով:
2011թ. տվյալներով ճշգրիտ ճարտարագիտության ոլորտի հասույթը կազ
մել է ~38 մլն ԱՄՆ դոլ., որից մոտ 40%-ը գոյացել է արտասահմանյան շու
կաներում վաճառքներից: Արտահանումը հիմնականում ուղղված է ԱՊՀ
երկրներ և ներառում է սարքաշինական և գործիքաշինական արտադրանք:
Ոլորտում ներգրավված աշխատուժը 6,500 է: Արտադրողականությունը բա
վականին ցածր է, ինչպես միջազգային համեմատությունների մեջ, այնպես
էլ՝ հայաստանյան այլ ճյուղերի համեմատ:
Ոլորտի ընկերությունների հարցումների հիման վրա առանձնացվել են
բարձրագույն կրթության երկու գործակիցներ՝ ոչ մասնագիտական վար
չական և ոլորտային մասնագիտական անձնակազմի համար: Այսպես, եթե
առաջինի համար բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների մասնաբաժի
նը գնահատվել է 70%, ապա երկրորդ դեպքում՝ 30%: Այս գնահատականնե
րով ոլորտում բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների ներգրավվածու
թյունը կազմում է ~45%:
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Կանխատեսման համար ենթադրվել է, որ ոլորտային մասնագիտական ան
ձնակազմում բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների մասնաբաժինը
փոքր-ինչ կավելանա՝ մինչև 40%, կապված ոլորտում նոր ուղղությունների
զարգացման հետ:
Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերություն
Տեքստիլ և թեթև արդյունաբերությունը Հայաստանի տնտեսության ավան
դական ոլորտներից է դեռևս խորհրդային ժամանակներից սկսած: 2000-ա
կաններին ոլորտի զարգացման առանցքային միտումներից էր արտերկրյա
ընկերությունների կողմից հայկական ընկերություններին արտապատվիր
ման զգալի ծավալները` կարի ծառայության մատուցման տեսքով: Ներկա
յումս միայն տեքստիլի հատվածում գործում են շուրջ 6 խոշոր ձեռնարկու
թյուններ (100-400 աշխատող), որոնք հիմնականում կատարում են արտա
պատվիրման պատվերներ և մոտ 75 մանր և միջին ձեռնարկություններ,
որոնք հիմնականում սպասարկում են տեղական շուկային:
Ինչպես նշվեց ավելի վաղ, ոլորտի ԲԿ նոր աշխատուժի պահանջարկի մոտ
70%-ը կկազմի արդյունաբերա-արտադրական աշխատուժը: Այսպիսով,
կանխատեսվող 2012-2022թթ. ժամանակահատվածում արդյունաբերաարտադրական նոր աշխատուժի պահանջարկը կկազմի կուտակային շուրջ
1,250-1,550 մարդ: Վերոնշյալ աշխատուժը բաղկացած է հիմնականում 2
մասնագիտացմամբ մասնագետներից` դիզայներ-մոդելավորող և տեքս
տիլ և թեթև արդյունաբերության արտադրատեսակների տեխնոլոգիաների
ճարտարագետ: ԲԿ նոր աշխատուժի պահանջարկի մնացյալ մոտ 30%-ը,
կանխատեսվում է` կկազմի արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի
մեջ չմտնող աշխատուժը` տնտեսագետ, շուկայագետ և այլ ոչ ոլորտային
և կառավարչական մասնագիտացումներ: Կանխատեսվում է, որ 20122022թթ. ոչ արդյունաբերա-արտադրական նոր աշխատուժի պահանջարկը
կկազմի կուտակային շուրջ 1,650-1,950 մարդ:
Ոսկերչություն, ադամանդագործություն և ժամագործություն
Կանխատեսվող 2012-2022թթ. ժամանակահատվածում արդյունաբերաարտադրական նոր աշխատուժի պահանջարկը կկազմի կուտակային շուրջ
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400-500 մարդ: Վերոնշյալ աշխատուժը բաղկացած է հիմնականում 2 մաս
նագիտացմամբ մասնագետներից` դիզայներ-մոդելավորող և քարերի մաս
նագետ: ԲԿ նոր աշխատուժի պահանջարկի մնացյալ մոտ մեկ երրորդը,
կանխատեսվում է` կկազմի արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմի
մեջ չմտնող աշխատուժը` որակի վերահսկիչ, տնտեսագետ, շուկայագետ
և այլ ոչ ոլորտային և կառավարչական մասնագիտացումներ: Կանխատես
վում է, որ 2012-2022թթ. ոչ արդյունաբերա-արտադրական նոր աշխատուժի
պահանջարկը կկազմի կուտակային շուրջ 600-730 մարդ:
Սննդամթերք և ոչ ալկոհոլային խմիչքների արտադրություն
Պահածոյագործությունը (ներառյալ մրգահյութերի և բանջարահյութերի
արտադրություն) և շշալցված ջրերի արտադրությունը տնտեսության այն
հատվածներից են, որտեղ Հայաստանն աչքի է ընկնում հումքային բնական
ռեսուրսի առավելությամբ: Ոլորտի արտադրանքը նաև արտահանվում է,
մասնավորապես պահածոյագործության հատվածում, ուր հասույթի հիմ
նական մասը գոյանում է արտահանումից (Ռուսաստան, ԱՄՆ, Ուկրաինա
և այլ երկրներ):
Մրգահյութերի և ջրի արտադրության հատվածները աչքի են ընկնում տեխ
նիկական բարձր պատրաստվածությամբ: Արտահանման շուկաներում հայ
կական մրգահյութերը մրցում են պրեմիում ապրանքատեսակների հետ:
ԲԿ նոր աշխատուժի պահանջարկի մոտ երկու երրորդը կկազմի արդյու
նաբերա-արտադրական աշխատուժը: Այսպիսով, կանխատեսվող 20122022թթ. ժամանակահատվածում արդյունաբերա-արտադրական նոր աշ
խատուժի պահանջարկը կկազմի կուտակային շուրջ 195-235 մարդ: Վե
րոնշյալ աշխատուժը բաղկացած է հիմնականում 2 մասնագիտացմամբ
մասնագետներից` ինժեներ (սարքավորումների գործարկման մասնագետ)
և սննդի տեխնոլոգ: ԲԿ նոր աշխատուժի պահանջարկի մնացյալ մոտ մեկ
երրորդը, կանխատեսվում է` կկազմի արդյունաբերա-արտադրական ան
ձնակազմի մեջ չմտնող աշխատուժը` տնտեսագետ, շուկայագետ և այլ ոչ
ոլորտային և կառավարչական մասնագիտացումներ: Կանխատեսվում է,
որ 2012-2022թթ. ոչ արդյունաբերա-արտադրական նոր աշխատուժի պա
հանջարկը կկազմի կուտակային 230-280 մարդ:
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Գինեգործություն և կոնյակագործություն
Հայաստանի գինեգործության և կոնյակագործության ոլորտները էապես
տարբերվում են միմյանցից զարգացման փուլերով, մասշտաբներով և մր
ցունակությամբ: Եթե կոնյակագործության ոլորտը ավանդաբար համարվել
է Հայաստանի տնտեսության խոշորագույն արտահանող ճյուղերից մեկը,
ապա գինեգործության ոլորտում՝ մեծածավալ ներդրումներից հետո, միայն
այժմ են նկատվում զարգացման միտումներ:
2011թ. տվյալներով հայկական կոնյակագործության և գինեգործության
ոլորտներում հասույթը կազմել է 162 մլն ԱՄՆ դոլար, որից ավելի քան 90%
-ը ապահովվել է կոնյակագործության ոլորտի կողմից: Վերջինս բնութագր
վում է որպես արտահանմանը միտված ճյուղ և առանձնանում է դինամիկ
աճի տեմպերով (ճգնաժամը բացասաբար ազդեց ոլորտի վրա, որը վերա
կանգնվում է սկսած 2010թ.-ից):
Կոնյակագործության և գինեգործության ոլորտներում աշխատուժը ներկա
յումս կազմում է ~3,200 մարդ:
 երկայումս ոլորտի արդյունաբերա-արտադրական աշխատուժը կազմում
Ն
է ընդհանուր աշխատուժի շուրջ 80%-ը: Հաշվի առնելով Հայաստանի ար
տահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականությամբ ոլորտնե
րում նախատեսված արտահանման զգալի աճը, ենթադրվում է, որ ոլորտի
ընկերություններում փոքր-ինչ կավելանա վարչական անձնակազմի կարի
քը՝ մասնավորապես ղեկավարների, արտահանման մենեջերների և շուկա
յագետների: Այս իսկ պատճառով, կանխատեսվում է, որ վարչական անձնա
կազմի ներկայիս մասնաբաժինը՝ 20%-ը, կաճի մինչև 25% 2022թ.:
Ներկայումս բարձրագույն կրթությամբ աշխատուժը կազմում է արդյունա
բերա-արտադրական և վարչական աշխատուժի համապատասխանաբար
մոտ 20%-ը և 60%-ը9: Ենթադրվում է` 2012-2022թթ. այս միտումը նույնպես
կպահպանվի:
Ոլորտում աշխատուժի փոխարինումը հիմնականում կապված է կենսաթո
9

