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Հետազոտության փորձագետ՝

ս․գ․դ․ Մ․Ի․Զասլավսկայա

Ստեղծարար էկոհամակարգը բնութագրող տնտեսական ցուցանիշների ընտրության  

հարցում աջակից՝

Հ․Միքայել յան, Կովկասյան ինստիտուտի փորձագետ

«Ստեղծարար տնտեսության մեջ երիտասարդների զբաղվածության ներուժը 
և զարգացման հեռանկարները» հետազոտության նպատակն է բացահայտել, թե 
Հայաստանում ինչպիսին է ստեղծարար տնտեսության ճյուղերում երիտասարդների 
զբաղվածության ապահովման հնարավորությունները: Իրականացվել է մասնագիտական 
գրականության ուսումնասիրություն, տնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն, 
հարցումներ ավելի քան 600 երիտասարդների շրջանում, ինչպես նաև որակական 
հարցազրույցներ փորձագետների և ստեղծարար ճյուղերի ներկայացուցիչների շրջանում: 

Հետազոտությունը իրականացրել է Երիտասարդական ուսումնասիրությունների 
ինստիտուտը 2017-2018 թվականներին: 



ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ

Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը շնորհակալություն է 
հայտնում ՀՀ Սպորտի և երիտասարդության նախարարությանը Երիտասարդական 
ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից իրականացվող հետազոտությունը 
ֆինանսավորելու համար։ 

Շնորհակալություն ենք հայտնում հետազոտությանը մասնակցած երիտասարդներին, 
ստեղծարար տնտեսության բոլոր ճյուղերի ներկայացուցիճներին, երիտասարդության 
ոլորտի շահագրիգռ կողմերին՝ քաղաքականություն մշակողներին, առանցքային 
տեղեկատուներին կարևոր տեղեկատվությամբ մեզ հետ կիսվելու համար: 

Շնորհակալություն ենք հայտնում հաշվետվության բոլոր համահեղինակներին: 

Ինչպես նաև ցանկանում ենք շնորհակալություն հայտնել հետազոտությանը 
ներգրավված բոլոր մարդկանց և կառույցներին, որոնք նպաստել են հետազոտության 
գաղափարի առաջադրմանը, մեթոդաբանության մշակմանը, դաշտային աշխատանքի 
իրականցմանը, արդյունքների հավաքագրմանը, տվ յալների մշակմանը, արդյունքների 
վավերացման գործընթացներին։

Շնորհակալություն ենք հայտնում ՀՀ վիճակագական կոմիտեին տվ յալների ստացման 
գործում ցուցաբերած աջակցության համար: 

Շնորհակալություն ենք հայտնում Դի-Վի-Վի Ինթերնեյշնալի հայաստանյան 
մասնաճյուղին հետազոտության արդյունքների վալիդացման նպատակով հանրային 
քննարկումների կազմակերպման համար: 
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման 
ռազմավարությունում, արդյունաբերական քաղաքականության ուղղորդող տեսլականը 
Հայաստանը բարձրարժեք և գիտատար ապրանքների և ծառայությունների արտադրության 
երկիր դարձնելն է, որի առանցքը ստեղծագործ մարդկային կապիտալն է: Հաշվի առնելով 
տնտեսության համակարգային զարգացման կարևորությունը` արդյունաբերական 
ռազմավարությունը դիտարկվում է տնտեսության համակողմանի զարգացման 
տեսլականի և տնտեսության այլ հատվածների զարգացման առաջնահերթությունների 
համատեքստում1:

Ստեղծագործական արդյունաբերության զարգացումը կարևորվում է ինչպես տեղական 
իշխանությունների, այնպես էլ միջազգային կազմակերպությունների կողմից:

Հայաստան-ՄԱԿ զարգացման աջակցության 2016-2020 թթ. ծրագրի ակնկալվող 
արդյունքների մեջ նշվում է` «1.Ենթակաուցվածքի մոդեռնիզացիա և տնտեսական 
հնարավորությունների հասանելիության ապահովում խոցելի խմբերի և սահմանային 
համայնքների համար՝ նաև մշակույթի և ստեղծարար արդյունաբերական ոլորտների ու 
մշակութային տուրիզմի զարգացման միջոցով»2:

Ըստ պաշտոնական վիճակագրական տվ յալները, ինչպես նաև հետազոտական 
արդյունքները, երիտասարդների զբաղվածության մակարդակը միջինում կազմում է 
շուրջ 32%, իսկ գործազրկությունը՝ 28%: Ընդ որում, այս ցուցանիշները, շատ փոքր 
տատանումներով՝ 1-2% չափով, վերջին 10 տարիների ընթացքում նույնն են մնացել՝ 
չնայած տարվող պետական, միջազգային ծրագրերի և ներդրումների:

2017թ. Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտը իրականացրել 
է՝ «Ստեղծարար տնտեսության մեջ երիտասարդների զբաղվածության ներուժը և 
զարգացման հեռանկարները» հետազոտությունը: Հետազոտության նպատակն է 
բացահայտել, թե Հայաստանում ինչպիսին է ստեղծարար տնտեսության ճյուղերում 
երիտասարդների զբաղվածության ապահովման հնարավորությունները: Իրականացվել 
է մասնագիտական գրականության ուսումնասիրություն, տնտեսական ցուցանիշների 
վերլուծություն, հարցումներ շուրջ 600 երիտասարդների շրջանում, ինչպես նաև որակական 
հարցազրույցներ փորձագետների և ստեղծարար ճյուղերի ներկայացուցիչների շրջանում: 

Հաշվետվությունը բաղկացած է 3 հիմնական մասերից և եզրակացություններից և 
առաջարկություններից: Առաջին մասում ներկայացված է ստեղծարար տնտեսության 
հայեցակարգի զարգացման պատմությունը, նկարագրվում է հայեցակարգի 
մանրամասները, ինչպես նաև ստեղծարար մտածողության մեկնաբանման տեսական 
հիմքերը: 

Մաս 2-ում ներկայացված են Հայաստանի ստեղծարար տնտեսության ճյուղերը բնութագրող 
վիճակագրական տվ յալներ:

Մաս 3-ում ներկայացված են հարցման արդյունքների վերլուծությունը:

Հետազոտության արդյունքների հիման վրա մշակվել են եզրակացություններ և 
առաջարկություններ: 

Հետազոտության արդյունքների ճշգրտման նպատակով իրականացվել են հանրային 
քննարկումներ Երևանում և մարզերում ինչպես փորձագետների, այնպես էլ երիտասարդների 
շրջանում: 

1 http://www.gov.am/files/docs/1322.pdf, էջ 56
2 http://www.un.am/up/file/Armenia%20-%20UNDAF%202016-2020%20-%20ENG.pdf, էջ 18 

http://www.un.am/up/file/Armenia%20-%20UNDAF%202016-2020%20-%20ENG.pdf
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Մաս 1.Ստեղծարար տնտեսության հայեցակարգը աշխարհում

ԳԱԼՍՏՅԱՆ Մ․ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ՄՏԱԾՈՂՈՒԹՅԱՆ 
ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ ՏԵՍԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

Մտածողության սոցիոլոգիական հասկացումը
Մտածողությունը սահմանվում է որպես գաղափարների շրջապտույտի սոցիալական 

գործընթաց, որը տեղի է ունենում սոցիալական ակտորների հաղորդակցման արդյունքում: 

Մտածողությունը, լինելով գաղափարների շրջապտույտի գործընթաց, իր մեջ ներառում 
է մի քանի միկրոգործընթացներ`

	գաղափարների արտադրություն
	գաղափարների ինտերնալիզացիա
	գաղափարների էքստերնալիզացիա
	գաղափարների ինստիտուցիոնալիզացիա

Մտածողության ընթացքում մենք սովորաբար ընկալում ենք շրջակա միջավայրը 
և այն դարձնում ենք մեր ներքինը: Դա հենց ինտերնալիզացիայի գործընթացն է: 
Էքստերնալիզացիան գիտակցության ներսում արտադրված գաղափարների դուրս 
բերումն է սոցիալական մակարդակ: Այս գործընթացը հիմնված է կենսաշխարհի 
վրա և ըստ էության վերջինիս դրսևորումն է: Ինստիտուցիոնալիզացիան հնարավոր 
է միայն հաղորդակցության միջոցով: Հաղորդակցությունների միջոցով տեղի է 
ունենում կենսաշխարհների ինտերսուբյեկտիվացում, որն էլ բերում է անձնական  
էքստերնալիզացված գիտելիքի` սոցիալական ստատուսի ձեռքբերմանը: Այդ ստատուսն էլ 
հենց գիտելիքի ինստիտուցիոնալիզացիան է: 

Համաձայն Մանհեյմի իմացության գործընթացները դե ֆակտո զարգանում են ոչ 
թե բնական գործընթացներին համապատասխան կամ էլ մաքուր տրամաբանական 
հաջորդականությամբ, այլ մտածողության ծագումն ու ձևավորումը որոշում են 
վերտեսական գործոնները, որոնք կոչվում են կեցության գործոններ:

Գիտակցության կոնկրետ բովանդակությունը որոշող գործոններն ունեն ոչ թե 
ծայրամասային իմաստ, այլ մտնում են գաղափարների ձևի և բովանդակության մեջ և 
մեծապես պայմանավորում մեր փորձի ու դիտարկման բովանդակությունը, ծավալը ու 
ինտենսիվությունը, մի խոսքով, այն, ինչ կոչում ենք իմացության ասպեկտ (Evers, H.-D. 
2002. Knowledge society and the knowledge gap): 

Անդրադառնանք այն սոցիալական գործընթացներին, որոնք ազդում են իմացության 
գործընթացի վրա՝

	կենսական փորձի ձևավորումը հնարավոր է դարձնում խնդրի ձևակերպումը, 
	ճանաչող սուբյեկտի կամային գործողություններով են ընտրվում տվյալները, 
	խնդիրների բնույթի վրա էականորեն ազդում են կենսական ուժերը:
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Սակայն պետք է ի նկատի ունենալ այն հանգամանքը, որ այդ կենսական ուժերը 
անհատական բնույթ չեն կրում, դրանք կոլեկտիվի կամքի հիմքում են ընկած, որը վեր է 
անհատական մտածողությունից: Ուստի ավելի պարզ է դառնում, որ մտածողությունն 
ու գործողությունը չեն կարող ճիշտ հասկացվել, եթե հաշվի չառնենք կեցությամբ դրանց 
պայմանավորվածության փաստը և այն, որ դրանք ձևավորվում են կոլեկտիվի ներսում:

Եթե դիտարկենք մտածողությունը նրա բաղադրամասերի հետ միասին, ապա ըստ 
Մանհեյմի վերջիններից տեսանկյունը որոշում է, թե ինչպես է անհատը տեսնում օբյեկտը, 
ինչպես է այն ձևավորվում մտածողության մեջ: Այն ավելին է, քան մտածողության ֆորմալ 
սահմանումը, այն նաև որակական կողմն է հաշվի առնում: Հասկացությունը հաջորդ 
բաղադրատարրն է մտածողության մեջ: Նույն հասկացությունը տարբեր սոցիալական 
դիրքերին պատկանող մարդկանց մոտ տարբեր իմաստ ունի: “Ազգային ոգի” կոնսերվատիվ 
հասկացությունը ձևավորվել է որպես “ժամանակի ոգի” առաջադիմական հասկացությանը 
հակադրություն: Ուստի որոշակի հասկացություններ անմիջականորեն բացահայտում 
են տարբեր սոցիալական շերտերին բնորոշ ասպեկտները: Որոշակի հասկացության 
բացակայությունը նշանակում է ոչ միայն որոշակի տեսակետի, այլև մի շարք կենսական 
խնդիրների նկատմամբ դինամիկ հետաքրքրության բացակայությունը:

«Մտածողության մոդելը» հաջորդ գործոնն է, որը բնորոշում է մտածողության ասպեկտը, 
այսինքն` այն մոդելները, որոնց վրա հիմնվում է անհատը օբյեկտն ուսումնասիրելիս: 
Պարզաբանելու համար հեղինակը օրինակ է բերում այն, որ բնական գիտությունների 
տիպաբանության ձևավորումից և դրա հիման վրա կատեգորիաների և մտածողության 
մոդելների մշակումից հետո հույս ծագեց, թե այն կիրառելի կլինի նաև այլ ոլորտների 
նկատմամբ, օրինակ, սոցիալական: Սակայն չարդարացան այդ հույսերը: Այնպես որ ամեն 
մի ձևավորված հարցի և պատասխանի ետևում առկա է մտածողության որոշակի մոդել:

Հատկանշական է, որ Մանհեյմի հիմնական հետաքրքրությունը կապված էր 
գաղափարախոսություն երևույթի հետ: Մանհեյմը տարբերակում էր գաղափարախոսության 
մասնակի, տոտալ և ընդհանուր հասկացություններ` ընդդիմախոսի մտածողության 
միայն մի մասը ներկայացնող գաղափարախոսություն, գաղափարախոսություն, որ 
ներկայացնում է ընդդիմախոսի ամբողջական մտածողությունը, գաղափարախոսություն, 
որը բնութագրում է ինչպես ընդդիմախոսի, այնպես էլ մեր սեփական մտածողությունը:

Ըստ նրա գիտելիքի սոցիոլոգիան ձգտում է հասկանալ մտածողությունը պատմական և 
սոցիալական իրավիճակի հետ նրա կոնկրետ կապի մեջ: Այսպիսով մտածում են ոչ թե մարդիկ 
որպես այդպիսին և ոչ էլ մեկուսացված անհատներն են իրականցնում մտածողության 
գործընթացը, մտածում են մարդիկ որոշակի խմբերում, որոնք տիպիկ իրավիճակներին 
անվերջ արձագանքելու հետևանքով մշակել են մտածողության առանձնահատուկ ոճ: Եվ 
այսպես այն փաստը, որ յուրաքանչյուր անհատ ապրում է հասարակությունում, ստեղծում է 
նրա համար երկակիություն.նախ անհատը գտնում է արդեն կազմավորված իրավիճակներ, 
հետո նրանում բացահայտում է մտածողության և վարքի արդեն ձևավորված մոդելներ: 
Մանհեյմն այստեղ ներմուծում է «ռել յացիոնիզմ» հասկացությունը (տարբերենք այն 
ռել յատիվիզմից): Ռել յացիոնիզմը նշանակում է, իմաստային միավորները փոխկապված 
են միմյանց հետ և պայմանավորում են միմյանց նշանակությունը միայն տվ յալ իմաստային 
համակարգի ներսում և հետևաբար կապված են միմիայն տվ յալ պատմական պայմանների 
հետ: Այլ կերպ ասած, չկա բացարձակ ճշմարիտ գաղափար, կան միայն հարաբերականորեն 
ճշմարիտ գաղափարներ, որոնք ճշմարիտ են միայն տվ յալ պատմական պայմաններում: 
Գիտելիքը միշտ էլ որոշակի դիրքով պայմանավորված գիտելիք է: Այսպիսով,  
մտածողության օբյեկտը դառնում է ավելի հասկանալի բազմազան հեռանկարների 
կուտակման արդյունքում, որոնցում այն կարելի է դիտարկել: Այստեղ է գիտելիքի 
սոցիոլոգիայի դերը. այն նպաստում է մարդկային երևույթները ճիշտ հասկանալու համար 
ուղիներ փնտրելուն և գտնելուն:
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Հայկական հասարակագիտական մտքի պատմության մեջ կա մի անուն, որին ևս պետք 
է դասել գիտելիքի սոցիոլոգիայի տեսաբանների շարքին. դա Միքայել Վարանդյանի անունն 
է: 

Վարանդյանն առանձնացնում է “գաղափար” հասկացությունը և նշում, որ կան 
ուժ-գաղափարներ և խթան-գաղափարներ3: Այսինքն` գոյություն ունեն պրոգրեսիվ 
գաղափարներ, որոնք, որպեսզի իրականություն դառնան, պետք է հիմնվեն ռեալ 
իրավիճակի վրա, արտահայտեն հասարակության իրական վիճակը և ուղղորդեն, 
նախանշեն նրա զարգացման ուղղությունը: Իսկ յուրաքանչյուր գործընթաց, զարգացում 
հետևանք, արդյունք է միաժամանակ երկու գործոնների կամ, ինչպես Վարանդյանն է 
ասում, ազդակների` 

	 իրերի էվոլ յուցիա, 
	 գաղափարների էվոլ յուցիա: 

Ըստ Վարանդյանի ուժ-գաղափարների առաջ քաշողները պետք է լինի 
մտավորականությունը, որը պետք է արձագանքի հասարակությանը հուզող խնդիրներին` 
առաջարկելով դրանց լուծման իրենց տարբերակները: Վարանդյանի ուժ-գաղափարը 
համահունչ է Կոնտի հայտնի մտքին, որ սոցիոլոգներն են ձևակերպում հասարակության 
զարգացման ուղղությունները:

Մտածողության հոգեբանական հասկացումը 
Համաձայն հոգեբանության՝ մտածողությունը տեղի է ունենում գիտակցության 

փակ ոլորտում: Արդյունքում՝ մտածողությունը հանգում է գիտակցության փակված 
կառուցվածքներում մտքերի շարժման հետ: Մատերիալիստական հոգեբանությունը 
մտածողությունը դիտում է որպես գործընթաց, որը ձևավորվում է կյանքի հասարակական 
պայմաններում, ձեռք է բերում ներքին մտային գործողությունների բնույթ: 

Մտածողությունը մարդկային գիտակցության ամենաբարձր մակարդակն է: 
Հնարավորություն է տալիս գիտելիք ստանալ այն օբյեկտների, հատկությունների իրական 
աշխարհի հարաբերությունների մասին, որոնք չեն կարող ընկալվել գիտակցության 
զգայական մակարդակով:

Մտածողությունը ունի ակտիվ և պրոբլեմային բնույթ: Այն ուղղված է խնդրի լուծմանը: 

Առանձնացվում են մտային գործընթացի հետևյալ փուլերը.
1� Պրոբլեմային իրավիճակի գիտակցում. ի հայտ է գալիս ինչ-որ բանի պակասության 

մասին տեղեկատվության առկայության գիտակցում: Դա մտածողության սկիզբը չէ, 
քանի որ պրոբլեմային իրավիճակի գիտակցումը իր մեջ ներառում է նախնական մտային 
գործընթաց:

2� Նախնակալ լուծման որպես վարկածի գիտակցում. ներառում է լուծման 
տարբերակների որոնումը:

3� Վարկածի ստուգման փուլ. ուղեղը անմիջապես դիտարկում է իր բոլոր կողմ և դեմ 
վարկածները և ենթարկում է բազմակողմանի ստուգման:

4� Պրոբլեմի լուծում- դրված հարցի պատասխանի ստացում կամ ներկայացված խնդրի 
լուծում:

Ստեղծագործական մտածողությունը որպես մտածողության տեսակ
Անդրադառնանք ստեղծագործական զբաղվածության համար մտածողության 

տեսակների սահմանումներին՝

3 Վարանդեան Մ., Հոսանքներ, էջ 11
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Դիվերգենտ մտածողություն - մտածողության յուրահատուկ տեսակ, որը ենթադրում է, 
որ նույն հարցին հնարավոր է բազմաթիվ ճիշտ և համարժեք պատասխաններ:

Կոնվերգենտ մտածողությունը-մտածողության տեսակ, որը ենթադրում է, որ գոյություն 
ունի խնդրի միայն մեկ ճիշտ լուծում: (Կարող է լինել պահպանողական կամ «կոշտ» 
մտածողության հոմանիշ):

Ստեղծագործ մտածողություն - մտածողության տեսակներից մեկը, որին բնութագրա-
կան է սուբյեկտային նոր ապրանքի և նոր կերպարի ստեղծումը դրա ստեղծման 
ճանաչողական գործունեության ընթացքում: Դրանք վերաբերում են մոտիվացիա-
ներին, նպատակներին, գնահատականներին և իմաստներին: Ստեղծագործ 
մտածողությունը տարբերվում է պատրաստի գիտելիքի և ունակությունների 
օգտագործման գործընթացից, որը կոչվում է ռեպրոդուկտիվ մտածողություն: 

Քննադատական մտածողություն - իրենից ներկայացնում է առաջարկված որոշումների 
ստուգում՝ նպատակ ունենալով սահմանել դրանց հնարավոր օգտագործման ոլորտները:

Մտածողության ձևերը - դա ճանաչողական մեխանիզմների յուրահատկությունների 
դրսևորումն է խնդիրների լուծման, հարցերի պատասխանների որոնման ժամանակ: 
Դրանք դասակարգվում են տարբեր հիմքերով. Ըստ զարգացման գենեզիսի, լուծվելիք 
հարցերի բնույթի, նորարարության և օրիգինալության մակարդակի, մտածողության 
միջոցի, մտածողության ֆունկցիաների և այլն[Теплов, էջ4]:

Օրինակ՝ ըստ լուծվելիք խնդիրների բնույթի տարբերվում են.
Տեսական մտածողություն - մտածողություն տեսական հիմնավորումների և 

եզրակացությունների հիման վրա: Տեսական մտածողությունը օրենքների և կանոնների 
ընդունումն է: 

Պրակտիկ մտածողություն - մտածողություն, որը հիմնված է հիմնավորումների և 
եզրակացությունների վրա, որոնց հանգել են պրակտիկ խնդիրների լուծման ժամանակ:

Ըստ նորարարության և օրիգինալության մակարդակի տարբերում են.
Ռեպրոդուկտիվ մտածողություն - մտածողություն կերպարների և համոզմունքների 

հիման վրա, որոնք գալիս են անորոշ ինչ-որ աղբյուրներից: 
Պրոդուկտիվ մտածողություն- մտածողություն ստեղծագործ պատեկրացման հիման 

վրա: 
Ըստ ֆունկցիաների տարբերում են.
Քննադատական մտածողությունը ուղղված է այլ մարդկանց պնդումներում 

թերությունների բացահայտմանը: 
Ստեղծագործ մտածողությունը կապված է սկզբունքորեն նոր գիտելիքի 

բացահայտման հետ, սեփական օրիգինալ գաղափարների ընդհանրացման հետ այլ ոչ 
թե ուրիշների մտքերի գնահատման: 

Ստեղծարար մտածողության մեկնաբանման մի շարք տեսություններ, քանի որ ինքնին 
ստեղծագործական մտածողությունը մի շարք գործոնների արդյունք է:

Ստեղծագործության ամենահին մոդելներից մեկը ստեղծվել է Ժ.Պ. Գիլֆորդի 
կողմից: Սկզբում Գիլֆորդը փորձում էր ստեղծել ինտելեկտի մոդել որպես ամբողջ՝ 
արդյունքում ստեղծելով նաև ստեղծագործականության մոդել: Գիլֆորդը ենթադրում 
է, որ յուրաքանչյուր մտավոր գործողություն բաղկացած է երեք առանձին մասերից 
`գործողություն, բովանդակություն և արդյունք: Ըստ նրա գոյություն ունի հինգ տեսակի 
գործողություն, չորս տեսակի բովանդակություն և վեց տեսակի արդյունք, որոնք ընդգրկում 
են ընդհանուր առմամբ հարյուր քսան տարբեր տիպի մտավոր գործողություներ (նա ավելի 
ուշ այդ թիվը հասցրեց հարյուր ութսուն տարբեր մտավոր գործողությունների): Այս մեկ 
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հարյուր քսան մտավոր գործողությունները Գիլֆորդը սահմանեց որպես մի յուրահատուկ 
գործողություն՝ որպես «դիվերգիենտ արդյունք» և որպես ստեղծագործության կենսական 
բաղադրիչ: Դիվերգիենտ արդյունքը զուգորդված է բովանդակությամբ և արդյունքով, 
ստեղծելով 24 հնարավորություններ, որոնք Գիլֆորդը միասնականորեն անվանեց 
«դիվերգիենտ մտածողություն»: Հենց դիվերգենտ մտածողությունն է նա կապում 
ստեղծագործելու ունակության հետ:

Գիլֆորդը առաջ քաշեց ստեղծարարության բաղադրիչների առաջին մոդելը: Նա 
բացատրեց, որ ստեղծարարությունը նշանակում է՝

1. Խնդիրների զգայունությունը կամ խնդիրները ճանաչելու ունակությունը:
2. Սահունություն, որը ներառում է
ա. Գաղափարական սահունություն կամ արագորեն առաջ բերելու պահանջներ 

ներկայացնող տարբեր գաղափարներ:
բ. Ասոցացված սահունություն կամ բառերի ցանկի առաջ քաշման ունակություն, 

որոնցից յուրաքանչյուրը կապված է տվ յալ բառի հետ:
գ. Արտահայտված սահունություն կամ բառեր կազմակերպելու ունակություն, ավելի 

մեծ միավորներ, ինչպիսիք են արտահայտությունները, նախադասությունները և 
պարբերությունները:

3. Ճկունություն, որը ներառում է
ա. Սպոնտան ճկունություն կամ ճկունություն ցուցաբերելու ունակություն:
բ. Հարմարվողական (Adaptive) ճկունություն կամ ունակություն արտադրելու 

ունակություններ, որոնք բարձր որակի են:
Ջ. Գիլֆորդը իր վերջին աշխատություններում առանձնացնում է ստեղծարարության 6 

պարամետրեր.
1.հնարավորություն հայտնաբերել և ձևակերպել խնդիրը, 
2. մեծ թվով գաղափարներ առաջարկելու ունակություն (հոսունություն), 
3. տարբեր գաղափարներ առաջադրելու ունակություն (ճկունություն), 
4.ազդակներին ոչ ստանդարտ պատասխանելու ունակություն (օրիգինալություն), 
5. ունակություն օբյեկտը կատարյալ դարձնել՝ դետալներ ավելացնելով
6.խնդիրներ լուծելու ունակություն (վերլուծելու և սինթեզելու ունակություն):

Հաջորդ տեսությունը, որին կարելի է անդրադառնալ՝ Ք. Անսոուրթի տեսությունն է, որը ի 
տարբերություն Գիլֆորդի, ընդգծում էր, որ կոնտեքստը կարևոր գործոն է ստեղծագործական 
մտածողության համար: Ըստ նրա շարժառիքը կարևոր գործոն է ստեղծագործականության 
համար: Կիրառելով խնդիրների և շարժառիթների տարբեր տիպեր, Ք. Անսոուրթը մշակել է 
մատրիցա՝ բաժանելով ստեղծարարությունը 4 արխետիպերի՝

Բաց

Խնդրի տիպ

Ակնկալվող ստեղծարարություն 
(Expected creativity)

Ներգործող ստեղծարարություն 
(Proactive creativity)

Փակ 
Արձագանքող 
ստեղծարարություն 
(Responsive creativity)

Աջակցող ստեղծարարություն 
(Contributory creativity)

Արտաքին ազդակ Ներքին ազդակ 
Գծապատկեր 1.     Ստեղծարարության տիպերը ըստ  Ք. Անսոուրթի
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Արձագանքող ստեղծարարություն` Արտաքին ազդակով պայմանավորված հիմնված 
է փակ խնդրի վրա, ստեղծագործական այս տեսակի ստեղծագործական ներուժի 
համար ամենալավ հնարավորությունն ունի, հաճախ դիտվում է մասնագիտական և 
մասնագիտական սցենարներում:

Ակնկալվող ստեղծարարություն՝ Արտաքին ազդակով պայմանավորված բաց խնդրի 
տեսքով, ստեղծագործականության այս տեսակը առավել հաճախ երևում է արվեստի և 
պոեզիայի այն դեպքերում, երբ խնդիրը ինքնաբացահայտումն է:

Աջակցող ստեղծարարություն. Ներքին շարժառիթներով պայմանավորված հիմնված 
փակ խնդրի վրա, այս ստեղծարարության այս տեսակը դրսևորվում է սեփական կամքով և 
ոչ թե պարտադրվում է բացառիկ շարժառիթով:

Ներգործող ստեղծարարություն. Ներքին ազդակների վրա հիմնված բաց խնդրի տիպ, 
այս ստեղծարարությունն այն է, երբ պետք է գտնել անորոշ խնդրի լուծում: Հաճախ սպոնտան 
ստեղծարարության հոմանիշն է, քանի որ խնդիրը ակնհայտ չէ, բայց հայտնաբերվել է և 
ստեղ-ծարար կերպով ամրագրված:
Ռ. Ստերնբերգի և Դ. Լավերտի կողմից առաջարկված տեսությունը հանդիսանում է վերջին 
ժամանակներում ի հայտ եկած տեսություններից: Հեղինակները տալիս են կրեատիվ 
մարդու իրենց սահմանումը: Նա կարողանում է զբաղվել անհայտ կամ քիչ հայտնի 
գաղափարներով, շրջապատին ընդդիմանալ, չհասկանալ և չընդունել, պնդել կոնկրետ 
գաղափարներ և «վաճառել դրանք բարձր գնով»: Կարևորը սկզբնական գաղափարների 
զարգացման պոտենցիալը և հնարավոր պահանջարկը ճիշտ գնահատելն է: 
Կրեատիվությունը ենթադրում է գիտակցված ռիսկի դիմելու ունակություն, խոչընդոտները 
հաղթահարելու պատրաստակամություն, ներքին մոտիվացիա, անորոշության 
նկատմամբ հանդուրժողականություն և շրջապատողների կարծիքին հակադրվելու 
պատրաստակամություն: Կրեատիվության պարտադիր գործոն է հանդիսանում 
ստեղծագործական միջավայրի առկայությունը:

Կան կրեատիվության էքսպլիցիտային մի շարք տեղություններ, որոնք 
հիմնված են հիմնականում սոցիալ-հոգեբանական այնպիսի տեսությունների վրա, 
ինչպիսիք են հոգեվերլուծական, բիհևիորիստական, հումանիստական, զարգացման, 
պատմաչափողական, համակարգային և ճանաչողական տեսությունները: Կրեատիվության 
ուսումնասիրությունները, տեսությունները և սահմանումները շեշտադրում են դրա 4 
բանալի կոմպոնենտները, որը ընդունված է անվանել «4P»-եր՝ անձ, ապրանք, գործընթաց 
և միջավայր: Կրեատիվության վաղ ուսումնասիրություններում 4-րդ կոմպոնենտը՝ 
միջավայրը անտեսվել է հեղինակների կողմից, սակայն հետագայում այն սկսեցին մյուս 
երեք կոմպոնենտներին հավասար կարևորել: 

20-րդ դարի վերջին կրեատիվության վերաբերյալ հետազոտությունները շարժվեցին 
դեպի ավելի ինտեգրատիվ մոդելներ, որոնք նույն շրջանակում ներառում էին անձնական, 
ճանաչողա-կան, սոցիալական և մշակութային գործոնները: Այսօր կրեատիվության 
հետազոտողները հակված են համաձայնվել, որ անձը, ապրանքը, գործընթացը և 
միջավայրը փոխկախված են և միասին ամբողջականություն են կազմում: 

Ֆինկեն (1992) կրեատիվ ճանաչողության համար առաջարկել է ամբողջական և 
հասկանալի բացատրական շրջանակ՝ Geneplore-ի մոդելը: Այս մոդելի համաձայն, նոր և 
օգտակար գաղափար-ների զարգացումը հանդիսանում է գեներացնող գործընթացների 
միջև փոխազդեցություն, որում անհատական կոնստրուկտների մտային ներկայացումը 
կոչվում է նախահնարամիտ կառուցվածք և փնտրողական գործընթացի, որում այդ 
կառուցվածքները օգտագործվում են, որպեսզի հորինվեն կրեատիվ գաղափարներ:

Կրեատիվ ճանաչողության առավել վիճելի խնդիրներից է հանդիսանում կրեատիվ 
գործընթացներում նախկին գիտելիքի և փորձի դերը: Որոշ հետազոտողներ ընդգծում 
են ոլորտի վերաբերյալ գիտելիքի և փորձի կարևորությունը այն դեպքում, երբ մյուսները 
գտնում են, որ գիտելիքը կարող է սահմանափակող գործոն հանդիսանալ նոր գաղափարի 
ստեղծման համար: Ռունկոն առաջարկել է հայացքների միախառնում՝ պնդելով, որ 
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տեղեկատվությունը, գիտելիքը և փորձը կարող են օգտակար լինել, բայց կարող են երբեմն 
արգելակել կրեատիվ մտածողությունը:

Մեծ հաշվով, կոգնիտիվ գիտնականները այն կարծիքին են, որ կրեատիվությունը 
ծնվում է սովորական մտային գործընթացներից, որոնք օգտագործվում են ոչ կրեատիվ 
գործունեության մեջ: 

Կրեատիվ կոգնիտիվությունը ազդել է կրեատիվության ժամանակակից մոտեցման 
վրա որպես բոլոր մարդկանց ներքին պոտենցիալ և որպես կարևոր հնարավորություն 
արձագանքել խնդիրներին:

Այս մոտեցումը վկայում է, որ բոլոր մադիկ ունեն ստեղծագործական պոտենցիալ, 
որոնք հիմնված են սովորական ճանաչողական գործընթացների վրա և հետևաբար այն 
կարելի է զարգացնել կրթության ոլորտում և վերապատրաստման դեպքում: 

Կրեատիվության հետազոտողները միավորել են վաղ մոտեցումները, ինչպիսին է 
կրեատիվ կոգնիտիվը, նորերի հետ, ինչպես օրինակ՝ սոցիոմշակութային մոտեցումները՝ 
առաջարկելով ավելի ինտեգրատիվ տեսություններ մարդկային կրեատիվության 
ուսումնասիրման համար:

Անդրադառնանք դրանցից որոշներին.
1. Հարինգտոնը (1990) առաջարկել է մարդկային կրեատիվության էլկոլոգիական 

մոդելը՝ հիմնված կենսաբանական էկոհամակարգերի վրա, որպեսզի միավորի 
կրեատիվության ներքին հոգեբանական, միջանձնային և սոցիալական ասպեկտները:

2. Ստերնբերգը և Կուբարտը առաջարկել են ինվեստիցիաների տեսությունները՝ 
պնդելով, որ 6 գործոններ են նպաստում կրեատիվության արդատրողականությանը. 
ինտելեկտուալ գործընթացները, գիտելիքը, ինտելեկտուալ ոճը, անհատականությունը, 
մոտիվացիան և միջավայրային կոնտեքստը:

3. Ֆելդմանը թվարկել է հետևյալ ասպեկտները, որոնք կարող են ազդել կրեատիվ 
գործընթացի վրա. ճանաչողական գործընթացները, սոցիալական և էմոցիոնալ 
գործընթացները, ընտանեկան ասպեկտները, կրթություն և նախապատրաստում՝ ֆորմալ 
և ոչ ֆորմալ, ոլորտի և դաշտի բնութագրիչները, սոցիալ-շմակութային կոնտեքստի 
ասպեկտները, պատմական ուժերը՝ իրադարձությունները և միտումները:

4. Ջոն Ստեիները պնդում էր, որ կրեատիվությունը հանդիսանում է համատեղ 
գործունեություն: Այսպես, կրեատիվ գործընթացները կամ գաղափարները չեն 
զարգանում առանձին ուղեղի շրջանակներում, այլ հիմնականում փոխազդեցությունների 
միջոցով, որոնք տեղի են ունենում անհատականությունների միջև սոցիալ մշակութային 
կենտեքստում:

Բացի կրեատիվության գիտական տեսություններից՝ էքսպլիցիտային տեսություններից, 
իմպլիցիտային տեսությունները հետազոտողների հետաքրքրությունը սկսեցին շարժել  
1985-1986թթ-ին: Ռունկոն (1999) սահմանեց իմպլիցիտային տեսությունները որպես 
«ոչ գիտնական մարդկանց կարծիքներ և հայացքներ: Դրանք հաճախ հանդիսանում են 
ոչ թե ընդհանուր, այլ անհատական և նրանք չեն կարող լինել թեստավորման համար 
թույլատրելի ձևի մեջ»: Պլուկերի և Ռունկոյի խոսքերով, երբ մարդիկ զբաղվում են կրեատիվ 
գործունեությամբ «իրենց մտքերը և գործողությունները ղեկավարվում են կրեատիվության 
անձնական սահմանումով և համոզմունքով, թե ինչպես խթանեն և գնահատեն 
կրեատիվությունը, որը կարող է շատ տարբեր լինել տեսություններից, որոնք զարգացվել 
են կրեատիվության փորձագետների կողմից»:

Այս կերպով, ուսուցիչները իմպլիցիտային տեսության միջոցով կարող են խթանել կամ 
խոչընդոտել ուսանողների կրեատիվ մտածողությունը և պետք է ուշադրության կենտրոնում 
լինեն ցանկացած կրթական ծրագրում: 
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Ստեղծարար մտածողությանը նպաստող էկոհամակարգ 

Ծանոթանալով, մտածողության, ստեղծարար մտածողության առանձնահատկություններին 
տեսական տարբեր մոտեցումների հեռանկարում, այժմ անդրադառնանք, միջավայրային 
այն գործոններին, որոնք ըստ փորձագիտական գնահատականների կարևոր և որոշիչ են 
Հայաստանում ստեղծարար մտածողության ձևավորման համար:

Կրթական համակարգը միանշանակ դիտվում է որպես ստեղծարար մտածողության 
ձևավորմանը նպաստող որոշիչ գործոն: Այդ տեսանկյունից, ինչպես նշում են ոլորտի 
փորձագետները, Հայաստանում գործող դպրոցները և մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունները շատ անելիքներ ունեն: Խնդիրը կայանում է ինչպես կրթական 
ծրագրերի, դասավանդման մեթոդների, այնպես էլ կրթական միջավայրի մեջ: Բացի դա, 
կարիք կա նաև այլընտրանքային կրթական մոդելների մշակման և կիրառման: 

Լեզվամտածողությունը ևս կարևոր հանգամանք է ստեղծարար մտածողության 
զարգացման համար, ինչը ևս բարելավման կարիք ունի երեխաների և երիտասարդների 
շրջանում: Խոսքը և հայերեն լեզվի, և այլ լեզուների մասին է:

Ըստ փորձագիտական կարծիքների, ստեղծարար ոլորտների մասնագիտական 
համայնքները ևս վճռական դեր կարող են ունենալ ստեղծարար մտածողության 
զարգացման հարցում՝ նպաստելով նոր սերնդի ձևավորմանը, սերդնափոխությանը:

 
 
Սմարթ կրթական կենտրոն Լոռու մարզում

Լոռու մարզի Դեբետ համայնքում 2018թ. մայիս ամսից բացվել է «ՍՄԱՐԹ» կրթական կենտրոնը։ 
Կենտրոնի ստեղծման համար ծախսվել է շուրջ 5 մլն դոլար։ Կենտրոնը տեղակայված է Դսեղ և 
Դեբեդ գյուղերի միջակայքում: ՍՄԱՐԹ-ը տեխնոլոգիական մյուս կենտրոններից տարբերվելու է 
իր ուսումնական ծրագրով, որում ներառված են հետևյալ հիմնական կրթական ծրագրերը՝ 

Տեխնոլոգիա
•	 Ծրագրավորում 

•	 Ճարտարագիտություն 

•	 Ռոբոտաշինություն 

Արվեստ և երաժշտոթյուն 
•	 Կերպարվեստ 

•	 Երաժշտություն 

•	 Ստեղծարարություն 

Լեզուներ և հաղորդակցություն 
•	Հայերեն 

•	Անգլերեն 

•	Առաջատար 
հաղորդակցություն 

•	Ներկայացման հմտություններ

Բնապահպանական 
պրակտիկա

•	 Աղբի վերամշակում 

•	 Վերականգնվող 
էներգիա

•	 Օրգանական 
գյուղատնտեսություն 

•	 Ռեսուրսների 
զարգացում 

Առողջություն և կենսաոճ 
•	 Սնուցում

•	 Կանխարգելիչ 
խնամք

•	 Բժշկական 
կրթություն

•	 ֆիտնես

Բիզնես և քաղաքացիական 
կրթություն 
•	 Կառավարում և 

կազմակերպում 

•	 Ֆինանսներ

•	 Սոցիալական 
պատասխանատվություն 

•	 Կարիերայի զարգացում 
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ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ՏՆՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ 
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ 

Ստեղծարար տնտեսության հայեցակարգը ձևավորվել է, երբ անհրաժեշտություն 
ու միջոցներ են առաջացել ստեղծարարությունը դիտարկելու որպես ժամանակակից 
տնտեսական կյանքի ուժ՝ միաժամանակ շեշտադրելով, որ տնտեսական և մշակութային 
զարգացումը իրարից անջատ չեն, այլ կարող են լինել զարգացման ավելի լայն գործընթացի 
մաս։ 

Ինչպես նշվում է Միավորված ազգերի արդյունաբերական զարգացման կազմա-
կերպության (UNIDO) «Ստեղծարար էկոհամակարգը․ օպտիմալացնելով ստեղծարար 
ճյուղերի զարգացումը» աշխատանքային փաստաթղթում5 ստեղծարար ճյուղերի 
հայեցակարգը ներկայացվում է 1994թ․ Ավստրալիայի աշխատանքի կառավարության 
կողմից հրապարակված «Ստեղծարար ազգ» զեկույցում։ Գաղափարը հետագայում 
զարգացվել է Միացյալ Թագավորությունում քաղաքային և հին արդյունաբերական 
ճյուղերը խրախուսելու և վերակենդանացնելու։ 1997թ․ գործող կառավարության, 
իսկ հետագայում նաև Գորդոն Բրաունի կառավարության կողմից հաստատվելով՝ 
հայեցակարգը ներառեց ստեղծարար ճյուղերը զարգացման և քաղաքական օրակար- 
գում, ինչը հանգեցրեց «Cool Britannia»-ային, ինչն էլ ուղղորդեց Մեդիայի, մշակույթի և 
սպորտի վարչության (DCMS) և Ստեղծարար ճյուղերի նպատակային խմբի ձևավորմանը։ 

Կանադական «Ստեղծարար տնտեսությունը․ Հիմնական գաղափարները և գրա- 
կանության ուսումնասիրության շեշտադրումները» փաստաթղթում նշվում է, որ վերջին 
10-15 տարիների ընթացքում ստեղծարար տնտեսության բազմաթիվ սահմանումներ են 
ձևավորվել, որոնք օգնում են հասկանալ գիտելիքահեն տնտեսական գործողություններ, 
որոնց վրա էլ հիմնվում են «ստեղծարար ճյուղերը»։ 

Տարբեր ժամանակներում քննարկվել են «ստեղծարար ճյուղեր», «մշակութային ճյուղեր» 
հասկացությունների նմանությունները, իսկ վերջին ժամանակներում ստեղծարարության 
շուրջ ծավալված քաղաքականության դիսկուրս է ներթափանցել Ստեղծարար 
տնտեսության հայեցակարգը, որը ներկայացվել է Հոուքինսի կողմից 2001թ․։ Ըստ նրա՝ 
Ստեղծարար տնտեսության հայեցակարգը ներառում է այն տնտեսական ապրանքներն ու 
ծառայությունները, որոնք արդյունք են ստեղծարարության և ունեն տնտեսական արժեք 
(Howkins, 2002):

