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0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Հայաստանի աշխատանքի շուկայի վերաբերյալ համակողմանի 

տեղեկատվության ապահովումն է և այն բնութագրող հիմնական 

ցուցանիշների քանակական գնահատումը: 

Հայաստանում ԱՀ-ն առաջին անգամ իրականացվել է 1996-1998թթ.` 

ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակում, իսկ կանոնավոր 

պարբերականությամբ` 2001թ.-ից` Տնային տնտեսությունների 

կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) հետ 

ինտեգրացված: Դրան զուգահեռ, իրականացվել են նաև միանվագ 

թեմատիկ հետազոտություններ միայն քաղաքային բնակավայրերում, 

մանկական զբաղվածության մոդուլով, ոչ ֆորմալ զբաղվածության: 

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: 

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: 

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

ՏՏ 15-75 տարեկան անձինք` տարեկան 33000 անձանց ընդգրկմամբ 

(ՏՏ ուղղակի այցելությամբ)` ընտրանքի համար օգտագործելով ՏՏ 

հասցեների ամբողջական բազան: 

0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

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: 
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0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Ըստ տնտեսական ակտիվության կարգավիճակի 15-75 տարեկան 

բնակչությունը դասակարգվում է միմյանց բացառող հետևյալ երեք 

խմբերում` զբաղված, գործազուրկ, տնտեսապես ոչ ակտիվ: 

Հետազոտության արդյունքները ներառում են հետևյալ թեմատիկ 

ոլորտները` զբաղվածություն, թերզբաղվածություն, ոչ ֆորմալ 

զբաղվածություն, աշխատաժամանակ, եկամուտ / վարձատրություն 

աշխատանքից, չաշխատող զբաղված ներ, ժամանակավոր 

աշխատողներ, զբաղվածության կարգավիճակ, երկրորդ աշխատանք 

ունեցող զբաղվածներ, գործազրկություն, տնտեսապես ոչ ակտիվ 

բնակչություն և այլն: 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հետազոտության մեթոդաբանությունը (ցուցանիշների համախումբը, 

սահմանումները, դասակարգումները, տեղեկատվական աղբյուրները 

և հաշվարկման գործիքակազմը) խարսխված են ԱՄԿ 

մեթոդաբանության հիման վրա` Եվրոստատի կողմից մշակված 

մեթոդաբանությամբ: Երկրի 15-75 տարեկան բնակչությունը 

դասակարգվում է երկու հիմնական խմբում` աշխատուժի մեջ 

ներառվող և աշխատուժի մեջ չներառվող: Աշխատուժը (տնտեսապես 

ակտիվ բնակչություն) ձևավորվում է զբաղվածներից և 

գործազուրկներից: (Պարտադիր ժամկետային զինծառայողը չի 

համարվում տնտեսության մեջ զբաղված: Ըստ ԱՄԿ 

մեթոդաբանության վերջիններս դասվում են զբաղվածների (տե’ս ILO,  

ISCO-88), իսկ ըստ Եվրոստատի (տե’ս European Commission, The 
European Union labour force survey, Methods and definitions- 2001)` 

տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության խմբին: Տվյալ դեպքում 

Արմստատը հիմք է ընդունել վերջին մոտեցումը): 
 

Հետազոտվող ամսում յուրաքանչյուր ռեսպոնդենտ հարցվում է մեկ 

շաբաթվա/յոթ օրվա կտրվածքով, այսինքն` աշխատանքի, 

աշխատաժամերի, գործազրկության և հարակից հարցերը 

վերաբերում են հարցմանը նախորդող վերջին յոթ օրվան: 
 

Զբաղված համարվում է անձն, ով հետազոտվող շաբաթում ունեցել է 

վարձու կամ ոչ վարձու աշխատանք, անկախ այն հանգամանքից` 

աշխատանքը եղել է մշտական, ժամանակավոր, սեզոնային, 

միանգամյա կամ պատահական` նույնիսկ, եթե այդ աշխատանքի 

տևողությունը հետազոտվող շաբաթում կազմել է ընդամենը մեկ ժամ: 