«Տնտեսության առաջնային ոլորտներում բարձրագույն կրթության պետական
աջակցություն. միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և պահանջարկի
կանխատեսում», EV Consulting, Երևան 2012
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շակի կամ այլ ոլորտ աշխատանքի անցնելու, արտագաղթի հետ: Ներկա
յումս փոխարինման այս ցուցանիշը մոտարկված է ընդամենն աշխատուժի
2%-ի շուրջ. այս համամասնությունը, ենթադրվում է` կպահպանվի կանխա
տեսվող ժամանակահատվածում ևս:
Ընդհանուր առմամբ, 2012-2022թթ. գինեգործության և կոնյակագործու
թյան ոլորտներին անհրաժեշտ է բարձրագույն կրթությամբ մոտ 850-1,050
նոր մասնագետ: Ընդ որում, մասնագետների հիմնական հոսքը պահանջ
վում է վարչական աշխատակազմում: Ինչպես արդեն նշվեց ոլորտի զար
գացմանը և նոր շուկաներում գործունեության ընդլայնմանը զուգընթաց
կմեծանա պահանջարկը բարձրակարգ կառավարիչների և մասնագետնե
րի նկատմամբ:
Ոլորտում ամենից պահանջվող տեխնիկական մասնագիտացումներն են
գինեգործ, ինժեներ տեխնոլոգ, միկրոկենսաբան, քիմիկոս և մեխանիկ:
Դեղագործություն
 եղագործության ոլորտը ներառում է դեղերի, դեղանյութերի, սննդային
Դ
հավելումների, դեղաբույսերի և դրանց հիմքով դեղերի արտադրություննե
րը, ինչպես նաև փորձագիտական և հետազոտական կազմակերպություն
ների կողմից մասնագիտացված ծառայության մատուցումը:
Ոլորտում զբաղվածությունը վերջին հնգամյակում տարեցտարի չնչին աճ
է արձանագրել, բացառությամբ ճգնաժամային տարվա՝ 2009թ., երբ նվա
զել է: 2011թ. դրությամբ ոլորտի աշխատուժը կազմել է շուրջ 800, որից 2/3
հանդիսանում է արդյունաբերա-արտադրական անձնակազմը: Աշխատուժի
շուրջ կեսն ունի բարձրագույն կրթություն:
Ոլորտի ամբողջ աշխատուժի կանխատեսումը հաշվարկված է` ելնելով
ոլորտի կանխատեսվող հասույթից և արտադրողականությունից:
Ներկայումս ոլորտի արդյունաբերա-արտադրական աշխատուժը կազմում
է շուրջ 65% ընդամենը աշխատուժի մեջ2, որը, ենթադրվում է` կանխա
տեսվող ժամանակահատվածում կպահպանվի նույն համամասնությամբ:
Ներկայումս բարձրագույն կրթությամբ աշխատուժը կազմում է ամբողջ աշ
խատուժի մոտ կեսը3. ենթադրվում է` 2012-2022թթ. այս միտումը նույնպես
կպահպանվի:
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Ոլորտում աշխատուժի փոխարինումը հիմնականում կապված է կենսաթո
շակի կամ այլ ոլորտ աշխատանքի անցնելու, արտագաղթի կամ այլ գոր
ծոնների հետ: Ներկայումս փոխարինման այս ցուցանիշը մոտարկված է ըն
դամենը աշխատուժի 2%-ի շուրջ4. այս համամասնությունը, ենթադրվում է`
կպահպանվի կանխատեսվող ժամանակահատվածում ևս:
Բարձրագույն կրթությամբ նոր աշխատուժի պահանջարկը բաղկացած կլի
նի 2 մասից.
l

Հասույթի և արտադրողականության փոփոխություններով պայմանա
վորված ԲԿ նոր աշխատուժի պահանջարկ:

l

Կենսաթոշակի կամ այլ ոլորտ աշխատանքի անցնելու, արտագաղթի
կամ այլ գործոններով պայմանավորված ԲԿ աշխատուժի փոխարինում:
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 արձրա
Բ
գույն կրթության առա
ջար
կի և պահանջար
կի
մարտահ
րավերները
Կանխատեսվող ժամանակահատվածում Հայաստանում առկա են բարձ
րագույն կրթության առաջարկի մի շարք մարտահրավերներ` ներկայաց
ված ստորև:
ԲԿ շրջանավարտների թվաքանակի նվազում
Մինչ 2024թ. կանխատեսվում է բուհերի շրջանավարտների շարունակական
նվազում` կապված 1990-ականներին և 2000-ականների սկզբին ծնելիու
թյան թվաքանակի նվազմամբ (ծնելիության ամենացածր մակարդակը ար
ձանագրվել է 2003թ.-ին` 32,000): Բարձրագույն կրթության մեջ ներգրավ
ման նույն մակարդակի պահպանման պարագայում կարող են առաջանալ
բարդություններ` ոլորտների աշխատուժի պահանջարկված մակարդակը
բավարարելու համար:
Նախնական և միջին մասնագիտական կրթական համակարգի բաց
Դիտարկված գրեթե բոլոր ոլորտներում, մասնավորապես` ցածր գիտելի
քահեն (տեքստիլ և թեթև արդյունաբերություն, ժամագործություն, ադա
մանդագործություն, ոսկերչություն և սննդի արդյունաբերության ճյուղեր),
ԲԿ չպահանջող հաստիքների որոշ մասում ներկայումս ներգրավված են
ԲԿ մասնագետներ: Իրականում վերոնշյալ հաստիքներին անհրաժեշտ են
ոլորտի նախնական և միջին մասնագիտական կրթությամբ մասնագետ
ներ: Սակայն, ներկայումս Հայաստանում գրեթե բոլոր ոլորտներում առկա
է վերոնշյալ նախնական և միջին մասնագիտական կրթական համակարգի
բաց, որը պետք է լրացվի` ոլորտների աշխատուժի պատրաստումը օպտի
մալացնելու և ոլորտի կարիքները արդյունավետ հասցեագրելու համար:
Շրջանավարտների մասնագիտական պատրաստվածություն
Գրեթե բոլոր ոլորտներում առկա է ԲԿ համակարգի բաղադրիչների բարե
լավման պահանջ, մասնավորապես, ԲԿ որակի և ենթակառուցվածքների,
ինչպես նաև` ոլորտի արտադրողների և բուհերի միջև համագործակցու
թյան: Արդիական է նաև ԲԿ ուսանողների ուսումնառության և աշխատան
քային դաշտ մտնելու մոտիվացիայի բարձրացումը:
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Կանխատեսվող

ժամանակահատվածում

Հայաստանում

առկա

են

բարձրագույն կրթության պահանջարկի մի շարք մարտահրավերներ` ներ
կայացված ստորև:
Բարձրագույն կրթությամբ մասնագետների կանխատեսումների բարդու
թյուն
Հայաստանում մասնավոր հատվածի ընկերությունների գերակշիռ մասն
ունի կարճաժամկետ պլանավորման հորիզոն, և սակավաթիվ են երկարա
ժամկետ ներդրումային ծրագրերը: Ընկերությունների շրջանում բացակա
յում է հստակ ձևակերպված պահանջարկը երկարաժամկետ հեռանկարում
մասնագետների նկատմամբ:
Համապարփակ վիճակագրական տեղեկատվության կարիք
Ներկայումս հրամայական է աշխատուժի շուկայի համապարփակ դիտար
կումը. աշխատուժի վիճակագրության վարում տնտեսության ճյուղերի
մակարդակում (սկզբում` Տնտեսական գործունեության տեսակների դա
սակարգչի առնվազն երկնիշ, այնուհետև` քառանիշ մակարդակում) ըստ
սեռատարիքային կազմի, կրթական մակարդակի և զբաղմունքների: Սա
հնարավորություն կտա առավել մանրամասն վերլուծել աշխատուժի շար
ժը և առկա բացերը:
Ոլորտների ոչ մասնագիտական և կառավարչական ԲԿ մասնագիտացում
ներ
Որոշ ոլորտներում էական կլինի արդյունաբերա-արտադրական անձնա
կազմի մեջ չմտնող աշխատուժի (մասնավորապես` տնտեսագետ, շուկայա
գետ) դերակատարումը ոլորտի ընդհանուր կատարողականի համար: Մաս
նավորապես արտահանման մեծ կշիռ (պոտենցիալ) ունեցող ոլորտներում
(տեքստիլ և թեթև արդյունաբերություն, ադամանդագործություն և ոսկեր
չություն) կարևոր գործոն է արտադրանքի արդյունավետ առաջմղումը:
Աշխատուժի պահանջարկի ռիսկայնության արտաքին գործոններ
Որոշ ոլորտներում աշխատուժի պահանջարկի վրա ներկայումս զգալի ազ
դեցություն ունի կամ կանխատեսվում է, որ կունենա արտահանումը` (դե
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ղագործություն, կոնյակագործություն և գինեգործություն, ադամանդագոր
ծություն և ոսկերչություն, տեքստիլ և թեթև արդյունաբերություն, պահածո
յագործություն, ՏՏ և այլն), իսկ որոշ դեպքերում` նաև արտապատվիրումը
(օրինակ, ադամանդի մշակման և կարի ծառայությունները` համապատաս
խանաբար ադամանդագործության և տեքստիլի ոլորտներում): Արտահա
նումը շեշտադրված է մասնավորապես ոլորտային թիրախային ռազմա
վարություններում: Սա ենթադրում է ռիսկեր կապված ոլորտի համաշխար
հային կատարողականի և Հայաստանում Անդրազգային կորպորացիաների
գործունեության հետ. վերջին համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը
վերոնշյալ ռիսկայնության վառ օրինակ հանդիսացավ:
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 ործատու
Գ
-երիտասարդ փոխադարձ ակնկալիքների
շրջանակը
Գործատուների հետ իրականացված արդյունքների վերլուծությունը ցույց
տվեց, որ երիտասարդ մասնագետների համապատասխանության հարցը
կարելի է դիտարկել հետևյալ գործոնների համատեքստում.
-

Կրթամակարդակ

-	ԲՈՒՀ/ՄՈՒՀ
-

Աշխատանքային փորձի առկայություն

-

Անձնային որակներ

-	Մասնագիտական որակներ
-

Պրակտիկ/ տեսական գիտելիքներ

-

Աշխատանքի ընդունվողի մոտիվացիա

Գործատուներին ուղղված այն հարցին, թե աշխատանքի ընդունելիս հատ
կապես ինչի վրա եք ուշադրություն դարձնում հետևյալ պատասխաններն
են ստացվել.