«Ստեղծարար ճյուղերի տնտեսական գնահատականները» փաստաթղթում 

 նշվում են աշխատանքային սահմանումներ՝ 
−	 Ստեղծարար տնտեսութունը ներառում է նրանց ներդրումը, ովքեր ունեն ստեղծարար 

զբաղվածություն՝ ինչպես ստեղծարար ճյուղերում, այնպես էլ դրանցից դուրս:
−	 Ստեղծարար ճյուղերը ստեղծարար տնտեսության ենթաբազմություն են, որոնք 

ներառում են միայն նրանց, ովքեր ներգրավված են ստեղծարար ճյուղերում (ովքեր նաև 
կարող են ունենալ ստեղծարար զբաղվածություն կամ կրել նաև այլ դերեր, ինչպես օրինակ 
ֆինանսներով զբաղվել):

Միացյալ Թագավորության Մշակույթի, մեդիայի և սպորտի բաժինը ստեղծարար 
արդյունաբերության գաղափարը սահմանում է որպես «այն արդյունաբերական ոլորտները, 
որոնք ծագում են անհատական ստեղծարարությունից, հմտություններից ու տաղանդից, 
և որոնք հարստության ու աշխատատեղերի ստեղծման հեռանկար ունեն՝ մտավոր 
սեփականության ձևավորման և շահագործման հաշվին»։ 

 «Արդեն ավելի քան մեկ տասնամյակ է, ինչ մշակութային և ստեղծարար ճյուղերը 
ԵՄ-ի կողմից ճանաչվել ու ներառվել են նրա քաղաքականության փաստաթղթերում 
ու ծրագրերում», -նշվում է Ք.Ֆարնիյայի «Մշակութային և ստեղծարար ճյուղերի 
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զարգացումը Հայաստանում» զեկույցում: Աշխատանքում հեղինակը ներկայացնում է 
ստեղծարարությանը առնչվող ԵՄ-ում քննարկվող առանցքային հարցերը, որոնցից են՝

•	 ԵՄ-ի ռազմավարական օրակարգում մշակութային և ստեղծարար ճյուղերը որպես 
առաջնահերթություն ընդգրկելը՝ ամբողջական համաեվրոպական էկոհամակարգի 
զարգացմանը նպաստելու համար, 

•	 Մշակութային և ստեղծարար ճյուղերի մրցակցային առավելության ինտե-
գրումը տարածաշրջանային զարգացման «խելացի մասնագիտացվածության» 
ռազմավարություններում՝ տարածաշրջանային առաջխաղացման, նորարարության և 
սոցիալ - տնտեսական զարգացման համար, 

•	 Մշակութային և ստեղծարար ճյուղերի ռազմավարական նշանակության ճանաչումը 
քաղաքաշինության ոլորտի քաղաքականության համար՝ մասնավորապես «Եվրոպական 
մշակութային մայրաքաղաքներ» (ԵՄՄ-ներ) նախաձեռնության միջոցով, 

•	 Մշակութային և ստեղծարար ճյուղերի ներառումը նորարարության և գիտա-
հետազոտական ծրագրերում, 

•	 Այլ ճյուղերի և հասարակության վրա տարածվող ներգործության (spill-over effect) 
խթանումը, 

•	 Կարողությունների զարգացում՝ թվային տեխնոլոգիաների միջոցով մշակութային 
և ստեղծարար ճյուղերի արժեքային շղթաներ ներմուծվող նոր հնարավորություններին 
համապատասխանելու համար, 

•	 Ֆինանսավորումից օգտվելու հնարավորությունների դյուրինացում, հատկապես 
ԵՄ-ի նոր՝ մշակութային և ստեղծարար ճյուղերի վարկավորման գործիքի միջոցով, 

•	 Միջսահմանային կապերի հաստատման և ստեղծարար հանգույցների ու 
ստեղծարար ձեռնարկատերերի խրախուսում, 

•	 Մշակութային և ստեղծարար ճյուղերի որակական և քանակական ազդեցության 
վերաբերյալ պատկերացման ձևավորում. Մշակութային և ստեղծարար քաղաքների 
մոնիթոր (Cultural and Creative Cities Monitor)11

•	 ԵՄ արտաքին հարաբերություններում մշակութային և ստեղծարար ճյուղերի դերի 
կարևորումը՝ նոր շուկաների բացահայտման և համաշխարհային մակարդակով կայուն 
զարգացմանն ու մշակութային բազմազանության ապահովմանը նպաստելու հարցում:

Nesta նորարարական հիմնադրամի կողմից մշակված համեմատական վերլուծության 
զեկույցում նշվում է, որ ստեղծարար տնտեսության մեջ զբաղվածությունը ստեղծարար 
արդյունաբերական ոլորտներում ներգրավված աշխատողների թիվն է, ինչպես նաև 
(գումարած) ստեղծարար արդյունաբերությունից դուրս գտնվող ստեղծարար զբաղմունք 
ունեցողների թիվը։ Վերլուծության ընթացքում սահմանվել և կոդավորվել են «ստեղծարար 
զբաղմունքները» Զբաղմունքների ստանդարտ դասակագում՝ SOC, իրականացվել է 
արդյունաբերական ոլորտների ստանդարտ դասակարգման (SIC) յուրաքանչյուր կոդում 
ընդհանուր զբաղվածության հաշվարկ, սահմանվել է ստեղծարար ինտենսիվության 
«սահմանը», այնուհետև հաշվարկվել են ստեղծարար արդյունաբերական ոլորտները և 
ստեղծարար տնտեսության մեջ զբաղվածությունը։ Բացի այդ կիրառվել են զգայունության 
մի շարք ստուգումներ։ 

Վերլուծությունը հիմնվել է հինգ Եվրոպական երկրների վիճակագրական տվ յալների՝ 
Միացյալ Թագավորության տվ յալների հետ համեմատության վրա։ Ընտրված երկրներն են 
եղել՝ Ֆրանսիան, Գերմանիան, Նիդեռլանդները, Լեհաստանը և Շվեդիան։ Համեմատվել 
են ընտրված հինգ եվրոպական երկների թվերը ընդհանուր վերցրած և Միացյալ 
Թագավորության տվ յալները: Որպես համեմատության հիմք վերցվել է ստեղծարար 
ճյուղերում զբաղվածության թիվը և դրա տոկոսը ընդհանուր զբաղվածության մեջ: 
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Արդյունքում առանձնացվել են ստեղծարար ճյուղերի հետևյալ խմբերը՝
•	 Գովազդ և շուկայագիտություն, 
•	 Ճարտարապետություն, 
•	 Արհեստներ, 
•	 Դիզայն, նախագծման աշխատանքները, 
•	 Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն, 
•	 ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ, 
•	 Հրատարակչական գործունեություն, 
•	 Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ, 
•	 Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ:

ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության՝ ստեղծարար 
էկոհամակարգի մոդելի ներկայացում

Ստեղծարար տնտեսության ու արդյունաբերության վերաբերյալ ցանկացած 
թեմա ուղղորդում է դեպի ստեղծարար էկոհամակարգի հայեցակարգ: Գծապատկեր  
2.-ում ներկայացված է ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության՝  
Ստեղծարար էկոհակամարգի մոդելը, որը ցույց է տալիս ստեղծարար արտադրանքի 
ստեղծման, իրացման շուկան, գործընթացներում ներգրավված շահագրգիռ կողմերը, 
մասնակիցներին, վերջնարդյունքը:

                               

Գծապատկեր 2.  ՄԱԿ-ի Արդյունաբերական զարգացման կազմակերպության՝ ստեղծարար 
էկոհակամարգի մոդելը 
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Վերոնշյալ մոդելը ցույց է տալիս ստեղծարար էկոհամակարգի հնարավոր զարգացումը՝ 
քայլ առ քայլ:

Ստեղծարար էկոհամակարգն իրենից ներկայացնում է կազմակերպությունների, 
վերապատրաստման կենտրոնների, ակադեմիական և հետազոտական միավորների 
համախումբ, որոնք սիներգիայի մեջ են հանրային և մասնավոր հատվածի հետ համատեղ 
ստեղծարար ծրագրերի իրականացման միջոցով: Այդ ծրագրերը իրականացվում են 
ապատեղայնացված (ֆիզիկական տարածքով չսահմանափակված) կերպով, և դա տեղի է 
ունենում համակարգի անդամների միջև առկա կապերի միջոցով:

Այս գործընկերային համակարգը կազմակերպվում է որպես նորարարության, ստեղծա-
րար գաղափարների հարթակ, որտեղից կարող են օգտվել գործող կազմակերպություն-
ները: Միևնույն ժամանակ, այս համակարգերը նպաստում են գործընթացների՝ այլ 
ենթասեկտորների և ճյուղերի վրա ունեցած կողմնակի ազդեցությունը, քանի որ մարդու 
ստեղծարարությունը շարունակակական է և նորացվում է սերնդեսերունդ:
- Տարածությունները և համայնքները մեկնարկի կետ են հանդիսանում ստեղծարար 
էկոհամակարգի համար.այստեղ Արժեքային շղթայի մոտեցմամբ ապրանքները և 
ծառայությունները կարող են նույնականացվել և ընտրվել զարգացման համար: Այս դեպում, 
մշակութային ժառանգությունը, ավանդական արժեքյաին շղթան և նոր կլաստերները 
անհրաժեշտ է նույնականացնել և վերլուծել:

Վերապատրաստման կենտրոնները, համալսարանները և տեղական բիզնեսները կարիք 
ունեն կապվելու տեղական ստեղծարար գործընթացներում ներգրավված մարդկանց 
հետ: Այս առումով, կազմակերպությունների, մասնագիտական վերապատրաստման 
կենտրոնների և հետազոտական ինստիտուտների ներգրավումը թույլ կտա ապահովել 
մասնագիտացված հմտություններ, և վերապատրաստում, ուսումնական ծրագրեր, 
նորարարություն՝ հիմնված շուկայի կարիքների, ստեղծարար արդյունաբերության վրա 
հիմնված ինկուբացիոն կենտրոնների և ստեղծարար տաղանդի առաջարկի վրա: Մարդիկ, 
տեղային համայնքները և քաղաքացիական հասարակությունը լիովին ներգրավված են և 
օգտվում են աճի ու զբաղվածության հնարավորությունից, երբ ստեղծարար արտադրանքը 
մուտք է գործում տեղային շուկա:
- Այնպիսի խոցելի խմբերը, ինչպիսին են կանայք, երիտասարդները և 
փոքրամասնությունները, իրենց տաղանդը, նոր նախագծերն ու գաղափարները 
իրացնում են այս հարթակում, որին հանրային աջակցությունը մեծանում է, ավելանում 
են կարողությունների զարգացման հնարավորությունները, մասնավոր ներդրողները, 
ֆինանսավորումը:Աշխատուժը ձեռք է բերում նոր պահանջված հմտությունները, որոնք 
անհրաժեշտ են ստեղծարար ճյուղերում, և ձեռնարկատիրական ունակությունները կարող 
են զագացվել և սնուցվել: Այս փուլում բիզնես աջակցության կենտրոնների զարգացումը 
կերաշխավորի այս կապի կայունությունը:

- Ստեղծարար արտադրանքը շուկան թե՛ տեղականն է, թե՛ միջազգային, փնտրելով 
ստեղծարար ճյուղերում նոր գործընկերներ՝ հետագա արժեքի ստեղծմանը նպաստելով: 
Այս փուլում մշակված իրավական և սոցիալական աջակցող քաղաքականությունները 
ստեղծում են առաջարկի շղթային հետագա զարգացում և արտահանման շուկաների 
ընդլայնում ապահովող միջավայր:

Հետագայում ավելի մանրամասն ներկայացվում է, թե, ըստ հետազոտության 
արդյունքների, ՀՀ-ում ստեղծարար էկոհամակարգի տարբեր կողմերը ինչպիսի 
տնտեսական բնութագիր ունեն:

Որո՞նք են ստեղծարար էկոհամակարգի օգուտները: Միջազգայնորեն ընդունված է, որ 
ստեղծարար ճյուղերիւց օգուտը մեծ է, քանի որ դրանք ուղղակիորեն ազդում են երկրի 
սոցիալ-տնտեսական և քաղաքաան զարգացման վրա: Մասնավորապես պարզվել է, որ 
զարգացող տնտեսությունների դեպքում, ստեղծարար ճյուղերը նպաստել են աղքատության 
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կրճատմանը, անհավասարության նվազմանը, գենդերային հավասարությանը, կայուն 
զարգացման ռազմավարությունների մշակմանը, գլոբալ համագործակցությանը հանուն 
զարգացման: Ստեղծարար ճյուղերի խաչվող բնույթը ենթադրում է, որ զարգացմանը 
միտված քաղաքականությունները տարածվող ազդեցություն են ունենալու մի շարք այլ 
ոլորտների վրա: 

Ստեղծարար ճյուղերը ինստրումենտալ են կայուն զարգացման համար մի շարք 
պատճառներով՝
- Ստեղծարար արդյունաբերությունը ենթադրում է այնպիսի հայեցակարգեր, որոնք 
ուղաղկիորեն կապվում են կայուն զարգացման հետ; դրանցից են միջսերնդային 
հավասարությունը, բազմազանության պահպանումը, կանխարգելիչ միջոցառումներ և 
փոխկապակցվածություն:
- Ստեղծարար արդյունաբերությունը հեշտորեն ադապտացվում է կայունության 
կանոններին և նպատակներին, քանի որ դրանք այդքան խորությամբ չեն հիմնվում ծանր 
արդյունաբերական ենթակառուցվածքների վրա:
- Ստեղծարար ճյուղերը էթիկական բիզնես մոդելների համար հարթակ են ապահովում, 
քանի որ խրախուսում են նորարարությամբ առաջնորդվող ռազմավարությունները՝ ի 
տարբերություն ծախսերը կրճատող ռազմավարությունների, 

Բացի այդ, ստեղծարար արդյունաբերությունը ունի կարևոր սոցիալական 
հանգամանքներ՝
- Զբաղվածության և աշխատատեղի ստեղծման բարձր հեռանկար: Լինելով գիտելիքի և 
աշխատանքի դրդող, ստեղծարար արդյունաբերությունը ցանկացած տնտեսույունուսմ 
ապահովում է ընդհանուր աշխատուժի 2-8%-ը:
- Սոցիալական ներառման խթանում, առ այն, որ գործողոթյունները տեղի են ունենում 
«ներքևից վերև» սդկզբունքով, ինչը կապվում է սոցիալական խմբերն իրար և նպաստում է 
սոցիալական համախմբությանը:
- Կրթական համակարգի վրա ազդեցություն: Դպրոցները ձևավորում են մոտիվացված 
և հմուտ մարդկանց, ովքեր կարող են նպաստել ստեղծարար տնտեսության 
գործողություններին, մինչդեռ կրթական հաստատությունները օգտվում են ստեղծարար 
արդյուինաբերության ներդրումներից, ինչը օպտիմալացնում է սոցիալական կրթությունը 
և բարձրացնում է մշակութային գիտակցությունը:

Քաղաքականություն մշակողների համար ստեղծրարա արդյունաբերությունը իրենց 
օրակարգում ներառելու համար կարող է պատճառ հանդիսանալ նաև այն հանգամանքը, որ 
ստեղծարար ճյուղերի զարգացման արդյունքում ստեղծվում է մշակութային արժեք: Բացի 
այդ, ինչպես պարզել է Մտավոր սեփականության միջազգային կազմակերպությունը, ՀՆԱ-
ում ստեղծարար ոլորտի ունեցած ավանդը դրականորեն կապված է այնպիսի երևույթների 
հետ, ինչպիսնի են նորարարությունը, մրցունակությունը, սեփականության միջազգային 
իրավունքները և կոռուպցիայից ազատությունը:

Կայուն ստեղծարար ձեռնարկատիրություն: Տարբեր ծրագրեր ույց են տվել, որ 
ստեղծարար ձեռնարկատիրությունը կարևոր դեր է խաղում դինամիկ ստեղծարար 
արդյունաբերության զարգացման գործընթացում, ինչ արդյունքում ստեղծարարությունն 
ու նորարարությունը կապակցվում են, ինչպես նաև բիզնեսները և համայնքները բերվում 
են նույն ցանց: 

«Ինձ թվում է նույն տիպի հատկություններն են տանում մարդուն դեպի նորարարություն և 
ստեղծարարություն։ Երբ որ դու պետք է ոչ թե մերժես այլ շրջանցես կանոնը և այն շրջանցելով 
նույն պրոդուկտը կստեղծես։ Կարող եք մտածել որ մեկը պրոցեսն է մյուսը արդյունքը։ Եթե 
դու կանոնոնվ ես շարունակում աշխատել անընդհատ նույն պրոդուկտը կտաս, բայց եթե դու 
շրջանցում ես լրիվ այլ պրոդուկտ են ստանում», -մեջբերում փորձագիտական հարցազրույցից։ 
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Հնարավորություններով ուղղորդվող ձեռնարկատիրությունը էական նշանակություն 
ունի այն ձեռնարկատերերի համար, ովքեր անընդհանտ առաջ են բերում 
նորարարություններո, հիմնում են «կանաչ բիզնեսրներ» և ձգտում են որ գիտելիք 
ձեռք բերել՝ մրցունակ մնալու համար: Միայն այս դեպքում կարող ենք ակնկալել, որ 
ստեղծարար ճյուղերը կնպաստեն հետևյալ երևույթներին՝
- Աղքատության դեմ պայքար: Դինամիկ ստեղծարար արդյունաբերությունը կարող է 
ուժեղացնել ձեռնարկատիրություն ծավալող կանանց, երիտասարդությանը, գյուղական և 
քաղաքային խմբերը, ինչպես նաև ծայրամասային 0, որպեսզի նրանք կարողանան շուկա 
պահանջներին համահունչ նորարարական ապրանքներ և ծառայություններ արտադրեն՝ 
«ընդհանուր արժեքի» (shared value) միջոցով: Սրան կարելի է հասնել տրված երկրի հարուստ 
մշակութային ժառանգությունը և զարգացող տնտեսության բազմատեսակ ստեղծարար 
գիտելիքն օգտագործելով: Կայուն արդյունքների հասնելու համար անհրաժեշտ է ստեղծել 
քաղաքականության աջակցության չափումների, միկրո-կրեդիտային սխեմաների, ինչպես 
նաև վենչուրային ֆոնդերի և բիզնեսի աջակցության մեխանիզմների միջավայր:
- Կողմնակի ազդեցության ազդակների ձևավորում/ուղղորդում/ապահովում: Ստեղծարար 
արդյունաբերութունը կարող է զարգացնել հնարավորություններով առաջնորդվող 
ձեռնարկատերրի և արդյունաբերական առաջատարների կենսակերպն ու աշխատանքի 
ստեղծման հանարվորությունները, ինչը կազի լոկալ տնտեսական զարգացման վրա` 
ձևավորելով սանդղակային տնտեսություններ (economies of scale): Գոյություն ունեցող 
արդյունաբերական ճյուղերի վրա դրականա զդեցությունը կուղղորդվի մենթորային ու 
քոուչինգային ծրագրերով պաշաճ կերպով վերահսկվելով; Սա կուղղորդի ստեղծարար, 
նորարարական և մրցունակ մտածողության ու վարքականոնների, հմտությունների 
ձևավորմանը, որոնք անհրաժեշտ են արժեքային շղթային համակարգի տարբեր շերտերում:

Ստեղծարար տաղանդը և մշակութային դրսևորումները կարող են ունենալ կարևոր 
կողմնակի ազդեցություններ լոկալ տնտեսական զարգացման համար: Մի կողմից դրանք 
հաճախ արմատացած են և հմնվում են տրված տարածության բնութագրիչների և 
ավանդություների վրա, սակայն մյուս կողմից դրանք խթանում են լոկալ մրցակցային 
առավելությունները (տեղական նյութերի, արտադրանքի գործընթացների և մշակութային 
գրավչության մեծացում)։ 

Հաջողված ձեռնարկատիրական ջանքերը կարող են բարձրացնել արդյունաբերական 
ճյուղի/ արտադրանքի կամ ծառայության հեղինակությունը և այդպիսով նոր 
ձեռնարկատերեր ու սպառողներ գրավել և ընդլայնել լոկալ արտաքին տնտեսությունները։ 
Ներգրավված բոլոր դերակատարների ստեղծարար ներուժի բացահայտումը և քաղաքային/
ծայրամասային համայնքների ներգրավումը (ով արդեն աշխատում է որպես բիզնես 
արհեստավոր, արտադրող կամ ծառայություն տրամադրող) կարող է կազմել ընդհանուր 
«ստեղծարար արդյունաբերական հանգույց», ինչը թույլ կտա տարածաշրջանային և լոկալ 
զարգացման ծրագրերին կայուն կերպով պահել սոցիալ-տնտեսական աճը և ընդլայնել 
ընդհանուր արժեքը արդյունաբերության այլ ճյուղերում։ 
- Ձևավորելով ճկունություն։ Դինամիկ ստեղծարար արդյունաբերության զարգացումը և 
ստեղծարար ձեռնարկատիրությանը տրամադրված աջակցություինը խթանում է ավելի 
մեծ հարմարունակություն, ինչի արդյունքում առաջ են գալիս ավելի ճկուն ձեռնարկատերեր 
և ավելի համերաշխ ՓՄձ համայնք։ Ստեղծարարության զարգացումը նշանակում է 
աշխատողների, աշխատանք փնտրողների և ձեռնարկատերերի շրջանում խրախուսել 
ստեղծարար ձեռնարկատիրական և նախագծողական մտածելակերպ, հնարամտություն 
(«արկղից դուրս մտածել») և ճկունություն։ Խաչաձև հմտություններն ու կարողությունները 
թույլ են տալիս ավելի լավ հետևել բիզնես հնարավորություններին, նորարարություն 
անել և տեղայնացնել նոր տեխնիկաներ, նյութեր, աշխատանքային իրավիճակներ, 
շուկայի փոփոխություններ, քաղաքական իրավիճակներ, ինչը կնպաստի ճկունության 
ձևավորմանը թեշ անհատների, և թե՛ համայնքների մոտ։ 
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Ստարտափերի հայեցակարգը լայն տարածում է ստացել 1990-ական թթ., սակայն 
մինչ այսօր գոյություն չունի ստարտափ հասկացության հստակ սահմանում: Ամերիկացի 
ձեռնարկատեր Էրիկ Ռիսը իր «Տնտեսող ստարտափ» (Lean Startup) աշխատության մեջ 
առաջարկում է հետևյալ ձևակերպումը՝ «Ստարտափը մարդկանց հաստատություն է (ոչ 
ֆորմալ խումբ, գրանցված ընկերություն), որը ձևավորվում է ծայրահեղ անորոշության 
պայմաններում նոր արտադրանք կամ ծառայություն ստեղծելու համար»: Համաձայն 
Սիլիկոնյան հովտի ձեռնարկատերեր և հետազոտողներ Սթիվ Բլանկի և Բոբ Դորֆի «Ձեռնարկ 
ստարտափերների համար. քայլ առ քայլ ուղեցույց մեծ ընկերություն ստեղծելու համար» 

 աշխատության մեջ առկա սահմանման՝ «Ստարտափը մեծ ընկերության փոքր տարբերակը 
չէ, այլ ժամանակավոր ընկերություն է, որը փնտրում է ընդլայնելի, կրկնելի և շահութաբեր 
բիզնես մոդել»:

Ստարտափերի զարգացման գործընթացում, 
ինչպես նաև տեղական և միջազգային 
տնտեսության զարգացման գործում 
անգնահատելի դեր ունի ստարտափ 
էկոհամակարգը: Համաձայն Մասոնի և Բրաունի 
ստարտափերի էկոհամակարգը սահմանվում է 
որպես փոխկապակցված ձեռնարկատիրական 
սուբյեկտների, ձեռնարկատիրական 
կազմակերպությունների (օր.՝ վենչուրային 
հիմնադրամներ, բիզնես հրեշտակներ, բանկեր), 
հաստատությունների (օր.՝ համալսարաններ, 
պետական կազմակերպություններ, ֆինանսական 
կազմակերպություններ) և ձեռնարկատիրական 

գործընթացների ամբողջություն: Այս կազմակերպությունների, որոնց ուղղակի կարելի 
է անվանել էկոհամակարգի սուբյեկտներ, հիմնական նպատակը ձեռնարկատերերին 
աջակցություն տրամադրելն է իրենց զարգացման տարբեր փուլերում՝ ունենալով 
անգնահատելի արժեք բիզնես խորհրդատվության, սոցիալական կապիտալի ընդլայնման, 
մենթորինգի և ֆինանսաների ոլորտներում: Ստարտափերի էկոհամակարգը ստեղծվում 
է մարդկանց, կազմակերպությունների և տարբեր զարգացման փուլերում գտնվող 
ստարտափերի կողմից, որոնք գործում են որպես կառուցվածքային ամբողջություն 
և միտված են ստեղծել բարենպաստ պայմաններ նոր ստարտափերի արդյունավետ 
զարգացման համար:

Գծապատկեր 3.  Ստարտաթ էկոհամակարգի կառուցվածքը

Ստարտափերի էկոհամակարգը դիտարկվում է որպես մայքարաղաք կամ աշխարհագրական 
տարածք 100 կմ շառավղով քաղաքի կենտրոնից, որն ունի ռեսուրսների ընդհանուր բազա: 
Ստատափերի էկոհամակարգերը բաղկացած են հետևյալ տարրերից`գաղափարներ, 
նորարարություններ և հետազոտություններ, ստարտափեր իրենց զարգացման տարբեր փուլերում, 
ձեռնարկատերեր, ստարտափերի թիմի անդամներ, ներդրողներ, մենթորներ, խորհրդատուներ, 
ձեռնարկատիրական ոլորտի այլ ներկայացուցիներ, մարդիկ հարակից կազմակերպություններից, 
որը ներկայացված է Գծապատկեր 3. ում:
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Համաձայն Startup.co-ի ստարտափերի էկոմահակարգի զարգացումը անցնում է 
հետևյալ փուլերով՝

1. Ի հայտ գալու, ստեղծվելու (emergence) փուլում էկոհամակարգերը բնութագրվում են 
դանդաղ/օրգանական աճով, և, հավանաբար, չունեն այնպիսի կարևոր տարրեր, ինչպիսիք 
են վենչուրային հիմնադրամները, ծառայություն մատուցողներ, մենթորներ, հստակ 
մշակված քաղաքականություն: Այս փուլում էկոհամակարգի զարգացման համար կարևոր 
գործընթաց է համարվում խթանել ակտիվ, ձեռնարկատիրական համայնքի ստեղծումը:

2. Ակտիվացման (activation) փուլը պայմանավորված է էկոհամակարգի կարևոր 
բաղադրիչների առկայությամբ: Հիմնականում այս փուլում էկոհամակարգերը 
տեղայնացնում են այլ հաջողված էկոհամակարգերից լավագույն փորձերը:

3. Ինտեգրացիայի (integration) փուլը անցնում է 2 մակարդակով՝ ազգային/ռեգիոնալ 
և/կամ միջազգային: Այս փուլում էկոհամակարգերը բնութագրվում են ոչ օրգանական աճով, 
քանի որ կենտրոնանում են տարածաշրջանի և գլոբալ տնտեսության շրջանակներում 
ավելի շատ ռեսուրսներ ներգրավելու վրա `հաջողության պատմությունների միջոցով:

4. Հասունության (maturity) փուլի որոշ պահին էկոհամակարգը կարող է գերազանցել 
իր ռեսուրսների սահմանները և անցնել դանդաղ աճի փուլ: Այս փուլում կարևոր է, որպեսզի 
էկոհամակարգերը կենտրոնանան իրենց կապերի (ազգային և միջազգային) ամրապնդման, 
առաջիկա նորարարական միտումների բացահայտման, ինչպես նաև մրցակիցներից 
տարբերակման վրա: 

Համաձայն Startup Genome «Համաշխարհային Ստարտափների Էկոհամակարգերի 
Դասակարգում» 2017թ. զեկույցի՝ ստարտափերի էկոհամակարգերի առաջատար 
3-ում են ներառված Սիլիկոնյան Հովիտը (ԱՄՆ), Նյու-Յորքը (ԱՄՆ), Լոնդոնը (ՄԲ): 
 

Սիլիկոնյան Հովիտը հանդիսանում է ուժեղագույն ստարտափ էկոհամակարգերից մեկը՝ 
առ 2017 թ. ունենալով 12, 700-15, 600 ակտիվ գործող ստարտափեր և 2 մլն տեխնոլոգիական 
ոլորտի աշխատակիցներ, ինչպես նաև վաղ փուլի (early stage) համաշխարհային ներդրումների 
28% ստանում են Սիլիկոնյան հովտի ձեռնարկությունները: Այդպիսով, էկոհամակրգը 
ապահովվում է համաշխարհային ռեսուրսների ներգրավման ամենաբարձր միավորը՝ 21%: 
Էկոհամակարգի արժեքը կազմում է 264 մլրդ ԱՄՆ դոլար, իսկ սկզբնական փուլում գտնվող 
ստարտափերում միջին ներդրումը 762, 000 ԱՄՆ դոլար:

 
Ստարտափերի ստեղծումը բավականին երիտասարդ ձեռնարկատիրական 

գործունեության4 ոլորտ է Հայաստանում, որը դեռևս չի ձևավորվել որպես մշակույթ և 
գտնվում է իր սաղմնային զարգացման փուլում: Հայաստանի ստարտափ էկոհամակարգի 
զարգացման առանձնահատկությունների բացահայատման նպատակով ՀՊՄՀ ԿՀՍ 
ֆակուլտետի մասնակավարժություն և սոցիոլոգիա մասնագիտության ավարտական 
աշխատանքի շրջանակներում իրականացվել է «Ստարտափերի զարգացման ուղիները 
ՀՀ-ում» խորագրով սոցիոլոգիական հետազոտություն: Հետազոտության մեթոդներից 
մեկը հանդիսանում էր փորձագիտական հարցազրույցը, որը անց է կացվել 07.05.2018 
- 18.05.2018 ընկած ժամանակահատվածում. ամփոփիչ եզրակացությունները 
ներկայացված են ստորև:

Ստարտափերի լայն տարածումը սկսվեց 2010 թ., սակայն որպես մշակույթ սկսեց 
ձևավորվել վերջին 3-4 տարիների ընթացքում, որի վրա մեծ ազդեցություն են ունեցել 
որոշակի գործոններ, որոնք կարող են ամփոփվել հետևյալ մի քանի խմբերում՝ 

4  Ձեռնարկատիրական գործունեություն է համարվում ձեռներեցների կողմից իրականացվող Հայաստանի Հանրապետության 
օրենսդրությամբ չարգելված ցանկացած տնտեսական գործունեությունը (ՀՀ օրենք ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական 
գործունեության մասին):

http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=94
http://www.arlis.am/documentview.aspx?docid=94
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•	 Ծրագրավորողների, ինժեներների և տվ յալ ոլորտի այլ մասնագետների խոշոր խմբի 
ձևավորում, 

•	 Ֆինանսավորման հարթակների ստեղծում, մասնավորապես՝ վենչուրային ֆոնդեր 
(Granatus Ventures), քրաուդֆանդինգի հարթակներ, 

•	 Ձեռնարկատիրական հմտությունների տարածումը Հայաստանում, մասնավորա-
պես` ոչ ֆորմալ կրթության միջոցով, 

•	 Ստարտափերի զարգացմանն աջակցող կառույցների ստեղծում՝ ինկուբատորներ, 
աքսելերատորներ, տեխնոկենտրոններ, 

•	 Հայկական մի քանի ստարտափերի հաջողված փորձ միջազգային մակարդակում, 
օր.՝ PicsArt, SoloLearn, Joomag, Teamable, 

•	 Ընկերությունների մտածելակերպի փոփոխություն՝ ծառայության մատուցումից 
(outsourcing) դեպի արտադրանք (product) մշակող և մատուցող ընկերություններ:

Ստարտափ էկոհամակարգի զարգացումը Հայաստանում պայմանավորված է տարբեր 
կառույցների ակտիվ դերով: ԵՄ-ը, ըստ փորձագիտական կարծիքների, հանդիսանում 
է, հիմնականում, ֆինանսավորման աղբյուր Հայաստանի ստարտափ էկոհամակարգի 
զարգացմանն ուղղված տարբեր ծրագրերի, նախաձեռնությունների համար: ԵՄ-ի 
ֆինանսավորմամբ` հիմնականում «Աջակցություն ՓՄՁ զարգացմանը Հայաստանում» 
(SMEDA) ծրագրի միջոցով, և այլ կառույցների իրականացման արդյունքում տրվում են 
2 տեսակի դրամաշնորհներ՝ «Գիտական և տեխնոլոգիական ձեռներեցության ծրագիրը 
(STEP)», «Նորարարություններին ուղղված համաֆինանսավորվող դրամաշնորհ» 
ստարտափերի զարգացման համար, ինչպես նաև ստեղծվել է Armenian Startup Academy-ն: 
ՄԱԿ-ը նույնպես իրականացնում է ծրագրեր, որոնք ուղղված են ՀՀ-ում ստարտափ 
էկոհամակարգի զարգացմանը, սակայն, այդ ծրագրերը, հիմնականում, թիրախավորում եմ 
սոցիալական խնդիրների լուծումը: ՄԱԿ-ի նախաձեռնություններն են հանդիսանում Կոլբա 
Նորարական Լաբորատորիան, ինչպես նաև IMPACT AIM աքսելերատորը, որի նպատակն 
է ՄԱԿ-ի Զարգացման Ծրագրի (ՄԱԶԾ) աջակցությամբ զարգացնել և ընդլայնել ՄԱԿ-ի 
Կայուն Զարգացման Նպատակների իրականացմանն ուղղված ձեռնարկությունները: 
Ստարտափերի զարգացման համար նաև բարենպաստ պայմաններ են ստեղծվում 
ՀՀ Կառավարության կողմից, մասնավորապես, «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 
ճյուղում պետական աջակցության մասին» ՀՀ օրենքին համաձայն տեղեկատվական 
տեխնոլոգիաների ճյուղում սկսնակ ընկերությունները (ստարտափ), որոնք ունեն մինչև 
30 աշխատակից, ստանում են հարկային արտոնություններ՝ պարտավորվելով վճարել 
միայն 10% եկամտահարկ: Վերջին շրջանում իրականացվում են տարատեսակ ծրագրեր 
տարբեր կառույցների կողմից, որոնք ուղղված են զարգացման տարբեր փուլերում գտնվող 
ստարտափերի համար, մասնավորապես՝ Beeline startup incubator, EPIC (Entrepreneurship 
and Product Innovation Center), ISTC IBM: Համաձայն փորձագիտական գնահատականների` 
առաջիկա 5 տարիների ընթացքում ստարտափերի ստեղծման առաջատար ոլորտներն են 
հանդիսանում արհեստական բանականությունը և մեքենայական ուսուցումը, բլոքչեյնը, 
ինչպես նաև կիբեռանվտանգությունը և իրերի համացանցը (IoT):

Վերջին մի քանի տարիների ընթացքում ստարտափերի էկոհամակարգը ՀՀ-ում 
բավականին զարգացել է՝ ներգրավելով էկոհամակարգի մոդելի տարբեր սուբյեկտներին, 
սակայն, նկատվում է, որ այն դեռ գտնվում է ակտիվացման փուլում, ինչի մասին փաստում 
են արագ զարգացող տարբեր նախաձեռնությունները:

https://www.smeda.am/
https://www.smeda.am/
http://www.eif.am/arm/news/announced-science-and-technology-entrepreneurship-program-step/
http://www.eif.am/arm/news/announced-science-and-technology-entrepreneurship-program-step/
http://www.eif.am/arm/news/step-and-img-grants---business-development-support-for-innovative-technology-oriented-start-ups-and-existing-companies/
https://www.startupacademy.am/
http://kolba.am/hy/
http://kolba.am/hy/
http://impactaim.com/
https://incubator.beeline.am/
http://epic.aua.am/about
http://epic.aua.am/about
http://istc.am/en/category/startup-acceleration/services/
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ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 
Հետազոտության օբյեկտն է ՀՀ-ում ստեղծարար արդյունաբերական ճյուղերը: 
Հետազոտության առարկան ստեղծարար ճյուղերում ներգրավված ստեղծարար 

եկամտաբեր գործունեություն ծավալող երիտասարդների զբաղվածության առանձնա-
հատկությունները:

Ստեղծարար տնտեսության մեջ երիտասարդների զբաղվածության ներուժը և 
զարգացման հեռանկարները բացահայտելու նպատակով հետազոտությունը ուղղված 
կլինի պարզելու՝

Խնդիր 1. ՀՀ տնտեսության մեջ ստեղծարար արդյունաբերական ոլորտներում/ 
ինդուստրիաներում երիտասարդների ներգրավվածությունը ու ներգրավման ներուժը. 
տնտեսական ցուցանիշների վերլուծություն և փորձագիտական գնահատականներ, 

Խնդիր 2. ՀՀ-ում տեղական (պետական, մասնավոր և հասարակական) և միջազգային 
կառույցների՝ ստեղծարար տնտեսության, ստեղծարար արդյունաբերական ոլորտների, 
ստեղծարար տնտեսության մեջ զբաղվածության զարգացմանն ուղղված գործունեության 
նկարագրություն վերջին 3 տարիների համար, երիտասարդական ծրագրերի 
մասնաբաժինը․ ծրագրերի քարտեզագրում 

Խնդիր 3. Ստեղծարար տնտեսության արդյունաբերական ոլորտներում ներգրավ-
վածության առանձնահատկություները երիտասարդների համար․ երիտասարդների 
շրջանում հարցում

Գծապատկեր 4.  Հետազոտության ընդհանուր կոնցեպտուալ շրջանակը
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Հետազոտական մեթոդներ

Ուսումնասիրության շրջանակներում նախատեսվում է կիրառել հետևյալ հետազոտական   
մեթոդները՝ 

•	  Փաստաթղթերի վերլուծություն՝ 
•	 Միջազգային հետազոտական հաշվետվություններ, 
•	 Վիճակագրական տվ յալների ուսումնասիրություն, 
•	 Իրականացված տարբեր ծրագրային փաստաթղթեր, 
•	 Փորձագիտական հարցազրույցներ, 5 հարցազրույց 
•	 Առանցքային տեղեկատուների հետ հարցազրույցներ, 10 հարցազրույց 
•	 Հարցում՝ դեմ առ դեմ հանդիպումների միջոցով, 606 երիտասարդի շրջանում 

Ընտրանքային համախմբության բնութագիր
Ինչպես արդեն նշվել է, բրիտանական մոդելը սահմանում է ստեղծարար տնտեսության 

երեք հիմնական աշխատուժի խումբ՝
•	 Ստեղծարար ճյուղերում ստեղծարար զբաղմունք ունեցողներ, 
•	 Ստեղծարար ճյուղերում ոչ ստեղծարար զբաղմունք ունեցողներ, 
•	 Ոչ ստեղծարար ճյուղերում՝ ստեղծարար զբաղմունք ունեցողներ:

Տվ յալ հետազոտության ընտրանքային համախմբությունը կազմել են ստեղծարար 
ճյուղերում ստեղծարար զբաղմունք ունեցող երիտասարդները:

Որպես երիտասարդների շրջանում հարցման ընտրանքային հիմք ծառայել են հետևյալ 
վիճակագարկան տվ յալները՝ իրենց մարզային բնութագրերով՝

•	 Թողարկված արտադրանքի ծավալը, 
•	 Տնտեսապես ակտիվ բնակչության թվաքանակը, 
•	 Քաղաքային բնակչության թվաքանակը, 
•	 Ընդամենը 15-29 տարիքի բնակչության թվաքանակը:
•	
Սակայն հաշվի առնելով որ բացակայում են վիճակագրական ճշգրիտ գնահատականները, 

ինչը նաև հաստատում է ըստ ոլորտների և երիտասարդների ներգրավվածության 
վերաբերյալ՝ ինչպես առանձին մարզերի, այնպես էլ ընդհանուր ՀՀ համար, ու քանի որ 
հետազոտությունը հետախուզական բնույթ է կրում, ուստի դաշտային աշխատանքների 
ընթացքում իրականացվել է ընտրանքային համախմբության բաշխման ինքնակշռում` ըստ 
դաշտային աշխատանքների ընթացքի:

Թեպետ ընտրանքային համախմբության ծավալը ներկայացուցչական է ՀՀ 
երիտասարդների համար, այնուամենայնիվ, քանի որ առկա չէ ճյուղերում երիտասարդների 
զբաղվածության վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվություն, ճյուղերի ներսում 
պատասխանների բաշխումը անհրաժեշտ է դիտարկել տվ յալների հստակեցման 
անհրաժեշտության վերապահումով:
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Մաս 2. ՄԱԿ-ի արդյունաբերական զարգացման կազմակերպութ-
յան առաջարկած՝ ստեղծարար էկոհամամակարգի մոդելի 
բաղադրիչների վերաբերյալ վիճակագրական տեղեկատվություն

Մոդելի մեջ ներկայացված էկոհամակարգը բաժանենք մասերի՝ Ա) Արտադրություն,  
Բ) Արժեքային շղթայի ձևավորում և արտահանում, Գ) Միջավայր և Դ) Տարածություններ

Ա1) ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ. ԲՈՒՆ ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ 
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԵՆ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ԱՐՏԱԴՐՈՂՆԵՐԸ, ՈՎՔԵՐ 
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄ ԵՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՃ և ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆ։ 

Տնտեսական աճ։ Այստեղ ներկայացված են մի շարք տնտեսական ցուցանիշներ, 
որոնք կարող են օգնել հասկանալ ստեղծարար էկոհամակարգի տնտեսական 
հնարավորությունները ՀՀ-ում, սակայն անհրաժեշտ է նշել, որ մի շարք ցուցանիշներ, ըստ 
փերձագիտական կարծիքի, չեն պատկերում իրական պատկերը։ Բացի այդ, տվ յալները 
անհրաժեշտ է դիտարկել այն վերապահումով, որ ստեղծարար ճյուղերի վերաբերյալ 
խմբավորված վիճակագրական տվ յալներ առկա չեն։ 

Համաշխարհային Բանկի «Աշխարհի զարգացման ցուցանիշներ» տվ յալների 
շտեմարանում ներկայացված է ՀՀ տնտեսական հետևյալ իրավիճակը։ Համաձայն 
Աղ յուսակ 1-ի՝ 2012թ.-ին ՀՆԱ-ն աճը եղել է 7.2%։ Այդուհանդերձ տեսնում ենք կրկնակի 
քիչ տնտեսական աճ հաջորդ երեք տարիների ընթացքում, և 2016թ.-ին գրանցվել է չնչին 
տնտեսական աճ՝ 0.2%։ 

Արդյունաբերության տոկոսը ՀՆԱ-ի մեջ վերջին տարիների ընթացքում տեսնում 
ենք, որ նվազում է՝ 2016թ․-ին հասնելով 27.5%, իսկ ապրանքների և ծառայությունների 
արտահանման տոկոսը ՀՆԱ-ում մեծանում է`2016թ.-ին արձանագրվել է ՀՆԱ-ում 33.1%:

Համաձայն ներկայացված տվ յալների՝ ապրանքների և ծառայությունների արտահանումը 
ՀՀ-ում վերջին տարիներին ավելանում է, իսկ ներմուծումը 2015թ․-ին կտրուկ նվազում է 
47%-ից հասնելով 41.9%: Հետաքրիր է դիտարկել ՀՀ-ում գնաճի դինամիկան։ 2016թ.-ին 
սպառողական գները նվազել են 1.3%, -ով, իսկ 2017-ին արդեն ներկայացվում է 4.4% աճ։ 

Օտարերկրյա ուղիղ ներդրումները վերջին տաս տարիների ընթացքում ոչ միայն 
նվազել են, այլև շարունակում են հետ կանչվել՝ այդպիսով ապահովելով գնահատականի 
բացասական նշանը։ 2016թ.-ի 2015թ.-ի համեմատ ներդրումները աճել են ($338.115.182) 
և այդ տարիհետ է կանչվել նախնական ներդրումների 80%-ը։ 
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Աղյուսակ 1.  ՀՀ տնտեսական աճի ցուցանիշներ․ ժամանակային շարքերի ներկայացում
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2007 9.206.301.700 13.7 3138.8 19.2 -3.5 39.2 4.4 -653․884․497 667.671.562 97.9

2008 11.662.040.714 6.9 4010 15 -13.1 40.7 8.9 -925․045․080 943.733.059 98.0

2009 8.647.936.748 -14.1 2993.8 15.5 -10.4 43.0 3.4 -709․641․620 760.040.745 93.4

2010 9.260.284.938 2.2 3218.4 20.8 26.5 45.3 8.2 -521․376․647 529.321.391 98.5

2011 10.142.111.334 4.7 3527 23.8 14.7 47.4 7.7 -437․333․959 653.219.756 67.0

2012 10.619.320.049 7.2 3684.8 27.6 8.4 48.4 2.6 -480․833․942 496.636.701 96.8

2013 11.121.465.767 3.3 3843.6 28.4 8.6 48.2 5.8 -319․518․381 346․092․394 92.3

2014 11.609.512.940 3.6 3994.7 28.6 6.4 47.0 3.0 -387․861․894 403․898․410 96.0

2015 10.553.337.673 3.2 3617.9 29.7 4.9 41.9 3.7 -161․524․904 178․295․867 90.6

2016 10.572.298.342 0.2 3614.7 33.1 19.1 42.7 -1.3 -271․911․637 338․115․182 80.4

2017 .. .. .. .. .. .. 4.4 -653․884․497 .. ..