Զբաղված է համարվում նաև անձն, ով տարբեր  պատճառներով 



ժամանակավորապես բացակայել է աշխատանքից, զբաղված է եղել 

տնային կամ գյուղացիական տնտեսությունում, իսկ թողարկված 

արտադրանքը նախատեսված է եղել լրիվ կամ մասնակի իրացման, 

կամ բացառապես սեփական սպառման համար, եթե այդ 

արտադրանքը նշանակալի մասնաբաժին է կազմել տնային 

տնտեսության սպառման մեջ: 
 

Գործազուրկ համարվում է անձն, ով միաժամանակ բավարարել է 

հետևյալ երեք պայմաններին. ա) հետազոտվող շաբաթում չի ունեցել 

աշխատանք կամ եկամտաբեր զբաղմունք. բ) հետազոտությանը 

նախորդող վերջին 4 շաբաթվա ընթացքում (ներառյալ հետազոտվող 

շաբաթը) ակտիվորեն փնտրել է աշխատանք` օգտագործելով 

ցանկացած միջոց, այսինքն` դիմել է զբաղվածության և (կամ) 

մասնավոր ծառայություն, աշխատանք է փնտրել ծանոթների, 

բարեկամների, հայտարարությունների միջոցով կամ ցանկացած այլ 

եղանակով, գ) պատրաստ է եղել անմիջապես (այսինքն` առաջիկա 

երկու շաբաթվա ընթացքում) անցնել աշխատանքի: 
 

Անձն, ով չի համարվում զբաղված կամ գործազուրկ, չի ներառվում 

աշխատուժի մեջ և դասվում է տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության 

խմբին: 
 

Օրինակ, եթե աշխատանք ունեցող անձը կորցնում է աշխատանքը և 

սկսում է աշխատանք փնտրել` դասվում է գործազուրկների խմբում: 

Նմանապես` տնտեսապես ոչ ակտիվ անձն այն պահից, երբ սկսում է 

փնտրել աշխատանք, համարվում է գործազուրկ: Միաժամանակ, եթե 

աշխատանք չունեցող անձը փնտրում է աշխատանք, սակայն 

պատրաստ չէ անցնել  աշխատանքի առաջիկա 2 շաբաթում, չի 

համարվում գործազուրկ, այլ դասակարգվում է տնտեսապես ոչ 

ակտիվ բնակչության խմբին: 
 

Զբաղվածության կարգավիճակ 

Զբաղված անձն ըստ զբաղվածության կարգավիճակի 

դասակարգվում է հետևյալ խմբերից որևէ մեկում. ա) վարձու 

աշխատող, բ) գործատու, գ) ինքնազբաղված, դ) առանց 

վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամ, ե) այլ: Նշված 

դասակարգումը համապատասխանում է ԱՄԿ Զբաղվածության 

կարգավիճակի միջազգային դասակարգչի (ICSE-93) 

սահմանումներին: 
 

Զբաղվածությունն ըստ տնտեսական գործունեության տեսակի 

Զբաղվածների խմբավորումը կատարվում է նաև ըստ Տնտեսական 

գործունեության տեսակների Հայաստանի դասակարգչի (ՏԳՏԴ), որը 

մշակված է Եվրոպական համայնքների վիճակագրական 

ծառայության կողմից հաստատված Տնտեսական գործունեության 



տեսակների դասակարգչի` NACE Rev 2.-ի հիման վրա: 
 

Մինչև 2006թ. կիրառվել է Ժողովրդական տնտեսության ճյուղերի 

համամիութենական դասակարգիչը (ОКОНX): 
 

Տվյալների սեզոնային ճշգրտում չի իրականացվում: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Հետազոտվող ամսում յուրաքանչյուր ռեսպոնդենտ հարցվում է մեկ 

շաբաթվա/յոթ օրվա կտրվածքով, այսինքն` աշխատանքի, 

աշխատաժամերի, գործազրկության և հարակից հարցերը 

վերաբերում են հարցմանը նախորդող վերջին յոթ օրվան: 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Նախնական տվյալները հրապարակվում են հետազոտությանը 

հաջորդող տարվա երրորդ եռամսյակի սկզբին, իսկ վերջնական 

արդյունքները` չորրորդ 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 

Հետազոտության արդյունքները ներկայացուցչական են: 