Գծապատկեր 8 Երիտասարդների առջև դրվող պահանջները աշխատանքի
ընդունվելիս
0%		20%		40%

Պրակտիկ հմտություններ

24.6

Տեսական գիտելիքներ

23.9

Աշխատանքային փորձ
Աշխատանքի ընդունվողի պոտենցիալ

20.3
18.2
10.4

Աշխատանքի ընդունվողի մոտիվացիա
Այլ

2.7

Ինչպես տեսնում ենք գծապատկերից, գործատուները, կարելի է ասել, հա
վասարապես կարևորում են ինչպես պրակտիկ հմտությունները, տեսական
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գիտելիքները, այնպես էլ աշխատանքային փորձը: Աշխատանքի ընդուն
վողի պոտենցիալը, մոտիվացիան ավելի փոքր կշիռ ունեն՝ համապատաս
խանաբար 18.2% և 10.4%: Այլ հատկանիշներ, ինչպես արտաքին տեսքը,
անհատական որակները, ծանոթների առկայությունը, համակարգչային հմ
տությունները և այլն, շատ փոքր կշիռ են ստացել, ուստի խմբավորվել են
մի կատեգորիայում՝ 2.7% ընդհանուր կշռով:
Երիտասարդ մասնագետների նկատմամբ գործատուներն առաջադրում են
հետևյալ պահանջները:
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Աղյուսակ 1 Երիտասարդ մասնագետների հանդեպ դրվող անձնային և մաս
նագիտական պահանջներն ըստ ոլորտների
Անձնային որակներ

Մասնագիտական որակներ

1

Առողջապահու
թյուն, դեղագոր
ծություն

Մաքրասիրություն
Բարեխղճություն
Շփման հմտություններ
Պատասխանատվություն

Նեղ մասնագիտական տեսական
և պրակտիկ գիտելիքներ

2

Գյուղատնտեսու
թյուն

Ճշտապահություն
Նվիրվածություն գործին

Պրակտիկ և տեսական գիտե
լիքներ

3

Սննդի արդյունա
բերություն

Մաքրասիրություն
Ինքնակազմակերպման և ինք
նակրթման ունակություն
Անձնակազմում աշխատելու ու
նակություն
Բարեխղճություն

Նեղ մասնագիտական պրակտիկ
գիտելիքներ

4

Արդյունաբերու
թյուն, մեքենաշի
նություն

Ինքնակազմակերպման և ինք
նակրթման ունակություն
Անձնակազմում աշխատելու ու
նակություն
Բարեխղճություն

Նեղ մասնագիտական տեսական
և պրակտիկ գիտելիքներ

5

Շինարարություն,
Անշարժ գույք

Ճշտապահություն
Նվիրվածություն գործին
Անձնակազմում աշխատելու ու
նակություն

Պրակտիկ հմտություններ,
Առնվազն բազային մասնագիտա
կան գիտելիքներ,
Տեղեկատվական տեխնոլո
գիաների տարրական իմացու
թյուն

6

Կրթություն, գի
տություն

Նվիրվածություն գործին
Անձնակազմում աշխատելու ու
նակություն

Մանկավարժական հմտություն
ներ

7

Տրանսպորտ.
փոխադրում

Զգոնություն
Ինքնատիրապետում բարդ իրա
վիճակներում

Մեքենաշինության տեսական
գիտելիքներ
Մեքենավարման պրակտիկ հմ
տություններ

8

Ծառայություն
ների մատուցում,
կենցաղսպա
սարկում

Հետևողականություն
Ճշտապահություն
Հարգալից վերաբերմունք

9

Ֆինանսներ,
ապահովագրու
թյուն

Ճշգրտություն
Ազնվություն
Անձնակազմում աշխատելու ու
նակություն
Արագ կողմնորոշվելու ունակու
թյուն

Տնտեսագիտության հիմնարար
գիտելիքներ օգտագործելու ու
նակություն,
Հաշվապահական գիտելիքներ
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ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐ
ԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱ
ՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Ինչպես տեսնում ենք ստորև բերված գծապատկերից փոքր ինչ այլ կերպ
են ընկալում գործատուների սպասելիքները աշխատանք ունեցող երիտա
սարդների մոտ: Աշխատանք գտնելու հարցում առաջնային գործոն է եղել
ծանոթությունը.

Գծապատկեր 9 Աշխատանք գտնելու հարցում երիտասարդների վրա ազդող
գործոնները
13.2

Ծանոթություններ 9.4
4.7
13.2

Կարողություններ,
2.8
ունակություններ
1.9

11.3

Կրթություն 1.9
3.8
9.4

Մասնագիտական
8.5
կարողություններ
7.5

Աշխատանքային փորձ 6.6
0.9



6.6

Անձնական ծանոթություն
4.7
գործատուի հետ
1.9

Ամենաորոշիչ գործոնը
2-րդ գործոնը
3-րդ գործոնը

Երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրներին առնչվող զեկույ
ցում10 երիտասարդներին նաև տրվել էր հարց` կապված աշխատանքի
ընտրության համակարգում արդարության հետ: Հասկանալու համար, թե
երիտասարդի կարգավիճակն ինչ ազդեցություն է գործում նրա վերաբեր
մունքի վրա: Ներկայացնենք աշխատանք ունեցող և չունեցող երիտա
սարդների վստահության աստիճանը Հայաստանում աշխատանքի ընդուն
ման արդարության նկատմամբ:
10 ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները, ԵՈՒԻ, 2014, էջ 27

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

|

Արդեն իսկ աշխատանք ունեցող երիտասարդների 27% վստահում է աշխա
տանքի ընդունման համակարգի արդարությանը, 32% մասամբ է վստահում,
16%-ը հիմնականում չի վստահում, իսկ 32%s բացարձակ չի վստահում:
Այդպիսի վերաբերմունքի պատճառին առնչվող հարցին տված պատաս
խանների արդյունքում ստացվել է հետևյալ պատկերը. հարցված երիտա
սարդների 38.6%-ը չի վստահում համակարգի արդարությանը, 3.5%-ը շր
ջապատից է լսել, որ անարդար է, 5.6%-ը երբևէ աջակցություն չի ստացել
աշխատանքի ընդունման գործում: Այն անձինք էլ, ովքեր վստահում են ար
դարությանը, կա՛մ իրենց ուժերով են աշխատանք գտել, կա՛մ էլ պարզապես
անարդարություն չեն նկատել:
 եռևս աշխատանք չունեցող երիտասարդների 18%-ը Հայաստանում վս
Դ
տահում է համակարգի արդարությանը: Ինչ վերաբերում է պատճառներին,
ապա աշխատանք չունեցող երիտասարդների գրեթե 50%-ը համոզված է,
որ աշխատանքի ընդունվելը հնարավոր է միայն միջնորդությամբ: Մոտ 10%
-ը կարծում է, որ արդար է աշխատանքի ընդունվելու գործընթացը, իսկ մնա
ցածները չեն վստահում հետևյալ պատճառներով` շահագործված լինելու
վախ, շրջապատի արձագանք և արտաքին տեսքի` ֆիզիկական տարբե
րություններ: Հետաքրքիր է այն փաստը, որ ֆիզիկական տարբերություննե
րը որպես պատճառ նշող անձինք գերազանցապես կանայք են: Ընդ որում՝
աշխատանքային հայտարարություններում այդ գործոնը շատ է շեշտվում:
Երիտասարդը, աշխատաշուկա նոր մտնելով, արդեն իսկ համոզված է, որ
աշխատանք գտնելը լինելու է դժվար և որոշ գործոններով պայմանավոր
ված:
 նդհանուր առմամբ տեսաբանները բնութագրում են գծապատկեր 7-ոմ
Ը
թվարկված գործոնները մեկ հասկացության՝ մարդկային կապիտալի մի
ջոցով: Ըստ ժամանակակից տեսաբանների մարդկային կապիտալը ան
ձնային որակների, աշխարհահայացքի, արժեքային համակարգի ամբող
ջությունն է, որը կարող է անուղակիորեն ազդել մարդու գործառնական
արդյունքների վրա: Սակայն գործատոի համար, որի հիմնական նպատակը
որոշակի գործունեության ոլորտում արդյունքի հասնելն է, կարևոր չէ, թե
անձը ինչ ծավալի ներդրում է անում մարդկային կապիտալի ձևավորման
համար, օրինակ թե ինչ ներդրում է անում կրթության մեջ, էական չէ նաև
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ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐ
ԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱ
ՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

պոտենցիալ աշխատողների մոտ այս անձնային որակի առկայությունը:
Գործատուի համար առավել կարևոր է հասկանալ, թե աշխատակիցներից
ովքեր են առավել արդյունավետ կիրառում կուտակած մարդկային կապի
տալը:
Մարդկային կապիտալի տեսության համատեքստում կրթությունն իրենից
ներկայացնում է բովանդակային գործընթաց, որն ընկած է մարդկային կա
պիտալի ձևավորման հիմքում: Սակայն Հայաստանյան իրականության մեջ
մասնագիտական կրթության առկայությունը միայն տեղեկացնում է այն
կրողի մարդկային կապիտալի ծավալի և որակի մասին, սակայն ինքնին
ոչինչ չի ավելացնում մարդու արտադրողականությանը: Այս տեսանկյունից
կարևոր է ոչ այնքան կրթական պատրաստվածության իրական մակար
դակը, որքան կրթական հմտությունների բաշխումը իրենց արտադրական
պոտենցիալով տարբերվող աշխատուժի մեջ: Այդ է պատճառը, որ կրթա
մակարդակի աճի միտումը հանրապետությունում չի կարող նպաստել գոր
ծազրկության կրճատմանը, աշխատանքի տեղավորման արդյունավետու
թյանը:
Ինչպես վկայում են երիտասարդների հետ ֆոկուս խմբային քննարկման
արդյունքները, աշխատանք փնտրելու և գտնելու հարցը հատկապես դժ
վար է ուսումն ավարտելուց հետո մեկ տարվա ընթացքում: Երիտասարդ
ների մի մասը ստիպված է վերապատրաստվել այլ մասնագիտությամբ աշ
խատանք գտնելու նպատակով, մի մասը ընդհանրապես չի գտնում աշխա
տանք և միայն շատ փոքր հատվածն է կարողանում իր մասնագիտությամբ
աշխատանք գտնել:
Հետազոտությանը մասնակցած երիտասարդների մեծ մասը շարունակ
փոխել է իր աշխատանքայի վայրը, իսկ որոշ դեպքերում նաև ոլորտը: Այս
փաստն է, որ գործատուների մեծ մասի համար իրական ռիսկեր է պարու
նակում, քանի որ գործատուն ցանկություն չունի ֆինանսական և այլ ռե
սուրսներ ներդնել «անհուսալի աշխատողի վրա»:
Աշխատանք գտնելու հարցում ներկայումս մասնագիտական գիտելիքներ և
հմտություններ ունենալը դեռևս բավարար պայման չէ շուկայում լավագույն
արդյունքի հասնելու կամ տվյալ անձի համար համապատասխան աշխա
տանք գտնելու համար: Կարևոր են նաև անձի այնպիսի որակները, ինչպի

|

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

57

|

սիք են աշխատաշուկայում արդյունավետ առաջխաղացման ունակությունը
(marketability) և աշխատաշուկայի ընթացիկ պահանջարկին համապատաս
խանելու ունակությունը (employability): Կանադացի տեսաբաններ Խ. Զայ
կիկը և Ա. Սաքսը առաջարկում են աշխատանք փնտրելու և կարիերայի աճ
ունենալու ստորև բերված մոդելը.