Զբաղվածություն6։ Համաձայն Աղ յուսակ 2-ում բերված Համաշխարհային զարգացման 
ցուցանիշների տվ յալների՝ ՀՀ-ում աշխատուժի ներկայացված պատկերը ընդհանուր 
առմամբ 2007-2017թթ․-ին աճել է՝ 1.313.226-ից հասնելով 1.409.658-ի։ Ըստ employment.
am կայքի «Զբաղվածություն» բաժնում հրապարակված տվ յալների՝ տնտեսապես ակտիվ 
բնակչությունը (նույն աշխատուժը) 2009-2016թթ․աճել է մոտ 1.187 հազարից մինչև 1.234 
հազար հոգի։ 

Ազգային վիճակագրական ծառայության պաշտոնական կայքում ներկայացված տվ յալները 
տարբերվում են մնացած ցուցանիշներից․տնտեսապես ակտիվ բնակչության թիվը 2008-
2017թթ․ նվազել է 1.415 հազարից շուրջ 1.230 հազար մարդ։ Իսկ զբաղվածների թիվը 
2008-2017թթ.՝ 1.183 հազարից իջել է մինչև 1.012 հազար։ 

Աղյուսակ 2.  ՀՀ աշխատուժը 2007-2017թթ․
5  Տերմինների բացատրությունները նշված են Հավելված 1-ում
Աղբյուրը՝ World Bank national accounts data, and OECD National Accounts data files.
6 Data from database: World Development Indicators, Last Updated: 04/24/2018

http://employment.am/am/37/free.html
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Տարի Աշխատուժ, ընդհանուր 

(World Development 
Indicators)

Տնտեսապես ակտիվ 
բնակչություն, 1000 
մարդ7,  
(employment.am)

Տնտեսապես ակտիվ 
բնակչություն, 1000 մարդ / 
20188, (armstat.am)

Զբաղվածներ, 
1000 մարդ / 
20189,  
(armstat.am)

2007  1.313.226 - - -

2008  1.311.694 - 1.414.6 1.183.1

2009  1.325.693 1.187.5 1.418.8 1.152.8

2010  1.380.524 1.201.6 1.463.3 1.185.2

2011  1.404.422 1.190.2 1.440.9 1.175.1

2012  1.401.345 1.229.6 1.418.3 1.172.8

2013  1.414.410 1.388.9 1.388.4 1.163.8

2014  1.411.931 1.391.7 1.375.7 1.133.5

2015  1.398.274 1.325.1 1.316.4 1.072.6

2016  1.402.993 1.234.1 1.226.3 1.006.2

2017  1.409.658 - 1.230.8 1.011.9

Աղ յուսակ 3-ում ներկայացվում է ՀՀ զբաղվածության վերաբերյալ այլ ցուցանիշներով 
պաշտոնական վիճակագրությունը՝ ինչպես ներկայացված է World Development  
Indicators-ի տվ յալադարանում՝ թարմացված վերջին անգամ 24.04.2018 ամսաթվով։ 

Համաձայն ԱՄԿ ձևավորած գնահատականի՝ 15-24 տարեկան տնտեսապես ակտիվ 
բնակչության մասնակցությունը վերջին տաս տարվա կտրվածքով աճում է՝ 2007-2017թթ. 
31.2%-ից հասնելով մինչև 40.2%, սակայն ազգային գնահատականը այլ է. եթե 2008թ.-
ին նշված տարիքային խմբի աշխատուժի մասնակցությունը եղել է 35.3%, ապա 2011-ին 
այն հասել է 37.2%-ի, հետո դարձյալ նվազել 35.5% և սկսել աճել մինչև 2015թ.՝ հասնելով 
39.5%-ի։ Այնուհետև տեսնում ենք կտրուկ անկում՝ 34.7%:

15-24 տարեկան աղջիկների շրջանում գործազրկության արդյունքների մասով 
ազգային և ԱՄԿ գնահատակնները նման են։ Հետաքրիր է, որ 2015թ.-ին այս խմբի մոտ 
գործազրկությունը կտրուկ նվազել է շուրջ 45%-ից իջնելով 37%, հաջորդ տարի դարձյալ 
բարձրացել՝ շուրջ 46%։ 

Խոցելի զբաղվածությունը, ըստ ԱՄԿ գնահատականների, ՀՀ զբաղվածության մեջ 
էական մաս է կազմում։ 2007-2008թթ.-ին այդ ցուցանիշը գերազանցել է ընդհանուր 
զբաղվածության կեսը, իսկ կանանց մոտ այդ ցուցանիշը ավելի բարձր է եղել։ Հաջորդ 
տարիներին նկատում ենք փոփոխություն՝ ցուցանիշը թե ընդհանուր զբաղվածության և թե 
կանանց զբաղվածության թվում զգալիորեն նվազում է։ 2017 թվին խոցելի զբաղվածության 
ցուցանիշը դարձել է 41, 5%, իսկ կանանց մոտ՝ 41.8%՝ երկու դեպքում էլ շարունակելով 
մնալ բարձր։ 

7  Աշխատուժը ( տնտեսապես կտիվ բնակչություն ) ձևավորվում է զբաղվածներից և գործազուրկներից: Աղբյուրը՝ «Որակի հռչակագիր 
Աշխատուժի հետազոտություն (ԱՀ)»
8 Աղբյուրը` 2008-2013թթ.-տնային տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն, 2014թ.-ից-աշխատուժի 
հետազոտություն
9  Նույն աղբյուրը

http://www.armstat.am/file/Qualitydec/am/9.1.pdf
http://www.armstat.am/file/Qualitydec/am/9.1.pdf
http://armstat.am/am/?nid=12&id=08015&submit=%D5%93%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A5%D5%AC
http://armstat.am/am/?nid=12&id=08015&submit=%D5%93%D5%B6%D5%BF%D6%80%D5%A5%D5%AC
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Արդյունաբերության մեջ զբաղվածության ցուցանիշը ընդհանուր զբաղվածության մեջ 
վերջին տաս տարիների ընթացքում նվազել է՝ 19%-ից հասնելով 16%: Արդյունաբերությունում 
կանանց զբաղվածությունը ընդհանուր կանանց զբաղվածության մեջ տարբեր տարիների 
ունեցել է տատանումներ, սակայն 2015-2017թթ.-ին գրեթե նույնն է՝ շուրջ 8%:
Ընդհանուր զբաղվածության մեջ գործատուների տոկոսը, ըստ ԱՄԿ գնահատականների, աճել 
է՝ 0.4%-ից հասնելով 0.9%: Կանանց զբաղվածության մեջ կին գործատուների ցուցանիշը աճել է 
0.1%-ից 0.3%։ 

Չսովորող և չաշխատող երիտասարդների (NЕЕТ) մասնաբաժինը 2011-2016թթ.-ին նվազել է 
42.2%-ից 36.6%։ Երիտասարդ աղջիկների մոտ պատկերը գրեթե նույնն է։ 

Հետաքրքիր է, որ ինքնազբաղվածների և խոցելի զբաղվածության ցուցանիշները բավականին 
նման են՝ 0.1%-1.5% տատանվող տարբերությամբ, հավանաբար դա բացատրվում է նրանով, որ 
ըստ ԱՄԿ սահմանման՝

- «խոցելի զբաղվածությունը սահմանվում է որպես ընտանեկան աշխատողներին 
աջակցողներ և սեփական-հաշվով (own-account) աշխատողներ», որտեղ՝

--«ընտանեկան աշխատողներին աջակցողներ, երբ մասնակցում են [բիզնեսի] 
հիմնադրման ժամանակ որևէ ծանոթ անձի հետ, սակայն ունեն շատ սահմանափակ 
ներգրավվածություն՝ գործընկեր համարվելու համար»։ 

--«սեփական-հաշվով աշխատողներ, ովքեր ինքնազբաղված են և չեն ներգրավվում 
որպես «աշխատող» շարունակական հիմքով»։ 

Նպատակային վերլուծության դեպքում տվ յալների այս «նմանությունը» ևս վիճակագրորեն 
բացատրելու անհրաժեշտություն կա։ 

Կես-դրույք աշխատողների մասնաբաժինը և՛ ընդհանուր զբաղվածության մեջ, և կանանց դեպքում 
կանանց զբաղվածության մեջ իջել է՝ 2009-2016թթ.-ին ընդհանուր դեպքում իջնելով 37.5%-ից 
30.8%, կանանց դեպքում՝ 47.8%-ից 40.6%:

Աղյուսակ 3.  ՀՀ զբաղվածության ցուցանիշներ.ժամանակային շարքերի ներկայացում
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Աշխատուժի մասնակցությունը, 15-
24 տարեկաններ (ընդհանուր %, 
ազգային գնահատական)

35.3 37.2 35.5 36.6 37.6 39.5 34.7

Աշխատուժի մասնակցությունը, 15-
24 տարեկաններ (ընդհանուր %, 
ԱՄԿ գնահատական)

31.2 31.2 32.8 34.9 36.8 35.7 36.7 38.4 40.3 40.3 40.2

Աշխատուժի մասնակցությունը, 
15-24 տարեկաններ կանանց %, 
ազգային գնահատական)

31.7 31.4 29.5 32.7 32.8 35.3 29.9

Աշխատուժի մասնակցությունը, 15-
24 տարեկաններ կանանց %, ԱՄԿ 
գնահատական)

26.7 26.5 28.3 28.8 31.5 30.1 32.5 33.5 35.8 35.8 35.5

Գործազրկություն, երիտասարդ 
կանայք (15-24 կին աշխատուժի մեջ 
%, ազգային գնահատական)

47.2 48 44.9 40.7 41.5 44.5 36.7 45.7
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Գործազրկություն, երիտասարդ 
կանայք (15-24 կին աշխատուժի մեջ 
%, ԱՄԿ գնահատական)

29.8 40.7 46.9 48.2 44.8 40.6 41.2 44.8 36.8 45.8 46.9

Խոցելի զբաղվածություն (ընդհանուր 
զբաղվածության մեջ %, ԱՄԿ 
գնահատական)

55.2 50.1 42.5 42.5 43.2 42.6 42.2 43.3 41.9 40.3 41.5

Խոցելի զբաղվածություն, կանայք 
(ընդհանուր կանանց զբաղվածության 
մեջ %, ԱՄԿ գնահատական)

64.1 58.5 47.2 49.5 48.8 47.1 47.8 45.6 42.5 40.4 41.8

Զբաղվածությունը 
արդյունաբերությունում (ընդհանուր 
զբաղվածության մեջ %, ԱՄԿ 
գնահատական)

19 19.2 17.1 17.4 16.7 17.7 17 16.7 15.9 15.8 16

Զբաղվածությունը 
արդյունաբերությունում, կանայք 
(կանանց զբաղվածության մեջ %, 
ԱՄԿ գնահատական)

7.8 6.5 5.4 5.8 6.4 7.5 6.5 8 7.5 7.5 7.7

Գործատուներ (% ընդհանուր 
զբաղվածության մեջ, ԱՄԿ10 
գնահատական)

0.4 0.4 0.6 0.5 0.7 0.6 0.5 1.5 0.9 0.9 0.9

Գործատուներ, կանայք (% 
ընդհանուրզբաղվածության մեջ, ԱՄԿ 
գնահատական)

0.1 0.1 0.1 0.1 0.3 0.3 0.2 0.6 0.4 0.3 0.3

Չսովորող և չաշխատող 
երիտասարդներ (ընդհանուր 
երիտասարդների մեջ %-ը )

42.1 40 40.9 38 35.6 36.6

Չսովորող և չաշխատող 
երիտասարդներ, կանայք (կանանց 
% ընդհանուր երիտասարդների թվի 
մեջ)

44.7 41.6 42.6 38.5 34.8 37.8

Ինքնազբաղվածներ (ընդհանուր 
զբաղվածության մեջ %, ԱՄԿ 
գնահատական)

55.6 50.4 43.1 43 43.8 43.1 42.7 44.8 42.8 41.2 42.4

Ինքնազբաղված կանայք (կին 
զբաղվածների մեջ %, ԱՄԿ 
գնահատական)

64.2 58.6 47.3 49.7 49.1 47.4 47.9 46.2 42.9 40.8 42.2

Կես-դրույք զբաղվածություն 
(ընդհանուր զբաղվածության մեջ %) 37.5 36.6 35.5 32.2 31.1 25.5 31.1 30.8

Կես-դրույք զբաղվածություն 
(ընդհանուր կանանց զբաղվածության 
մեջ %)

47.8 48.9 44.8 40.9 41.1 32.3 41 40.6

Ինչպես ներկայացված է «mapping youth transitions to work in the Eastern Partnership coun-
tries, Armenia» զեկույցում, Ազգային վիճակագրական ծառայության տեսանկյան համաձայն, 
2016թ. երիտասարդների (15-29 տարեկաններ) զբաղվածության 46.6%-ը եղել է ոչ ֆորմալ, 
և ոչ ֆորմալ զբաղվածության ունեցող երիտասարդների թիվը 77.6 հազարի է հասնում, ինչը 
ներկայացնում է ընդհանուր (15-75 տարեկան) ոչ ֆորմալ զբաղվածության 17%-ը:Երիտասարդ 
կանանց շրջանում ոչ ֆորմալ զբաղվածության ամսնաբաժինն ավելի փոքր է քան 
երիտասարդ տղամադրականց շրջանում՝ 37.8%՝ 42.3%-ի փոխարեն: Թերևս առավել 
հատկանաշական է, որ քաղաքաբնակ երիտասարդների շրջանում այդ ցուցանիշը շուրջ 20 % է, 
այնինչ՝ գյուղաբնակների շրջանում ձգտում է 67%-ի:

Համաձայն “Mapping youth transitions to work in the Eastern Partnership Countries: Armenia, 2018” 
զեկույցի, ըստ ԱՎԾ գնահատականների, 15-29 տարիքային խմբի մոտ զբաղվածության 

10  ԱՄԿ՝ Աշխատանքի միջազկային կազմակերպություն, ILO: International Labor Organization
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ցւցանիշը 2010 թ.-ին եղել է 29.9%, այնուհետև 2013-2015թթ.-ին աճել է հասնելով 35.9%, 
այնուհետև 2016թ.-ին նվազել է մինչև 33.6%: Այդ ցուցանիշը ավելի ցածր է 15-29 տարիքային 
խմբի մոտ՝ համեմատած ընդհանուր 15-75 տարեկանների հետ. այս խմբի մոտ 2010թ.-ին 
զբաղվածության ցուցանիշը եղել է 49.6%, 2013թ.-ին աճել է մինչև 53.2%, այնուհետև իջել՝ 
2016թ.-ին հասնելով 50%-ի :

Եթե անդրադառնանք նույն աղ յուսակում ներկայացված գործազրկության ցուցանիշին, պետք 
է նշել, որ 15-29 տարիքային խմբի մոտ այդ ցուցանիշը ավելի բարձր է՝ քան 15-75 տարիքային 
խմբի մոտ: Այսպես 2010թ.-ին 15-29-ի մոտ այն կազմել է 32.1%, իսկ 15-75-ի մոտ՝ 19%: 2016թ.-ին 
երկու խմբի մոտ էլ գործազրկությունը իջել է՝ 15-29 խմբի մոտ 4.2%-ով հասնելով 27.9%-ի: 15-75 
տարիքային խմբի մոտ ցուցանիշը նվազել է 1%-ով՝ հասնելով 18%-ի:

Աղյուսակ 4.  Աշխատանքի շուկայի ցուցանիշները, 15-29 և 15-75 տարիքային խմբերի համար11

 

Գնահատականներ, 
%

15-29 տարեկաններ 15 – 75 տարեկաններ

2010 2013 2015 2016 2010 2013 2015 2016

Պասիվություն 55.9 52.3 49.9 53.3 38.8 36.6 37.5 39.0

Ակտիվութուն 44.1 47.7 50.1 46.7 61.2 63.4 62.5 61.0

Զբաղվածություն 29.9 34 35.9 33.6 49.6 53.2 50.9 50.0

Գործազրկություն 32.1 28.6 28.5 27.9 19.0 16.2 18.5 18.0

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ և ԳՈՐԾԱԶՐԿՈՒԹՅԱՆ 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՎԻՃԱԿԸ

Երիտասարդների շրջանում գործազրկության և զբաղվածության ցուցանիշներում 
վերջին տարիների ընթացքում կտրուկ փոփոխություններ չի գրանցվել: Ինչպես ցույց 
են տալիս պաշտոնական վիճակագրական տվ յալները, ինչպես նաև հետազոտական 
արդյունքները, երիտասարդների զբաղվածության մակարդակը միջինում կազմում է 
շուրջ 32%, իսկ գործազրկությունը՝ 28%: Ընդ որում, այս ցուցանիշները, շատ փոքր 
տատանումներով՝ 1-2% չափով, վերջին 10 տարիների ընթացքում նույնն են մնացել՝ 
չնայած տարվող պետական, միջազգային ծրագրերի և ներդրումների12: Երիտասարդների 
զբաղվածության ամենաբարձր ցուցանիշը դիտարկվում է 25-29 տարիքային խմբի մոտ՝ 
53%, իսկ ամենացածրը՝ 15-19 տարիքային խմբի մոտ՝ 8%: Երիտասարդների շրջանում 
գործազրկության ցածր մակարդակը խոցելի է դարձնում երիտասարդներին մի քանի 
պարամետրով՝ ֆինանսական անկախության, կենցաղային անկախության և արդյունքում 
նաև մտավոր անկախության տեսանկյունից: 

11 Source: HH Integrated Living Conditions Survey (ILCS) for 2010 and 2013 and Labour Force Survey (LFS) for 2015-2016. Էջ 28, 
«Publications: Statistical handbook “Labour market in the Republic of Armenia” for relevant years: 2011, 2014, 2016, 2017»
12 Գալստյան Մ. Մասնագիտական դասընթացներին երիտասարդների մասնակցությունը որպես աշխատաշուկայի պահանջներին 
հարմարվելու գործիք, 2018թ.
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Գծապատկեր 5.  Երիտասարդների զբաղվածության ու գործազրկության մակարդակը, (%), 
ԱՎԾ, 2017թ.

Միջազգային փորձը վկայում է, որ երիտասարդ տարիքում գործազրկությունն իր 
ազդեցությունն է թողնում ինչպես անհատի, այնպես էլ երկրի տնտեսության զարգացման 
հետագծի վրա։ Այսպես, «Բացառման գինը» հետազոտական աշխատության մեջ արված 
են հետևություններ երիտասարդ տարիքում գործազրկության՝ աշխատավարձի և 
զբաղվածության վրա ունեցող երկարաժամկետ ազդեցության վերաբերյալ. 

•	 22 տարեկանում յուրաքանչյուր 3 ամիս գործազրկությունը բերում է 28 և 33 
տարեկանում լրացուցիչ 1.3 ամիս գործազրկության, 

•	 Մեկ այլ նմանատիպ հետազոտություն փաստում է, որ մինչև 23 տարեկան հասակը 
մեկ տարի գործազրկության փորձ ունեցող տղամարդիկ 10 տարի անց իրենց 
հասակակիցներից վաստակում են 23% -ով պակաս և 16%-ով պակաս՝ 20 տարի 
անց13։ 

Գծապատկեր 6.  Գործազուրկ երիտասարդներն ըստ աշխատանք փնտրելու տևողության, 
ԱՎԾ, 2017թ. 

Ինչպես ցույց են տալիս ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության (ԱՎԾ) տվյալները, գործազուրկ 
երիտասարդների հիմնական մասի դեպքում աշխատանք գտնելու տևողությունը շատ ավելին է քան 
3 ամիսը:

13  Prince’s Trust, 2007, www.princes-trust.org.uk

http://www.princes-trust.org.uk
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«ԳՈՐԾ» ՏՀ-ՈՒՄ 2008-2018ԹԹ. ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ 
ՄԵՋ ԳՏՆՎՈՂ 16-30 ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԻ 
ԳՈՐԾԱԶՈՒՐԿԻ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿ ՈՒՆԵՑՈՂ 
ԱՆՁԱՆՑ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

«Գործ» տեղեկատվական հարթակում 2008-2018թթ. հաշվառման մեջ գտնվող 16-30 
տարիքային խմբի գործազուրկի կարգավիճակ ունեցող անձանց թվաքանակի վերաբերյալ․ 
տվ յալների ներկայացում

ՀՀ ԱՍՀՆ զբաղվածության պետական գործակալությանն ուղղված Երիտասարդական 
ուսումնասիրությունների ինստիտուտի դիմումի համաձայն, ստացվել են 2008-2018թթ․ 
«Գործ» տեղեկատվական հարթակում գրանցված 16-30 տարեկան գործազուրկների 
վերաբերյալ տվ յալների ժամանակային շարքեր, որոնց միաչափ նկարագրությունները 
ներկայացված են ստորև։ 

Գծապատկեր 7. –ից երևում է, որ տեղեկատվական հարթակում հաշվառված գործազուրկ 
երիտասարդների թիվը ունեցել է իր առավելագույն արժեքը 2016թ․-ին՝ հասնելով 24 
438-ի, ինչը փորձագետի կարծիքով ունի հետևյալ բացատրությունը․երիտասարդը, որը 
հաշվառված է հարթակում, ներգրավվելով զբաղվածության ապահովմանն ուղղված 
ծրագրերում, ծրագրին մասնակցության ժամանակահատվածում դուրս է գալիս 
գործազուրկի կարգավիճակից։ 2016թ․-ին գրանցված գործազուրկների թիվը եղել է մեծ, 
քանի որ նախատեսված փչ բոլոր խրագրերն են իրականացվել, ուստի երիտասարդների 
ավելի մեծ հատվածն է շարունակել հաշվառված մնալ գործազուրկի կարգավիճակում։ 

Գծապատկերում ներկայացված քանակը ներկայացնում է տվ յալ պահին հաշվառման մեջ 
գտնված երիտասարդներին միայն, և չի արտահայտում տարվա կտրվածքով հաշվառման 
մեջ գտնված երիտասարդների թիվը։ 2018թ․-ի մայիս ամսվա դրությամբ 16-30 տարեկան 
հաշվառման մեջ գտնվող գործազուրկների թիվը կազմել է 17.657 անձ։ 

Գծապատկեր 7.  Հաշվառված գործազուրկ երիտասարդների թվաքանակը՝ ըստ 
տարիների

Գծապատկեր 8. -ում պատկերված է յուրաքանչյուր տարվա գործազուրկների թվի 
նախորդ տարվա թվի նկատմմաբ հարաբերակցության տոկոսային արտահայտումը։ 
Այսպես, 2008թ․-ին հաշվառված երիտասարդների թիվը 28.3%-ով ավելի շատ է նախորդ 
տարվա հաշվառվածների թվից (128.3%): Այդուհանդերձ տեսնում ենք որ մինչև  
2012թ․-ը ներառյալ հաշվառված գործազուրկների հարաբերկացության տոկոսը նախորդ 
տարվա համեմատ նվազում է, այսինքն ամեն հաջորդ տարին ամեն նախորդ տարուց 
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ավելի քիչ թվով երիտասարդների են հաշվառվել, 2013-2014թթ․ նկատում ենքցուցանիշի 
աճ՝ 2014թ․-ին 10%-ով գրանցվածների թիվը բարձրացել է նախորդ տարվա համեմատ, և 
այնուհետև դարձյալ թիվը նվազում է։ 

Գծապատկեր 8.  Հաշվառված գործազուրկ երիտասարդների թվաքանակը՝ ըստ 
տարիների․փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, տոկոսային արտահայտում

Եթե դիտարկում ենք 16-30 տարեկան գործազուրկ, իգական սեռի երիտասարդներին, 
ընթացիկ տարվա գրանցվածների թվի հարաբերակցությունը նախորդ տարվա համեմատ 
ընհանուրի հետ պես ցույց է տալիս անկում մինև 2012թ․-ը ներառյալ, այնուհետև աճ մինչև 
2014թ․-ը ներառյալ, և դարձյալ նվազում է (Գծապատկեր 9. )։ 

Գծապատկեր 9.  Հաշվառված գործազուրկ երիտասարդների թվաքանակը՝ ըստ 
տարիների․փոփոխությունը նախորդ տարվա համեմատ, տոկոսային արտահայտում, 
իգական
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Դիտարկված տաս տարիների կտրվածքով հաշվառված երիտասարդների կազմը 
գրեթե նույնն է, բոլոր տարիների ընթացքում շուրջ 30%-ը կազմում են արական սեռի 
երիտասարդները, և շուրջ 70%-ը՝ իգական (Գծապատկեր 10.)։ 

Գծապատկեր 10.  Հաշվառված գործազուրկ երիտասարդների թվաքանակի մեջ սեռերի 
բաշխումը՝ ըստ տարիների

Կրթության տեսանկյունից անհրաժեշտ է նշել, որ տարբեր տարիներին հաշվառվածների 
զգալի մասը ունի միայն ընդհանուր միջնակարգ կրթություն (շուրջ 43%-54%), 
բարձրագույն կրթությամբ երիտասարդները կազմել են, ոչ ավել քանի 23%՝ ընդհանուրի, 
միջին մասնագիտական կրթությամբ երիտասարդները՝ ոչ ավել, քան 21%։ Առավել փոքր 
մասնաբաժին ունեն հիմնական ընդհանուր և նախնական արհեստագործական կրթություն 
ունեցող երիտասարդները (Գծապատկեր 11. )։ 

Գծապատկեր 11.  Հաշվառված գործազուրկ երիտասարդների բաշխումը՝ ըստ կրթական 
ներուժի՝ տարիների կտրվածքով



37

Աշխատանքի տեղավորված և ծրագրերում ընդգրկված երիտասարդների վերաբերյալ 
տեղեկատվությունը վերաբերել է 2008-2014թթ․-ին միայն։ Քանի որ որոշ ծրագրերի դեպքում 
ծրագրին մասնակցությունը ի սկզբանե երիտասարդին ապահովում է աշխատանքով, որոշ 
ծրագրերի մասնակիցների թիվը արտահայտվում է և՛ «աշխատանքի տեղավորված», և՛ 
«ծրագրերում ընդգրկված» երիտասարդների թվում, այսինքն առկա է կրկնակի հաշվարկ։ 
Տվ յալները ներկայացված են տվ յալ տարում աշխատանքի տեղավորված կամ ծրագրերում 
ընդգրկված երիտասարդների՝ տվ յալ տարվա գրանցված երիտասարդների թվին 
հարաբերակցության տոկոսային արտահայտմամբ (Գծապատկեր 12. )։ Աշխատանքի 
տեղավորվածների մասնաբաժինը՝ տվ յալ տարվա գործազուրկների թվի մեջ ամենամեծը 
եղել է 2013թ․-ին՝ 15.6%, նույն տարում ծրագրերում ընդգրկված երիտասարդների թիվ 
կազմել է հաշվառված երիտասարդ գործազուրկների թվի 5.8%-ը։ 

Ծրագրերում ընդգրկվածների մասնաբաժինը տարվա հաշվառված երիտասարդների թվի 
եջ ամենաբարձրը եղել է 2010թ․-ին 14.4%, նույն տարում աշխատանքի տեղավորվածների 
մասնաբաժինը կազմել է 11.7%:

Գծապատկեր 12.  Հաշվառված գործազուրկ երիտասարդների թվաքանակի մեջ 
աշխատանքի տեղավորված և ծրագրերում ընդգրկված երիտասարդների մասնաբաժինը՝ 
ըստ տարիների, 2008-2014թթ․
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Ա2)ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ԵՆ՝ 
ՄԱՐԴԻԿ, ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՄԱՅՆՔՆԵՐԸ, ՄԻԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ, 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ։ 

Վերջիններս էլ փոխկապակցվում են հետևյալների հետ՝
- Կազմակերպություններ (Փոքր, միջին և խոշոր14)
- Հետազոտական կազմակերպություններ, Համալսարաններ և Ակադեմիաներ,/ 

ԲՈՒՀ-եր, գիտահետազոտական ինստիտուտներ, հետազոտական կենտրոններ/
- Միջին մասնագիտական ուսումնական կենտրոններ։ /ՄՄՈՒԿ/
Մարդիկ և համայնքներ։ 2011թ. մարդահամարի հիմքով վարվող բնակչության ընթա-

ցիկ հաշվառմամբ, ՀՀ մշտական բնակչության թվաքանակի ցուցանիշը 2018թ. ապրիլի 1-ի 
դրությամբ կազմել է 2 969.9 հազ. մարդ, այդ թվում քաղաքայինը` 1 894.5 հազ.մարդ և 
գյուղականը` 1 075.4 հազ. մարդ15:

Աղ յուսակ 5-ում ներկայացվում է 15-29 տարեկան բնակչության թվի դինամիկան 2014-
2017թթ.: Ամեն հաջորդ տարին նախորդի համեմատ երիտասարդների թիվը նվազել 
է միջինում 4.2%-ով: 2017թ.-ին երիտասարդների թիվը 2014թ.-ի համեմատ նվազել է  
12.2%-ով: 

Աղյուսակ 5.  15-29 տարեկան բնակչության թվի դինամիկան 2014-2017թթ. ԱՎԾ16

Քանակ Տարվա թիվը՝ նախորդ տարվա 
համեմատ, % 2017թ.-ը 

2014թ.-ի 
համեմառ, %2014թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ. 2015թ. 2016թ. 2017թ.

15-19 
տարեկան 104.4 99.7 94.8 90.5 95.5 95.1 95.5 86.7

20-24 
տարեկան 132.6 124.9 114.4 104.7 94.2 91.6 91.5 79.0

25-29 
տարեկան 134.7 133.9 133.8 131.3 99.4 99.9 98.1 97.5

Ընդամենը 371.7 358.5 343 326.5 96.4 95.7 95.2 87.8

Համաձայն Արմստատբանկի տրամադրած ժոմանակային շարքերի տվ յալների՝ 
քաղաքային և գյուղական բնակչության հետևյալ դինամիկան է եղել՝ 2011թ․-ից տեղի է 
ունեցել քաղաքային բնակչության աճ՝ 63․3% մինչև 63․8%։ 

Աղյուսակ 6.  Մշտական բնակչության թվաքանակն, ըստ տարիների և ըստ ցուցանիշների

 Ընդամենը բնակչություն, 
տարեսկզբի դրությամբ

Քաղաքային բնակչություն (%` 
ընդամենի նկատմամբ)

Գյուղական բնակչություն (%` 
ընդամենի նկատմամբ)

2008*թ. 3, 097.3 63.8% 36.2%

2009*թ. 3, 076.8 63.7% 36.3%

2010*թ. 3, 055.2 63.5% 36.5%

14  Փաստաթղթում թեպետ նշվում է խոշոր ձեռնարկության ներգրավվածությունը, սակայն նաև նշվում է, որ ստեղծարար 
էկոհամակարգի զարգացման տեսանկյունից առավել արդյունավետ է համարվում մեծ ներգրավվածություն ապահովել փոքր և միջին 
ձեռնարկություններից:
15 http://armstat.am/file/article/sv_03_18a_520.pdf, էջ 150
16  Հայաստանի ժողովրդագրական ժողովածու – 2017, էջ 46
http://www.armstat.am/file/article/demog_2017_2.pdf, 

http://armstat.am/file/article/sv_03_18a_520.pdf
http://www.armstat.am/file/article/demog_2017_2.pdf
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2011թ.* 3, 034.5 63.4% 36.6%
2011թ.¹ 3, 018.9 63.3% 36.7%
2012թ. 3, 021.4 63.3% 36.7%
2013թ. 3, 026.9 63.3% 36.7%
2014թ. 3, 017.1 63.4% 36.6%
2015թ. 3, 010.6 63.5% 36.5%
2016թ. 2, 998.6 63.6% 36.4%
2017թ. 2, 986.1 63.7% 36.3%

ՀՀ վարչատարածքային բաժանման հիմքը «Հայաստանի Հանրապետության 
վարչատարածքային բաժանման մասին» և «Երևան քաղաքում տեղական 
ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքներն են, որոնց համաձայն ՀՀ տարածքը բաժանվում 
է 10 մարզերի և ք.Երևանի17:

Աղյուսակ 7.  ՀՀ վարչատարածքային բաժանումն ըստ ՀՀ մարզերի և ք.Երևանի, 2018թ. 
ապրիլի 1-ի դրությամբ

Համայնքների քանակը ընդամենը Բնակավայրերի քանակը

Հայաստանի Հանրապետություն 502 1 005
ք. Երևան 1 1

Արագածոտն 72 120
Արարատ 95 99
Արմավիր 97 98

Գեղարքունիք 57 98
Լոռի 56 130

Կոտայք 42 69
Շիրակ 42 131
Սյունիք 8 138

Վայոց ձոր 8 55
Տավուշ 24 66

Ինչպես նշվեց վերևում, ըստ պաշտոնական տվ յալների, արտադրության գործընթացում 
աշխատուժի ներգրավվածութունը վերջին տաս տարիների ընթացքում նվազել է 19%-ից 
16%, սակայն անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ կան մեթոդաբանական տարբերություններ։ 
ՀՀ արդյունաբերությունը հաշվարկված չէ ստեղծարար արդյունաբերության ճյուղերի 
համար։ 

Փոքր և միջին ձեռնարկություններ (ՓՄՁ)։ Ըստ ՀՀ տնտեսական զարգացման և 
ներդրումների նախարարության կայքում հրապարակաված 2016թ.-ի տվ յալների՝ ՀՀ-
ում եղել է 78.246 ՓՄՁ18, որոնցից 1.368-ը՝ միջին, 5.272-ը՝ փոքր, 71.606-ը՝ գերփոքր 
ձեռնարկություններ։ Ըստ նույն աղբյուրի՝ ոչ պարենային արդյունաբերական ոլորտում 
եղել է՝ ընդամենը 4.196 ՓՄՁ, որոնցից 128-ը՝միջին, 398-ը՝ փոքր, 3670 գերփոքր 
ձեռնարկություններ։ Տեղեկատվություն և կապ ոլորտում՝ ընդամենը 1724-ը ՓՄՁ, 
որոնցից 61-ը՝ միջին, 269-ը՝ փոքր, 1394-ը՝ գերփոքր ձեռնարկություններ։ Մշակույթ, 
զվարճություններ և հանգիստ ոլորտում 2016թ.-ին գործել է ընդհանուր թվով 533 ՓՄՁ, 
որոնցից 15-ը՝ միջին, 38-ը՝ փոքր, 480-ը՝ գերփոքր ձեռնարկություններ։ 

17  http://armstat.am/file/article/sv_03_18a_520.pdf, էջ 150
18  http://mineconomy.am/media/2017/04/1919.pdf 

http://armstat.am/file/article/sv_03_18a_520.pdf
http://mineconomy.am/media/2017/04/1919.pdf
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Քաղաքացիական հասարակական կազմակերպություններ (ՔՀԿ): Իրավաբանական 
անձանց պետական ռեգիստրի գործակալության տվ յալներով 2014թ.-ի վերջի դրությամբ 
հանրապետությունում գրանցվել է 3, 981 ՔՀԿ, որոնցից 205-ը՝ որպես առևտրային 
կազակերպություն: Վերջինս ներառում է ոչ միայն ավանդական սոցիալական 
ձեռնարկությունները, այլ նաև միջհամայնքային միավորուների առևտրային միավորները 
կամ առևտրի պալատները19:

2013թ.-ին Երիտասարդական ուսումնասիրությունների ինստիտուտի կողմից 
իրականացված «Երիտասարդական կազմակերպությունների քարտեզագրում 
և պետության կողմից ֆինանսավորվող երիտասարդական դրամաշնորհային 
ծրագրերի արդյունավետության գնահատում» հետազոտության շրջանակներում 
կիսաստանդարտացված հարցազրույցներ են անցկացվել 363 երիտասարդական 
հասարակական կազմակերպությունների (ԵՀԿ) հետ, որոնցից 340-ը ունեցել են 
հասարակական կազմակերպության (ՀԿ) կարգավիճակ, 16-ը՝ հիմնադրամի, 6-ը եղել 
են արտասահմանյան կազմակերպությունների ներկայացուցչություններ և մեկը եղել է 
իրավաբանական անձանց միություն: Հարցված 363 ԵՀԿ-ներից 177-ը տեղակայված են 
եղել Երևանում, 186-ը՝ մարզերում20: Կազմակերպության գործունեությանը տարածքը 
սակայն տարբերվում է տեղակայման տվ յալներից21: Ըստ Աղ յուսակ 5-ի՝ հարցված ԵՀԿ-
ների ավելի քնա 53 տոկոսը (193), որպես իր գործունեության տարածք, պատասխանել 
է ողջ Հայաստանը, շուրջ 28%-ը (101)՝ որևէ մարզ, շուրջ 13%-ը (46)՝ որևէ համայնք, 
Երևանում իր գործունեությաւնը կենտրոնացրել է ԵՀԿ-ների 6%-ը (թվով 23):

Աղյուսակ 8.  ՀՀ ԵՀԿ-ների գործունեության տարածքը
 

Քանակ Տոկոս
Հայաստան 193 53.2
Երևան 23 6.3
Որևէ մարզ 101 27.8
Որևէ համայնք 46 12.7
Ընդամենը 363 100

Դոկտորանտուրայի գործունեություն42: 2017թ. հանրապետության 
դոկտորանտուրա ունեցող 13 գիտակրթական կազմակերպություններից 7-ը 
բարձրագույն ուսումնական հաստատություններ են, 6-ը` գիտական կազմակերպություն: 
Դոկտորանտուրա ավարտածների թվաքանակը կազմել է 16 մարդ (կանայք՝ 25%), 
ավարտածներից`ատենախոսության պաշտպանությամբ ՝ 1 մարդ:

Ասպիրանտուրայի գործունեություն43: 2017թ. հանրապետության ասպիրանտուրա 
ունեցող 61 գիտակրթական կազմակերպություններից 20-ը բարձրագույն ուսումնական 
հաստատություններ են, 32-ը` ՀՀ գիտությունների ազգային ակադեմիայի ինստիտուտներ 
և 9-ը` այլ գիտական կազմակերպություններ: Ընդունվել ՝ ընդամենը 265 մարդ, որոնցից 
153-ը կանայք (շուրջ 58%), ընդհանուր ասպիրանտների թվաքանակը եղել է 1085 մարդ, 
որոնցից 575-ը՝ կանայք (շուրջ 53%), և նույն թվին ասպիրանտուրան ավարտել է 348 մարդ, 
որոնցից 180-ը՝ կանայք (շուրջ 52%):

Գիտության թեկնածուի գիտական աստիճան հայցողների թվաքանակը 2017թ.-ին 
կազմել է 702 մարդ (կանայք՝ 67%): Թեկնածուական ատենախոսություն պաշտպանած 
հայցողների թվաքանակը կազմել է 141 մարդ (կանայք՝ 52%):
19  http://hkdepo.am/up/docs/Social%20Enterprise%20Mapping_BC.pdf, էջ 9
20  Երիտասարդական կազմակերպությունների քարտեզագրում և պետության կողմից ֆինանսավորվող երիտասարդական 
դրամաշնորհային ծրագրերի արդյունավետության գնահատում.հետազոտության զեկույց, 2014, էջ 15-16 
21  Նույն աղբյուրը՝ էջ 24

http://hkdepo.am/up/docs/Social%20Enterprise%20Mapping_BC.pdf
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Բարձրագույն կրթությունը 2017/2018 ուսումնական տարում22: 2017/2018 
ուսումնական տարում հանրապետության 61 բարձրագույն պետական և ոչ պետական 
ուսումնական հաստատություններ (ԲՈւՀ) և 12 մասնաճյուղեր բարձրագույն կրթության 
առաջին աստիճանում իրականացրել են մասնագիտական կրթություն բակալավրի 
ծրագրով: Այդ հաստատություններ ընդունվել է 15 538 (կանայք` 49.4%), սովորել` 78 747 
(կանայք` 52.6%), ավարտել` 17 787 (կանայք` 61.3%) մարդ:

Միջին մասնագիտական կրթությունը 2017/2018 ուսումնական տարում23: 
Հանրապետության միջին մասնագիտական 93 պետական և ոչ պետական ուսումնական 
հաստատություններում (ՄՄՈւՀ) 2017/2018 ուսումնական տարում ընդունվել է 8 554 
(կանայք` 54.3%), սովորել` 23 063 (կանայք` 53.9%), ավարտել` 7 164 (կանայք` 56.3%) 
մարդ: Ուսումնառությունն իրականացվել է հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքի 
վրա: Աղ յուսակ 9-ում ներկայացված է ՄՄՈՒՀ-ների քանակը յուրաքանչյուր մարզում: 

Աղյուսակ 9.  ՀՀ ՄՄՈՒՀ-ների բաշխումը՝ ըստ մարզերի
 

Քանակ 

Հայաստանի Հանրապետություն 93
ք. Երևան 34
Արագածոտնի մարզ 1
Արարատի մարզ 4
Արմավիրի մարզ 5
Գեղարքունիքի մարզ 8
Լոռու մարզ 10
Կոտայքի մարզ 6
Շիրակի մարզ 11
Սյունիքի մարզ 7
Վայոց ձորի մարզ 1
Տավուշի մարզ 6

Կրթության և վերապատրաստման բարեփոխումների շարքում առաջնահերթ է 
մասնագիտական կրթությունը և ուսուցումը (ՄԿՈՒ): ՄԿՈՒ համակարգը համարվում 
է փոքր, քանի որ մասնակցությունը ավելի փոքր է, քան բարձրագույն կրթության 
համակարգում: Հեղինակը գտնում է, որ ՄԿՈՒ համակարգը պետք է դառնա ավելի գրավիչ 
երիտասարդության համար և գործի ի շահ տնտեսության կարիքների24:

Նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) կրթությունը 2017/2018 
ուսումնական տարում: 2017/2018 ուսումնական տարում հանրապետությունում գործել 
են նախնական մասնագիտական (արհեստագործական) ծրագիր իրականացնող 44 
պետական ուսումնական հաստատություն, որից 25-ը` նախնական մասնագիտական 
(արհեստագործական) և 19-ը`միջին մասնագիտական: Ուսումնառությունն իրականացվել 
է հիմնական և միջնակարգ կրթության հիմքի վրա25:

Աղյուսակ 10.  ՀՀ նախամասնագիտական (արհեստագործական) հաստատությունների 
բաշխումը՝ ըստ մարզերի

22 http://www.armstat.am/file/article/sv_03_18a_5190.pdf, էջ 241
23  http://armstat.am/file/article/sv_03_18a_5180.pdf, էջ 230
24 Էջ 7
25  http://armstat.am/file/article/sv_03_18a_5170.pdf, էջ 225

http://www.armstat.am/file/article/sv_03_18a_5190.pdf
http://armstat.am/file/article/sv_03_18a_5180.pdf
http://armstat.am/file/article/sv_03_18a_5170.pdf
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Քանակ 

Հայաստանի Հանրապետություն 25

ք. Երևան 7

Արագածոտն 2

Արարատ -

Արմավիր 1

Գեղարքունիք 1

Լոռի 2

Կոտայք 5

Շիրակ 5

Սյունիք 1

Վայոց ձոր -

Տավուշ 1
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ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ Ա․ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ՃՅՈՒՂԵՐԻ 
ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ ՎԻՃԱԿԱԳՐԱԿԱՆ 
ՏԵՂԵԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Ստորև ներկայացնում ենք ստեղծարար տնտեսության ճյուղերի վերաբերյալ առկա 
վիճակագրական տեղեկատվություն:

Հասարակայնության հետ կապերի և հաղորդակցության գործունեություն, գովազդի 
գործակալություններ

ՀՀ-ում գործում է Մարքետինգի և գովազդի 3 պետական և 23 մասնավոր 
կազմակերպություն, 3 հասարակական կազմակերպություն: 

Տեղի է ունեցել 3 ֆորում/փառատոն:
ՀՀ-ում ոլորտի վերաբերյալ կրթություն է տրամադրում 7 համալսարան: Գործում են ևս 

27 կրթական այլ հաստատություններ, որոնք կազմակերպում են ոլորտային դասընթացներ 
մարքետինգի և գովազդի վերաբերյալ:

Գործում է 2 օնլայն հարթակ (Global Media Lab, Sector Related Legal Framework): 

Ոսկերչություն կամ հարակից ոլորտներ

Այստեղ ներգրավված են կաշվե, քարե, փայտե, մետաղների միջոցով արտադրությամբ 
զբաղվող արհեստները և այլն։ 

•	 2018 թ.-ի հունվար-փետրվար ամիսների ընթացքում արտադրվել է 98 մետաղահատ 
գործիքներ, որը 4.1 անգամ գերազանցում է նույն ամիսների նախորդ տարվա ցուցանիշը: 

•	 Արտադրվել է 200 դրոշմված ալ յումինե ամանեղեն, որը 100-ով պակաս է նախորդ 
տարվա համապատասխան ցուցանիշից:

Մետաղագործության արդյունաբերությունում կան հետևյալ ցուցանիշները (2018 
հունվ.-փետրվար)

•	 Ալ յումինե փայլաթիթեղ 5.655 տոննա (17.7%-ով ավել նախորդ տարվանից), 
•	 Կոնվերտորային պղինձ ՝2.245 տոննա (17.1%-ով ավել նախորդ տարվանից), 
•	 Պղնձի խտանյութ՝ 53.900 (15.2%-ով պակաս նախորդ տարվանից), 
•	 Մոլիբդենի խտանյութ՝ 1.791 տոննա (0.7%-ով պակաս նախորդ տարվանից), 
•	 Ցինկի խտանյութ՝ 1.605 տոննա (28.7%-ով ավել նախորդ տարվանից), 
•	 Ֆեռոմոլիբդեն՝ 713 տոննա (38.6%-ով պակաս նախորդ տարվանից), 
•	 Պողպատյա խողովակներ՝ 1.636 տոննա (42.4%-ով ավել նախորդ տարվանից), 
•	 Պողպատե ձուլվածք՝ 4.379 տոննա (2.1 անգամ ավել նախորդ տարվանից):

Փայտագործության արտադրություն

•	 Շինափայտ՝ 22.6 տոննա (82.6%-ով պակաս նախորդ տարվանից), 
•	 Սղոցանյութեր՝ 32.6 տոննա (48.5%-ով պակաս նախորդ տարվանից):

Քարերի արտադրություն (երեսպատման սալեր). 

