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 1.1 Կարիքների 

բացահայտում 

ՀՀ աշխատանքի շուկայի վերաբերյալ համակողմանի 

տեղեկատվության ապահովումն է և այն բնութագրող 

հիմնական ցուցանիշների քանակական գնահատումը: 

Հայաստանում Աշխատուժի հետազոտությունն առաջին 

անգամ իրականացվել է 1996-1998թթ.` ՄԱԿ-ի 

զարգացման ծրագրի շրջանակում, իսկ կանոնավոր 

պարբերականությամբ` 2001թ.-ից` Տնային 

տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված 

հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) հետ ինտեգրացված:  

 1.2 Խորհրդակցում և 

կարիքների 

հաստատում 

Հաշվի առնելով երկրի աշխատանքի շուկայի վերաբերյալ 

առավել համակողմանի և հնարավորինս 

մանրամասնեցված տվյալների առկայության 

կարևորությունը, ՀՀ կառավարության ֆինանսական 

աջակցությամբ 2014թ. հունվարից իրականացվում է 

ՏՏԿԱՀ-ից առանձնացված Աշխատուժի հետազոտություն 

(այսուհետ՝ ԱՀ):  

Վերոնշյալից զատ, միջազգային համագործակցության 

շրջանակում պարբերաբար իրականացվում են նաև 

միանվագ թեմատիկ հետազոտություններ՝ 

աշխատանքային միգրացիայի, աշխատանքի շուկայում 

երիտասարդների, երեխաների աշխատանքի, ոչ ֆորմալ 

զբաղվածության խնդիրների առավել խորացված 

ուսումնասիրության նպատակով:  

 1.3 Արտադրանքի 

նպատակների 

սահմանում 

Պարբերաբար ուսումնասիրվում է վիճակագրական 

տեղեկատվության օգտագործողների կարծիքը` կապված 

Արմստատի հնգամյա և տարեկան վիճակագրական 

ծրագրերի հետ` ինչպես առաջարկվող նոր ցուցանիշների 

ընդգրկման, այնպես էլ առկա ցուցանիշների վերաբերյալ 

նրանց վերաբերմունքի, ակնկալիքների ու 

պահանջմունքների բացահայտման նպատակով: 

Վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ  

տեղեկատվության օգտագործողների կարծիքների 

ուսումնասիրությունն իրականացվում է ինչպես նրանց 



հետ աշխատանքային քննարկումների անցկացման, 

այնպես էլ Արմստատի պաշտոնական կայքում առկա 

«Օգտագործողների բավարարվածության 

հետազոտության հարցաթերթի» միջոցով (տես`  

https://www.armstat.am/am/?nid=131  հղումը): 

 1.4 

Հասկացությունների 

որոշում 

Աշխատուժի հետազոտության մեթոդաբանությունը 

(ցուցանիշների համախումբը, սահմանումները, 

դասակարգումները, տեղեկատվական աղբյուրները և 

հաշվարկման գործիքակազմը) խարսխված են ԱՄԿ 

մեթոդաբանության հիման վրա` Եվրոստատի կողմից 

մշակված մեթոդաբանությամբ: ԱՀ (աշխատանքի շուկայի 

ցուցանիշները) կիրառվում են աշխատանքի շուկայի և 

սոցիալական բնույթի ռազմավարությունների մշակման, 

մարտավարական խնդիրների լուծման, 

մասնագիտությունների, կրթական համակարգի, բիզնես 

միջավայրի վերլուծության, սոցիալական զարգացման 

միտումների բացահայտման և այլ նպատակներով: Նոր 

ցուցանիշների ներդրման և մշակման 

անհրաժեշտությունը պայմանավորված է ՀՀ-ում 

աշխատանքի շուկան բնութագրող ցուցանիշների 

նկատմամբ վիճակագրական տեղեկատվության 

օգտագործողների շրջանում մեծ և աճող պահանջով: 

 1.5 Տվյալների 

առկայության 

ստուգում 

Տվյալների հավաքումն իրականացվում է ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից 

հաստատված «Աշխատուժի հետազոտության 

հարցաթերթի» հիման վրա` համապատասխան տարեկան 

ու հնգամյա վիճակագրական ծրագրերի:  

Տեղեկատվության հավաքման համար առկա չեն այլ 

վարչական և ոչ վիճակագրական աղբյուրներ: 