Գծապատկեր 10 Աշխատանք գտնելու և կարիերային աճի արդյունավետ
մոդել

Կարիերայի
ուսումնասիրում
Փնտրման
թափանցիկություն

Աշխատանք
փնտրելու
ինտենսիվություն

Աշխատանք
փնտրելու
ինքնարդյունավե
տությունը

Աշխատանք
փնտրելու
մտադրությունը

Կարիերայի
ռեսուրսներ
Սուբյեկտիվ
նորմեր

Թրեյնինգներ
Ակնկալիքները
աշխատանք
փնտրելուց

 ոդելում առկա աշխատանք փնտրելու ինքնարդյունավետությունը երի
Մ
տասարդի համոզվածությունն է աշխատանք գտնելու հարցում սեփական
կարողությունների հանդեպ:
Աշխատանք փնտրելու թափանցիկությունը, բնութագրում է, թե որքանով
են աշխատանք փնտրողները կարողանում հստակ և պարզ սահմանել աշ
խատանք փնտրելու նպատակը (ինչպիսի աշխատանք, մասնագիտություն
է ցանկանում գտնել):
Ինքնարդյունավետության և թափանցիկության վրա ազդում են հետևյալ
գործոնները. կարիերայի ուսումնասիրումը, կարիերայի ռեսուրսները, թրեյ

|

58

|

ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐ
ԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱ
ՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

նինգները (կարիերայի զարգացման նախնական հետագա զարգացման
հնարավորությունները):
Կարիերայի ուսումնասիրումը ներառում է կարիերայի արտաքին միջավայ
րի հետազոտումը (աշխատատեղի ընտրությունը առկա կազմակերպու
թյունների մասին տեղեկատվություն հավաքելու միջոցով, տվյալ պահին
շուկայում պահանջված մասնագիտությունների մասին տեղեկատվություն
հավաքելով) և ներքին միջավայրի հետազոտումը (սեփական արժեքների,
հետաքրքրությունների և պահանջմունքների ուսումնասիրումը):
 արիերայի ռեսուրսները օգնում են աշխատանք փնտրող երիտասար
Կ
դին կողմնորոշվել, թե ինչ ուղղությամբ է պետք իրականացնել փնտրումը
(ոլորտ, մասնագիտություն, ընկերություն), ինչպես նաև ընտրել աշխատա
շուկայում պոտենցիալ ռազմավարությունը և մարտավարությունը (ԲՈՒՀ-ե
րի կադրային կենտրոններ, աշխատանքի տեղավորման գործակալություն
ներ/կայքեր, ԶՊԾ-ներ և այլն):
Թրեյնինգները կամ վերապատրաստումները թույլ են տալիս մի կողմից բա
րելավել աշխատանք գտնելու հմտությունները, մյուս կողմից ակտիվացնել
ինքնակազմակերպման հմտությունները և նույնականացնել սեփական շա
հերը աշխատաշուկայում առկա պահանջարկի հետ:
 ակայն որպեսզի երիտասարդը սկսի գործել աշխատաշուկայում անհրա
Ս
ժեշտ է, որ նա որոշակի մտադրություն, ձգտում և ցանկություն ունենա:
Մտադրության ունենալու համար նախապայման են հանդիսանում ինքնար
դյունավետությունը, աշխատանք փնտրելու հետ կապված ակնկալիքները
և վարքի հիմքում ընկած սուբյեկտիվ նորմերը:
Աշխատանք փնտրելու հետ կապված ակնկալիքները նշանակում է, որ աշ
խատանք փնտրող երիտասարդ մասնագետը ենթադրում է, որ այդ ուղղու
թյամբ իր վարքը որոշակի արդյունքի կհանգեցնի և այդ արդյունքը նշանա
կալի կլինի: Այդպիսի արդյունքներ օրինակ կարող են լինել գտնված աշխա
տանքի կարգավիճակը, աշխատանք փնտրելու տևողությունը, առաջարկ
ների քանակը, բարձր եկամուտով աշխատանքը և այլն:
Երիտասարդի մոտ ձևավորված վարքի սուբյեկտիվ նորմերի հիմքում ըն
կած է շրջապատող միջավայրի կարծիքն այն մասին, թե ինչ վարք է պետք
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դրսևորել աշխատաշուկայում առավելագույն արդյունքի հասնելու համար
(ընտանիքի, ուսուցիչների, ընկերների կարծիքը):

«Ես իմ աշխատանքը անձնական ծանոթի միջոցով եմ գտել, ի
դեպ նշեմ նաև, որ ես դժվարություն չեմ ունեցել աշխատանք
փնտրելու հարցում, բուհը ավարտելուց հետո միանգամից ըն
դունվել եմ աշխատանքի: Առաջին աշխատավայրում աշխա
տելու ընթացքում ինձ առաջարկեցին իմ հիմիկվա, երկրորդ
աշխատավայրում, որ աշխատում եմ էտտեղ: Ու ինձ թվում ա
Հայաստանում ավելի տարածված ա ավելի անձնական կապե
րի միջոցով գտնել աշխատատեղ, քան քո սեփական ուժերով:
Ու նշեմ նաև, որ աշխատում եմ ոչ մասնագիտական: Իմ մաս
նագիտությամբ չեմ աշխատում:»
Մեջբերում ՖԽ քննարկումից, 26 տարեկան, ք. Էջմիածին

Իրականացված որակական հետազոտության (ֆոկուս խմբային քննար
կումներ երիտասարդների հետ, հարցազրույցներ գործատուների և փոր
ձագետների հետ) արդյունքում սակայն պարզ է դառնում, որ վերը նշված
աշխատանք գտնելու արդյունավետության մոդելը փոքր ինչ աղավաղ
ված է գործում հայաստանյան իրականության մեջ: Ներկայումս արագ փո
փոխվող շուկայական տնտեսության պայմաններում, աշխատաշուկայում
երիտասարդների վարքի հիմքում շարունակում են առաջնահերթ լինել
սուբյեկտիվ նորմերը: Մինչդեռ լավ աշխատանք գտնելու հավանականու
թյունը մեծապես կախված է նրանից, թե որքանով է երիտասարդի մոտ առ
կա աշխատաշուկայում արդյունավետ առաջխաղացման ունակությունը և
աշխատաշուկայի ընթացիկ պահանջարկին համապատասխանելու ունա
կությունը: Իսկ այս ունակությունները անհրաժեշտ է մշտապես կատարելա
գործել ինքնակրթման և վերապատրաստումների միջոցով:
Այսպիսով եթե փորձենք ամփոփել մեր աշխատաշուկայում երիտասարդ
մասնագետների մրցունակության վրա ազդող գործոնները, կստանանք
հետևյալ պատկերը.
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ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐ
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ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Գծապատկեր 11 Աշխատաշուկայում երիտասարդ մասնագետների
մրցունակության վրա ազդող գործոնները

Գործոններ

Մակարդակներ

Ազդեցություն

Էգո-մակարդակ (անձնային)

Թույլ են տալիս աշխատանք
գտնելու միջոցով բավարարել
տնտեսական և սոցիալական
պահանջմունքները

Միկրո-մակարդակ
(գործատուներ)

Թույլ են տալիս ավելացնել
գործունեության
ֆինանսատնտեսական
արդյունքները

Մակրո-մակարդակ
(պետության կրթական
քաղաքականություն)

Թույլ են տալիս ապահովել
մարդկային ռեսուրսների և
աշխատուժի հանդեպ առկա
պահանջարկը

Մասնագիտական կրթություն

Աշխատանքային փորձ

Վարքային մոդելներ

Employability

Marketability

Ինչպես տեսնում ենք մասնագիտական կրթությունը աշխատանք գտնելու
հարցում կարևորագույն, բայց ոչ միակ գործոնն է: Անհրաժեշտ է մշտապես
կատարելագործել սեփական գիտելիքները, հմտությունները և կարողու
թյունները աշխատաշուկայում նշանակալի՝ սեփական ունակություններին
համապատասխան դիրք զբաղեցնելու համար: Մյուս կողմից կատարելա
գործումը վերաբերում է ոչ միայն երիտասարդ մասնագետներին այլև մյուս
շահառուներին՝ կրթական համակարգին, պետությանը և գործատուներին,
որոնք իրենց հերթին պետք է մշտապես ուսումնասիրեն հասարակությու
նում առկա ազդակները և համապատասխան փոփոխություններ կատարեն
աշխատաշուկայում իրենց ռազմավարության և մարտավարության մեջ:
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Ֆոկուս խմբային քննարկումներին ընթացքում երիտասարդների նշել են,
որ գործատուների նկատմամբ ունեն հետևյալ ակնկալիքները.
1. Աշխատավարձի չափ
2.	Կայուն, բարեհամբույր աշխատանքային մթնոլորտ
3.	Ղեկավարի արդարացի և հավասարաչափ վերաբերմունք բոլոր աշխա
տողների նկատմամբ
4.	Մասնագիտական և կարիերային աճի հնարավորություն
5.	Համապատասխան աշխատանքային նյութատեխնիկական պայմաններ
6.	Գործողությունների և ստեղծագործական ազատության հնարավորու
թյուն
7. Հետաքրքիր, ոչ ձանձրալի աշխատանք
Ընդ որում ակնկալիքները նշված են ըստ կարևորության աստիճանի նվազ
ման: Հատկանշական է, որ չնայած այն բանին որ աշխատավարձի չափը
որոշիչ գործոն է հանդիսանում, երիտասարդների մեծ մասը նշում են, աշ
խատանքային վատ մթնոլորտի դեպքում նախընտրում են ավելի ցածր
վարձատրվող աշխատանք ունենալ քան շարունակել աշխատել նույն վայ
րում:
Աշխատավարձի չափի գործոնը ընկած է նաև մասնագիտական կողմնորոշ
ման դրդապատճառների հիմքում. երիտասարդներից շատերը մասնագի
տության ընտրության հարցում առաջնորդվում են այդ մասնագիտության
հետագա, երբեմն “թվացյալ” շահութաբերության աստիճանով: Ակնհայտ է,
որ երիտասարդների այս մոտիվացիան կապող օղակ է հանդիսանում ու
սումնական հաստատության և գործատոի միջև: Եվ մասնագիտական կողմ
նորոշման ճիշտ համագործակցային ռազմավարության դեպքում հնարա
վոր կլինի երիտասարդներին նախապես ուղորդել այնպիսի մի կարիերայի,
որը կհամապատասխանի նրա հմտություններին և համապատասխան աշ
խատավարձ ստանալու ակնկալիքներին:
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ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ ՊԱՀԱՆՋԱՐ
ԿԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱ
ՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ 
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՄԱԳՈՐ
ԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈ
ՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