Աշխատանքի շուկայի վերաբերյալ ընթացիկ տվյալների հիմքում 

ընկած է վարչական վիճակագրությունը, ինչն ամբողջականություն չի 

ապահովում, քանզի վարչական օրենսդրության մեթոդաբանությունն 

այլ է: 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Հետազոտությունն իրականացվում է ըստ մարզերի  

ստրատիֆիկացված, երկաստիճանպատահական ընտրանքի 

սկզբունքով: 
 

Հետազոտությունն անց է կացվում է ողջ տարվա ընթացքում` 

ռոտացիոն սկզբունքով: Դիտարկվող միավորը ՏՏ-ն է, այլ ոչ թե անձը: 

Ամսական ընտրանքի չափը կազմում է 656 ՏՏ, իսկ 2010թ. ՏՏ  

տարեկան ընտրանքը կազմել է 7872 ՏՏ: Պատասխանների 

մակարդակը (մասնակցությունը) կազմում է մոտ 92%: Յուրաքանչյուր 

ռեսպոնդենտ տարվա ընթացքում հետազոտության մեջ կարող է 

ընդգրկվել միայն մեկ անգամ: Հարցումն իրականացվում է 

անմիջապես ՏՏ այցելությամբ: 
 

Հետազոտության արդյունքներն ունեն որոշակի ոչ ընտրանքային 

սխալներ, որոնց պատճառներից են. 
 

ա) 2001թ. 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: 
 

Հետազոտության հիմնական ցուցանիշներն ուղեկցվում են 

ստանդարտ սխալի վերաբերյալ տեղեկատվությամբ, որն 

արտացոլում է ցուցանիշի վստահության միջակայքերը` «+/-» 

ընտրանքային սխալով: 
 

Ընտրանքային սխալի չափի վերաբերյալ տեղեկատվությունը կարևոր 

է, քանի որ օգտագործողը հնարավորություն է ունենում գնահատելու     

օգտագործվող ցուցանիշի «ռիսկայնությունը»: 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: 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

չափելիությունը 

Տե´ս բաժին 3.2-ը: 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

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 մեթոդա- բանությունը: 

Նշյալներն անհրաժեշտ է հաշվի  առնել ժամանակագրական շարքում 

տվյալների համեմատության ժամանակ: 
 

Այսպես, ա) ՏՏ ընտրանքային համակցության չափը 2001-2006թթ. 

տատանվել է և կազմել է գլխավոր համակցության 0.1-0.3%-ը, իսկ 

սկսած 2007թ.-ից` կազմել է գլխավոր համակցության 1%-ը. բ) 2001-

2003թթ. և 2006թ.-ին ԱՀ-ներն իրականացվել են կիսամյակային 

պարբերականությամբ, 2004թ.-ին դիտարկվել է միայն օգոստոս 

ամիսը, իսկ 2005թ.-ին` նոյեմբեր-դեկտեմբեր ամիսները: 2007թ.-ից 

աշխատուժի ուսումնասիրություններն իրականացվում են 

ամենամսյա պարբերականությամբ` ՏՏԿԱՀ միջոցով. գ) 2001- 2003թթ. 

հետազոտվել են ՏՏ 16-70 տարեկան անդամները, 2004-2006թթ.-ին` 15-

70 տարեկանները, 2007թ.-ին` 16 և բարձր տարիքի անձինք և սկսած 

2008թ.-ից` 15-75 տարեկանները. դ) սկսած 2008թ.-ից գործազրկության 

ցուցանիշի հաշվարկն իրականացվում է ԱՄԿ կողմից 

գործազրկության ստանդարտ սահմանման համաձայն, որի 

հետևանքովվերջինս համադրելի չէ նախորդ տարիների նույն 



ցուցանիշի հետ: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ 

Առկա չէ 

ԱՀ-ից բացի, աշխատանքի շուկայի վիճակագրության 

տեղեկատվական աղբյուրներ են նաև. ա) վարչական ռեգիստրները և 

բ) տարբեր աղբյուրներից ձևավորված տվյալների ինտեգրումը: 

Նույնանուն ցուցանիշների վերաբերյալ նշված աղբյուրներից 

ստացվող տեղեկատվությունը հիմնականում տարբերվում է ԱՀ-ով 

ստացվող տվյալներից` պայմանավորված մի շարք պատճառներով, 

որոնք լուսաբանվում են ստորև: 
 

Զբաղվածության վիճակագրություն 
 

ԽՍՀՄ փլուզումից հետո, մինչև 2001թ., զբաղվածության վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը ձևավորվել է բացառապես տարբեր 

աղբյուրներից ստացվող տվյալների ինտեգրման եղանակով: Այդ 

աղբյուրներն են.  

