
 Որակի հռչակագիր Հետազոտություն և մշակում 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Հետազոտություն և մշակում 

0.2 Ոլորտը Կրթություն 

0.3 Պատասխանատու 

մարմինը, բաժինը, 

անձը և այլն 

Արմստատ 

Սոցիալական ոլորտի վիճակագրության բաժին 

Բաժնի պետ 

Ալինա Գրիգորյան 

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 

Հիմնական նպատակն է տրամադրել տարեկան տեղեկատվություն 

հետազոտությունների և մշակումների (գիտատեխնիկական 

աշխատանքների) վերաբերյալ:  

Ցուցանիշների հաշվառումն  ունի երկար տարիների պատմություն և 

վարվում է 20-րդ դարի 30-ական թվականներից: Տարիների 

ընթացքում այն պարբերաբար կատարելագործվել է` միջազգային 

դասակարգումներին, ցուցանիշների կազմին և այլ չափորոշիչներին 

համադրելիությունն ապահովելու նկատառումներով: 

0.5 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Վիճակագրական տեղեկատվության հիմնական օգտագործողներն են 

պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման 

մարմինները, հասարակական, գիտակրթական, ֆինանսական 

կազմակերպությունները, զանգվածային լրատվամիջոցները, 

միջազգային կազմակերպությունները և այլն: 

Գիտատեխնիկական աշխատանքների մասին ցուցանիշները 

կիրառվում են գիտության բնագավառում ռազմավարությունների 

մշակման, մարտավարական խնդիրների լուծման, զարգացման 

միտումների բացահայտման և այլ նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Ցուցանիշների կազմման աղբյուրը վիճակագրական 

հաշվետվություններով գիտատեխնիկական, կոնստրուկտորական, 

նախագծահետախուզական, բուհական, արդյունաբերական, 

բժշկական, գյուղատնտեսական, մշակութային և այլ ոլորտների 

կազմակերպությունների հաշվեկշռում գործող գիտահետազոտական 

կազմակերպություններից տարեկան պարբերականությամբ 

հավաքվող տեղեկություններն են: 

0.7 Տվյալների հավաքման Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

mailto:alina_grigoryan@armstat.am
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իրավական 

լիազորությունը 

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: 

0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Գիտատեխնիկական աշխատանքներն իրենցից 

ներկայացնում են. 

ա) գիտահետազոտական կազմակերպությունների քանակն ըստ 

նախարարությունների և գերատեսչությունների 

բ) գիտատեխնիկական աշխատանքների ծավալն ըստ ընթացիկ 

(պայմանագրային) գների և ինքնարժեքի, աշխատանքների 

տեսակների, ուղղությունների 

գ) հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված 

համախառն ծախսերն ըստ գիտության ճյուղերի 

դ) հետազոտությունների և մշակումների վրա կատարված ներքին 

ծախսերն ըստ ֆինանսավորման աղբյուրների 

ե) գիտատեխնիկական աշխատանքներ ու մշակումներ կատարող 

աշխատողների թվաքանակն ըստ սեռի, տարիքային խմբերի, 

կրթական մակարդակի, գիտական աստիճանի 

զ) մասնագետ-հետազոտողների թվաքանակն ըստ գիտության 

ճյուղերի: 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հիմնական հասկացություններ 

Գիտական կամ գիտատեխնիկական կազմակերպություն՝ 

կազմակերպություն, որն անկախ իր կազմակերպական-իրավական 

ձևից, հիմնականում իրականացնում է գիտական կամ 

գիտատեխնիկական գործունեություն, զբաղվում է գիտական 

կադրերի պատրաստմամբ: 

Գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն՝ ձեռք բերած 

գիտելիքների ընդլայնմանը և նոր գիտելիքների ստացմանն ու 

կիրառմանն ուղղված մտավոր ստեղծագործական գործունեություն: 