 1.6 Բիզնես մոդելի 

նախապատրաստում 

Մինչ «Աշխատուժի հետազոտության»  հարցաթերթի ՀՀ 

ՎՊԽ կողմից անհատական որոշմամբ հաստատումը, 

իրականացվում է դրանում ներառված ցուցանիշների և 

դրանց վերաբերյալ լրացման հրահանգի մասով 

աշխատանքային քննարկումներ տարբեր շահագրգիռ 

մարմինների, գիտական կազմակերպությունների, 

օգտագործողների հետ, ինչպես նաև հաշվի է առնվում 

միջազգային փորձագետների կարծիքը:  

Ուսումնասիրվում է այլ պետությունների և տարբեր 

միջազգային կազմակերպությունների կողմից անցկացվող 

հետազոտությունների հարցաշարերը: 

 

Նախագծում 

 

 

 

http://armstat.am/file/doc/99479573.pdf
http://armstat.am/file/doc/99479573.pdf


 

 2.1 Արդյունքների 

նախագծում 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական 

վիճակագրության մասին» օրենքի և «Հնգամյա 

վիճակագրական ծրագրի» հիման վրա, ինչպես նաև ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-

ի «Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան 

վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» 

որոշումների հիման վրա, ինչպես նաև ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի 2017 թվականի 

նոյեմբերի 13-ի «Աշխատուժի հետազոտության» 

հարցաթերթը հաստատելու մասին թիվ 33-Ա որոշման 

հիման վրա: 

 2.2 Փոփոխականների 

նկարագրությունների 

նախագծում 

ՏՏ 15-75 տարեկան անձինք` տարեկան 33000 անձանց 

ընդգրկմամբ (ՏՏ ուղղակի այցելությամբ)` ընտրանքի 

համար օգտագործելով ՏՏ հասցեների ամբողջական 

բազան: 

Ցուցանիշների հավաքման նպատակով կիրառվում է 

Տնտեսական գործունեության տեսակների դասակարգչի 2-

րդ խմբագրությունը  (ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարի  N 1579-Ն 10.12.2019թ. հրաման ՀՀ ԳՏ 

04.11.2013թ. 30/ (474).1 ) 

(տես` https://www.armstat.am/am/?nid=370 հղումը):  

«Զբաղմունքների դասակարգիչ» (ՀՀ էկոնոմիկայի 

նախարարի  N 873-Ն 19.09.2013թ. հրաման, ՀՀ ԳՏ 

04.11.2013թ. 30/ (474).1 ),  

 2.3 Տվյալների 

հավաքման 

նախագծում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքումն 

իրականացվում է ՀՀ վիճակագրության պետական 

խորհրդի կողմից հաստատված «Աշխատուժի 

հետազոտության» հարցաթերթի միջոցով: 

Տեղեկատվության հավաքումն իրականացվում է 

ընտրանքային եղանակով: 

 2.4 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի 

նախագծում 

Հետազոտությունն նպատակով իրականացվել է ըստ 

մարզերի ստրատիֆիկացված (շերտավորված) 

երկաստիճան ընտրանք՝ սիստեմատիկ հավանական 

ընտրանքի մեթոդով: Երևանը և մարզերը՝ բոլոր 

գյուղական և քաղաքային բնակավայրերով, ընտրանքային 

համակցության մեջ ներառվել են ՀՀ բոլոր ՏՏ-ների 

կազմում այդ ստրատայում առկա ՏՏ-ների 

համամասնությամբ:  

Հիմք ընդունելով ՀՀ վարչատարածքային բաժանումը, 

http://armstat.am/am/?nid=490
http://armstat.am/am/?nid=490
http://armstat.am/am/?nid=490
http://armstat.am/am/?nid=490
http://armstat.am/am/?nid=490
https://www.armstat.am/am/?nid=370
http://armstat.am/file/doc/99479608.pdf
http://armstat.am/file/doc/99479608.pdf
http://armstat.am/file/doc/99479608.pdf
http://armstat.am/file/doc/99479608.pdf


առաջին քայլով ընտրվել են նախնական ընտրանքային 

միավորները՝ հաշվային տեղամասերը: Նշված 

համամասնությունների հաշվարկման համար 2014թ. ԱՀ 

համար օգտագործվել են 2001թ., իսկ 2015թ.-ին` 2011թ. ՀՀ 

մարդահամարի արդյունքները: Երկրորդ քայլով 

պատահական ընտրությամբ ընտրվել են ընտրանքային 

հիմնական միավորները՝ ՏՏ-ները: Հետազոտությունն անց 

է կացվում է ողջ տարվա ընթացքում` ռոտացիոն  

սկզբունքով:  

