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տություն համագործակցության ինստիտուցիոնալիզացման հեռանկարները (Սոցիոլոգիական հետա-
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կենտրոն, 2014, 80 էջ:

Սույն զեկույցի առաջին բաղադրիչն ուղղված է ուսումնասիրելու աշխատաշուկայի պահանջարկը, 

այն է՝ դուրս բերելու աշխատաշուկայում պահանջված, գործատուների կողմից երիտասարդներից 

ակնկալ վող հիմնական հատկանիշները՝ անձնային և մասնագիտական, ինչպես նաև երիտասարդ 

կադ րերին բնորոշ հատկանիշները և երիտասարդի ստացած կրթության դերը, առաջարկելու գոր-

ծա տու-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 ուսում նա սիրությունների 

ինս տի տուտի խորհրդի որոշմամբ, իրականացվեց «ՀՀ երի տասարդների զբաղվածության 

հիմ նախնդիրները» հե տա զոտու թյունը: Հե տա զոտության ներկայացումից և հանրային 

քննարկումներից հետո պարզ դար ձավ, որ հետազոտության որոշ բաժիններ, պայ մա

նա վոր ված վերլուծության ծա վալային սահմանափակմամբ, խորը և համակողմանի չեն 

ներ կայացնում հիմ նա խնդիրը և չեն ամփոփում ստացված տվյալների ամբողջական 

պատկերը: Այս տարի Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի խոր

հուրդը միաձայն որոշեց առավել ամբողջական անդրադառնալ վերոհիշյալ զե կույցի 

բաժիններից մեկին, այն է՝ «Կրթական համակարգի և աշխատաշուկայի փոխ  պայ մա

նավոր վածությունները» բաժ նին՝ ոչ միայն իրականացնելով առկա հե տա զոտա կան 

տվյալ ների առավել խորքային վերլուծություն, այլև աշխա տաշուկայի սպա սելիք ների 

որա կական ուսումնասիրություն:

Այժմ Ձեր դատին է հանձնվում «Աշխատաշուկայի պահանջարկի ուսումնասիրու թյուն. 

գործատուերիտասարդուսումնական հաստատություն համագործակցության ինս տի

տու ցիո նալիզացման հե ռա նկարները» սոցիոլոգիական հետազոտության արդյունքների 

վեր լուծությունը: Այն ուղղ ված է այնպիսի խնդիրների ուսումնասիրմանը, ինչպիսիք են 

տնտե սության առանցքային ոլորտ նե րում աշխատուժի պահանջարկի գնահատումը, 

բարձրագույն կրթության առաջարկի և պա հան ջար կի մարտահրավերները, բարձրագույն 

կրթության աշխատուժի պահանջարկի գնա հա տումը և կանխատեսումը, կրթական հա

մակարգի և գործատուների համագործակցության առանձ նա հատ կությունները, աշ

խա տաշուկակրթական համակարգ համագործակցության նախ ընտրելի մոդել ների 

ու սում նասի րումը և այլ կարևոր խնդիրներ: Հատուկ ուշադրություն է հատկացված աշ

խա տաշուկայում հաշմանդամություն ունեցող երիտասարդների հիմնախնդիրների վեր

լու ծությանը:

Հուսով ենք, որ հետազոտությունն օգտակար և հետաքրքիր կլինի ընթերցողների լայն 

շրջանակի հա մար, և ուրախ կլինենք, եթե զեկույցում արծարծված խնդիրների վե րա

բերյալ լսենք բոլոր շահագրգիռ անձանց մտահոգությունները, դիտողությունները և 

առա ջար կությունները:

Հարգանքով` Արսեն Քարամյան

ՀՀ սպորտի և երիտասարդության 

հարցերի նախարարի տեղակալ
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 Հար գե լի ըն թեր ցող, 

Ու րախ ենք ներ կա յաց նել Ե րի տա սար դա կան ու սում նա սի րութ յուն նե րի ինս տի տու տի 

կող մից ի րա կա նաց ված «Աշ խա տա շու կա յի պա հան ջար կի ու սում նա սի րութ յուն. գոր ծա

տուե րի տա սարդու սում նա կան հաս տա տութ յուն հա մա գոր ծակ ցութ յան ինս տի տու ցիո

նա լի զաց ման հե ռան կար նե րը» սո ցիո լո գիա կան հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րի վեր լու

ծութ յու նը: 

Ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծութ յունն ար դիա կան խնդիր է ոչ միայն մեր երկ րում, այլ 

զար գա ցած շատ երկ նե րում, ին չին ուղղ ված բազ մա թիվ մե խա նիզմ ներ են մշակ վում և 

ներդր վում: Մեր երկ րի ե րի տա սար դութ յան 28 տո կո սի զբաղ վա ծութ յան պայ ման նե րում 

միայն 1/3ն  է աշ խա տում իր մաս նա գի տութ յամբ, ին չը մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 

և  աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րի ան հա մա պա տաս խա նութ յան մտա հո գութ յան ա ռիթ է:

Մեր հե տա զո տութ յու նը ցույց է տա լիս, որ մաս նա գի տա կան կրթութ յան հա մա կարգն իր 

ա ճի տեմ պե րով հետ է մնում աշ խա տա շու կա յի պա հանջ նե րից: Երբ կրթա կան հաս տա

տութ յուն նե րը կողմ նո րոշ ված են միայն դե պի մաս նա գի տութ յուն նե րի առ կա շրջա նա կը, 

ա պա ո րոշ մաս նա գի տա ցում նե րի հա մար աշ խա տա շու կա յում ա ռա ջա նում է աշ խա տու

ժի ա վել ցուկ, իսկ մյուս մաս նա գի տութ յուն նե րի հա մար զգա լի պա կա սորդ է նկատ վում:

Հույս ու նենք, որ հե տա զո տութ յան արդ յունք նե րը հիմք կծա ռա յեն կի րա ռե լու մաս նա գի

տա կան կողմ նո րոշ ման հա մա կար գի ողջ նե րու ժը, ար դիա կա նաց նե լու մաս նա գի տութ

յան  կրթա կան ծրագ րե րը, ինչ պես նաև մշա կե լու և ներդ նե լու մարդ կա յին ռե սուրս նե րի 

կա ռա վար ման այն պի սի մե խա նիզմ ներ, ո րոնք ուղղ ված կլի նեն ե րի տա սարդ կադ րե րի 

անձ նա յին և մաս նա գի տա կան ա ճին:

«Աշ խա տա շու կա յի պա հան ջար կի ու սում նա սի րութ յուն. գոր ծա տուե րի տա սարդու սում

նա կան հաս տա տութ յուն հա մա գոր ծակ ցութ յան ինս տի տու ցիո նա լի զաց ման հե ռան

կար նե րը» վեր լու ծութ յու նը օգ տա կար կա րող է լի նել ինչ պես ե րի տա սար դի,  այն պես էլ 

կրթութ յան և  աշ խա տա շու կա յի պա տաս խա նա տու նե րի հա մար:

Հա ջո ղութ յուն ենք մաղ թում ե րի տա սարդ նե րին և գոր ծա տու նե րին՝ փոխ շա հա վետ մաս

նա գի տա կան և  աշ խա տան քա յին գոր ծու նեութ յուն ծա վա լե լու սպա սու մով:

Ե րի տա սար դա կան  

ու սում նա սի րութ յուն նե րի  

ինս տի տու տի թիմ
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Ներածություն

 Ե րի տա սար դա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ինս տի տու տի կող մից իրա-

կա նաց ված (այ սու հետ՝ ԵՈ ւԻ) «ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ-

նախն դիր նե րը» հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ցույց տվե ցին, որ մաս նա-

գի տա կան կր թու թյուն ստա ցած բազ մա թիվ երի տա սարդ ներ գոր ծա զուրկ 

են, միև նույն ժա մա նակ գոր ծա տու նե րի մեծ մա սը նշում էին, որ կա րիք 

ու նեն որո շա կի որակ ներ ու նե ցող աշ խա տող նե րի: Չնա յած որ կր թու թյան 

և աշ խա տա շու կայի կա պի առանձ նա հատ կու թյուն նե րը մշ տա պես եղել են 

պե տու թյան տար բեր օղակ նե րի, մի ջազ գային և տե ղա կան կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում, այ սօր կա րիք կա խո րու թյամբ հաս-

կա նա լու կր թու թյուն և աշ խա տա շու կա կա պի բնույ թը, ինչ պես նաև բա ցա-

հայ տե լու, թե որ մե խա նիզմ նե րը կա րող են ամ րապն դել այս կա պը: 

Այս հե տա զո տու թյու նը ու նի եր կու հիմ նա կան բա ղադ րիչ: Առա ջին բա ղադ-

րի չով հե տա զո տու թյան նպա տակն է ու սում նա սի րել աշ խա տա շու կայի 

պա հան ջար կը, այն է՝ դուրս բե րել աշ խա տա շու կա յում պա հանջ ված, գոր-

ծա տու նե րի կող մից երի տա սարդ նե րից ակն կալ վող հիմ նա կան հատ կա նիշ-

նե րը՝ ան ձնային և մաս նա գի տա կան, ինչ պես նաև երի տա սարդ կադ րե րին 

բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը՝ ան ձնային և մաս նա գի տա կան գոր ծա տու նե րի 

նկա րագ րու թյամբ, մի քա նի վար կա նի շային մաս նա գի տու թյուն նե րի օրի-

նա կով խո րու թյամբ ու սում նա սի րել գոր ծա տու -ե րի տա սարդ հա րա բե րու-

թյուն նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցում ու սում նա կան հաս տա տու թյան և երի-

տա սար դի ստա ցած կր թու թյան դե րը, առա ջար կել գոր ծա տու -ե րի տա սարդ 

հա րա բե րու թյուն նե րի կա յաց մանն ուղղ ված ինս տի տու ցիոնա լի զաց ման 

մե խա նիզմներ:
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 Հե տա զո տու թյան մյուս բա ղադ րիչն ուղղ ված է բա ցա հայ տե լու, թե որ քա-

նով է այ սօր աշ խա տա շու կան պատ րաստ ներ գա վե լու հաշ ման դա մու թյուն 

ու նե ցող ան ձանց: ԵՈ ւԻ «ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն-

դիր նե րը» հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում գոր ծա տու նե րի հետ իրա կա-

նաց ված հար ցազ րույց նե րը ցույց տվե ցին, որ գոր ծա տու նե րից քչերն են 

տե ղե կաց ված հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու-

թյան ապահովմանբ ուղղ ված պե տա կան ծրագ րե րի մա սին, և ընդ հա նուր 

առ մամբ բա վա կա նին փակ են հաշ ման դամ նե րի հետ հա ղոր դակ ցու թյան 

հա մար: Այս հե տա զո տու թյան շր ջա նակ նե րում փորձ կար վի հաս կա նալ, 

թե որ քա նով են տե ղե կաց ված գոր ծա տու նե րը պե տա կան ծրագ րե րից, ինչ 

վե րա բեր մունք ու նեն հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձին աշ խա տան քի ըն-

դու նե լու հան դեպ:
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Հետազոտությաննպատակը,
խնդիրներըևմեթոդաբանությունը

Հետազոտականխնդիրները

 Հե տա զո տու թյան խն դիր նե րը ներ կա յաց ված են ստորև.

Խնդիր 1. Պար զել գոր ծա տու նե րի պա հանջ նե րը /ակն կա լիք նե րը երի տա-

սարդ նե րից

1.  Պար զել գոր ծա տու նե րի պատ կե րա ցում նե րը/ պա հանջ նե րը 

իրենց ան հրա ժեշտ աշ խա տակ ցի մա սին

2.  Պար զել գոր ծա տու նե րի առաջ նա հեր թու թյուն նե րը աշ խա տա-

կից, երի տա սարդ աշ խա տա կից ըն դու նե լիս

3.  Պար զել երի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան և ան ձնային 

որակ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը գոր ծա տու նե րի ակն կա-

լիք նե րին/ պա հանջ նե րին՝ ըստ գոր ծա տու նե րի կար ծի քի

4.  Պար զել գոր ծա տու նե րի ակն կա լիք նե րին երի տա սարդ կադ րե-

րի հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցում կր թա կան հաս տա տու-

թյան և ստա ցած կր թու թյան դե րը

5.  Պար զել գոր ծա տու նե րի վե րա բեր մուն քը երի տա սարդ կադ րե-

րի լրա ցու ցիչ կր թու թյուն ստա նա լու վե րա բե րյալ

6.  Պար զել գոր ծա տու նե րի պատ կե րա ցում նե րը երի տա սարդ 

կադ րե րի աշ խա տան քային հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման գոր-

ծում սե փա կան ներդր ման վե րա բե րյալ 
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Խնդիր 2. Գնահատել ռազմավարական ոլորտներում աշխա տաշու կայի 

պահանջարկը կրթական համակարգի հետ կա պի տե սան-

կյունից:

1. Կոնկրետ մասնագիտությունների համար պարզել զարգաց-

ման ուղղությունները

2. Իրականացնել կոնկրետ մասնագիտությունների համար կրթա-

կան համակարգի առաջարկի կանխատեսումներ

Խնդիր 3. Պար զել գոր ծա տու -ե րի տա սարդ հա րա բե րու թյուն նե րի ինս տի-

տու ցիոնա լի զաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րը

1.  Պար զել գոր ծա տու նե րի ընդ հա նուր պա հանջ նե րը երի տա-

սարդ նե րից 

2. Պար զել այդ պա հանջ նե րի վե րա բե րյալ աշ խա տանք փնտ րող 

երի տա սարդ նե րին տե ղե կաց նե լու հնա րա վոր ու ղի նե րը/ մե խա-

նիզմ նե րը

3.  Պար զել գոր ծա տու -ու սում նա կան հաս տա տու թյուն կա պի 

հաս տատ ման և զար գաց ման հնա րա վոր ու ղի նե րը



10 ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ.ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

|      |

Խնդիր 4. Պար զել գոր ծա տու-հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ 

հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տատ ման առանձ նա հատ կու թյուն-

նե րը

1.  Պար զել գոր ծա տու նե րի պատ կե րա ցում նե րը և վե րա բեր մուն-

քը հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձի /ե րի տա սար դի, երի տա-

սարդ աշ խա տակ ցի, նրա հետ հա րա բե րու թյուն նե րի վե րա բե-

րյալ

2.  Պար զել գոր ծա տու նե րի պատ կե րա ցում նե րը և դիր քո րո շու մը 

հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց աշ խա տան քի տե ղա վոր-

մանն ուղղ ված պե տա կան ծրագ րե րի վե րա բե րյալ տե ղե կաց-

ման հնա րա վոր ու ղի նե րը

 Հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նու թյու նը

 Հե տա զո տա կան խն դիր նե րին ուղղ ված կի րառ վել են տե ղե կատ վու թյան 

ստաց ման հետ ևյալ մե թոդ նե րը՝

 Փաս տաթղ թե րի ու սում նա սի րու թյուն

Տն տե սա կան ցու ցա նիշ նե րի, աշ խա տան քի հայ տա րա րու թյուն նե րի վեր լու-

ծու թյան հի ման վրա ու սում նա սիր վել են, թե որոնք են ներ կա յումս պա հանջ-

ված մաս նա գի տու թյուն նե րը, մաս նա գի տա կան կր թու թյա նը վե րա բե րող 

հիմ նա կան վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի հի ման վրա դուրս են բեր վել, թե 

որոնք են կր թա կան հա մա կար գում ներ կա յումս պա հանջ ված մաս նա գի տու-

թյուն նե րը: 

Երկ րոր դային վեր լու ծու թյուն 

Տ վյալ նե րի երկ րոր դային վեր լու ծու թյան հա մար հիմք են հան դի սա ցել ԵՈւԻ 

«ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րը» հե տա զո տու-

թյան բա զա նե րը՝ երի տա սարդ նե րի հետ հար ցազ րույց ներ, գոր ծա տու նե րի 

և փոր ձա գետ նե րի հետ հար ցազ րույց ներ:
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 Փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց ներ 

Կր թու թյուն -աշ խա տա շու կա -ե րի տա սարդ կա պի առ կա մի տում նե րը հաս-

կա նա լու նպա տա կով իրա կա նաց վել են փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույց-

ներ հետ: Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցել են 10 փոր ձա գետ ներ ՀՀ սպոր տի 

և երի տա սար դու թյան հարցերի, ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիալա կան հար ցե րի, 

ՀՀ կր թու թյան և գի տու թյան նա խա րա րու թյուն նե րից, ինչ պես նաև երի տա-

սարդ -ու սում նա կան հաս տա տու թյուն-գոր ծա տու կապն ապա հո վող հա սա-

րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի և կադ րային գոր ծա կա լու թյուն նե րի 

մաս նա գետ ներ: Փոր ձա գետ նե րի ընտ րու թյան հիմ քում եղել է վեր ջին նե րիս 

տե ղե կաց վա ծու թյու նը և ակ տիվ ներգ րավ վա ծու թյու նը կր թու թյուն -աշ խա-

տա շու կա կա պի ապա հով ման տար բեր փու լե րում:

Ո րա կա կան հար ցազ րույց ներ գոր ծա տու նե րի հետ

 Հե տա զո տու թյան գլ խա վոր նպա տակ նե րից մե կը երի տա սարդ նե րի և կր-

թա կան հաս տա տու թյուն նե րի նկատ մամբ գոր ծա տու նե րի ակն կա լիք նե րը և 

պա հանջ նե րը հաս կա նալն էր: Այդ նպա տա կով իրա կա նաց վել է 24 խո րին 

հար ցազ րույց գոր ծա տու նե րի հետ: Ընտ րան քի հա մար հիմք է հան դի սա ցել 

ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան պե տա կան ռե գիստ րի գոր ծա-

կա լու թյու նում գրանց ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես ընտ-

րան քում ներգ րավ վել են փոքր, մի ջին և խո շոր ձեռ նար կու թյուն նե րը, ըն կե-

րու թյուն ներ ներ կա յաց ված բո լոր ոլորտ նե րից: Հե տա զո տու թյունն իրա կա-

նաց վել է Եր ևա նում և ՀՀ 8 մար զե րում:

 Ֆո կուս խմ բային քնար կում ներ 

Ու սում նա կան հաս տա տու թյուն-գոր ծա տու կա պի մա սին երի տա սարդ նե րի 

ըն կա լում նե րը և ակն կա լիք նե րը պար զե լու նպա տա կով իրա կա նաց վել են 

12 ֆո կուս խմ բային քն նար կում աշխատող երի տա սարդ նե րի հետ: Որ պես 

ֆո կուս խմ բային քն նարկ ման մաս նա կից ներ ընտր վել են մի ջին մաս նա գի-

տա կան, բա կա լավ րի և մա գիստ րո սա կան կր թու թյուն ստա ցած երի տա-

սարդ ներ: 5 ֆո կուս խմ բային քն նար կում իրա կա նաց վել է Եր ևա նում, 7-ը` 

մար զե րում:
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Ար դյունք ներ

 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում դուրս են բեր վել աշ խա տա շու կա յում պա-

հանջ ված մաս նա գի տու թյուն նե րի ցան կը, գոր ծա տու նե րի ակն կա լիք նե րը 

երի տա սարդ մաս նա գե տից:

Ներկայացվել են գոր ծա տու -ե րի տա սարդ -ու սում նա կան հաս տա տու թյուն 

հա մա գոր ծակ ցու թյան մո դելներ:
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Արդյունքներիվերլուծություն

Մասնագիտականկրթությանևաշխատաշուկայիմիջև
առկահիմնախնդիրները.երկրորդայինվերլուծություն

Հա մա ձայն ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից 2012թ .ին մշակ ված՝ ՀՀ զբաղ վա-

ծու թյան 2013-2018թթ.-ի ռազ մա վա րու թյան որ պես քա ղա քա կա նու թյան 

հիմ նա կան ուղ ղու թյուն կար ևոր վում է աշ խա տա շու կա-կր թա կան հա մա-

կարգ կա պի ապա հո վու մը: Այս ուսումնասիրության մեջ մաս նա վո րա պես 

հաշ վի են առն վել հետ ևյալ 3 հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը1.

ա) աշ խա տա շու կայի մի տում նե րի և կան խա տե սում նե րի հեն քի վրա հան-

րակր թա կան, նախ նա կան մաս նա գի տա կան, մի ջին մաս նա գի տա կան 

և բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կր թու թյան պե տա կան պատ վե րի 

ձևա վոր ման նոր մե խա նիզմ նե րի ներդ րում, 

բ) որա կա վո րում նե րի ազ գային շր ջա նա կի սահ ման ման հետ ևյալ ամ բող-

ջա կան մե խա նիզ մի ապա հո վում` զբաղ մունք նե րի դա սա կար գիչ-մաս-

նա գի տու թյուն նե րի բնու թագ րեր-կր թա կան չա փո րո շիչ ներ-կր թա կան 

ծրագ րեր, որի իրա կա նաց ման ար դյունք նե րով նաև` կր թա կան որա կի 

հա մա լիր գնա հա տում,

գ) մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա մա կար գի ներդ րում, որը պետք է 

հա սու լի նի հան րակր թու թյու նից սկ սած և զբաղ վա ծու թյան կար գա վի-

ճա կի, մաս նա գի տա կան կա րիերայի բո լոր փու լե րում:

 Նա խանշ ված ուղ ղու թյուն նե րի իրա կա նաց ման ար դյունք նե րի շար քում 

կար ևոր վել են.

1) ըստ տն տե սու թյան առան ձին ոլորտ նե րի, ճյու ղե րի և պա հանջ վող 

մաս նա գի տու թյուն նե րի աշ խա տու ժի ներգ րավ ման, ինչ պես նաև ինք-

նազ բաղ վա ծու թյան խրա խուս ման պայ ման նե րի ու հնա րա վո րու թյուն-

նե րի բա րե լա վու մը,

1 Հայաստանի Հանրապետության զբաղվածության 2013-2018 թվականների 
ռազմավարություն, էջ 32:
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2) տն տե սու թյուն – աշ խա տա շու կա – կր թա կան հա մա կարգ մշ տա կան և 

հա մա կարգ ված փոխ կապ վա ծու թյան հիմ քե րի ստեղ ծում և զար գա ցու-

մը,

3)  մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման գոր ծուն հա մա կար գի ներդ րու մը, 

Ակն հայտ է, որ այս ուղ ղու թյամբ որո շա կի աշ խա տանք ներ իրա կա նաց վում 

են: Մաս նա վո րա պես ՀՀ կա ռա վա րու թյան մեկ այլ որոշ մամբ2, որը պետք 

է ու ժի մեջ մտ նի 2015թ.-ի հուն վա րի 1-ից նա խա տես վում է խմ բագ րել և 

կր ճա տել մաս նա գի տա կան կր թու թյան մաս նա գի տու թյուն նե րի և որա կա-

վո րում նե րի ցան կը` որո շա կիորեն հա մա պա տաս խա նեց նե լով այն աշ խա-

տա շու կայի և կր թա կան հա մա կար գի առ կա պա հանջ նե րին: Սա կայն խնդ րի 

կար գա վոր ման ուղ ղու թյամբ որ ևէ էա կան առա ջըն թաց դեռևս չի նկատ վում:

 Գոր ծա տու -ե րի տա սարդ -ու սում նա կան հաս տա տու թյուն հա մա տեքս տում 

առ կա խն դիր նե րը կա րե լի է հա մա կար գել երեք հիմ նա կան ուղ ղու թյամբ.