Հիմնարար գիտական հետազոտություններ՝ բնության օրենքների, 

մարդու գործունեության, հասարակության կառուցվածքի և 



զարգացման հիմնական օրինաչափությունների մասին ունեցած 

գիտելիքների ընդլայնմանն ու նոր գիտելիքների ձեռքբերմանն 

ուղղված տեսական կամ փորձարարական գործունեություն: 

Կիրառական գիտական հետազոտություններ՝ հիմնականում 

գործնական նշանակություն ունեցող, որոշակի խնդիրների լուծմանը 

նպատակաուղղված հետազոտություններ: 

Փորձարարական մշակումներ՝ գիտական հետազոտությունների կամ 

գործնական փորձի միջոցով ձեռք բերված գիտելիքների վրա 

հիմնված և մարդու կյանքի ու առողջության պահպանմանը, նոր 

նյութերի, արտադրանքի, ծառայությունների, համակարգերի կամ 

մեթոդների ստեղծմանը և դրանց հետագա կատարելագործմանն 

ուղղված գործունեություն: 

Գիտատեխնիկական ծառայություններ` գիտատեխնիկական 

տեղեկատվության, արտոնագրերի, հավաստագրերի, չափորոշման 

(ստանդարտացման), որակի վերահսկման, գիտատեխնիկական 

խորհրդատվության և ներդրումների, ինչպես նաև գիտական 

գիտելիքների տարածման ու կիրառման գործունեություն: 

Գիտական և (կամ) գիտատեխնիկական արդյունք՝ նոր գիտելիքներ 

կամ լուծումներ բովանդակող ու տեղեկատվության ցանկացած կրիչի 

վրա գրանցված գիտական և (կամ) գիտատեխնիկական 

գործունեության արդյունք, որը կարող է ներդրվել հասարակական 

կյանքի տարբեր ոլորտներում: 

Գիտնական՝ գիտական և գիտատեխնիկական գործունեություն 

իրականացնող սուբյեկտ, որն զգալի ներդրում ունի գիտության մեջ: 

Գիտական աշխատող՝ գիտական կազմակերպություններում, 

հիմնարկներում, բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություններում, գիտահետազոտական, 

փորձակոնստրուկտորական, գիտամանկավարժական, 

փորձատեխնոլոգիական, նախագծակոնստրուկտորական, 

նախագծատեխնոլոգիական, հետախուզական աշխատանքներ 

կատարող անձ: 

Մասնագետ-հետազոտող` գիտական հետազոտություններով և 

մշակումներով զբաղվող անձ, անմիջականորեն ստեղծում է նոր 

գիտելիքներ, արտադրանք, գործընթաց, մեթոդներ, ինչպես նաև 

ղեկավարում է նշված աշխատանքները: 

Տեխնիկ` գիտական հետազոտություններին մասնակցող աշխատող, 

կատարում է գիտական սարքավորումների, հաշվիչ տեխնիկայի 

շահագործում և սպասարկում, նյութերի, գծագրերի 



նախապատրաստում, փորձերի, փորձարկումների և 

վերլուծությունների կատարում և այլն:  

Օժանդակ անձնակազմ` կատարում է տնտեսագիտական 

ստորաբաժանումների, ֆինանսական, գիտատեխնիկական 

տեղեկատվության ու գրադարանի, արտոնագրային ծառայության, 

ինչպես նաև գիտական սարքերի ու սարքավորումների մոնտաժման 

ու տեղակայման, փորձարարական արտադրության, լաբորատոր և 

այլ աշխատանքներ: 

 

Աշխարհագրական ընդգրկունություն 

Ընդգրկում է Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան 

քաղաքը: 

 

Հրապարակման խմբավորումներ 

Գիտատեխնիկական աշխատանքների մասին տեղեկատվությունը 

հրապարակվում է ըստ ՀՀ մարզերի և Երևան քաղաքի, 

աշխատանքների տեսակների, ուղղությունների, գիտության 

ճյուղերի, ֆինանսավորման աղբյուրների, աշխատողների սեռի, 

տարիքային խմբերի, կրթական մակարդակի և գիտական 

աստիճանի: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Տարեկան 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Տարեկան ցուցանիշները հրապարակվում են հաշվետու 