Նախնական ընտրանքի միավորը մասնավոր տնային 

տնտեսություն է (ՏՏ), այսինքն `կենսաթոշակային տների, 

բանտերի եւ այլ ինստիտուցիոնալ տնային 

տնտեսությունների բնակիչները չեն հարցաքննվել: 

Հետազոտված միավորը 15-75 տարեկան (ներառյալ) անձ 

է, որը ա) սովորաբար ապրում է տնային 

տնտեսությունում, բ) տնային տնտեսությունից մինչեւ 3 

ամիս (երկրում կամ արտերկրում) բացակայում է, գ) 

գտնվում է բանակում (պարտադիր): 

Ամսական ընտրանքի չափը կազմում է 649 ՏՏ, իսկ 

տարեկանը՝ 7788 ՏՏ: Մասնակցությունը կազմում է մոտ 

92%: Յուրաքանչյուր հարցվող կարող է ընդգրկվել 

հետազոտության մեջ տարվա ընթացքում միայն մեկ 

անգամ: Հարցումն իրականացվում է անմիջապես ՏՏ 

այցելությամբ: 

Հետազոտության արդյունքները կարող են ունենալ 

որոշակի ոչ ընտրանքային սխալներ, որոնց 

պատճառներից են. 

ա) ՀՀ մարդահամարի արդյունքներով ձևավորված 

հասցեների բազան, որն արդիականացվում է 10 տարին 1 

անգամ: 

բ) հետազոտությանը մասնակցելու ՏՏ/անձի հրաժարման 

դեպքերը, 

գ) ոչ լիարժեք պատասխանները և այլն: 

Հետազոտության տվյալները կշռվում են և տարածվում 

գլխավոր համակցության նկատմամբ: 

ԱՀ-ի դեպքում կիրառվում է 95 տոկոսանոց վստահության 

միջակայքը,ինչը նշանակում է, որ նույն հետազոտությունը 

100 անգամ կրկնելու դեպքում, 95-ի դեպքում ցուցանիշը 

կլինի նույնական և 5-ի դեպքում`կտատանվի նշված 

սահմանից վերև կամ ներքև: 

Գլխավոր համակցության նախագծումն իրականացվում է 



երևույթի վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվություն 

ապահովելու համար: Այդ նպատակով վերջին 

մարդահամարի տվյալների հիման վրա ստեղծվում է 

բոլոր մասնավոր տնային տնտեսությունների  հասցեների 

բազա՝  ձևավորելով գլխավոր համակցությունը: Գլխավոր 

համակցությունից կատարվում է հետազոտության 

ենթակա տնային տնտեսությունների ընտրանքը: 

Ընտրանքի չափը որոշվում է՝ ելնելով հետազոտության 

բյուջեից: Ընտրանքային համակցությունը ձևավորելու 

համար գլխավոր համակցությունը բաշխվում է 

ստրատաների (շերտ): Համաձայն սիստեմատիկ 

բաշխման, ձևավորվում է ըստ մարզերի և Երևան քաղաքի 

ստրատիֆիկացված երկաստիճան ընտրանք: Բոլոր 

մարզերը և Երևան քաղաքը, ինչպես նաև բոլոր գյուղական 

և քաղաքային բնակավայրերն ընտրանքային 

համակցության մեջ ընդգրկվում են հանրապետության 

բոլոր տնային տնտեսությունների կազմում իրենց տնային 

տնտեսությունների քանակի համամասնությամբ: Առաջին 

փուլում ընտրվում են հաշվային տեղամասերը, այսինքն, 

ընտրանքի սկզբնական միավորները, որոնք պետք է 

հետազոտվեն մեկ տարվա ընթացքում: Երկրորդ փուլում 

ընտրվում են հետազոտվող տնային տնտեսությունները: 