1) ՀՀ -ու մ մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գի և աշ խա տա շու

կայի շա հե րի վեկ տոր նե րը տար բեր ուղ ղու թյուն ներ ու նեն, ին չը 

հա կա սու թյուն է առա ջաց նում ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի շր-

ջա նա վարտ հան դի սա ցող երի տա սարդ մաս նա գետ նե րի կող մից առա-

ջարկ վող ծա ռա յու թյուն նե րի կա ռուց ված քի, որա կի և քա նա կի և տն-

տե սու թյան իրա կան պա հան ջար կի միջև: Ներ կա յումս մաս նա գի տա-

կան կր թու թյան հա մա կար գը հիմ նա կա նում ուղ ղորդ ված է սե փա կան 

ծա ռա յու թյուն նե րի ան մի ջա կան սպա ռող նե րի՝ դի մորդ նե րի և նրանց 

ծնող նե րի վրա: Ար դյուն քում ՄՄՈՒՀ -ե րը և ԲՈՒՀ -ե րը իրա կա նաց նում 

են դա սա վան դու մը այն ուղ ղու թյուն նե րով և մաս նա գի տա ցում նե րով, 

որոնք առա վել պա հանջ ված են կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի շու կայի 

տվյալ սուբյեկտ նե րի, ոչ թե ար տա քին սպա ռող նե րի (հա սա րա կու թյուն, 

գոր ծա տու) կող մից: 

2) Ա զատ շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում սկզ բուն-

քո րեն փոխ վել են աշ խա տան քային հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը, 

2 ՀՀ կառավարության որոշում ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության 
մասնագիտությունների և որակավորումների ցանկը հաստատելու մասին:
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աշ խա տա շու կայի կար գա վոր ման սկզ բունք ներն ու մե խա նիզմ նե րը, 

ինչ պես նաև աշ խա տա շու կա յում պա հան ջար կի և առա ջար կի ձևա-

վոր ման օրի նա չա փու թյուն նե րը: Մաս նա գի տու թյուն նե րի ու զբաղ

մունք նե րի ոլոր տը դար ձել է առա վել դի նա միկ, բազ մա գոր ծոն և 

դժ վար կան խա տե սե լի, ար դյու նա վետ չի գոր ծում մաս նա գետ նե րի 

պատ րաստ ման պե տա կան պատ վե րի հա մա կար գը, ին չի հետ ևան քով 

Հա յաս տա նի աշ խա տա շու կա յում առ կա է որա կա կան և քա նա կա կան 

շա րու նա կա կան ան հա վա սա րակշ ռու թյուն, որն ար տա հայտ վում է գոր-

ծազր կու թյան բարձր իրա կան մա կար դա կով, որոշ մաս նա գի տու թյուն-

նե րի գծով` կադ րե րի գե րար տադ րու թյամբ և որոշ դեպ քե րում` պա

հան ջարկ ու նե ցող մաս նա գետ նե րի պա կա սուր դով: Այս պես օրի-

նակ, միայն տն տե սա գետ նե րի և իրա վա բան նե րի առա ջար կը ՀՀ -ու մ մի 

քա նի ան գամ գե րա զան ցում է պա հան ջար կին: Մինչ դեռ բարձ րա գույն 

ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում շա րու նակ վում է այդ ու ղու թյուն-

նե րով մաս նա գետ նե րի զանգ վա ծային պատ րաս տում: Ընդ որում, թե՛ 

սո վո րող ու սա նող նե րին և թե՛ նրանց ծնող նե րին եր բեմն հայտ նի է, որ 

գոր ծա տու նե րի հա մար առա վել պա հանջ ված են կի րա ռա կան, ար հես-

տակ ցա կան հմ տու թյուն ներ ու նե ցող մաս նա գետ նե րը: Այս տեղ ար դեն 

հիմ նա կան խն դի րը տե ղե կատ վու թյան պա կասն է, կամ դի մորդ նե րի ոչ 

ճիշտ մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շու մը կամ ապա տե ղե կատ վու թյու նը: 

3) Եր րորդ խն դի րը վե րա բե րում է ՀՀ մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 

հա մա կար գի ոչ ար դյու նա վետ գոր ծառ նու թյա նը: Ինչ պես վկա յում 

են ՀՀ -ու մ իրա կա նաց ված մի շարք հե տա զո տու թյուն ներ, այդ թվում 

նաև ԵՈւԻ կող մից իրա կա նաց ված «ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու-

թյան հիմ նախն դիր նե րը» հե տա զո տու թյան և այս հե տա զո տու թյան ար-

դյունք նե րը, երի տա սարդ նե րի հա մար մաս նա գի տու թյան ընտ րու թյան 

հար ցում առաջ նային գոր ծոն է հե տա գա յում բարձր աշ խա տա վարձ 

ստա նա լու ակն կա լի քը: Այ նու հետև կա րիերային աճի հնա րա վո րու-

թյու նը, ին չը իր հեր թին, ինչ պես վկա յում են փոր ձա գետ նե րը, նույն պես 

ֆի նան սա կան բա րե կե ցու թյան գրա վա կան է հան դի սա նում: Մինչ դեռ 

այն պի սի ոչ պա կաս կար ևոր գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են հա սա րա կու-

թյան կող մից հարգ ված մաս նա գի տու թյուն ու նե նա լը, աշ խա տան քի 
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ստեղ ծա գոր ծա կան առանձ նա հատ կու թյու նը և հե տաքր քիր լի նե լը, 

ինք նաի րաց ման հնա րա վո րու թյու նը, որ պես կա նոն մաս նա գի տու թյան 

ընտ րու թյան հար ցում որո շիչ չեն լի նում:

 Բարձ րա գույն կր թու թյան առ կա յու թյու նը ներ կա յումս դի տարկ վում է որ պես 

որո շա կի պար տա դիր պայ ման, ան հրա ժեշ տու թյուն: Ընդ որում, դպ րո ցը 

դիտ վում է որ պես նա խա պատ րաս տա կան փուլ ԲՈՒՀ ըն դուն վե լու հա մար, 

իսկ բարձ րա գույն կր թու թյու նը դի տարկ վում է որ պես կյան քում հա ջո ղու-

թյան հաս նե լու պար տա դիր պայ ման:
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Տնտեսությանառանցքայինոլորտներումաշխատուժի
պահանջարկիգնահատում

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան 2014-2025թթ3 հե ռան կա րային զար գաց-

ման ռազ մա վա րա կան ծրագ րի հիմք են հան դի սա նում 4 հիմ նա կան գե րա-

կա յու թյուն ներ՝

1) Զ բաղ վա ծու թյան ընդ լայ նում

2)  Մարդ կային կա պի տա լի զար գա ցում

3)  Սո ցիալա կան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի բա րե լա վու մը

4)  Կա ռա վար ման հա մա կար գի ինս տի տու ցիոնալ ար դիակա նա ցու մ

Նշ ված գե րա կա յու թյուն նե րից առա ջին եր կու սը ան մի ջա կան առն չու թյուն 

ու նեն կր թու թյուն -աշ խա տա շու կա կա պի հե տա գա զար գաց ման պլա նա-

վոր ման հետ:

 Դեռևս 2011 ՀՀ ար դյու նա բե րու թյան նա խա րա րու թյան կող մից մշակ վել են 

ՀՀ տն տե սու թյան ճյու ղային զար գաց ման ռազ մա վա րու թյուն նե րը, որոնք 

նե րառ ված են վե րը նշ ված ռազ մա վա րա կան ծրագ րում: Ու սում նա սի րու-

թյունն ընդ գր կել է ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ ված հայե ցա կար-

գե րը և ծրագ րե րը, որոնք առնչ վել են տն տե սու թյան որ ևէ ճյու ղի գե րա կա-

յու թյա նը կամ առաջ նայ նու թյա նը, ինչ պես նաև զար գաց ման նպա տակ նե-

րին և ռազ մա վա րու թյա նը: Ընտր վել են ստորև թվարկ ված ոլորտ նե րը. 

1. Գյու ղատն տե սու թյուն 

2. Զ բո սաշր ջու թյուն

3.  Տե ղե կատ վա կան և հե ռա հա ղոր դակց ման տեխ նո լո գիաներ

4. Մ շա կող ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղեր 

- Ճշգ րիտ ճար տա րա գի տու թյուն 

- Դե ղա գոր ծու թյուն և բիոտեխ նո լո գիաներ 

3 Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 հեռանկարային զարգացման 
ռազմավարություն, էջ 16:
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- Գի նե գոր ծու թյուն և կո նյա կա գոր ծու թյուն 

- Տեքս տիլ ար դյու նա բե րու թյուն 

- Սնն դամ թեր քի և ոչ ալ կո հո լային խմիչք նե րի ար տադ րու թյուն 

- Ոս կեր չու թյուն, ադա ման դա գոր ծու թյուն և ժա մա գոր ծու թյուն 

Չ նա յած որ ճյու ղային զար գաց ման գե րա կա յու թյուն ներն ընդ հա նուր առ-

մամբ պահ պան վել են, այ նու ա մե նայ նիվ ներ կայիս աշ խար հա քա ղա քա կան 

պայ ման նե րում, երբ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ան դա մագր վեց Եվ-

րա սիական Տն տե սա կան Միու թյա նը, Ուկ րաի նա կան ճգ նա ժա մի պայ ման-

նե րում և դրա նից բխող՝ Ռու սաս տա նի հան դեպ արև մուտ քի պատ ժա մի ջոց-

նե րի հա մա տեքս տում, կր թու թա կան հա մա կար գի, աշ խա տա շու կայի վրա 

ազ դող գոր ծոն նե րը կա րող են որո շա կի փո փո խու թյուն ներ մտց նել.

1)  հան րա պե տու թյան ռազ մա վա րա կան զար գաց ման ճյու ղային գե րա կա-

յու թյուն նե րում

2) կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի կող մից իրա կա նաց վող աշ խա տա շու-

կային ուղղ ված քա ղա քա կա նու թյան վրա 

3) ե րի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման գոր ծըն թաց նե րի 

վրա 

Ան շուշտ ներ կայիս մար տահ րա վեր նե րը դեռևս խո րա պես ու սում նա սիր ված 

չեն, սա կայն դրանք պետք է հաշ վի առն վեն հայե ցա կար գե րի մշակ ման ըն-

թաց քում:
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Գ ծա պատ կեր 1 Ոչ գյու ղատն տե սա կան զբաղ վա ծու թյան կա ռուց վածք, տո
կոս ըն դա մե նի նկատ մամբ4
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Ինչ պես տես նում ենք գծա պատ կե րից ար դյու նա բե րու թյու նը զբաղ վա ծու-

թյան ընդ լայն ման ռազ մա վա րու թյան առանց քային ոլորտ նե րից մեկն է 

հան դի սա նում: Նման շեշ տադ րու մը ան շուշտ են թադ րում է նաև ու սում նա-

կան հաս տա տու թյուն նե րի շր ջա նա վարտ նե րի մաս նա գի տա կան նա խընտ-

րու թյուն նե րի որո շա կի փո փո խու թյուն: 

Ըստ կան խա տե սում նե րի փո փո խու թյան են են թարկ վե լու նաև մյուս ճյու-

ղե րը, մաս նա վո րա պես՝ ծա ռա յու թյուն նե րի ոլոր տում զբաղ վա ծու թյա նը, 

որի մաս նա բա ժի նը ոչ գյու ղատն տե սա կան հատ վա ծի զբաղ վա ծու թյան կա-

ռուց ված քում նվա զե լու է: Զար գա ցում նե րի նման կան խա տե սում նե րը պայ-

մա նա վոր ված են այն հան գա ման քով, որ ծա ռա յու թյուն նե րի շար քում տն-

տե սա կան աճի և զբաղ վա ծու թյան ընդ լայն ման մեծ պո տեն ցիալ ու նե ցող 

4 Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025 հեռանկարային զարգացման 
ռազմավարություն, էջ 18:
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ոլորտ նե րի (մաս նա վո րա պես՝ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիաներ և տու-

րիզ մը սպա սար կող են թա կա ռուց վածք ներ) հետ մեկ տեղ առ կա են ավել ցու-

կային զբաղ վա ծու թյամբ բնու թագր վող ոլորտ ներ:

 Հան րային հատ վա ծում զբաղ վա ծու թյան ավե լաց ման հնա րա վո րու թյուն չի 

դի տարկ վում: Այն պի սի ոլորտ նե րում, ինչ պի սիք են առող ջա պա հու թյու նը և 

հան րակր թու թյու նը, գո յու թյուն ու նե ցող մարդ կային ռե սուրս նե րի ավել ցու-

կը պայ մա նա վո րում է ապա գա յում այդ հատ ված նե րում զբաղ ված նե րի թվի 

ավե լաց ման սահ մա նա փա կում նե րը: Զբաղ վա ծու թյան կր ճա տում հնա րա-

վոր է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման հա մա կար գում ար դյու նա վե տու թյան 

բարձ րաց մանն ուղղ ված հա մայնք նե րի միավոր ման ծրագ րի իրա կա նաց-

ման դեպ քում, սա կայն զբաղ ված նե րի թվի էա կան փո փո խու թյուն ներ հան-

րային կա ռա վար ման ոլոր տում չեն ակն կալ վում: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, գյու ղատն տե սու թյան ոլոր տում զբաղ ված նե րի թվի 

ավե լա ցում նույն պես չի ծրագր վում: Ոլոր տի հե տա գա զար գա ցու մը հիմ նա-

կա նում պետք է պայ մա նա վոր ված լի նի ար տադ րո ղա կա նու թյան մա կար-

դա կի աճով: Միև նույն ժա մա նակ, գյու ղա տն տե սու թյան ար տադ րո ղա կա-

նու թյան մա կար դա կի աճին զու գըն թաց կամ որ պես այդ աճի ապա հով ման 

հե նա րան, գյու ղա կան վայ րե րում պետք է ավե լա նան գյու ղա տն տե սա կան 

ար տադ րա կան շղ թայի մեջ մտ նող ոչ գյու ղատն տե սա կան զբաղ վա ծու թյան 

հնա րա վո րու թյուն նե րը: Նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման հնա րա վո րու-

թյուն ներ պետք է բաց վեն մա տա կա րար ման օղա կում (սեր մեր, տն կի ներ, 

մե քե նա-սար քա վո րում ներ), ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի սպա սարկ ման 

և իրաց ման օղակ նե րում: Այս առու մով կար ևոր է ընդ գծել, որ ՀՀ Կա ռա-

վա րու թյու նը պետք է մշա կի ներ կա յումս իր կող մից սուբ սի դա վոր վող մի-

ջո ցա ռում նե րից ել քի ծրա գիր, ին չը հիմք կնա խա պատ րաս տի մաս նա վոր 

հատ վա ծի կող մից այդ գոր ծա ռույթ նե րը իր վրա վերց նե լու հա մար: Գյու-

ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի լիար ժեք ար ժե քային շղ թայի ձևա վոր ման 

պա րա գա յում ակն կալ վում է գյու ղա կան վայ րե րում գյու ղատն տե սու թյու նից 

դուրս զբաղ ված նե րի թվի ավե լա ցում 8 հա զա րով մինչև 2017թ. և լրա ցու-

ցիչ 10 հա զա րով՝ 2017-2025թթ. ըն թաց քում:

 Հայտ նի է, որ ցան կա ցած ապ րան քի կամ ծա ռա յու թյան նկատ մամբ պա հան-
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ջար կը նախ և առաջ պայ մա նա վոր ված է դրա սպա ռո ղա կան հատ կու թյուն-

նե րով և սպառ ման (կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի դեպ քում՝ մաս նա գի տա-

կան կա րո ղու թյուն նե րի ար դյու նա վետ իրաց ման) հնա րա վո րու թյուն նե րով: 

Ընդ որում պա հան ջար կը պայ մա նա վոր ված է սպա ռող նե րի առանձ նա հա-

տուկ ակն կա լիք նե րով: Կր թա կան ծա ռա յու թյան՝ իբրև ապ րան քի առանձ-

նա հատ կու թյունն այն է, որ դրա սպա ռող նե րի մի մա սը ապ րան քը սպա ռում 

է, ոչ թե գնե լով ան մի ջա կան թո ղար կո ղից (օ ր.՝ ԲՈՒՀ -ի ց), այլև տվյալ կր-

թա կան հաս տա տու թյան մա տու ցած ծա ռա յու թյունն ար դեն գնած ան հատ-

նե րից (ԲՈՒՀ -ի շր ջա նա վարտ նե րից): Այս պի սով կա րե լի է տար բե րա կել կր-

թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի սպա ռող նե րի եր կու խումբ՝ ներ քին և ար տա քին 

սպա ռող ներ.

Գ ծա պատ կեր 2 Կր թա կան ծա ռա յու թյուն նե րի սպա ռող նե րը5

Կրթական ծառայությունների սպառողներ

Ուսանողներ

Ներքին սպառողներ Արտաքին սպառողներ

Գործատուներ Պետություն Հասարակություն
Միջազգային 

աշխատաշուկա

Ինչ պես տես նում ենք գծա պատ կեր 2-ից կր թա կան ծա ռա յու թյան, իբրև ապ-

րան քի սպա ռող ներ են հան դի սա նում.

5 ՀՀ-ում բարձրագույն տնտեսագիտական կրթությամբ մասնագետների պահանջարկի 
գնահատումը և կանխատեսումը, էջ 7, Երևան 2014 
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1.  Դի մորդ ու սա նող նե րը, որ պես կր թա կան ծա ռա յու թյան ան մի ջա կան 

գնորդ ներ, որոնց հիմ նա կան նպա տակն ինք նաի րա ցու մը աշ խա տա-

շու կա յում և հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր ոլորտ նե րում,

2.  Գոր ծա տու նե րը, որ պես որո շա կի կա րո ղու թյուն նե րով օժտ ված ան-

հատ նե րի մաս նա գի տա կան ու նա կու թյուն նե րի գնորդ ներ,

3.  Պե տու թյու նը, որ պես և՛ գոր ծա տու, պե տա կան ծա ռա յու թյան ան մի ջա-

կան գնորդ՝ պե տա կան պատ վե րի շր ջա նակ նե րում, և՛ որ պես մաս նա-

գի տա կան որո շա կի ու նա կու թյուն նե րով օժտ ված ան հատ նե րի և գոր-

ծա տու նե րի մի ջի իրա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գող մար մին,

4.  Մի ջազ գային աշ խա տա շու կայի սուբյեկտ նե րը

5.  Հա սա րա կու թյու նը

 Պարզ տրա մա բա նու թյու նը և դա սա կան տն տե սա գի տու թյան կա նոն նե րը 

են թադ րում են, որ թե՛ բու հե րը (հա մա պա տաս խան մաս նա գի տու թյուն ներ 

թո ղար կե լիս), թե դի մորդ նե րը (մաս նա գի տու թյուն ներ ընտ րե լիս) պետք է 

առաջ նորդ վեն պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե րի ներ կա յաց րած պա-

հան ջար կի մե ծու թյամբ և աշ խա տա շու կա յում մաս նա գի տու թյուն նե րի ար-

դյու նա վետ իրաց նե լու հնա րա վո րու թյամբ: ՀՀ-ու մ, սա կայն ինչ պես ցույց են 

տա լիս ԵՈւԻ -ի կող մից իրա կա նաց ված նա խորդ և ներ կայիս հե տա զո տու-

թյուն նե րը, առ կա են այս մո դե լի իրա գործ մա նը խո չըն դո տող մի շարք խն-

դիր ներ:

ՀՀ բու հա կան եր կաս տի ճան հա մա կար գում կր թա կան ան հրա ժեշտ տե ղե րի 

տա րե կան հաշ վարկն ու ՀՀ ԿԳՆ կող մից մաս նա գի տա կան տար բեր ու սում-

նա կան հաս տա տու թյուն նե րին տե ղե րի հատ կա ցումն իրա կա նաց վել են ոչ 

թե տն տե սա կան հաշ վար կի ու աշ խա տա շու կա յում առա ջարկ-պա հան ջար-

կի հա րա բե րակ ցու թյան հի ման վրա, այլ ապ րիորի: Ավե լին, 2007-2012 թթ 

ՀՀ ԿԳՆ-ն հատ կա պես պե տա կան բու հե րին թույ լատ րել է լրա ցու ցիչ ըն դու-

նել նա խա պես տր ված կր թա կան տե ղե րից 20-30% -ով ավե լի ու սա նող ներ: 

Ընդ որում այս մի տու մը պահ պան վում է ան կախ այն փաս տից, որ որոշ մաս-

նա գի տու թյուն նե րի գծով շու կա յում լճա ցում է նկատ վում: 

Այս պի սով կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ չնա յած այն փաս տին որ տն տե սու-



23ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ |      |

թյան որոշ ճյու ղե րում, մաս նա վո րա պես ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման 

ոլոր տում զբաղ վա ծու թյան կր ճա տում է կան խա տես վում, կր թա կան հա մա-

կար գը շա րու նա կում է լճաց նել աշ խա տա շու կան հա վե լյալ աշ խա տու ժով: 

Այս ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը հնա րա վոր է հար թել միայն երի տա սար-

դի -ու սում նա կան հաս տա տու թյան-գոր ծա տու ի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան 

ար դյու նա վետ մո դե լի մշակ ման շնոր հիվ: Սա կայն նախ քան մո դե լի մշա կու-

մը ան հրա ժեշտ է հաս կա նալ, երի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան կողմ նո-

րոշ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե րը և այս երեք կող մե րի մի մյանց նկատ-

մամբ ու նե ցած փո խա դարձ ակն կա լիք նե րը:
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Աշխատաշուկայիևկրթությանկապըմասնագիտական
կողմնորոշմանհամատեքստում

Կր թա կան հա մա կար գի և աշ խա տա շու կայի միջև կապն ավան դա բար իրա-

կա նաց վում է մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման գոր ծըն թա ցի մի ջո ցով: Շու-

կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման նե րում երի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա-

կան կողմ նո րոշ ման հար ցը նոր երանգ ներ է ձեռք բե րել: 

Ե թե ան դրա դառ նանք այն հար ցին, թե ինչ պես է բարձ րա գույն կր թա կան 

հա մա կարգն ազ դում հա սա րա կու թյան կա ռուց ված քի սո ցիալ-մաս նա գի-

տա կան վե րար տադ րու թյան վրա, ապա կա րող ենք փաս տել, որ մաս նա գի-

տա կան կր թու թյան հա մա կար գը նպաս տում է կա յուն, սա կայն հե տըն թաց 

կա ռուց ված քի ստեղծ մա նը: Մի կող մից կր թու թյան ինս տի տու տի հիմ նա կան 

պատ վի րա տու նե րի պա հան ջար կը բա վա րար վում է: Մյուս կող մից, սա կայն, 

շու կա յում առա ջա նում է տն տե սա գի տա կան, իրա վա բա նա կան և կա ռա-

վար չա կան մաս նա գի տա ցում նե րի ավել ցուկ:

 Մար զե րում աշ խա տա շու կայի վի ճա կը մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է մակ-

րո տեն տե սա կան մի տում նե րով: Սա կայն երկ րի հա մար հա մընդ հա նուր մի-

տում նե րը տար բեր կերպ են դրս ևովր վում մար զե րում: Հիմ նա կան մի տու մը 

մար զե րում այն է, որ մաս նա գի տա կան կր թու թյուն չու նե ցող երի տա սարդ-

նե րի պա հան ջար կը գնա լով մե ծա նում է: Այ սպի սով, այն շր ջա նա վարտ նե-

րին, ով քեր իրենց մաս նա գի տու թյամբ չեն կա րո ղա ցել աշ խա տանք գտ նել, 

կամ չեն ցան կա ցել աշ խա տել ընտր ված մաս նա գի տու թյամբ, սպաս վում 

է սո ցիալա կան դիր քի փո փո խու թյուն (ժա մա նա կա վոր զբաղ վա ծու թյուն, 

զբաղ վա ծու թյուն հա սա րա կա կան աշ խա տանք նե րում, մաս նակ ցու թյուն 

վե րա պատ րաստ ման դա սըն թաց նե րին, ինք նազ բաղ վա ծու թյան կազ մա-

կեր պում): 

Ըստ ֆրան սիացի սո ցիոլոգ՝ Ա. Տու րե նի6 ներ կա յումս մենք ապ րում ենք 

ուղ ղա հա յաց հա սա րա կու թյու նից դե պի հո րի զա նա կան ան ցման ժա մա նա-

կաշր ջան, որ տեղ առա վել կար ևոր է հաս կա նալ, ոչ թե որ տեղ է գտն վում 

մար դը վեր ևում, թե ներք ևում, այլ կենտ րո նում է նա գտն վում, թե սահ մա-

6	 А.В.	Дмитриева	«Социальное	Включение/Исключение	Как	Принцип	Структурации	
Современного	Общества»,	стр.99
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նագ ծին, այլ կերպ ասած խոս քը գնում է «հա մա կար գի ներ սում կամ հա մա-

կար գից դուրս գտն վե լու մա սին»: Ստաց վում է, որ կր թա կան հա մա կար գը 

ներ գոր ծում է երի տա սարդ նե րի ուղ ղա հա յաց և հո րի զո նա կան մո բի լու թյան 

պայ ման նե րի վրա, ինչ պես նաև նրանց սո ցիալա կան և ան ձնային ստա-

տուս նե րի փո խա կերպ ման վրա: Աշ խա տա շու կան այս տեղ եր կա կի դեր է 

կա տա րում, փո խա կեր պե լով երի տա սարդ նե րի մաս նա գի տա կան ծրագ րե-

րը հա մա պա տաս խա նեց նում է շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման նե րին, 