ա) աշխատանքի վիճակագրության մշտադիտարկման դաշտում 

ընդգրկված կազմակերպությունները, որոնք աշխատողների 

թվաքանակի վերաբերյալ տեղեկատվություն են տրամադրում 

վիճակագրական հաշվետվությունների և ընտրանքային 

հետազոտության հարցաթերթերի միջոցով, 

բ) ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական 

անձանց պետական ռեգիստրը, որն ամփոփ տվյալներ է տրամադրում 

ինքնազբաղված անհատ ձեռնարկատերերի վերաբերյալ, 

գ) գյուղական համայնքները, որոնք տեղեկատվություն են 

տրամադրում գյուղացիական տնտեսություններում զբաղվածների 

թվաքանակի վերաբերյալ` վիճակագրական հաշվետվությունների 

միջոցով: 2001թ.-ից զբաղվածության վերաբերյալ ցուցանիշում 

ներառվեց նաև ոչ ֆորմալ զբաղված վարձու աշխատողների 

թվաքանակը` գնահատված ԱՀ արդյունքների հիման վրա: 
 

Թեև 2001թ.-ից հիմք դրվեց համեմատաբար կայուն 

հաճախականությամբ ԱՀ իրականացմանը, սակայն զբաղվածության 

ցուցանիշը շարունակվում է զուգահեռաբար երկու եղանակներով 

հաշվարկվել, քանի որ. 

ա) 2001- 2006թթ. ԱՀ արդյունքները կշռված չեն, նկարագրում են 

միայն ընտրանքային համակցությունը (տարածված չեն գլխավոր 

համակցության նկատմամբ), ինչով պայմանավորված, տվյալները 

տարածվել են ոչ թե բացարձակ թվերով, այլ տոկոսային 

արտահայտությամբ` սահմանափակելով դրանց կիրառելիությունը, 

բ) 2001-2008թթ. ընթացքում ԱՀ-ն ենթարկվել է մի շարք 

մեթոդաբանական փոփոխությունների (մանրամասն 

նկարագրությունը տե´ս 4.1 բաժնում), ինչի հետևանքով տվյալների 

ժամանակագրական շարքում առկա են որոշակի 

անհամադրելիություններ: 



 

Վերոնշյալ երկու աղբյուրներից ստացվող զբաղվածության 

ցուցանիշները, թեև բացարձակ արժեքով ունեն զգալի 

տարբերություններ, սակայն, ընդհանուր առմամբ, երևույթի 

մասշտաբների, աճի/նվազման, ճյուղային, սեռային կառուցվածքի 

առումով արձանագրում են նմանատիպ միտումներ: Առկա 

տարբերությունները բացատրվում են ոչ միայն մեթոդաբանական 

որոշ առանձնահատկություններով, այլև երևույթի ամբողջական 

չափման հնարավորություններով, հետևաբար` տվյալների 

ընդգրկունությամբ: Մասնավորապես, քանի որ ԱՀ-յամբ ընդգրկվում 

են բնակչության բոլոր խմբերը, այս եղանակով ստացված 

զբաղվածների թվաքանակում ներառվում են նաև զբաղվածների 

այնպիսի կատեգորիաներ, որոնց վերաբերյալ տեղեկատվություն 

հնարավոր չէ ստանալ վարչական աղբյուրներով: Դրանք են. ա) 

գործատուները, բ) իրավաբանորեն չգրանցված գործունեություն 

իրականացնող ինքնազբաղվածները, գ) ոչ գյուղատնտեսական 

ոլորտի առանց վարձատրության աշխատող ընտանիքի անդամները, 

դ) զինված ուժերում զբաղվածները, բացառությամբ ժամկետային 

զինծառայողների, ովքեր դասվում են տնտեսապես ոչ ակտիվ 

բնակչության խմբին: 
 