•	 Տուֆ՝ 26.7 տոննա (53.4 անգամ ավել նախորդ տարվանից), 
•	 Գրանիտ՝ 2.2 տոննա. Մարմար՝ 0.4 տոննա, 
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•	 Բազալտ՝ 547 տոննա (16.7 անգամ ավել նախորդ տարվանից), 
•	 Տրավերտին՝ 1.128.5 տոննա (52.9%-ով ավել նախորդ տարվանից), 
•	 Ֆելգիտ՝ 133.7 տոննա(56.3%-ով պակաս նախորդ տարվանից), 
•	 Տուֆ ուղիղ կտրվածքի՝ 462.7 տոննա, 
•	 Տորֆ՝ 27 տոննա, 
•	 Բազալտե եզրաքարեր՝ 225.3 տոննա (20.9 անգամ ավել նախորդ տարվանից): 
Ոսկերչական արտադրանք՝ 215.7 կգ (2.4 անգամ ավել նախորդ տարվանից):
Ադամանդներ՝ 36.589 կարատ (24%-ով ավել նախորդ տարվանից):

Կինոնկարի, վիդեոյի և հեռուստածրագրերի արտադրություն, բաշխում, ցուցադրություն 

2016 թ.-ին ավարտվել է 37 ֆիլմի արտադրություն, որոնցից.
•	 լիամետրաժ՝ 8, 
•	 փաստավավերագրական՝12, 
•	 կարճամետրաժ՝ 3, 
•	 կարճամետրաժ դեբյուտային, ուսանողական՝ 8, 
•	 անիմացիոն՝3, 
•	 այլ՝ 2:
Արտադրական ընդհանուր ծախսը կազմել է 719.714.5 հազ. դրամ, որից 2016թ. ՝ 

561.464.5 հազ. դրամ:

2016թ.-ի անավարտ ֆիմերի թիվը՝13, որից՝
•	 լիամետրաժ՝7, 
•	 փաստավավերագրական՝ 1, 
•	 կարճամետրաժ՝ 4, 
•	 անիմացիոն՝ 1:
 Անավարտ ֆիլմերի արտադրական ծախսերը կազմել են 300.099.0 հազ. դրամ, որից 

2016թ.՝ 179.099.0 հազ. դրամ:

Ֆինանսական միջոցների մուտքը՝ 792.213.5 հազ դրամ, որից.
•	 ՀՀ բյուջեից՝ 658.521.5 հազ դրամ, 
•	 ծառայություններից՝ 7.777.7 հազ դրամ, 
•	 նվիրատվություններից՝ 112.860.8 հազ դրամ, 
•	 այլ՝ 13.053.5 հազ դրամ:

2016թ.ի տվ յալների համաձայն ՀՀ-ում գործում է կինոարտադրող 3 կազմակերպություն: 
Կիոնարտադրության ոլորտում կա գործող 3 պետական և 16 մասնավոր կազմակերպություն, 
ինչպես նաև 8 Ասոցիացիա / ՀԿ:

Անցկացվում է 11 կինոփառատոն: 2 համալսարաններում կրթություն է տրվում 
կինոարտադրության վերաբերյալ, ինչպես նաև 10 կազմակերպություն կազմակերպում 
են մասնավոր դաըսնթացներ: ՀՀ-ում կա գործող 7 կինոթատրոն, որից 5-ը՝ Երևանում 
(2015): Ինչպես նաև 7 կենտրոններ, ուր կան համապատասխան ֆիլմի էկրաններ: 
Կա կինոարտադրության հետ կապված 5 հիմնադրամ, 1 պրոյեկտ, 6 օնլայն հարթակ: 

Համակարգչային ծրագրերի, խաղերի հրապարակում, համակարգչային 
ծրագրավորման և համակարգչային խորհրդատվության աշխատանքներՀՀ-ում ՏՏ 
ոլորտի արդյունաբերական կազմակերպությունների թիվը կազմում է 450, որոնցից 
տեղական են 288-ը (64%): Ծրագրային ապահովման և ինտերնետ ծառայությունների 



45

արդյունաբերության շրջանառությունը կազմում է 559.1 մ.ն դոլլար, որից 265.2-ը բաժին է 
հասնում տեղական կամզակերպություններին (47%): 

Ոլորտում աշխատակիցների թիվը կազմում է 12.685, որի 81%-ը տեխնիկական 
մասնագետներն են, իսկ 19%-ը՝ կառավարման:

ՏՏ կազմակերպությունների ընդհանուր թվի 9%-ը կազմում են հաշվապահական, 
բանկային և ֆինանսական կազմակերպությունները, 3%ը՝ դիզայնի և թեստավորման, 
5%-ը՝ համակարգչային գրաֆիկների և խաղերի, 18%-ը՝ծրագրային ապահովման և 
աութսորսինգի, 8%-ը՝ IT ծառայությունների և խորհրդատվության, 7%-ը՝ ցանցային 
համակարգերի և հաղորդակցության կազմակերպությունները:

Կազմակերպություններին բաժին ընկնող եկամուտների տոկոսը արդյունաբերությունում 
կազմում է. 

•	 Հաշվապահական, բանկային և ֆինանսական կազմակերպություններ՝ 34$, 
•	 դիզայն և թեստավորում 85.1$, 
•	 համակարգչային գրաֆիկներ և խաղեր`8.5$, 
•	 ծրագրային ապահովում և աութսորսինգ` 102.1$, 
•	 IT ծառայություններ և խորհրդատվություն`25.5$, 
•	 ցանցային համակարգեր և հաղորդակցություն`38.3$: 

Այս ոլորտում արդյունաբերության շրջանառությունը կազմում է. 
•	 Համակարգչային խաղերի թողարկում՝ 8.51 մլն դոլլար (2%), 
•	 Այլ ծրագրային թողարկումներ՝ 17.02 մլն դոլլար (4%), 
•	 Համակարգչային ծրագրավորման գործողություններ՝ 246.8 մլն դոլլար (58%), 
•	 Համակարգչային խորհրդատվության ծառայություններ ՝ 68.08 մլն դոլլար (16%), 
•	 Համակարգչային ռեսուրսների կառավարման գործողություններ՝ 80.85մլն  

դոլլար (19%), 
•	 Այլ ՏՏ և համակարգչային ծառայություններ՝ 4.5մլն դոլլար (1%):  

ՀՀ-ում ՏՏ ոլորտում կրթություն ստացող ուսանողների թիվը կազմում է 9.352 (ընդհանուր 
ուսանողների թվի 11.71%ը), որոնցից 84%ը ստանում է բակալավրի կրթություն, 13%-ը՝ 
մագիստրի և 3%-ը՝ ասպիրանտական:

ՀՀ-ում գործում է ծրագրային ապահովման և խաղերի պետական 2 կազմակերպություն:
2015 թ.-ի տվ յալներով կա 15 խոշոր IT կազմակերպություն, 3 Ասոցիացիա/ՀԿ, ինչպես 

նաև անցկացվում է 6 ֆորում/փառատոն:
5 համալսարաններ կրթություն են տրամադրում այդ ոլորտում, ինչպես նաև 6 մասնավոր 

կառույցներ, կազմակերպություններ, որոնք անցկացնում են համապատասխան 
դասընթացներ: 

Կա 7 մասնավոր ենթակառուցվածք, 2 հիմնադրամ, ինչպես նաև՝ 3 պրոյեկտ:

Հրատարակչություն

2016թ. հրատարակվել է 262 անուն պարբերական, որի 42.4%-ը կազմել են ամսագրերը, 
37.4%-ը` լրագրերը, 14.1%-ը` ժողովածուները և 6.1%-ը` տեղեկագրերը: Համարների 
ընդհանուր քանակը կազմել է 5.704 միավոր, իսկ տարեկան տպաքանակը՝ 21.703.200 
օրինակ: Տպագրված թերթերի քանակը՝ 76.563.700 օրինակ:

Ընդհանուր առմամբ թողարկվել է 98 լրագիր, որից՝88 հայերեն, 8՝ռուսերեն, 1՝ անգլերեն 
և 1՝ զուգահեռալեզու: Լրագրերի տպաքանակը կազմել է 20.522.300 օրինակ, որից 
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18.100.100՝ հայերեն, 2.338.200՝ ռուսերեն, 7200 անգլերեն և 1200 զուգահեռալեզու:
Ընդհանուր առմամբ տպագրվել է 111 ամսագիր, որից՝ 61՝ հայերեն, 10՝ ռուսերեն, 2՝ 

անգլերեն, 38՝ զուգահեռալեզու:
Ժողովածուների ընդհանուր թիվը կազմել է 37, որից հայերեն՝16, ռուսերեն՝ 3, անգլերեն՝ 

3, զուգահեռալեզու՝ 15: 
Տեղեկագրերի ընդհանուր թիվը՝ 16, որոնք բոլորը հայերեն:
2016թ. հրատարակվել է 2.112 անուն ոչ պարբերական, որի 59.4%-ը կազմել են գրքերը: 

Գրքույկներ՝ 190, ատենախոսության սեղմագրեր՝ 450, պատկերահրատարակություններ՝ 
35, նոտագրական հրատարակություններ՝ 31, մանր նյութեր՝ 150 և 1 քարտեզ: Ընդհանուր 
տպագրական քանակը կազմել է 8.302.800 օրինակ: 

Տպագրված գրքերից և գրքույկներից 1.231ը եղել են հայերեն, 103-ը՝ ռուսերեն, 39-ը՝ 
անգլերեն, 7-ը՝ ֆրանսերեն, 2-ը՝ գերմաներեն, 2-ը՝ գրդերեն և 61 զուգահեռալեզու: 

Հայերեն թարգմանվել է 96 գիրք և գրքույկ, որից 22-ը՝ ռուսերենից: Հայերենից այլ լեզուներ 
թարգմանվել է 29 աշխատանք: Թարգմանվել է ռուսերեն անգլերենից՝4, թարգմանվել է 
զուգահեռալեզու՝3:

Գրադարանի և արխիվացման աշխատանքներ

Ըստ 2016թ.-ի տվ յալների, ՀՀ-ում գրադարանների ընդհանուր թիվը կազմում է 795, 
որրից միայն 31-ն են գտնվում Երևանում: Առավելագույն թվով գրադարաններ գտնվում 
են Սյունիքի մարզում՝ 112 գրադարան: Գրադարանային հավաքածուի ֆոնդը կազմում է 
18.888.1 հազար օրինակ, որից՝ 1775.6 հազարը Երևանում:

Ընթերցողների ընդհանուր թվաքանակը կազմում է 513.372 մարդ, որից.
•	 մինչև 15 տարեկան՝ 163.902 հոգի, 
•	 16-18 տարեկան՝ 85.061, 
•	 19-25՝ 109.084, 
•	 26-40՝ 63.578: 

Հաճախումների ընդհանուր թիվը կազմում է 47772100: 
Ընդհանուր ընթերցողներից 351.662ը կանայք են:
ՀՀ-ում գրադարանային աշխատակիցների թիվը կազմում է 2.288, որից՝ 2.175 կանայք: 

Աշխատողներից 1.028-ը ունեն բարձրագույն կրթություն, որից 270ը՝ գրադարանային: 
Միջին մասնագիտական կրթություն ունեն 986 աշխատակից, որից գրադարանային՝  
506-ը:

Իրականացված զանգվածային միջոցառումների թիվը կազմում է 8.515, որոնցից  
5.041-ը՝ 1-9-րդ դասարանի աշակերտների համար:

Բնակչությունը ընդգրկված է ընդհանուր առմամբ 17.1%-ով, իսկ առավելագույնը՝ 
Գեղարքունիքի մարզում՝ 23.4%: Մեկ ընթերցողի միջին հաճախելության քանակը 
կազմում է 9.3 անգամ, իսկ առավելագույնը՝14 անգամ՝ Վայոց Ձորի մարզում: 
 

2016 թ.ին ՀՀ արխիվային փաստաթղթերը համալրվել են հետևյալ քանակությամբ.
•	 գործավարական՝ 11.864 կտոր, 
•	 անձնական ծագման՝ 70.910, 
•	 կինո՝ 79, 
•	 ֆոտո՝ 2412, 
•	 ֆոնո՝ 6421, 
•	 անձնակազմին վերաբերող՝ 3481: 



47

Ազգային արխիվում պահպանվող փաստաթղթերից դիտարկվել են. 
•	 Գործավարական՝ 14122, որից 3300 առանձնացվել է ոչնչացման համար, 
•	 Կինո՝ 2939, որից ոչնչացման՝ 27, 
•	 Ֆոտո՝ 4197, որից ոչնչացման՝ 85, 
•	 Ֆոնո՝ 47:

2016 թ.-ին՝
•	 վերականգնվել և վերանորոգվել է 329.305 կտոր, 
•	 կազմապատում և կարում՝ 27.123, 
•	 արկղավորում՝ 23.176, 
•	 առկայության և ֆիզիկական վիճակի ստուգում՝ 100.815, 
•	 պահպանման միավորի նիշավորում՝ 84.588, 
•	 գործի թերթերի համարակալում՝ 2.164.201: 
 

2016թ.-ին մշտական պահպանության համար թվայնացվել է 265.490 էջ-պատկեր: 

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ 

2016թ.-ին 28 թատերահանդիսային կազմակերպություններից ներկայացումներ 
կազմակերպել են 25-ը: 28-ից 17-ը դրամատիկական են, 4-ը՝ երաժշտական, 5-ը՝ 
տիկնիկային, 1-ը՝պատանի հանդիսատեսի թատրոն և 1 կրկես: Հետևյալներից 18-ը գտնվում 
է Երևանում, որից էլ 13-ը գտնվում են մշակույթի նախարարության ենթակայության տակ:

2016-ին եղել է 2934 ներկայացում, որից առկա՝ 2.770 և 164՝ քաղաքից դուրս: 2934 
ներկայացումների 30.7%-ը կազմում են տիկնիկային, իսկ 15.1%-ը՝ երաժշտական 
ներկայացումները:

 Նոր ներկայացումների թիվը կազմում է 144, իսկ հիմնավերանորոգված՝ 14: 
Ընդհանուր հանդիսատեսների քանակը կազմում ՝ 526.141, որից առկա 

ներկայացումներինը՝ 493.502, իսկ քաղաքից դուրս՝ 32.639: 2016թ. թատրոններ 
հաճախումների քանակը կազմել է 526.1 հազ., նրանց 27.2%-ը հաճախել է երաժշտական, 
19.5%-ը` տիկնիկային թատրոն: Հանրապետության 1 000 բնակչի հաշվով հաճախումները 
կազմել են 175.8:

Ստացված հասույթը կազմում է 413.131.1 հազ դրամ, որից առկա ներկայացումներից՝ 
401.421.1 հազ դրամ: Թատերական ներկայացումներից ստացված հասույթը կազմել 
է 413.1 մլն. դրամ, որի 0.7%-ը ստացվել է գյուղական համայնքներում կազմակերպված 
ներկայացումներից, 29.4%-ը` երաժշտական, 15.0%-ը` տիկնիկային ներկայացումներից: 
Միջին հաշվով մեկ ներկայացման մուտքի վճարումներից հասույթը կազմել է 140.8 հազ. 
դրամ, ընդ որում, գյուղական համայնքներում այդ ցուցանիշը կազմել է 36.7 հազ. դրամ: 

Հայաստանում 2015-ին բեմադրվել է 19 համերգ: 563 համերգ է տեղի ունեցել, որից 68՝ 
ֆիլհարմոնիկ: Տոմսի արժեքը տեղաբնական արտիսնտների համար՝ 1000-40.000 դրամ: 

2015-ին եղել է 2885 ներկայացում թատերական, եղել է 512.739 հանդիսատես, որից՝ 
7.681՝ մարզերում: Թատրոնների եկամուտը կազմել է 412.1 մլն դրամ, որից 342%-ը՝ 
երաժշտական ներկայացումներից, իսկ 14.5%ը՝ տիկնիկային: Թատրոնի տոմսերի գինը 
տատանվում է 500-4000 դրամի սահմաններում:

Արվեստի և մշակույթի ոլորտում աշխատող մասնագետների միջին աշխատավարձը 
կազմում է 133.338 դրամ:
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Մշակութային կրթություն, արվեստի հաստատությունների շահագործում

2014 թ.-ին ՀՆԱ-ում մշակութային միջոցառումների մասնաբաժինը կազմել է 
3.33 %, որի՝

•	 78%՝ տեսալսողական և ինտերակտիվ լրատվություն, 
•	 7%՝ արվեստի ներկայացումներ և տոնակատարություններ, 
•	 5%՝ տեսողական արվեստ և հմտություններ, 
•	 5%՝ գրքեր և մամուլ 
•	 3%՝ մշակութային և բնական ժառանգություն:
 

2015 թվականի դրությամբ ընդհանուր զբաղվածության կազմում մարդկանց մոտ 4.86 
տոկոսը (52.1 հազար մարդ) ունի հիմնական աշխատանք մշակույթի ոլորտում: Մշակութային 
գործունեություն իրականացնող հաստատություններում աշխատող մարդկանց տոկոսը 
կազմում է 2.62 (28.1 հազար մարդ), որից 27.5%-ը մշակութային ոլորտի մասնագետներ, 
իսկ 72.5%ը՝ ոչ մշակութային ոլորտի մասնագետներ:

Մշակությաին ոլորտում ներգրավված մասնագետների 51.4 %-ը կանայք են: 
Ըստ Հայաստանի վարչական շրջանների/մարզերի և դրանցում ապրող բնակչության 

մշակութային ենթակառուցվածքների, բաշխման միջին արժեքը համապատասխանաբար 
բարձր է՝ 0.49/1: Այս արժեքը բավական բարձր է գրադարանների դեպքում՝ 0.57, և ավելի 
ցածր է ցուցադրությունների վայրերի դեպքում՝ 0.36։ 
2015 թ.ի տվ յալներով վերջին 1 տարվա ընթացքում արտագնա մշակութային 
միջոցառումներին առնվազն 1 անգամ մասնակցած բնակչության թիվը կազմում է 22%:

2016 թվականի տվ յալների համաձայն ՀՀ-ում գործում է 224 մշակութային դպրոց 
և կենտրոն, որից 94-ը՝ երաժշտական, 71-ը՝ արվեստի, 22-ը՝ գեղարվեստի և 37-ը 
մանկապատանեկան ստեղծագործական: 

Կենտրոններից 50-ը գտնվում են Երևանում, 28-ը՝ Շիրակի մարզում, 23-ը՝ Կոտայքում, 
21-ը՝ Արարատում, 20-ը՝ Լոռվա մարզում, 18-ական՝ Տավուշում և Սյունիքում, 15-ը՝ 
Գեղարքունիքում, 13-ը՝ Արմավիրում, 10-ը՝ Արագածոտնում և 8-ը՝ Վայող Ձորում:

Աշակերտների թիվը դպրոցում կազմում է 49.309, որից աղջիկներ՝ 32.004: Ընդհանուր 
աշակերտների թվից 17.944-ը կրթություն են ստանում երաժշտական դպրոցում (աղջիկ՝ 
11.034), 13.392ը՝ արվեստի (աղջիկ՝ 8.759), 2.702-ը՝ գեղարվեստի (աղջիկ՝ 1.780) և 
15.271-ը՝ մանկապատանեկան ստեղծագործական դպրոցներում (աղջիկ՝ 10.431):

Անվճար համակարգում կրթություն են ստանում 12.176 աշակերտ:
Մինչև 7 տարեկան աշակերտների թիվը կազմում է 2.867, 7-14 տարեկան՝ 42.039, 15-

18 տարեկան՝ 4.169, 19 և բարձր՝ 234 աշակերտ:
Ուսուցիչների թիվը կազմում է 4.799, որոնցից հիմնական հաստիքային են 4.172-ը: 

Ուսուցիչներից բարձրագույն կրթություն ունեն 2422-ը, միջին մասնագիտական՝ 1949-ը, 
իսկ միջնակարգ՝ 30-ը:

Արվեստ և դիզայն բաժին 2016 թ.-ին ընդունվել է 750 ուսանող, որից՝ 130 կանայք: Նույն 
թվականին համապատասխան բաժինը ունեցել է 571 շրջանավարտ, որից՝ 123 կին:

2015 թվականի տվ յալներով ազգային պատկերասրահում/թանգարանում 
ցուցահանդեսի տոմսի գինը միջինում կազմում 300 դրամ երեխաների համար 
և 800՝ մեծահասակների համար: Տեղական հանրային երաժշտական դպրոցում 
դաշնամուրի դասընթացի արժեքը երեխայի համար կազմում է 5000-7000 դրամ 
ամսական(12-16 ժամ), հիմնական օպերայի տանը միջին տևողությամբ օպերայի 
երկրորդ օթյակի կամ երրորդ կարգի տոմսի արժեքը՝ 3000 դրամ( 5.6 եվրո),  
մինչդեռ օպերայի տոմսի արժեքը 2014թ.-ին կազմել է 9.3 եվրո:
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2015-ի տվ յալներով Էդ Շերենի «X» ձայնասկավբառակի արժեքը տատանվում է 2.8-3.7 
եվրոյի շրջանակներում:

2011 թ.-ի տվ յալներով հանրապետական մշակութային ծախսերը կազմում են.
•	 52.2 %՝ երաժշտությունն ու թատրոնը, 
•	 14.5%՝ թանգարաններն ու արխիվները, 
•	 10.3%՝ գրադարաններն ու գրականությունը, 
•	 7.9%՝ ֆիլմերն ու տեսահոլովակները, 
•	 1.1%՝ ռադիոն և հեռուստատեսությունը:

ՀՀ-ոււմ գործող 24 համալսարաններից 6-ում տրվում է մշակույթի ոլորտում կրթություն: 
Գորշում են մշակույթի տարբեր ուղղությունների մասով կրթություն ապահովող 22 
մասնագիտական ուսումնարաններ, որոնցից 10ը գտնվում են Երևանում, իսկ 12-ը՝ 
տարբեր մարզերում:

2015-2016 թ. 1240 ուսանող (որից՝ 816 աղջիկ) է ընդունվել արվեստի, մշակույթի 
և ստեղծարարության բաժիններ, իսկ ավարտել են՝ 706, որից՝ 457 աղջիկ: 
Հայաստանում կա գործող 227 արվեստի դպրոց (2015-2016), ուր կրթություն են 
ստանում 45.605 ուսանող (65.2 % աղջիկ): Կենտրոններից 50-ը գտնվում են Երևանում: 
Գործում է 16.920 երաժշտական դպրոց, 2238 նկարչական և 14.040 այլ դպրոցներ:  

Դպրոցում դասաժամերի միայն 8.33%-ն է հատկացվում ստեղծարարության և արվեստի 
հետ առնչվող դասընթացներին:

Բ1) ԱՐԺԵՔԱՅԻՆ ՇՂԹԱՅԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ ԵՎ ԱՐՏԱՀԱՆՈՒՄ

Արտադրության արդյունքում ձևավորվում է մասնագիտացված արժեքային շղթան և 
ստեղծարար ապրանքն ու ծառայությունը մատակարարվում է տեղական շուկա, ինչպես 
նաև արտահանվում։ 
 

Ներդիր 1.Գյումրիի դեպքը

Փորձագիտական հարցազրույցիներից պարզ դարձավ, որ Գյումրրիի տեխնոպարկում այժմ 
ակտիվորեն զարգանում է արժեքային շղթային ձևավորման և արտահանման փոխգործուն 
միջավայր: Ըստ փորձագետի՝ Գյումրու տեխնոպարկում արդեն գործում են շուրջ 25 ՏՏ 
կազմակերպություններ, որոնք ձևավորել են պատվերների և պատվիրատուների միմյանց 
փոխանցման մշակույթ: 

«Առավել հետաքրքիր որ ՏՏ ոլորտը արդեն ստանում է մեծ աջակցություն, քանի որ այն 
գիտելիքահեն է, ինչն էլ հեշտացնում է արտահանումը և սահմաններից դուրս առևտուրը՝ 
չունենալով տրանսպորտային սահմանափակումներ։ Ստեղծարար ճյուղերի համար էական 
է գաղափար ունենալը․դու ունես գաղափար և հանում ես շուկա քո գաղափարը։ Եթե 
դու ճարտարապետության ճյուղում ես, դա մի փոքր ավելի բարդ է, սակայն այն նույնպես 
գիտելիքահեն է և դու այս դեպքում էլ կապված չես Հայաստանի և նրա սահմանների հետ․այս 
ճյուղում նույնես կարող ես բիզնես ծավալել և լինել կապի մեջ գլոբալ հանրության հետ», -հատված 
փորձագիտական հարցազրույցից
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2017թ. իրենց գործունեության վերաբերյալ վիճակագրական հաշվետվություն 
ներկայացրած 106 թանգարանների հիմնական ֆոնդերում հաշվառվել է 2.936.903 
ցուցանմուշ26, որոնցից հաշվետու տարում ցուցադրվել է 166.515 նմուշը: Ցուցադրված 
նմուշների մեջ՝ 48.448 փաստաթղթեր, 46.638 հնագիտական առարկաներ, 18.234 
լուսանկարներ, 13.143 կենցաղի և ազգագրական առարկաներ, 7.670 կիրառական 
արվեստի առարկաներ, 6.706 գեղանկարչության առարկաներ, 6.042 դրամագիտական 
առարկաներ, 1.688 գծանկարներ, 1.172 քանդակներ և այլն առարկաներ՝ թվով 16.774 
միավոր:

Հնարային մշակութային ծառայությունների մասով, 2015թ.ի տվ յալներով արվեստի 
թանգարանի տոմսի գինը միջինում կազմում է 0.8 եվրո երեխաների համար և 1.4՝եվրո 
մեծահասակների, տեղային հանրային երաժշտական տանը դաշնամուրի դասի արժեքք 
երեխաների համար տատանվում է 9.3-13 եվրո, իսկ օպերայի տան միջին տոմսը, ըստ 
միջազգային տվ յալների, 5.6 եվրո է: 

2018թ.-ի տվ յալներով՝ Հայաստանի ազգային պատկերասրահի մշտական 
ցուցադրության մեկ տոմսի արժեքը մեծահասակների համար կազմում է 1500 դրամ, ՀՀ 
քաղաքացի հանդիսացող ուսանողների համար՝ 400 դրամ, ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող 
կենսաթոշակառուներ, փախստականների համար՝ 750 դրամ, ՀՀ քաղաքացի հանդիսացող 
դպրոցականների համար՝ 300 դրամ27:

Աղյուսակ 11.  Թանգարան, թատրոն, արվեստի կրություն, 2015թ.նոյեմբեր ամսվա 
տվ յալներով. հանրային կամ սուբսիդավորվող արվեստի հաստատություններ28

 

Թանգարաններ Արվեստի կրություն Թատրոն

Հիմնական ազգային թանգարանում/
ժամանակակից արվեստի ցուցասրահում 
մուտքի վճար

տեղային հանրային 
երաժշտական տանը 
դաշնամուրի դասի արժեքք 
երեխաների համար (12-16 ժամ)

Մայրաքաղաքի օպերայի 
տան՝ 2-րդ տաղավարի և 3-րդ 
կատեգորիայի տոմսերի արժեքը

Երեխաների և թոշակառուների համար՝ 
300 դրամ (0.8 եվրո) 
մեծահասակների համար՝  
800 դրամ (1.4 եվրո)

5000-7000 դրամ ամսական

(9.3-13 եվրո)
3000 դրամ (5.6 եվրո)

26 http://www.armstat.am/file/article/sv_03_18a_5220.pdf, էջ 268
27 Աղբյուրը՝ http://www.gallery.am/hy/info/ 
28 https://www.culturalpolicies.net/web/statistics-markets.php?aid=301&cid=76 

http://www.armstat.am/file/article/sv_03_18a_5220.pdf
http://www.gallery.am/hy/info/
https://www.culturalpolicies.net/web/statistics-markets.php?aid=301&cid=76
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Գ) ՄԻՋԱՎԱՅՐ
Այս գործընթացը իրականացվում է համապատասխան միջավայրի ապահովման և 

սոցիալական ու իրավական քաղաքականությունների աջակցության պայմաններում։ 

Համաձայն European Union External Action պաշտոնական կայքի հաղորդագրության, 
2017թ.-ին Եվրոպական միությունը տրամադրել է 15.2 մլն եվրո Հայաստանում 
զբաղվածության քաղաքականության, միջին մասնագիտական կրթության և 
մասնագիտական ուսուցման բարեփոխումների համար: Համաձայն հաղորդագրության՝ 
ծրագիրն իրականացվելու է 2017-2019 թթ-ին: Ծրագրի հիմնական իրականացնողներն են 
ՀՀ կրթության և գիտության նախարարությունը, ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 
նախարարությունը, ՀՀ գյուղատնտեսության նախարարությունը, ինչպես նաև մասնավոր 
հատվածի կազմակերպություններն ու սոցիալական ոլորտի գործընկերներ: Ծրագրի 
նպատակն է բարելավել Հայաստանի աշխատաշուկայի արդյունավետությունն ու 
զբաղվածությունը՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով գյուղատնտեսության ոլորտում 
զբաղվածության խթանմանը: 

Եվրոպական միության մշակույթի, կրթության, երիտասարդության և սպորտի հարցերով 
հանձնակատարը և Հայաստանի Հանրապետության մշակույթի նախարարը Բրյուսելում 
ստորագրել են «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրին Հայաստանի Հանրապետության 
մասնակցության վերաբերյալ փոխըմբռնման հուշագիրը։  

 
Ներդիր 2. Միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) ոլորտում սոցիալական 
նորարարության խթանում

Հայաստանի խորհրդարանի կողմից համաձայնագրի վավերացումից հետո Հայաստանն 
իրավասու կլինի հայտ ներկացնել 2018 թվականին «Ստեղծագործ Եվրոպա» ծրագրի 
կողմից հայտարարվող հայտամրցույթների հրավերներին: 

Համաձայն «Մշակույթի խթանում ավելի ուժեղ Հայաստանի համար29» փաստաթղթի, 
մշակույթի ոլորտում համագործակցությունը հարստացնում է հասարակությունների 
29  https://www.euneighbours.eu/sites/default/files/publications/2018-05/Culture_Armenia_AR.pdf

«Մեր ծրագիրը կոչվում է «Հայաստանում փոքր և միջին ձեռնարկությունների զարգացմանը 
աջակցություն», որը համաֆինանսավորվում է Եվրոպական միության և Գերմանիայի 
կառավարության կողմից․իրականացնողը GIZ գերմանական կազմակերպությունն է։ Ծրագրի 
նպատակն է հզորացնել մասնավոր սեկտորի բիզնեսները, մասնավորապես Հայաստանի փոքր 
բիզնեսները։ Ծրագիրը մեկնարկել է 2016թ․-ին և կտևի մինչև 2019թ․։ Մենք նաև աշխատում են 
զարգացնել տնտեսության որոշ սեկտորներ և ձևավորել կլաստերներ։ Հայաստանյան իրավիճակը 
վերլուծելիս մենք տեսանք, որ ստեղծարար ճյուղերը հեռանկարային են և այդ պատճառով մենք 
եկանք այստեղ և կենտրոնացանք այս դաշտի վրա։ 

Մարքեթինգ, ծրագրավորում ու խաղեր, դիզայն և ֆիլմ ճյուղերը հանդիսանում են մեզ համար 
առավել հեռանկարային, սակայն ընտրության չափանիշ է եղել նաև այն, որ այս ճյուղրերը շատ քիչ 
կապեր ունեն այլ սեկտորների բիզնեսների հետ», -հատված փորձագիտական հարցազրույցից։ 

Բյուջետային աջակցման նոր փուլի ազդարարման հետ մեկտեղ Արմավիրի արվեստի պետական 
քոլեջում պաշտոնապես բացվեց սոցիալական ձեռնարկություն, որը տեղի ունեցավ Եվրոպական 
միության ֆինանսավորմամբ և «Սեյվ դը չիլդրեն» կազմակերպության հայաստանյան գրասենյակի 
կողմից իրականացվող «Մասնագիտական կրթություն և զբաղվածություն հաշմանդամություն 
ունեցող երիտասարդների համար» ծրագրի շրջանակում: Այն շոշափելի արդյունքներ է գրանցել՝ 
զբաղվածության հավասար հնարավորություններ ստեղծելով հաշմանդամություն ունեցող 
երիտասարդների համար միջին մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) ոլորտում 
սոցիալական նորարարությունը խթանելու միջոցով:
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միջև շփումները և խթանում է մշակութային բազմազանությունն ու միջմշակութային 
երկխոսությունը: Միևնույն ժամանակ մշակութային և ստեղծարար ոլորտները, 
արհեստագործական ՓՄՁ-ները և զբոսաշրջությունը կարող են նպաստել տնտեսական 
աճի խթանմանը: Միջազգային և մշակութային հարաբերությունների ոլորտում ԵՄ 
ռազմավարության համաձայն, ԵՄ-ն Հայաստանում աջակցում է քաղաքացիներին, 
պետական դերակատարներին ու մշակութային գործիչներին ներառող ակտիվ մշակութային 
հատվածին, ամրապնդում է քաղաքացիական հասարակությունը և ընձեռում է մեծ 
տնտեսական հնարավորություններ:

Մշակույթ առանց սահմանների: ԵՄ Սևծով յան ավազանի միջսահմանային 
համագործակցության ծրագրի շրջանակներում ֆինանսավորվող «Մետաքսի ճանապարհի 
սևծով յան միջանցք» նախագիծը համախմբեց չորս երկիր` Հունաստանը, Թուրքիան, 
Վրաստանը և Հայաստանը` զբոսաշրջության, ճանապարհորդության և ընդհանուր 
մշակույթի խթանմանն ուղղված համատեղ նախաձեռնության ներքո: 

• 3000 կիլոմետրանոց տուրիստական երթուղի, որը ձգվում է Հունաստանի Սալոնիկ 
քաղաքից մինչև Հայաստանի Մեղրի քաղաքը 

• Աջակցություն ճանապարհին գտնվող 173 համայնքի զարգացմանը, որոնցից 43-ը` 
Հայաստանում 

• 42 «կանաչ» պահպանվող տարածք, մշակութային ժառանգության 192 նշված վայր, 
382 տեղեկատվական վահանակ, 516 ուղագրական նշան, արշավային արահետների 
1107 կողմնորոշիչ նշան 

• Վիրտուալ արահետ. բջջային հավելված և գործարար տեղեկատու:
Մշակութային ժառանգությունը՝հանուն զարգացման: Հեռավոր վանքեր և չնաշխարհիկ 

լեռնային լանդշաֆտներ. Շիրակի մարզը հայտնի է իր ժառանգությամբ, սակայն տեղական 
համայնքները չունեն զարգացման հնարավորություններ: ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորվող 
CHOICE ծրագրի շրջանակներում տեղական ՀԿ-ն աշխատել է տեղական համայնքների 
հետ` ազգաբնակչությանը ներգրավելու ժառանգության հուշարձանների պահպանության 
և վերականգնման գործում՝ որպես տեղական զարգացմանը նպաստող միջոցի, այդ թվում. 