ինչ պես նաև ազ դա րա րում է, թե ինչ ուղ ղու թյամբ է փոխ վում երի տա սարդ-

նե րի սո ցիալա կան դիր քե րը: 

Մաս նա գի տու թյուն նե րի ընտ րու թյան դր դա պատ ճառ նե րի ու սում նա սի րու-

թյու նը հան գեց րեց այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ շր ջա նա վարտ նե րի հա մար 

նախ առաջ նա հերթ է որո շա կի կր թա մա կար դակ ու նե նա լը, իսկ հե տո միայն 

կոնկ րետ մաս նա գի տու թյու նը: Հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րից պարզ է 

նաև, որ երի տա սարդ նե րի հա մար կր թու թյուն ստա նա լու հար ցում առաջ-

նա հերթ է ու տի լի տա րիս տա կան մո տե ցու մը՝ կր թու թյու նը նախ նյու թա կան 

շա հույթ ստա նա լու մի ջոց է: Այս դեպ քում, երի տա սարդ նե րի մի հատ վա ծի 

հա մար սո ցիալա կան դիր քե րի փո փո խու թյու նը կա րող է սա հուն լի նել, քա-

նի որ նյու թա կան շա հույթ ստա նա լու հիմ նա կան դր դա պատ ճա ռը կա րող է 

սահ մա նա փակ վել գոր ծա տու նե րի կող մից աշ խա տանք փնտ րող նե րի հան-

դեպ ու նե ցած մի նի մալ պա հանջ նե րով:

 Սա կայն երի տա սարդ նե րի մյուս հատ վա ծը այ նուա մենայ նիվ առ կա աշ խա-

տա շու կա յում չի կա րո ղա նում թե կուզ և ժա մա նա կա վոր այլ՝ իր մաս նա գի-

տու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող դիրք զբա ղեց նել: Եվ այս տեղ կր կին ան-

գամ հան դի պում ենք մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման ար դյու նա վետ հա-

մա կար գի ներդր ման ան հրա ժեշ տու թյա նը:

« Ճիշտ կողմ նո րո շու մից է պետք սկ սել: Պետք է սկ սել դպ

րոց նե րից: Թե ինչ պի սին է աշ խա տա շու կայի վի ճա կը: Երի

տա սարդ նե րը մո դայի հետ ևից են ընկ նում: Ճիշտ ու ղղոր դե լը 

շատ կար ևոր է: Մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման կենտ րոն ներ 

են հար կա վոր: Դպ րո ցից սկս ված պետք է լի նեն: Կա րիերայի 
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կենտ րո նում պետք է ու նա կու թյուն ներ զար գաց նել, վե րա պատ

րաս տել: Պետք է ստեղ ծել նոր աջակ ցու թյան վար կեր ցածր 

տո կո սադ րույ քով: Բիզ նես վար կեր տրա մադ րենք առանց տո

կո սադ րույք նե րի, որ պես զի նրանք ստեղ ծեն աշ խա տա տե ղեր: 

Սո վո րեց նել թե ինչ պես է պետք ճիշտ ղե կա վա րել բիզ նե սը: 

Գյու ղե րում աշ խա տա տե ղե րի բա ցում: Փոքր գյու ղե րում չկան 

աշ խա տա տե ղեր, իսկ եթե լի նի փոքր բիզ նես ապա կլի նեն աշ

խա տա տե ղեր:»

 Փոր ձա գետ, ԿԳՆ

 Թե փոր ձա գետ նե րը և թե գոր ծա տու նե րը և թե ոլոր տի այլ շա հա ռու ներ 

միաձայն փաս տում են, որ մաս նա գի տա կան կողմ նո րո շումն է այն ան կյու-

նա քա րը, որից բխում են մյուս խն դիր նե րը աշ խա տա շու կա-կր թու թյուն հա-

մա տեքս տում: 
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Երիտասարդներիզբաղվածություննըստտնտեսական
գործունեությանտեսակների

Ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան ապա հով մանն ուղղ ված քա ղա քա կա-

նու թյու նը և կոնկ րետ մի ջո ցա ռում նե րը պետք է ու նե նան դրանց ար դյու-

նա վե տու թյան գնա հատ ման հս տակ գոր ծըն թաց ներ: Այս առու մով չա փա-

զանց կար ևոր է զբաղ վա ծութ յան պե տա կան գոր ծա կա լու թյան դե րը, որը 

տի րա պե տում է գոր ծա զուրկ նե րի մա սին տվյալ ների ան հա տա կան մա-

կար դա կում: Այդ պի սի տվյալ նե րի բա զա նե րի առ կա յու թյու նը հնա րա վոր է 

դարձ նում ու սու ցում նե րի, վե րա պատ րաս տում նե րի և ցան կա ցած այլ տի-

պի մի ջո ցա ռում նե րի ար դյու նա վե տու թյան գնա հատ ման նպա տա կով ժա-

մա նա կա կից մե թոդ նե րի կի րա ռու մը: Վար չա կան տվյալ նե րը (ան հատ նե րի 

մա կար դա կի) կար ևոր են նաև նրա նով, որ թույլ են տա լիս վեր լու ծել գոր-

ծա զր կու թյան տևո ղու թյու նը և գոր ծա զուր կի` աշ խա տանք գտ նե լու հա վա-

նա կա նու թյու նը` գնա հա տե լով ոչ միայն պե տու թյան կող մից իրա կա նաց-

վող մի ջո ցա ռում նե րի, այլև մար դու ան հա տա կան բնու թագ րիչ նե րի դե րը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, ան հրա ժեշտ է բա րե լա վել աշ խա տան քի շու կայի տե-

ղե կատ վա կան ապա հո վու մը և մշ տա դի տարկ ման հա մա կար գը` զբաղ վա-

ծու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը և ծրագ րե րը առա վել ար դյու նա վետ իրա կա-

նաց նե լու նպա տա կով: 

ԵՈՒԻ կող մից 2013 թ.-ն իրա կա նաց ված «ՀՀ երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու-

թյան հիմ նախն դիր նե րը հե տա զո տու թյան» հա մա ձայն ՀՀ երի տա սար դու-

թյու նը ներգ րավ ված է աշ խա տա շու կայի հետ ևյալ ոլորտ նե րում.
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Գ ծա պատ կեր 3 Երի տա սարդ նե րի ներգ րավ վա ծու թյու նը աշ խա տա շու կա յում 
ըստ ոլորտ նե րի

Գյուղատնտեսություն

Առևտուր

Պետական մարմիններ

Կրթություն, ուսուցում, 
դաստիարակություն, գիտություն

Առողջապահություն

Արվեստ, մշակույթ, սպորտ

Ուժային կառույցներ

Ծառայություններ

Շինարարություն

Սպասարկում

Ֆինանսական, տնտեսական 
ծառայություններ, բանկեր

Գեղեցկություն, խնամք
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 Ընդ որում երի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան ճյու ղային պատ կե րը էա կա-

նո րեն չի տար բեր վում ՀՀ բո լոր տա րի քային խմ բե րի ընդ հա նուր պատ կե-

րից 1 էա կան բա ցա ռու թյամբ` մշա կող ար դյու նա բե րու թյան հատ վա ծում 

երի տա սարդ նե րի մաս նակ ցու թյունն այն քան փոքր է, որ ներգ րավ ված է այլ 

զբաղ վա ծու թյուն նե րի շար քում: Մինչ դեռ մշա կող ար դյու նա բե րու թյու նը, 

ինչ պես կա րող ենք հա մոզ վել ստորև բեր ված գծա պատ կե րից ՀՀ տն տե սու-

թյան 4-րդ ճյուղն է ըստ զբաղ ված բնակ չու թյան մաս նակ ցու թյան:
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Գ ծա պատ կեր 4 ՀՀ զբաղվածության ճյուղային պատկերը
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Երիտասարդներիզբաղվածությունըևգործազրկությունը
ըստկրթականմակարդակի

Ըստ ազ գային վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան վեր ջին տ վյալ նե րի 2015 

թ.-ի առա ջին եռամ սյա կում Հա յաս տա նում գրանց ված աշ խա տող նե րի թի վը 

կազ մել է 1մլն.101 հա զար երեք հա րյուր մարդ, որոն ցից ամե նա մեծ մա սը՝ 

474.500 մարդ ու ներ միջ նա կարգ ընդ հա նուր կր թու թյուն, մե ծու թյամբ երկ-

րորդ խում բը՝ 308.800 մարդ ու ներ բարձ րա գույն և հետ բու հա կան կր թու-

թյուն, և մե ծու թյամբ եր րորդ խում բը՝ 271.000 մարդ ու ներ մի ջին մաս նա գի-

տա կան կամ թե րի բարձ րա գույն  կր թու թյուն: 

Աշ խա տանք ու նե ցող մարդ կանց մյուս խմ բե րը, որոնք առա ջին երեք մեծ 

խմ բե րի հետ սպա ռում են ընդ հա նուր՝ 1.163.800 աշ խա տող նե րի քա նա կը, 

կազ մում են հիմ նա կան ընդ հա նուր (71.200 մարդ), ար հես տա գոր ծա կան 

(30.600 մարդ) և տար րա կան ու ոչ լրիվ տար րա կան (7.600 մարդ) խմ բե րը: 

ՀՀ ԱՎԾ տվյալ ներն ու շագ րավ են նրա նով, որ 2015 թվա կա նի դրու թյամբ 

Հա յաս տա նում աշ խա տանք ու նե ցող մարդ կանց ամե նա մեծ խում բը կազ-

մում են միջ նա կարգ ընդ հա նուր կր թու թյուն ու նե ցող նե րը, մինչ դեռ բարձ-

րա գույն և հետ բու հա կան կր թու թյուն ու նե ցող նե րը կազ մում են աշ խա տող-

նե րի՝ մե ծու թյամբ միայն երկ րորդ խում բը: Սա նշա նա կում է, մի կող մից, որ 

Հա յաս տա նում դեռ քիչ են այն աշ խա տա տե ղե րը, որոն ցում մար դիկ պետք 

է կի րա ռեն մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ ու կա րո ղու թյուն ներ, իսկ, մյուս 

կող մից, որ աշ խա տա շու կա յում միջ նա կարգ ընդ հա նուր և մի ջին մաս նա գի-

տա կան կր թու թյուն պա հան ջող աշ խա տա տե ղե րը միասին վերց րած ավե լի 

շատ են, քան բարձ րա գույն և հետ բու հա կան կր թա կան մա կար դակ պա-

հան ջող աշ խա տա տե ղե րը: 

Ի րա կա նում այս պատ կե րը տի պա կան է ժա մա նա կա կից գրե թե բո լոր հա սա-

րա կու թյուն նե րի հա մար, որոն ցում ավե լի շատ են ոչ թե մաս նա գի տա կան 

բարձ րա գույն գի տե լիք ներ ու կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող, այլ ընդ հա նուր 

միջ նա կարգ կամ մի ջին մաս նա գի տա կան (թե րի բարձ րա գույն) կր թու թյուն 

ու նե ցող մար դիկ: Սա պայ մա նա վոր ված է տն տե սու թյան ու շու կայի զար-

գաց մամբ և դրան ցից կր թու թյան կտր վա ծու թյամբ, ինչ պես նաև դի նա միկ 

փոխ վող հա սա րա կու թյան օբյեկ տիվ այն պի սի եր ևույթ նե րով, ինչ պի սիք 
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են ար տա գաղ թը և ներ գաղ թը, սե ռա տա րի քային հա վա սա րակ շիռ վի ճա կի 

խախ տու մը և այլն:

Գ ծա պատ կեր 3-ի դի տար կու մը ցույց է տա լիս, որ ու սում նա սիր վող ժա մա-

նա կա հատ վա ծում էա կան փո փո խու թյուն ներ չեն կրել նա խա մաս նա գի տա-

կան (ար հես տա գոր ծա կան), հիմ նա կան ընդ հա նուր և տար րա կան ու ոչ 

լրիվ տար րա կան կր թու թյուն ու նե ցող գոր ծա զուրկ նե րի թվա քա նակ նե րը: 

2009-2015 թթ աճ ման և նվազ ման որո շա կի մի տում ներ է դրս ևո րել մի ջին 

մաս նա գի տա կան և թե րի բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող գոր ծա զուրկ-

նե րի թվա քա նա կը:

Գ ծա պատ կեր 5 Գոր ծա զուրկ ներն ըստ կր թա կան մա կար դա կի (հա զար մարդ) 
/20082015թթ.
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 Գոր ծա զուրկ նե րի շր ջա նում առա վել մեծ տե սա կա րար կշիռ են կազ մում 

մաս նա գի տու թյուն չու նե ցող նե րը, որոնց թի վը նշ ված ժա մա նա կա հատ վա-

ծի առա ջին երեք տա րի նե րին աճել է 20.5% -ո վ, իսկ վեր ջին տա րում նվա-

զել 11.9% -ով (2010թ.-ի հա մե մատ), սա կայն շա րու նա կում է գե րա զան ցել 

2008թ. ցու ցա նի շը 6.2% -ո վ: Մտա հո գիչ է նաև այն փաս տը, որ չորս տա-

րի նե րի ըն թաց քում գոր ծա զուրկ նե րի մեջ բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե-

ցող նե րի տե սա կա րար կշի ռը շա րու նա կա բար աճել է` տա րե կան մի ջի նը 

11% -ով և 2011թ. բա ցար ձակ ար ժե քով բարձ րա գույն կր թու թյուն ու նե ցող 

գոր ծա զուրկ նե րը զի ջում են միայն կր թու թյուն չու նե ցող նե րին:

Գ ծա պատ կեր 6  Գոր ծա զուրկ ներն ըստ կր թա կան մա կար դա կի (100% ի մեջ 
հաշ վարկ ված) /20082013թթ.
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Ինչ պես տես նում ենք գծա պատ կե րից գոր ծա զուրկ նե րի մեջ բարձ րա գույն 

կր թու թյուն ու նե ցող նե րի թի վը տա րեց տա րի դան դաղ տեմ պե րով այ նո ւա-

մե նայ նիվ ավե լա նում է: Սա այն դեպ քում, երբ գոր ծա տու նե րի մեծ մա սը 

շա րու նա կում է կար ևո րել թեկ նա ծու նե րի մոտ բարձ րա գույն կր թու թյան առ-

կա յու թյու նը, ան կախ տվյալ ոլոր տում պա հանջ վող իրա կան մաս նա գի տա-

կան որակ նե րից, գի տե լիք նե րից և հմ տու թյուն նե րից:

 Հա մա ձայն «Կր թա կան տեխ նո լո գիանե րի ազ գային կենտ րոն» ՊՈԱԿ -ի կող-
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մից 2014-2015 թթ.-ին իրա կա նաց ված սո ցիոլո գիական հե տա զո տու թյան7, 

որին մաս նակ ցել են 201 գոր ծա տու ՀՀ տար բեր քա ղաք նե րից, բարձ րա-

գույն կր թու թյուն ու նե ցող նե րը դեռևս շա րու նա կում են մե ծա մաս նու թյուն 

կազ մել աշ խա տա շու կա յում, չնա յած վե րո հի շյալ միտ մա նը: Այն հար ցին, թե 

իրենց աշ խա տող նե րից քա նիսն ու նեն բարձ րա գույն կր թու թյուն, գոր ծա տու 

կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի 35% -ը պա տաս խա նել են` 

բո լո րը, 52% -ը` կե սից ավե լին, իսկ 13% -ը՝ կե սից պա կաս: 

Գծապատկեր 7 Աշխատանքի ընդունելիս հաշվի առնում եք, թե որ ԲՈՒՀն է 
ավարտել Ձեր ապագա աշխատակիցը

 Այո, դա աշխատանքի ընդունելու 
նախապայմաններից է

 Այո, տեղեկանում ենք, սակայն 
աշխատանքի ընդունելու նախապայման չէ

 Ոչ, ընդհանրապես հաշվի չենք առնում

17.9

40.8

41.3

Ընդ որում, գոր ծա տու նե րի 41% -ը կար ևո րում է նաև, թե որ ԲՈՒՀ-ն են 

ավար տել ապա գա աշ խա տա կից նե րը: Ակն հայտ է սա կայն, որ բարձ րա-

գույն կր թու թյան այ սօ րի նակ կար ևո րու մը գոր ծա տու նե րի կող մից պայ մա-

նա վոր ված է, ոչ այն քան շու կա յում բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան կր թու-

թյան իրա կան պա հան ջար կով, որ քան կր թա կան հա մա կար գի և հա սա րա-

կու թյան կող մից «պար տադր վող» առա ջար կով: Գոր ծա տո ին այս պա րա-

գա յում մնում է ընտ րել «չա րյաց փոք րա գույ նը» և օրի նակ՝ միև նույն ցածր 

7 ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների ազգային վարկանիշավորման 
համակարգի շրջանակներում իրականացված սոցիոլոգիական հետազոտության 
վերլուծություն և տվյալների ամփոփում, 2015թ., էջ 54 
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որա կա վո րում և մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ պա հան ջող հաս տի քի հա-

մար նա խա պատ վու թյու նը տալ բար ձա գույն կր թու թյուն ու նե ցո ղին, քա նի 

որ վեր ջի նիս շփ ման հմ տու թյուն նե րը և ընդ հա նուր աշ խար հա հա յաց քային 

գի տե լիք ներն (ը ստ գոր ծա տու նե րի) ավե լին են այլ կր թա մա կար դակ ու նե-

ցող երի տա սարդ նե րից: 
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Աշխատուժիպահանջարկիգնահատումըստ
մասնագիտացումների

Աշ խա տու ժի պա հան ջար կի մոտ եր կու եր րոր դը կկազ մի ար դյու նա բե րա 

-ար տադ րա կան աշ խա տու ժը: Այս պի սով, կան խա տես վող 2012-2022թթ. 

ժա մա նա կա հատ վա ծում ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան նոր աշ խա տու ժի 

պա հան ջար կը կկազ մի կու տա կային շուրջ 195-235 մարդ: Վե րոն շյալ աշ-

խա տու ժը բաղ կա ցած է հիմ նա կա նում 2 մաս նա գի տաց մամբ մաս նա գետ-

նե րից` ին ժե ներ (սար քա վո րում նե րի գոր ծարկ ման մաս նա գետ) և սնն դի 

տեխ նո լոգ8: ԲԿ նոր աշ խա տու ժի պա հան ջար կի մնա ցյալ մոտ մեկ եր րոր դը, 

կան խա տես վում է` կկազ մի ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան ան ձնա կազ մի 

մեջ չմտ նող աշ խա տու ժը` տն տե սա գետ, շու կա յա գետ և այլ ոչ ոլոր տային 

և կա ռա վար չա կան մաս նա գի տա ցում ներ: Կան խա տես վում է, որ 2012-

2022 թթ. ոչ ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան նոր աշ խա տու ժի պա հան ջար կը 

կկազ մի կու տա կային 230-280 մարդ:

Ներկայացնենք աշխատաշուկայի պահանջարկի գնահատումը ըստ ռազ-

մա վարական գերակա ոլորտների:

 Գյու ղատն տե սու թյուն ոլոր տի ընդ հա նուր բնու թա գի րը 

Գյու ղատն տե սու թյան ոլոր տը Հա յաս տա նի տն տե սու թյան խո շո րա գույն 

ճյու ղե րից է: 2011թ. դրու թյամբ ոլոր տում ստեղծ ված ավե լաց ված ար ժե քը 

կազ մել է երկ րի ՀՆԱ -ի մեկ հին գե րոր դը: Միև նույն ժա մա նակ, գյու ղատն տե-

սու թյան ոլոր տում է ներգ րավ ված տն տե սու թյան մեջ զբաղ ված նե րի 40% -ը: 

Հա մե մա տու թյան հա մար, Իս րայե լում, որ տեղ ՀՆԱ -ի կր կին 20% -ը բա ժին է 

հաս նում գյու ղատն տե սու թյան ոլոր տին, աշ խա տու ժի միայն 20%-ն է ընդ-

գրկ ված ոլոր տում: 

Ել նե լով գյու ղատն տե սու թյան ոլոր տի առանձ նա հատ կու թյու նից՝ ոլոր տում 

աշ խա տու ժի պա հան ջար կի գնա հատ ման հա մար կի րարկ վել են հա տուկ 

մո տե ցում ներ: 

8 «Տնտեսության առաջնային ոլորտներում բարձրագույն կրթության պետական 
աջակցություն. միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և պահանջարկի 
կանխատեսում», EV Consulting,  Երևան 2012
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Աշ խա տու ժի պա հան ջար կը կան խա տե սե լիս դի տարկ վել են աշ խա տու-

ժի շու կա յում 2 հնա րա վոր պատ վի րա տու նե րը՝ պե տու թյու նը և մաս նա վոր 

ոլոր տը: Այդ իսկ պատ ճա տով կան խա տե սում նե րի 2 ուղ ղու թյուն ներն են՝ 

մաս նա գետ նե րի պա հան ջարկ հա մայնք նե րի կող մից (հա մայն քային մաս-

նա գե տը պետք է սպա սար կի հա մայն քի մանր գյու ղա ցիական տն տե սու-

թյուն նե րին, ինչ պես ներ կա յումս գոր ծող անաս նա բույ ժե րի հա մա կար գի 

դեպ քում է) և առևտ րային խո շոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: 

Գյու ղատն տե սու թյան ոլոր տում դի տարկ վող առաջ նային մաս նա գի տու-
թյուն նե րը հինգն են՝

- Ագ րո նոմ 

- Բույ սե րի պաշտ պա նու թյան մաս նա գետ 

- Անաս նա բույժ 

- Անաս նա բույծ 

- Ագ րո բիզ նե սի մաս նա գետ 

Ներ կա յումս ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյան կող մից հան րա-

պե տու թյու նում ներդր ված է հա մայն քային անաս նա բույ ժե րի հա մա կար գը, 

որը են թադ րում է, որ պե տու թյու նը՝ որ պես գոր ծա տու, յու րա քան չյուր հա-

մայն քին տրա մադ րում է 1 անաս նա բույժ: 2011թ. դրու թյամբ հա մա կար գում 

զբաղ ված է 850 անաս նա բույժ: 

Ո լոր տի փոր ձա գետ նե րի գնա հատ մամբ գյու ղի բնա կա նոն զար գաց ման 

հա մար էա կան են հա մար վում նաև վե րոն շյալ ցան կից մյուս չորս մաս նա-

գետ նե րի առ կա յու թյու նը հա մայնք նե րում: 

Ներ կա յումս Հա յաս տա նում գյու ղա կան հա մայք նե րի թի վը կազ մում է 866, 

սա կայն հաշ վարկ նե րի հա մար որ պես հա մայնք նե րի քա նակ է կի րառ վել 

850 -ը (ի նչ պես անաս նա բույ ժե րի հա մա կար գի դեպ քում, քա նի որ որոշ 

իրար մոտ տե ղա կայ ված փոքր հա մայնք ներ կա րող է սպա սար կել մեկ մաս-

նա գե տը): 

Են թադր վում է, որ հա մայն քային մաս նա գետ նե րի գոր ծա տուն կլի նի պե-

տու թյու նը կամ հա մայն քը: Այ սինքն՝ մաս նա գետ նե րի նկատ մամբ իրա կան 
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պա հան ջարկ կձ ևա վոր վի, եթե պե տու թյու նը որ պես պատ վի րա տու ներ կա-

յա նա և հա մա պա տաս խան ծրա գիր իրա կա նաց նի: 

Փոր ձա գետ նե րի գնա հա տա կա նից ել նե լով՝ են թադր վում է, որ պե տա կան 

պատ վե րի առ կա յու թյան դեպ քում ոլոր տում առ կա կլի նի 850 -ա կան մաս-

նա գետ ագ րո նո մի, անաս նա բույ ժի և ագ րո բիզ նե սի մաս նա գի տա ցում նե-

րով և մոտ 450 -ա կան մաս նա գետ անաս նա բույ ծի և բույ սե րի պաշտ պա նու-

թյան մաս նա գի տա ցում նե րով: 

Գյու ղատն տե սու թյան ոլոր տում գրանց ված առևտ րային կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի թի վը Հա յաս տա նում չի գե րա զան ցում 100 -ը: Վեր ջին նե րից մոտ 

60 -ը մաս նա գի տա ցած են անաս նա պա հու թյան մեջ, իսկ մնա ցա ծը՝ այ գե-

գոր ծա կան և ձկ նա բու ծա կան ըն կե րու թյուն ներ են:

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի վե րա բե րյալ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րա կան 

տվյալ նե րի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով այս բնա գա վա ռում օգ տա գործ վել 