Ընդհանրապես, աշխատանքի շուկայի վերաբերյալ ամբողջական, 

բազմակողմանի տեղեկատվություն ապահովելու տեսանկյունից, ԱՀ- 

ն աշխարհում ընդունված լավագույն գործիքներից մեկն է 

համարվում: 
 

Գործազրկության վիճակագրություն 
 

ԱՀ-ից բացի, երկրում գործազրկության վիճակագրության 

տեղեկատվական մյուս աղբյուրը վարչական ռեգիստրից` ՀՀ 

աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարության 

«Զբաղվածության պետական գործակալություն»-ից (ԶՊԳ), ստացվող 

ամփոփ վիճակագրական հաշվետվություններն են, որոնք 1992թ.-ից 

մինչև 2001թ. գործազրկության վերաբերյալ տեղեկատվության միակ 

աղբյուրն էին: 
 

ԶՊԾԳ-ում գործազուրկների հաշվառումը/ գրանցումն 

իրականացվում է «Բնակչության զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքի 

համաձայն: 2005թ. այն վերանվանվեց («Բնակչության 

զբաղվածության և գործազրկության դեպքում սոցիալական 

պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք)` ենթարկվելով նաև 

լրամշակումների, բարեփոխումների, որոնց թվում էր նաև 

գործազուրկների վերաբերյալ հոդվածը: Վերջինս ավելի մոտեցվեց 

ԱՄԿ կողմից առաջարկվող գործազուրկների ստանդարտ 

սահմանմանը` պահպանելով օրենսդրորեն սահմանված որոշ 



սահմանափակումներ (օրինակ` տարիքային միջակայքը): 
 

Թեև 2001թ.-ից հիմք դրվեց համեմատաբար կայուն 

հաճախականությամբ ԱՀ իրականացմանը, սակայն առայսօր 

զուգահեռաբար հրապարակվում են գործազրկության երկու 

ցուցանիշներ` «պաշտոնապես գրանցված գործազուրկներ» և 

«գործազուրկներ` հաշվարկված ԱՄԿ մեթոդաբանությամբ»: Դրանք 

միմյանցից տարբերվում են ոչ միայն ձևավոր- ման աղբյուրներով, այլ 

նաև մեթոդաբանությամբ, երևույթի ամբողջական չափման 

հնարավորություններով, հետևաբար` տվյալների ընդգրկունությամբ: 

ԱՄԿ մեթոդաբանությամբ (ստանդարտ սահմանմամբ) հաշվարկվող 

գործազուրկների սահմանումը ներկայացված է 1.2 բաժնում: 
 

Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկներ են համարվում 

աշխատունակ տարիքի, գործունակ, կենսաթոշակառու 

չհանդիսացող աշխատանք փնտրող այն չզբաղված անձինք, ովքեր 

աշխատանքի տեղավորման նպատակով հաշվառված են ԶՊԳ-ում, 

պատրաստակամ են անցնելու հարմար աշխատանքի և ստացել են 

գործազուրկի կարգավիճակ: 
 

Երկու աղբյուրներից ստացված տվյալներում առկա են երևույթի 

մասշտաբների, աճի / նվազման միտումների, ժողովրդագրական 

բնութագրիչների զգալի տարբերություններ, որոնք, ընդհանուր 

առմամբ, անհամադրելի են դարձնում այդ երկու ցացանիշները: 
 

Օրինակ, մարդը, ով որպես գործազուրկ գրանցված է ԶՊԳ-ում, 

սակայն ակտիվորեն աշխատանք չի փնտրում կամ պատրաստ չէ 

առաջիկա երկու շաբաթում անցնել աշխատանքի, ԱՀ արդյունքներով 

չի համարվում գործազուրկ, այլ ներառվում է աշխատուժ չհամարվող 

տնտեսապես ոչ ակտիվ բնակչության մեջ: Կամ` մարդը, ով ԱՀ 

արդյունք- ներով` համապատասխանելով գործազուրկի սահմանման 

երեք չափանիշներին, գրանցված չէ ԶՊԳ-ում` չի ներառվում 

պաշտոնապես գրանցված գործազուրկների թվաքանա- կում: 
 