• Շիրակի մարզի պատմական և մշակութային ժառանգության պահպանության 
վերաբերյալ 125 համայնքի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ դասընթացներ, 

• բիզնեսի ինկուբատորի գործարկում` աջակցելու տեղական բիզնես գաղափարներին, 
որոնք նպաստում են ժառանգության ոլորտի կարիքներին, 

• աջակցություն ավանդական հուշանվերների և զարդերի, բրդյա ծածկոցների 
և ասեղնագործությունների, ազգային տարազների արտադրության գործում 
մասնագիտացած գերփոքր ձեռնարկություններին:

Թվային ժառանգություն: Triple-E ստարտափը լրացված իրականության սոցիալական 
հարթակի մշակման նպատակով աջակցություն է ստացել ԵՄ-ի կողմից՝ Հայաստանում 
ՓՄՁ-ների աջակցությանն ուղղված SMEDA նախագծի միջոցով: Հավելվածն այժմ 
օգտագործվում է բազմաթիվ նպատակներով, այդ թվում՝ մշակույթի բնագավառում: Այն 
ունի այնպիսի հաճախորդներ, ինչպիսին է Մեսրոպ Մաշտոցի անվան հնագույն ձեռագրերի 
ինստիտուտը՝ Մատենադարանը, որը հայերեն և շատ այլ լեզուներով միջնադարյան 
ձեռագրերի ու գրքերի աշխարհի ամենահարուստ պահոցներից մեկն է: Triple-E-ում 
գրանցվել է նաև Նիդերլանդներում գտնվող Զոետերմեեր քաղաքը, որի տեղական 
իշխանությունները հայկական ստարտափի հետ աշխատում են վիրտուալ արվեստի 
նախագծի մշակման ուղղությամբ՝ քաղաքի արվեստի գործերը լրացված իրականության 
միջոցով ցուցադրելու նպատակով:

 «Արևել յան գործընկերության երկրներում երիտասարդների անցումը աշխատանքի» 
քարտեզագրման 2018թ. վերլուծության30 մեջ ներկայացվում է ԵՄ վերջին ծրագրերը՝ ուղղված 
30  Mapping Youth Transitions To Work In The Eastern Partnership Countries, Date of final version of report: 
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Արևել յան գործընկերության երկրների երիտասարդությանը:
2014-2020թթ.-ին երիտասարդությունը այն հիմնական ոլորտներից է, որ 

Եվրամիությունը ներդրումներ է անում ԵՄ հարևանության երկրներում: Արևել յան 
գործընկերության երիտասարդական ֆորումում ծավալված քննարկումները կյանքի 
կոչեցին գործողություններ՝ խթանելու երիտասարդության զբաղվածունակությունը և 
զբաղվածությունը, կրթությունը, կամավորությունը և երիտասարդության մասնակցությունը/
համագործակցությունը: Այս առնչությամբ, Եվրոպական հանձնաժողովը 2016թ.-ին 
որոշում կայացրեց զարգացնել «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» ծրագիրը (EU4Youth, 
2017-2020)` Արևել յան գործընկերության բոլոր երկրներում և գործարկել «Արևել յան 
գործընկերության երիտասարդական խորհուրդը» (EaP Youth Panel):

ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության ծրագիրը բաղկացած է երեք բաղադրիչից՝
1.Կարողությունների զարգացման բաղադրիչ՝ երիտասարդական 

կազմակերպությունների, քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և/
կան մասնավոր հիմնարկությունների, ինչպես նաև երիտասարդական աշխատողների և 
առաջնորդների՝ Erasmus+ ծրագրի ներքո:

2.Դրամաշնորհային սխեմա, որը աջակցում է երիտասարդների կրթական 
հնարավորությունների և զբաղվածության հեռանկարների խթանմանը՝ տրամադրելով 
ռեգիոնալ դրամաշնորհներ՝ հատուկ ուշադրություն սևեռելով սահմանափակ 
կարողություններիով խմբերին: 2018թ.մարտին պաշտոնապես մեկնարկել է հինգ 
դրամաշնորհների գործողությունները՝ ԵՄ հարևան երկրների և արևել յան գործընկերների 
ոչ կառավարական կազմակերպությունների կոնսոցիումի կողմից: Հայաստանյան 
կազմակերպությունները մասնակցել են հինգ դրամաշնորհներից չորսին՝ կենտրոնանալով 
հմտությունների, ձեռնարկատիրության ու զբաղվածությանկության վրա:

3.համակարգման բաղադրիչ, որը ուղղված է խթանելու սիներգիան ծրագրերի (pro-
gramme բաղադրիչների, ինչպես նաև Արևել յան գործընկերության տարածաշրջանում ԵՄ-ն 
հանուն երիտասարդության և երիտասարդությունը թիրախավորող այլ գործողությունների 
միջև, և ապահովել ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության ծրագրի համար հաղորդակցություն 
և տեսանելիություն: 

Հայաստանը ակտիվորեն մասնակցել է հմտույթունների կանխատեսման և 
համապատասխանեցման թեմատիկ գործողություններին, որոնք կամզակերպվել են 
Արևել յան գործընկերության 2-րդ հարթակի 2014-2017թթ. ծրագրի շրջանակներում (the 
work programme 2014-2017 of Platform II of the Eastern Partnership): 2-րդ հարթակի 
շրջանակներում Արևել յան գործընկերության «Make it Match network» և հարակից 
թեմատիկ ու գործընկերային ուսուցման գործողություններ են իրականացվել Եվրոպական 
վերապատրաստման հիմնադրամի կողմից (European Training Foundation, ETF):

20.03.2018թ.-ին Հայաստանում Եվրոպական միության պատվիրակության 
պաշտոնական կայքում հրապարակված մամլո հաղորդագրության31 մեջ նշվում է. 
«Այսօր Հայաստանում պաշտոնապես մեկնարկել է չորս նոր ծրագիր՝ «ԵՄ-ն հանուն 
երիտասարդության» Եվրոպական միության նախաձեռնության ներքո: Չորս 
ծրագրերն աշխատելու են երիտասարդների զբաղունակության բարձրացման, նրանց 
կարողությունների զարգացման ու հասարակական կյանքում երիտասարդների ակտիվ 
մասնակցությունը խթանելու ուղղությամբ»: Նույն փաստաթղթում տրվում են ընդհանուր 
ծխրագրային տեղեկություններ՝

«2017թ.-ի նոյեմբերին Բրյուսելում տեղի ունեցած Արևել յան գործընկերության 

12/05/2018, էջ 3-4
31  «Մեկնարկել են նոր ծրագրեր Հայաստանում «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» նախաձեռնության ներքո», 
Երևան, 20/03/2018 - 11:
07, UNIQUE ID: 180320_2

https://eeas.europa.eu/delegations/armenia/41678/node/41678_hy
https://eeas.europa.eu/delegations/armenia/41678/node/41678_hy
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գագաթաժողովի ժամանակ հաստատվեց Արևել յան գործընկերության «2020-ի 20 
արդյունքները» փաստաթուղթը, որի նպատակն է համագործակցության շնորհիվ շոշափելի 
արդյունքներ գրանցել քաղաքացիների համար: Գագաթաժողովի հռչակագրում ընդգծված 
հիմնական արդյունքների շարքում է Երիտասարդության և կրթության նոր փաթեթը:

Երիտասարդության փաթեթի հիմքում ընկած է «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» 
ծրագիրը (ԵՄ ընդհանուր ֆինանսավորումը` 26 մլն եվրո): Ծրագրի նպատակն է բարձրացնել 
աշխատունակությունը և հասարակությունում և տնտեսության մեջ երիտասարդների 
ակտիվ մասնակցությունը՝ զարգացնելով նրանց կարողությունները և աջակցելով 
նրանց դառնալու ապագա ղեկավարներ և գործարարներ: Ծրագիրը բաղկացած է երեք 
բաղադրիչներից՝

1. Էրազմուս+ ծրագրի շրջանակում երիտասարդական կազմակերպությունների, 
քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների և/կամ մասնավոր 
ընկերությունների, ինչպես նաև երիտասարդ աշխատողների և ղեկավարների 
կարողությունների զարգացման բաղադրիչ: Ընտրվել է ընդհանուր առմամբ 53 
ծրագիր, որից 20-ը՝ ֆելոուշիփ քաղաքացիական հասարակության համար, իսկ 15-ը` 
ձեռնարկատիրական գործունեության համար:

2. Դրամաշնորհ, որը տարածաշրջանային դրամաշնորհների միջոցով աջակցում 
է երիտասարդների համար կրթական հնարավորություններին և զբաղվածության 
հեռանկարներին՝ հատուկ ուշադրություն դարձնելով անապահով խմբերին: Վերջերս 
ստորագրված տարածաշրջանային դրամաշնորհների թվում կան նախաձեռնություններ, 
որոնք մասնավորապես աջակցում են՝

• երիտասարդների ձեռնարկատիրական ներուժին՝ դրամաշնորհներով նպաստելով 
ձեռներեցության խթանմանն ու ձեռնարկատիրական գիտելիքների և հմտությունների 
ստեղծմանը, ներառյալ՝ որոշակի ոլորտներ (օրինակ` գյուղատնտեսություն), 

• աշխատաշուկայի կարիքներին համապատասխան ավելի լավ կրթությանն ու 
կարողություններին՝ դրամաշնորհներով նպատակ ունենալով ավելացնել համապատասխան 
տեխնիկական և մասնագիտական   կարողություններ ունեցող երիտասարդների քանակը, 
ինչպես նաև ընդլայնել ֆորմալ և ոչ ֆորմալ կրթության հնարավորությունները, 

• պետական   և ոչ պետական   դերակատարների և մասնավոր հատվածի միջև 
համագործակցության հաստատմանը՝ այսպիսով նպաստելով միջոլորտային 
երիտասարդական քաղաքականության ստեղծմանը:

3. Համակարգման բաղադրիչ, որի նպատակն է խրախուսել ծրագրերի, ինչպես նաև 
ԱլԳ տարածաշրջանում երիտասարդությանն ուղղված «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» 
և այլ գործողությունների բաղադրիչների համագործակցությունը, ինչպես նաև «ԵՄ-
ն հանուն երիտասարդության» ծրագրի համար ապահովել համաձայնեցված կապ ու 
տեսանելիություն»: 

2017թ. նոյեմբերին Հայաստանը ստորագրել է CEPA32 Եվրոպական միության հետ: 
Զեդկույցում նշված է, որ համաձայնագիրը տալիս է երկրին բազմաթիվ հնարավորություններ, 
քանի որ այն ենթադրում է լայնամասշտաբ աջակցություն՝ փորձագիտական, 
ֆինանսական և տեխնիկական՝ աջակցելու համար երկրի տնտեսական կայությությանը 
և ինստիտուցիոնալ զարգացմանը: Այն աստիճանաբար կնպաստի դեմոկրատիայի 
ամրապնդմանը, ներդրումային միջավայրի բարելավմանը, ինչպես նաև կձևավորի հիմք՝ 
Հայաստանի և ԵՄ-ի միջև առևտրային և ֆինանսական կապերի հետագա խորացման 
համար:

32 ԵՄ-ի և Հայաստանի միջև համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության համաձայնագիր
The Comprehensive & Enhanced Partnership Agreement between the European Union & Armenia (CEPA)
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ԵՄ ԾՐԱԳՐԵՐԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԸ. ՓԱՍՏԵՐ ԵՎ ԹՎԵՐ33
Էրազմուս +: ԵՄ-ի «Էրազմուս+» երիտասարդության և կրթության առաջատար ծրագիրը 

հայ երիտասարդներին առաջարկում է մի շարք փոխանակման հնարավորություններ, այդ 
թվում՝ Կրթաթոշակներ Եվրոպայում սովորելու համար, Ուսանողական փոխանակման 
ծրագրեր, Երիտասարդական փոխանակման ծրագրեր, Եվրոպական կամավորական 
ծառայություն, Երիտասարդ աշխատողների շարժունակության ծրագրեր, Երիտասարդների 
մասնակցություն բարեփոխումների երկխոսության մեջ:

•	 Հայաստանը «Էրազմուս+» ծրագրի 2015-2016թթ. ընտրության շրջանակում 
գրեթե 3.7 միլիոն եվրո է ստացել ուսանողների և անձնակազմի փոխանակումների 
համար: Ֆինանսավորման համար ընտրվել է 121 նախագիծ՝ ներառելով հայաստանյան 
համալսարանները… Որպես արդյունք՝ հայաստանցի 746 ուսանող և աշխատող կմեկնեն 
փոխանակումների դեպի ԵՄ համալսարաններ:

•	 Դեպի Հայաստան և Հայաստանից դուրս փոխանակումների ընդհանուր թիվը 
վերջին 2 տարվա ընթացքում գրեթե կրկնապատկվել է՝ 2015թ թվականի 367-ից 2016 
թվականին հասնելով 646-ի:

•	 2015 թվականին հայաստանյան համալսարանների՝ Միջազգային կրեդիտային 
շարժունակության նախագծերին միանալուց ի վեր Շուրջ 1000 երիտասարդ է մասնակցել 
«Էրազմուս+» ծրագրի ակադեմիական փոխանակումներին:

ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության: Այս տարածաշրջանային ծրագրի նպատակն է 
բարձրացնել հասարակությունում երիտասարդական մասնակցության, ինչպես նաև նրանց 
զբաղվածության մակարդակը՝ զարգացնելով երիտասարդական առաջնորդությունն ու 
ձեռներեցությունը մի շարք գործողությունների և հնարավորությունների միջոցով, այդ 
թվում

•	 Արևել յան գործընկերության երիտասարդական պատուհան. 2017թ. ընդհանուր 
բյուջեն կազմում է 3.45 միլիոն եվրո

• Քաղաքացիական հասարակության կրթակոշակներ երիտասարդների համար - 
Եվրոպական փոխանակման հնարավորություններ երիտասարդ առաջնորդների համար. 

- Աջակցույթուն երիտասարդական կազմակերպություններին: 
• Գործընկերություններ հանուն ձեռներեցության զարգացման - Օժանդակություն 

երիտասարդ ձեռնարկատերերին. - Աջակցություն տեղական համայնքների սոցիալական 
մարտահրավերները հաղթահարելու նպատակով գործնական լուծումներ առաջարկող 
նախագծերին

«ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» ծրագիրը հիմնվել է վերջին ԱլԳ «Երիտասարդական 
պատուհան» (2012- 2013թթ.) նախաձեռնության ձեռքբերումների հիման վրա, որի 
շրջանակներում իրականացված ԵՄ-ի կողմից ֆինանսավորված 1648 ծրագրերում 
ներգրավվել է 37.000 երիտասարդ ու երիտասարդ աշխատող:

•	 Դրամաշնորհներ
• Կրթական և վերապատրաստական հնարավորություններ՝ զբաղվածության 

բարելավման նպատակով 
- Աջակցություն ստեղծարար երիտասարդ ձեռնարկատերերին. 
- Կենտրոնացում անապահով երիտասարդների վրա: 
• Աջակցություն կրթական ոլորտի առաջնորդներին՝ հանուն նորարարությունների 

ու տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, կանաչ տնտեսության և սոցիալական 
ձեռնարկատիրության վրա կենտրոնացած որակյալ ուսուցման:

ԵՄ-ն մեկնարկել է իր 8.5 միլիոն եվրո արժողությամբ «ԵՄ-ն հանուն երիտասարդության» 
դրամաշնորհային ծրագիրը, որը նախատեսված է այն կազմակերպությունների համար, 
33  https://eeas.europa.eu/sites/eeas/files/open_east-armenia_youth_ar_2.pdf 
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որոնք առաջարկում են երիտասարդների զբաղվածությանն ու աշխատունակությանը, 
հմտությունների զարգացմանն ու հասարակական կյանքին ակտիվ մասնակցությանն 
ուղղված գործողություններ:

Երիտասարդ եվրոպացի հարևաններ: Որպես ցանցի մաս՝ ԵՄ անդամ պետություններից 
և Արևել յան հարևանության երկրներից ավելի քան 100 երիտասարդ նշանակվել են 
«Եվրոպացի երիտասարդ դեսպաններ»: Վերջիններիս շարքում ներկայացված են 16-
ից 25 տարեկան 10 հայ երիտասարդ: Նրանց դերը կայանում է նրանում, որպեսզի 
ներկայացնեն իրենց երկրի երիտասարդությանը և կապ պահպանեն ԵՄ-ն ու Արևել յան 
հարևանության երկրները ներկայացնող այլ երիտասարդների հետ՝ փորձի փոխանակման 
և երիտասարդությանը մտահոգող խնդիրների քննարկման նպատակով:

Մասնագիտական կրթություն և ուսուցում: Աշխատանքի միջազգային կազմակերպության 
կողմից 2016 թվականին իրականացված հարցումը պարզել է, որ Հայաստանի 
գործատուների գրեթե 30%-ը կարծում է, որ դպրոցների շրջանավարտները չունեն այնպիսի 
հմտություններ, որոնք պահանջված են մասնավոր հատվածի ընկերությունների կողմից: 
Ընդունելով այս մարտահրավերը՝ 2003 թվականից ի վեր ԵՄ-ն դարձավ Հայաստանում 
մասնագիտական կրթության և ուսուցման (ՄԿՈՒ) ոլորտի բարեփոխումների գլխավոր 
դոնորը: Հիշյալ աջակցության շնորհիվ մշակվել են ուսուցման չափորոշիչներ, հաստատվել 
են ուսումնական հաստատությունների տարածաշրջանային ցանցեր, գոյություն ունեցող 
քոլեջները փոխակերպվել են 12 տարածաշրջանային պետական քոլեջների՝ դառնալով 
գերազանցության մոդելներ, ինչպես նաև մշակվել են ուսումնական ու անձնակազմի 
զարգացման ծրագրեր: 2016 թվականի դրությամբ Հայաստանի բոլոր մարզերի և Երևանի 
17 պիլոտային քոլեջի շուրջ 4500 ուսանող օգտվել է ԵՄ-ի աջակցությամբ իրականացվող 
բարեփոխումներից:

Դ) Տարածություններ. Ստեղծարար էկոհամակարգի UNIDO մոդելի շրջանակներում 
տարածութունը միայն աշխարհրագրական դիրքով սահմանափակված հատվածը չէ։ 
Տարածություն է նաև մշակութային ժառանգությունը, հատուկ հմտություննեըր, բնական 
կլաստերները, համագործակցության հարթակները, որոնց զարգացմանը առաջնահերթ 
կերպով նպաստում են՝

- Տաղանդներն ու գաղափարները (կանանց, երիտասարդության և 
փոքրամասնությունների), 

- Կարողությունների զարգացման ֆինանսավորումը (հանրային աջակցություն 
(Կառավարություն, ՄԱԿ, ԵՄ))

- Ֆինանսավորումը (մասնավոր ներդրողները, բիզնես հրեշտակները)։ 
Ինչպես տեսնում ենք Աղ յուսակ 9-ից, պետական բյուջեում ընդհանուր ծախսերը մեծացել 

են, դրան զուգահեռ մեծացել է նաև «Հանգիստ, մշակույթ և կրոն» բաղադրիչին ուղղված 
ծախսերը, սկայն դրա մասնաբաժինը ընդհանուր ծախսերի մեջ տատանվում է ըստ 
տարիների: 2018թ.-ին, համաձայն տարեկան ճշտված պլանի արդյունքներ, պետության 
ընդհանուր ծախսերը կազմում է շուրջ 1, 487 մլն ՀՀ դրամ, որի 1, 81%-ը (շուրջ 26.96 մլն ՀՀ 
դրամ) ուղղված է «հանգիստ, մշակույթ և կրոն» բաղադրիչին:

Եթե դիտարկենք ցուցանիշը վերջին երեք տարիների կտրվածքով, տեսնում ենք, որ այն 
համեմատաբար նվազել է՝ 1.98%-ից հասնելով 1.81%:

Աղյուսակ 12.  Հայաստանի Հանրապետության 2011-2018թթ. պետական բյուջեի 
ծախսերը՝ գործառնական դասակարգմամբ
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 Ընդամենը ծախսեր Հանգիստ, մշակույթ եվ 
կրոն

Հանգիստ, մշակույթ եվ կրոն

% ընդհանուրի մեջ

2018թ.  1, 487, 282, 250  26, 960, 462  1.81 

2017 թ.  1, 385, 239, 396  26, 212, 455  1.89 

2016 թ.  1, 403, 193, 373  27, 794, 742  1.98 

2015 թ.  1, 329, 172, 119  -  - 

2014 թ.  1, 264, 164, 675  21, 080, 199  1.67 

2013 թ.  1, 171, 490, 287  18, 194, 700  1.55 

2012 թ.  1, 057, 523, 305  22, 660, 395  2.14 

2011 թ.  1, 015, 461, 948  17, 981, 897  1.77 

Անդրադառնանք նույն աղբյուրից հավաքագրված մանրամասն տեղեկատվությանը՝ 
առանց խորանալաու յուրաքանչյուր կատեգորիայի բովանդակային կողմի ուղղությամբ: 
Ինչպես տեսնում ենք Աղ յուսակ 10-ից, առավել մեծ ծավալի պետական ծախսեր իրականցվում 
են ուղղված «Արվեստ»-ին (7.61մլն., 2018թ.) և «Հեռուստառադիոհաղորդումներ»-ին 
(6.95մլն., 2018թ.): «Թանգարաններ և ցուցասրահներ»-ին ուղղված ծախսերը նախորդ 
տարվա համեմատ կրճատվել են՝ 2.65 մլն. ՀՀ դրամից 2.23 մլն., «Գրադարաններ»-ին 
ուղղված ծախսերը նույնպես կրճատվել են 1.67մլն. ՀՀ դրամից 1.53 մլն.: 

Հարկ է նշել, որ աճել են «Երիտասարդական ծրագրերին» ուղղված ծախսերը՝ 827 
հազար ՀՀ դրամից՝ 1.03 մլն. ՀՀ դրամ:

Աղյուսակ 13.  Հայաստանի Հանրապետության 2011-2018թթ. պետական բյուջեի 
ծախսերը՝ գործառնական դասակարգմամբ՝ մանրամասնած

 մլն. ՀՀ դրամ 2018 2017 2016 2015

Արվեստ 7, 616, 800 7, 370, 
040

8, 817, 
354

15, 440, 
867

Հեռուստառադիոհաղորդումներ 6, 957, 946 7, 125, 
226

7, 125, 
982

7, 228, 
975

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ 2, 617, 726 1, 792, 
663

1, 838, 
812

1, 848, 
989

Թանգարաններ և ցուցասրահներ 2, 229, 238 2, 652, 
463

2, 481, 
720

2, 248, 
418

Գրադարաններ 1, 531, 121 1, 666, 
279

1, 772, 
546

1, 761, 
153

Երիտասարդական ծրագրեր 1, 032, 923 827, 153 827, 431 826, 
678

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 962, 247 1, 031, 
828

1, 195, 
251

1, 151, 
334

Այլ մշակութային կազմակերպություններ 807, 975 844, 939 854, 471 845, 
560

Տեղեկատվության ձեռքբերում 662, 148 383, 619 388, 312 376, 
099

Կինեմատոգրաֆիա 611, 052 653, 532 658, 715 658, 
021

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների վերականգնում և 
պահպանում 395, 770 405, 907 473, 459 473, 

134
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Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 372, 836 402, 169 204, 527 320, 
625

Քաղաքական կուսակցություններ, հասարակական 
կազմակերպություններ, արհմիություններ 310, 389 320, 924 295, 693 295, 

693

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին չպատկանող) 852, 292 735, 714 860, 470 859, 
872

Աղ յուսակ 11-ում ներկայացվում է պետական բյուջեի ծախսերը՝ ամեն տարվա համար՝ 
նախորդի համեմատ (% նախորդ տարվա համեմատ) և 2015թ.-ի համեմատ (% 2015թ.-ի 
համեմատ): 

Ուշագրավ է, որ «Մշակութային ծառայություններին» ուղղված ծախսերը նախորդ 2017թ.-
ի համեմատ կրճատվել են ընդամենը 5.1%-ով, սակայն եթե այդ ցուցանիշը դիտարկենք 
2015թ.-ի համեմատ, տեսնում ենք, որ այն նվազել է 37.4%-ով, ինչը պայմանավորված 
է հիմնականում «Արվեստ»-ին ուղղված ծախսերի կրճատմամբ: Այսպես. «Արվեստի»-
ին ուղղված ծախսերը 2018թ.-ին 2015թ.-ի համեմատ կրճատվել են ավելի քան 50%-ով: 
«Տեղեկատվության ձեռքբերմանն» ուղղված ծախսերը 2015թ.-ի համեմատ 2018թ.-ին 
ավելացել են 76.1%-ով:

Աղյուսակ 14.  Հայաստանի Հանրապետության 2011-2018թթ. պետական բյուջեի 
ծախսերը՝ գործառնական դասակարգմամբ՝ մանրամասնած, % նախորդ տարվա համեմատ և 
2015թ.-ի համեմատ

% նախորդ տարվա 
համեմատ % 2015թ.-ի համեմատ

 2018 2017 2016 2015 2018, 
%

2017, 
%

2016, 
%

2015, 
ՀՀ դրամ

Հանգստի և սպորտի ծառայություններ (01) 146.0 97.5 99.4 100 141.6 97.0 99.4 1, 848, 
989

Մշակութային ծառայություններ (02) 96.9 91.7 70.2 100 62.4 64.4 70.2 21, 747, 
777

Գրադարաններ 91.9 94.0 100.6 100 86.9 94.6 100.6 1, 761, 
153

Թանգարաններ և ցուցասրահներ 84.0 106.9 110.4 100 99 .1 118.0 110.4 2, 248, 
418

Մշակույթի տներ, ակումբներ, կենտրոններ 92.7 196.6 63.8 100 116.3 125.4 63.8 320, 
625

Այլ մշակութային կազմակերպություններ 95.6 98.9 101.1 100 95.6 99.9 101.1 845, 
560

Արվեստ 103.3 83.6 57.1 100 49.3 47.7 57.1 15, 440, 
867

Կինեմատոգրաֆիա 93.5 99.2 100.1 100 92.9 99.3 100.1 658, 
021

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների 
վերականգնում և պահպանում 97.5 85.7 100.1 100 83.6 85.8 100.1 473, 

134

Ռադիո և հեռուստահաղորդումների 
հեռարձակման և հրատարակչական 
ծառայություններ (03)

100.5 98.1 99.5 100 98.0 97.5 99.5 8, 756, 
409

Հեռուստառադիոհաղորդումներ 97.7 100 98.6 100 96.3 98.6 98.6 7, 228, 
975

Հրատարակչություններ, խմբագրություններ 93.3 86.3 103.8 100 83.6 89.6 103.8 1, 151, 
334

Տեղեկատվության ձեռքբերում 172.6 98.8 103.2 100 176.1 102.0 103.2 376, 
099
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Կրոնական և հասարակական այլ 
ծառայություններ (04) 117.0 102.2 100.1 100 119.7 102.3 100.1 1, 122, 

371

Երիտասարդական ծրագրեր 124.9 100 100.1 100 124.9 100.1 100.1 826, 
678

Քաղաքական կուսակցություններ, 
հասարակական կազմակերպություններ, 
արհմիություններ 

96.7 108.5 100 100 105.0 108.5 100 295, 
693

Հանգիստ, մշակույթ և կրոն (այլ դասերին 
չպատկանող) (06) 115.8 85.5 100.1 100 99.1 85.6 100.1 859, 

872

Համաձայն Եվրոպայի մշակութային քաղաքականությունների և հակումների կայքի34, 
Աղ յուսակ 12-ում ներկայացվում է պետության կողմից 2009-2013թ. մշակույթին ուղղված 
ծախսերը: Այսպես, բացարձակ արժեքով, 2009թ.-ի համեմատ 2012թ.-ին մշակույթին 
ուղղված պետական ծախեսերը աճել են 8.47 մլն ՀՀ դրամից մինչև 13.5մլն ՀՀ դրամ: 
Այնուհետև այդ թիվը անկում է ապրել՝ հասնելով 10.96 մլն-ի 2013թ.-ին: 

Աղյուսակ 15.  Պետության՝ մշակույթին տրամադրած ծախսերը՝ ըստ ճյուղերի, հազար 
դրամ, 2009-2013թթ․
 

Ճյուղ (ՀՀ դրամ) 2013 2012 2011 2010 2009

Գրադարաններ 946 273.8 892 037.2 821 053.6 788 677.2 953 457.2

Թանգարաններ և 
ցուցահանդեսներ 1 169 617.9 1 166 220.1 1 158 366.5 1 098 892.6 1 303 083.0

Մշակութային տներ, 
ակումբներ, կենտրոններ

28 237.9 28 069.4 28 069.4 25 430.1 32 556.7

Այլ մշակութային 
հաստատություններ 31 432.8 32 723.3 112 314.8 103 488.4 123 032.6

Արվեստ 4 705 252.9 8 968 124.0 4 169 333.8 3 399 854.7 4 009 115.7

Կինեմատոգրաֆիա 635 194.9 630 448.3 630 448.3 612 753.1 725 181.1

Հուշարձանների և 
մշակութային արժեքների 
վերականգնում և պահպանում

351 678.7 351 251.2 351 251.2 335 153.3 598 545.7

Հեռուստածրագրեր 108 971.6 99 065.1 90 059.2 81 872.0 81 872.0

Հրատարակչություններ, 
խմբագրական գրասենյակներ 284 274.6 268 699.8 249 038.8 245 938.8 282 038.8

Տեղեկատվություն 744 458.3 73 904.0 73 904.0 68 728.0 68 985.0

Հանգիստ, մշակույթ, կրոն 328 803.3 317 014.0 301 951.5 261 424.7 292 946.2

Ընդամենը 10 960 746.0 13 506 180.1 7 360 893.0 7 022 212.8 8 470 814.0

* Ընդամենը գումարային 9 336 209.7 12 829 568 7 987 802 7 024 223 8 472 823

34  https://www.culturalpolicies.net/web/statistics-funding.php?aid=87&cid=80&lid=en 

https://www.culturalpolicies.net/web/statistics-funding.php?aid=87&cid=80&lid=en
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*Ներկայացված աղբյուրում 
սյան արժեքների գումարը 
չի համապատասխանում 
սյան «ընդամենը» վանդակի 
արժեքին: Հաջորդող 
աղ յուսակում յուրաքնաչյուր 
վանդակի մասնաբաժինը 
հաշվարկված է ըստ սյան 
արժեքների գումարի:

Աղ յուսակ 13-ում ներկայացված է յուրաքանչյուր ոլորտին ուղղված ծախսերի 
մասնաբաժինը՝ ընդհանուր տարվա մեջ: Ներկայացված բոլոր տարիների ընթացքում 
ընդհանուր ծախսերի զգալի մասը ուղղված է եղել արվեստին՝ շուրջ 50.4% (2013թ.), 
69.9% (2012թ.): 2013.թ-ի կտրվածքով զգալի ծախսեր են արվել թանգարանների ու 
ցուցահանդեսների վրա, գրադարանների, տեղեկատվություն և կինեմատոգրաֆիայի 
վրա: Տեղեկատվության վրա կատարված ծախսերը 2013թ.-ին 2012թ.-ի համեմատ աճել 
են 0.6%-ից 8%: 

Աղյուսակ 16.  Պետության՝ մշակույթին տրամադրած ծախսերը՝ ըստ ճյուղերի, հազար 
դրամ, 2009-2013թթ․ տոկոսները՝ ըստ սյան ընդհանուր գումարային արժեքի հաշվարկված

Ճյուղ (ՀՀ դրամ) 2013 2012 2011 2010 2009

Գրադարաններ 10.1 7.0 10.3 11.2 11.3

Թանգարաններ և ցուցահանդեսներ 12.5 9.1 14.5 15.6 15.4

Մշակութային տներ, ակումբներ, կենտրոններ 0.3 0.2 0.4 0.4 0.4

Այլ մշակութային հաստատություններ 0.3 0.3 1.4 1.5 1.5

Արվեստ 50.4 69.9 52.2 48.4 47.3

կինեմատոգրաֆիա 6.8 4.9 7.9 8.7 8.6

Հուշարձանների և մշակութային արժեքների 
վերականգնում և պահպանում 3.8 2.7 4.4 4.8 7.1

Հեռուստածրագրեր 1.2 0.8 1.1 1.2 1.0

Հրատարակչություններ, խմբագրական 
գրասենյակներ 3.0 2.1 3.1 3.5 3.3

Տեղեկատվություն 8.0 0.6 0.9 1.0 0.8

Հանգիստ, մշակույթ, կրոն 3.5 2.5 3.8 3.7 3.5

* Ընդամենը գումարային 100 100 100 100 100
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Մաս 3. Հետազոտության հարցման արդյունքներ

ՀԱՐՑՎԱԾ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ 
ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ 

Հետազոտությանը մասնակցել է 606 երիտասարդ, որոնց շուրջ 47.5%-ը՝ Երևանից, 8.3%-
ը՝ Արարատի մարզից, 7.8%-ը՝ Լոռու մարզից(Աղ յուսակ 17. Գծապատկեր 13. )։ Ընդհանուր 
հարցված երիտասարդների 64%-ը կազմել են իգական սեռի ներկայացուցիչները, 36%-ը 
արական (70Գծապատկեր 14.)։ 
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Քանակ 288 27 50 22 38 37 15 47 19 20 43 606

% ընդհանուրի 
մեջ 47.5 4.5 8.3 3.6 6.3 6.1 2.5 7.8 3.1 3.3 7.1 100

Աղ յուսակ 17. Հարցումների աշխարհագրական բաշխումը
Տարիքային խմբերում սեռերի համամասնությունը տարբերվում է․16-18 տարիքային խմբում 

արական երիտասարդների մասնաբաժինը 29.4% է, իսկ 22-24 տարիքային խմբում՝ 43%  
(Աղ յուսակ 18.):

Գծապատկեր 13.   
արցման մասնակիցների 

բաշխումը՝ ըստ 
տարիքի․չխմբավորված

Բաշխումը՝ ըստ տարիքային 
խմբերի

Իգական
(% խմբի մեջ)

Արական
(% խմբի մեջ)

16-18 տարեկան 8.6 70.6 29.4

19-21 տարեկան 14.0 69.4 30.6

22-24 տարեկան 23.6 57.0 43.0

25-27 տարեկան 25.2 64.7 35.3

28-30 տարեկան 28.5 63.6 36.4

Ընդամենը 100% 63.7 36.3

   Աղ յուսակ 18.  Հարցման մասնակիցների բաշխումը ըստ տարիքային       
     խմբերի և սեռի

Գծապատկեր 14.  Հարցվողների բաշխում՝ ըստ սեռի

 
Երիտասարդների 3.5%-ը առնչվել է հետբուհական կրթական աստիճանի հետ, 23.4%-ը՝ 
մագիստրատուրայի (առանց հետբուհականի), 51.7%-ը՝ բակալավրի (առանց մագիստրատուրայի)։ 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ 
ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ

Հարցման մասնակցած երիտասարդների 25.4%-ը (թվով՝ 154 հոգի, 330 դիտարկում 
/ աշխատանք) ունի թվով երկու կամ ավել աշխատանքներ, ուստի ըստ ճյուղերի 
առանձնացնենք երիտասարդների և նրանց ունեցած աշխատանքների բաշխումը։ 

Հարցմանը մասնակցած երիտասարդների 25.1%-ը աշխատանք ունի «Երաժշտություն, 
կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» ճյուղում՝ ներկայացնելով ընդհանուր 
աշխատանքների 21.9%-ը35։ 

Առավել քիչ ներկայացված է «ճարտարապետություն» ճյուղը՝ երիտասարդների 3.5%-
ը և աշխատանքների 2.7%-ը:» Հրատարակչական գործունեություն» ճյուղում զբաղված է 
երիտասարդների 6.9%-ը՝ ապահովելով ընդհանուր աշխատանքների 5.3%-ը։ 

Համեմատաբար հավասարաչափ բաշխում է ապոհովված մյուս ստեղծարար ճյուղերու՝ 
երտասրադների 9.4-12.9% մասնակցությամբ և աշխատանքների 7.9-10.6% ընդգրկմամբ։ 
«Այլ ճյուղերում» զբաղվածություն ունի երիտասարդների 16%-ը՝ ներկայացնելով ընդհանուր 
զբաղվածության 13.1%-ը (Գծապատկեր 15.)։ 

Գծապատկեր 15.  Երիտասարդների և նրանց ունեցած զբաղմունքների բաշխումը՝ ըստ 
ճյուղերի

35 Երիտասարդների համամասնությունը հաշվարկված է ընտրանքի ծավալի մեջ (n=606), աշխատանքների մասնաբաժինը՝ ընդհանուր 
աշխատանքների թվի մեջ (k=786): 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ 
ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ.ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՀԱՄԱԴՐՈՒՅԹՆԵՐ

Վերը արդեն ներկայացվեց երիտասարդների և նրանց ունեցած աշխատանքների 
բաշխումը՝ ըստ ճյուղերի։ Այժմ դիտարկենք, թե ինչպես է բաշխված երիտասարդների 
ներգրավումը մեկ կամ մի քանի ճյուղերի մեջ միաժամանակ (Աղ յուսակ 19. )։ 

միայն երկու ճյուղի դեպքում է, որ երիտասարդները ունեն նույն ճյուղում երեք 
աշխատանք․դրանք են՝ 

•	 «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» 
•	 «Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ»։ 
Երեք աշխատանք միաժամանակ, որոնցից երկուսը միևնույն ճյուղում են՝
•	 Դիզայներական աշխատանքներ 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ
•	 Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 
•	 Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ

Երեք աշխատանքի կոմբինացիաները խառը ճյուղերով պատահել են հետևյալ 
համադրություններով՝

•	 Գովազդ, PR և մարքեթինգ 
Դիզայներական աշխատանքներ 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 
•	 Գովազդ, PR և մարքեթինգ 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 
•	 Արհեստ
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ
•	 Արհեստ
Հրատարակչական գործունեություն 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ
Նույն ճյուղի ներսում երկու աշխատանք ունենալու դեպքերը եղել են չորսը․այդ  

ճյուղերն են՝
•	 Գովազդ, PR և մարքեթինգ 
Գովազդ, PR և մարքեթինգ 
•	 Դիզայներական աշխատանքներ 
Դիզայներական աշխատանքներ 
•	 ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 
•	 Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ

Աղյուսակ 18.  
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Աղյուսակ 19.  Զբաղված երիտասարդների բաշխումը՝ ըստ ճյուղերի համակցությունների 
 

Քանակ %

Գովազդ, PR և մարքեթինգ 44 7.3

Ճարտարապետություն 20 3.3

Արհեստ 69 11.4

Դիզայներական աշխատանքներ 64 10.6

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 58 9.6

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 61 10.1

Հրատարակչական գործունեություն 38 6.3

Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 67 11.1

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 121 20

Գովազդ, PR և մարքեթինգ, 
Գովազդ, PR և մարքեթինգ 3 0.5

Դիզայներական աշխատանքներ, 
Դիզայներական աշխատանքներ 5 0.8

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ, 
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 2 0.3

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 11 1.8

Գովազդ, PR և մարքեթինգ, 
Գովազդ, PR և մարքեթինգ, 
Գովազդ, PR և մարքեթինգ

1 0.2

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 

4 0.7

Գովազդ, PR և մարքեթինգ, 
Արհեստ 1 0.2

Գովազդ, PR և մարքեթինգ, 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 3 0.5

Գովազդ, PR և մարքեթինգ, 
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 1 0.2

Գովազդ, PR և մարքեթինգ, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 2 0.3

Ճարտարապետություն, 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 1 0.2

Արհեստ, 
Դիզայներական աշխատանքներ 1 0.2



65

Արհեստ, 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 1 0.2

Արհեստ, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 3 0.5

Դիզայներական աշխատանքներ, 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 1 0.2

Դիզայներական աշխատանքներ, 
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 2 0.3

Դիզայներական աշխատանքներ, 
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 1 0.2

Դիզայներական աշխատանքներ, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 2 0.3

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն, 
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 1 0.2

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն, 
Հրատարակչական գործունեություն 1 0.2

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն, 
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 2 0.3

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 3 0.5

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ, 
Հրատարակչական գործունեություն 1 0.2

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ, 
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 2 0.3

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 1 0.2

Գովազդ, PR և մարքեթինգ, 
Դիզայներական աշխատանքներ, 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն

1 0.2

Գովազդ, PR և մարքեթինգ, 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն, 
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ

1 0.2

Արհեստ, 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 

1 0.2

Արհեստ, Հրատարակչական գործունեություն, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 2 0.3

Դիզայներական աշխատանքներ, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 

1 0.2

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն, 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն, 
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ

1 0.2

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն, 
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն, 
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 

1 0.2

Ընդամենը 606 100
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Աղ յուսակ 20. –ում ներկայացված է տարբեր երկուական ճյուղերից պատահած 
կոմբինացիաները։ Ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր ճյուղ ներգրավված է եղել առնվազն 
մեկ համակցության մեջ՝

•	 Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն  (8 համակցություն)
•	 ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ (6 համակցություն)
•	 Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ (5 համակցություն)
•	 Գովազդ, PR և մարքեթինգ       (4 համակցություն)
•	 Դիզայներական աշխատանքներ      (4 համակցություն)
•	 Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ   (3 համակցություն)
•	 Արհեստ        (3 համակցություն)
•	 Հրատարակչական գործունեություն     (2 համակցություն)
•	 Ճարտարապետություն       (1 համակցություն)

«Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» ճյուղը եղել է 
յուրահատուկ, քանի որ բոլոր մյուս ճյուղերի հետ ունեցել է կոմբինացիա։ Այսինքն այս ճյուղում 
առկաեն զբաղմունքներ, որոնցով ցանկացած այլ ստեղծարար ճյուղի երիտասարդ կարող 
է իրականացնել։ Ճկուն են եղել նաև «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ» ճյուղի երիտասարդները՝ այս ճյուղը կոմբինացիա է կազմել այլ վեց 
ճյուղերի հետ, «Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ»-ը՝ հինգ այլ 
ճյուղերի հետ։ Այսինքն կան այնպիսի ստեղծարար ճյուղեր, որոնք կարող են այլ ստեղծարար 
ճյուղերում աշխատող երիտասարդների համար հանդես գալ որպես հնարավոր երկրորդ 
կամ երրորդ զբաղմունք։ 
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Գովազդ, PR և մարքեթինգ 1 1 1 1 4

Ճարտարապետություն 1 1

Արհեստ 1 1 1 3

Դիզայներական աշխատանքներ 1 1 1 1 4

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, 
ռադիո, լուսանկարչություն 1 1 1 1 1 1 1 1 8

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և 
համակարգչային ծառայություններ 1 1 1 1 1 1 6

Հրատարակչական գործունեություն 1 1 2

Թանգարաններ, պատկերասրահներ 
և գրադարաններ 1 1 1 3

Երաժշտություն, կատարողական 
արվեստ և կերպարվեստ 1 1 1 1 1 5

Ընդամենը 4 1 3 4 8 6 2 3 5

Աղյուսակ 20.  Զբաղված երիտասարդների բաշխումը․ երկու ճյուղերից կազմված կոմբինացիաները
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԶԲԱՂՄՈՒՆՔԸ 
ԵՎՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ

Բաժնում ներկայացնենք, թե հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրված 
յուրաքնաչյուր արդյունաբերական ճյուղում աշխատող երիտասարդները ինչ զբաղմունք 
ունեն․արդյունքները ներկայացված են աշխատանքների հաշվով․այսինքն եթե մեկ 
երիտասարդը նույն ճյուղի մեջ ունեցել է մեկից ավել աշխատանք, ապա հաշվարկները 
ներառել են մեկից ավել աշխատանքները։ 

Հարցը երիտասարդներին տրվել է բաց ձևաչափով և հարցազրուցավարի կողմից 
լրացվել է այն, ինչ ասել է երիտասարդը։ Ուստի ոչ բոլոր դեպքերում է հնարավոր եղել 
իրականացնել զբաղմունքների օպտիմալ խմբավորում։ 

 «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» ճյուղում դիտարկված աշխատանքների 33.9%-ի դեպքում 
երիտասարդները ունեցել են մարքեթինգային գործունեության հետ կապված զբաղմունք, 
32.3%-ը՝ գովազդի, 27.4%-ը՝ հասարակայնության հետ կապերի» (Աղ յուսակ 21.)։

  

 Քանակ %

Մարքեթինգ 21 33.9

Գովազդ 20 32.3

Հասարակայնության հետ կապեր 17 27.4

Դիզայներական աշխատանքներ 1 1.6

Լուսանկարչություն 1 1.6

ՏՏ ծրագրային համակարգող 1 1.6

Կայքերի պատրաստում, app 
պատրաստում 1 1.6

Ընդամենը զբաղմունք 62 100

Աղյուսակ 21.  Զբաղմունքների բաշխումը ճյուղի 
ներսում․ Գովազդ, PR և մարքեթինգ

Գծապատկեր 16.  Զբաղմունքների բաշխումը 
ճյուղի ներսում․ Գովազդ, PR և մարքեթինգ

Ճարտարապետություն

Ճարտարապետության մեջ առավել տարածված զբաղմունքն է «նախագծման 
աշխատանքները (66.7%)», ինչի ներքո միավորված են հատակագծերի հետ աշխատանք, 
ինտերիեր դիզայն, շենքերի և շինությունների ճարտարապետությունը, ինժեներ ղեկավար 
և այլ զբաղմունքներ։ 
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Փոքր հաճախականությամբ հանդիպում են արտաքին դիզայնի հետ կապված 
զբաղմունքներ, տան-դիզայն ծառայություններ (Աղ յուսակ 22.)։ 