են փոր ձա գի տա կան գնա հա տա կան ներ: Այս պես, ՀՀ գյու ղատն տե սու թյան 

նա խա րա րու թյան Անաս նա բու ծու թյան և տոհ մային գոր ծի վար չու թյան մաս-

նա գետ նե րի կար ծի քով անաս նա պա հա կան միայն 30-40 խո շոր մաս նա վոր 

ըն կե րու թյուն է գոր ծում Հա յաս տա նում, որոնք ներ կա յումս ու նեն կամ հե-

տա գա յում կա րող են ու նե նալ առան ձին անաս նա բույ ժի և անաս նա բույ ծի 

կա րիք: Այդ ըն կե րու թյուն նե րի հաշ վար կով գնա հատ վում է, որ մաս նա վոր 

ոլոր տի կող մից անաս նա բույ ժի և անաս նա բույ ծի նկատ մամբ ընդ հա նուր 

պա հան ջար կը կլի նի 150-200 և 30-40 հա մա պա տաս խա նա բար: 

Ձկ նա բու ծու թյան ոլոր տում ձկ նա բույծ-տեխ նո լոգ նե րի պա հան ջար կը գնա-

հատ վում է մոտ 50-70: Այս գնա հա տա կանն ար ված է ձկ նա բու ծա կան ըն-

կե րու թյուն նե րի պա հան ջար կի նախ նա կան թես տա վոր ման հի ման վրա ՀՀ 

գյու ղատն տե սու թյան նա խա րա րու թյան կող մից: 

Փոր ձա գետ նե րի գնա հա տա կա նով ներ կա յումս այ գե գոր ծու թյան ոլոր տում 

միայն փոք րա թիվ գի նե գոր ծա կան ըն կե րու թյուն ներն են, որ առան ձին մաս-

նա գետ են պա հում ըն կե րու թյուն նե րում: Նման պա հան ջար կը չն չին է և չի 

գե րա զան ցում հա մայն քային մաս նա գետ նե րի գնա հատ ված պա հան ջար կի 

1-2% -ը: 
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Փաս տո րեն, գյու ղատն տե սու թյան ոլոր տում բարձ րա գույն կր թու թյամբ 

մաս նա գետ նե րի պա հան ջար կի հիմ նա կան աղ բյուր հան դի սա նա լու է պե-

տու թյու նը՝ ձևա վո րե լով մաս նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա պա-

տաս խան են թա կա ռուց վածք: Հա մա պա տաս խա նա բար, մաս նա գետ նե րի 

պա հան ջարկն ուղ ղա կիորեն կախ ված կլի նի պե տու թյան կող մից հա մա պա-

տաս խան պատ վե րի առ կա յու թյու նից:

Զ բո սաշր ջու թյուն 

Ո լոր տը նե րա ռում է հյու րա նոց նե րի, կա ցա րան նե րի, ճամ փոր դա կան և զբո-

սաշր ջային գոր ծա կա լու թյուն նե րի, ռես տո րան նե րի, մշա կու թային, հանգս-

տի և ժա ման ցի ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը մի ջազ գային և ներ քին 

զբո սաշր ջիկ նե րին:

 Կան խա տես վում է, որ բարձ րա գույն կր թու թյամբ աշ խա տող նե րի մաս նա-

բա ժի նը աս տի ճա նա բար կա ճի և մինչև 2022թ. կհաս նի զար գա ցած զբո-

սաշր ջու թյան ոլորտ ու նե ցող երկր նե րի (ի նչ պես օրի նակ Իս րայե լի և ԱՄՆ -ի) 

այ սօր վա մա կար դա կին՝ մոտ 17%: Սա ար տա ցո լում է զար գա ցում նե րը մի-

ջազ գային մա կար դա կով, երբ ոլոր տի՝ մաս նա վո րա պես մի ջո ցա ռու մային 

զբո սաշր ջու թյան զար գաց մա նը և ավե լի բարդ գոր ծըն թաց նե րի ներդր-

մա նը զու գա հեռ մե ծա նում է պա հան ջար կը բարձր որա կա վո րում ու նե ցող 

աշ խա տու ժի նկատ մամբ: Իրա տե սա կան է նմա նա տիպ մի տում ակն կա լել 

նաև Հա յաս տա նում: Մաս նա վո րա պես, հյու րա նո ցային ծա ռա յու թյուն նե րի 

զար գա ցու մը, մի ջազ գային գո վազ դու մը և հա մա պա տաս խա նե ցու մը մի-

ջազ գային չա փա նիշ նե րին և մի ջազ գային զբո սաշր ջիկ նե րի պա հանջ նե րին 

կպա հան ջի լրա ցու ցիչ բարձ րա գույն կր թու թյամբ մաս նա գետ ներ և կա ռա-

վա րիչ ներ:

Ներ կա յումս գնա հատ վում է, որ Հա յաս տա նում հյու րա նոց նե րում և ճամ փոր-

դա կան/զ բո սաշր ջային գոր ծա կա լու թյուն նե րում զբաղ ված բարձ րա գույն 

կր թու թյամբ աշ խա տող նե րի գրե թե կեսն ու նի մաս նա գի տա կան կր թու թյուն 

զբո սաշր ջու թյան բնա գա վա ռում: Զբո սաշր ջու թյան մաս նա գի տա ցում նե րը 

նե րա ռում են հյու րըն կա լու թյան մե նեջ մենթ, էքս կուր սիոն մե նեջ մենթ, մար-

զա կան տու րիզ մի մե նեջ մենթ, մի ջազ գային զբո սաշր ջու թյան մե նեջ մենթ: 

Բարձ րա գույն կր թու թյամբ զբաղ ված նե րի մոտ 20% -ը մաս նա գի տա ցած է 
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հան րային սնն դի կազ մա կերպ ման կա ռա վար ման մեջ, իսկ մոտ 30%-ն ու-

նի մաս նա գի տա կան կր թու թյուն ընդ հա նուր կա ռա վար ման բնա գա վա ռում՝ 

հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռում, ֆի նան սա կան, մարդ կային ռե սուրս նե րի 

կա ռա վա րում և այլն: Կան խա տես վում է, որ մաս նա գի տա ցում նե րի տա րան-

ջատ ման այս կա ռուց ված քը կշա րու նակ վի պահ պան վել:

 Տե ղե կատ վա կան և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան տեխ նո լո գիաներ

ՏՏ ծա ռա յու թյուն նե րի ոլոր տը նե րա ռում է ծրագ րային մշա կում նե րի, ՏՏ 

խորհր դատ վու թյան, ՏՏ ար տա պատ վիր ման և ծա ռա յու թյուն նե րի, ճար տա-

րա գի տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի, ինչ պես նաև ին տեր նետ ծա ռա յու թյուն նե-

րի տրա մադր ման Հա յաս տա նում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րին: 

Հա յաս տա նում ՏՏ ոլոր տը տն տե սու թյան գե րա կա ճյուղ է ճա նաչ վել դեռևս 

2000 թվա կա նին: Ոլորտն առանձ նա նում է մարդ կային կա պի տա լի առանձ-

նա հա տուկ կար ևո րու թյամբ, որը հայ կա կան ՏՏ ոլոր տը մր ցու նակ է դարձ-

նում հա մաշ խար հային շու կա յում և գրա վիչ՝ ան դրազ գային կոր պո րա-

ցիանե րի հա մար: 

Ո լոր տը ներ կա յաց նում են շուրջ 2801 ըն կե րու թյուն ներ, որոն ցից ավե լի 

քան մեկ եր րոր դը՝ ար տա սահ մա նյան ըն կե րու թյուն նե րի մաս նա ճյու ղեր: 

Վեր ջին նե րիս՝ Հա յաս տա նում գոր ծու նեու թյուն հիմ նե լու առանց քային դր-

դա պատ ճա ռը բարձ րո րակ մաս նա գետ նե րի առ կա յու թյունն է:

ՏՏ ծա ռա յու թյուն նե րի ոլոր տում աշ խա տում են 6,760 մաս նա գետ ներ 

(2011թ.), որոն ցից 75% -ը նե րառ ված է ծրագ րային ապա հով ման և ՏՏ 

խորհր դատ վու թյան ոլոր տում: 

Ոչ մաս նա գի տա կան վար չա կան (ադ մի նիստ րա տիվ և ղե կա վար) ան ձնա-

կազ մի մաս նա բա ժի նը ընդ հա նուր աշ խա տու ժի մեջ կազ մում է 20-25% 

ոլոր տում:

ՏՏ ծա ռա յու թյուն նե րի ոլորտն առանձ նա նում է աշ խա տան քային ռե սուրս-

նե րի մեջ բարձ րա գույն կր թու թյամբ մաս նա գետ նե րի շատ բարձր կշ ռով: 

Այս պես, 2010թ. դրու թյամբ ոլոր տում նե րառ ված աշ խա տա կից նե րի 95% -ը 

ու նի բա կա լավ րի կամ ավե լի բարձր կր թա կան աս տի ճան: 
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Ո լոր տին հա տուկ է նաև առա վել երի տա սարդ կադ րե րի առ կա յու թյուն՝ հա-

մե մա տած այլ ճյու ղե րի: Այս պես, 2008թ. դրու թյամբ ՏՏ ծա ռա յու թյուն նե րի 

ոլոր տում աշ խա տող նե րի մոտ 80% -ի աշ խա տան քային փոր ձը չէր գե րա-

զան ցում 10 տա րին: 

Հա մա ձայն ներ կայիս վի ճա կագ րու թյան՝ Հա յաս տա նի ՏՏ ոլոր տում ներգ-

րավ ված աշ խա տու ժի գե րակշ ռող մե ծա մաս նու թյու նը՝ 95% -ը բարձ րա գույն 

կր թու թյամբ մաս նա գետ ներ են: Այս ցու ցա նի շը բա վա կա նին բարձր է մի-

ջազ գային հա մե մա տու թյան մեջ: Այս պես, ԱՄՆ -ու մ ՏՏ ծա ռա յու թյուն նե րի 

ոլոր տի աշ խա տա կազ մի միայն մոտ 60%-ն ու նի բարձ րա գույն կր թու թյուն: 

Սա կայն հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի կր թա կան հա մա կար գի առանձ նա-

հատ կու թյու նը և ՏՏ ոլոր տում մի ջին մաս նա գի տա կան որա կյալ կր թու թյան 

բա ցա կա յու թյու նը, են թադ րու թյուն է կա տար վել, որ կան խա տես վող ժա մա-

նա կաշր ջա նի հա մար բարձ րա գույն կր թու թյամբ շր ջա նա վարտ նե րի կշի ռը 

կմ նա հաս տա տուն՝ 95%:

Ըստ ըն կե րու թյուն նե րի գնա հա տա կան նե րի ներ կա յումս ՏՏ շր ջա նա վարտ-

նե րի միայն կեսն է ներգ րավ վում ոլոր տի աշ խա տան քում: Որա կյալ շր ջա-

նա վարտ նե րի (ո րոնք ներգ րավ վում են ոլոր տի աշ խա տան քում) նման ցածր 

մաս նա բա ժի նը պայ մա նա վոր վում է հիմ նա կա նում կր թա կան որա կի ան հա-

մա պա տաս խա նու թյամբ, որը ՏՏ ոլոր տի զար գաց ման ռազ մա վա րու թյան 

կենտ րո նա կան հիմ նախն դիր նե րից է: Ակն կալ վում է, որ ոլոր տի զար գաց-

ման ռազ մա վա րու թյան իրա կա նաց ման և կր թա կան ծրագ րե րի բա րե լավ-

ման ար դյուն քում ՏՏ մաս նա գի տու թյուն նե րով շր ջա նա վարտ նե րի մաս նա-

բա ժի նը, որոնք կներգ րավ վեն ՏՏ ոլոր տում որ պես աշ խա տող ներ, աս տի-

ճա նա բար կա ճի ներ կայիս 50% -ից մինչև 70% -ի 2022 թվա կա նին:

Հա յաս տա նում բու հե րի շր ջա նա վարտ նե րի կան խա տե սում ներն ար ված են 

բուհ ըն դուն վող նե րի կան խա տես վող վի ճա կագ րու թյան վրա: Այս պես, 2012-

2022թթ. բու հի շր ջա նա վարտ նե րի քա նա կը գնա հատ ված է 2008-2018թթ. 

բուհ ըն դուն վող նե րի քա նա կի հի ման վրա: Հա մա ձայն պաշ տո նա կան 

տվյալ նե րի՝ ներ կա յումս բու հեր ըն դուն վող նե րի մոտ 95%-ն է ավար տում 

բու հը: Կան խա տես ման մո դե լում են թադր վում է, որ բու հից դուրս մնա լու 

գոր ծա կի ցը կմ նա նույն մա կար դակ վրա՝ 5%: 

Իր հեր թին, բուհ ըն դուն վող նե րի կան խա տե սու մը հիմն ված է ժո ղովր դագ-
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րա կան ցու ցա նիշ նե րի՝ ծնե լիու թյան, և բարձ րա գույն կր թու թյան մեջ ներգ-

րավ վա ծու թյան գոր ծակ ցի հի ման վրա: 2008-2011թթ. բուհ ըն դուն վող նե րի 

վի ճա կագ րու թյու նը ներ կա յումս հա սա նե լի է և տրա մադր վում է ՀՀ ազ գային 

վի ճա կագ րա կան ծա ռա յու թյան կող մից: 2012-2016թթ. բուհ ըն դուն վող նե-

րի քա նա կը ուղ ղա կիորեն բխում է 1994-1998թթ. ծն ված նե րի քա նա կից 

(այ սինքն՝ տվյալ տա րում 18 տա րին լրա ցած ան ձանց քա նա կից): Կան խա-

տես ման մեջ օգ տա գործ վում է նաև բարձ րա գույն կր թու թյան ներգ րավ վա-

ծու թյան գոր ծա կի ցը, որը թույլ է տա լիս 18 տա րին լրա ցած ան ձանց քա-

նա կի մեջ հաշ վար կել բուհ ըն դուն վող նե րի քա նա կը: Են թադր վում է, որ այդ 

գոր ծա կի ցը կպահ պան վի ներ կայիս մա կար դա կի վրա և կկազ մի՝ 43%2: 

Այ սինքն՝ կան խա տես ման մո դե լում հաշ վարկ վում է, որ 1994թ. ծն ված նե րի 

43% -ը 2012թ. (18 տա րե կան հա սա կում) կըն դուն վի բու հեր: 

2011թ. տվյալ նե րով Հա յաս տա նի բու հա կան հա մա կար գը տվել է ~24,900 

շր ջա նա վարտ՝ բա կա լավ րի աս տի ճա նով: Վեր ջին նե րիս թվում ~1,500 մաս-

նա գետ նե րը պատ րաստ ված են ՏՏ և հա րա կից ճյու ղե րում. 65% - ֆի զի կա-

մա թե մա տի կա կան գի տու թյուն ներ, 5% - ՏՏ և տե ղե կատ վա կան ան վտան-

գու թյուն, 35% - ին ֆոր մա տի կա և հաշ վո ղա կան տեխ նի կա: 

Այս պի սով, 2011թ. դրու թյամբ ՏՏ -ին առնչ վող մաս նա գի տու թյուն նե րով շր-

ջա նա վարտ նե րի կշիռն ընդ հա նուր բու հա կան շր ջա նա վարտ նե րի մեջ կազ-

մում է 6%:

Մշակող արդյունաբերության ճյուղեր

 Սույն ու սում նա սի րու թյան շր ջա նա կում վեր լուծ վող ՀՀ տն տե սու թյան մի 

խումբ առաջ նային հատ ված ներ հատ կանշ վում են ոլոր տի ողջ աշ խա տու ժի 

մեջ ԲԿ պա հան ջարկ ված աշ խա տու ժի հա մե մա տա բար ցածր կշ ռով: Վե րոն-

շյալ ոլորտ ներն են` 

1. Սնն դամ թեր քի և ոչ ալ կո հո լային խմիչք նե րի ար տադ րու թյուն 

2. Կո նյա կա գոր ծու թյուն և գի նե գոր ծու թյուն 

3. Տեքս տիլ և թեթև ար դյու նա բե րու թյուն 

4. Ոս կեր չու թյուն, ադա ման դա գոր ծու թյուն և ժա մա գոր ծու թյուն 

5. Գյու ղատն տե սու թյուն 
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Այս ոլորտ նե րը, ավան դա բար հան դի սա նա լով հա մե մա տա բար ցածր գի-

տա տար ճյու ղեր, հիմ նա կա նում պա հան ջում են բարձ րա գույն կր թու թյամբ 

չպայ մա նա վոր ված գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ:

 Վեր ջին ներս որո շա կիորեն տար բեր վում են ԲԿ աշ խա տու ժի հա մե մա տա-

բար բարձր պա հան ջարկ ու նե ցող ոլորտ նե րի (ի նչ պես օրի նակ` ՏՏ, դե ղա-

գոր ծու թյուն, ճշգ րիտ ճար տա րա գի տու թյուն) կան խա տես ման մե թոդ նե րից: 

Սնն դամ թեր քի և ոչ ալ կո հո լային խմիչք նե րի ար տադ րու թյան, կո նյա կա գոր-

ծու թյան և գի նե գոր ծու թյան, տեքս տիլ և թեթև ար դյու նա բե րու թյան, ոս կեր-

չու թյան, ադա ման դա գոր ծու թյան և ժա մա գոր ծու թյան ոլորտ նե րի կան խա-

տես ման մո տե ցու մը ներ կա յաց ված է ստորև (գյու ղատն տե սու թյան ոլոր տի 

կան խա տես ման մո տե ցու մը ներ կա յաց ված է առան ձին՝ գյու ղատն տե սու-

թյան ոլոր տի կան խա տես ման են թա բաժ նում):

Ճշգ րիտ ճար տա րա գի տու թյուն 

Ո լոր տը, հան դի սա նա լով խորհր դային Հա յաս տա նի առա ջա տար ճյու ղե րից 

մե կը, ներ կա յումս գտն վում է բա վա կա նին իներտ վի ճա կում և հատ կո րոշ-

վում է մի շարք լր ջա գույն խն դիր նե րով: 

2011թ. տվյալ նե րով ճշգ րիտ ճար տա րա գի տու թյան ոլոր տի հա սույ թը կազ-

մել է ~38 մլն ԱՄՆ դոլ., որից մոտ 40% -ը գո յա ցել է ար տա սահ մա նյան շու-

կա նե րում վա ճառք նե րից: Ար տա հա նու մը հիմ նա կա նում ուղղ ված է ԱՊՀ 

երկր ներ և նե րա ռում է սար քա շի նա կան և գոր ծի քա շի նա կան ար տադ րանք: 

Ո լոր տում ներգ րավ ված աշ խա տու ժը 6,500 է: Ար տադ րո ղա կա նու թյու նը բա-

վա կա նին ցածր է, ինչ պես մի ջազ գային հա մե մա տու թյուն նե րի մեջ, այն պես 

էլ՝ հա յաս տա նյան այլ ճյու ղե րի հա մե մատ: 

Ո լոր տի ըն կե րու թյուն նե րի հար ցում նե րի հի ման վրա առանձ նաց վել են 

բարձ րա գույն կր թու թյան եր կու գոր ծա կից ներ՝ ոչ մաս նա գի տա կան վար-

չա կան և ոլոր տային մաս նա գի տա կան ան ձնա կազ մի հա մար: Այս պես, եթե 

առա ջի նի հա մար բարձ րա գույն կր թու թյամբ մաս նա գետ նե րի մաս նա բա ժի-

նը գնա հատ վել է 70%, ապա երկ րորդ դեպ քում՝ 30%: Այս գնա հա տա կան նե-

րով ոլոր տում բարձ րա գույն կր թու թյամբ մաս նա գետ նե րի ներգ րավ վա ծու-

թյու նը կազ մում է ~45%: 
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Կան խա տես ման հա մար են թադր վել է, որ ոլոր տային մաս նա գի տա կան ան-

ձնա կազ մում բարձ րա գույն կր թու թյամբ մաս նա գետ նե րի մաս նա բա ժի նը 

փոքր -ի նչ կա վե լա նա՝ մինչև 40%, կապ ված ոլոր տում նոր ուղ ղու թյուն նե րի 

զար գաց ման հետ:

 Տեքս տիլ և թեթև ար դյու նա բե րու թյուն

 Տեքս տիլ և թեթև ար դյու նա բե րու թյու նը Հա յաս տա նի տն տե սու թյան ավան-

դա կան ոլորտ նե րից է դեռևս խորհր դային ժա մա նակ նե րից սկ սած: 2000 -ա-

կան նե րին ոլոր տի զար գաց ման առանց քային մի տում նե րից էր ար տերկ րյա 

ըն կե րու թյուն նե րի կող մից հայ կա կան ըն կե րու թյուն նե րին ար տա պատ վիր-

ման զգա լի ծա վալ նե րը` կա րի ծա ռա յու թյան մա տուց ման տես քով: Ներ կա-

յումս միայն տեքս տի լի հատ վա ծում գոր ծում են շուրջ 6 խո շոր ձեռ նար կու-

թյուն ներ (100-400 աշ խա տող), որոնք հիմ նա կա նում կա տա րում են ար տա-

պատ վիր ման պատ վեր ներ և մոտ 75 մանր և մի ջին ձեռ նար կու թյուն ներ, 

որոնք հիմ նա կա նում սպա սար կում են տե ղա կան շու կային: 

Ինչ պես նշ վեց ավե լի վաղ, ոլոր տի ԲԿ նոր աշ խա տու ժի պա հան ջար կի մոտ 

70% -ը կկազ մի ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան աշ խա տու ժը: Այս պի սով, 

կան խա տես վող 2012-2022թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում ար դյու նա բե րա -

ար տադ րա կան նոր աշ խա տու ժի պա հան ջար կը կկազ մի կու տա կային շուրջ 

1,250-1,550 մարդ: Վե րոն շյալ աշ խա տու ժը բաղ կա ցած է հիմ նա կա նում 2 

մաս նա գի տաց մամբ մաս նա գետ նե րից` դի զայ ներ-մո դե լա վո րող և տեքս-

տիլ և թեթև ար դյու նա բե րու թյան ար տադ րա տե սակ նե րի տեխ նո լո գիանե րի 

ճար տա րա գետ: ԲԿ նոր աշ խա տու ժի պա հան ջար կի մնա ցյալ մոտ 30% -ը, 

կան խա տես վում է` կկազ մի ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան ան ձնա կազ մի 

մեջ չմտ նող աշ խա տու ժը` տն տե սա գետ, շու կա յա գետ և այլ ոչ ոլոր տային 

և կա ռա վար չա կան մաս նա գի տա ցում ներ: Կան խա տես վում է, որ 2012-

2022թթ. ոչ ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան նոր աշ խա տու ժի պա հան ջար կը 

կկազ մի կու տա կային շուրջ 1,650-1,950 մարդ: 

Ոս կեր չու թյուն, ադա ման դա գոր ծու թյուն և ժա մա գոր ծու թյուն

 Կան խա տես վող 2012-2022թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում ար դյու նա բե րա -

ար տադ րա կան նոր աշ խա տու ժի պա հան ջար կը կկազ մի կու տա կային շուրջ 
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400-500 մարդ: Վե րոն շյալ աշ խա տու ժը բաղ կա ցած է հիմ նա կա նում 2 մաս-

նա գի տաց մամբ մաս նա գետ նե րից` դի զայ ներ-մո դե լա վո րող և քա րե րի մաս-

նա գետ: ԲԿ նոր աշ խա տու ժի պա հան ջար կի մնա ցյալ մոտ մեկ եր րոր դը, 

կան խա տես վում է` կկազ մի ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան ան ձնա կազ մի 

մեջ չմտ նող աշ խա տու ժը` որա կի վե րահս կիչ, տն տե սա գետ, շու կա յա գետ 

և այլ ոչ ոլոր տային և կա ռա վար չա կան մաս նա գի տա ցում ներ: Կան խա տես-

վում է, որ 2012-2022թթ. ոչ ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան նոր աշ խա տու ժի 

պա հան ջար կը կկազ մի կու տա կային շուրջ 600-730 մարդ:

Սնն դամ թերք և ոչ ալ կո հո լային խմիչք նե րի ար տադ րու թյուն

 Պա հա ծո յա գոր ծու թյու նը (նե րա ռյալ մր գա հյու թե րի և բան ջա րա հյու թե րի 

ար տադ րու թյուն) և շշալց ված ջրե րի ար տադ րու թյու նը տն տե սու թյան այն 

հատ ված նե րից են, որ տեղ Հա յաս տանն աչ քի է ընկ նում հում քային բնա կան 

ռե սուր սի առա վե լու թյամբ: Ոլոր տի ար տադ րան քը նաև ար տա հան վում է, 

մաս նա վո րա պես պա հա ծո յա գոր ծու թյան հատ վա ծում, ուր հա սույ թի հիմ-

նա կան մա սը գո յա նում է ար տա հա նու մից (Ռու սաս տան, ԱՄՆ, Ուկ րաի նա 

և այլ երկր ներ): 

