
Որակի հռչակագիր Ինովացիայի վիճակագրություն 

 
 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Ինովացիայի վիճակագրություն 

0.2 Ոլորտը Գիտություն և հետազոտություն 

0.3 Պատասխանատու 

մարմինը, բաժինը, 

անձը և այլն 

Արմստատ 

Բաժնի պետ  

Ալինա Գրիգորյան  

Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին  

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, 

Հանրապետության պող., Կառավարական տուն 3  

Հեռախոս` +374 11 524 514,  

Էլ. փոստ` alina_grigoryan@armstat.am, info@armstat.am 

0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Ինովացիոն գործունեություններն ընդգրկում են մեքենաների, 

սարքավորումների, շինությունների, համակարգչային 

ծրագրերի և լիցենզիաների ձեռքբերում, մեքենաշինություն և 

մշակման աշխատանք, իրագործելիության 

ուսումնասիրություն, դիզայն, վերապատրաստում, 

հետազոտություններ և մշակումներ (ՀՄ) ու մարքեթինգ, եթե 

դրանք ուղղակիորեն ձեռնարկվում են որևէ արտադրանքի կամ 

գործընթացի ինովացիա մշակելու և/կամ իրականացնելու 

համար: Սա նաև ներառում է ՀՄ բոլոր տեսակները` բաղկացած 

հետազոտական և մշակման գործունեություններից, որոնց 

նպատակն է ստեղծել նոր գիտելիքներ կամ լուծել գիտական 

կամ տեխնիկական խնդիրներ: 

Ինովացիայի հետազոտության հիմնական նպատակն է 

հավաքել տվյալներ և հրապարակել տեղեկատվություն 

Հայաստանի Հանրապետությունում ինովացիոն 

գործունեությունների և ինովացիոն կազմակերպությունների 

մասին: Ինովացիոն գործունեությունների մասին 

վիճակագրական տեղեկատվությունը նաև էական 

նշանակություն ունի ազգային քաղաքականության մշակման 

համար, օրինակ՝ ինչպես կազմակերպել ինովացիայի 

ֆինանսավորումն ու այլ օժանդակող միջոցառումները:  

«Ինովացիայի վիճակագրության» բաղադրիչի նպատակն է՝ 
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ընթացիկ իրավիճակի գնահատում, Արմստատ-ում կիրառվող 

արտադրման մեթոդների ուսումնասիրում, 

 միջազգային և եվրոպական ստանդարտների, այդ թվում 

և ինովացիայի սահմանման ներկայացում, 

ընդհանուր պատկերացում Արմստատ կողմից ներկայումս 

արտադրվող գիտության, տեխնոլոգիաների և ինովացիայի 

վիճակագրության մասին, 

 օգտագործողների կարիքների նույնականացում, 

  ինովացիայի վիճակագրության մշակման պլանի 

նախապատրաստում:  

0.5 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական 

օգտագործողներն են պետական կառավարման և տեղական 

ինքնակառավարման մարմինները, հասարակական, 

գիտակրթական, ֆինանսական կազմակերպությունները, 

գործարար համայնքը, զանգվածային լրատվամիջոցները, 

միջազգային կազմակերպությունները և այլն: 
0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Հետազոտության թիրախային համակցությունը Հայաստանի 

շուկայում ակտիվ կազմակերպություններն են: 

0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

2015 թվականի օգոստոսին մեկնարկեց երկու տարի 

տևողությամբ վիճակագրության Եվրամիության (ԵՄ) Թվինինգ 

ծրագիրը, որի շահառուն Հայաստանի Հանրապետության 

վիճակագրական կոմիտեն էր (Արմստատ), իսկ իրականացնող 

գործընկերը՝ Դանիայի վիճակագրությունը:   

Ծրագրի նպատակն էր աջակցել Հայաստանի 

պաշտոնական վիճակագրության արդիականացմանը` 

ներդնելով ԵՄ ստանդարտներին համապատասխանեցված 

վիճակագրության նոր մեթոդաբանություններ՝ ուժեղացնելով 

պաշտոնական վիճակագրության տարածումը հանրության 

շրջանում: Ծրագիրը բաղկացած էր վեց բաղադրիչներից, 

որոնցից հինգերորդը «Ինովացիայի վիճակագրություն» 

բաղադրիչն էր:  