Կրթական հա
մակարգի և աշխատաշուկայի 
համագոր
ծակցության առկա և նախընտրելի մոդելները
Գործատուները և երիտասարդ մասնագետները հիմնականում համանման
պահանջներ են առաջադրում կրթական հաստատությունների նկատմամբ,
որոնք ներկայացված են ստորև.

Գործատուների պահանջները

Երիտասարդների պահանջները

1. Պրակտիկ կիրառական գիտելիքների տրամադրում
2. Աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան տրամադրվող գիտելիքների և հմտու
թյունների թարմացում ուսումնառության ընթացքում
3. ԲՈՒՀ-երին կից կադրային կենտրոնների արդյունավետ գործառնություն
4.Համագործակցություն գործատուների
հետ ուսումնական պրոցեսի ընթացքում

4. Ուսման ընթացքում գործատուների հետ շփման
և աշխատանքային պայմանագրեր կնքելու հնա
րավորություն

5. Ուսման ընթացքում/ավարտին պարտա
դիր երկարաժամկետ պայմանագրերի կն
քում կադրերի հոսունությունը կանխելու
նպատակով

Առաջարկվող ընկերությունների ցանկ, որոնց հետ
կարելի է համագործակցել ուսումն ավարտելուն
պես, բարձր առաջադիմություն ունենալու դեպ
քում:

Ինչպես տեսնում ենք առաջին տեղում պրակտիկ կիրառական գիտելիքնե
րի տրամադրումն է: Աշխատանքի ընդունվելիս պրակտիկ հմտությունների
բացը նկատվում է, անկախ ԲՈՒՀ-ում ստացած մասնագիտացումից: Գոր
ծատուների մեծ մասը նշում են, որ երիտասարդին աշխատանքի ընդունե
լիս հաճախ ռիսկի են դիմում, քանի որ վերջինս չունի համապատասխան
հմտություններ և գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ պահին աշխա
տանքում կիրառելու համար: Ըստ գործատուների եռամսյա փորձաշրջանի
ընթացքում երիտասարդները աշխատավայրում հիմնականում սովորում
են, թե ինչպես պետք է աշխատեն և դեռ որոշ ժամանակ է հարկավոր, որ
պեսզի երիտասարդը մտնի հունի մեջ և հնարավոր լինի գնահատել նրա
իրական արժանիքները:
Իսկ առավել ռիսկային է գործատուների համար այն հանգամանքը, որ երբ
արդեն երիտասարդը ձեռք է բերում համապատասխան հմտությունները,
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ապա որոշում է կայացնում փոխել աշխատավայրը: Արդյունքում գործա
տուի ջանքերն ապարդյուն են անցնում:
Արդյոք անհրաժեշտ է, որ կրթական համակարգը խստորեն հետևի աշխա
տաշուկայի մարտահրավերներին, թե նա ինքը պետք է աշխատաշուկային
թելադրի, թե որ մասնագիտությունները և տնտեսության ճյուղերը պետք է
զարգացնել: Այս հարցերը մշտապես գտնվում են մասնագետների ուշադ
րության կենտրոնում և Հայաստանյան իրականության մեջ նույնպես հս
տակ լուծում չեն ստացել: Այնուամենայնիվ, թե գործատուները և թե երի
տասարդ մասնագետները միահամուռ կերպով նշում են, որ մեծ մասամբ
կրթական համակարգի կողմից տրամադրվող գիտելիքները և հմտություն
ները չեն համապատասխանում կոնկրետ մասնագիտացումների հանդեպ
դրվող աշխատաշուկայի պահանջներին:
Փորձագետները նշում են, որ կրթական ծրագրերի համապատասխանեցում
աշխատաշուկայի պահանջներին կաղում են շատ մասնագիտությունների
գծով: Թերևս բացառություն են կազմում Տեղեկատվական տեխնոլոգիանե
րի ոլորտը, որը համագործակցության տարբեր մեթոդներ է կիրառում ու
սումնական հաստատությունների հետ և նպաստում է կրթական ծրագրերի
թարմացմանը:
Թե՛ գործատուները և թե՛ փորձագետները նշում են, որ արդյունավետ չեն
գործում նաև ԲՈՒՀ-երին կից կարիերայի կենտրոնները: Չնայած հանդի
պում են նաև հակադիր կարծիքներ.

«Աշխատանքային

գործակալությունները

ինտերնետային

կայքերի միջոցով ինֆորմացիա տարածում են, բայց մենք ի
տարբերություն աշխատանքային գործակալության, ցուցա
բերում ենք կոմպլեքս մոտեցում և ձեռնարկությունների հետ
աշխատում ենք շատ բազմակողմանի: Ձեռնարկության ներ
կայացուցիչներին հրավիրում ենք, որ ուսումնական ծրագրերի
մշակմանը մասնակցեն: Օրինակ՝ IT մասնագետը ասում է այս
ծրագիրը հնացել է փոխի, ինքը վերցնում ա պրակտիկաներ ա
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իրականացնում, մաստեր կլասեր ա անում ու լավագույներին
իր մոտ աշխատանքի է վերցնում,տվյալ ֆակուլտետի հետ հա
մաձայնության է գալիս, հետազոտություններ, խորհրդատվու
թյուններ են անում երկկողմանի: Այսինքն՝ ինքը շատ բազմա
կողմանի բազմաբովանդակ համագործակցություն ա: Ու դրա
արդյունքը մենք մի քանի տարի հետո նոր կունենաք:»
Մեջբերում փորձագիտական հարցազրույցից, ԵՊՀ

Ակնհայտ է որ աշխատանքային գործակալությունները, ինտերնետային
կայքերում դրվող հայտարարությունները, ԲՈՒՀ-երին կից կարիերայի
կենտրոնները և Զբաղվածության պետական ծառայությունը յուրաքան
չյուրն իրենց մասով համագործակցության եզրեր են ստեղծում ուսումնա
կան հաստատության և գործատոի միջև, հնարավորություն ստեղծելով
երիտասարդների համար իրենց մասնագիտությանը, կարողություններին և
հմտություններին համապատասխան աշխատանք գտնելու համար:
Այնուամենայնիվ ուսումնասիրության արդյունքում պարզ դարձավ, որ ՀՀում դեռևս չեն գործում ուսումնական հաստատություն-երիտասարդ մաս
նագետ-գործատու համագործակցության արդյունավետ մոդելներ: Եվ նույ
նիսկ, եթե գործում են ապա համատարած բնույթ չեն կրում և վերաբերում
են միայն որոշակի մասնագիտություններին:
 ործատուները առանձնացրել են իրենց մասին երիտասարդներին տեղե
Գ
կատվություն տրամադրելու հետևյալ մեթոդները, որոնք տարբերվում են
լսարանի ծածկույթով և վերջինիս հետ շփման առանձնահատկություննե
րով.
1.	Գովազդ տպագիր մամուլում
2.	Գովազդ համացանցում
3.	ԲՈՒՀ-երում ընկերության մասին տեղեկատվության տրամադրում ուսա
նողների հետ հանդիպման միջոցով
4.	Մասնակցություն աշխատանքի տոնավաճառներին և կարիերայի օրե
րին
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5. Ուսանողների հետ դասընթացների սեմինարների անցկացում
6. Ընկերության բաց դռների օրվա հայտարարում
7.	ԲՈԻՀ-երում հայտարարությունների տարածում
8.	Խորհրդատվությունների տրամադրում
9. Այլ մեթոդներ
Ի տարբերություն այլ տարիների գործատուները նշում են, որ ավելի հազ
վադեպ են մասնակցում աշխատանքի տոնավաճառներին, քանի որ դրանք
ըստ գործատուների մեծ մասի նոր կադրերի ներգրավման այնքան էլ ար
դյունավետ մեթոդներ չեն և լրացուցիչ ջանքեր և ռեսուրսներ են պահան
ջում:
Որպես երիտասարդ կադրերի ներգրավման առավել արդյունավետ մեթոդ
ներ գործատուները նշում են դասընթացների, մրցույթների և քեյս-սթադի
ների անցկացման կարևորությունը, որը հնարավորություն կտա ընտրել
լավագույներից լավագույնին:
Ակնհայտ է, որ այստեղ նույնպես Ուսումնական հաստատությունը և գործա
տուն համագործակցության եզրեր ունեն:
Համաշխարհային պրակտիկայում կիրառվում են կրթական համակարգի և
աշխատաշուկայի համագործակցության բազմաթիվ մոդելներ, որոնք այս
կամ այն կերպ ներազդում են աշխատաշուկայում որոշակի մասնագիտու
թյունների առաջարկի և պահանջարկի վրա:
Այսպես օրինակ փորձագետներից մեկը հետևյալ կերպ է պատկերացնում
այդ համագործակցությունը.
«Վերջնական արդյունքը պետք է լինի տեղեկատվական պոր
տալ, որը հանդես գա 3 կողմով՝ մի կողմում լինեն ուսանողները՝
իրենց ինքնակենսագրականներով, մյուս կողմում լինի գործա
տուն՝ իր թափուր աշխատատեղերի հնարավորություններով, և
լինի բուհը: Բուհը այդ պորտալի միջոցով դառնա այդ ինֆոր
մացիան տիրապետող, կամուրջ հանդիսանա գործատոի ու ու
սանողի միջև: Ենթադրենք գործատուին պետք է քիմիկոս, որը
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կունենա 2 տարվա աշխատանքային փորձ առավել հավանա
կան որևէ քիմիայի ֆակուլտետի 2-3 տարվա շրջանավարտը
կարող է համապատասխանել, կարող է մտնել պորտալ, տեսնել
ավարտած մասնագետների քանակը, ուղարկել աշխատանքի
առաջարկությունը տվյալ մարդկանց, հետաքրքրված շրջանա
վարտները իրենց ինքնակենսագրականները փոխանցեն գոր
ծատուին, իսկ բուհը հանդես գա ինֆորմացիայի տիրապետող
և շրջանավարտների հետագա մասնագիտական ճակատագրի
մասին ինֆորմացիա ունեցող կողմ, որը կարող է հետագայում
վերլուծել, թե քանի մարդ են առաջին տարին ընդունվել, որ
մասնագիտությունից են առավել շատ ընդունվել, որ գործա
տուներն են առավել ակտիվ, որ բուհը որ գործատոի հետ է
առավել հաճախ աշխատում, ինչ ծրագրեր կան, այսինքն՝ ինքը
կլինի ոչ թե մենակ ծանոթության, իրար կապելու պորտալ, այլ
նաև վերլուծական բնույթի ինֆորմացիա կտա:»
Մեջբերում փորձագիտական հարցազրույցից, ՀՊՃՀ