 2.5 Մշակման և 

վերլուծության 

նախագծում 

Տեղեկատվության հավաքումից հետո վիճակագրական 

ցուցանիշները ենթարկվում են թվաբանական և 

տրամաբանական ստուգումների, որոնց հիման վրա, իսկ 

անհրաժեշտության դեպքում նաև տեղեկատվություն 

ներկայացնող համապատասխան հարցազրուցավարների 

կամ անմիջապես տնային տնտեսությունների հետ կապ 

հաստատելու միջոցով, իրականացվում են 

համապատասխան ճշգրտումներ:  

 2.6 Արտադրության 

համակարգերի և 

գործընթացի 

նախագծում 

Տեղեկատվության հավաքումից մինչև դրա 

հրապարակումն իրականացվող բոլոր գործընթացների 

մասով կատարվում են նախապատրաստական 

աշխատանքներ, մասնավորապես կապված 

ռեսպոնդենտներին համապատասխան իրազեկումներով 

ապահովելու, աշխատակիցներին անհրաժեշտ 

մասնագիտական դասընթացների միջոցով 

վերապատրաստելու (դաշտային աշխատանքներն 

իրականացնող անձնակազմի համար կազմակերպվում է  

համապատասխան հրահանգավորում) և այլնի հետ: 

Հետազոտության դաշտային աշխատանքների 

իրագործման համար կազմավորվում է  

հարցազրուցավարից և խմբավարից բաղկացած 

անձնակազմ: Հետազոտության իրականացումը 

վերահսկվում է համակարգողի և խմբավարների կողմից: 

 

Կառուցում 

  



 

 

 

 

3.1 Հավաքման 

գործիքի կառուցում 

 

Տեղեկատվության հավաքման իրականացման  համար 

անհրաժեշտ «Աշխատուժի հետազոտության» 

հարցաթերթը և լրացման կարգի վերաբերյալ ցուցումները 

առկա են ինչպես թղթային, այնպես էլ  էլեկտրոնային 

տեսքով (տես` https://www.armstat.am/am/?nid=212 հղումը): 

 3.2 Գործընթացի 

բաղադրիչների 

կառուցում կամ 

ամրապնդում 

Առկա են տեղեկատվության ստուգաճշտման համար 

անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներ ու հրահանգներ: 

Մուտքագրման ծրագրային փաթեթում (Microsoft Office 

Access) առկա է մուտքագրված տվյալների  թվաբանական 

ու տրամաբանական ստուգումների իրականացման 

համար անհրաժեշտ գործիքներ` հանրագումարների, 

տրամաբանական կապերի, մարզի և բնակավայրի կոդերի 

համապատասխանության և այլ ավտոմատ ստուգումների 

համակարգեր: 

 3.3 Տարածման 

բաղադրիչների 

կառուցում կամ 

ամրապնդում 

Տեղեկատվության տարածման համար առկա են ինչպես 

թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային տարբերակներով 

տեղեկատվության հրապարակման  

հնարավորություններ` մասամբ եռամսյակային և 

տարեկան պարբերականությամբ` համաձայն տարեկան 

վիճակագրական ծրագրի: 

 3.4 Գործընթացների 

կարգավորում 

Վիճակագրական արտադրանքի ստացումն 

իրականացվում է իրար հաջորդող հետևյալ փուլերով` 

 

1. ընտրանքի նախագծում, 

2. տվյալների հավաքում, 

3. տվյալների թվաբանական և տրամաբանական 

ստուգումներ և ուղղումներ, 

4. տվյալների կոդավորում և մուտքագրում, 

5. ամսական միկրոտվյալների  ինտեգրում և կշռում, 

6. տվյալների վերլուծություն և բաց թողնված 

տվյալների վերականգնում (իմպուտացիա), 

7. տվյալների վավերացում, 

8. նոր փոփոխականների և ցուցանիշների 

հաշվարկ, 

9. ելքային աղյուսակների ստացում, 

10. ստացված ամփոփ տեղեկատվության 

համեմատություն համապատասխան 

ժամանակայինի շարքերի հետ, 

11. ցուցանիշների ստանդարտացում և 

աղյուսակավորում 

12. տվյալների բազայի պաշտպանում, արխիվացում 

https://www.armstat.am/am/?nid=212


և  պահպանում, 

13. միկրոտվյալների և տվյալների տարածում: 