Հինգերորդ բաղադրիչի շրջանակում Արմստատ  կողմից 

իրականացվեց «Իրավաբանական անձանց և անհատ 

ձեռնարկատերերի ինովացիոն գործունեության փորձնական 

հետազոտություն»: Հետազոտության մեթոդաբանության և 

գործիքների մշակման աշխատանքներն իրականացվել են 

Ֆինլանդիայի վիճակագրության փորձագետ տիկին Մերվի 

Նիեմիի և Լիտվայի վիճակագրության փորձագետ պարոն 



Գեդիմինաս Սամուոլիսի գործնական օժանդակությամբ: 

Ամբողջ հետազոտական գործընթացի մասին համապարփակ 

պատկերացում կազմելու նպատակով Արմստատ առաջարկով 

Ֆինլանդիայի և Լիտվայի փորձագետների կողմից կազմվել է 

սույն «Մեթոդաբանական նշումներ ինովացիայի 

վիճակագրության վերաբերյալ» ձեռնարկը, որը Արմստատ 

մասնագետների համար ինովացիայի հետազոտության և դրա 

ընթացակարգի ամփոփ նկարագրությունն է, ռեսպոնդենտների 

համար՝ ինովացիաների և ինովացիոն գործունեության հստակ 

սահմանումը: 

 

0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Արտադրանքի ինովացիան նոր կամ նշանակալիորեն 

կատարելագործված ապրանքի կամ ծառայության 

ներկայացումն է շուկայում՝ կապված դրա կարողությունների, 

օգտագործողին հարմար լինելու, բաղադրիչների կամ 

ենթահամակարգերի հետ.   

 ապրանքի ինովացիան (նոր կամ կատարելագործված) 

պետք է լինի նոր կազմակերպության համար, սակայն 

պարտադիր չէ, որ լինի նոր շուկայի համար,  

 արտադրանքի ինովացիաները կարող են սկզբնապես 

մշակված լինել կազմակերպության կամ այլ 

կազմակերպությունների կողմից: 

 
1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 
Ինովացիա   
 

Համաձայն Օսլոյի ձեռնարկի, ինովացիան նոր կամ 

նշանակալիորեն կատարելագործված արտադրանքի 

(ապրանքի կամ ծառայության) կամ գործընթացի, նոր 

մարքեթինգային մեթոդի կամ կազմակերպչական մեթոդի 

իրականացում է.  



- ինովացիայի համար նվազագույն պահանջն այն է, որ 

արտադրանքը, գործընթացը, մարքեթինգային մեթոդը 

կամ կազմակերպչական մեթոդը լինեն նոր (կամ 

նշանակալիորեն կատարելագործված) 

կազմակերպության համար: Սա ներառում է 

արտադրանքը, գործընթացները և մեթոդները, որոնք 

կազմակերպությունները պետք է նախ մշակեն, ինչպես 

նաև այդպիսիք, որոնք ընդունվել են այլ 

կազմակերպությունների կողմից:   

- ինովացիայի հիմնական հատկանիշը պարտադիր 

իրականացումն է: Նոր կամ կատարելագործված 

արտադրանքի համար իրականացում նշանակում է դրա 

ներկայացում շուկայում: Գործընթացների, 

մարքեթինգային կամ կազմակերպչական մեթոդների 

համար իրականացում նշանակում է կազմակերպության 

գործառնությունների մեջ դրանց փաստացի 

օգտագործում:  

Արտադրանքի ինովացիա (ապրանք կամ ծառայություն) 
 

Արտադրանքի ինովացիան նոր կամ նշանակալիորեն 

կատարելագործված ապրանքի կամ ծառայության 

ներկայացումն է շուկայում՝ կապված դրա կարողությունների, 

օգտագործողին հարմար լինելու, բաղադրիչների կամ 

ենթահամակարգերի հետ.   