ժամանակաշրջանին հաջորդող տարվա 3-րդ եռամսյակում: 

2.3 Ճշտապահություն Տվյալները հրապարակվում են տարեկան ծրագրերով 

հրապարակման ժամանակացույցին համապատասխան և 

սահմանված ժամկետներից ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Հաճախականությունը Տարեկան 

3 .Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Ընդհանուր ճշգրտությանն առնչվող կոնկրետ քանակական 

չափումներ չեն իրականացվում: Տվյալների հավաքումը կատարվում 

է համատարած: 

Վիճակագրական տեղեկությունների պարտադիր տրամադրումն 

ամրագրված է վիճակագրության ոլորտը կարգավորող իրավական 

փաստաթղթերում: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Անճշտության աղբյուր առկա չէ: 



3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Ընթացիկ տարվա հաշվետու ժամանակահատվածում 

կազմակերպության կողմից ներկայացված տվյալների ճշգրտությունն 

իրականացվում է նախորդ տարի տվյալ ժամանակաշրջանի համար 

ներկայացված համապատասխան տվյալների հետ համադրման 

միջոցով: 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

Մինչև 1998թ. ցուցանիշները ներկայացվել են Ժողովրդական 

տնտեսության ճյուղերի համամիութենական դասակարգչին (ԺՏՃՀԴ) 

համապատասխան: 1998-2001թթ. կիրառվել է Միջազգային 

ստանդարտ ճյուղային դասակարգչի (ՄՍՃԴ) 3-րդ խմբագրությունը 

(ՄԱԿ): Սկսած 2002թ. ցուցանիշները ներկայացվում են Տնտեսական 

գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչին 

համապատասխան (մշակված ԵՄ վիճակագրական ծառայության 

կողմից հաստատված Տնտեսական գործունեության տեսակների 

դասակարգչի` NACE հիման վրա): 2010թ. կիրառվում է ՏԳՏՀԴ խմբ.2-ը: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ  

Համադրելիություն այլ վիճակագրության հետ առկա չէ: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Վերջնական տվյալները ներկայացվում են տարեկան 

հրապարակումներում: 

5 .Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 

Ամսական հրապարակումներ 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 

տեղեկատվական ամսական զեկույցի 1-ին կիսամյակի 

հրապարակում (հայերեն և ռուսերեն):  

 

Տարեկան հրապարակումներ 

«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» (հայերեն, ռուսերեն և 

անգլերեն): 

«Հայաստանի կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական ժողովածու 

(հայերեն և անգլերեն): 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալական վիճակը» 

վիճակագրական ժողովածու (հայերեն): 

 

Տվյալների բազաներ 

 
http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6


b9ad-42a1c546a1b6 
 

Ինտերնետային հասցե 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են 

հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն և անգլերեն, հետևյալ հասցեով. 

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

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Ռեսպոնդենտներից հավաքվող վիճակագրական 

հաշվետվությունները պահպանվում են  էլեկտրոնային եղանակով: 

5.3 Այլ տեղեկատվություն Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 

https://www.armstat.am/am/?nid=373: 

5.4  Հետազոտությունների և մշակումների վերաբերյալ առավել 

մանրամասն տեղեկատվությունը զետեղված է ՀՀ վիճակագրության 

պետական խորհրդի 2018թ. հոկտեմբերի 19-ի ««Գիտատեխնիկական 

աշխատանքների կատարման մասին» Ձև  1-գիտություն (տարեկան) 

վիճակագրական հաշվետվության ձևը և լրացման հրահանգը 

հաստատելու մասին» թիվ 35-Ն որոշմամբ հաստատված հավելված 1-

ում և հավելված 2-ում: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ: 

 

http://armstatbank.am/pxweb/hy/ArmStatBank/?rxid=602c2fcf-531f-4ed9-b9ad-42a1c546a1b6
https://www.armstat.am/am/?nid=82
https://www.armstat.am/am/?nid=373