 3.5 Արտադրության 

համակարգի 

փորձարկում 

Մեթոդաբանության փոփոխությամբ պայմանավորված 

վերանայվում է հետազոտության գործիքակազմը՝ 

հանգեցնելով մուտքագրման ծրագրի, ցուցանիշների 

կազմի և բովանդակության փոփոխության: Ըստ 

անհրաժեշտության իրականացվում է հետազոտության 

գործիքների թեստավորում, իսկ փոփոխված 

ցուցանիշների դեպքում՝ վերահաշվարկ՝ 

ժամանակագրական շարքի համադրելիության 

նպատակով: 

 3.6 Վիճակագրական 

բիզնես գործընթացի 

փորձարկում 

Ցուցանիշի հետազոտության հարցաթերթում  

ընդգրկմանը զուգահեռ իրականացվում է վերջինիս 

դաշտային փորձաքննություն` պարզելու 

ռեսպոնդենտների կողմից  ցուցանիշի տրամադրման 

հնարավորությունները, ինչպես նաև փորձարկելու դրա 

նկատմամբ նրանց ընկալումը :  

 3.7 Արտադրության 

համակարգի 

վերջնականացում 

Ամփոփելով ցուցանիշի բիզնես գործընթացի 

փորձարկման արդյունքները, մշակվում կամ վերանայվում 

են հետազոտության հարցաթերթի լրացման վերաբերյալ 

մեթոդաբանական պարզաբանումները և սահմանված 

կարգով տրամադրում վիճակագրական 

տեղեկատվություն տրամադրողներին 

(ռեսպոնդենտներին):  

 

Հավաքում 

 

  

 4.1 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի 

ձևավորում 

Մարդահամարի ընթացքում տեղեկատվության 

հավաքման համատարած դիտարկման արդյունքում 

ձևավորվում է տեղեկատվության գլխավոր 

համակցությունը, որն իր մեջ ներառում է մասնավոր 

տնային տնտեսությունների հասցեների հավաքված 

վիճակագրական տեղեկատվությունը: 

 4.2 Հավաքման 

կազմակերպում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման 

կազմակերպման համար իրականացվում է դիտարկման 

ենթակա նախապես հայտնի տնային տնտեսությունների 

քանակին համապատասխան հարցաթերթերի և ըստ 

անհրաժեշտության դրա լրացման հրահանգի 

տպագրության պատվերի ձևավորում, դրանց 

տպագրություն և բաշխում համապատասխան 

հարցազրուցավարներին: Միաժամանակ հարցաթերթի 

ձևը  հասանելի է նաև Արմստատի պաշտոնական 



կայքում: Կառուցվածքային և տարածքային 

ստորաբաժանումների պատասխանատու 

աշխատակիցները ունեն համապատասխան գիտելիքներ 

և հմտություններ վիճակագրական տեղեկատվության 

հավաքման գործընթացի կազմակերպման համար: 

 4.3 Հավաքման 

իրականացում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքումը 

իրականացվում է ինչպես Արմստատի տարածքային 

ստորաբաժանումների, մարզային վարչությունների, 

այնպես էլ Արմստատի կենտրոնական ապարատի 

համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման 

միջոցով` առձեռն համաձայն 20.06.2016թ. ՀՀ ՎՊԽ 

«Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն որոշման: 

 4.4 Հավաքման 

վերջնականացում 

Հավաքված տեղեկատվությունը թվաբանական և 

տրամաբանական ստուգաճշտման ենթարկվելուց հետո  

մուտքագրվում է էլեկտրոնային միջավայր: 

Տեղեկատվության մուտքագրումն իրականացվում է  

մեխանիկական մուտքագրման եղանակով: 

 

Մշակում 

 

 

 

 

 5.1 Տվյալների 

ինտեգրում 

Իրականացվում է Արմստատի մարզային 

վարչություններից ստացվող համապատասխան 

տեղեկատվության միավորում մեկ միասնական 

տվյալների բազայում: 

 5.2 Դասակարգում և 

կոդավորում 

Իրականացվում է տնային տնտեսությունների 

գործունեության հիմնական տեսակի կոդավորման 

աշխատանքներ` համաձայն «Տնտեսական 

գործունեության տեսակների դասակարգիչի 2-րդ 

խմբագրության» (NACE, rev 2), «Զբաղմունքի 

դասակարգչի» (ISCO-88) և «Զբաղվածության 

կարգավիճակի միջազգային դասակարգչի» (ICSE-93): 

Մարզային և հաշվային տեղամասերի կոդավորումն 

իրականացվում է համաձայն նախապես սահմանված 

կարգի:  