 երկայացված մոդելում նախաձեռնող կողմը ԲՈՒՀ-ն է, իսկ գործատուները
Ն
և ուսանողները հանդես են գալիս տեղեկատվություն կիրառողների դերում:
Սակայն մեր իրականության մեջ տեղեկատվություն և՛ ստեղծողի և՛ կիրա
ռողի դերում հանդես են գալիս բոլոր երեք կողմերը: Անհրաժեշտ է հետ
ևաբար մշակել այնպիսի մեխանիզմ, որը թույլ կտա բոլոր երեք կողմերին
մշտապես տիրապետել տեղեկատվական հոսքերին և անմիջապես արձա
գանքել դրանց` լրամշակելով սեփական գործողությունների ռազմավարու
թյունը:
«Կրթական տեխնոլոգիաների ազգային կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի կողմից իրակա
նացված հետազոտության համաձայն ԲՈՒՀ-ական համակարգում առկա են
հետևյալ բացերը.
Գծապատկերից երևում է, որ գործատուները բուհական կրթական համա
կարգում տեսնում են երկու մեծ խնդիր՝ շրջանավարտների պրակտիկ հմ
տությունների պակասը՝ 27.2% և առհասարակ որակյալ կադրերի պատ
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րաստման խնդիրը՝ 20.6%` մասնավորապես թերի են ստացած տեսական
գիտելիքները, ուսանողների հանդեպ պահանջների մակարդակը ցածր է,
գիտաժողովներ, գիտական սեմինարներ, այլ գիտական միջոցառումներ
քիչ են կազմակերպվում և այլն: Նշված արդյունքները մեծապես համընկ
նում են Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից
իրականացված հետազոտության արդյունքների հետ:

Գծապատկեր 12 Կրթական համակարգի խնդիրները ըստ գործատուների
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27.2

Պրակտիկայի պակաս

20.6

Որակյալ կադրերի պատրաստման խնդիր

8.1

Բուհ-գործատու համագործակցության բացակայություն
Ընդհանուր գրագիտության պակաս

6.7

Դասավանդման մեթոդների արդիականացման խնդիր

6.1

Կոռուպցիա

5.5

Կրթական ոլորտի ընդհանուր համակարգային …

4.9

Կարգապահության, հետևողականության, …

4.9

Գործնական էթիկայի, հաղորդակցման …

3.8

Համակարգչային սարքավորումների, գույքի, …

2.3

Ուսման բարձր վարձ

1.4

Փոխանակման ծրագրերի բացակայություն

1.4

Շենքային անբավարար պայմաններ, ջեռուցման խնդիր

1.2

Ցածր աշխատավարձ

1.2

Այլ

4.6

“Նախարարությանը կից գոյություն ունի Մասնագիտական կր
թության զարգացման ազգային խորհուրդ, որտեղ ներգրավ
ված են գործատուների համապատասխան ներկայացուցիչ
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ները: Միջին մասնագիտական կրթության ոլորտում փորձեր
է արվում գործատուներին ներգրավվել և կրթական կազմա
կերպությունների կառավարման խորհրդում, բացի դրանից
էն ծրագրերը չափանիշները չափորոշիչները որ մշակվում
են, դրանք մշակվում են էլի ներգրավելով համապատասխան
մասնագիտության գործատուների ներկայացուցիչներով: Աշ
խատանքային խումբ է. ենթադրենք պետքա մշակենք զոդող
ների մոդուլ, կրթական ծրագիր, կամ ես ներգրավված եմ եղել
ենթադրենք շինմոնտաժային աշխատանքների չափորոշչի և
ծրագրի մշակման աշխատանքներին, էդ աշխատանքային խմ
բում կային շին կազմակերպությունների ներկայացուցիչներ,
գործող շինարարներ, որոնք ուղղորդում են թե ինչն է առաջ
նային, ինչն է երկրորդային: Կա ակադեմիական հանրություն,
որը տեսական մոտեցումներն են կազմում, կա պրակտիկ մարդ
որը ասումա թե էսօր ինչա տեղի ունենում աշխատաշուկայում,
դեպի ուրա զարգանում, որպեսզի բովանդակությունը համա
պատասխանի էսօրվա պահանջներին:”
Մեջբերում փորձագիտական հարցազրույցից, ԿԳՆ

Ինչպես տեսնում ենք մեջբերումից համաձայն ԿԳՆ փորձագետներից մե
կի ներկայումս առկա են կրթական համակարգ-աշխատաշուկա համագոր
ծակցության կիրառվող մոդելներ: Անհրաժեշտ է պարզապես ավելի ակտիվ
կիրառել այն:
Չնայած առկա մեխանիզմների թե՛ գործատուները, թե փորձագիտական
հանրությունը և թե՛ երիտասարդ մասնագետները փաստում են, որ դրանք
դեռևս արդյունավետ չեն գործում:
Միջազգային պրակտիկայում առկա են կրթություն-աշխատաշուկա կապի
տարբեր այլընտրանքային մոդելներ, որոնք ներկայացված են ստորև.
1. Ուսանողների նպատակային նախապատրաստումը աշխատանքին
պայմանագրային հիմունքներով (ճյուղային պատվեր)

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ
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2.	Մասնակցությունուն ուսումնական գործընթացում (դասախոսություննե
րի, սեմինարների վարում)
3.	Ներգրավվածություն հանձնաժողովում պետական քննության ժամա
նակ
4.	Մասնակցություն համատեղ կրթական ծրագրերի մշակմանը
5.	ԲՈՒՀ-երի, կրթական հաստատությունների ֆինանսավորում, այդ թվում՝
նյութատեխնիկական
6. Աշխատանքի ընդունում հայտերի հիման վրա
7. Անմիջական համագործակցություն ամբիոնների հետ
8.	Գիտական հետազոտությունների ոլորտում համագործակցություն
9. Կրթաթոշակների, դրամաշնորհների տրամադրում երիտասարդ մասնա
գետներին

Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ ըստ ոլորտների ձեռնար
կությունները և ընկերությունները նախընտրում են գործընկերության հետ
ևյալ մոդելները.
Արդյունաբերության, սննդի արդյունաբերության, էլեկտրաէներգիայի
ոլորտի գործատուները երիտասարդ կադրերի խնդիր ունենալու պատճա
ռով պատրաստ են առավել մեծ ներդրումներ անել ինչպես կրթության գոր
ծընթացում այնպես էլ ավարտից հետո:
Այս ճյուղերի համար գործընկերության նախընտրելի մոդելներ են.
l

Ուսանողների նպատակային նախապատրաստումը աշխատանքին
պայմանագրային հիմունքներով (ճյուղային պատվեր)

l

Մասնակցություն համատեղ կրթական ծրագրերի մշակմանը

l

Անմիջական համագործակցություն ամբիոնների հետ

l

Գիտական հետազոտությունների ոլորտում համագործակցություն

l

Կրթաթոշակների տրամադրում
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Տնտեսության այնպիսի ճյուղեր ինչպիսիք են՝ շինարարությունը, անշարժ
գույքը, տրանսպորտ/փոխադրումը, ծառայությունների մատուցում,
կենցաղսպասարկումը համեմատաբար առավել քիչ ծախսատար համա
գործակցության մոդելներ են նախընտրում.
l

Մասնակցություն համատեղ կրթական ծրագրերի մշակմանը

l

Ներգրավվածություն հանձնաժողովներում պետական քննության
ժամանակ

Գործատուների մի մասն այստեղ նույնիսկ չի կարևորում մասնագիտական
կրթության անհրաժեշտությունը, քանի որ միևնույն է «0-ից սովորեցնում է
աշխատել երիտասարդ կադրերին»:

|

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

 աշման
Հ
դամություն ու
նեցող երիտա
սարդների 
հիմնախն
դիրները աշխա
տաշուկայում
Հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդները առանձնացրել են աշխա
տաշուկայում ներգրավման հետ կապված հետևյալ խոչընդոտները.