 ապրանքի ինովացիան (նոր կամ կատարելագործված) 

պետք է լինի նոր կազմակերպության համար, սակայն 

պարտադիր չէ, որ լինի նոր շուկայի համար,  

 արտադրանքի ինովացիաները կարող են սկզբնապես 

մշակված լինել կազմակերպության կամ այլ 

կազմակերպությունների կողմից: 
 

Ապրանքը սովորաբար շոշափելի օբյեկտ է, ինչպես 

սմարթֆոնը, կահույքը կամ համակարգչային ծրագրային 

փաթեթը, սակայն ներբեռնվող համակարգչային ծրագիրը, 

երաժշտությունը և ֆիլմը նույնպես ապրանք են: 



Ծառայությունը սովորաբար շոշափելի չէ, ինչպես օրինակ 

մանրածախ առևտուրը, ապահովագրությունը, կրթական 

դասընթացները, օդանավով ճամփորդելը, խորհրդատվությունը 

և այլն:  

Գործընթացային ինովացիա 
 

Գործընթացային ինովացիան արտադրման նոր կամ 

նշանակալիորեն կատարելագործված գործընթաց է, բաշխման 

մեթոդ կամ աջակցող գործողություն.  

 գործընթացային ինովացիան պետք է լինի նոր 

կազմակերպության համար, սակայն պարտադիր չէ, որ 

դա լինի նոր շուկայի համար, 

 հնարավոր է, որ ինովացիան սկզբնապես մշակված է 

եղել կազմակերպության կամ այլ 

կազմակերպությունների կողմից, 

 զուտ կազմակերպչական ինովացիաները չեն ներառվում 

գործընթացայինի մեջ: 

 

Շարունակական կամ մինչ իրականացումը դադարեցված 

գործունեություններ արտադրանքի կամ գործընթացային 

ինովացիայի համար 
 

 

Ինովացիոն գործունեություններն ընդգրկում են 

մեքենաների, սարքավորումների, շինությունների, 

համակարգչային ծրագրերի և լիցենզիաների ձեռքբերում, 

մեքենաշինություն և մշակման աշխատանք, իրագործելիության 

ուսումնասիրություն, դիզայն, վերապատրաստում, ՀՄ և 

մարքեթինգ, երբ դրանք ուղղակիորեն ձեռնարկվում են 

զարգացնելու և/կամ իրականացնելու որևէ արտադրանքի կամ 

գործընթացի ինովացիա: Սա ներառում է նաև ՀՄ բոլոր 

տեսակները` բաղկացած հետազոտական և մշակման 

աշխատանքներից, որոնց նպատակն է ստեղծել նոր 

գիտելիքներ կամ լուծել գիտատեխնիկական խնդիրներ:  

 



Կազմակերպչական ինովացիա 
 

Կազմակերպչական ինովացիան նոր կազմակերպչական 

մեթոդ է կազմակերպության բիզնես փորձառություններում 

(այդ թվում և գիտելիքի կառավարումը), աշխատանքի 

կազմակերպման կամ արտաքին հարաբերություններում, որը 

նախկինում չի օգտագործվել կազմակերպության կողմից.   

 դա պետք է լինի ղեկավարության կողմից 

ռազմավարական որոշումների արդյունք,  

 միաձուլումները և ձեռքբերումները, նույնիսկ առաջին 

անգամվա դեպքում, չեն ներառվում կազմակերպչական 

ինովացիայի մեջ:  

 

Մարքեթինգային ինովացիա 
 

 

Մարքեթինգային ինովացիան նոր մարքեթինգային 

հայեցակարգի կամ ռազմավարության իրականացումն է, որն 

էապես տարբերվում է կազմակերպությունում առկա 

մարքեթինգային մեթոդներից և որը դեռևս չի օգտագործվել.  

 այն պահանջում է նշանակալի փոփոխություններ 

արտադրանքի դիզայնի կամ փաթեթավորման, գովազդի 

տեղադրման, առաջադրման կամ գնի որոշման մեջ,  

 սեզոնային, պարբերական և այլ փոփոխությունները չեն 

ներառվում մարքեթինգային մեթոդներում:  
 

ԵՄ համայնքի ինովացիայի հետազոտությունը նաև 

սահմանել է կոնկրետ սահմանումներ հետազոտական 

նպատակների համար, ինչպիսիք են.  

 

Բնապահպանական օգուտներ ապահովող 

ինովացիաներ 
 

Բնապահպանական օգուտներ ապահովող ինովացիան 

նոր կամ նշանակալիորեն կատարելագործված արտադրանք 

(ապրանք կամ ծառայություն), գործընթաց, կազմակերպչական 



մեթոդ կամ մարքեթինգային մեթոդ է, որը ձևավորում է 

բնապահպանական օգուտներ՝ ի համեմատություն 

այլընտրանքների. 