 5.3 Վերանայում և 

հաստատում 

Իրականացվում է թերի կամ ոչ տրամաբանական 

ներկայացված տեղեկատվության ստուգաճշտում, ինչպես 

նաև ոչ ճիշտ կոդավորված տեղեկատվության 

համապատասխանեցում նախապես հաստատված 

դասակարգիչների պահանջներին:  

 5.4 Խմբագրում և 

իմպուտացիա 

Բաց թողնված / չպատասխանված տվյալները 

վերականգնվում են նույն կամ նման բնութագրեր ունեցող 



ռեսպոնդենտի տվյալներով: 

Հետազոտության տվյալները խմբագրվում են՝ ելնելով 

փոխկապակցված փոփոխականների տրամաբանական 

կապերից:  

 5.5 Նոր 

փոփոխականների և 

միավորների 

ձևավորում 

Ժամանակի ընթացքում մասնակի փոփոխությունների են 

ենթարկվել հետազոտության` 

ա) ընտրանքի չափը, 

բ) ժամանակահատվածը, 

գ) հետազոտվող բնակչության/ ռեսպոնդենտների 

տարիքային խումբը, 

դ) հետազոտության հարցաթերթը, 

ե) որոշ ցուցանիշների հաշվարկման մեթոդաբանությունը 

զ) ընտրանքի մեթոդաբանությունը:

 5.6 Կշիռների 

հաշվարկում 

Հաշվի առնելով այն հանգամանքը,  որ ՀՀ բոլոր մարզերը և 

Երևան քաղաքը, ինչպես նաև բոլոր գյուղական և 

քաղաքային բնակավայրերն ընտրանքային 

համակցության մեջ ներառվում են ըստ հանրապետության 

բոլոր տնային տնտեսությունների կազմում այդ 

բնակավայրերում բնակվող տնային տնտեսությունների  

համամասնության, հետազոտության տեղեկատվությունը 

գլխավոր համաքցության վրա տարածելու նպատակով 

հաշվարկվում և օգտագործվում են կշիռներ: 

Հետազոտության արդյունքները ներկայացուցչական են:  

Աշխատանքի շուկայի վերաբերյալ ընթացիկ տվյալների 

հիմքում ընկած է վարչական վիճակագրությունը, ինչն 

ամբողջականություն չի ապահովում, քանզի վարչկան 

օրենսդրության մեթոդաբանությունն այլ է:

 5.7 Ագրեգատների 

հաշվարկում 

Մուտքագրված տեղեկատվության հիման վրա 

իրականացվում է ամփոփ ելքային տվյալների ստացում 

ըստ առանձին վիճակագրական ցուցանիշների` 

նախապես մշակված համակարգչային ծրագրի 

(մոդուլների) միջոցով: 

 5.8 Տվյալների ֆայլերի 

վերջնականացում 

 

Ամեն եռամսյակ, ելնելով օպերատիվ վիճակագրական 

տվյալների ստացման անհրաժեշտությունից, նախնական 

տեղեկատվության հիման վրա կատարվում է նախնական 

ցուցանիշների հաշվարկ, որոնք հետագայում ենթակա են 

ճշգրտման: 

 

Վերլուծություն 

 

  

  

6.1 Նախնական 

Հետազոտության արդյունքները ներառում են հետևյալ 

թեմատիկ ոլորտները` զբաղվածություն,  



արդյունքների 

նախապատրաստում 

թերզբաղվածություն, ոչ ֆորմալ զբաղվածություն, 

աշխատաժամանակ, եկամուտ / վարձատրություն 

աշխատանքից, չաշխատող զբաղվածներ, ժամանակավոր 

աշխատողներ, զբաղվածության կարգավիճակ, երկրորդ 

աշխատանք ունեցող զբաղվածներ, գործազրկություն, 

տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչություն և այլն: Ստացված 

ամփոփ տեղեկատվության հիման վրա իրականացվում է 

վիճակագրական ցուցանիշների խմբավորումներ, ինչպես 

նաև դինամիկ շարքերի կառուցում: Հաշվարկվում են 

աշխատաշուկան  բնութագրող բազմաթիվ  ցուցանիշներ, 

մասնավորապես բնակչության տնտեսական 

ակտիվության, զբաղվածության, գործազրկության 

մակարդակները ըստ տարիքային խմբերի, սեռի, 

մարզերի, քաղաքային և գյուղական բնակավայրերի: 