Մր գա հյու թե րի և ջրի ար տադ րու թյան հատ ված նե րը աչ քի են ընկ նում տեխ-

նի կա կան բարձր պատ րաստ վա ծու թյամբ: Ար տա հան ման շու կա նե րում հայ-

կա կան մր գա հյու թե րը մր ցում են պրե միում ապ րան քա տե սակ նե րի հետ:

ԲԿ նոր աշ խա տու ժի պա հան ջար կի մոտ եր կու եր րոր դը կկազ մի ար դյու-

նա բե րա -ար տադ րա կան աշ խա տու ժը: Այս պի սով, կան խա տես վող 2012-

2022թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան նոր աշ-

խա տու ժի պա հան ջար կը կկազ մի կու տա կային շուրջ 195-235 մարդ: Վե-

րոն շյալ աշ խա տու ժը բաղ կա ցած է հիմ նա կա նում 2 մաս նա գի տաց մամբ 

մաս նա գետ նե րից` ին ժե ներ (սար քա վո րում նե րի գոր ծարկ ման մաս նա գետ) 

և սնն դի տեխ նո լոգ: ԲԿ նոր աշ խա տու ժի պա հան ջար կի մնա ցյալ մոտ մեկ 

եր րոր դը, կան խա տես վում է` կկազ մի ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան ան-

ձնա կազ մի մեջ չմտ նող աշ խա տու ժը` տն տե սա գետ, շու կա յա գետ և այլ ոչ 

ոլոր տային և կա ռա վար չա կան մաս նա գի տա ցում ներ: Կան խա տես վում է, 

որ 2012-2022թթ. ոչ ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան նոր աշ խա տու ժի պա-

հան ջար կը կկազ մի կու տա կային 230-280 մարդ:
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 Գի նե գոր ծու թյուն և կո նյա կա գոր ծու թյուն 

Հա յաս տա նի գի նե գոր ծու թյան և կո նյա կա գոր ծու թյան ոլորտ նե րը էա պես 

տար բեր վում են մի մյան ցից զար գաց ման փու լե րով, մասշ տաբ նե րով և մր-

ցու նա կու թյամբ: Եթե կո նյա կա գոր ծու թյան ոլոր տը ավան դա բար հա մար վել 

է Հա յաս տա նի տն տե սու թյան խո շո րա գույն ար տա հա նող ճյու ղե րից մե կը, 

ապա գի նե գոր ծու թյան ոլոր տում՝ մե ծա ծա վալ ներդ րում նե րից հե տո, միայն 

այժմ են նկատ վում զար գաց ման մի տում ներ: 

2011թ. տվյալ նե րով հայ կա կան կո նյա կա գոր ծու թյան և գի նե գոր ծու թյան 

ոլորտ նե րում հա սույ թը կազ մել է 162 մլն ԱՄՆ դո լար, որից ավե լի քան 90% 

-ը ապա հով վել է կո նյա կա գոր ծու թյան ոլոր տի կող մից: Վեր ջինս բնու թագր-

վում է որ պես ար տա հան մա նը միտ ված ճյուղ և առանձ նա նում է դի նա միկ 

աճի տեմ պե րով (ճգ նա ժա մը բա ցա սա բար ազ դեց ոլոր տի վրա, որը վե րա-

կանգն վում է սկ սած 2010թ.-ի ց): 

Կո նյա կա գոր ծու թյան և գի նե գոր ծու թյան ոլորտ նե րում աշ խա տու ժը ներ կա-

յումս կազ մում է ~3,200 մարդ:

 Ներ կա յումս ոլոր տի ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան աշ խա տու ժը կազ մում 

է ընդ հա նուր աշ խա տու ժի շուրջ 80% -ը: Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի ար-

տա հան մանն ուղղ ված ար դյու նա բե րա կան քա ղա քա կա նու թյամբ ոլորտ նե-

րում նա խա տես ված ար տա հան ման զգա լի աճը, են թադր վում է, որ ոլոր տի 

ըն կե րու թյուն նե րում փոքր -ի նչ կա վե լա նա վար չա կան ան ձնա կազ մի կա րի-

քը՝ մաս նա վո րա պես ղե կա վար նե րի, ար տա հան ման մե նե ջեր նե րի և շու կա-

յա գետ նե րի: Այս իսկ պատ ճա ռով, կան խա տես վում է, որ վար չա կան ան ձնա-

կազ մի ներ կայիս մաս նա բա ժի նը՝ 20% -ը, կա ճի մինչև 25% 2022թ.: 

Ներ կա յումս բարձ րա գույն կր թու թյամբ աշ խա տու ժը կազ մում է ար դյու նա-

բե րա -ար տադ րա կան և վար չա կան աշ խա տու ժի հա մա պա տաս խա նա բար 

մոտ 20% -ը և 60% -ը9 : Են թադր վում է` 2012-2022թթ. այս մի տու մը նույն պես 

կպահ պան վի: 

Ո լոր տում աշ խա տու ժի փո խա րի նու մը հիմ նա կա նում կապ ված է կեն սա թո-

9 «Տնտեսության առաջնային ոլորտներում բարձրագույն կրթության պետական 
աջակցություն. միջազգային փորձի ուսումնասիրություն և պահանջարկի 
կանխատեսում», EV Consulting,  Երևան 2012
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շա կի կամ այլ ոլորտ աշ խա տան քի ան ցնե լու, ար տա գաղ թի հետ: Ներ կա-

յումս փո խա րին ման այս ցու ցա նի շը մո տարկ ված է ըն դա մենն աշ խա տու ժի 

2% -ի շուրջ. այս հա մա մաս նու թյու նը, են թադր վում է` կպահ պան վի կան խա-

տես վող ժա մա նա կա հատ վա ծում ևս: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, 2012-2022թթ. գի նե գոր ծու թյան և կո նյա կա գոր ծու-

թյան ոլորտ նե րին ան հրա ժեշտ է բարձ րա գույն կր թու թյամբ մոտ 850-1,050 

նոր մաս նա գետ: Ընդ որում, մաս նա գետ նե րի հիմ նա կան հոս քը պա հանջ-

վում է վար չա կան աշ խա տա կազ մում: Ինչ պես ար դեն նշ վեց ոլոր տի զար-

գաց մա նը և նոր շու կա նե րում գոր ծու նեու թյան ընդ լայն մա նը զու գըն թաց 

կմե ծա նա պա հան ջար կը բարձ րա կարգ կա ռա վա րիչ նե րի և մաս նա գետ նե-

րի նկատ մամբ: 

Ո լոր տում ամե նից պա հանջ վող տեխ նի կա կան մաս նա գի տա ցում ներն են 

գի նե գործ, ին ժե ներ տեխ նո լոգ, միկ րո կեն սա բան, քի մի կոս և մե խա նիկ:

 Դե ղա գոր ծու թյուն

 Դե ղա գոր ծու թյան ոլոր տը նե րա ռում է դե ղե րի, դե ղա նյու թե րի, սնն դային 

հա վե լում նե րի, դե ղա բույ սե րի և դրանց հիմ քով դե ղե րի ար տադ րու թյուն նե-

րը, ինչ պես նաև փոր ձա գի տա կան և հե տա զո տա կան կազ մա կեր պու թյուն-

նե րի կող մից մաս նա գի տաց ված ծա ռա յու թյան մա տու ցու մը: 

Ո լոր տում զբաղ վա ծու թյու նը վեր ջին հն գա մյա կում տա րեց տա րի չն չին աճ 

է ար ձա նագ րել, բա ցա ռու թյամբ ճգ նա ժա մային տար վա՝ 2009թ., երբ նվա-

զել է: 2011թ. դրու թյամբ ոլոր տի աշ խա տու ժը կազ մել է շուրջ 800, որից 2/3 

հան դի սա նում է ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան ան ձնա կազ մը: Աշ խա տու ժի 

շուրջ կեսն ու նի բարձ րա գույն կր թու թյուն: 

Ո լոր տի ամ բողջ աշ խա տու ժի կան խա տե սու մը հաշ վարկ ված է` ել նե լով 

ոլոր տի կան խա տես վող հա սույ թից և ար տադ րո ղա կա նու թյու նից: 

Ներ կա յումս ոլոր տի ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան աշ խա տու ժը կազ մում 

է շուրջ 65% ըն դա մե նը աշ խա տու ժի մեջ2, որը, են թադր վում է` կան խա-

տես վող ժա մա նա կա հատ վա ծում կպահ պան վի նույն հա մա մաս նու թյամբ: 

Ներ կա յումս բարձ րա գույն կր թու թյամբ աշ խա տու ժը կազ մում է ամ բողջ աշ-

խա տու ժի մոտ կե սը3. են թադր վում է` 2012-2022թթ. այս մի տու մը նույն պես 

կպահ պան վի: 
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Ո լոր տում աշ խա տու ժի փո խա րի նու մը հիմ նա կա նում կապ ված է կեն սա թո-

շա կի կամ այլ ոլորտ աշ խա տան քի ան ցնե լու, ար տա գաղ թի կամ այլ գոր-

ծոն նե րի հետ: Ներ կա յումս փո խա րին ման այս ցու ցա նի շը մո տարկ ված է ըն-

դա մե նը աշ խա տու ժի 2% -ի շուրջ4. այս հա մա մաս նու թյու նը, են թադր վում է` 

կպահ պան վի կան խա տես վող ժա մա նա կա հատ վա ծում ևս: 

Բարձ րա գույն կր թու թյամբ նոր աշ խա տու ժի պա հան ջար կը բաղ կա ցած կլի-

նի 2 մա սից. 

l	Հա սույ թի և ար տադ րո ղա կա նու թյան փո փո խու թյուն նե րով պայ մա նա-

վոր ված ԲԿ նոր աշ խա տու ժի պա հան ջարկ: 

l	Կեն սա թո շա կի կամ այլ ոլորտ աշ խա տան քի ան ցնե լու, ար տա գաղ թի 

կամ այլ գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված ԲԿ աշ խա տու ժի փո խա րի նում: 
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Բարձրագույնկրթությանառաջարկիևպահանջարկի
մարտահրավերները

Կան խա տես վող ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նում առ կա են բարձ-

րա գույն կրթության առա ջար կի մի շարք մար տահ րա վեր ներ` ներ կա յաց-

ված ստորև:

ԲԿ շր ջա նա վարտ նե րի թվա քա նա կի նվա զում 

Մինչ 2024թ. կան խա տես վում է բու հե րի շր ջա նա վարտ նե րի շա րու նա կա կան 

նվա զում` կապ ված 1990 -ա կան նե րին և 2000 -ա կան նե րի սկզ բին ծնե լիու-

թյան թվա քա նա կի նվազ մամբ (ծ նե լիու թյան ամե նա ցածր մա կար դա կը ար-

ձա նագր վել է 2003թ.-ի ն` 32,000): Բարձ րա գույն կր թու թյան մեջ ներգ րավ-

ման նույն մա կար դա կի պահ պան ման պա րա գա յում կա րող են առա ջա նալ 

բար դու թյուն ներ` ոլորտ նե րի աշ խա տու ժի պա հան ջարկ ված մա կար դա կը 

բա վա րա րե լու հա մար:

 Նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա կան կր թա կան հա մա կար գի բաց 

Դի տարկ ված գրե թե բո լոր ոլորտ նե րում, մաս նա վո րա պես` ցածր գի տե լի-

քա հեն (տեքս տիլ և թեթև ար դյու նա բե րու թյուն, ժա մա գոր ծու թյուն, ադա-

ման դա գոր ծու թյուն, ոս կեր չու թյուն և սնն դի ար դյու նա բե րու թյան ճյու ղեր), 

ԲԿ չպա հան ջող հաս տիք նե րի որոշ մա սում ներ կա յումս ներգ րավ ված են 

ԲԿ մաս նա գետ ներ: Իրա կա նում վե րոն շյալ հաս տիք նե րին ան հրա ժեշտ են 

ոլոր տի նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյամբ մաս նա գետ-

ներ: Սա կայն, ներ կա յումս Հա յաս տա նում գրե թե բո լոր ոլորտ նե րում առ կա 

է վե րոն շյալ նախ նա կան և մի ջին մաս նա գի տա կան կր թա կան հա մա կար գի 

բաց, որը պետք է լրաց վի` ոլորտ նե րի աշ խա տու ժի պատ րաս տու մը օպ տի-

մա լաց նե լու և ոլոր տի կա րիք նե րը ար դյու նա վետ հաս ցեագ րե լու հա մար:

Շր ջա նա վարտ նե րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյուն 

Գ րե թե բո լոր ոլորտ նե րում առ կա է ԲԿ հա մա կար գի բա ղադ րիչ նե րի բա րե-

լավ ման պա հանջ, մաս նա վո րա պես, ԲԿ որա կի և են թա կա ռուց վածք նե րի, 

ինչ պես նաև` ոլոր տի ար տադ րող նե րի և բու հե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու-

թյան: Ար դիական է նաև ԲԿ ու սա նող նե րի ու սում նա ռու թյան և աշ խա տան-

քային դաշտ մտ նե լու մո տի վա ցիայի բարձ րա ցու մը:
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Կան խա տես վող ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա նում առ կա են 

բարձրագույն կրթության պահանջարկի մի շարք մար տահ րա վեր ներ` ներ-

կա յաց ված ստորև:

Բարձ րա գույն կր թու թյամբ մաս նա գետ նե րի կան խա տե սում նե րի բար դու-

թյուն 

Հա յաս տա նում մաս նա վոր հատ վա ծի ըն կե րու թյուն նե րի գե րակ շիռ մասն 

ու նի կար ճա ժամ կետ պլա նա վոր ման հո րի զոն, և սա կա վա թիվ են եր կա րա-

ժամ կետ ներդ րու մային ծրագ րե րը: Ըն կե րու թյուն նե րի շր ջա նում բա ցա կա-

յում է հս տակ ձևա կերպ ված պա հան ջար կը եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում 

մաս նա գետ նե րի նկատ մամբ:

 Հա մա պար փակ վի ճա կագ րա կան տե ղե կատ վու թյան կա րիք 

Ներ կա յումս հրա մա յա կան է աշ խա տու ժի շու կայի հա մա պար փակ դի տար-

կու մը. աշ խա տու ժի վի ճա կագ րու թյան վա րում տն տե սու թյան ճյու ղե րի 

մա կար դա կում (սկզ բում` Տն տե սա կան գոր ծու նեու թյան տե սակ նե րի դա-

սա կարգ չի առն վազն երկ նիշ, այ նու հետև` քա ռա նիշ մա կար դա կում) ըստ 

սե ռա տա րի քային կազ մի, կր թա կան մա կար դա կի և զբաղ մունք նե րի: Սա 

հնա րա վո րու թյուն կտա առա վել ման րա մասն վեր լու ծել աշ խա տու ժի շար-

ժը և առ կա բա ցե րը: 

Ո լորտ նե րի ոչ մաս նա գի տա կան և կա ռա վար չա կան ԲԿ մաս նա գի տա ցում-

ներ 

Ո րոշ ոլորտ նե րում էա կան կլի նի ար դյու նա բե րա -ար տադ րա կան ան ձնա-

կազ մի մեջ չմտ նող աշ խա տու ժի (մաս նա վո րա պես` տն տե սա գետ, շու կա յա-

գետ) դե րա կա տա րու մը ոլոր տի ընդ հա նուր կա տա րո ղա կա նի հա մար: Մաս-

նա վո րա պես ար տա հան ման մեծ կշիռ (պո տեն ցիալ) ու նե ցող ոլորտ նե րում 

(տեքս տիլ և թեթև ար դյու նա բե րու թյուն, ադա ման դա գոր ծու թյուն և ոս կեր-

չու թյուն) կար ևոր գոր ծոն է ար տադ րան քի ար դյու նա վետ առաջմ ղու մը: 

Աշ խա տու ժի պա հան ջար կի ռիս կայ նու թյան ար տա քին գոր ծոն ներ 

Ո րոշ ոլորտ նե րում աշ խա տու ժի պա հան ջար կի վրա ներ կա յումս զգա լի ազ-

դե ցու թյուն ու նի կամ կան խա տես վում է, որ կու նե նա ար տա հա նու մը` (դե-
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ղա գոր ծու թյուն, կո նյա կա գոր ծու թյուն և գի նե գոր ծու թյուն, ադա ման դա գոր-

ծու թյուն և ոս կեր չու թյուն, տեքս տիլ և թեթև ար դյու նա բե րու թյուն, պա հա ծո-

յա գոր ծու թյուն, ՏՏ և այլն), իսկ որոշ դեպ քե րում` նաև ար տա պատ վի րու մը 

(օ րի նակ, ադա ման դի մշակ ման և կա րի ծա ռա յու թյուն նե րը` հա մա պա տաս-

խա նա բար ադա ման դա գոր ծու թյան և տեքս տի լի ոլորտ նե րում): Ար տա հա-

նու մը շեշ տադր ված է մաս նա վո րա պես ոլոր տային թի րա խային ռազ մա-

վա րու թյուն նե րում: Սա են թադ րում է ռիս կեր կապ ված ոլոր տի հա մաշ խար-

հային կա տա րո ղա կա նի և Հա յաս տա նում Անդրազգային կորպորացիաների 

գոր ծու նեու թյան հետ. վեր ջին հա մաշ խար հային տն տե սա կան ճգ նա ժա մը 

վե րոն շյալ ռիս կայ նու թյան վառ օրի նակ հան դի սա ցավ:
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Գործատու-երիտասարդփոխադարձակնկալիքների
շրջանակը

 Գոր ծա տու նե րի հետ իրա կա նաց ված ար դյունք նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց 

տվեց, որ ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցը 

կա րե լի է դի տար կել հետ ևյալ գոր ծոն նե րի հա մա տեքս տում.

- Կր թա մա կար դակ

-  ԲՈՒՀ/ ՄՈՒՀ 

- Աշ խա տան քային փոր ձի առ կա յու թյուն 

- Անձ նային որակ ներ

-  Մաս նա գի տա կան որակ ներ

- Պ րակ տիկ/ տե սա կան գի տե լիք ներ 

- Աշ խա տան քի ըն դուն վո ղի մո տի վա ցիա

 Գոր ծա տու նե րին ուղղ ված այն հար ցին, թե աշ խա տան քի ըն դու նե լիս հատ-

կա պես ին չի վրա եք ու շադ րու թյուն դարձ նում հետ ևյալ պա տաս խան ներն 

են ստաց վել.

Գ ծա պատ կեր 8 Երի տա սարդ նե րի առջև դր վող պա հանջ նե րը աշ խա տան քի 
ըն դուն վե լիս 

24.6

23.9

20.3

18.2

10.4

2.7

0%  20%  40%

Պրակտիկ հմտություններ

Տեսական գիտելիքներ

Աշխատանքային փորձ

Աշխատանքի ընդունվողի պոտենցիալ

Աշխատանքի ընդունվողի մոտիվացիա

Այլ

Ինչ պես տես նում ենք գծա պատ կե րից, գոր ծա տու նե րը, կա րե լի է ասել, հա-

վա սա րա պես կար ևո րում են ինչ պես պրակ տիկ հմ տու թյուն նե րը, տե սա կան 
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գի տե լիք նե րը, այն պես էլ աշ խա տան քային փոր ձը: Աշ խա տան քի ըն դուն-

վո ղի պո տեն ցիալը, մո տի վա ցիան ավե լի փոքր կշիռ ու նեն՝ հա մա պա տաս-

խա նա բար 18.2% և 10.4%: Այլ հատ կա նիշ ներ, ինչ պես ար տա քին տես քը, 

ան հա տա կան որակ նե րը, ծա նոթ նե րի առ կա յու թյու նը, հա մա կարգ չային հմ-

տու թյուն նե րը և այլն, շատ փոքր կշիռ են ստա ցել, ուս տի խմ բա վոր վել են 

մի կա տե գո րիայում՝ 2.7% ընդ հա նուր կշ ռով:

Ե րի տա սարդ մաս նա գետ նե րի նկատ մամբ գոր ծա տու ներն առա ջադ րում են 

հետ ևյալ պա հանջ նե րը:
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Ա ղյու սակ 1 Երի տա սարդ մաս նա գետ նե րի հան դեպ դր վող ան ձնային և մաս
նա գի տա կան պա հանջ ներն ըստ ոլորտ նե րի 

Անձ նային որակ ներ Մաս նա գի տա կան որակ ներ

1 Ա ռող ջա պա հու-
թյուն, դե ղա գոր-
ծու թյուն

Մաք րա սի րու թյուն 
Բա րեխղ ճու թյուն 
Շփ ման հմ տու թյուն ներ 
Պա տաս խա նատ վու թյուն

Նեղ մաս նա գի տա կան տե սա կան 
և պրակ տիկ գի տե լիք ներ

2 Գյու ղատն տե սու-
թյուն

Ճշ տա պա հու թյուն
Ն վիր վա ծու թյուն գոր ծին

Պ րակ տիկ և տե սա կան գի տե-
լիք ներ

3 Սնն դի ար դյու նա-
բե րու թյուն

Մաք րա սի րու թյուն 
Ինք նա կազ մա կերպ ման և ինք-
նակրթ ման ու նա կու թյուն 
Անձ նա կազ մում աշ խա տե լու ու-
նա կու թյուն
 Բա րեխղ ճու թյուն

Նեղ մաս նա գի տա կան պրակ տիկ 
գի տե լիք ներ

4 Ար դյու նա բե րու-
թյուն, մե քե նա շի-
նու թյուն

Ինք նա կազ մա կերպ ման և ինք-
նակրթ ման ու նա կու թյուն 
Անձ նա կազ մում աշ խա տե լու ու-
նա կու թյուն
 Բա րեխղ ճու թյուն

Նեղ մաս նա գի տա կան տե սա կան 
և պրակ տիկ գի տե լիք ներ

5 Շի նա րա րու թյուն, 
Ան շարժ գույք

Ճշ տա պա հու թյուն
Ն վիր վա ծու թյուն գոր ծին 
Անձ նա կազ մում աշ խա տե լու ու-
նա կու թյուն

Պ րակ տիկ հմ տու թյուն ներ, 
Առն վազն բա զային մաս նա գի տա-
կան գի տե լիք ներ, 
Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո-
գիանե րի տար րա կան իմա ցու-
թյուն 

6 Կր թու թյուն, գի-
տու թյուն

Ն վիր վա ծու թյուն գոր ծին 
Անձ նա կազ մում աշ խա տե լու ու-
նա կու թյուն

Ման կա վար ժա կան հմ տու թյուն-
ներ

7 Տ րանս պորտ. 
փո խադ րում

Զ գո նու թյուն 
Ինք նա տի րա պե տում բարդ իրա-
վի ճակ նե րում

Մե քե նա շի նու թյան տե սա կան 
գի տե լիք ներ
 Մե քե նա վար ման պրակ տիկ հմ-
տու թյուն ներ

8 Ծա ռա յու թյուն-
նե րի մա տու ցում, 
կեն ցաղս պա-
սար կում

Հետ ևո ղա կա նու թյուն
Ճշ տա պա հու թյուն
 Հար գա լից վե րա բեր մունք

9 Ֆի նանս ներ, 
ապա հո վագ րու-
թյուն

Ճշգր տու թյուն 
Ազն վու թյուն 
Անձ նա կազ մում աշ խա տե լու ու-
նա կու թյուն 
Ա րագ կողմ նո րոշ վե լու ու նա կու-
թյուն

Տն տե սա գի տու թյան հիմ նա րար 
գի տե լիք ներ օգ տա գոր ծե լու ու-
նա կու թյուն,
 Հաշ վա պա հա կան գի տե լիք ներ
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Ինչ պես տես նում ենք ստորև բեր ված գծա պատ կե րից փոքր ինչ այլ կերպ 

են ըն կա լում գոր ծա տու նե րի սպա սե լիք նե րը աշ խա տանք ու նե ցող երի տա-

սարդ նե րի մոտ: Աշ խա տանք գտ նե լու հար ցում առաջ նային գոր ծոն է եղել 

ծա նո թու թյու նը.