Գծապատկեր 13 աշխատաշուկայում ներգրավման հետ կապված խոչընդոտ
ները հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների համար
0%		20%		40%



Աշխատանքային փորձի բացակայություն
Խտրականություն հաշմանդամություն ունեցող
երիտասարդների նկատմամբ

20.4
17.9
11.1

Աշխատելու ընդունակության նկատմամբ թերահավատություն
Կանխակալ վերաբերմունք հաշմանդամություն
ունեցողների նկատմամբ
Համագործակցելու ցանկության բացակայություն
Իմ ընդունակությունների և գիտելիքների անճանաչելիություն
Այլ

8.6
7
6.4
3.9

Ինչպես տեսնում ենք աշխատանքային փորձն այստեղ առաջին տեղում է,
իսկ գործատուների կարծիքով հակառակ պատկերն է առկա: Ըստ գործա
տուների հիմնական խոչընդոտներն են հաջորդաբար.
1.	Հոգեբանական ճնշումը
2.

Աշխատանքային մթնոլորտը

3.	Նյութատեխնիկական պայմանների առկայությունը
4.	Ֆիզիկական և մտավոր կարողությունների անհամապատասխանու
թյունը աշխատանքին
5.

Աշխատանքային փորձը
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Ինչպես տեսնում ենք այստեղ խնդրի ընկալման անհամապատասխանու
թյուն կա: Ներկայումս սակայն ՀՀ տարբեր գերատեսչություններ և կազմա
կերպություններ ակտիվորեն աշխատում են շտկել ոլորտում առկա խնդիր
ները:

«Միանշանակ պատրաստ չեն ընդունելու: Էսօր ասենք երկու
ծրագիր ա իրականացվում ելի գործակալության կողմից: Մեկը
աշխատատեղի հարմարեցում, մյուսը աշխատավարձի փոխ
հատուցում: Այսինքն՝ սրանք գործիքներ են, որոնցով մենք
փորձ ենք անում, որոնցով պետությունը փորձ ա անում խթա
նել, որպեսզի հաշմանդամները աշխատանքի տեղավորվեն:
Բայց մինչև էսօր ամեն մեկը հարմարեցումը, եթե չեմ սխալվում
երեքից չորս տարի ա, փոխհատուցումը մի քիչ ավելի երկար,
որ գործում ա, բայց որ սաղ գումարես մի երեք հարյուր չորս
հարյուր մարդու խնդիր ա լուծվել, բայց էն դեպքում, երբ որ
դաշտը բավականին մեծ ա: Ասեմ, որ հատուկ երիտասարդնե
րին չի ուղղված, այլ ընդհանրապես հաշմանդամներին ա ուղղ
ված: իսկ սահմանափակվածությունը մենակ ֆինանսական
սահմանափակման հետ ա կապված: Այսինքն՝ եթե մենք ունե
նայինք էս երկու ծրագրի տակ շատ գումար, ոչ մեկ չէր խան
գարում էտ ծրագրերը ընդլայնել, շահույթների թիվը ավելաց
նել, որովհետև լիքը ցանկացող կա, որ կարող են ներգրավվել
էս ծրագրում: Ծրագիրը նպատակային ա և գործատուներին
շատ ձեռնատու:»
Փորձագետ

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանվել են աշխա
տաշուկայում անմրցունակ խմբերը, որոնց համար նախատեսված են զբաղ
վածության ապահովման պետական ծրագրեր:
Զբաղվածության պետական ծառայությունը հաշմանդամություն ունեցող
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անձանց զբաղվածության ապահովման նպատակով իրականացնում է աշ
խատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամություն ունեցող անձանց մաu
նագիտական ուuուցմանը, աշխատանքային ունակությունների վերականգ
նմանը ուղղված ծրագիր, որի նպատակն է ունկնդրին աջակցելը` աշխա
տաշուկայի պահանջներին համապատաuխան նոր կարողություններ ու հմ
տություններ ձեռք բերելու միջոցով հարմար աշխատանքի տեղավորման,
ինչպեu նաև ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հարցերում:
Մաuնագիտական ուuուցումը կազմակերպվում է, երբ` 1) աշխատաշուկա
յում բացակայում է ունկնդրի մաuնագիտական կրթությանը համապատաu
խան հարմար աշխատանքը. այu դեպքում կազմակերպվում է վերամաu
նագիտացման դաuընթաց, 2) ունկնդրի մաuնագիտական որակավորումը
չի համապատաuխանում աշխատաշուկայի պահանջներին. այu դեպքում
կազմակերպվում է մաuնագիտական որակավորման բարձրացման դաuըն
թաց, 3) ունկնդիրը չունի մաuնագիտական կրթություն և որակավորում. այu
դեպքում կազմակերպվում է նախնական մաuնագիտական պատրաuտման
և արհեuտագործական ուuուցման դաuընթաց: Հաշմանդամների մաuնա
գիտական ուuուցումը և աշխատանքային ունակությունների վերականգ
նումն իրականացվում են` հաշվի առնելով ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական
հարցերի նախարարության բժշկաuոցիալական փորձաքննության գործա
կալության տարածքային մարմինների կողմից կազմված հաշմանդամի ան
հատական վերականգնողական ծրագիրը: Մաuնագիտական ուuուցման
դաuընթացների տևողությունը մինչև 3 ամիu է, իuկ նախնական մաuնա
գիտական պատրաuտման և արհեuտագործական ուuուցման դեպքում` 6
ամիu:11
Մաuնագիտություն ունեցող, uակայն աշխատանքային փորձ չունեցող
գործազուրկների և աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամություն
ունեցող երիտասարդների աշխատանքային պրակտիկայի կազմակերպու
մը գործատոի մոտ ծրագիրը, որի նպատակն է աջակցել պրակտիկանտին`
ձեռք բերել իր մաuնագիտական որակավորմանը համապատաuխան աշ
խատանքային փորձ, աշխատաշուկայում դառնալ առավել մրցունակ և տե
11 Աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերի զբաղվածության ապահովման վերաբերյալ
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, Հավելված N2
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ղավորվել հարմար աշխատանքի: Պրակտիկայի կազմակերպման ծրագրի
տևողությունը 3 ամիu է և պրակտիկան համարվում է ՀՀ աշխատանքային
oրենuգրքի համաձայն` գործատուի կողմից իրականացվող մաuնագիտա
կան ուuուցում, իuկ պրակտիկանտը` աշակերտ: Պրակտիկայի ամբողջ
ժամանակահատվածի ընթացքում պրակտիկանտին վճարվում է աշխա
տավարձ` «Նվազագույն ամuական աշխատավարձի մաuին» ՀՀ oրենքի
1-ին հոդվածով uահմանված գումարի չափով, պրակտիկան անցկացնող
անձին` նախորդ տարվա միջին ամuական աշխատավարձի 20 տոկոuի չա
փով, բայց ոչ ավելի, քան «Նվազագույն ամuական աշխատավարձի մա
uին» ՀՀ oրենքի 1-ին հոդվածով uահմանված նվազագույն ամuական աշ
խատավարձի չափից: 5. Աշխատանք փնտրող չզբաղված հաշմանդամնե
րի համար աշխատատեղերի հարմարեցումը գործատուի մոտ ծրագիրը,
որի նպատակն է գործատուի մոտ աշխատատեղի հարմարեցման միջոցով
աջակցել հաշմանդամին տեղավորվելու հարմար աշխատանքի, իuկ գոր
ծատուին` համալրել առկա թափուր աշխատատեղը: Ծրագրում ընդգրկ
ված յուրաքանչյուր հաշմանդամի համար աշխատատեղի հարմարեցման
նպատակով փոխհատուցվում են գործատուի կողմից կատարված աշխա
տանքի միջոցների` գույքի, uարքավորումների, աշխատանքային գործիք
ների ձեռքբերման, մոնտաժի և տեղադրման հետ կապված ծախuերը, իսկ
գործատուն կնքում է աշխատանքային պայմանագիր հաշմանդամի հետ և
պայմանագրի պատճենը ներկայացնում զբաղվածության պետական ծա
ռայություն:
2009թ. մասնագիտական ուսուցման ծրագրում ընդգրկվել է 141, 2010թ.ին` 137, իսկ 2011թ.` 117 անմրցունակ անձ: Ծրագրում ընդգրկված անմր
ցունակ անձանց թվաքանակի մեջ հաշմանդամների տեսակարար կշիռն
ունի աճի միտում. 2009, 2010 և 2011 թվականներին այն համապատաս
խանաբար կազմել է` 47.5%, 60.6% և 61.5%: Մասնագիտական ուսուցման
ծրագրի արդյունքում 2009թ. աշխատանքի է տեղավորվել գործազուրկների
37.6%-ը, 2010թ.` 39.4%-ը, 2011թ.` 23.9%-ը, իսկ հաշմանդամություն ունե
ցող անձանց համար այս ցուցանիշը կազմում է համապատասխանաբար`
44.8%, 39.8% և 16.7%: Աշխատանքի տեղավորման բարձր արդյունավե
տությունն ապահովվում է այն ծրագրերի արդյունքում, որոնք կազմակերպ

ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

|

վում են գործատուների միջոցով` արտադրական պրակտիկայի միջոցով:
Այս խմբի ուսուցման ծրագրերը նախատեսելիս հաշվի են առնվում նրանց
կարիքներն ու ինքնադրսևորվելու հնարավորությունները: Ծրագրում ընդ
գրկված անմրցունակ անձանց և հաշմանդամություն ունեցող անձանց ընդ
հանուր թվաքանակը տարեցտարի նվազել է: Ծրագրի արդյունավետության
վրա բացասաբար է անդրադառնում մասնագիտական կողմնորոշման հա
մակարգի, ինչպես նաև անձի կարողությունների գնահատման ամբողջա
կան հնարավորությունների ու անհրաժեշտ գործիքների բացակայությունը:
Գործատուները նաև լրացուցիչ սոցիալ-հոգեբանական խնդիրներ են տես
նում հաշմանամություն ունեցող երիտասարդների ներգրավման հարցում.