Ստացված ցուցանիշների հաշվարկն օգտագործվում  է 

ամփոփ տեղեկատվության ներկայացման, ինչպես նաև 

ցուցանիշների դինամիկ շարքերի կառուցման համար:

Աշխատուժի հետազոտության  արդյունքներով (ԱՄԿ 

մեթոդաբանությամբ) հաշվարկված ցուցանիշը 

նախնական հրապարակումից հետո կարող է ենթարկվել 

ճշգրտման: 

Հրապարակված տվյալների փոփոխություններն 

ուղեկցվում են բացատրական ծանոթագրություններով:

 6.2 Արդյունքների 

վավերացում 

Ցուցանիշների ստացման ողջ ընթացքում խստորեն 

պահպանվում են դրանց ստացման մեթոդաբանական 

պահանջները` համաձայն նախապես սահմանված 

դասակարգումների, մեթոդաբանական ուղեցույցների:  

 6.3 Արդյունքների 

մեկնաբանում և 

բացատրում 

Ամփոփ ցուցանիշների ստացումից հետո իրականացվում 

է դրանց տրամաբանական վերլուծում` օգտագործելով 

տարբեր սոցիալ-տնտեսական երևույթների ազդեցության 

գնահատականները համապատասխան ամփոփ 

ցուցանիշների վրա: 

 6.4 Բացահայտման 

հսկողության 

կիրառում 

Խստորեն պահպանվում են ինչպես հրապարակման 

ենթակա, այնպես էլ վիճակագրական տեղեկատվության 

օգտագործողների կողմից հայցվող վիճակագրական 

ցուցանիշների գաղտնիությունը, այն է դրանց զերծ լինելը 

անհատական (անվանական) տեղեկություններից,  

համաձայն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին 

օրենքի» և 2001 թվականի հունիսի 25-ի «Վիճակագրական 

գաղտնիքի պահպանման կարգը հաստատելու մասին»  ՀՀ 

ՎՊԽ N 53 որոշման (տես` 

http://www.armstat.am/file/doc/99454478.pdf  հղումը): 

http://www.armstat.am/file/doc/99454478.pdf


 6.5 Արդյունքների 

վերջնականացում 

Մինչ ամփոփ տեղեկատվության տարածումն 

իրականացվում  է աշխատաշուկայի վերաբերյալ ամփոփ 

ցուցանիշների վերլուծություն  ըստ դրանց դինամիկ 

շարքերի: 

 

Տարածում 

 

  

 7.1 Ելքային 

համակարգերի 

արդիականացում 

Իրականացվում են հրապարակման ենթակա 

վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ 

համապատասխան աղյուսակների պատրաստում  և 

վերջնական ճշգրտման աշխատանքներ, ինչպես նաև 

կատարվում է դինամիկ շարքերի արդիականացում: 

Անհրաժեշտության դեպքում նաև փոփոխություններ 

և/կամ լրացումներ են կատարվում համապատասխան 

ցուցանիշի հասկացություններում և մեթոդաբանական 

պարզաբանումներում: 

 7.2 Տարածման 

արտադրանքների 

արտադրում 

Տարածվող արտադրանքների համար իրականացվում են 

արտադրման բոլոր քայլերը` բացատրական տեքստի, 

աղյուսակների, գծապատկերների և այլ նյութերի 

նախապատրաստում, այդ արտադրանքների խմբագրում և 

դրանց համապատասխանեցում հրապարակման 

ստանդարտներին: 

Վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունն հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն 

լեզուներով հրապարակվում է ներքոհիշյալ տարեգրքերի,  

վիճակագրական ժողովածուների և տեղեկատվական 

ամսական զեկույցների միջոցով.  