Գ ծա պատ կեր 9 Աշ խա տանք գտ նե լու հար ցում երի տա սարդ նե րի վրա ազ դող 
գոր ծոն նե րը
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Ծանոթություններ

Կարողություններ, 
ունակություններ

Կրթություն

Մասնագիտական 
կարողություններ

Աշխատանքային փորձ

Անձնական ծանոթություն 
գործատուի հետ

 Ամենաորոշիչ գործոնը

 2-րդ գործոնը

 3-րդ գործոնը

Ե րի տա սարդ նե րի զբաղ վա ծու թյան հիմ նախն դիր նե րին առնչ վող զե կույ-

ցում10 երի տա սարդ նե րին նաև տր վել էր հարց` կապ ված աշ խա տան քի 

ընտ րու թյան հա մա կար գում ար դա րու թյան հետ: Հաս կա նա լու հա մար, թե 

երի տա սար դի կար գա վի ճակն ինչ ազ դե ցու թյուն է գոր ծում նրա վե րա բեր-

մուն քի վրա: Ներ կա յաց նենք աշ խա տանք ու նե ցող և չու նե ցող երի տա-

սարդ նե րի վս տա հու թյան աս տի ճա նը Հա յաս տա նում աշ խա տան քի ըն դուն-

ման ար դա րու թյան նկատ մամբ :

10  ՀՀ երիտասարդների զբաղվածության հիմնախնդիրները, ԵՈՒԻ, 2014, էջ 27
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Ար դեն իսկ աշ խա տանք ու նե ցող երի տա սարդ նե րի 27% վս տա հում է աշ խա-

տան քի ըն դուն ման հա մա կար գի ար դա րու թյա նը, 32% մա սամբ է վս տա հում, 

16% -ը հիմ նա կա նում չի վս տա հում, իսկ 32%s բա ցար ձակ չի վս տա հում: 

Այդ պի սի վե րա բեր մուն քի պատ ճա ռին առնչ վող հար ցին տված պա տաս-

խան նե րի ար դյուն քում ստաց վել է հետ ևյալ պատ կե րը. հարց ված երի տա-

սարդ նե րի 38.6% -ը չի վս տա հում հա մա կար գի ար դա րու թյա նը, 3.5% -ը շր-

ջա պա տից է լսել, որ անար դար է, 5.6% -ը երբ ևէ աջակ ցու թյուն չի ստա ցել 

աշ խա տան քի ըն դուն ման գոր ծում: Այն ան ձինք էլ, ով քեր վս տա հում են ար-

դա րու թյա նը, կա՛մ իրենց ու ժե րով են աշ խա տանք գտել, կա՛մ էլ պար զա պես 

անար դա րու թյուն չեն նկա տել:

 Դեռևս աշ խա տանք չու նե ցող երի տա սարդ նե րի 18% -ը Հա յաս տա նում վս-

տա հում է հա մա կար գի ար դա րու թյա նը: Ինչ վե րա բե րում է պատ ճառ նե րին, 

ապա աշ խա տանք չու նե ցող երի տա սարդ նե րի գրե թե 50% -ը հա մոզ ված է, 

որ աշ խա տան քի ըն դուն վե լը հնա րա վոր է միայն միջ նոր դու թյամբ: Մոտ 10% 

-ը կար ծում է, որ ար դար է աշ խա տան քի ըն դուն վե լու գոր ծըն թա ցը, իսկ մնա-

ցած նե րը չեն վս տա հում հետ ևյալ պատ ճառ նե րով` շա հա գործ ված լի նե լու 

վախ, շր ջա պա տի ար ձա գանք և ար տա քին տես քի` ֆի զի կա կան տար բե-

րու թյուն ներ: Հե տաքր քիր է այն փաս տը, որ ֆի զի կա կան տար բե րու թյուն նե-

րը որ պես պատ ճառ նշող ան ձինք գե րա զան ցա պես կա նայք են: Ընդ որում՝ 

աշ խա տան քային հայ տա րա րու թյուն նե րում այդ գոր ծո նը շատ է շեշտ վում: 

Երի տա սար դը, աշ խա տա շու կա նոր մտ նե լով, ար դեն իսկ հա մոզ ված է, որ 

աշ խա տանք գտ նե լը լի նե լու է դժ վար և որոշ գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր-

ված:

 Ընդ հա նուր առ մամբ տե սա բան նե րը բնու թագ րում են գծա պատ կեր 7-ո մ 

թվարկ ված գոր ծոն նե րը մեկ հաս կա ցու թյան՝ մարդ կային կա պի տա լի մի-

ջո ցով: Ըստ ժա մա նա կա կից տե սա բան նե րի մարդ կային կա պի տա լը ան-

ձնային որակ նե րի, աշ խար հա հա յաց քի, ար ժե քային հա մա կար գի ամ բող-

ջու թյունն է, որը կա րող է անու ղա կիորեն ազ դել մար դու գոր ծառ նա կան 

ար դյունք նե րի վրա: Սա կայն գոր ծա տո ի հա մար, որի հիմ նա կան նպա տա կը 

որո շա կի գոր ծու նեու թյան ոլոր տում ար դյուն քի հաս նելն է, կար ևոր չէ, թե 

ան ձը ինչ ծա վա լի ներդ րում է անում մարդ կային կա պի տա լի ձևա վոր ման 

հա մար, օրի նակ թե ինչ ներդ րում է անում կր թու թյան մեջ, էա կան չէ նաև 
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պո տեն ցիալ աշ խա տող նե րի մոտ այս ան ձնային որա կի առ կա յու թյու նը: 

Գոր ծա տո ւի հա մար առա վել կար ևոր է հաս կա նալ, թե աշ խա տա կից նե րից 

ով քեր են առա վել ար դյու նա վետ կի րա ռում կու տա կած մարդ կային կա պի-

տա լը: 

Մարդ կային կա պի տա լի տե սու թյան հա մա տեքս տում կր թու թյունն իրե նից 

ներ կա յաց նում է բո վան դա կային գոր ծըն թաց, որն ըն կած է մարդ կային կա-

պի տա լի ձևա վոր ման հիմ քում: Սա կայն Հա յաս տա նյան իրա կա նու թյան մեջ 

մաս նա գի տա կան կր թու թյան առ կա յու թյու նը միայն տե ղե կաց նում է այն 

կրո ղի մարդ կային կա պի տա լի ծա վա լի և որա կի մա սին, սա կայն ինք նին 

ոչինչ չի ավե լաց նում մար դու ար տադ րո ղա կա նու թյա նը: Այս տե սան կյու նից 

կար ևոր է ոչ այն քան կր թա կան պատ րաստ վա ծու թյան իրա կան մա կար-

դա կը, որ քան կր թա կան հմ տու թյուն նե րի բաշ խու մը իրենց ար տադ րա կան 

պո տեն ցիալով տար բեր վող աշ խա տու ժի մեջ: Այդ է պատ ճա ռը, որ կր թա-

մա կար դա կի աճի մի տու մը հան րա պե տու թյու նում չի կա րող նպաս տել գոր-

ծազր կու թյան կր ճատ մա նը, աշ խա տան քի տե ղա վոր ման ար դյու նա վե տու-

թյա նը: 

Ինչ պես վկա յում են երի տա սարդ նե րի հետ ֆո կուս խմ բային քն նարկ ման 

ար դյունք նե րը, աշ խա տանք փնտ րե լու և գտ նե լու հար ցը հատ կա պես դժ-

վար է ու սումն ավար տե լուց հե տո մեկ տար վա ըն թաց քում: Երի տա սարդ-

նե րի մի մա սը ստիպ ված է վե րա պատ րաստ վել այլ մաս նա գի տու թյամբ աշ-

խա տանք գտ նե լու նպա տա կով, մի մա սը ընդ հան րա պես չի գտ նում աշ խա-

տանք և միայն շատ փոքր հատ վածն է կա րո ղա նում իր մաս նա գի տու թյամբ 

աշ խա տանք գտ նել: 

Հե տա զո տու թյա նը մաս նակ ցած երի տա սարդ նե րի մեծ մա սը շա րու նակ 

փո խել է իր աշ խա տան քայի վայ րը, իսկ որոշ դեպ քե րում նաև ոլոր տը: Այս 

փաստն է, որ գոր ծա տու նե րի մեծ մա սի հա մար իրա կան ռիս կեր է պա րու-

նա կում, քա նի որ գոր ծա տուն ցան կու թյուն չու նի ֆի նան սա կան և այլ ռե-

սուրս ներ ներդ նել «ան հու սա լի աշ խա տո ղի վրա»: 

Աշ խա տանք գտ նե լու հար ցում ներ կա յումս մաս նա գի տա կան գի տե լիք ներ և 

հմ տու թյուն ներ ու նե նա լը դեռևս բա վա րար պայ ման չէ շու կա յում լա վա գույն 

ար դյուն քի հաս նե լու կամ տվյալ ան ձի հա մար հա մա պա տաս խան աշ խա-

տանք գտ նե լու հա մար: Կար ևոր են նաև ան ձի այն պի սի որակ նե րը, ինչ պի-
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սիք են աշ խա տա շու կա յում ար դյու նա վետ առաջ խա ղաց ման ու նա կու թյու նը 

(marketability) և աշ խա տա շու կայի ըն թա ցիկ պա հան ջար կին հա մա պա տաս-

խա նե լու ու նա կու թյու նը (employability): Կա նա դա ցի տե սա բան ներ Խ. Զայ-

կի կը և Ա. Սաք սը առա ջար կում են աշ խա տանք փնտ րե լու և կա րիերայի աճ 

ու նե նա լու ստորև բեր ված մո դե լը.

Գծապատկեր 10 Աշ խա տանք գտ նե լու և կա րիերային աճի ար դյու նա վետ  
մո դել

Կարիերայի 
ռեսուրսներ

Աշխատանք  
փնտրելու 

ինտենսիվություն

Աշխատանք  
փնտրելու 

մտադրությունը

Ակնկալիքները 
աշխատանք 
փնտրելուց

Սուբյեկտիվ 
նորմեր

Փնտրման 
թափանցիկություն

Աշխատանք  
փնտրելու  

ինք նարդյու նա վե-
տությունը

Կարիերայի 
ուսումնասիրում

Թրեյնինգներ

 Մո դե լում առ կա աշ խա տանք փնտ րե լու ինք նար դյու նա վե տու թյու նը երի-

տա սար դի հա մոզ վա ծու թյունն է աշ խա տանք գտ նե լու հար ցում սե փա կան 

կա րո ղու թյուն նե րի հան դեպ: 

Աշ խա տանք փնտ րե լու թա փան ցի կու թյու նը, բնու թագ րում է, թե որ քա նով 

են աշ խա տանք փնտ րող նե րը կա րո ղա նում հս տակ և պարզ սահ մա նել աշ-

խա տանք փնտ րե լու նպա տա կը (ի նչ պի սի աշ խա տանք, մաս նա գի տու թյուն 

է ցան կա նում գտ նել): 

Ինք նար դյու նա վե տու թյան և թա փան ցի կու թյան վրա ազ դում են հետ ևյալ 

գոր ծոն նե րը. կա րիերայի ու սում նա սի րու մը, կա րիերայի ռե սուրս նե րը, թրեյ-
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նինգ նե րը (կա րիերայի զար գաց ման նախ նա կան հե տա գա զար գաց ման 

հնա րա վո րու թյուն նե րը):

 Կա րիերայի ու սում նա սի րու մը նե րա ռում է կա րիերայի ար տա քին մի ջա վայ-

րի հե տա զո տու մը (աշ խա տա տե ղի ընտ րու թյու նը առ կա կազ մա կեր պու-

թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն հա վա քե լու մի ջո ցով, տվյալ պա հին 

շու կա յում պա հանջ ված մաս նա գի տու թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն 

հա վա քե լով) և ներ քին մի ջա վայ րի հե տա զո տու մը (սե փա կան ար ժեք նե րի, 

հե տաքրք րու թյուն նե րի և պա հանջ մունք նե րի ու սում նա սի րու մը):

 Կա րիերայի ռե սուրս նե րը օգ նում են աշ խա տանք փնտ րող երի տա սար-

դին կողմ նո րոշ վել, թե ինչ ուղ ղու թյամբ է պետք իրա կա նաց նել փնտ րու մը 

(ո լորտ, մաս նա գի տու թյուն, ըն կե րու թյուն), ինչ պես նաև ընտ րել աշ խա տա-

շու կա յում պո տեն ցիալ ռազ մա վա րու թյու նը և մար տա վա րու թյու նը (ԲՈՒՀ -ե-

րի կադ րային կենտ րոն ներ, աշ խա տան քի տե ղա վոր ման գոր ծա կա լու թյուն-

ներ/ կայ քեր, ԶՊԾ-ներ և այլն):

Թ րեյ նինգ նե րը կամ վե րա պատ րաս տում նե րը թույլ են տա լիս մի կող մից բա-

րե լա վել աշ խա տանք գտ նե լու հմ տու թյուն նե րը, մյուս կող մից ակ տի վաց նել 

ինք նա կազ մա կերպ ման հմ տու թյուն նե րը և նույ նա կա նաց նել սե փա կան շա-

հե րը աշ խա տա շու կա յում առ կա պա հան ջար կի հետ:

 Սա կայն որ պես զի երի տա սար դը սկ սի գոր ծել աշ խա տա շու կա յում ան հրա-

ժեշտ է, որ նա որո շա կի մտադ րու թյուն, ձգ տում և ցան կու թյուն ու նե նա: 

Մտադ րու թյան ու նե նա լու հա մար նա խա պայ ման են հան դի սա նում ինք նար-

դյու նա վե տու թյու նը, աշ խա տանք փնտ րե լու հետ կապ ված ակն կա լիք նե րը 

և վար քի հիմ քում ըն կած սուբյեկ տիվ նոր մե րը: 

Աշ խա տանք փնտ րե լու հետ կապ ված ակն կա լիք նե րը նշա նա կում է, որ աշ-

խա տանք փնտ րող երի տա սարդ մաս նա գե տը են թադ րում է, որ այդ ուղ ղու-

թյամբ իր վար քը որո շա կի ար դյուն քի կհան գեց նի և այդ ար դյուն քը նշա նա-

կա լի կլի նի: Այդ պի սի ար դյունք ներ օրի նակ կա րող են լի նել գտն ված աշ խա-

տան քի կար գա վի ճա կը, աշ խա տանք փնտ րե լու տևո ղու թյու նը, առա ջարկ-

նե րի քա նա կը, բարձր եկա մու տով աշ խա տան քը և այլն: 

Ե րի տա սար դի մոտ ձևա վոր ված վար քի սուբյեկ տիվ նոր մե րի հիմ քում ըն-

կած է շր ջա պա տող մի ջա վայ րի կար ծիքն այն մա սին, թե ինչ վարք է պետք 
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դրս ևո րել աշ խա տա շու կա յում առա վե լա գույն ար դյուն քի հաս նե լու հա մար 

(ըն տա նի քի, ու սու ցիչ նե րի, ըն կեր նե րի կար ծի քը):

«Ես իմ աշ խա տան քը ան ձնա կան ծա նո թի մի ջո ցով եմ գտել, ի 

դեպ նշեմ նաև, որ ես դժ վա րու թյուն չեմ ու նե ցել աշ խա տանք 

փնտ րե լու հար ցում, բու հը ավար տե լուց հե տո միան գա մից ըն

դուն վել եմ աշ խա տան քի: Առա ջին աշ խա տա վայ րում աշ խա

տե լու ըն թաց քում ինձ առա ջար կե ցին իմ հի միկ վա, երկ րորդ 

աշ խա տա վայ րում, որ աշ խա տում եմ էտ տեղ: Ու ինձ թվում ա 

Հա յաս տա նում ավե լի տա րած ված ա ավե լի ան ձնա կան կա պե

րի մի ջո ցով գտ նել աշ խա տա տեղ, քան քո սե փա կան ու ժե րով: 

Ու նշեմ նաև, որ աշ խա տում եմ ոչ մաս նա գի տա կան: Իմ մաս

նա գի տու թյամբ չեմ աշ խա տում:»

 Մեջ բե րում ՖԽ քն նար կու մից, 26 տա րե կան, ք. Էջ միածին

Ի րա կա նաց ված որա կա կան հե տա զո տու թյան (ֆո կուս խմ բային քն նար-

կում ներ երի տա սարդ նե րի հետ, հար ցազ րույց ներ գոր ծա տու նե րի և փոր-

ձա գետ նե րի հետ) ար դյուն քում սա կայն պարզ է դառ նում, որ վե րը նշ ված 

աշ խա տանք գտ նե լու ար դյու նա վե տու թյան մո դե լը փոքր ինչ աղա վաղ-

ված է գոր ծում հա յաս տա նյան իրա կա նու թյան մեջ: Ներ կա յումս արագ փո-

փոխ վող շու կա յա կան տն տե սու թյան պայ ման նե րում, աշ խա տա շու կա յում 

երի տա սարդ նե րի վար քի հիմ քում շա րու նա կում են առաջ նա հերթ լի նել 

սուբյեկ տիվ նոր մե րը: Մինչ դեռ լավ աշ խա տանք գտ նե լու հա վա նա կա նու-

թյու նը մե ծա պես կախ ված է նրա նից, թե որ քա նով է երի տա սար դի մոտ առ-

կա աշ խա տա շու կա յում ար դյու նա վետ առաջ խա ղաց ման ու նա կու թյու նը և 

աշ խա տա շու կայի ըն թա ցիկ պա հան ջար կին հա մա պա տաս խա նե լու ու նա-

կու թյու նը: Իսկ այս ու նա կու թյուն նե րը ան հրա ժեշտ է մշ տա պես կա տա րե լա-

գոր ծել ինք նակրթ ման և վե րա պատ րաս տում նե րի մի ջո ցով: 

Այս պի սով եթե փոր ձենք ամ փո փել մեր աշ խա տա շու կա յում երի տա սարդ 

մաս նա գետ նե րի մր ցու նա կու թյան վրա ազ դող գոր ծոն նե րը, կս տա նանք 

հետ ևյալ պատ կե րը.
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Գծապատկեր 11 Աշ խա տա շու կա յում երի տա սարդ մաս նա գետ նե րի  
մր ցու նա կու թյան վրա ազ դող գոր ծոն նե րը

Գործոններ

Մասնագիտական կրթություն

Աշխատանքային փորձ

Վարքային մոդելներ

Employability

Marketability

Մակարդակներ

Էգո-մակարդակ (անձնային)

Միկրո-մակարդակ 
(գործատուներ)

Մակրո-մակարդակ 
(պետության կրթական 
քաղաքականություն)

Ազդեցություն

Թույլ են տալիս ավելացնել 
գործունեության 

ֆինանսատնտեսական 
արդյունքները

Թույլ են տալիս աշխատանք 
գտնելու միջոցով բավարարել 
տնտեսական և սոցիալական 

պահանջմունքները

Թույլ են տալիս ապահովել 
մարդկային ռեսուրսների և 

աշխատուժի հանդեպ առկա 
պահանջարկը

Ինչ պես տես նում ենք մաս նա գի տա կան կր թու թյու նը աշ խա տանք գտ նե լու 

հար ցում կար ևո րա գույն, բայց ոչ միակ գոր ծոնն է: Անհ րա ժեշտ է մշ տա պես 

կա տա րե լա գոր ծել սե փա կան գի տե լիք նե րը, հմ տու թյուն նե րը և կա րո ղու-

թյուն նե րը աշ խա տա շու կա յում նշա նա կա լի՝ սե փա կան ու նա կու թյուն նե րին 

հա մա պա տաս խան դիրք զբա ղեց նե լու հա մար: Մյուս կող մից կա տա րե լա-

գոր ծու մը վե րա բե րում է ոչ միայն երի տա սարդ մաս նա գետ նե րին այլև մյուս 

շա հա ռու նե րին՝ կր թա կան հա մա կար գին, պե տու թյա նը և գոր ծա տու նե րին, 

որոնք իրենց հեր թին պետք է մշ տա պես ու սում նա սի րեն հա սա րա կու թյու-

նում առ կա ազ դակ նե րը և հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ կա տա րեն 

աշ խա տա շու կա յում իրենց ռազ մա վա րու թյան և մար տա վա րու թյան մեջ:
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 Ֆո կուս խմ բային քն նար կում նե րին ըն թաց քում երի տա սարդ նե րի նշել են, 

որ գոր ծա տու նե րի նկատ մամբ ու նեն հետ ևյալ ակն կա լիք նե րը.

1. Աշ խա տա վար ձի չափ

2.  Կա յուն, բա րե համ բույր աշ խա տան քային մթ նո լորտ

3.  Ղե կա վա րի ար դա րա ցի և հա վա սա րա չափ վե րա բեր մունք բո լոր աշ խա-

տող նե րի նկատ մամբ

4.  Մաս նա գի տա կան և կա րիերային աճի հնա րա վո րու թյուն

5.  Հա մա պա տաս խան աշ խա տան քային նյու թա տեխ նի կա կան պայ ման ներ

6.  Գոր ծո ղու թյուն նե րի և ստեղ ծա գոր ծա կան ազա տու թյան հնա րա վո րու-

թյուն 

7. Հե տաքր քիր, ոչ ձանձ րա լի աշ խա տանք 

Ընդ որում ակն կա լիք նե րը նշ ված են ըստ կար ևո րու թյան աս տի ճա նի նվազ-

ման: Հատ կան շա կան է, որ չնա յած այն բա նին որ աշ խա տա վար ձի չա փը 

որո շիչ գոր ծոն է հան դի սա նում, երի տա սարդ նե րի մեծ մա սը նշում են, աշ-

խա տան քային վատ մթ նո լոր տի դեպ քում նա խընտ րում են ավե լի ցածր 

վար ձատր վող աշ խա տանք ու նե նալ քան շա րու նա կել աշ խա տել նույն վայ-

րում: 

Աշ խա տա վար ձի չա փի գոր ծո նը ըն կած է նաև մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ-

ման դր դա պատ ճառ նե րի հիմ քում. երի տա սարդ նե րից շա տե րը մաս նա գի-

տու թյան ընտ րու թյան հար ցում առաջ նորդ վում են այդ մաս նա գի տու թյան 

հե տա գա, եր բեմն “թ վա ցյալ” շա հու թա բե րու թյան աս տի ճա նով: Ակն հայտ է, 

որ երի տա սարդ նե րի այս մո տի վա ցիան կա պող օղակ է հան դի սա նում ու-

սում նա կան հաս տա տու թյան և գոր ծա տո ի միջև: Եվ մաս նա գի տա կան կողմ-

նո րոշ ման ճիշտ հա մա գոր ծակ ցային ռազ մա վա րու թյան դեպ քում հնա րա-

վոր կլի նի երի տա սարդ նե րին նա խա պես ու ղոր դել այն պի սի մի կա րիերայի, 

որը կհա մա պա տաս խա նի նրա հմ տու թյուն նե րին և հա մա պա տաս խան աշ-

խա տա վարձ ստա նա լու ակն կա լիք նե րին:
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Կրթականհամակարգիևաշխատաշուկայի
համագործակցությանառկաևնախընտրելիմոդելները

 Գոր ծա տու նե րը և երի տա սարդ մաս նա գետ նե րը հիմ նա կա նում հա ման ման 

պա հանջ ներ են առա ջադ րում կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի նկատ մամբ, 

որոնք ներ կա յաց ված են ստորև.