 Քանակ %

Նախագծողական 
աշխատանքներ

14 66.7

Արտաքին դիզայն 2 9.5

Տան դիզայն 
ծառայություններ

2 9.5

Ճարտարապետություն 1 4.8

Դիզայներական 
աշխատանքներ

1 4.8

Գովազդ 1 4.8

Ընդամենը զբաղմունք 21 100

Աղյուսակ 22.  Զբաղմունքների բաշխումը 
ճյուղի ներսում․ Ճարտարապետություն

Գծապատկեր 17.  Զբաղմունքների բաշխումը 
ճյուղի ներսում․ Ճարտարապետություն

Արհեստ

Արհեսներում երիտասարդների զբաղմունքները բավականին բազմազան են։ 
Առավել տարածված է եղել «կարուձև, դերձակի աշխատանք» զբաղմունքը 20.5%, 
«փայտագործ, կահույքագործ»-ը՝ 19.2%։ Պակաս տարածված են եղել «զարդերի 
պատրաստումը»՝ 11.5%, «հագուստի մոդելավորումը»՝ 9%: Ճյուղում ավլեի քիչ 
մասնաբաժնով առկա են նաև գործելու մասնագետներ, ոսկերիչեր, քանդակագործներ, 
ասեղնագործներ, կավագործներ, կերամիկայի մասնագետներ և այլն (Աղ յուսակ 23. )։  

 Քանակ %
Կարուձև, դերձակի աշխատանք 16 20.5
Փայտագործ, կահույքագործ 15 19.2
Զարդերի պատրաստում 9 11.5
Հագուստի մոդելավորում 7 9.0
Գործելու մասնագետ 6 7.7
Արծաթագործ 3 3.8
Ոսկերիչ 3 3.8
Քանդակագործ, քարագործ 3 3.8
Կաշվե պայուսակներ 2 2.6
Ասեղնագործություն 2 2.6
Կավագործ 2 2.6
Կերամիկայի մասնագետ 2 2.6
Կոշկակար 1 1.3
Կերպարվեստ 1 1.3
Այլ արհեստ 6 7.7
Ընդամենը զբաղմունք 78 100

Աղյուսակ 23.  Զբաղմունքների բաշխումը ճյուղի 
ներսում. Արհեստ

Գծապատկեր 18.  Զբաղմունքների  
բաշխումը ճյուղի ներսում.Արհեստ

«Հիմնականում Հայաստանում շատ ակտիվ են փոքր, միջին շենքերի ճարտարապետական 
աշխատանքը, և հիմնականում ինտերիերը», - մեջբերում փորձագիտական հարցազրույցից:
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Դիզայներական աշխատանքներ

Այս ճյուղի ներսում նույնպես առկա են բազմաթիվ զբաղմունքներ և դարձյալ գերակշիռ 
մասնաբաժին ունեցող զբաղմունք (Աղ յուսակ 24. )։ Առավել տարածված են զբաղմունքի 
հետևյալ տեսակները՝

•	 Ֆլորիստ, դիզայներ (19.3%)
•	 Հագուստի մոդելավորում (15.7%)
•	 Գրաֆիկ դիզայն (12%), 
•	 Սեղանի ձևավորում (9.6%), 
•	 Տորթերի ձևավորում (6%): 

 Քանակ %
Ֆլորիստ, դիզայներ 16 19.3
Հագուստի մոդելավորում 13 15.7
Գրաֆիկ դիզայն 10 12.0
Սեղանի ձևավորում 8 9.6
Տորթերի ձևավորում 6 7.2
Համակարգչային դիզայն 5 6.0
Զարդերի պատրաստում 5 6.0
Արհեստի արտադրանքի դիզայն 4 4.8
Ֆուրշետ, կնունք, հարսանիք 
ձևավորման աշխատանքներ 3 3.6

Տան դիզայն ծառայություններ 2 2.4
Web design (ui/ux) 2 2.4
Կերպարվեստ 2 2.4
Կարուձև, դեևձակի աշխատանք 1 1.2
Փայտագործ, կահույքագործ 1 1.2

Այլ դիզայներական աշխատանքներ 3 3.6

Ընդամենը զբաղմունք 81 97.6

Աղյուսակ 24.  Զբաղմունքների բաշխումը ճյուղի 
ներսում. Դիզայներական աշխատանքներ

Գծապատկեր 19.  Զբաղմունքների 
բաշխումը ճյուղի ներսում. Դիզայներական 

աշխատանքներ

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն

Այս ճյուղի ներկայացուցիչների գրեթե կեսի հիմնական զբաղմունքը լուսանկարչությունն 
է՝ 48.7%:

Ավելիքիչ տարածված են ֆիլմերի հետ կապված զբաղմունքները (9%), վիդեոյի՝ 9%, 
Հեռուստատեսության՝ 7.7%, օպերատորության (7.7%) հետ կապված աշխատանքները 
(Աղ յուսակ 25.)։ 

Այս ճյուղում երիտասարդների համար պակաս տարածված զբաղմունքներ են 
հաղորդավարի, սցենարիստի, ռեժիսորի, լրագրողի, համակարգչային ծառայություն 
մտուցողի և դերասանի աշխատանքները։ 
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 Քանակ %
Լուսանկարչություն 38 48.7
Ֆիլմեր 7 9.0
Վիդեո 7 9.0
Հեռուստատեսություն 6 7.7
Օպերատոր 6 7.7
Հաղորդավար 4 5.1
Ռադիո 3 3.8
Սցենարիստ, ռեժիսոր 3 3.8
Լրագրող, լրագրություն 2 2.6
Համակարգչային 
ծառայություններ 1 1.3

Դերասան 1 1.3
Ընդամենը զբաղմունք 78 100

Աղյուսակ 25.  Զբաղմունքների բաշխումը ճյուղի 
ներսում. Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, 
ռադիո, լուսանկարչություն

Գծապատկեր 20.  Զբաղմունքների 
բաշխումը ճյուղի ներսում. Ֆիլմեր, 

հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, 
լուսանկարչություն

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ

Այս ճյուղում զբաղմունքները հնարավորինս փոքր խմբերի մեջ են խմբավորվել, 
տեղեկատվության աղավաղումից խուսափելու նպատակով։ Ընդհանուր առմամբ ավելի 
մեծ մասնաբաժին զբաղեցնում է «որակի ապահովման, թեստավորման» զբաղմունքը՝ 
15.1% և «վեբ դիզայն, վեբ ծրագրավորում» զբաղմունքը՝ 11% (Աղ յուսակ 26.):

 Քանակ %

Որակի ապահովում, թեստավորում 11 15.1
Վեբ դիզայն, վեբ ծրագրավորում 8 11.0
Համակարգչային ծառայություններ 7 9.6
Ծրագրավորող 6 8.2

Տեխնիկական աջակցում 5 6.8
Համակարգիչների և հեռախոսների վերանորոգում 4 5.5
Տվ յալներ կազմում, վերլուծություն 4 5.5
Գովազդ 3 4.1
Կայքերի պատրաստում, app-երի պատրաստում 3 4.1
Պրոդուկտ մենեջեր 3 4.1
Ռոբոտաշինություն 3 4.1
Ցանցային օպերատոր, ադմինիստրատոր 2 2.7
Խաղերի ստեղծում 2 2.7
Համակարգչային ծրագրերի մշակում 1 1.4
3D պրինտերների արտադրություն 1 1.4
Chat-bots 1 1.4

Ծրագրային ապահովում 1 1.4
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Այլ աշխատանք 8 10.9
Ընդամենը զբաղմունք 73 100

Աղյուսակ 26.  Զբաղմունքների բաշխումը ճյուղի ներսում. ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ

Հրատարակչական գործունեություն

 Քանակ %

Լրագրող, լրագրություն 15 35.7

Կոնտենտ, թարգմանիչ, խմբագիր, սրբագրիչ 9 21.4

Տպագրություն 6 14.3

Օֆիս մենեջեր, համակարգող 3 7.1

Մարքեթինգ 2 4.8

Հրատարակչություն 2 4.8

Գովազդ 1 2.4

Հասարակայնության հետ կապեր 1 2.4

Գրաֆիկ դիզայն 1 2.4

Այլ աշխատանք 2 4.8

Ընդամենը զբաղմունք 42 100

Ճյուղում երիտասարդների շնջանում տարածված զբաղմունք է լրագրությունը (35.7%), 
բովանդակության հետ աշխատանքը՝ 21.4%, տպագրությունը՝ 14.3% (Աղ յուսակ 27.):
Այլ ճյուղերին բնորոշ զբաղմունքներից այստեղ առկա են մարքեթինգը, գովազդը, գրաֆիկ դիզայնը։ 

Աղյուսակ 27.  Զբաղմունքների բաշխումը ճյուղի ներսում. Հրատարակչական գործունեություն

Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ

 Քանակ %
Գրադարանավար 22 29.7
Գիտաշխատող 16 21.6
Էքսկուրսավար 6 8.1
Հասարակայնության հետ կապեր 5 6.8
Գրադարանի աշխատող 3 4.1
Էքսկուրսավար, գիտաշխատող 2 2.7
Արխիվագետ 2 2.7
Դիզայներական աշխատանքներ 1 1.4
Լուսանկարչություն 1 1.4
Այլ աշխատանք 16 21.6
Ընդամենը զբաղմունք 74 100

Աղյուսակ 28.  \Զբաղմունքների բաշխումը ճյուղի ներսում. 
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ
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Հետազոտության արդյունքների վալիդացիոն հանդիպումներից պարզ դարձավ, 
որ ընդհանուր առմամբ երիտասարդները փոքր մասնաբաժին են կազմում ԹԳՊ 
անձնակազմներում։ 

Ճյուղում ներգրավված երիտասարդների 29.7%-ը ունի գրադարանավարի զբաղմունք, 
21.6%-ը՝ գիտաշխատողի աշխատանք (Աղ յուսակ 28. )։ Այլ աշխատանքը ներառել է 
կոորդինատոր, թանգարանի գրախանութում զբաղմունք, ցուցանմուշների պահպանում, 
ուղեգրերի սպասարկում, օպերատորական աշխատանք, արվեստի խորհրդատու, 
մշակութաբան, թվայնացնող օպերատոր, բաժնի վարիչ, ցուցանմուշ պահպանող, կրթական 
ծրագրեր, ֆոնդային աշխատանք, պատկերասրահի աշխատանք, մշակութային 
միջոցառումների կազմակերպում և այլն։ ինչպես տեսնում ենք ԹՀՊ ճյուղում երիտասրդների 
զբաղմունքները բավականին բազմազան են։ 

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ

Դաշտային աշխատանքների ինքնակարգավորման արդյունքում երիտասարդների 
շուրջ 25% -ը կենտրոնացած է այս ճյուղում (Գծապատկեր 15. )։ տեսնում ենք, որ ճյուղի 
աշխատանքների 21.5%-ը կապված է կերպարվեստի հետ, 17.4%—ը երգ-երաժշտության 
հետ, 16.9%-ը՝ կատարողական արվեստի, ևս 7.6%-ը դերասանի աշխատանքի, 14%-ը՝ 
պարարվեստի հետ և այլն (Աղ յուսակ 29 )։ 

Այս ճյուղում զբաղմունքի տեսակները ևս բազմազան են։

 Քանակ %
 Կերպարվեստ 37 21.5
Կատարողական արվեստ, թատերական արվեստ 29 16.9
Պարարվեստ 24 14.0
Երաժշտություն 15 8.7
Երգիչ 15 8.7
Դերասան 13 7.6
Դաշնակահար 10 5.8
Դհոլահար 5 2.9
Կոմիքս, ժամանակակից արվեստ, անիմացիա 5 2.9
Խորեոգրաֆ, գրաֆիկա 4 2.3

Կիթառահար 3 1.7

Դուդուկ                                                                                                                                                                    2
1.2

Համակարգչային դիզայն 1 0.6

Այլ երաժշտական գործիքներ 4 2.3

«Այս ոլորտում մեծ կարևորություն ունի նաև Եվրոպական փորձը, որովհետև այցելելով 
Եվրոպական թանգարանները, մենք տեսնում ենք, որ նրանք խնդիր են դրել սովորեցնել 
երիտասարդներին կրեատիվ լինելու գաղափարը, ինչը բացակայում է մեր թանգարաններում։ 
Իրենք անում են մեկ նկարի շուրջը քննարկումներ: Կարող են կազմակերպել քննարկում և ամեն 
մեկը իր տպավորությունով է կիսվում այդ նկարի շուրջ և ներկայացնել իր ձևով: Ենթադրենք, թե 
ինչպես է հասկանում ինքն այդ նկարը: Նույնիսկ նկարը բեմականացված ձևով ցուցադրում են: 
Ենթադրենք, եթե նկարում պատկերված է մեծ ընտանիքը, այդ ամենը կարող է մի մեծ պատմության 
ձևով նկարագրել, ընտանիքում առկա հարաբերություններով և այլն: Եվ երիտասարդին կամ 
դպրոցականին սովորեցնում են մտածելու, ստեղծագործելու հմտություններ», -մեջբերում 
փորձագիտական հարցազրույցից: 
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Այլ աշխատանք 5 2.9

Ընդամենը զբաղմունք 172 100

Աղյուսակ 29.  Զբաղմունքների բաշխումը ճյուղի ներսում. Երաժշտություն, 
կատարողական արվեստ և կերպարվեստ

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ՝ 
ԸՍՏ ՍԵՌԻ

Գծապատկեր 21. –ից երևում է, որ իգական սեռի երիտասարդները զգալիորեն 
գերազանցում են հեևյալ ճյուղերում՝

•	 Դիզայներական աշխատանքներ (86.7%), 
•	 Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ (86.5%), 
•	 Գովազդ, PR և մարքեթինգ (74.2%), 
•	 Հրատարակչական գործունեություն (71.4%):
•	
«Արհեստ» և «Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» ճյուղերում 

կանայք նույնպես գերակշռում են, համապատասխանաբար կազմելով ճյուղի 
ներկայացուցիչների՝ 53.8%-ը և 52.3%-ը։ Կանայք զգալիորեն գերակշռում են նաև 
երիտասարդների «այլ ճյուղերում» ունեցած աշխատանքներում (մեկից ավել աշխատանք 
ունեցող երիտասարդների շրջանում)՝ կազմելով 65%:

Արական սեռի երիտասարդները գերակշռում են հետևյալ երեք ստեղծարար ճյուղերում՝
•	 Ճարտարապետություն (52.4%), 
•	 ՏՏ, համակարգչային ապահովում և համակարգչային ծառայություններ (54.8%), 
•	 Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն (59%):

Գծապատկեր 21.  Երիտասարդների բաշխումը ճյուղերում՝ ըստ սեռի

«Հայաստանյան ՏՏ ոլորտը բավականին յուրահատուկ դերում է գտնվում այդ առումով, որովհետև կանանց 
ներգրավվածությունը բավականին մեծ տոկոս է կազմում՝ ի տարբերություն աշխարհի այլ երկրների, և 
բավականին հաճախ մենք ականատես ենք լինում արտերկրից հյուրերի զարմանքին, որ Հայաստանում 
այդքան շատ կին ՏՏ ոլորտի մասնագետ է ներգրավված: Չէ, տղամարդիկ միշտ ավելի շատ են բնականաբար, 
բայց բավականին մոտ են տոկոսային հարաբերությամբ, -մեջբերում փորձագիտական հարցազրույցից»:
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԲԱՇԽՈՒՄԸ ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ՝ 
ԸՍՏ ՏԱՐԻՔԱՅԻՆ ԽՄԲԵՐԻ

Խոսելով երիտասարդների տարիքային բաշխման մասին հարկ է նշել, որ մասնակիների 
մեջ առավել քիչ ներկայացված է երիտասարդների 16-18 տարիքային խումբը (7.8%)։ Այս 
խումբը առավել մեծ համամասնություն կազմում է հեևյալ չորս ճյուղերում՝

•	 Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ (15.1%), 
•	 Հրատարակչական գործունեություն (14.3%), 
•	 Դիզայներական աշխատանքներ (9.6%), 
•	 Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն (9%):

Ճյուղերում առավել շատ ներկայացված է 28-30 տարիքային խումբը (27.5%), 
մասնավորապես բարձր է եղել մասնաբաժինը հետևյալ ճյուղերում (ճյուղի 
ներկայացուցիչներիա վելի քան մեկ երրրորդը)

•	 Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ (39.2%), 
•	 Արհեստ (38.5%), 
•	 Հրատարակչական գործունեություն (35.7%), 
•	 Դիզայներական աշխատանքներ (33.7%):

28-30 տարիքային խումբը առավել քիչ արտահայտված է «Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, 
վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» (14.1%) և «Ճարտարապետություն» (14.3%) ճյուղերում։ 
25-27 տարիքային խումբը առավելապես ներկայացված է «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» 
(37.1%), «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» (36.5%), «Ֆիլմեր, 
հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» (34.6%), «Հրատարակչական 
գործունեություն» (33.3%) ճյուղերում: 22-24 տարիքային խումբը կազմել է «ՏՏ, 
ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ» ճյուղի երիտասարդների 
34.2%-ը, «Ճարտարապետություն» ճյուղի 33.3%-ը։ 19-21 տարեկանների առավելագույն 
արտահայտումը «Ճարտարապետություն» ճարտարապետության ճյուղում է՝ ճյուղի 
երիտասարդների 28.6%-ը (Աղ յուսակ 30.)։ 

16-18 տ․ 19-21 տ․ 22-24 տ․ 25-27 տ․ 28-30 տ․ Վալիդ %

Գովազդ, PR և մարքեթինգ 1.6 14.5 22.6 37.1 24.2 100.0

Ճարտարապետություն 0.0 28.6 33.3 23.8 14.3 100.0

Արհեստ 2.6 5.1 24.4 29.5 38.5 100.0
Դիզայներական աշխատանքներ 9.6 16.9 18.1 21.7 33.7 100.0
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, 
ռադիո, լուսանկարչություն 9.0 17.9 24.4 34.6 14.1 100.0

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և 
համակարգչային ծառայություններ 4.1 11.0 34.2 21.9 28.8 100.0

Հրատարակչական գործունեություն 14.3 4.8 11.9 33.3 35.7 100.0

Թանգարաններ, պատկերասրահներ 
և գրադարաններ 0.0 5.4 18.9 36.5 39.2 100.0

Երաժշտություն, կատարողական 
արվեստ և կերպարվեստ 15.1 19.8 29.7 13.4 20.9 98.8

Ընդամենը սյան մեջ 7.8 13.9 24.7 25.8 27.5 99.7

Աղյուսակ 30.  Երիտասարդների 
բաշխումը ճյուղերում ՝ ըստ 
տարիքային խմբերի
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ
Ընդհանուր առմամբ պետք է նշել, որ հարցման մասնակից երիտասարդների 80%-ը 

ներգրաված է ներկայումս, կամ ներգրավված են եղել բուհական կրթական համակարգում։ 
«Ավարտել է», «Սովորում է» և «Կիսատ է թողել» պատասխանի տարբերակները այս 
բաժնում միավորենք «Առնչվել է» տարբերակի մեջ։ 

Աղ յուսակ 31. –ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր կրթական աստիճանի հետ քանի 
հոգի է առնչվել, և քանիսն են միայն նշված աստիճանի/հաստատության հետ առնչվել։ 

Ընդհանուր առմամբ կարող ենք ասել, որ հարցված երիտասարդների 80%-ը 
առնչվել է բարձրագույն կրթության համակարգի հետ՝ 3.5%-ը հետբուհականի, 27.7%-ը 
մագիստրատուրայի հետ։ Միջին մասնագիտական կրթություն հարցված երիտասարդներից 
ունեցել է 23.6%-ը, իսկ նախնական արհեստագուրածակ կրթություն՝ 17.8%-ը։ 

Միայն մեկ կրթական հաստատության հետ առնչված երիտասարդները կազմում են 
ընդհանուր երիտասարդների 76.4%-ը։ Այսպես, միայն դպրոցական կրթություն ունեցող 
երիտասարդները կազմում են ընդհանուրի 4.6%-ը։ Մյուս բոլոր կրթական աստիճանները և 
հաստատություն սովորած բոլոր երիտասարդները ենթադրվում է, որ ունեն նաև դպրոցական 
կրթություն։ Բացի դպրոցական կրթությունից նաև նախնական արհեստագործականի 
հետ առնչվածները՝ 3.1%-ը, միայն միջին մասնագիտականի հետ՝ 9.6%-ը։ 

Երիտասարդների 37.1%-ի առնչված ամենաբարձր կրթական աստիճանը եղել է 
բակալավրը, 17.2%-ինը՝ մագիստրատուրան, 3.5%-ինը՝ հետբուհականը։ 

Կրթական գործընթացներում այս կամ այն հաստատությունում ուսումը կիսատ է 
թողնվել ընդամենը դիտարկումների 4% դեպքերում (թվով 36 ուսումնական գործընթաց), 
ավարտել է 74.5% դեպքերում, և դիտարկումների 21.5% դեպքում երիտասարդները 
հարցման պահին գտնվել են ուսումնական գործընթացում։ Ուսումանսը կիսատ թողած 
երիտասարդների մասնաբաժինը մեծ է «նախնական արհեստագործականի» խմբում՝ 
այդպիսի կրթական հաստատության հետ առնչված երիտասարդների 15.9%-ը, ինչպես 
նաև հետբուհականում՝ 9.5%:

Կրթական աստիճան կամ 
հաստատություն Միայն Ընդամենը Առնչությունը

Քանակ % Քանակ % Ավարտել է Կիսատ է թողել Սովորում է

Հետբուհական 19 3.1 21 3.5 23.8 9.5 66.7

Մագիստրատուրա 114 18.9 167 27.7 81 1.8 17.2

Բակալավր 225 37.1 484 80 72.1 2.1 25.8

Միջին մասնագիտական 58 9.6 142 23.6 75.4 2.8 21.8

Նախնական 
արհեստագործական 19 3.1 108 17.8 84.1 15.9 0

Դպրոց 28 4.6 606 100 95.1 0.8 4.1

Ընդամենը 463 76.4 606 100 74.5 4 21.5

Աղյուսակ 31.  Հարցված երիտասարդների կրթական ներուժը․բաշխումը ըստ կրթական աստիճանի և 
առնչության տեսակի

Աղ յուսակ 32. –ից տեսնում ենք, որ հետբուհականի հետ առնչվող ընդամենը մեկական 
երիտասարդներ ունեն միջին մասնագիտական և նախնական արհեստագործական 
կրթություն։ 

Մագիստրոսական կրթություն ունեցող 6 երիտասարդ (ընդհանուրի 1%) ունի նաև միջին 
մասնագիտական կրթություն, և 1 երիտասարդ՝ Միջին մասնագիտական և Նախնական 
արհեստագործական կրթություն։ 25 երիտասարդ (4.1%) ունի ոչ միայն մագստրոսական, 
այլև նախնական արհեստագործական կրթություն։ 
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Միջին մասնագիտական և նախնական արհեստագործական կրթությունների թիվը 
մեծանում է ամենաբարձր բակալավրի կրթական աստիճան ունեցող երիտասարդների 
շրջանում, համապատասխանաբար կազմելով ընդհանուրի՝7.8% ( 47 երիտասարդ) 
և 5.4% (33 երիտասարդ)։ Ինչպես նաև ավելացել է երիտասարդների մասնաբաժինը, 
ովքեր բացի բակալավրի կրթությունից ունեն նաև միջին մասնագիտական և նախնական 
արհեստագործական կրթություն միևնույն ժամանակ (2%, 12 երիտասարդ)։ 

Միայն միջին մասնագիտկան և նախնական արհեստագործական կրթություն ունի 
երիտասարդների 2.8%-ը, միայն միջին մասնագիտկան կրթություն՝ 9.6%-ը, և միայն 
նախնական արհեստագործական՝ 3.1%-ը։ Բացառապես միայն դպրոցական կրթություն 
ունի/ կիսատ է թողել կամ ստանում է երիտասարդների 4.6%-ը (թվով 28 երիտասարդ)։ 

Ստացած, անավարտ թողած կամ ընթացիկ ստացվող կրթությունը Քանակ %

Հետբուհական, մագիստրատուրա, բակալավր 19 3.1

Հետբուհական, մագիստրատուրա, բակալավր, միջին մասնագիտական 1 0.2

Հետբուհական, մագիստրատուրա, բակալավր, նախնական արհեստագործական 1 0.2

Մագիստրատուրա, բակալավր 114 18.9

Մագիստրատուրա, բակալավր, միջին մասնագիտական 6 1.0

Մագիստրատուրա, բակալավր, միջին մասնագիտական, նախնական 
արհեստագործական 1 0.2

Մագիստրատուրա, բակալավր, նախնական արհեստագործական 25 4.1

Բակալավր 225 37.1

Բակալավր, միջին մասնագիտական 47 7.8

Բակալավր, միջին մասնագիտական, նախնական արհեստագործական 12 2.0

Բակալավր, նախնական արհեստագործական 33 5.4

Միջին մասնագիտական 58 9.6

Միջին մասնագիտական, նախնական արհեստագործական 17 2.8

Նախնական արհեստագործական 19 3.1

Դպրոց 28 4.6

Ընդամենը 606 100

Աղյուսակ 32.  Երիտասարդների կրթական ներուժը․համադրություն

Աղ յուսակ 33. -ում ներկայացված է թե կրթական ներուժի առանձին համադրությունները 
ինչպիսի մասնաբաժին ունեն յուրաքանչյուր ճյուղի ներսում։ 

Գ
ով

ա
զդ

, P
R

 և
 

մա
րք

եթ
ին

գ

Ճ
ա

րտ
ա

րա
պ

ետ
ու

թ
յո

ւն

Ա
րհ

ես
տ

Դ
իզ

ա
յն

եր
ա

կա
ն 

ա
շխ

ա
տ

ա
նք

նե
ր

Ֆ
իլ

մե
ր,

 
հե

ռո
ւս

տ
ա

տ
ես

ու
թ

յո
ւն

, 
վի

դե
ո,

 ռ
ա

դի
ո,

 
լո

ւս
ա

նկ
ա

րչ
ու

թ
յո

ւն

Տ
Տ

, ծ
րա

գր
ա

յի
ն 

ա
պ

ա
հո

վմ
ա

ն 
և

 
հա

մա
կա

րգ
չա

յի
ն 

ծա
ռա

յո
ւթ

յո
ւն

նե
ր

Հր
ա

տ
ա

րա
կչ

ա
կա

ն 
գո

րծ
ու

նե
ու

թ
յո

ւն

Թ
ա

նգ
ա

րա
նն

եր
, 

պ
ա

տ
կե

րա
սր

ա
հն

եր
 և

 
գր

ա
դա

րա
նն

եր

Ե
րա

ժշ
տ

ու
թ

յո
ւն

, 
կա

տ
ա

րո
ղա

կա
ն 

ա
րվ

ես
տ

 և
 

կե
րպ

ա
րվ

ես
տ

տ

A1, A2, A3 8.8 4.8 0 0 0 5.6 4.8 10.8 0

A1, A2, A3, B 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7
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A1, A2, A3, C 0 4.8 0 0 0 0 0 0 0
A2, A3 21.1 28.6 12.8 6.4 22.4 25.4 33.3 47.3 5.9

A2, A3, B 0 4.8 0 0 2.6 2.8 0 0 2
A2, A3, B, C 0 0 0 0 0 1.4 0 0 0

A2, A3, C 15.8 0 1.3 2.6 1.3 5.6 7.1 4.1 2.6
A3 36.8 52.4 38.5 30.8 48.7 28.2 31 28.4 38.2

A3, B 3.5 4.8 3.8 7.7 7.9 9.9 4.8 2.7 14.5
A3, B, C 1.8 0 0 5.1 1.3 0 0 0 4.6

A3, C 7 0 10.3 7.7 2.6 2.8 4.8 2.7 6.6
B 5.3 0 19.2 12.8 6.6 7 4.8 2.7 13.8

B, C 0 0 2.6 3.8 3.9 2.8 0 1.4 5.3
C 0 0 2.6 12.8 1.3 4.2 0 0 2
D 0 0 9 10.3 1.3 4.2 9.5 0 3.9

100 100 100 100 100 100 100 100 100

Աղյուսակ 33.  Կրթական ներուժի համադրությունների դրսևորումները յուրաքանչյուր ճյուղի համար

Որտեղ՝

A1 Հետբուհական
A2 Մագիստրատուրա
A3 Բակալավր
B Միջին մասնագիտական
C Նախնական արհեստագործական
D Դպրոց

Այժմ դիտարկենք կրթական յուրաքնաչյուր ճյուղի ներկայացուցիչների կրթական 
ներուժը (Աղ յուսակ 34. )։ Բուհական կրթության առավել մեծ մասնաաբժինները ունեն 
«Ճարտարապետություն» (100%), «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» 
(96%) և «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» (94.8%) ճյուղերը։ Ամենացածր մասնաբաժինը 
առկա է «Դիզայներական աշխատանքներ» (60.3%) և «Արհեստ» (66.7%) ճյուղերում։ 
Հատկանշական է, որ նույնիսկ արհեստների դեպքում բարձրագույն կրթությունը հատուկ է 
ներկայացուցիչներիմեծամասնությանը։ 

Միջին մասնագիտական կրթությունը առավել բարձր դրսևորումը ունի «Երաժշտություն, 
կատարողական արվեստ և կերպարվեստտ» ճյուղում՝ 40.9%, Նախնական 
արհեստագործականը՝ «Դիզայներական աշխատանքներ» ճյուղում։ 

Միայն դպրոցի հետ առնչություն ունեցողների ծավալը ընդհանուր հարցված 
երիտասարդների թվի մեջ մեծ չէր (4.6%), ինչի պատճառով տարբեր ճյուղերում էլ միայն 
դպրոցավարտների թիվը պետք է ցածր լինի։ Սակայն հարկ է նշել, որ կան ճյուեր, որտեղ այդ 
թիվը ընդհանրապես բացակայում է․դրանք են՝ «Գովազդ, PR և մարքեթինգ», «Գովազդ, PR 
և մարքեթինգ» և «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ»։ Այսինքն սրանք 
այն ճյուղերն են, որտեղ հնարավոր է, որ միայն դպրոցի հետ առնչվող երիտասարդները 
աշխատանք չեն կարող գտնել․այսինքն 16-18 տարեկան աշխատանքի իրավունքով 
երիտասարդների համար զբաղվածության հնարավոր ծրագրերի իրականացման 
ժամանակ հարկավոր է հաշվի առնել։ 
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Միայն դպրոցի հետ առնչվողների մասնաբաժինը համեմատաբար մեծ է «Դիզայներական 
աշխատանքներ» (10.3%) և «Հրատարակչական գործունեություն» (9.5%) ճյուղերում, ինչը 
հուշում է, որ այս ճյուղերում առանց մասնագիտական կրթության աշխատանք գտնելը 
անհնար չէ։ 

Ընդհանուր քանակը
Միայն 
դպրոց

Բուհական Միջին 
մասնագիտական

Նախնական 
արհեստագործական

Գովազդ, PR և մարքեթինգ 94.8 10.6 24.6 0

Ճարտարապետություն 100.2 9.6 4.8 0

Արհեստ 66.7 25.6 16.8 9

Դիզայներական 
աշխատանքներ 60.3 29.4 32 10.3

Ֆիլմեր, 
հեռուստատեսություն, 
վիդեո, ռադիո, 
լուսանկարչություն

86.8 22.3 10.4 1.3

ՏՏ, ծրագրային ապահովման 
և համակարգչային 
ծառայություններ

81.7 23.9 16.8 4.2

Հրատարակչական 
գործունեություն 85.8 9.6 11.9 9.5

Թանգարաններ, 
պատկերասրահներ և 
գրադարաններ

96 6.8 8.2 0

Երաժշտություն, 
կատարողական արվեստ և 
կերպարվեստտ

75.1 40.9 21.1 3.9

Աղյուսակ 34.  Յուրաքնաչյուր ստեղծարար ճյուղի ներկայացուցիչների կրթական ներուժը

ԿՐԹՈՒԹՅԱՆ ԴԵՐԸ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ 
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑՈՒՄ

Այս բաժնում ներկայացվում է երիտասարդների կարծիքը կրթության և աշխատանքի 
կապի դրսևորումների մասին։ Այստեղ անհրաժեշտ է խոսել երիտասարդների 
ինքնակրթության ներուժի մասին․դիտարկվածճյուղերի ներսում երիտասարդների 
միջինում 62.8%-համամիտ է, որ առանց ինքնակրթության հնարավոր չէ աշխատանք 
գտնել։ Հարկ է նշել, որ ինքնակրթության դերը երիտասարդների կողմից ավելի բարձր է 
գնահատվում, քան լրացուցիչ կրթության դերը (43.5% միջինում)։ Եվ միջինում ամենացածր 
համաձայնության մասնաբաժինը վերաբերում է ՄՈՒՀ-մ ստացած գիտելիքների լիովին 
բավարար լինելուն (31.2%) (Գծապատկեր 22.):
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Գծապատկեր 22.  Աշխատանք գտնելու հնարավորությունը

Սեփական բիզնես սկսելու համար ՄՈՒՀ-ի տրամադրած գիտելիքները լիովին բավարար 
է համարում ճյուղերի երիտասարդների միջինում 18.7%-ը (համամիտ չէ 53.2%-ը)։ Առանց 
նախնական կապիտալի հնարավոր է հիմնել սեփական բիզնես միջինում 25%-ի կարծիքով 
(46.8%-ը միջինում դեմ են), իսկ 47.7%-ը միջինում համամիտ է, որ մեր երկրում սեփական 
բիզնես հիմնելու համար սոցիալական կապերը նախնական կապիտալից ավելի կարևոր 
են (դեմ է միջինում ընդամենը 13.9%-ը) (Գծապատկեր 23. )։ 

Գծապատկեր 23.  Սեփական բիզնես հիմնելու հնարավորությունը

Այժմ դիտակենք յուրաքանչյուր դատողության վերաբերյալ երիտասարդների 
դիրքորոշումը, ինչպես պատասխանների բաշխումը ճյուղերի ներսում։

ՄՈՒՀ-ում ստացած գիտելիքները լիովին բավարան են երիտասարդի համար որպես 
սկսնակ մասնագետ աշխատանք գտնելու համար (Գծապատկեր 24. )։ Այս դատողության 
հետ համամիտ է ընդհանուր երիտասարդների 34.5%-ը։ 31.5%-ը համամիտ չէ, և 33.5%-ը 
արտահայտել է համաձայնության միջին գնահատական։ 
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Գծապատկեր 24.  ՄՈՒՀ-ում ստացած գիտելիքները լիովին բավարան են երիտասարդի համար որպես 
սկսնակ մասնագետ աշխատանք գտնելու համար

Այժմ դիտարկենք դատողության հանդեպ արտահայտած համաձայնության 
մակարդակները՝ ճյուղերում (Գծապատկեր 25. )։ Դատողության հետ առավել համամիտ 
չեն «ճարտարապետություն» ճյուղի երիտասարդները՝ 57.1%, և ամենաշատը համաձայն 
են «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» ճյուղի ներսում՝ 51.4%։

Գծապատկեր 25.  ՄՈՒՀ-ում ստացած գիտելիքները լիովին բավարան են երիտասարդի համար որպես 
սկսնակ մասնագետ աշխատանք գտնելու համար.բաշխումը ճյուղերի ներսում

ՄՈՒՀ-ում ստացած գիտելիքները լիովին բավարան են երիտասարդի համար 
սեփական բիզնես հիմնելու համար (Գծապատկեր 26.)։ Դատողության հետ համամիտ 
չէ ընդհանուր երիտասարդների կեսը՝ 50.7%: Երիտասարդների 20%-ն է միայն այս կամ 
այն չափով համամիտ, որ մասնագիտական ուսումնական հաստատությունում ստացած 
գիտելիքները լիովին բավարար են երիտասարդների համար սեփական բիզնես հիմնելու 
համար։ 
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Գծապատկեր 26.  ՄՈՒՀ-ում ստացած գիտելիքները լիովին բավարան են երիտասարդի համար 
սեփական բիզնես հիմնելու համար

Դատողության հետ առավելապես համամիտ չեն «Ճարտարապետություն» ճյուղի 
երիտասարդները (76.2%): Հատկանշական է, որ համամիտ լինելու մասնաբաժինը շատ 
ցածր է։ Օրինակ, «Արհեստ» ճյուղի երիտասարդների ընդամենը 28.2%-ն է մասամբ կամ 
լիովին համամիտ, որ մասնագիտական ուսումնական հաստատության տրամադրած 
գիտելիքները լիովին բավարան են երիտասարդի համար սեփական բիզնես հիմնելու համա 
(Գծապատկեր 27.)։ 

Գծապատկեր 27.  ՄՈՒՀ-ում ստացած գիտելիքները լիովին բավարան են երիտասարդի համար 
սեփական բիզնես հիմնելու համար. բաշխումը ճյուղերի ներսում

Առանց լրացուցիչ կրթության հնարավոր չէ աշխատանք գտնել (Գծապատկեր 28. ): 
Հարցված երիտասարդների 44.1%-ը համամիտ է այն մտքի հետ, որ առանց լրացուցիչ 
կրթության հնարավոր չէ աշխատանք գտնել, 29.2%-ը համամիտ չէ։ 25.9%-ը արտահայտել 
է միջնի գնահատական։ 
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Գծապատկեր 28.  Առանց լրացուցիչ կրթության հնարավոր չէ աշխատանք գտնել

Երբ դիտարկում ենք դատողության վերաբերյալ երիտասարների դիրքորոշումները ճյուղերում, 
տեսնում ենք, որ, դատողության հետ համամիտ են առավել շատ «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և 
համակարգչային ծառայություններ» (62%), «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» 
(51.4%) ճյուղերում։ Այն դատողության հետ, որ առանց լրացուցիչ կրթության հնարավոր չէ աշխատանք 
գտնել չհամաձայնվողների մասնաբաժինը ամենամեծը «Ճարտարապեություն» ճյուղում է՝ 42.9% 
(Գծապատկեր 29.)։

Գծապատկեր 29.  Առանց լրացուցիչ կրթության հնարավոր չէ աշխատանք գտնել. բաշխումը ճյուղերի 
ներսում

Առանց ինքնակրթության հնարավոր չէ աշխատանք գտնել (Գծապատկեր 30.)։ Այս 
դատողության հետ ընդհանուրի մեջ համաձայնվողների մասնաբաժինը (63.2%) ավելի 
մեծ է քան նախորդ դատողության դեպքում (Առանց լրացուցիչ կրթության հնարավոր չէ 
աշխատանք գտնել՝ 44.1%), ինչը նշանակում է, որ ավելի շատ երիտասարդները աշխատանք 
գտնելու հարցում կարող են հույսը դնել սեփական ուժերի վրա, այլ ոչ թե ձգտել լրացուցիչ 
կրթություն ստանալու։ 
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Գծապատկեր 30.  Առանց ինքնակրթության հնարավոր չէ աշխատանք գտնել

Դատողության հետ համաձայնվողներ կազմել են մեծամասնություն գրեթե բոլոր 
ճյուղերում։ Մասամբ կամ լիովին համամիտ են «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» ճյուղի 
երիտասարդների 75.4%-ը։ Դատողության հետ չհամաձայնվողների մասնաբաժինը 
ամենամեծը «Ճարտարապետություն» ճյուղում է ՝ 23.8% (Գծապատկեր 31.):

Գծապատկեր 31.  Առանց ինքնակրթության հնարավոր չէ աշխատանք գտնել. բաշխումը ճյուղերի 
ներսում

ՄՈՒՀ-ը նպաստում է ստեղծարար մտածողության զարգացմանը (Գծապատկեր 32.)։ 
Երիտասարդների 43.9%-ը համամիտ է այն մտքի հետ, որ մասնագիտական ուսումնական 
հաստատությունը նպաստում է ստեղծարար մտածողության զարգացմանը։ Այս 
երիտասարդների մասնաբաժինը ամենից մեծ է «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և 
գրադարաններ» (62.2%) և «Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» 
(55.9%) ճյուղերում։ 
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Գծապատկեր 32.  ՄՈՒՀ-ը նպաստում է ստեղծարար մտածողության զարգացմանը

ՄՈՒՀ-ի՝ ստեղծարար մտածողության զարգացման նպաստելու մտքի հետ 
չհամաձայնվողների ամենամեծ մասնաբաժինը առկա է «Ճարտարապետություն» (42.9%) 
և «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ» (42.3%) ճյուղերում 
(Գծապատկեր 33. Գծապատկեր 33.)։ 

Գծապատկեր 33.  ՄՈՒՀ-ը նպաստում է ստեղծարար մտածողության զարգացմանը. բաշխումը 
ճյուղերի ներսում

Առանց նախնական կապիտալի հնարավոր է հիմնել սեփական բիզնես (Գծապատկեր 
34.)։ Հարցվողների շուրջ 50%-ը համամիտ չէ այն դատողության հետ, որ առանց  
նախնական կապիտալի հնարավոր է հիմնել սեփական բիզնես։ Դատողության հետ 
համամիտ են 24.1%-ը։ 
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Գծապատկեր 34.  Առանց նախնական կապիտալի հնարավոր է հիմնել սեփական բիզնես

Դատողության նկատմամբ վերաբերմունքը ճյուղերի ներսում դիտարկելիս պարզ է 
դառնում, որ որոշ ճյուղերում իրականում միջին/չեզոք պատասխանները ավելի շատ են, 
օրինակ «Ճարտարապետություն» ճյուղի ներկայացուցիչների 42.9% չի արտահայտել 
հաստատական կամ ժխտական պատասխան։ Դատողության հետ առավելապես համամիտ 
չեն «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» (64.9%) և «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և 
գրադարաններ» (62.2%) ճյուղերի երիտասարդները (Գծապատկեր 35.)։ 

Գծապատկեր 35.  Առանց նախնական կապիտալի հնարավոր է հիմնել սեփական բիզնես. բաշխումը 
ճյուղերի ներսում

Մեր երկրում սեփական բիզնես հիմնելու համար սոցիալական կապերը ավելի կարևոր 
են, քան նախնական կապիտալը (Գծապատկեր 36.)։ Երիտասարդների 47.5%-ը համամիտ 
է, որ բիզնես հիմնելու համար սոցիալական կապերը ավելի կարևոր են քան նախնական 
կապիտալը։ Ընդ որում հարկ է նշել, որ միջին/չեզոք գնահատական արտահայտողների 
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մասնաբաժինը ըդնահնուրի մեջ կազմում է 37.1%, այսինքն ավելի քան մեկ երրոդը հարցի 
հետ ոչ համաձայնվել է, ոչ մերժել։ Դատողության հետ մասամբ կամ ընդհանրապես 
համամիտ չեն երիտասարդների 15%:

Գծապատկեր 36.  Մեր երկրում սեփական բիզնես հիմնելու համար սոցիալական կապերը ավելի 
կարևոր են, քան նախնական կապիտալը

Հետաքրքիր է որ «Ճարտարապետության» երիտասարդների մեջ ոչ ոք չի արտահայտեղ 
դատողության հետ համաձայնություն։ 47.6%-ը համամիտ են, որ սոցիալական կապերը 
ավելի կարևոր են, իսկ 52.4%-ը արտահայտել է միջին/չեզոք գնահատական։ Դատողության 
հետ ամենից շատ համաձայն չեն «Արհեստ» ճյուղում․25.6% -ը նշել է «ընդհանրապես 
համամիտ չեմ» կամ «մասամբ համամիտ չեմ» պատասխանի տարբերակ (Գծապատկեր 
37.)։ 

Գծապատկեր 37.  Մեր երկրում սեփական բիզնես հիմնելու համար սոցիալական կապերը ավելի 
կարևոր են, քան նախնական կապիտալը. բաշխումը ճյուղերի ներսում
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՄԻՋԻՆ ԱՄՍԱԿԱՆ 
ԵԿԱՄՈՒՏԸ

Երիտասարդների շուրջ 18.2%-ը նշել է, որ իրենց միջին ամսական եկամուտը ցածր է 
կամ հավասար 50.000 ՀՀ դրամի։ 34.5%-ի մոտ այդ գումարը գտնվում է 50.000-100.000 
ՀՀ դրամ միջակայքում, 10.7%-ի մոտ՝ 150.000-200.000 միջակայքում, 8.7%-ը՝ 200.000-
300.000 ՀՀ դրամ միջակայքում։ 300.000 դրամից բարձր միջին ամսական եկամուտ ունի 
հարցված երիտասարդների 4.8%-ը (թվով 29 երիտասարդ) (Գծապատկեր 13., էջ 70)։ 

Այժմ դիտարկենք միջին ամսական եկամուտները յուրաքնաչյուր ճյուղի համար 
(Գծապատկեր 38.)։ Պատկերը ավելի տեսանելի դարձնելու համար դիտարկենք չորս 
խմբում՝ «մինչև 50.000 դրամ», «100.001-200.000ՀՀ դրամ», «200.001-400.000ՀՀ դրամ» 
և «400.001 ՀՀ դրամ և ավել»։ 

«Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ», «երաժշտություն, 
կատարողական արվեստ և կերպարվեստ», «դիզայներական աշխատանքներ», «արհեստ» 
ճյուղերում ներգրավված երիտասարդների զգաի մասը նշել են, որ իրենց միջին ամսական 
եկամուտը կազմում է մինչև 100.000 ՀՀ դրամ։ 

400.001 ՀՀ դրամ և ավել միջին ամսական եկամուտ ունեն ընդհանուր երիտասարդների 
2.3% (տե՛ս վերոնշյալ գծապատկեր)։ Առանձին ճյուղերի մեջ դիտարկելիս տեսնումենք, 
որ համեմատաբար այս թիվը մեծ է «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ» ճյուղում՝ կազմելով ճյուղի երիտասարդների 7%-ը, ինչպես նաև «Գովազդ, 
PR և մարքեթինգ» (5.3%), «Դիզայներական աշխատանքներ» (5.1%), «Հրատարակչական 
գործունեություն» (4.1%) ճյուղերում։ 

Գծապատկեր 38.  Երիտասարդների միջին ամսական եկամուտը․բաշխում ճյուղերի ներսում
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Աղ յուսակ 35.–ում արտահայտված է երիտասարդների ընտանիքների սոցիալական 
վիճակը։ Ընդհանուր երիտասարդների 49.5%-ը նշել է, որ իրենց ընտանիքները սնունդ և 
հագուստ գնում են, սակայն դժվարանում են գնել թանկարժեք իրեր գնել, ինչպես օրինակ, 
կենցաղային տեխնիկա, կահույք և այլն, 33.7%-ը նշել է, որ ընտանիքի գումարները 
բավարարում են որոշակի թանկարժեք իրեր գնելու համար։ 

Երիտասարդների 1%-ի ընտանիքը գտնվում է ծայրահեղ ծանր վիճակում՝ գումարը 
հնարավոր է չբավարարի սնունդ գնելու համար, իսկ 9.4%-ի դպքում գումարը 
բավականացնում է սնունդ գնելու համար, սակայն դժվարանում են հագուստի գնման 
հարցում։ 

Հարցվողների 5.1%-ի ընտանիքը ունի բավարար ֆինանսական եկամուտներ ցանկացած 
ապրանք գնելու համար։ 

Քանակ Վալիդ %

Գումարը հնարավոր է չբավարարի սնունդ գնելու համար 6 1.0

Սնունդ գնում ենք, սակայն հնարավոր է դժվարանանք հագուստի գնման հարցում 57 9.4

Սնունդ և հագուստ գնում ենք, սակայն դժվարանում ենք գնել թանկարժեք իրեր գնել 
(կենցաղային տեխնիկա, կահույք և այլն) 

300 49.5

Ընտանիքի գումարները բավարարում են որոշակի թանկարժեք իրեր գնելու համար 204 33.7

Ունենք բավական ֆինանսական եկամուտներ ցանկացած ապրանք գնելու համար 31 5.1

Ընդամենը 598 99

Աղյուսակ 35.   Երիտասարդներիի ընտանիքների սոցիալական վիճակը

Թեպետ ընտրանքի սահմանափակումները թույլ չեն տալիս յուրաքանչյուր ճյողի ներսում 
խսել սոցիալական վիճակի դրսևորումների մասին, այնուամենայնիվ ներկայացնենք դրանք 
աղ յուսակի տեսքով (Աղ յուսակ 36.):
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Գումարը հնարավոր է չբավարարի 
սնունդ գնելու համար 2 0 1 1 0 3 0 0 1

Սնունդ գնում ենք, սակայն հնարավոր 
է դժվարանանք հագուստի գնման 
հարցում 

11 10 5 13 11 7 2 5 13

Սնունդ և հագուստ գնում ենք, սակայն 
դժվարանում ենք գնել թանկարժեք 
իրեր գնել (կենցաղային տեխնիկա, 
կահույք և այլն) 

37 43 60 56 41 49 43 46 51
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Ընտանիքի գումարները բավարարում 
են որոշակի թանկարժեք իրեր գնելու 
համար 

37 38 29 24 42 34 50 38 31

Ունենք բավական ֆինանսական 
եկամուտներ ցանկացած ապրանք 
գնելու համար 

12 10 3 4 7 7 2 8 3

Ընդամենը վալիդ % 98 100 99 99 100 100 98 97 99

Աղյուսակ 36.  Երիտասարդի ընտանիքի սոցիալական վիճակը․ բաշխում ճյուղերի ներսում

ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ 
ԶԲԱՂՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՔԱՆԱԿԸ 

Աղ յուսակ 37. –ը ցույց է տալիս վանդակի արժեքի մասնաբաժինը ընտրանքի ծավալի 
մեջ (n=606)։ «Ընդամենը աշխատանք»-ը արտահայտված է շուրջ 130%-ով (առանձին 
ճյուղերի մասնաբաժինների գումարը գերազանցում է 100%-ը), ինչը նշանակում է, որ 
եղել են երիտասարդներ, ովքեր ունեցել են մեկից ավել աշխատանքներ մեկ կամ ավել  
ճյուղերում։ 

Դիտարկված/նշված աշխատանքների շուրջ 28%-ը կենտրոնացած է «Երաժշտություն, 
կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» ճյուղում։ 

Հարցվողների շուրջ 75%-ը նշել է, որ ունի միայն մեկ աշխատանք։ Միայն մեկ 
աշխատանք ունեցող երիտասարդների խմբում «Երաժշտություն, կատարողական 
արվեստ և կերպարվեստ» ճյուղումզբաղված երիտասարդները կազմում են ընդհանուրի 
18%-ը, «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ», «Դիզայներական 
աշխատանքներ» ճյուղերում՝ 9-10%։ 

Ընդամենը երկու աշխատանք ունի երիտասարդների շուրջ 22%-ը, շուրջ 4%-ը ունի 3 
կամ 4 աշխատանք։ 

Թեպետ փոքր ընտրանքը սահմանափակում է խորը և ճշգրիտ վերլությունները, 
յնումանայնիվ հարկ ենք համարում անդրադառնալ նաև միայն 1 աշխատանք ունեցողների 
հարաբերակցությանը ճյուղում ներգրավված երիտասարդների թվին։ 

«Ճարտարապետություն» ճյուղի երիտասարդների շրջանում միայն մեկ 
աշխատանք ունեն հարցվածների շուրջ 86%-ը։ «Թանգարաններ, պատկերասրահներ 
և գրադարաններ» ճյուղում միայն մեկ աշխատանք ունեցողները կազմում են 
ընդհանուր ճյուղում ներգրավվածների շուրջ 80%-ը, «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և  
համակարգչային ծառայություններ»-ում՝ շուրջ 71%-ը։ 

Միայն մեկ աշխատանք ունեցողների մասնաբաժինը ամենացածրն է «հրատարակչական 
գործունեության» ճյուղում՝ կազմելով 54.8%:
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Մեկ Երկու Երեք Չորս Ընդ․
1 աշխ․-ի 

մասնաբաժինը 

ճյուղում

Գովազդ, PR և մարքեթինգ 6.4 2.8 1.0 0.0 10.2 62.9

Ճարտարապետություն, 3.0 0.5 0.0 0.0 3.5 85.7

Արհեստ 7.9 4.0 0.8 0.2 12.9 61.5

Դիզայներական աշխատանքներ 9.1 4.1 0.5 0.0 13.7 66.3

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, 
լուսանկարչություն 8.6 3.0 1.2 0.2 12.9 66.7

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ 8.6 3.1 0.3 0.0 12.0 71.2

Հրատարակչական գործունեություն 3.8 2.8 0.3 0.0 6.9 54.8

Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 9.7 2.1 0.3 0.0 12.2 79.7

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 17.5 6.6 3.6 0.7 28.4 61.6

Այլ ճյուղեր, ոչ ստեղծարար զբաղվածություն 0.0 13.9 2.8 0.3 17.0 0

Ընդամենը աշխատանք 74.6 42.9 10.9 1.3 129.7 57.5

Ընդամենը երիտասարդ 74.6 21.5 3.6 0.3 100 74.6

Աղյուսակ 37.  Երիտասարդների բաշխումը՝ ըստ զբաղմունքների թվի

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ՝ ԸՍՏ 
ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԻ

Աղ յուսակ 37.–ից պարզ դարձավ, որ երկու կամ ավել աշխատանք ունի հարցված 
երիտասարդների 25.4%-ը (թվով՝ 154 հոգի, 330 դիտարկում / աշխատանք)։ 
Ստորև ներկայացված է յուրաքանչյուր ոլորտին տրված առաջնահերթությունների 
հաճախականությունները՝ ըստ եկամտաբերության չափանիշի (Աղ յուսակ 38.)։ 

Ստորև բերված աղ յուսակում ներկայացված է երկու և ավել աշխատանք ունեցող 
երիտասարդների նախընտրությունները ըստ եկամտաբերության չափանիշի և ըստ 
դիտարկված ճյուղերի։ Համամասնությունները տրված են ըստ տողի, «Հրաժարվում եմ 
պատասխանել» և «Դժվարանում եմ պատասխանել» պատասխանները ներկայացված 
չեն, ուստի տողի գումարային արժեքը կարող է չհասնել 100%-ի։ 

Աղ յուսակում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր ճյուղում աշխատանք ունեցող 
երիտասարդները իրենց այդ աշխատանքը՝ ըստ եկամտաբերության որ տեղում են դասել՝ 
առաջին, երկրորդ, երրորդ, թե չորրորդ, թե իրենց համար տարբերություն չկա։ 

Երկու կամ ավել աշխատանք ունեցող երիտասարդների շրջանում առավել 
եկամտաբեր համարվել է իրենց ճյուղի աշխատանքը՝ «Ճարտարապետություն» (66.7%), 
«Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» (61.5%) ճյուղերի 
ներկայացուցիչների կողմից։ Որպես «ամենաեկամտաբեր» աշխատանք առավել քիչ նշվել 
են «Արհեստ» (23.3%) և «Հրատարակչական գործունեություն» ճյուղերը (15.8%)։ 

Երկու և ավել աշխատանք ունեցող երիտասարդների շուրջ 40%-ը (թվով 61) նշել է 
իրենց «այլ աշխատանքը» որպես առավել եկամտաբեր։ Այդ թիվը «Այլ աշխատանքներ» 
ունեցողների շրջանում կազմել է 59.2%:
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I II III IV Միևնույն է
Ճարտարապետություն 66.7 33.3 0.0 0.0 0.0
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 61.5 26.9 3.8 3.8 7.7
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 47.6 57.1 0.0 0.0 0.0
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 46.7 53.3 6.7 0.0 0.0
Դիզայներական աշխատանքներ 42.9 50.0 3.6 3.6 0.0
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 39.4 42.4 7.6 6.1 3.0
Գովազդ, PR և մարքեթինգ 39.1 39.1 17.4 0.0 0.0
Արհեստ 23.3 63.3 6.7 0.0 0.0
Հրատարակչական գործունեություն 15.8 68.4 0.0 5.3 5.3
Այլ ճյուղերում 59.2 27.2 6.8 1.0 1.0
Ընդամենը Ստեղծարար աշխատանք 27.5 33.2 4.2 2.1 1.5
Ընդամենը աշխատանք 99.4 90.3 13.6 5.2 3.9

Աղյուսակ 38.  Երկու և ավել զբաղմունքների դասակարգումը յուրաքանչյուր ճյուղում՝ ըստ 
եկամտաբերության չափանիշի 

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇԱՎՈՐՈՒՄԸ 
ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ՝ ԸՍՏ 
ՆԱԽԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ ՉԱՓԱՆԻՇԻ

Աղ յուսակ 39. –ում ներկայացված է, թե յուրաքանչյուր ճյուղում աշխատանք ունեցող 
երիտասարդները իրենց այդ աշխատանքը՝ ըստ նախասիրության որ տեղում են դասել՝ 
առաջին, երկրորդ, երրորդ, թե չորրորդ, թե իրենց համար տարբերություն չկա։ Այստեղ 
ամփոփված է երիտասարդների սուբյեկտիվ գնահատականը։ 

Ըստ նախասիրության չափանիշի առաջին տեղում առավել հաճախ դասվել են հետևյալ 
ճյուղերը՝

•	 Դիզայներական աշխատանքներ (64.3%)
•	 Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն (57.7%), 
•	 Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ (54.5%), 
•	 ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ (52.4%), 
•	 Արհեստ (47.4%):

Առավել ցածր վարկանիշ ունի աշխատակիցների շրջանում «Գովազդ, PR և 
մարքեթինգ» ճյուղը․ճյուղի երիտասարդների 30.4%-ի համար է այն առաջին տեղում ըստ 
նախասիրության։ «Ճարտարապետություն» ճյուղը առաջին տեղում է 33.3%-ի համար, 
«Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» ճուղի ներկայացուցիչներից 
40%-ն է նշել առջին տեղում այդ ճյուղը։ 

Հատկանշանակ է, որ «այլ ճյուղերը» երիտասարդների 34%-ի համար է միայն առավել 
նախասիրված։ 
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I II III IV Միևնույն է

Դիզայներական աշխատանքներ 64.3 32.1 3.6 0.0 0.0
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 57.7 26.9 7.7 0.0 7.7
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 54.5 24.2 12.1 0.0 6.1
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 52.4 47.6 0.0 0.0 0.0
Արհեստ 50.0 36.7 6.7 0.0 0.0
Հրատարակչական գործունեություն 47.4 42.1 0.0 0.0 0.0
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 40.0 53.3 6.7 0.0 0.0
Ճարտարապետություն 33.3 66.7 0.0 0.0 0.0
Գովազդ, PR և մարքեթինգ 30.4 39.1 8.7 0.0 0.0
Այլ ճյուղերում 34.0 48.5 5.8 3.9 1.9

Աղյուսակ 39.  Երկու և ավել զբաղմունքների դասակարգումը յուրաքանչյուր ճյուղում՝ ըստ 
նախասիրության չափանիշի 

ՃՅՈՒՂԵՐԻ ՎԱՐԿԱՆԻՇՆԵՐԸ՝ ԸՍՏ 
ԵԿԱՄՏԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՆԱԽԱՍԻՐՈՒԹՅԱՆ 

Դիտարկելով համեմատությունը ըստ նախասիրության ու եկամտաբերության 
յուրաքանչյուր ճյուղի ներսում՝ տեսնում ենք, որ կտրուկ տարբերվում է իրավիճակը 
ճարտարապետութան դեպքում՝ եթե ճյուղում ներգրավված և մեկից ավել աշխատանք 
ունեցող երիտասարդների 67%-ի կողմից է առաջին տեղում դասվում ըստ եկամտաբերության, 
ապա ըստ նախասիրության այն առաջին տեղում դասում է խմբի շուրջ 33%-ը։ Այսինքն 
ճյուղը եկամտաբեր է, սակայն ոչ նախասիրված։ 

Հատկանշանակ է «Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» 
ճյուղում ներգրավված երիտասարդների համար իրենց այս ճյուղի աշխատանքը և՛ըստ 
եկամտաբերության և՛ ըստ նախասիրության իրենց այլ աշխատանքների հետ համեմատ 
գտնվում է առաջին տեղում։ 

«Հրատարակչական գործունեությունը» ըստ եկամտաբերության ամենավերջին 
տեղում է գտնվում․ այն որպես առավել եկամտաբեր աշխատանք դասակարգվել է ճյուղի 
մեկից ավել աշխատանք ունեցող երիտասարդների 15.8%-ի կողմից միայն, սակայն 
ըստ նախասիրության դասակարգման դեպքում իրավիճակը կտրուկ փոխվում է․ ճյուղը 
նախընտրելի է երիտասարդների 47.4%-ի համար։ Գրեթե նույն իրավիճակը առկա է 
«Արհեստներ»-ի դեպքում, երբ ճյուղը եկամտաբեր է 23.3%-ի համար, սակայն նախընտրելի՝ 
50%-ի համար։ 

«Այլ ճյուղերում» աշխատանքը առավել եկամտաբեր է համարվում այդ ճյուղերում 
ներգրավված երիտասարդների 59.2%-ի համար, սակայն ըստ նախասիրության դրանք 
առաջին տեղում են միայն 34%-ի համար (Գծապատկեր 39.)։ 
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Գծապատկեր 39.  Ճյուղերի վարկանիշները՝ ըստ եկամտաբերության և նախասիրության

Գծապատկեր 40.–ում ներկայացված է ճյուղը՝ ըստ եկամտաբերության ու ըստ 
նախասիրության առաջին տեղում դասած երիտասարդների մասնաբաժինների 
տարբերությունը (տողից վերև դրական թվերը արտահայտում են այն երիտասարդների 
մասնաբաժինը, ում համար իր ճյուղը առաջին տեղում է ըստ եկամտաբերության, սակայն 
ոչ ըստ նախասիրության, իսկ տողից ներքև բացասական նշանով թվերը արտահայտում են 
ճյուղում այն երիտասարդների մասնաբաժինը, ում համար իրենց ճյուղը առաջին տեղում 
է ըստ նախասիրության, սակայն ոչ ըստ եկամտաբերության)։ Տվ յալ գծապատկերում 
ներկայացված առավել փոքր թվերը կարող են վկայել ճյուղում առկա կադրային 
կայունության մասին՝ որոշակի համամասնությամբ։ Օրինակ, ըստ եկամտաբերության ու 
նախասիրության չափանիշների իրենց ճյուղը առաջին տեղում դասած երիտասարդների 
մասնաբաժինների ամենափոքր տարբերությունը առկա է հետևյալ ճյուղերում՝

•	 Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն (3.8%), 
o Ըստ եկամտաբերության (61.5%), 
o Ըստ նախասիրության (57.7%), 
•	 ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ (-4.8%), 
o Ըստ եկամտաբերության (47.6%), 
o Ըստ նախասիրության (52.4%), 
•	 Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ (6.7%), 
o Ըստ եկամտաբերության (46.7%), 
o Ըստ նախասիրության (40.0%), 
•	 Գովազդ, PR և մարքեթինգ (8.7%), 
o Ըստ եկամտաբերության (39.1%), 
o Ըստ նախասիրության (30.4%)։ 

Այնուամենայնիվ որոշակի պնումներ անելու համար անհրաժեշտ է յուրաքանչյուր ճյուղի 
համար ներկայացուցչական ընտրանքով հետազոտության արդյունքների վրա հիմնվել՝ 
ներառելով նաև չափման այլ ինդիկատրեր։ 
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Գծապատկեր 40.  Ճյուղերի վարկանիշների տարբերությունները 

ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ ՎԵՐՋԻՆ 
ՏԱՐԻՆԵՐԻ ՀԱՄԵՄԱՏ 

Աղ յուսակ 40. –ում ներկայացված է միայն «Մեծացել է» պատասխանի տարբերակի 
հաճախականության մասնաբաժինը ճյուղի աշխատանքների թվի մեջ։ Ընդհանուր առմամբ 
կարելի է ասել, որ բոլոր ճյուղերում, ըստ երիտասարդների, վերջին տարիների համեմատ 
մեծացել է հատկապես «արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկը» (ճյուղի աշխատանքների 
72% դեպքերում միջինում), «պատվերների քանակը» (69%), «պատվիրատուների քանակը» 
(67%): Անդրադառնանք փոփոխություններին ավելի մանրամասն։ 

Աղյուսակ 40.  Փոփոխությունները ճյուղերում վերջին տարիների համեմատ

Արտադրանքի 
նկատմամբ 
պահանջարկը

Պատվերների 
քանակը

Պատվիրատուների 
քանակը

Համագործակցությու
նը տեղական 
կազմակերպությունն
երի հետ

Համագործակցությու
նը 
տարածաշրջանայ
ին 
կազմակերպությունն
երի հետ

Համագործակցությու
նը միջազգային 
կազմակերպությունն
երի հետ

Ճյուղի 
աշխատան
քներ, %

Գովազդ, PR և մարքեթինգ 80.6 72.6 71.0 61.3 45.2 51.6 100.0
Ճարտարապետություն 71.4 66.7 71.4 61.9 19.0 33�3 100.0
Արհեստ 70.5 71.8 67.9 30.8 15.4 11.5 100.0
Դիզայներական աշխատանքներ 78.3 77.1 69.9 25.3 13�3 14.5 100.0
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, 
լուսանկարչություն 67.9 61.5 59.0 43.6 24�4 25.6 100.0
ՏՏ, ծրագրային ապահովման եւ համակարգչային 
ծառայություններ 76.7 74.0 72.6 42.5 45.2 64.4 100.0
Հրատարակչական գործունեություն 64.3 66.7 54.8 57.1 42.9 33�3 100.0
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և 
գրադարաններ 70.3 70.3 73.0 74.3 52.7 55.4 100.0
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և 
կերպարվեստ 68.6 63.4 59.3 47.7 20.3 19.8 100.0
Միջին գնահատական՝ ստեղծարար 
ճյուղերում 72.1 69.3 66.5 49.4 30.9 34.4 100.0
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Բոլոր ճյուղերում աշխատանքների գերակշիռ մասի դեպքում վերջին տարիների 
նկատմամբ արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկը մեծացել է (Գծապատկեր 41.)։ 
Մասնավորապես «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» ճյուղում աշխատանքների 80.6%-ի 
դեպքում է մեծացել,, «Դիզայներական աշխատանքներ» ճյուղում՝ 78.3%-ի, «ՏՏ, ծրագրային 
ապահովման և համակարգչային ծառայություններ»-ում՝ 76.7%-ի դեպքում։ «Մեծացել 
է» պատասխանը նշված ճյուղերից ամենաքիչը պատահում է «Հրատարակչական 
գործունեություն» ճյուղում, սակայն դարձյալ ընդգրկելով ճյուղի աշխատանքների մեծ  
մասը՝ 64.3%։ «Մնացել է նույնը» տարբերակը առավել հաճախ հանդիպել է  
«Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» ճյուղում (27%), իսկ «Փոքրացել 
է» տարբերակը՝ «Ճարտարապետություն» ճյուղում (14.3%): Վալիդ պատասխանների36 
առավել փոքր քանակը եղել է «Ճարտարապետություն» ճյուղի դեպքում՝ 95.2% 
(Գծապատկեր 41.):

Գծապատկեր 41.  Արտադրանքի նկատմամբ պահանջարկի փոփոխությունը ճյուղերում

Պատվերների քանակը նույնպես, ըստ երիտասարդների, մեծացել է բոլոր ճյուղերի 
աշխատանքների մեծ մասի դեպքում (Գծապատկեր 42. )։ «Դիզայներական աշխատանքներ» 
(77.1%), «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ» (74%), 
«Գովազդ, PR և մարքեթինգ» (72.6%), «Արհեստ» (71.8%) ճյուղերըի աշխատանքների 
դեպքում դարձյալ դա ավելի վառ է արտահայտվում: «Մնացել է նույնը» տարբերակը 
առավել հաճախ հանդիպել է «Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» 
(22.7%) և «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» (21.6%) ճյուղերում 
իսկ «Փոքրացել է» տարբերակը՝ «Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, 
լուսանկարչություն» ճյուղում (12.8%): Վալիդ պատասխանների առավել փոքր քանակը 
եղել է «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» ճյուղի դեպքում՝ 95.2% (Գծապատկեր 42.):

36 Վալիդ պատասխանների մեջ չեն հաշվարկվել «Չգիտեմ, թեմային բացարձակ չեմ տիրապերում», «Թեմային տիրապետում եմ, 
սակայն դժվարանում եմ պատասխանել», «Հրաժարվում եմ պատասխանել», և «Միևնույն է/տարբերություն չկա» պատասխանի 
տարբերակները։ 
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Գծապատկեր 42.  Պատվերների քանակի փոփոխությունը ճյուղերում

Պատվիրատուների քանակը ևս մեծացել է բոլոր ճյուղերում։ Հատկանշական է, որ առավել 
շատ փոփոխությունը տեսանելի է «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» 
ճյուղում (73%)։ «Պատվիրատուների քանակը մեծացել է» պատասխանը առավել քիչ 
պատահում է «Հրատարակչական գործունեություն» ճյուղում՝ աշխատանքների 54.8%-ի 
դեպքում։ Նույն ճյուղում աշխատանքների 31%-ի դեպքում նշվել է, որ պատվիրատուների 
քանակը մնացել է նույնը։ Վալիդ պատասխանների առավել փոքր քանակը եղել է «Ֆիլմեր, 
հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» ճյուղի դեպքում՝ 92.3% 
(Գծապատկեր 43.):

Գծապատկեր 43.  Պատվիրատուների քանակի փոփոխությունը ճյուղերում

Համագործակցությունը տեղական կազմակերպությունների հետ առավելապես մեծացել 
է «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» ճյուղի (74.3%) դեպքում, առավել 
քիչ՝ «Դիզայներական աշխատանքներ» ճյուղի (25.3%): Ընդհանուր առմամբ տեսնում ենք, 
որ գրեթե բոլոր ճյուղերում ավելացել է «մնացել է նույնը» պատասխանի մասնաբաժինը՝ 
տատանվելով 18.9% - 39.8% միջակայքում։ Վալիդ պատասխանների առավել փոքր 
քանակը եղել է «Դիզայներական աշխատանքներ» ճյուղի դեպքում՝ 68.7% (Գծապատկեր 
44.):
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Գծապատկեր 44.  Համագործակցությունը տեղական կազմակերպությունների հետ․ փոփոխությունը 
ճյուղերում

Տարածաշրջանային կազմակերպությունների հետ համագործակցության մեծացումը 
նշվել է «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» ճյուղի աշխատանքների 
52.7% դեպքերում։ Մյուս բոլոր ճյուղերում համագործակցությունը ավելի ցածր է։ Օրինակ, 
«Դիզայներական աշխատանքներ»-ի դեպքում համագործակցութունը մեծացել է 
աշխատաքների 13.3%-ի դեպքում միայն։ «Մնացել է նույնը» պատասխանի մասնաբաժինը 
մեծացել է․ մասնավորապես հետևյալ ճյուղերում՝ «Երաժշտություն, կատարողական 
արվեստ և կերպարվեստ» (48.3%), «Դիզայներական աշխատանքներ» (47%), «Գովազդ, 
PR և մարքեթինգ» (41.9%)։ Վալիդ պատասխանների առավել փոքր քանակը եղել է 
«Ճարտարապետություն» ճյուղի դեպքում՝ 42.9% (Գծապատկեր 45. ):

Գծապատկեր 45.  Համագործակցությունը տարածաշրջանային կազմակերպությունների հետ․ 
փոփոխությունը ճյուղերում

Համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ վերջին տարիների 
համեմատ մեծացել է մասնավորապես «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ» (64.4%), «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» 
(55.4%), «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» (51.6%) ճյուղերի դեպքում։ Համագործակցության 
մեծացում առավել քիչ նկատվել է «Արհեստ»-ների դեքում՝ ընդամենը 11.5% դեպքերում։ 
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«Մնացել է նույնը» պաասխանի տարբերակը իր առավելագույն ամսնաբաժինը ունի 
«Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» (45.9%) և «Արհեստ» (42.3%) 
ճյուղերում։ Վալիդ պատասխանների առավել փոքր քանակը եղել է «Դիզայներական 
աշխատանքներ» ճյուղի դեպքում՝ 55.4% (Գծապատկեր 46.):

Գծապատկեր 46.  Համագործակցությունը միջազգային կազմակերպությունների հետ․ 
փոփոխությունը ճյուղերում
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ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԽՈՉԸՆԴՈՏՆԵՐԸ

Յուրաքնաչյուր աշխատանքի համար երիտասարդները կարող էին նշել մինչև 
երեք առավել կարևոր խոչընդոտներ։ Գծապատկեր 47. –ում արտահայտված է բոլոր 
պատասխանների ընդհանուր պատկերը, այսինքն, թե ընդհանուր առմամբ յուրաքանչյուր 
խոչընդոտը ընդհանուր պատասխանների մեջ ինչ մասնաբաժին ունի։ 

Առավել հաճախ պատահած խնդիրը եղել է «նյութատեխնիկական բազայի պակասը»՝ 
կազմելով ընդհանուր պատասխանների 17.5%-ը։ Ճյուղերի զարգացման համար 
երիտասարդների կողմից առավել հաճախ նշված խոչընդոտները եղել են «որակյալ կադրերի 
պակասը» (14.9%), «բիզնեսի աջակցության հարթակների պակասը» (13.4%):

Աշխատանքների 4.3% դեպքերում նշվել է, որ ոլորտում ոչ մի խոչընդոտ առկա չէ։ 

Գծապատկեր 47.  Ստեղծարար ճյուղերում երիտասարդներին հանդիպած առավել կարևոր 
խոչընդոտները

Որակյալ կադրերի պակասը հանդիսանում է առավել հաճախ նշված խոչընդոտ 
հետևյալ ճյուղերի համար (Աղ յուսակ 41. )՝

•	 «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» (27.4%), 
•	 «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային» (18.7%), 
•	 «Հրատարակչական գործունեություն» (18%)

Հաջորդ առավել հաճախ նշված խոչընդոտը հանդիսանում է «Նյութատեխնիկական 
բազայի պակաս»-ը, մասնավորապես հետևյալ ճյուղերում՝

•	 «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» (32.6%)
•	 «Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» (25.5%)
•	 «Արհեստ» (20.7%)
•	 «Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» (18.9%), 
•	 «Դիզայներական աշխատանքներ» (17.6%):

«Ճարտարապետական գործունեություն» ճյուղի ներկայացուցիչների կողմից նշված 
առավել հաճախ հանդիպում խոչընդոտը «Կրթության հնարավորությունների  
պակաս»-ն է։ 
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Որակյալ կադրերի պակաս 27.4 13.2 4.0 10.1 10.6 18.7 18.0 17.0 15.0

Շուկայի առաջատարների առկայություն 11.3 13.2 12.7 14.9 15.6 11.2 10.1 2.8 8.4

Կրթության հնարավորությունների պակաս 11.3 18.9 6.7 7.4 8.3 10.4 15.7 7.8 12.6

Հեղինակային իրավունքի խնդիր 10.5 5.7 6.7 7.4 8.9 6.0 9.0 4.3 5.7

Բիզնեսի աջակցության հարթակների պակաս 9.7 13.2 16.7 15.5 12.2 14.2 12.4 14.2 12.9

Նյութատեխնիկական բազայի պակաս 8.1 13.2 20.7 17.6 18.9 8.2 12.4 32.6 25.5

Ենթակառուցվածքների պակաս 5.6 1.9 2.0 1.4 3.9 6.0 9.0 8.5 8.1

Իրավական բնույթի 4.0 1.9 1.3 0.0 4.4 0.7 1.1 1.4 0.3

Հարկային արտոնությունների բացակայություն 3.2 5.7 11.3 5.4 6.1 6.7 5.6 1.4 3.9

Հարկային ընթացակարգերի բարդություն 2.4 5.7 11.3 7.4 2.8 6.0 1.1 1.4 1.2

Այլ խոչընդոտներ 1.6 3.8 2.0 1.4 3.3 2.2 1.1 0.0 1.2

Ոչ մի 3.2 0.0 2.7 9.5 1.7 6.0 3.4 8.5 3.9

Վալիդ % 98.4 96.2 98.0 98.0 96.7 96.3 98.9 100 98.8

Աղյուսակ 41.  Ստեղծարար ճյուղերում երիտասարդներին հանդիպած առավել կարևոր խոչընդոտները
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ԶԲԱՂՄՈՒՆՔՆԵՐԸ՝ ՊԵՏԱԿԱՆ, ՄԱՍՆԱՎՈՐ և 
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ

Ընդամենը աշխատանքների շուրջ 70%-ը մասնավոր հատվածում է, 27%-ը՝ պետական, 3%-
ը՝ միջազգային։ Գրեթե նույնական պատկեր արտահայտվում է միայն ստեղծարար ճյուղերի 
մասնաբաժիններում՝ ստեղծարար աշխատանքների 71%-ը մասնավոր բնույթի է, 26%-ը՝ 
պետական, 2.5%-ը՝ միջազգային (Աղ յուսակ 42.)։ 

 Պետական Մասնավոր Միջազգային Ընդամենը
Գովազդ, PR և մարքեթինգ 0.9 6.7 0.4 8.0

Ճարտարապետություն, 0.9 1.7 0.1 2.7

Արհեստ 0.4 9.4 0.1 9.9

Դիզայներական աշխատանքներ 0.4 9.8 0.3 10.4

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, 
ռադիո, լուսանկարչություն 1.4 8.0 0.5 9.9

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և 
համակարգչային ծառայություններ 0.6 8.0 0.6 9.3

Հրատարակչական գործունեություն 1.0 4.3 0.0 5.3

Թանգարաններ, պատկերասրահներ և 
գրադարաններ 8.7 0.8 0.0 9.4

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ 
և կերպարվեստ 8.5 13.2 0.1 21.9

Ընդամենը, ստեղծարար ճյուղեր 22.8 62.0 2.2 86.9

Այլ ճյուղեր, ոչ ստեղծարար բաղվածություն 4.6 7.5 0.9 13.0

Պատ․չկա    0.1

Ընդամենը 27.4 69.5 3.1 100

Ընդամենը, ստեղծարար ճյուղեր 26.2 71.3 2.5 100

Աղյուսակ 42.  Զբաղմունքների բաշխումը՝ ըստ պետական, մասնավոր և միջազգային հատվածների

Ինչպես տեսնում ենք Գծապատկեր 48. –ից, «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և 
գրադարաններ» ճյուղի աշխատանքների 92%-ը պետական կարգավիճակ ունի, 8%-ը մասնավոր, և 
միջազգային հատվածում աշխատանքներ այս ճյուղից առկա չեն։ Պետական հատվածում հաջորդիվ 
գալիս են հետևյալ ճյուղերը՝ «Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» (ճյուղի 
աշխատանքների 39%-ը), «Ճարտարապետություն» (33%), «Հրատարակչական գործունեություն» 
(19%): Առավել քիչ պետական ներկայացուցչությունն ունի «Արհեստ» ճյուղը՝ շուրջ 4%:

Գծապատկեր 48.  Զբաղմունքների բաշխումը՝ ըստ պետական, մասնավոր և միջազգային հատվածների 
յուրաքանչյուր ճյուղի համար
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ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՍԵՏՂԾԱՐԱՐ ՃՅՈՒՂԵՐԻ 
ԶԲԱՂՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԲԱՇԽՈՒՄԸ՝ ԸՍՏ 
ՃՅՈՒՂԵՐԻ և ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ 
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ

Աղ յուսակ 43. –ում պատկերված է ընդհանուր միայն ստեղծարար ճյուղերի 
աշխատանքների թվի համամասնական բաշխումը՝ ըստ ճյուղերի և գործունեության 
կարգավիճակի։ 

Պետական հատվածում կենտրոնացած է դիտարկված ստեղծարար աշխատանքների 
26.2%-ը։ Առավելագույն մասնաբաժին այստեղ կազմում են երկու հիմնական ճյուղ՝
o Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ (10%), 
o Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ (9.8%), 
Մասնավոր հատվածում է կենտրոնացած դիտարկված ստեղծարար աշխատանքների 

71.3%-ը։ Նվազման կարգով ամենաշատ մասնաբաժիններըմասնավորում ունեն հետևյալ 
ճյուղերը՝՝
o Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ (15.2%), 
o Դիզայներական աշխատանքներ (11.3%), 
o Արհեստ (10.8%), 
o Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն (9.2%), 
o ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ (9.2%), 
o Գովազդ, PR և մարքեթինգ (7.8%), 
o Հրատարակչական գործունեություն (5%):
Մասնավոր հատվածում առավել քիչ ներգրավվածություն ունեն դիտարկվածներից 

երկու ճյուղ՝ «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» (0.9%) և 
«Ճարտարապետություն» (1.9%):

Հարցման մասնակիցների ստեղծարար աշխատանքների 2.5%-ն է միայն ներգրավված 
միջազգային հատվածում՝ առավելագույն արժեքներն են՝ 

•	 ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ (0.7%), 
•	 Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն (0.6%):

Ստեղծարար զբաղվածության % Պետական Մասնավոր Միջազգային Ընդ.