 

Ամսական հրապարակումներ  

 

 «Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ- տնտեսական 

վիճակը» տեղեկատվական ամսական զեկույց (հայերեն 

և ռուսերեն):  

Եռամսյակային հրապարակումներ 

 

 «Պարենային ապահովություն և աղքատություն» 

վիճակագրական տեղեկագիրք (հայերեն և անգլերեն): 

 

 Տարեկան հրապարակումներ  

 

 «Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» (հայերեն, 

անգլերեն և ռուսերեն),  

 «Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան 

քաղաքը թվերով» վիճակագրական ժողովածու (հայերեն 



և անգլերեն),  

 «Հայաստանը թվերով» վիճակագրական ժողովածու 

(հայերեն և անգլերեն), 

  «Աշխատանքի շուկան Հայաստանի 

Հանրապետությունում» վիճակագրական ժողովածու 

(հայերեն և անգլերեն), 

  «Կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական գրքույկ 

(հայերեն և անգլերեն),  

 «Հայաստանի սոցիալական պատկերը և 

աղքատությունը» վիճակագրական-վերլուծական 

զեկույց (հայերեն և անգլերեն):  

Այլ հրապարակումներ 

  «Ոչ ֆորմալ հատվածը և ոչ ֆորմալ զբաղվածությունը 

Հայաստանում, 2010» ազգային զեկույց  

 «Երեխայի աշխատանքի ազգային 

հետազոտություն. Հայաստան, 2015» 

 

Էլ. տվյալներ 

ArmStatBank 

http://armstatbank.am/pxweb/en/ArmStatBank/?rxid=002cc9e9-

1bc8-4ae6-aaa3-40c0e377450a  

Վիճակագրական ցուցանիշներ  

http://armstat.am/en/?nid=12&id=08015 

 

Էլեկտրոնային հրապարակումները հասանելի են հայերեն 

(ամբողջական տարբերակով), ռուսերեն և անգլերեն: 

http://www.armstat.am/am/?nid=82 

 7.3 Տարածման 

արտադրանքների 

թողարկման 

կառավարում 

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածումը 

կատարվում է համապատասխան Արմստատի հնգամյա և 

տարեկան վիճակագրական ծրագրերով նախատեսված 

ժամանակացույցի:  

 7.4 Տարածման 

արտադրանքների 

խթանում 

Տարածման արտադրանքների տրամադրում:  Գործիքների 

օգտագործում օգտագործողների հետ հաղորդակցությունը 

կառավարելու համար: Կայքի, ֆեյսբուքի և այլ միջոցների 

օգտագործում: 

 7.5 Օգտագործողների 

աջակցության 

կառավարում 

Վիճակագրական տեղեկատվություն օգտագործողների 

կողմից  չհրապարակվող ցուցանիշների վերաբերյալ 

տեղեկատվության պաշտոնական հայցման դեպքում 

հնարավորության սահմաններում իրականացվում է 

լրացուցիչ ցուցանիշների հաշվարկ և տրամադրում 

նրանց` միաժամանակ պահպանելով վիճակագրական 

http://armstatbank.am/pxweb/en/ArmStatBank/?rxid=002cc9e9-1bc8-4ae6-aaa3-40c0e377450a%20
http://armstatbank.am/pxweb/en/ArmStatBank/?rxid=002cc9e9-1bc8-4ae6-aaa3-40c0e377450a%20
http://armstat.am/en/?nid=12&id=08015


տեղեկատվության նկատմամբ գաղտնիության սկզբունքը: 

 

Գնահատում 

 

  

 8.1 Գնահատման 

միջոցների հավաքում 

Աշխատուժի հետազոտության բիզնես-գործընթացի 

կատարելագործման տեսանկյունից որպես խնդիր 

սահմանված է տեղեկատվության հավաքման 

ավանդական ձևից անցում կատարել տվյալների 

հավաքման և մուտքագրման առավել առաջադեմ 

գործիքների կիրառմանը  

 

 8.2 Գնահատման 

իրականացում 

Վիճակագրական ցուցանիշների որակի կառավարման  

նպատակով առանցքային ցուցանիշները համեմատվում 

են այլ աղբյուրներից ստացվող համադրելի ցուցանիշների 

հետ: Այդպիսի աղբյուրներ են Մարդահամարը, Տնային 

տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված 

հետազոտությունը, աշխատանքի շուկայի թեմատիկ 

միանգամյա հետազոտությունները, աշխատանքի 

վիճակագրության վարչական աղբյուրները: 

 8.3 

Գործողությունների 

ծրագրի 

համաձայնեցում 

Համեմատվող միևնույն ցուցանիշի վերաբերյալ, տարբեր 

աղբյուրներից ստացվող տեղեկատվության միջև 

անհամապատասխանությունների հայտնաբերման 

դեպքում իրականացվում է դրանց հնարավոր 

պատճառների բացահայտում, որի հիման վրա 

կատարվում են ճշգրտումներ:  

 