Գոր ծա տու նե րի պա հանջ նե րը Ե րի տա սարդ նե րի պա հանջ նե րը 

1. Պրակ տիկ կի րա ռա կան գի տե լիք նե րի տրա մադ րում 

2. Աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե րին հա մա պա տաս խան տրա մադր վող գի տե լիք նե րի և հմ տու-
թյուն նե րի թար մա ցում ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում 

3. ԲՈՒՀ -ե րին կից կադ րային կենտ րոն նե րի ար դյու նա վետ գոր ծառ նու թյուն 

4.Հա մա գոր ծակ ցու թյուն գոր ծա տու նե րի 
հետ ու սում նա կան պրո ցե սի ըն թաց քում

4. Ուս ման ըն թաց քում գոր ծա տու նե րի հետ շփ ման 
և աշ խա տան քային պայ մա նագ րեր կն քե լու հնա-
րա վո րու թյուն 

5. Ուս ման ըն թաց քում /ա վար տին պար տա-
դիր եր կա րա ժամ կետ պայ մա նագ րե րի կն-
քում կադ րե րի հո սու նու թյու նը կան խե լու 
նպա տա կով 

Ա ռա ջարկ վող ըն կե րու թյուն նե րի ցանկ, որոնց հետ 
կա րե լի է հա մա գոր ծակ ցել ու սումն ավար տե լուն 
պես, բարձր առա ջա դի մու թյուն ու նե նա լու դեպ-
քում:

Ինչ պես տես նում ենք առա ջին տե ղում պրակ տիկ կի րա ռա կան գի տե լիք նե-

րի տրա մադ րումն է: Աշ խա տան քի ըն դուն վե լիս պրակ տիկ հմ տու թյուն նե րի 

բա ցը նկատ վում է, ան կախ ԲՈՒՀ -ու մ ստա ցած մաս նա գի տա ցու մից: Գոր-

ծա տու նե րի մեծ մա սը նշում են, որ երի տա սար դին աշ խա տան քի ըն դու նե-

լիս հա ճախ ռիս կի են դի մում, քա նի որ վեր ջինս չու նի հա մա պա տաս խան 

հմ տու թյուն ներ և գի տե լիք ներ, որոնք ան հրա ժեշտ են տվյալ պա հին աշ խա-

տան քում կի րա ռե լու հա մար: Ըստ գոր ծա տու նե րի եռամ սյա փոր ձաշր ջա նի 

ըն թաց քում երի տա սարդ նե րը աշ խա տա վայ րում հիմ նա կա նում սո վո րում 

են, թե ինչ պես պետք է աշ խա տեն և դեռ որոշ ժա մա նակ է հար կա վոր, որ-

պես զի երի տա սար դը մտ նի հու նի մեջ և հնա րա վոր լի նի գնա հա տել նրա 

իրա կան ար ժա նիք նե րը: 

Իսկ առա վել ռիս կային է գոր ծա տու նե րի հա մար այն հան գա ման քը, որ երբ 

ար դեն երի տա սար դը ձեռք է բե րում հա մա պա տաս խան հմ տու թյուն նե րը, 
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ապա որո շում է կա յաց նում փո խել աշ խա տա վայ րը: Ար դյուն քում գոր ծա-

տու ի ջան քերն ապար դյուն են ան ցնում: 

Արդյոք ան հրա ժեշտ է, որ կր թա կան հա մա կար գը խս տո րեն հետ ևի աշ խա-

տա շու կայի մար տահ րա վեր նե րին, թե նա ին քը պետք է աշ խա տա շու կային 

թե լադ րի, թե որ մաս նա գի տու թյուն նե րը և տն տե սու թյան ճյու ղե րը պետք է 

զար գաց նել: Այս հար ցե րը մշ տա պես գտն վում են մաս նա գետ նե րի ու շադ-

րու թյան կենտ րո նում և Հա յաս տա նյան իրա կա նու թյան մեջ նույն պես հս-

տակ լու ծում չեն ստա ցել: Այ նո ւա մե նայ նիվ, թե գոր ծա տու նե րը և թե երի-

տա սարդ մաս նա գետ նե րը միահա մուռ կեր պով նշում են, որ մեծ մա սամբ 

կր թա կան հա մա կար գի կող մից տրա մադր վող գի տե լիք նե րը և հմ տու թյուն-

նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում կոնկ րետ մաս նա գի տա ցում նե րի հան դեպ 

դր վող աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե րին: 

Փոր ձա գետ նե րը նշում են, որ կր թա կան ծրագ րե րի հա մա պա տաս խա նե ցում 

աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե րին կա ղում են շատ մաս նա գի տու թյուն նե րի 

գծով: Թերևս բա ցա ռու թյուն են կազ մում Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիանե-

րի ոլոր տը, որը հա մա գոր ծակ ցու թյան տար բեր մե թոդ ներ է կի րա ռում ու-

սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի հետ և նպաս տում է կր թա կան ծրագ րե րի 

թար մաց մա նը:

 Թե՛ գոր ծա տու նե րը և թե՛ փոր ձա գետ նե րը նշում են, որ ար դյու նա վետ չեն 

գոր ծում նաև ԲՈՒՀ -ե րին կից կա րիերայի կենտ րոն նե րը: Չնա յած հան դի-

պում են նաև հա կա դիր կար ծիք ներ.

«Աշ խա տան քային գոր ծա կա լու թյուն նե րը ին տեր նե տային 

կայ քե րի մի ջո ցով ին ֆոր մա ցիա տա րա ծում են, բայց մենք ի 

տար բե րու թյուն աշ խա տան քային գոր ծա կա լու թյան, ցու ցա

բե րում ենք կոմպ լեքս մո տե ցում և ձեռ նար կու թյուն նե րի հետ 

աշ խա տում ենք շատ բազ մա կող մա նի: Ձեռ նար կու թյան ներ

կա յա ցու ցիչ նե րին հրա վի րում ենք, որ ու սում նա կան ծրագ րե րի 

մշակ մա նը մաս նակ ցեն: Օրի նակ՝ IT մաս նա գե տը ասում է այս 

ծրա գի րը հնա ցել է փո խի, ին քը վերց նում ա պրակ տի կա ներ ա 
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իրա կա նաց նում, մաս տեր կլա սեր ա անում ու լա վա գույ նե րին 

իր մոտ աշ խա տան քի է վերց նում,տ վյալ ֆա կուլ տե տի հետ հա

մա ձայ նու թյան է գա լիս, հե տա զո տու թյուն ներ, խորհր դատ վու

թյուն ներ են անում երկ կող մա նի: Այ սինքն՝ ին քը շատ բազ մա

կող մա նի բազ մա բո վան դակ հա մա գոր ծակ ցու թյուն ա: Ու դրա 

ար դյուն քը մենք մի քա նի տա րի հե տո նոր կու նե նաք:»

 Մեջ բե րում փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույ ցից, ԵՊՀ

Ակն հայտ է որ աշ խա տան քային գոր ծա կա լու թյուն նե րը, ին տեր նե տային 

կայ քե րում դր վող հայ տա րա րու թյուն նե րը, ԲՈՒՀ -ե րին կից կա րիերայի 

կենտ րոն նե րը և Զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյու նը յու րա քան-

չյուրն իրենց մա սով հա մա գոր ծակ ցու թյան եզ րեր են ստեղ ծում ու սում նա-

կան հաս տա տու թյան և գոր ծա տո ի միջև, հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծե լով 

երի տա սարդ նե րի հա մար իրենց մաս նա գի տու թյա նը, կա րո ղու թյուն նե րին և 

հմ տու թյուն նե րին հա մա պա տաս խան աշ խա տանք գտ նե լու հա մար: 

Այ նու ա մե նայ նիվ ու սում նա սի րու թյան ար դյու նքում պարզ դար ձավ, որ ՀՀ -

ո ւմ դեռևս չեն գոր ծում ու սում նա կան հաս տա տու թյուն -ե րի տա սարդ մաս-

նա գետ-գոր ծա տու հա մա գոր ծակ ցու թյան ար դյու նա վետ մո դել ներ: Եվ նույ-

նիսկ, եթե գոր ծում են ապա հա մա տա րած բնույթ չեն կրում և վե րա բե րում 

են միայն որո շա կի մաս նա գի տու թյուն նե րին:

 Գոր ծա տու նե րը առանձ նաց րել են իրենց մա սին երի տա սարդ նե րին տե ղե-

կատ վու թյուն տրա մադ րե լու հետ ևյալ մե թոդ նե րը, որոնք տար բեր վում են 

լսա րա նի ծած կույ թով և վեր ջի նիս հետ շփ ման առանձ նա հատ կու թյուն նե-

րով.

1.  Գո վազդ տպա գիր մա մու լում

2.  Գո վազդ հա մա ցան ցում

3.  ԲՈՒՀ -ե րում ըն կե րու թյան մա սին տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րում ու սա-

նող նե րի հետ հան դիպ ման մի ջո ցով

4.  Մաս նակ ցու թյուն աշ խա տան քի տո նա վա ճառ նե րին և կա րիերայի օրե-

րին 
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5. Ու սա նող նե րի հետ դա սըն թաց նե րի սե մի նար նե րի ան ցկա ցում 

6. Ըն կե րու թյան բաց դռ նե րի օր վա հայ տա րա րում

7.  ԲՈԻՀ -ե րում հայ տա րա րու թյուն նե րի տա րա ծում

8.  Խորհր դատ վու թյուն նե րի տրա մադ րում 

9. Այլ մե թոդ ներ 

Ի տար բե րու թյուն այլ տա րի նե րի գոր ծա տու նե րը նշում են, որ ավե լի հազ-

վա դեպ են մաս նակ ցում աշ խա տան քի տո նա վա ճառ նե րին, քա նի որ դրանք 

ըստ գոր ծա տու նե րի մեծ մա սի նոր կադ րե րի ներգ րավ ման այն քան էլ ար-

դյու նա վետ մե թոդ ներ չեն և լրա ցու ցիչ ջան քեր և ռե սուրս ներ են պա հան-

ջում: 

Որ պես երի տա սարդ կադ րե րի ներգ րավ ման առա վել ար դյու նա վետ մե թոդ-

ներ գոր ծա տու նե րը նշում են դա սըն թաց նե րի, մր ցույթ նե րի և քեյս-ս թա դի-

նե րի ան ցկաց ման կար ևո րու թյու նը, որը հնա րա վո րու թյուն կտա ընտ րել 

լա վա գույ նե րից լա վա գույ նին: 

Ակն հայտ է, որ այս տեղ նույն պես Ու սում նա կան հաս տա տու թյու նը և գոր ծա-

տուն հա մա գոր ծակ ցու թյան եզ րեր ու նեն:

 Հա մաշ խար հային պրակ տի կա յում կի րառ վում են կր թա կան հա մա կար գի և 

աշ խա տա շու կայի հա մա գոր ծակ ցու թյան բազ մա թիվ մո դել ներ, որոնք այս 

կամ այն կերպ նե րազ դում են աշ խա տա շու կա յում որո շա կի մաս նա գի տու-

թյուն նե րի առա ջար կի և պա հան ջար կի վրա: 

Այս պես օրի նակ փոր ձա գետ նե րից մե կը հետ ևյալ կերպ է պատ կե րաց նում 

այդ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը.

« Վերջ նա կան ար դյուն քը պետք է լի նի տե ղե կատ վա կան պոր

տալ, որը հան դես գա 3 կող մով՝ մի կող մում լի նեն ու սա նող նե րը՝ 

իրենց ինք նա կեն սագ րա կան նե րով, մյուս կող մում լի նի գոր ծա

տուն՝ իր թա փուր աշ խա տա տե ղե րի հնա րա վո րու թյուն նե րով, և 

լի նի բու հը: Բու հը այդ պոր տա լի մի ջո ցով դառ նա այդ ին ֆոր

մա ցիան տի րա պե տող, կա մուրջ հան դի սա նա գոր ծա տո ի ու ու

սա նո ղի միջև: Են թադ րենք գոր ծա տո ւին պետք է քի մի կոս, որը 
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կու նե նա 2 տար վա աշ խա տան քային փորձ առա վել հա վա նա

կան որ ևէ քի միայի ֆա կուլ տե տի 23 տար վա շր ջա նա վար տը 

կա րող է հա մա պա տաս խա նել, կա րող է մտ նել պոր տալ, տես նել 

ավար տած մաս նա գետ նե րի քա նա կը, ու ղար կել աշ խա տան քի 

առա ջար կու թյու նը տվյալ մարդ կանց, հե տաքրքր ված շր ջա նա

վարտ նե րը իրենց ինք նա կեն սագ րա կան նե րը փո խան ցեն գոր

ծա տու ին, իսկ բու հը հան դես գա ին ֆոր մա ցիայի տի րա պե տող 

և շր ջա նա վարտ նե րի հե տա գա մաս նա գի տա կան ճա կա տագ րի 

մա սին ին ֆոր մա ցիա ու նե ցող կողմ, որը կա րող է հե տա գա յում 

վերլուծել, թե քա նի մարդ են առա ջին տա րին ըն դուն վել, որ 

մաս նա գի տու թյու նից են առա վել շատ ըն դուն վել, որ գոր ծա

տու ներն են առա վել ակ տիվ, որ բու հը որ գոր ծա տո ի հետ է 

առա վել հա ճախ աշ խա տում, ինչ ծրագ րեր կան, այ սինքն՝ ին քը 

կլի նի ոչ թե մե նակ ծա նո թու թյան, իրար կա պե լու պոր տալ, այլ 

նաև վեր լու ծա կան բնույ թի ին ֆոր մա ցիա կտա:»

 Մեջ բե րում փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույ ցից, ՀՊՃՀ

 Ներ կա յաց ված մո դե լում նա խա ձեռ նող կող մը ԲՈՒՀ-ն է, իսկ գոր ծա տու նե րը 

և ու սա նող նե րը հան դես են գա լիս տե ղե կատ վու թյուն կի րա ռող նե րի դե րում: 

Սա կայն մեր իրա կա նու թյան մեջ տե ղե կատ վու թյուն և՛ ստեղ ծո ղի և՛ կի րա-

ռո ղի դե րում հան դես են գա լիս բո լոր երեք կող մե րը: Անհ րա ժեշտ է հետ-

ևա բար մշա կել այն պի սի մե խա նիզմ, որը թույլ կտա բո լոր երեք կող մե րին 

մշ տա պես տի րա պե տել տե ղե կատ վա կան հոս քե րին և ան մի ջա պես ար ձա-

գան քել դրանց` լրամ շա կե լով սե փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ռազ մա վա րու-

թյու նը:

«Կր թա կան տեխ նո լո գիանե րի ազ գային կենտ րոն» ՊՈԱԿ -ի կող մից իրա կա-

նաց ված հե տա զո տու թյան հա մա ձայն ԲՈՒՀ -ա կան հա մա կար գում առ կա են 

հետ ևյալ բա ցե րը.

Գծա պատ կե րից եր ևում է, որ գոր ծա տու նե րը բու հա կան կր թա կան հա մա-

կար գում տես նում են եր կու մեծ խն դիր՝ շր ջա նա վարտ նե րի պրակ տիկ հմ-

տու թյուն նե րի պա կա սը՝ 27.2% և առ հա սա րակ որա կյալ կադ րե րի պատ-
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րաստ ման խն դի րը՝ 20.6%` մաս նա վո րա պես թե րի են ստա ցած տե սա կան 

գի տե լիք նե րը, ու սա նող նե րի հան դեպ պա հանջ նե րի մա կար դա կը ցածր է, 

գի տա ժո ղով ներ, գի տա կան սե մի նար ներ, այլ գի տա կան մի ջո ցա ռում ներ 

քիչ են կազ մա կերպ վում և այլն: Նշ ված ար դյունք նե րը մե ծա պես հա մընկ-

նում են Երի տա սար դա կան ու սում նա սի րու թյուն նե րի ինս տի տու տի կող մից 

իրա կա նաց ված հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի հետ:

Գծապատկեր 12 Կրթական համակարգի խնդիրները ըստ գործատուների
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Պրակտիկայի պակաս

Որակյալ կադրերի պատրաստման խնդիր

Բուհ-գործատու համագործակցության բացակայություն

Ընդհանուր գրագիտության պակաս

Դասավանդման մեթոդների արդիականացման խնդիր

Կոռուպցիա

Կրթական ոլորտի ընդհանուր համակարգային …

Կարգապահության, հետևողականության, …

Գործնական էթիկայի, հաղորդակցման …

Համակարգչային սարքավորումների, գույքի, …

Ուսման բարձր վարձ

Փոխանակման ծրագրերի բացակայություն

Շենքային անբավարար պայմաններ, ջեռուցման խնդիր

Ցածր աշխատավարձ

Այլ

“ Նա խա րա րու թյա նը կից գո յու թյուն ու նի Մաս նա գի տա կան կր

թու թյան զար գաց ման ազ գային խոր հուրդ, որ տեղ ներգ րավ

ված են գոր ծա տու նե րի հա մա պա տաս խան ներ կա յա ցու ցիչ
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նե րը: Մի ջին մաս նա գի տա կան կր թու թյան ոլոր տում փոր ձեր 

է ար վում գոր ծա տու նե րին ներգ րավ վել և կր թա կան կազ մա

կեր պու թյուն նե րի կա ռա վար ման խորհր դում, բա ցի դրա նից 

էն ծրագ րե րը չա փա նիշ նե րը չա փո րո շիչ նե րը որ մշակ վում 

են, դրանք մշակ վում են էլի ներգ րա վե լով հա մա պա տաս խան 

մաս նա գի տու թյան գոր ծա տու նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րով: Աշ

խա տան քային խումբ է. են թադ րենք պետ քա մշա կենք զո դող

նե րի մո դուլ, կր թա կան ծրա գիր, կամ ես ներգ րավ ված եմ եղել 

են թադ րենք շին մոն տա ժային աշ խա տանք նե րի չա փո րոշ չի և 

ծրագ րի մշակ ման աշ խա տանք նե րին, էդ աշ խա տան քային խմ

բում կային շին կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ,

գոր ծող շի նա րար ներ , ո րոնք ուղ ղոր դում են թե ինչն է առաջ

նային , ինչն է երկ րոր դային:  Կա ակա դե միական հան րու թյուն , 

ո րը տես ական մո տե ցում ներն են կազ մում,  կա պրակ տիկ մարդ 

որը ասու մա թե էսօր ին չա տե ղի ու նե նում աշ խա տա շու կա յում, 

 դե պի ու րա զար գա նում, որ պես զի բո վան դա կու թյու նը հա մա

պա տաս խա նի էսօր վա պա հանջ նե րին:”

 Մեջ բե րում փոր ձա գի տա կան հար ցազ րույ ցից, ԿԳՆ

Ինչ պես տես նում ենք մեջ բե րու մից հա մա ձայն ԿԳՆ փոր ձա գետ նե րից մե-

կի ներ կա յումս առ կա են կր թա կան հա մա կարգ -աշ խա տա շու կա հա մա գոր-

ծակ ցու թյան կի րառ վող մո դել ներ: Անհ րա ժեշտ է պար զա պես ավե լի ակ տիվ 

կի րա ռել այն:

Չ նա յած առ կա մե խա նիզմ նե րի թե՛ գոր ծա տու նե րը, թե փոր ձա գի տա կան 

հան րու թյու նը և թե՛ երի տա սարդ մաս նա գետ նե րը փաս տում են, որ դրանք 

դեռևս ար դյու նա վետ չեն գոր ծում:

 Մի ջազ գային պրակ տի կա յում առ կա են կր թու թյուն -աշ խա տա շու կա կա պի 

տար բեր այ լընտ րան քային մո դել ներ, որոնք ներ կա յաց ված են ստորև.

1. Ու սա նող նե րի նպա տա կային նա խա պատ րաս տու մը աշ խա տան քին 

պայ մա նագ րային հի մունք նե րով (ճյու ղային պատ վեր)
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2.  Մաս նակ ցու թյու նուն ու սում նա կան գոր ծըն թա ցում (դա սա խո սու թյուն նե-

րի, սե մի նար նե րի վա րում)

3.  Ներգ րավ վա ծու թյուն հանձ նա ժո ղո վում պե տա կան քն նու թյան ժա մա-

նակ

4.  Մաս նակ ցու թյուն հա մա տեղ կր թա կան ծրագ րե րի մշակ մա նը

5.  ԲՈՒՀ -ե րի, կր թա կան հաս տա տու թյուն նե րի ֆի նան սա վո րում, այդ թվում՝ 

նյու թա տեխ նի կա կան 

6. Աշ խա տան քի ըն դու նում հայ տե րի հի ման վրա 

7. Ան մի ջա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն ամ բիոն նե րի հետ

8.  Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ոլոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյուն

9. Կր թա թո շակ նե րի, դրա մաշ նորհ նե րի տրա մադ րում երի տա սարդ մաս նա-

գետ նե րին

 Հե տա զո տու թյան ար դյուն քում պարզ դար ձավ, որ ըստ ոլորտ նե րի ձեռ նար-

կու թյուն նե րը և ըն կե րու թյուն նե րը նա խընտ րում են գոր ծըն կե րու թյան հետ-

ևյալ մո դել նե րը.

Ար դյու նա բե րու թյան, սնն դի ար դյու նա բե րու թյան, էլեկտ րաէ ներ գիայի 

ոլոր տի գոր ծա տու նե րը երի տա սարդ կադ րե րի խն դիր ու նե նա լու պատ ճա-

ռով պատ րաստ են առա վել մեծ ներդ րում ներ անել ինչ պես կր թու թյան գոր-

ծըն թա ցում այն պես էլ ավար տից հե տո: 

Այս ճյու ղե րի հա մար գոր ծըն կե րու թյան նա խընտ րե լի մո դել ներ են.

l	Ու սա նող նե րի նպա տա կային նա խա պատ րաս տու մը աշ խա տան քին 

պայ մա նագ րային հի մունք նե րով (ճյու ղային պատ վեր)

l	 Մաս նակ ցու թյուն հա մա տեղ կր թա կան ծրագ րե րի մշակ մա նը 

l	Ան մի ջա կան հա մա գոր ծակ ցու թյուն ամ բիոն նե րի հետ 

l	Գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ոլոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյուն 

l	Կր թա թո շակ նե րի տրա մադ րում 
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Տն տե սու թյան այն պի սի ճյու ղեր ինչ պի սիք են՝ շի նա րա րու թյու նը, ան շարժ 

գույ քը, տրանս պորտ/ փո խադ րու մը, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցում, 

կեն ցաղս պա սար կու մը հա մե մա տա բար առա վել քիչ ծախ սա տար հա մա-

գոր ծակ ցու թյան մո դել ներ են նա խընտ րում. 

l	Մաս նակ ցու թյուն հա մա տեղ կր թա կան ծրագ րե րի մշակ մա նը

l	 Ներգ րավ վա ծու թյուն հանձ նա ժո ղով նե րում պե տա կան քն նու թյան 

ժա մա նակ

 Գոր ծա տու նե րի մի մասն այս տեղ նույ նիսկ չի կար ևո րում մաս նա գի տա կան 

կր թու թյան ան հրա ժեշ տու թյու նը, քա նի որ միև նույն է «0 -ից սո վո րեց նում է 

աշ խա տել երի տա սարդ կադ րե րին»: 



71ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ |      |

Հաշմանդամությունունեցողերիտասարդների
հիմնախնդիրներըաշխատաշուկայում

 Հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րը առանձ նաց րել են աշ խա-

տա շու կա յում ներգ րավ ման հետ կապ ված հետ ևյալ խո չըն դոտ նե րը.

Գծապատկեր 13 աշ խա տա շու կա յում ներգ րավ ման հետ կապ ված խո չըն դոտ
նե րը հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի համար
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Աշխատանքային փորձի բացակայություն

Խտրականություն հաշմանդամություն ունեցող  
երիտասարդների նկատմամբ

Աշխատելու ընդունակության նկատմամբ թերահավատություն

Կանխակալ վերաբերմունք հաշմանդամություն  
ունեցողների նկատմամբ

Համագործակցելու ցանկության բացակայություն

Իմ ընդունակությունների և գիտելիքների անճանաչելիություն

Այլ

Ինչ պես տես նում ենք աշ խա տան քային փորձն այս տեղ առա ջին տե ղում է, 

իսկ գոր ծա տու նե րի կար ծի քով հա կա ռակ պատ կերն է առ կա: Ըստ գոր ծա-

տու նե րի հիմ նա կան խո չըն դոտ ներն են հա ջոր դա բար.