 բնապահպանական օգուտները կարող են լինել 

ինովացիայի առաջնային նպատակը կամ այլ 

նպատակների լրացուցիչ արդյունքը,   

 ինովացիայի բնապահպանական օգուտները կարող են 

ծագել ապրանքի կամ ծառայության արտադրման 

ընթացքում կամ դրա սպառման կամ արտադրանքի 

վերջնական օգտագործողին կողմից օգտագործման 

ընթացքում: Վերջնական օգտագործողը կարող է լինել 

անհատը, մեկ այլ կազմակերպությունը, 

կառավարությունը և այլն:  

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

- 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

- 

2.3 Ճշտապահություն - 

2.4 Հաճախականությունը - 

3 .Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 
Հետազոտության արդյունքները ներկայացուցչական են երկրի, 

գյուղ/քաղաք, ք.Երևանի և մարզերի մակարդակներով 

(հետազոտության տվյալներն ապահովում են նվազագույն 

ներկայացուցչականություն մարզային կտրվածքով): 
3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 
Մշակման ցիկլի ամբողջ ընթացքը պետք է ուղեկցվի 

ռեսպոնդենտ կազմակերպությունների հետ կանոնավոր և 

հետևողական կապով՝ հավաստիանալու համար, որ 

տրամադրված տվյալները լավ որակի են և անցնում են 

խմբագրական բոլոր ստուգումները: Տվյալների որակի 

ստուգումները պետք է իրականացվեն միկրո և մակրո 

մակարդակներով:  Տվյալների մշակումը պետք է ներառի 

տրամաբանական ստուգում.    

- խմբագրված տվյալների խումբը չպետք է հակասության 

մեջ լինի զտիչի և դրա տակ ենթադրվող հարցի հետ,   

- հարցին չպատասխանելը պետք է պահպանվի և 



հաշվառվի: Այլ միավորներից ոչ մի համալրում չպետք է 

կատարվի (տես ԵՄ մոդելային հարցաթերթը),   

- «կեղծ» տվյալների արժեքները չպետք է ընգրկվեն 

տվյալների վերջնական խմբի մեջ և ավելի լավ է 

հաշվառվեն որպես չպատասխանված հարց:   

Պետք է պահպանել նաև չմշակված տվյալները (այն 

կարող է օգտակար լինել ավելի ուշ օգտագործելու կամ 

տվյալներից մանրամասներ ստուգելու կամ տվյալները 

մեկնաբանելու կամ վերլուծելու ժամանակ): Դա նշանակում է 

ռեսպոնդենտներից ստացված սկզբնական տվյալների 

պահպանում (պահեստավորում) առանց որևէ խմբագրման:  

Ստացված տեղեկատվության մեջ կարող են լինել տարբեր 

տեսակի սխալներ. 

- պատահական սխալներ,  

- ներկայացուցչական սխալներ, 

- չափման սխալներ,  

- չստացված պատասխաններ,  

- մշակման սխալներ: 

Տվյալների ստացման ընթացքում հիմնական ստուգում.  

- ճիշտ արժեքներ, ճիշտ կոդավորում,  

- կրկնությունների բացառում: 

 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

- 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

- 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ  

- 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

- 

5 .Մատչելիություն 



5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 
Մեթոդաբանական նշումներ Ինովացիայի վիճակագրության 

վերաբերյալ, Ձեռնարկ, Երևան 2017 (հայերեն, անգլերեն) 

Էլեկտրոնային տարբերակ 
Ինտերնետային հասցե 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են 

հայերեն և անգլերեն հետևյալ հասցեով. 
https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=1979: 

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Հավաքվող վիճակագրական տվյալները պահպանվում են ինչպես 

թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային եղանակով: 

5.3 Այլ տեղեկատվություն Ցուցանիշների հրապարակումն ուղեկցվում է մեթոդաբանության 

նկարագրությամբ, որն առավել մանրամասն ներկայացված է 

Մեթոդաբանական նշումներ Ինովացիայի վիճակագրության 

վերաբերյալ, Ձեռնարկ, Երևան 2017 (հայերեն, անգլերեն) հետևյալ 

հասցեով. 
http://armstat.am/am/?nid=81&id=1979 

   

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 
https://www.armstat.am/am/?nid=373: 

 

https://www.armstat.am/am/?nid=81&id=1979
http://armstat.am/am/?nid=81&id=1979
https://www.armstat.am/am/?nid=373