Պաշտոնապես գրանցված գործազրկության ցուցանիշը, թեև 

մասնակիորեն է արտացոլում երևույթի փաստացի մասշտաբները, 

սակայն հնարավորություն է տալիս մշտադիտարկման ենթարկել 

աշխատանքի շուկայի այդ հատվածի զարգացումները, արձանագրել 

այդ ոլորտում պետական քաղաքականության շրջանակում 

իրականացվող միջոցառումները` քանակական արտահայտությամբ, 

կարճ հատվածներում: 
 

Մյուս կողմից, ԱՀ-ն լինելով գործազրկության գնահատման 

լավագույն գործիքներից մեկը, հիմնված է ռեսպոնդենտների 

անձնական (սուբյեկտիվ) գնահատականների վրա: 



 

Ի տարբերություն ԶՊԳ ամսական պարբերականությամբ 

հրապարակվող տվյալների, ԱՀ-ով ստացված արդյունքները 

հրապարակվում են տարեկան պարբերականությամբ, ինչը 

խոչընդոտում է աշխատանքի շուկայի այդ ոլորտի ազդակներին 

օպերատիվ արձագանքելուն: 
 

Զբաղվածության և գործազրկության վերաբերյալ տեղեկատվական 

աղբյուր է նաև Մարդահամարը, որն իրականացվում է տաս տարին 

մեկ անգամ: Կիրառվող մեթոդաբանության առումով, վերջինս 

նույնական է ԱՀ-ի հետ, հետևաբար` նաև համադրելի, սակայն առկա 

են նաև որոշ տարբերություններ: Մասնավորապես, Մարդահամարը, 

բացի այն, որ անց է կացվում տաս տարին մեկ անգամ և միայն 

տարվա որոշակի օրվա` կրիտիկական պահի, դրությամբ, ԱՀ-ն 

շարունակական է, իրականացվում է տարվա բոլոր ամիսներին` 

հնարավորություն տալով ոչ միայն մշտադիտարկման ենթարկել 

աշխատանքի շուկան, այլ նաև հաշվի առնել սեզոնայնության 

ազդեցությունը: Մյուս կողմից` լինելով համատարած հաշվառում, 

մարդահամարին բնորոշ չէ ընտրանքային սխալը, ինչի 

առկայությունն անխուսափելի է հետազոտությունների ժամանակ: 

Արդյունքում` ԱՀ ստացված տվյալների համեմատությամբ 

Մարդահամարը լավագույն այլընտրանքային աղբյուրներից է: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

ԱՀ արդյունքներով (ԱՄԿ մեթոդաբանությամբ) հաշվարկված 

ցուցանիշը նախնական հրապարակումից հետո կարող է ենթարկվել 

ճշգրտման: 
 

Հրապարակված տվյալների փոփոխություններն ուղեկցվում են 

բացատրական ծանոթագրություններով: 

5 .Մատչելիություն 

5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 

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 
 

Ինտերնետային հասցե 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են 

հայերեն (ամբողջական), ռուսերեն և անգլերեն հետևյալ հասցեով. 
http://www.armstat.am/am/?nid=82 

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

ԱՀ տվյալների բազան պարունակում է անհատական 

անվանազերծված տվյալներ, որոնք համապատասխան կարգով 

պահպանվում և արխիվացվում են: 

5.3 Այլ տեղեկատվություն Արմստատի պաշտոնական կայքի «Վիճակագրություն» հատվածի 

«Մեթատվյալներ ենթահատվածում առկա է նաև լրացուցի 

փաստաթղթավորում Արժույթի միջազգային հիմնադրամի Տվյալների 

Տարածման Հատուկ Ստանդարտին համապատասխան, հայերեն, 

ռուսերեն և անգլերեն, հետևյալ հասցեով` 
https://www.armstat.am/am/?nid=549: 

5.4 Այլ տեղեկատվություն Ցուցանիշների հրապարակումն ուղեկցվում է մեթոդաբանության 

նկարագրությամբ, որն առավել մանրամասն ներկայացված է 

«Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում» 

վիճակագրական ժողովածուում և առանձին թեմատիկ 

հրապարակումներում: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

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

 

http://www.armstat.am/am/?nid=82
https://www.armstat.am/am/?nid=549
http://www.armstat.am/am/?nid=247
http://www.armstat.am/am/?nid=247
https://www.armstat.am/am/?nid=373