«Հիմա ստեղ նաև հոգեբանական գործոն կա, այսինքն էն հաշ
մանդամը, որ էստեղ աշխատում էր, կողքի աշխատողները ոնց
են ընկալում էտ հաշմանդամին, պատրաստ են նրան ամեն օր
իրենց կողքին տեսնելու: Թե էսօր իրանց նաչալնիկը եկել ա
ասել ա ստեղ պիտի լինի, ստիպված համակերպվում են: Մի
տարի սուս արեք հետո գնալու ա: Էտ հոգեբանությունը պիտի
հանեն: Այսինքն՝ ստեղ մենակ բավարար չի էտ փոխհատուցու
մը, ուրեմն քիչ ա պետք ա մտածենք, որ էտ զբաղվածությունը
կայուն դարձնենք: Իհարկե կլինեն մարդիկ, որ պիտանի չեն
լինի և դուրս կմնան: Կարող ա էտ մարդը իրոք փորձել ա աշ
խատել, չի ստացվում էտ ոլորտում աշխատել: Ինքը դուրս կմ
նա էտ մի տարին լրանալուց հետո բայց ամեն դեպքում ոչ մե
կի կայուն զբաղվածության ցուցանիշ էս ծրագրի տակ արդեն
դրվել ա և էտ ցուցանիշը պետք ա ձգտել ապահովել, որպես
լրացուցիչ մեխանիզմներ ու գործիքներ օգտագործելով այ էս
ասածս սոցիալ հոգեկանական համատեղելիությունը, մի գու
ցե լրացուցիչ զրույցներ, այսինքն էնպես չի, որ ուղարկեցինք
գործի ձեռներս սրբեցինք էլի: Զբաղվածության մասնագետնե
րը պետք ա շարունակեն նրանց հետ աշխատել:»
Մեջբերում, գործատուի հետ հարցազրույցից
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Ակնհայտ է, որ սահմանափակ կարողություններ ունեցող անձանց աշխա
տաշուկայում ներգրավման մեխանիզմները անհրաժեշտ է ավելի կատա
րելագործել: Ինչպես նաև պետք է խրախուսել գործատուներին, որպեսզի
վերջիններս հարմարեցնեն աշխատանքային սոցալ-հոգեբանական և նյու
թատեխնիկական միջավայրը հաշմանդամություն ունեցող անձանց կարիք
ների համար:

|

Եզրակացու
թյուններ. մաս
նագիտական
կրթու
թյան և աշխատաշու
կայի միջև
առկա հիմ
նախնդիրնե
րը և լուծման 
ուղիները
Ամփոփելով հետազոտության արդյունքները ստանում ենք հետևյալ եզրա
կացությունները.

1.

ՀՀ տնտեսության ներկայիս պայմաններում գործատուները սկսել են
կիրառել աշխատողների, մասնավորապես երիտասարդ մասնագետ
ների ներգրավման զգուշավոր ռազմավարություն: Ինչը նշանակում
է, որ եթե նույնիսկ աշխատաշուկայում և տնտեսության որոշ ոլորտ
ներում առկա են թափուր աշխատատեղեր երիտասարդների համար,
գործատուները նախընտրում են գործ ունենալ առավել փորձառու և
միջին տարիքի մասնագետների հետ, կադրային հոսունությունը կան
խելու և լրացուցիչ կրթություն տրամադրելու անհրաժեշտությունից
խուսափելու համար:

2.

Ըստ հետազոտության արդյունքների որոշ վարկանիշային մասնա
գիտությունների գծով ինչպիսիք են ծրագրավորում, տնտեսագիտու
թյուն, իրավագիտություն և այլն, մեկ տեղի համար դիմող երիտասարդ
մասնագետների թիվը էականորեն աճել է: Աշխատաշուկան վերածվել է
«գործատոին պատկանող շուկայի», որտեղ գործատուն հնարավորու
թյուն ունի ընտրելու լավագույն մասնագետներին: Ինչը նշանակում է,
որ գործատուները սկսել են խստացնել աշխատանքի ընդունման չա
փանիշները: Այժմ արդեն գործատուները ոչ միայն ուշադրություն են
դարձնում, թե ինչ ուսումնական հաստատություն է ավարտել դիմորդը
այլև լրացուցիչ քննություն, կամ թեստային համակարգ են կիրառում,
պարզելու համար, թե ինչ գիտելիքներ և հմտություններ ունի նա:
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3.	Գործատուները դեռևս շարունակում են օգտվել երիտասարդ կադ
րային ռեսուրսների ներգրավման ավանդական մեթոդներից. Համա
ցանցում հայտարարության տեղադրում, կադրային գործակալություն
ների հետ համագործակցություն: Սակայն սննդի արդյունաբերության,
մշակող արդյունաբերության և այլ ոլորտները, որոնք երիտասարդ
կադրերի ավելի մեծ պահանջ են զգում, սկսել են հետևել տեղեկատ
վական տեխնոլոգիաների օրինակին և ուսումնական հաստատու
թյունների հետ համագործակցության եզրեր են փնտրում:
4.

Հայաստանում նույնպես տնտեսական առկա բացասական միտում
ները խորացրել է երիտասարդների շրջանում գործազրկության հիմ
նախնդիրը: Նոր աշխատատեղերի բացման տեմպերի նվազումը ան
միջական ազդեցություն է ունենում շուկա առաջին անգամ մուտք գոր
ծողների վրա: Բացի այդ, ուսումից դեպի աշխատանքի շուկա անցումը
ապահովող գործուն մեխանիզմների բացակայությունը, ինչպես նաև
ընդհանուր կրթական համակարգի և աշխատանքի շուկայի միջև հե
տադարձ կապի ցածր աստիճանը նույնպես խորացնում են նշված խն
դիրը:

5.

ՀՀ-ում մասնագիտական կրթության համակարգի և աշխատաշուկայի
շահերի վեկտորները տարբեր ուղղություններ ունեն: Չնայած պետու
թյան կողմից ձեռնարկված միջոցառումներին էական տարբերություն
է նկատվում կրթական համակարգի առաջարկի և աշխատաշուկայի
պահանջարկի միջև:

6.

Մասնագիտական կրթության համակարգը հիմնականում ուղղորդված
է սեփական ծառայությունների առաջնային (ներքին) սպառողը՝ ուսա
նողներին և ոչ թե երկրորդային (արտաքին սպառողը) գործատուն:

7.

Մասնագիտական կրթության համակարգը իր աճի տեմպերով հետ է
մնում աշխատաշուկայի պահանջներից: Երբ կրթական հաստատու
թյունները կողմնորոշված են միայն դեպի մասնագիտությունների առ
կա շրջանակը, ապա որոշ մասնագիտացումների համար աշխատաշու
կայում առաջանում է աշխատուժի ավելցուկ, իսկ մյուս մասնագիտու
թյունների համար զգալի պակասորդ է նկատվում:

|

8.

ՀՀ-ում արդյունավետ չի գործում մասնագիտական կողմնորոշման
համակարգը: Արդյունքում երիտասարդները սկսած դպրոցական տա
րիքից առաջնորդվում են հասարակության մեջ ձևավորված կարծրա
տիպերով (ընտրելով ԲՈՒՀ-ական կրթությունը և այսպես կոչված հեղի
նակավոր մասնագիտությունները), փոխարենը դուրս են մնում իրակա
նում պահանջված մասնագիտությունները:

9.

ՀՀ-ում բարձրագույն կրթական համակարգը հիմնականում ակադե
միական/ տեսական, քան պրակտիկ կողմնորոշում ունի: Ինչը լուրջ
խնդիրներ է առաջացնում աշխատաշուկայում երիտասարդ կադրերի
ներգրավման հետ կապված:

10. Ուսումնառության ընթացքում ունեցած պրակտիկան հիմնականում
ձևական բնույթ է կրում: Երիտասարդները չեն ստանում, կիրառական
և հետազոտական անհրաժեշտ հմտություններ:
11. Մանկավարժական կադրերի որակավորումը և կրթական ծրագրերը
չեն համապատասխանում աշխատաշուկայում առկա պահանջներին:
Կրթական գործընթացում նորամուծությունները քիչ տեղ են զբաղեց
նում:
12. Որակյալ դասախոսները նախընտրում են իրենց դասավանդման պրակ
տիկան փոխարինել առավել բարձր վարձատրվող աշխատանքով:
13. Աշխատաշուկայի պահանջների իրական կանխատեսումների բացա
կայությունը: Մասնագիտական կրթական համակարգը չի կարողանում
արդյունավետ արձագանքել արտաքին պատվերին և կրթական գոր
ծընթացի համապատասխան պլանավորում իրականացնել:
14. Ներկայումս կրթության որակի վերահսկողությունը իրականացվում է
հենց կրթական համակարգի ներսում: Սակայն առավել արդյունավետ
կլիներ, եթե գործատուն ոչ միայն հանդես գար որպես պատվիրատու,
այլև որպես կրթական գործընթացի վերահսկող և գնահատող:
15. Կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման անհրաժեշտ ռե
սուրսների սակավությունը (թանկարժեք տեխնոլոգիաների ներմու
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ծում, նյութատեխնիկական թարմացված բազա) լրացուցիչ խնդիրներ
են ստեղծում կրթական համակարգի համար:
16. Ակնհայտ է, որ միայն բյուջետային ռեսուրսները բավարար չեն պա
հանջվող կրթական ենթակառուցվածքերի ապահովման համար: Անհ
րաժեշտ է ներգրավել նաև գործատուներին:
17. Անհրաժեշտ է մշտապես թարմացնել տեղեկատվությունը աշխատա
շուկայի իրական պահանջարկի վերաբերյալ և իրականացնել համա
պատասխան փոփոխություններ կրթական համակարգում:
18. Անհրաժեշտ է լրացուցիչ հարկային արտոնություններ կիրառել այն ըն
կերությունների նկատմամբ, որոնք կրթության մեջ ներդրում են իրա
կանացնում:
19. Մասնագիտական կրթության և աշխատաշուկայի համագործակցու
թյան արդյունավետ մոդելներ կարող են լինել.
-	Ճյուղային պատվերները ըստ ոլորտների/ կոնկրետ գործատոի
-

Պրակտիկայի, դիպլոմայինների և կուրսաինների կազմակերպումը
իրական գործատոի կողմից, կամ մասնակցությամբ

-

Ինտեգրացված կրթական-արտադրական ծրագրերի մշակումը