1.  Հո գե բա նա կան ճն շու մը 

2. Աշ խա տան քային մթ նո լոր տը

3.  Նյու թա տեխ նի կա կան պայ ման նե րի առ կա յու թյու նը

4.  Ֆի զի կա կան և մտա վոր կա րո ղու թյուն նե րի ան հա մա պա տաս խա նու-

թյու նը աշ խա տան քին 

5. Աշ խա տան քային փոր ձը 
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Ինչ պես տես նում ենք այս տեղ խնդ րի ըն կալ ման ան հա մա պա տաս խա նու-

թյուն կա: Ներ կա յումս սա կայն ՀՀ տար բեր գե րա տես չու թյուն ներ և կազ մա-

կեր պու թյուն ներ ակ տի վո րեն աշ խա տում են շտ կել ոլոր տում առ կա խն դիր-

նե րը:

« Միան շա նակ պատ րաստ չեն ըն դու նե լու: Էսօր ասենք եր կու 

ծրա գիր ա իրա կա նաց վում ելի գոր ծա կա լու թյան կող մից: Մե կը 

աշ խա տա տե ղի հար մա րե ցում, մյու սը աշ խա տա վար ձի փոխ

հա տու ցում: Այ սինքն՝ սրանք գոր ծիք ներ են, որոն ցով մենք 

փորձ ենք անում, որոն ցով պե տու թյու նը փորձ ա անում խթա

նել, որ պես զի հաշ ման դամ նե րը աշ խա տան քի տե ղա վոր վեն: 

Բայց մինչև էսօր ամեն մե կը հար մա րե ցու մը, եթե չեմ սխալ վում 

երե քից չորս տա րի ա, փոխ հա տու ցու մը մի քիչ ավե լի եր կար, 

որ գոր ծում ա, բայց որ սաղ գու մա րես մի երեք հա րյուր չորս 

հա րյուր մար դու խն դիր ա լուծ վել, բայց էն դեպ քում, երբ որ 

դաշ տը բա վա կա նին մեծ ա: Ասեմ, որ հա տուկ երի տա սարդ նե

րին չի ուղղ ված, այլ ընդ հան րա պես հաշ ման դամ նե րին ա ուղղ

ված: իսկ սահ մա նա փակ վա ծու թյու նը մե նակ ֆի նան սա կան 

սահ մա նա փակ ման հետ ա կապ ված: Այ սինքն՝ եթե մենք ու նե

նայինք էս եր կու ծրագ րի տակ շատ գու մար, ոչ մեկ չէր խան

գա րում էտ ծրագ րե րը ընդ լայ նել, շա հույթ նե րի թի վը ավե լաց

նել, որով հետև լի քը ցան կա ցող կա, որ կա րող են ներգ րավ վել 

էս ծրագ րում: Ծրա գի րը նպա տա կային ա և գոր ծա տու նե րին 

շատ ձեռ նա տու:»

 Փոր ձա գետ

 Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օրենսդ րու թյամբ սահ ման վել են աշ խա-

տա շու կա յում ան մր ցու նակ խմ բե րը, որոնց հա մար նա խա տես ված են զբաղ-

վա ծու թյան ապա հով ման պե տա կան ծրագ րեր:

Զ բաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա ռա յու թյու նը հաշ ման դամ ություն ունե ցող 
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անձանց զբաղ վա ծու թյան ապա հով ման նպա տա կով իրա կա նաց նում է աշ-

խա տանք փնտ րող չզ բաղ ված հաշ ման դամ ություն ունեցող անձանց մաu-

նա գի տա կան ու uու ցմանը, աշ խա տան քային ու նա կու թյուն նե րի վե րա կանգ-

նմանը ուղղված ծրա գի ր, որի նպա տակն է ունկնդ րին աջակ ցե լը` աշ խա-

տա շու կայի պա հանջ նե րին հա մա պա տաu խան նոր կա րո ղու թյուն ներ ու հմ-

տու թյուն ներ ձեռք բե րե լու մի ջո ցով հար մար աշ խա տան քի տե ղա վոր ման, 

ինչ պեu նաև ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու հար ցե րում: 

Մաu նա գի տա կան ու uու ցու մը կազ մա կերպ վում է, երբ` 1) աշ խա տա շու կա-

յում բա ցա կա յում է ունկնդ րի մաu նա գի տա կան կր թու թյա նը հա մա պա տաu-

խան հար մար աշ խա տան քը. այu դեպ քում կազ մա կերպ վում է վե րա մաu-

նա գի տաց ման դա uըն թաց, 2) ունկնդ րի մաu նա գի տա կան որա կա վո րու մը 

չի հա մա պա տաu խա նում աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե րին. այu դեպ քում 

կազ մա կերպ վում է մաu նա գի տա կան որա կա վոր ման բարձ րաց ման դա uըն-

թաց, 3) ունկն դի րը չու նի մաu նա գի տա կան կր թու թյուն և որա կա վո րում. այu 

դեպ քում կազ մա կերպ վում է նախ նա կան մաu նա գի տա կան պատ րաuտ ման 

և ար հեu տա գոր ծա կան ու uուց ման դա uըն թաց: Հաշ ման դամ նե րի մաu նա-

գի տա կան ու uու ցու մը և աշ խա տան քային ու նա կու թյուն նե րի վե րա կանգ-

նումն իրա կա նաց վում են` հաշ վի առ նե լով ՀՀ աշ խա տան քի և սո ցիալա կան 

հար ցե րի նա խա րա րու թյան բժշ կա uո ցիալա կան փոր ձաքն նու թյան գոր ծա-

կա լու թյան տա րած քային մար մին նե րի կող մից կազմ ված հաշ ման դա մի ան-

հա տա կան վե րա կանգ նո ղա կան ծրա գի րը: Մաu նա գի տա կան ու uուց ման 

դա uըն թաց նե րի տևո ղու թյու նը մինչև 3 ամիu է, իuկ նախ նա կան մաu նա-

գի տա կան պատ րաuտ ման և ար հեu տա գոր ծա կան ու uուց ման դեպ քում` 6 

ամիu:11

 Մաu նա գի տու թյուն ու նե ցող, uա կայն աշ խա տան քային փորձ չու նե ցող 

գոր ծա զուրկ նե րի և աշ խա տանք փնտ րող չզ բաղ ված հաշ ման դամություն 

ունեցող երիտասարդների աշ խա տան քային պրակ տի կայի կազ մա կեր պու-

մը գոր ծա տո ի մոտ ծրա գի րը, որի նպա տակն է աջակ ցել պրակ տի կան տին` 

ձեռք բե րել իր մաu նա գի տա կան որա կա վոր մա նը հա մա պա տաu խան աշ-

խա տան քային փորձ, աշ խա տա շու կա յում դառ նալ առա վել մր ցու նակ և տե-

11 Աշխատաշուկայում անմրցունակ խմբերի զբաղվածության ապահովման վերաբերյալ 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը, Հավելված N2
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ղա վոր վել հար մար աշ խա տան քի: Պրակ տի կայի կազ մա կերպ ման ծրագ րի 

տևո ղու թյու նը 3 ամիu է և պրակ տի կան հա մար վում է ՀՀ աշ խա տան քային 

oրենuգր քի հա մա ձայն` գոր ծա տու ի կող մից իրա կա նաց վող մաu նա գի տա-

կան ու uու ցում, իuկ պրակ տի կան տը` աշա կերտ: Պրակ տի կայի ամ բողջ 

ժա մա նա կա հատ վա ծի ըն թաց քում պրակ տի կան տին վճար վում է աշ խա-

տա վարձ` «Ն վա զա գույն ամ uա կան աշ խա տա վար ձի մա uին» ՀՀ oրեն քի 

1-ին հոդ վա ծով uահ ման ված գու մա րի չա փով, պրակ տի կան ան ցկաց նող 

ան ձին` նա խորդ տար վա մի ջին ամ uա կան աշ խա տա վար ձի 20 տո կո uի չա-

փով, բայց ոչ ավե լի, քան «Ն վա զա գույն ամ uա կան աշ խա տա վար ձի մա-

uին» ՀՀ oրեն քի 1-ին հոդ վա ծով uահ ման ված նվա զա գույն ամ uա կան աշ-

խա տա վար ձի չա փից: 5. Աշ խա տանք փնտ րող չզ բաղ ված հաշ ման դամ նե-

րի հա մար աշ խա տա տե ղե րի հար մա րե ցու մը գոր ծա տու ի մոտ ծրա գի րը, 

որի նպա տակն է գոր ծա տու ի մոտ աշ խա տա տե ղի հար մա րեց ման մի ջո ցով 

աջակ ցել հաշ ման դա մին տե ղա վոր վե լու հար մար աշ խա տան քի, իuկ գոր-

ծա տու ին` հա մալ րել առ կա թա փուր աշ խա տա տե ղը: Ծրագ րում ընդ գրկ-

ված յու րա քան չյուր հաշ ման դա մի հա մար աշ խա տա տե ղի հար մա րեց ման 

նպա տա կով փոխ հա տուց վում են գոր ծա տու ի կող մից կա տար ված աշ խա-

տան քի մի ջոց նե րի` գույ քի, uար քա վո րում նե րի, աշ խա տան քային գոր ծիք-

նե րի ձեռք բեր ման, մոն տա ժի և տե ղադր ման հետ կապ ված ծախ uե րը, իսկ 

գոր ծա տուն կն քում է աշ խա տան քային պայ մա նա գիր հաշ ման դա մի հետ և 

պայ մա նագ րի պատ ճե նը ներ կա յաց նում զբաղ վա ծու թյան պե տա կան ծա-

ռա յու թյուն:

2009թ. մաս նա գի տա կան ու սուց ման ծրագ րում ընդ գրկ վել է 141, 2010թ.- 

ին` 137, իսկ 2011թ.` 117 ան մր ցու նակ ան ձ: Ծրագ րում ընդ գրկ ված ան մր-

ցու նակ ան ձանց թվա քա նա կի մեջ հաշ ման դամ նե րի տե սա կա րար կշիռն 

ու նի աճի մի տում. 2009, 2010 և 2011 թվա կան նե րին այն հա մա պա տաս-

խա նա բար կազ մել է` 47.5%, 60.6% և 61.5%: Մաս նա գի տա կան ու սուց ման 

ծրագ րի ար դյուն քում 2009թ. աշ խա տան քի է տե ղա վոր վել գոր ծա զուրկ նե րի 

37.6% -ը, 2010թ.` 39.4% -ը, 2011թ.` 23.9% -ը, իսկ հաշ ման դա մու թյուն ու նե-

ցող ան ձանց հա մար այս ցու ցա նի շը կազ մում է հա մա պա տաս խա նա բար` 

44.8%, 39.8% և 16.7%: Աշ խա տան քի տե ղա վոր ման բարձր ար դյու նա վե-

տու թյունն ապա հով վում է այն ծրագ րե րի ար դյուն քում, որոնք կազ մա կերպ-
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վում են գոր ծա տու նե րի մի ջո ցով` ար տադ րա կան պրակ տի կայի մի ջո ցով: 

Այս խմ բի ու սուց ման ծրագ րե րը նա խա տե սե լիս հաշ վի են առն վում նրանց 

կա րիք ներն ու ինք նադրս ևոր վե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ծրագ րում ընդ-

գրկ ված ան մր ցու նակ ան ձանց և հաշ ման դա մու թյուն ու նե ցող ան ձանց ընդ-

հա նուր թվա քա նա կը տա րեց տա րի նվա զել է: Ծրագ րի ար դյու նա վե տու թյան 

վրա բա ցա սա բար է ան դրա դառ նում մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման հա-

մա կար գի, ինչ պես նաև ան ձի կա րո ղու թյուն նե րի գնա հատ ման ամ բող ջա-

կան հնա րա վո րու թյուն նե րի ու ան հրա ժեշտ գոր ծիք նե րի բա ցա կա յու թյու նը:

 Գոր ծա տու նե րը նաև լրա ցու ցիչ սո ցիալ-հո գե բա նա կան խն դիր ներ են տես-

նում հաշ մա նա մու թյուն ու նե ցող երի տա սարդ նե րի ներգ րավ ման հար ցում.

« Հի մա ստեղ նաև հո գե բա նա կան գոր ծոն կա, այ սինքն էն հաշ

ման դա մը, որ էս տեղ աշ խա տում էր, կող քի աշ խա տող նե րը ոնց 

են ըն կա լում էտ հաշ ման դա մին, պատ րաստ են նրան ամեն օր 

իրենց կող քին տես նե լու: Թե էսօր իրանց նա չալ նի կը եկել ա 

ասել ա ստեղ պի տի լի նի, ստիպ ված հա մա կերպ վում են: Մի 

տա րի սուս արեք հե տո գնա լու ա: Էտ հո գե բա նու թյու նը պի տի 

հա նեն : Այ սինքն՝ ստեղ մե նակ բա վա րար չի էտ փոխ հա տու ցու

մը, ու րեմն քիչ ա պետք ա մտա ծենք, որ էտ զբաղ վա ծու թյու նը 

կա յուն դարձ նենք: Իհար կե կլի նեն մար դիկ, որ պի տա նի չեն 

լի նի և դուրս կմ նան: Կա րող ա էտ մար դը իրոք փոր ձել ա աշ

խա տել, չի ստաց վում էտ ոլոր տում աշ խա տել: Ին քը դուրս կմ

նա էտ մի տա րին լրա նա լուց հե տո բայց ամեն դեպ քում ոչ մե

կի կա յուն զբաղ վա ծու թյան ցու ցա նիշ էս ծրագ րի տակ ար դեն 

դր վել ա և էտ ցու ցա նի շը պետք ա ձգ տել ապա հո վել, որ պես 

լրա ցու ցիչ մե խա նիզմ ներ ու գոր ծիք ներ օգ տա գոր ծե լով այ էս 

ասածս սո ցիալ հո գե կա նա կան հա մա տե ղե լիու թյու նը, մի գու

ցե լրա ցու ցիչ զրույց ներ, այ սինքն էն պես չի, որ ու ղար կե ցինք 

գոր ծի ձեռ ներս սր բե ցինք էլի: Զբաղ վա ծու թյան մաս նա գետ նե

րը պետք ա շա րու նա կեն նրանց հետ աշ խա տել:»

 Մեջ բե րում, գոր ծա տո ւի հետ հար ցազ րույ ցից



76 ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻՊԱՀԱՆՋԱՐԿԻՈՒՍՈՒՄՆԱՍԻՐՈՒԹՅՈՒՆ.ԳՈՐԾԱՏՈՒ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴ-ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ
ՀԱՍՏԱՏՈՒԹՅՈՒՆՀԱՄԱԳՈՐԾԱԿՑՈՒԹՅԱՆԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼԻԶԱՑՄԱՆՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ

|      |

Ակն հայտ է, որ սահ մա նա փակ կա րո ղու թյուն ներ ու նե ցող ան ձանց աշ խա-

տա շու կա յում ներգ րավ ման մե խա նիզմ նե րը ան հրա ժեշտ է ավե լի կա տա-

րե լա գոր ծել: Ինչ պես նաև պետք է խրա խու սել գոր ծա տու նե րին, որ պես զի 

վեր ջին ներս հար մա րեց նեն աշ խա տան քային սո ցալ-հո գե բա նա կան և նյու-

թա տեխ նի կա կան մի ջա վայ րը հաշ ման դամություն ունեցող անձանց կա րիք-

նե րի հա մար: 
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Եզրակացություններ.մասնագիտական
կրթությանևաշխատաշուկայիմիջև
առկահիմնախնդիրներըևլուծման
ուղիները

 Ամ փո փե լով հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րը ստա նում ենք հետ ևյալ եզ րա-

կա ցու թյուն նե րը.

1. ՀՀ տն տե սու թյան ներ կայիս պայ ման նե րում գոր ծա տու նե րը սկ սել են 

կի րա ռել աշ խա տող նե րի, մաս նա վո րա պես երի տա սարդ մաս նա գետ-

նե րի ներգ րավ ման զգու շա վոր ռազ մա վա րու թյուն: Ին չը նշա նա կում 

է, որ եթե նույ նիսկ աշ խա տա շու կա յում և տն տե սու թյան որոշ ոլորտ-

նե րում առ կա են թա փուր աշ խա տա տե ղեր երի տա սարդ նե րի հա մար, 

գոր ծա տու նե րը նա խընտ րում են գործ ու նե նալ առա վել փոր ձա ռու և 

մի ջին տա րի քի մաս նա գետ նե րի հետ, կադ րային հո սու նու թյու նը կան-

խե լու և լրա ցու ցիչ կր թու թյուն տրա մադ րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նից 

խու սա փե լու հա մար: 

2. Ըստ հե տա զո տու թյան ար դյունք նե րի որոշ վար կա նի շային մաս նա-

գի տու թյուն նե րի գծով ինչ պի սիք են ծրագ րա վո րում, տն տե սա գի տու-

թյուն, իրա վա գի տու թյուն և այլն, մեկ տե ղի հա մար դի մող երի տա սարդ 

մաս նա գետ նե րի թի վը էա կա նո րեն աճել է: Աշ խա տա շու կան վե րած վել է 

«գոր ծա տո ին պատ կա նող շու կայի», որ տեղ գոր ծա տուն հնա րա վո րու-

թյուն ու նի ընտ րե լու լա վա գույն մաս նա գետ նե րին: Ին չը նշա նա կում է, 

որ գոր ծա տու նե րը սկ սել են խս տաց նել աշ խա տան քի ըն դուն ման չա-

փա նիշ նե րը: Այժմ ար դեն գոր ծա տու նե րը ոչ միայն ու շադ րու թյուն են 

դարձ նում, թե ինչ ու սում նա կան հաս տա տու թյուն է ավար տել դի մոր դը 

այլև լրա ցու ցիչ քն նու թյուն, կամ թես տային հա մա կարգ են կի րա ռում, 

պար զե լու հա մար, թե ինչ գի տե լիք ներ և հմ տու թյուն ներ ու նի նա:
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3.  Գոր ծա տու նե րը դեռևս շա րու նա կում են օգտ վել երի տա սարդ կադ-

րային ռե սուրս նե րի ներգ րավ ման ավան դա կան մե թոդ նե րից. Հա մա-

ցան ցում հայ տա րա րու թյան տե ղադ րում, կադ րային գոր ծա կա լու թյուն-

նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն: Սա կայն սնն դի ար դյու նա բե րու թյան, 

մշա կող ար դյու նա բե րու թյան և այլ ոլորտ ները, որոնք երի տա սարդ 

կադ րե րի ավե լի մեծ պա հանջ են զգում, սկ սել են հետ ևել տե ղե կատ-

վա կան տեխ նո լո գիանե րի օրի նա կին և ու սում նա կան հաս տա տու-

թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան եզ րեր են փնտ րում: 

4. Հա յաս տա նում նույն պես տն տե սա կան առ կա բա ցա սա կան մի տում-

նե րը խո րաց րել է երի տա սարդ նե րի շր ջա նում գոր ծազր կու թյան հիմ-

նախն դի րը: Նոր աշ խա տա տե ղե րի բաց ման տեմ պե րի նվա զու մը ան-

մի ջա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում շու կա առա ջին ան գամ մուտք գոր-

ծող նե րի վրա: Բա ցի այդ, ու սու մից դե պի աշ խա տան քի շու կա ան ցու մը 

ապա հո վող գոր ծուն մե խա նիզմ նե րի բա ցա կա յու թյու նը, ինչ պես նաև 

ընդ հա նուր կր թա կան հա մա կար գի և աշ խա տան քի շու կայի միջև հե-

տա դարձ կա պի ցածր աս տի ճա նը նույն պես խո րաց նում են նշ ված խն-

դի րը: 

5. ՀՀ -ո ւմ մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գի և աշ խա տա շու կայի 

շա հե րի վեկ տոր նե րը տար բեր ուղ ղու թյուն ներ ու նեն: Չնա յած պե տու-

թյան կող մից ձեռ նարկ ված մի ջո ցա ռում նե րին էա կան տար բե րու թյուն 

է նկատ վում կր թա կան հա մա կար գի առա ջար կի և աշ խա տա շու կայի 

պա հան ջար կի միջև: 

6. Մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գը հիմ նա կա նում ուղ ղորդ ված 

է սե փա կան ծա ռա յու թյուն նե րի առաջ նային (ներ քին) սպա ռո ղը՝ ու սա-

նող նե րին և ոչ թե երկ րոր դային (ար տա քին սպա ռո ղը) գոր ծա տուն: 

7. Մաս նա գի տա կան կր թու թյան հա մա կար գը իր աճի տեմ պե րով հետ է 

մնում աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե րից: Երբ կր թա կան հաս տա տու-

թյուն նե րը կողմ նո րոշ ված են միայն դե պի մաս նա գի տու թյուն նե րի առ-

կա շր ջա նա կը, ապա որոշ մաս նա գի տա ցում նե րի հա մար աշ խա տա շու-

կա յում առա ջա նում է աշ խա տու ժի ավել ցուկ, իսկ մյուս մաս նա գի տու-

թյուն նե րի հա մար զգա լի պա կա սորդ է նկատ վում: 
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8. ՀՀ -ու մ ար դյու նա վետ չի գոր ծում մաս նա գի տա կան կողմ նո րոշ ման 

հա մա կար գը: Ար դյուն քում երի տա սարդ նե րը սկ սած դպ րո ցա կան տա-

րի քից առաջ նորդ վում են հա սա րա կու թյան մեջ ձևա վոր ված կարծ րա-

տի պե րով (ը նտ րե լով ԲՈՒՀ -ա կան կր թու թյու նը և այս պես կոչ ված հե ղի-

նա կա վոր մաս նա գի տու թյուն նե րը), փո խա րե նը դուրս են մնում իրա կա-

նում պա հանջ ված մաս նա գի տու թյուն նե րը: 

9. ՀՀ -ու մ բարձ րա գույն կր թա կան հա մա կար գը հիմ նա կա նում ակա դե-

միական/ տե սա կան, քան պրակ տիկ կողմ նո րո շում ու նի: Ին չը լուրջ 

խն դիր ներ է առա ջաց նում աշ խա տա շու կա յում երի տա սարդ կադ րե րի 

ներգ րավ ման հետ կապ ված: 

10. Ու սում նա ռու թյան ըն թաց քում ու նե ցած պրակ տի կան հիմ նա կա նում 

ձևա կան բնույթ է կրում: Երի տա սարդ նե րը չեն ստա նում, կի րա ռա կան 

և հե տա զո տա կան ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն ներ: 

11. Ման կա վար ժա կան կադ րե րի որա կա վո րու մը և կր թա կան ծրագ րե րը 

չեն  հա մա պա տաս խա նում աշ խա տա շու կա յում առ կա պա հանջ նե րին: 

Կր թա կան գոր ծըն թա ցում նո րա մու ծու թյուն նե րը քիչ տեղ են զբա ղեց-

նում: 

12. Որա կյալ դա սա խոս նե րը նա խընտ րում են իրենց դա սա վանդ ման պրակ-

տի կան փո խա րի նել առա վել բարձր վար ձատր վող աշ խա տան քով: 

13. Աշ խա տա շու կայի պա հանջ նե րի իրա կան կան խա տե սում նե րի բա ցա-

կա յու թյու նը: Մաս նա գի տա կան կր թա կան հա մա կար գը չի կա րո ղա նում 

ար դյու նա վետ ար ձա գան քել ար տա քին պատ վե րին և կր թա կան գոր-

ծըն թա ցի հա մա պա տաս խան պլա նա վո րում իրա կա նաց նել: 

14. Ներ կա յումս կր թու թյան որա կի վե րահս կո ղու թյու նը իրա կա նաց վում է 

հենց կր թա կան հա մա կար գի ներ սում: Սա կայն առա վել ար դյու նա վետ 

կլի ներ, եթե գոր ծա տուն ոչ միայն հան դես գար որ պես պատ վի րա տու, 

այլև որ պես կր թա կան գոր ծըն թա ցի վե րահս կող և գնա հա տող: 

15. Կադ րե րի պատ րաստ ման և վե րա պատ րաստ ման ան հրա ժեշտ ռե-

սուրս նե րի սա կա վու թյու նը (թան կար ժեք տեխ նո լո գիանե րի ներ մու-
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ծում, նյու թա տեխ նի կա կան թար մաց ված բա զա) լրա ցու ցիչ խն դիր ներ 

են ստեղ ծում կր թա կան հա մա կար գի հա մար: 

16. Ակն հայտ է, որ միայն բյու ջե տային ռե սուրս նե րը բա վա րար չեն պա-

հանջ վող կր թա կան են թա կա ռուց ված քե րի ապա հով ման հա մար: Անհ-

րա ժեշտ է ներգ րա վել նաև գոր ծա տու նե րին:

17. Անհ րա ժեշտ է մշ տա պես թար մաց նել տե ղե կատ վու թյու նը աշ խա տա-

շու կայի իրա կան պա հան ջար կի վե րա բե րյալ և իրա կա նաց նել հա մա-

պա տաս խան փո փո խու թյուն ներ կր թա կան հա մա կար գում: 

18. Անհ րա ժեշտ է լրա ցու ցիչ հար կային ար տո նու թյուն ներ կի րա ռել այն ըն-

կե րու թյուն նե րի նկատ մամբ, որոնք կր թու թյան մեջ ներդ րում են իրա-

կա նաց նում:

19. Մաս նա գի տա կան կր թու թյան և աշ խա տա շու կայի հա մա գոր ծակ ցու-

թյան ար դյու նա վետ մո դել ներ կա րող են լի նել.

-  Ճյու ղային պատ վեր նե րը ըստ ոլորտ նե րի/ կոնկ րետ գոր ծա տո ի

- Պ րակ տի կայի, դիպ լո մային նե րի և կուր սաին նե րի կազ մա կեր պու մը 

իրա կան գոր ծա տո ի կող մից, կամ մաս նակ ցու թյամբ 

- Ին տեգ րաց ված կր թա կան -ար տադ րա կան ծրագ րե րի մշա կու մը 