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 9.8 15.2 0.1 25.2

Դիզայներական աշխատանքներ 0.4 11.3 0.3 12.0

Արհեստ 0.4 10.8 0.1 11.4

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, 
լուսանկարչություն 1.6 9.2 0.6 11.4

Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 10.0 0.9 0.0 10.8

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ 0.7 9.2 0.7 10.7

Գովազդ, PR և մարքեթինգ 1.0 7.8 0.4 9.2

Հրատարակչական գործունեություն 1.2 5.0 0.0 6.1

Ճարտարապետություն 1.0 1.9 0.1 3.1

Ընդամենը, ստեղծարար ճյուղեր 26.2 71.3 2.5 100

Աղյուսակ 43.  Ընդհանուր սետղծարար ճյուղերի զբաղվածության թվի բաշխումը՝ ըստ ճյուղերի և 
գործունեության կարգավիճակի
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ՏՆՏԵՍԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԸ
«Ինքնազբաղված» բնույթի աշխատանք ունի հարցված երիտասարդների 34.7%-ը։ 

«Գրանցված կազմակերպություն»-ում աշխատում է երիտասարդների շուրջ 781%-ը։  
Շուրջ 10% երիտասարդներ ունեն «Անհատ Ձեռներեց» կարգավիճակով աշխատանք։ 
«Նախաձեռնող խմբում» աշխատում է երիտասարդների 7%-ը։ Գրեթե նույն պատկերը 
արտահայտվում է նաև ստեղծարար ճյուղերի բաշխման դեպքում (Աղ յուսակ 44.)։ 

Յուրաքանչյուր վանդակի արժեքի տոկոսը 
ընտրանքային համախմբության մեջ 
(n=606)

Ինքնազբաղված, 
%

Գրանցված 
կազմակերպություն%

Անհատ 
ձեռներեց, 

%
Նախաձեռնող 

խումբ, %

Գովազդ, PR և մարքեթինգ 1.2 8.7 0.2 0.3

Ճարտարապետություն, 0.3 3.0 0.2 0.0

Արհեստ 7.3 1.5 3.1 1.0

Դիզայներական աշխատանքներ 6.8 4.6 2.0 0.2

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, 
ռադիո, լուսանկարչություն 5.4 5.3 1.0 1.2

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և 
համակարգչային ծառայություններ 2.0 9.1 0.7 0.3

Հրատարակչական գործունեություն 1.0 5.8 0.2 0.0

Թանգարաններ, պատկերասրահներ և 
գրադարաններ 0.2 12.0 0.0 0.0

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ 
և կերպարվեստ 7.6 15.3 1.3 4.1

Այլ ճյուղերում 3.0 12.7 1.3 0.0

Ընդամենը ստեղծարար 31.7 65.3 8.6 7.1

Ընդամենը 34.7 78.1 9.9 7.1

Աղյուսակ 44.  Երիտասարդների գործունեության տնտեսվարման ձևը․ընդհանուրի բաշխումը 
ճյուղերում

Գծապատկեր 49. –ից տեսնում ենք, որ գործունեության «Ինքնազբաղված 
կարգավիճակը գերակշռում է «Արհեստ» (56.4%), «Դիզայներական աշխատանքներ 
(50%), «Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» (42.3%): 
«Գրանցած կազմակեիրպություններում» կարգավիճակի զբաղմունքները, էական 
նշանակություն չունեն միայն «Արհեստ» ճյուղի համար։ «Անհատ ձեռներեց» տեսակը 
փոքր ինչ արտահայտված է «Արհեստ» (24.4%) և «Դիզայներական աշխատանք» (14.6%)  
ճյուղերում։ «Նախաձեռնող խումբ» կարգավիճակը ունեցող աշխատանքները 
ընդհանրապես ունեն փոքր համամասնություն բոլոր ճյուղերում կամ գրեթե բացակայում 
են։ «Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» ճյուղում դրանք կազմում 
են 14.5%, «Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն»-ում՝ 9%, 
«Արհեստ» ճյուղում՝ 7.7%:

«Սոցիալական ձեռնարկությունները շուկա են ստեղծում, երբ որ դու պրոդուկտ ես ստեղծում։ 
Սոցիալական ձեռնարկությունն է ստեղծում էկոմիջավայր, ոչ թե անհատ ձեռնարկատերը, ով 
ապրանքը տանում է Վերնիսաժ։ Խոսքը պարեբարականության ու հետևողականության մասին է 
և դրա զարգացման տրամաբանությունն էլ է ուրիշ։ Կազմակերպության մեծանալը ընդլայնքվելը 
նոր պրոդուկտներ ստեղծելը ու շահույթ հետապնդելն է։ Նույնիսկ եթե դա սոցիալական 
ձեռնարկություն է, այն երկու նպատակ ունի՝ շահույթ և սոցիալական նպատակ։ Նրանց համար 
զարգացումը նպատակ է, մինչդեռ անհատի համար միանգամյա վաստակ է ավելի շատ ու կարող 
է վաղը փող չունենալ», -մեջբերում փորձագիտական հարցազրույցից։ 
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Գծապատկեր 49.  Երիտասարդների գործունեության տնտեսվարման ձևը․ բաշխումը յուրաքանչյուր 
ճյուղի ներսում

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ 
ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ

Ընդամենը երիտասարդների շուրջ 73%-ը, իսկ ստեղծարար ճյյուղերի երիտասարդների 
շուրջ 63%-ը կենտրոնացած է Միջին կամ կրտսեր օղակներում։ Սեփականատեր կամ 
տնօրեն են ընդամենը երիտասարդների 36%-ը, ստեղծարար ճյուղերի երիտասարդների՝ 
33%-ը։ Ժամանակավոր աշխատանք ունեն ընդամենը երիտասարդների շուրջ 20%-ը և 
ընդամենը ստեղծարար ճյուղերի երիտասարդների շուրջ 17%-ը (Աղ յուսակ 45.)։ 

Ընդամենը 606-ի նկատմամբ Սեփականատեր 
/տնօրեն

Միջին կամ 
կրտսեր օղակ

Ժամանակավոր 
աշխատակից Ընդամենը

Գովազդ, PR և մարքեթինգ 0.8 7.8 1.8 10.4

Ճարտարապետություն, 0.0 2.0 1.5 3.5

Արհեստ 7.8 4.5 0.7 12.9

Դիզայներական աշխատանքներ 6.4 6.6 0.3 13.4

Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, 
լուսանկարչություն 6.3 3.8 2.8 12.9

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և 
համակարգչային ծառայություններ 2.5 8.1 1.5 12.0

Հրատարակչական գործունեություն 0.7 5.1 1.2 6.9

Թանգարաններ, պատկերասրահներ և 
գրադարաններ 0.0 10.9 1.3 12.2

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և 
կերպարվեստ 8.9 14.0 5.4 28.4

Այլ ճյուղերում 2.8 10.7 3.3 16.8

Ընդամենը Ստեղծարար 33.3 62.7 16.5 112.5

Ընդամենը 36.1 73.4 19.8 129.4

Աղյուսակ 45.  Երիտասարդների դերը աշխատանքային գործունեության մեջ․ ընդհանուրի 
բաշխումը ճյուղերի մեջ
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Գծապատկեր 50. -ից տեսնում ենք, որ «Սեփականատեր կամ տնօրեն» օղակի 
երիտասարդների հացմանը չեն ընդգրվել «Թանգարաններ, պատկերասրահներ 
և գրադարաններ» և «Ճարտարապետություն» ճյուղերից։ «Արհեստ» ճյուղերի 
երիտասարդների շուրջ 60%-ն են սեփականատեր կամ տնօրեն։ «Ֆիլմեր, 
հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» և «Դիզայներական 
աշխատանքներ» ճյուղերում երիտասարդների համապատասխանաբար շուրջ 49% և 
48%ն են ներգրավված նշված օղակում։ «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ», «Հրատարակչական գործունեություն» և «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» 
ճյուղերում ներգրավված երիտասարդների 67-75%-ը գտնվում է «Միջին կամ կրտսեր» 
օղակենրում։ «Ժամանակավոր աշխատակիցներ» օղակի երիտասարդների մասնաբաժինը 
զգալի արտահայտված է «Ճարտարապետություն» ճյուղում՝ շուրջ 43% (թվով՝ 9 
երիտասարդ)։ 

Գծապատկեր 50.  Երիտասարդների դերը աշխատանքային գործունեության մեջ․ բաշխումը 
յուրաքանչյուր ճյուղի ներսում
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ԱՐՏԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻՆ

Հետազոտության շրջանակներում առանձնացվել են արտադրության գործընթացի 
հետևյալ չորս փուլերը արտադրանքի նախագծում, արտադրանքի ստեղում, տարածում 
և իրացում։ Հարցման մասնակիցներին խնդրել ենք բաշխել իրենց տվ յալ աշխատանքի 
ծանրաբեռնվածությունը (100%) այս չորս փուլերի միջև։ Գծապատկերում ներկայացված է 
յուրաքանչյուր ճյուղի համար ամեն փուլում նշված պատասխանների միջին թվաբանական 
արժեքը։ 

Ընդհանուր առմամբ, կարելի է ասել, որ երիտասարդների դերը ավելի մեծ է արտադրանքի 
նախագծման և ստեղծման փուլերում․դա ցուցադրելու համար միավորենք նախագծման և 
ստեղծման փուլերը միասին, իսկ տարածման և իրացման փուլերը միասին։ 

Գծապատկեր 51.  Երիտասարդների մասնակցությունը արտադրության գործընթացին․բաշխում 
յուրաքանչյուր ճյուղի ներսում

Արտադրության գործընթացում երիտասարդների մասնակցությունը հիմնականում 
(շուրջ 56-77%) ենթադրում է մասնակցություն արտադրանքի նախագծման և ստեղծման 
գործընթացներում (Աղ յուսակ 46. )։ Բացառություն է կազմում «Թանգարաններ, 
պատկերասրահներ և գրադարաններ» ճյուղը, որտեղ ներգրավված երիտասարդների 
աշխատանքային գործընթացի միջինում շուրջ 60%-ը կազմում են արտադրանքի 
տարածման և իրացման հետ կապված աշխատանքները։ Արտադրանքի նախագծման 
և ստեղծման աշխատանքները առավել մեծ մասն են կազմում «ճարտարապետության» 
(76.9%) և «դիզայներական աշխատանքների» (75.5%) երիտասարդների աշխատանքում։ 

 Նախագծում և 
ստեղծում, %

Տարածում և 
իրացում, %

Ճարտարապետություն 76.9 23.1
Դիզայներական աշխատանքներ 75.5 30.4
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվես 67.4 34.1
Գովազդ, PR և մարքեթինգ 66.7 33.3
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 65.0 37.0
Հրատարակչական գործունեություն 63.9 39.0
Արհեստ 58.4 42.2
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 55.8 44.3
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 41.4 58.8

Աղյուսակ 46.  Երիտասարդների մասնակցությունը արտադրության գործընթացին․բաշխում յուրաքանչյուր 
ճյուղի ներսում
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Այժմ դիտարկենք, թե յուրաքնաչյուր ճյուղում արտադրության յուրաքանչյուր փուլում 
տվ յալ ճյուղի երիասարդների որ մասն է մասնակցում։ 

Աղ յուսակ 47. –ում պատկերված է, թե յուրաքնաչյուր ճյուղում արտադրության 
յուրաքանչյուր փուլում այդ ճյուղի երիտասարդների քանի տոկոսնէ մասնակցել։ Քանի որ 
եղել են դեպքեր, երբ երիտասարդը միևնույն ճյուղում ունեցել է մեկից ավել աշխատանք, 
ուստի եթե վանդակի արժեքը գերազանցում է 100%-ը, նշանակում է, որ թիվը հաշվարկված 
է մեկից ավելի աշխատանքների համար։ 

Ընդհանուր առմամբ առավել շատ մասնակցություն արտադրության բոլոր փուլերում 
առկա է «գովազդ, PR և մարքեթինգ» ճյուղում, առավել քիչ մասնակություն նկատվում 
է «Ճարտարապետության» ճյուղի երիտասարդների մոտ։ Հասկանալու համար, թե որ 
ճյուղի երիտասարդները ընդհանուր առմամբ որքան են ծանրաբեռնված, գումարենք 
յուրաքանչուր ճյուղի համար արտադրության փուլերում մասնակցությունը արտահայտող 
տոկոսները։ 

«Ընդամենը տողի գումար» սյան արժեքները արտահայտում են յուրաքանչյուր տողի 
համար այդ տողի երիտասարդների մասնակցությունը արտադրության գործընթացում։ 
Անդրադառնանք ավելի մանրամասն։ 
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Գովազդ, PR և մարքեթինգ 115․8 121․1 110․5 119․3 100 466․7
Ճարտարապետություն 85․7 76․2 38․1 61․9 100 261․9
Արհեստ 117․6 135․1 100․0 81․1 100 433․8
Դիզայներական աշխատանքներ 105․2 111․7 68․8 40․3 100 326․0
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, 
լուսանկարչություն 89․3 112․0 62․7 62․7 100 326․7

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ 73․9 72․5 60․9 89․9 100 297․1

Հրատարակչական գործունեություն 92․9 104․8 66․7 54․8 100 319․0
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 86․3 74․0 91․8 109․6 100 361․6
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվես 90․7 105․3 77․5 37․1 100 310․6

Աղյուսակ 47.  Երիտասարդների մասնակցությունը արտադրության գործընթացին. 
գործառութային ծանրաբեռնվածությունը 

Քանի որ արտադրության գործընթացում մասնակցությունը տվ յալ հետազոտության 
շրջանակներում դիտարկվել է չորս հիմնական ընդհանրական գործառույթի միջոցով, դրանք 
են՝ 1) նախագծի մշակում, 2)ստեղծում 3)իրացում 4) տեխնիկական ադմինիստրատիվ 
աշխատանք, ուստի յուրաքանչյուր գործառույթի իրականացումը երիտասարդի կողմից 
դիտարկվում է որպես 100%, հետևաբար չորս հիմնական գործառույթի իրականացումը 
միավոր արտադրանքի համար կկազմի 400%, իսկ եթե հաշվի առնենք, որ միավոր ճյսուղում 
երիտասարդները երբեմն նշել են մեկից ավել տեսակի արտադրանք, հնարավոր է միավոր 
ճյուղում արտադրանքի ստեղծման գործընթացում երիտասարդների իրականացրած 
գործառույթների գումարային տոկոսը 400%-ից։ Ընդհանուր առմամբ դիտարկենք 
այս արժեքը՝ որպես արտադրանքի ստեղծման գործընթացում երիտասարդների 
գործառութային ծանրաբեռնվածություն (ԳԾ), և որքան այդ ցուցանիշը բարձր լինի, այնքան 
տվ յալ ճյուղի երիտասարդները ավելի բարձր են գնահատում իրենց ծանրաբեռնվածությունը 
իրենց աշխատանքում/ներում։ 
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Աղ յուսակ 48. –ում ներկայացված են յուրաքնաչյուր ճյուղի համար կոմբինացված արդյունքներ ըստ հետևյալ 
կատեգորիաների՝

-գործառութային ծանրաբեռնվածություն (ԳԾ)
-ճյուղում միայն 1 աշխատանք ունեցողների մասնաբաժինը (1Ա)
-Ճյուղը՝ ըստ եկամտաբերության առաջին տեղում դասած երիտասարդների 

ամսնաբաժինը ճյուղում (Ե)
-Ճյուղը՝ ըստ նախասիրության առաջին տեղում դասած երիտասարդների ամսնաբաժինը 

ճյուղում (Ն)
Այս արդյունքները կարող են օգտակար լինել քաղաքականություն մշակողներին, 

հետազոտողներին՝ վարկածների առաջքաշման և հետագա ուսումնասիրությունների 
համար։ 

«Ճարտարապետության» երիտասարդները, ըստ հետազոտության արդյունքների, 
ունեն առավել ցածր գործառութային ծանրաբեռնվածությունը, նարնց 85.7%-ը ունի 
միայն մեկ աշխատանք (ինչը գերազանցում է բոլոր ճյուղերի ցուցանիշները), ճյուղի երկու 
և ավել աշխատանք ունեցող երիտասարդների ամենամեծ մասնաբաժինն է գնահատել 
տվ յալ աշխատանքը որպես առավել եկամտաբեր (66.7), սակայն ըստ նախասիրության 
չափանիշի ճյուղը գտնվում է ութերորդ տեղում։ 

ԳԾ 1Ա Ե Ն
Ճարտարապետություն 261.9 85.7 66.7 33.3
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ 297.1 71.2 47.6 52.4

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և 
կերպարվեստ 310.6 61.6 39.4 54.5

Հրատարակչական գործունեություն 319.0 54.8 15.8 47.4
Դիզայներական աշխատանքներ 326.0 66.3 42.9 64.3
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, 
լուսանկարչություն 326.7 66.7 61.5 57.7

Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 361.6 79.7 46.7 40.0
Արհեստ 433.8 61.5 23.3 50.0
Գովազդ, PR և մարքեթինգ 466.7 62.9 39.1 30.4

Աղյուսակ 48.  «Գործառութային ծանրաբեռնվածություն», «Մեկ աշխատանք ունեցողների 
մասնաբաժինը ճյուղում», «Վարկանիշը՝ ըստ եկամտաբերության», «Վարկանիշը՝ ըստ նախասիրության» 
ցուցանիշները

Նյութական և ոչ նյութական արտադրանք։ Գծապատկեր 52. –ում տրված է յուրաքանչ-
յուր ճյուղում աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստեղծվող արտադրանքի 
բնույթը՝ նյութական կամ ոչ նյութական։ Դիտարկված 9 ճյուղերից 7-ում արտադրանքի 
գերակշիռ մասը (61-79% դեպքերում) ոչ նյութական բնույթ ունի։ Բացառություն են կազմում 
թերևս «Արհեստ» (2.5%) և «Դիզայներական աշխատանքներ» (26.2%) ճյուղերը միայն։ 
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Գծապատկեր 52.  Աշխատանքային գործունեության ընթացքում ստեղծվող արտադրանքի բնույթը՝ 
ըստ ճյուղերի

ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ՝ ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ՃՅՈՒՂԵՐՈՒՄ 
ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ

Երիտասարդներին խնդրել ենք նշել առավել կարևոր պատճառը, որով իրենք հայտնվել 
են տյվլան ոլորտում․հարցը տրվել է բոլոր աշխատանքների համար առանձին-առանձին, 
ուստի կարող ենք յուրաքանչյուր ճյուղի համար առանձին տվ յալները ներկայացնել։ 
Աղ յուսակ 49. –ում ներկայացված է յուրաքանչյուր ճյուղի ներկայացուցիչների նշած 
պատճառների բաշխումը։ Ընդհանուր առմամբ ակրելի է նկատել, որ առավել հաճախ 
նշված երկու հիմնական պատճառներն են՝ 

•	 «Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ» (a)՝
o Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ (40.5%)
o Հրատարակչական գործունեություն (34.9%)
o Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ (34.1%)
o Ճարտարապետություն (33.3%)
o ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ (28.4%)
o Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն (27.6%)
•	 «Ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրություն» (е)`
o Դիզայներական աշխատանքներ (47.6%)
o Հրատարակչական գործունեություն (41.9%)
o Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն (40.8%)
o Գովազդ, PR և մարքեթինգ (38.7%)
o Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ (35.1%)
o ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ (31.1%)

a b c d e f g h i
1 11�3 6.5 24�2 8.1 38.7 8.1 1.6 1.6 100
2 33�3 9.5 9.5 19.0 19.0 4.8 0.0 4.8 100
3 14�3 40.3 11.7 3.9 24.7 2.6 0.0 2.6 100
4 14.6 19.5 11.0 4.9 47.6 1�2 0.0 1�2 100
5 27.6 13�2 7.9 3.9 40.8 2.6 1�3 2.6 100
6 28.4 5.4 8.1 10.8 31�1 8.1 1�4 6.8 100
7 34.9 7.0 4.7 2�3 41.9 0.0 2�3 7.0 100
8 40.5 1�4 6.8 2.7 35.1 0.0 9.5 4�1 100
9 34�1 26.0 5.2 9.2 22.0 1.7 0.0 1.7 100
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Աղյուսակ 49.  Ստեղծարար ճյուղերում ներգրավելու դրդապատճառները՝ յուրաքնաչյուր ճյուղի 
ներսում

1-Գովազդ, PR և մարքեթինգ

2-Ճարտարապետություն

3-Արհեստ

4-Դիզայներական աշխատանքներ

5-Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, 
լուսանկարչություն

6-ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ

7-Հրատարակչական գործունեություն

8-Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ

9-Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ

a-Մասնագիտական գիտելիքներով և 
հմտություններով

b-Անձնական որակներով, տաղանդով 
(ինքնաարտահայտման ակնկալիքով)

c-Շահավետ առաջարկի առկայությամբ

d-Հեռանկարային կարիերայի ակնկալիքով

e-Ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությամբ

f-Ոլորտի հեռանկարային լինելու հանգամանքով

g-Թափուր աշխատատեղ կար

h-Այլ պատճառով

i-Ընդամենը

ՍՏԵՂԾԱՐԱՐ ԱՐԴՅՈՒՆԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐԴԱՊԱՏՃԱՌՆԵՐԸ՝ 
ԸՍՏ ՃՅՈՒՂԵՐԻ (ԱՂՅՈՒՍԱԿ 49. )

Գովազդ, մարքեթինգ և PR։ Այս ճյուղի երիտասարդների շուրջ 39%-ի աշխատանքի 
ընդունվելը պայմանավորված է «ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությամբ», 24%՝ 
«շահավետ առաջարկի առկայութամբ», 11%-ի համար՝ «մասնագիտական գիտելիքներով 
և հմտություններով»։ Երիտասարդների 8%-ին աշխատանքը գրավել է «հեռանկարային 
կարիերայի» տեսանկյունից, 6.5%-ի մոտ էլ պայմանավորված է «անձնական որակներով, 
ինքնաարտահայտման ակնկալիքով»։ 1.6%-ը որպես աշխատանքի ընդունվելու 
դրդապատճառ նշել է «թափուր աշխատատեղի առկայությունը»։ 

Ճարտարապետութուն։ Ճարտարապետական գործունեութուն ծավալող 
երիտասարդների շուրջ 33%-աշխատանքի ընդունվելը պայմանավորված է եղել 
«մասնագիտական գիտելիքներով և հմտություններով, 19%-ը՝ «հեռանկարային 
կարիերայի ակնկալիքով» և ևս 19%-ը՝ «ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությամբ։ 9.5%-
ի մոտ որպես աշխատանք ընդունվելու դրդապատճառ նշվել է «անձնական որակներ, 
տաղանդը/ ինքնաարտահայտման ակնկալիքը», ևս 9.5%-ի մոտ՝ «շահավետ առաջարկի 
առկայությունը»։ Երիտասարդների շուրջ 5%-ը աշխատանքի է ընդունվել «ոլորտի 
հեռանկարային լինելու» պատճառով։ 

Արհեստ։ Արհեստով զբաղվող երիտասարդների՝ տվ յալ ճոյւղում աշխատելը նախևառաջ 
պայմանավորված է անձնական որակներով, տաղանդով/ինքնաարտահայտման 
ակնկալիքով» (40.3%): Այլ երիտասարդների համար դրդապատճառ է հանդիսացել 
«ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունը (24.7%), «մասնագիտական գիտելիքները 
և հմտությունները» (14.3%), «շահավետ առաջարկի առկայությունը» (11.7%)։ 
«Հեռանկարային կարիերայի ակնկալիքով» աշխատանքի է անցել ճյուղի երիտասարդների 
3.9%-ը, «ոլորտի հեռանկարային լինելու հանգամանքով»՝ 2.6%-ը։ 

Դիզայներական աշխատանքներ։ Դիզայներական աշխատանքների հետ առնչվող 
ճյուղի երիտասարդների գրեթե կեսի համար՝ աշխատանքի ընդունվելու/այս ոլորտում 
աշխատելու դրդապատճառը եղել է «ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունը» (47.6%):Այլ 
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երիտասարդները մուտքը այսլ ճյուղը պայմանավորված է եղել հետևյալ պատճառներով՝
- «Անձնական որակներ, տաղանդ/ինքնաարտահայտման ակնկալիք» (19.5%)
- Մասնագիտական գիտելիքներ և հմտություններ (14.6%), 
- Շահավետ առաջարկի առկայությունը (11%), 
- Հեռանկարային կարիերայի ակնկալիքը (4.9%), 
- Ոլորտի հեռանկարային լինելու հանգամանքը (1.2%):

Ֆիլմեր հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն: Ինչպես 
դիզայներական աշխատանքների դեպքում, «Ֆիլմեր հեռուստատեսություն, վիդեո, 
ռադիո, լուսանկարչություն» ստեղծարար ճյուղում աշխատանքի հիմնական 
դրդապատճառը երիտասարդնրի համար «ոլորտի նակտմամբ հետաքրքրությունն է 
(40.8%): «Մասնագիտական գիտելիքներով և հմտություններով» պայմանավորված է 
եղել երիտասարդների 27.6%-ի մուտքը ճյուղ, անձնական որակով ու տաղանդով՝ 13.2%-
ի, շաավետ առաջարկի առկայությամբ՝ 7.9%-ի ներգրավումը աշխատաշուկայի տվ յալ 
ճյուղում։ 

Ճյուղի երիտասարդների 3.9%-ին աշխատանքը գրավլ է հեռանկարային կարիերայի 
ակնկալիքով, 2.6%-ին ելերտի հեռանկարային լինելու հանգամանքով, իսկ 1.3%-ին՝ թափուր 
աշպատատեղերի առկայությամբ։ 

ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություներ։ Ճյուղի  
աշխատանքը երիտասարդներին գրավել է երկու հիմնական պատճառով՝ «ոլորտի 
նկատմամբ հետաքրքրությունը» (31.1%) և «մասնագիտական գիտելիքների ու 
հմտությունների» համապատասխանությունը ճյուղին (28.4%): Ճյուղի երիտասարդների 
10.8%-ը աշպատանքի է ընդունվել «հեռանկարային կարիերայի ակնկալիքով», 8.1%-
ը՝ «շահավետ առաջարկի առկայությամբ», ևս 8.1%-ը՝ «ոլորտի հեռանկարային լինելու 
հանգամանքով»։ Անձնական որակներով ու տաղանդով պայմանավրված է եղել 
ճյուղի երիտասարդների 5.4%-ի մուտքը աշխատաշուկա, թափուր աշխատատեղերի 
առկայությամբ՝ 1.4%-ինը։ 

Հրատարակչական գործունեություն։ Տվ յալ ճյուղում աշխատելու առավել տարածված 
դրդապատճառը «ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունն է (41.9%), ինչպես նաև 
«մասնագիտական գիտելիքները և հմտությունները (34.9%): Ավելի քիչ տարածված 
դրդապատճառներ են «անձնական որակն ու տաղանդը» (7%), «շահավետ առաարկի 
առկայութունը» (4.7%), «հեռանկարային կարիերայի ակնկալիքը» (2.3%) «թափուր 
աշխատանքի առկայությունը» (2.3%)։ 

Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ։ Ոլորտի երիտասարդների 
40.5%-ի աշխատանքի ընդունվելու դրդապատճառը եղել է «մասնագիտական գիտելիքներն 
ու հետաքրքրությունները»։ 35.1%-ինը՝ «ոլորտի հանդեպ հետաքրքրությունը»։ 9.5%-
ը որպես դրդապատճառ նշել է «թափուր աշխատատեղի առկայությունը», 6.8%-ը՝ 
«շահավետ առաջարկի առկայությունը»։ Ավելի փոքր թվով երիտասարդներոլորտ են եկել 
«հեռանկարային կարիերայի ակնկալիքով» (2.7%):

Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ։ Այս ճյուղում բացի 
«մասնագիտաան գիտելիքներից և հմտություններից» (34.1%) և «ոլորտի հանդեպ 
հետաքրքրութունից» (22%), հաճախ պատահել է նաև «անձնական որակներ, տաղանդ 
(ինքնաարտահայտման ակնկալիք)» պատասխանի տարբերակը, որը նշվել է ճյուղի 
երիտասարդների 26%-ի կողմից։ «Հեռանկարային կարիերայի ակնկալիքը» եղել է 
դրդապատճառ ոլորտի երիտասարդների 9.2%-ի համար, «Շահավետ առաջարկի 
ակնկալիքը»՝ 5.2%-ի համար, իսկ «ոլորտի հեռանկարային լինելու հանգամանքը»՝ 1.7%-ի 
համար։ 
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ԲԱՎԱՐԱՐՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ
Երիտասարդներին խնդրել ենք գնահատել իրենց բավարարվածությունը իրենց 

աշխատանքով, ոլորտով, ժամանցով, ֆինանսական վիճակով և ստեղծարար 
գործունեություն ծավալելու հնարավորություններով։ Գնահատումն իրականացվել է 1-5 
բալանոց սանդղակով, որտեղ մեկը նշանակել է «Ընդհանրապես բավարարված չեմ» և 
5-ը՝ «Լիովին բավարարված եմ»։ Ստացված արդյունքները ավելի տեսանելի դարձնելու 
նպատակով սանդղակը փոքրացվել է հետևյալ կերպ՝

- «Ընդհանրապես բավարարված չեմ» և «Մասամբ բավարարված չեմ» պատասխանները 
արտահայտում են բավարարվածության «Ցածր» մակարդակ, 

- «Միջին չափով բավարարված եմ» պատասխանը վերանվանվել է «Միջին»՝ 
արտահայտելով բավարարվածության միջին մակարդակ, 

- «Մասամբ եմ բավարարված» և «Լիովին բավարարված եմ» տարբերակները միավորվել 
են կազմելով բավարարվածության «Բարձր» մակարդակ։ 

Տվ յալները հաշվարկված են հարցման բոլոր մասնակիցների համար։ 

Գծապատկեր 53. –ից երևում է, որ երիտասարդները առավել բավարարված են իրենց 
ոլորտով, այսինքն այն ճյուղով, որում աշխատում են՝ 74.4%։ Իր աշխատանքով ավելի 
բավարարված է երիտասարդների 69.3%-ը, Ստեղծարար գործունեություն ծավալելու 
հնարավորություններով 61.8%-ը, իսկ ժամանցով ՝ 52.6%-ը։ 

Նշված կատեգորիաներից առավել քիչ երիտասարդները բավարրաված են իրենց 
ֆինանսական վիճակով։ Բարձր մակարդակի բավարարվածություն է արտահայտել 
երիտասարդների 37.4%-ը միայն, իսկ 21.1%-ը բացարձակ կամ մասնակի չբավարարված 
է իր ֆինանսական վիճակով։ 

Ժամանցով երիտասարդների բավարարվածությունը նունպես ցածր է՝ 17.7%-ը նշել է, 
որ բավարարված չէ իր ժամանցով։ 

Գծապատկեր 53.  Երիտասարդների բավարարվածությունը իրենց աշխատանքով, ոլորտով, 
ստեղծարար գործունեություն ծավալելու հնարավորություններով, ժամանցով և ֆինանսական 

վիճակով
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Այժմ դիտարկենք երիտասարդների բավարարվածությունը յուրաքնաչյուր 
կատեգորիայով՝ ըստ ճյուղերի։ 

Ձեր աշխատանքով։ Աշխատանքով բավարարվածությունը բարձր է բոլոր ճյուղերում՝ 
ճյուղի ներկայացուցիչների առնվազն 59% դեպքերում («Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, 
վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» ճյուղ) առկա է բավարարվածության բարձր մակարդակ։ 
Իրենց աշխատանքով առավել շատ բավարարված են «Թանգարաններ, պատկերասրահներ 
և գրադարաններ» ճյուղի ներկայացուցիչները (Գծապատկեր 54.)։ 

Գծապատկեր 54.  Երիտասարդների բավարարվածությունը իրենց աշխատատանքով․բաշխումը 
ճյուղերի ներսում

«Ոլորտով» բավարարվածությունը ավելի բարձր է բոլոր ճյուղերում, քան աշխատանքով՝ 
առավել բավարարված են «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ» (90.4%), «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» (85.5%), «Թանգարաններ, 
պատկերասրահներ և գրադարաններ» (83.8%), «Երաժշտություն, կատարողական արվեստ 
և կերպարվեստ» (82%) ճյուղերում։ Բավարարվածության ամենացածր մակարդակը 
հանդիպում է «Հրատարակչական գործունեություն» ճյուղում՝ 9.5% (Գծապատկեր 1.  
Երիտասարդների բավարարվածությունը իրենց աշխատատանքով․բաշխումը ճյուղերի 
ներսում (Գծապատկեր 55.):

Գծապատկեր 55.  Երիտասարդների բավարարվածությունը իրենց ոլորտով․բաշխումը ճյուղերի 
ներսում
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Ստեղծարար գործունեություն ծավալելու հնարավորություններով բավարարված 
են դարձյալ բոլոր ճյուղերի երիտասարդների մեծ մասը՝ ամենաշատը «Գովազդ, PR 
և մարքեթինգ» (71%), ամենաքիչը՝ «Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և 
կերպարվեստ» (52.3%) ճյուղերում։ Աղ յուսակից երևում է, որ համեմատաբար ավելի 
բարձր է ցածր բավարարվածություն ունեցողների մասնաբաժինը, մասնավորապես 
«Ճարտարապետություն» ճյուղի ներկայացուցիչների 23.8%-ը նշել է, որ բացարձակ կամ 
մասնամբ բավարարված չէ ստեղծարար գործունեություն ծավալելու հնարավորություններով 
(Գծապատկեր 56.)։ 

Գծապատկեր 56.  Երիտասարդների բավարարվածությունը իրենց ստեղծարար գործունեություն 
ծավալելու հնարավորություններով․բաշխումը ճյուղերի ներսում

Ժամանցով բավարարվածության մակարդակը երիտասարդների մոտ ավելի ցածր է 
ընդհանուր առմամբ։ Իրենց ժամանցով ավելի շատ բավարարված են «Թանգարաններ, 
պատկերասրահներ և գրադարաններ» (74.3%) և «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» (66.1%) 
ճյուղերի ներկայացուցիչները։ Ընդհանուր առմամբ մեծացել է «միջին» բավարարվածության 
մասնաբաժինը պատասխաններով։ Իսկ «Հրատարակչական գործունեությամբ» զբաղվող 
երիտասարդների շուրջ մեկ-երրորդը (28.6%) արտահայտել է ցածր բավարարվածություն 
իր ժամանցով (Գծապատկեր 57.)։ 

Գծապատկեր 57.  Երիտասարդների բավարարվածությունը իրենց ժամանցով․ բաշխումը ճյուղերի 
ներսում
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Ֆինանսական վիճակով բավարարվածությունը, թերևս, ամենացածրն գնահատականն 
է ստացել գրեթե բոլոր ճյուղերում։ Այստեղ ավելի մեծ է «միջին» բավարարվածություն 
ունեցող երիտասարդների մասնաբաժինը ճյուղերում, ինչպես նաև զգալիորեն մեծացել 
է «ցածր» բավարարվածությամբ երիտասարդների մասնաբաժինը։ «Երաժշտություն, 
կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» ճյուղում երիտասարդների 35.5%-ն է նշել, որ 
իր ֆինանսական վիճակով բացարձակ կամ մասամբ բավարարված չէ, «Թանգարաններ, 
պատկերասրահներ և գրադարաններ»-ում՝ 33.8%-ը։ Բարձր բավարարվածություն ունեցող 
երիտասարդները առավել մեծ մասնաբաժին են կազմում «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» 
ճյուղում՝ կազմելով ճյուղի 58.1%-ը (Գծապատկեր 58.)։ 

Գծապատկեր 58.  Երիտասարդների բավարարվածությունը իրենց ֆինանսական վիճակով․ բաշխումը 
ճյուղերի ներսում
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ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ 
ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԸ

Հարցումների ժամանակ երիտասարդներին խնդրել ենք արտահայտել իրենց կարծիքո, 
թե ստորև նշված դատողությունները որքանով են համապատասխնում իրենց՝

•	 Ծնողներիս կարծիքն ինձ համար առաջնային է, 
•	 Դարերից եկող ավանդույթներն անհերքելի են, 
•	 Ավանդույթներին հետևելն ինձ համար չափազանց կարևոր է, 
•	 Կրոնական ավանդույթներին և պահանջներին հետևելն իմ կյանքի անբաժան  

մասն է, 
•	 Իմ մասնակցությունը համայնքային և խորհրդարանական ընտրություններին 

միևնույնն է ոչինչ չի փոխի, 
•	 Իմ համայնքի/քաղաքի խնդիրների լուծմանը մասնակցելն իմ պարտականությունն է, 
•	 Իմ գործողությունները հիմնականում ապահով են, 
•	 Մարդը պետք է լինի անվտանգ պայմաններում, 
•	 Իմ գործունեության արդյունքում բնությանը վնաս չի հասցվում, 
•	 Մարդը պետք է ապրի էկոլոգիապես մաքուր բնական պայմաններում։ 

Ներկայացնենք դատողությունների միջև համեմատություններ ըստ ճյուղերի։ Ստորև 
ներկայացված աղ յուսաներում միայն ներկայացված են յուրաքանչյուր դատողության 
համար «Մասամբ է համապատասխանում» և «Լիովին համապատասխանում է» 
պատասխանների տարբերակների գումարային արժեքները՝ յուրաքանչյուր ճյուղի համար։ 

Ա․Ծնողներիս կարծիքն ինձ համար առաջնային է։ Այս դատողության հետ համաձայն 
են բոլոր ճյուղերում, ինչի առավելագույն դրսևորումը արտահայտված է «Դիզայներական 
աշխատանքներ ճյուղում», և նվազագույն դրսևորումը՝ «Ճարտարապետություն» ճյուղում։  
 

Բ․Դարերից եկող ավանդույթներն անհերքելի են։ Այս դատողության հետ ավելի քիչ թվով 
երիտասարդներ են համամիտ։ Համապատասխանության ամենաբարձր մասնաբաժինը 
արտահայտվել է «Արհեստ» ճյուղում, և ամենափոքրը՝ «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» 
ճյուղում (22.6%):

Աղյուսակ 50.  Երիտասարդների դիրքորոշումները առաջարկված դատողությունների վերաբերյալ․ 
«Ծնողներիս կարծիքն ինձ համար առաջնային է» և «Դարերից եկող ավանդույթներն անհերքելի են» 

Ա․ Ավանդույթներին հետևելն ինձ համար չափազանց կարևոր է: «Արհեստ» 
ճյուղի երիտասարդների 52.6%-ը նշել է, որ տվ յալ դատողությունը մասամբ կամ լիովին 
համապատասխանում է իրենց։ Ամենացածր համապատասխանությունը հանդիպել է 
դարձյալ «ճարտարապետություն» ճյուղում՝ 23.8%:
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Բ․ «Կրոնական ավանդույթներին և պահանջներին հետևելն իմ կյանքի անբաժան մասն 
է» դատողության հետ համաձայն ենա վելի շատ «Արհեստ» (57.7%) և «Երաժշտություն, 
կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» ճյուղերում (55.2%): Առավել քիչ համաձայն են 
«Գովազդ, PR և մարքեթինգ» ճյուղում՝ 37.1%: 

Ա Բ ընդ․
Գովազդ, PR և մարքեթինգ 25.8 37.1 100
Ճարտարապետություն 23.8 19.0 100
Արհեստ 52.6 57.7 100
Դիզայներական աշխատանքներ 48.2 45.8 100
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 32�1 41.0 100
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 32.9 21.9 100
Հրատարակչական գործունեություն 40.5 40.5 100
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 45.9 48.6 100
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 47.1 55.2 100

Աղյուսակ 51.  Երիտասարդների դիրքորոշումները առաջարկված դատողությունների վերաբերյալ․ 
«Ավանդույթներին հետևելն ինձ համար չափազանց կարևոր է» և «Կրոնական ավանդույթներին և 
պահանջներին հետևելն իմ կյանքի անբաժան մասն է»

Ա․ «մասնակցությունը համայնքային և խորհրդարանական ընտրություններին միևնույնն 
է ոչինչ չի փոխի։ Քաղաքացիական բնույթի այս ժխտական դատողության հետ հաամիտէ 
«Դիզայներական աշխատանքներ» (59%) և «Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, 
լուսանկարչություն» (55.1) ճյուղերի երիտասարդների մեծ մասը։     

Բ․ «համայնքի/քաղաքի խնդիրների լուծմանը մասնակցելն իմ պարտականությունն 
է։ Հաստատական ձևակերպմամբ նախադասության հետ համամիտ են բոլոր ճյուղերի 
երիտասարդների զգաի մասը։ Առավել փոքր դրսևորումը հանդիպում է «Դիզայներական 
աշխատանքներ» ճյուղում՝ 60.2%:

Ա Բ ընդ․
Գովազդ, PR և մարքեթինգ 27.4 80.6 100
Ճարտարապետություն 38.1 90.5 100
Արհեստ 43.6 80.8 100
Դիզայներական աշխատանքներ 59.0 60.2 100
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 55.1 74.4 100
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 45.2 76.7 100
Հրատարակչական գործունեություն 38.1 81.0 100
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 54.1 78.4 100
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 42�4 79.1 100

Աղյուսակ 52.  Երիտասարդների դիրքորոշումները առաջարկված դատողությունների վերաբերյալ․ 
«Իմ մասնակցությունը համայնքային և խորհրդարանական ընտրություններին միևնույնն է ոչինչ չի փոխի» և 
«Իմ համայնքի/քաղաքի խնդիրների լուծմանը մասնակցելն իմ պարտականությունն է»

Ա․ Իրենց գործողությունները հիմնականում ապահով են ո ր ա կ ե լ 
երիտասարդների ճնշող մեծամասնությունը բոլոր ճյուղերում։ Փոքր ինչ մասնաբաժինը քիչ է 
«Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» ճյուղի երիտասարդները՝ 
84.6%։ Իրենց գործողությունները ապահով են համարում ամենաշատը «Արհեստ» (98.7%) 
«Հրատարակչական գործունեություն» (97.6) ճյուղերի ներկայացուցիչները:

Բ․ Մարդը պետք է լինի անվտանգ պայմաններում: Այս դատողության հետ ևս գրեթե 
բոլոր երիտասարդները համաձայնվել են։ Ամենափոքր մասնաբաժինը կազմել են «Ֆիլմեր, 
հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» ճյուղի երիտասարդները՝ 93.6%:
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Ա Բ ընդ․
Գովազդ, PR և մարքեթինգ 93.5 96.8 100
Ճարտարապետություն 90.5 95.2 100
Արհեստ 98.7 94.9 100
Դիզայներական աշխատանքներ 96.4 100.0 100
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 84.6 93.6 100
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 94.5 95.9 100
Հրատարակչական գործունեություն 97.6 95.2 100
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 93.2 100.0 100
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 91.3 95.9 100

Աղյուսակ 53.  Երիտասարդների դիրքորոշումները առաջարկված դատողությունների վերաբերյալ․ 
«Իրենց գործողությունները հիմնականում ապահով են» և «Մարդը պետք է լինի անվտանգ պայմաններում»

Ա․ «Իմ գործունեության արդյունքում բնությանը վնաս չի հասցվում», Բ․ «Մարդը 
պետք է ապրի էկոլոգիապես մաքուր բնական պայմաններում» դատողությունների 
համապատասխանությունը նշվել է առավել շատ երիտասարդների կողմից։ Գրեթե 
բոլոր երիտասարդները համաձայն են, որ մարդը պետք է ապրի էկոլոգիապես մաքուր 
բնական պայմաններում, 90.5-98.4; երիտասարդները տարբեր ճյուղերում նշել են, որ 
իրենց գործունեությունը բնությանը վնաս չի հասցնում․սա նրանց ինքնաներկայացումն 
է դրսևորում, սակայն տվ յալ հետազոտության շրջանակներում հնարավորություն չի 
եղել հասկանալ, թե երիտասարդները ինչպես են պատկերացնում էկոլոգիապես մաքուր 
բնական պայմանները և որ գործողություններն են ընկալում որպես բնությանը վնասող։

 

Ա Բ ընդ․
Գովազդ, PR և մարքեթինգ 98.4 100.0 100
Ճարտարապետություն 90.5 100.0 100
Արհեստ 91.0 100.0 100
Դիզայներական աշխատանքներ 92.8 100.0 100
Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն 97.4 98.7 100
ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ 95.9 98.6 100
Հրատարակչական գործունեություն 95.2 100.0 100
Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ 97.3 98.6 100
Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ 94.8 100.0 100

Աղյուսակ 54.  Երիտասարդների դիրքորոշումները առաջարկված դատողությունների վերաբերյալ․ 
«Իմ գործունեության արդյունքում բնությանը վնաս չի հասցվում» և «Մարդը պետք է ապրի էկոլոգիապես 
մաքուր բնական պայմաններում»
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ՍԵՓԱԿԱՆ ԲԻԶՆԵՍ ՈՒՆԵՑՈՂ ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ 
ԿԱՄ ԲԻԶՆԵՍ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԸ

•	 Հարցված երիտասարդների շուրջ 27%-ը (թվով 165 երիտասարդ) ունի միայն մեկ 
սեփական բիզնես։ 

•	 Շուրջ 2%-ը (թվով՝ 13 երիտասարդ) ունի երկու սեփական բիզնես։ 
•	 Հետևաբար սեփական բիզնես ունի երիտասարդների 29% (թվով 178 երիտասարդ), 

այսինքն երիտասարդների շուրջ մեկ երրորդը ունի սեփական բիզնես․կոչենք նրանց 
բիզնես-երիտասարդներ։ 

•	 Ընդհանուր ուսումնասիրված բիզնես դեպքերի թիվն է՝ 165+ 13*2=191, ինչը 
հանդիսանում է ստեղծարար ճյուղերում երիտասարդների դիտարկված զբաղվածության 
(683 աշխատանք) շուրջ 28%-ը։ 

•	 Բիզնես-երիտասարդների 48%-ը իգական սեռի ներկայացուցիչներ են (Գծապատկեր 
59.); շուրջ մեկ երրորդը 28-30 տարեկան են (Գծապատկեր 60. )37։ 

Գծապատկեր 59.  Բիզնես-երիտասարդների 
բաշխումը ըստ սեռի

Գծապատկեր 60.  Բաշխումը՝ ըստ 
տարիքային խմբերի

37  Հետագա ուսումնասիրությունների ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել ընտրանքի յուրահատկությունները, քանի որ այստեղ, 
օրինակ, կին/տղամարդ հարաբերակցությունը կազմել է 64%/36%: Հետագա ուսումնասիրություններում անհրաժեշտ է ավելի ճշգրտված 
ընտրանքի հիմք՝ վիճակագրական տեղեկություններ երկրում ստեղծարար զբաղվածության վերաբերյալ։ 

«Հիմա արդեն ստարտափ կուլտուրայի ստեղծման լավ շարժ է նկատվում Հայաստանում ու 
բավականին մեծ թվով երիտասարդներ փորձում են ստեղծել իրենց պրոդուկտը, այլ ոչ թե 
մաս դառնալ այլ կազմակերպությունների աշխատանքների», -մեջբերում փորձագիտական 
հարցազրույցից:
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Բիզնես-երիտասարդների 42.7%-ի միջին ամսական եկամուտը կազմում է մինչև 
100.000 ՀՀ դրամ (Գծապատկեր 61.)։ 

Գծապատկեր 61.  Բիզնես-երիտասարդների բաշխումը՝ ըստ միջին ամսական եկամտի մեծության

Աղ յուսակ 55. –ում ներկայացված է բիզնես-երիտասարդների կրթական ներուժը։ 
Հետբուհական կրթություն ունի միայն մեկ երիտասարդ, միայն դպրոցական կրթություն 
ունի երիտասարդների 9.6%-ը (թվով 17 երիտասարդ)։ 

 Քանակ %
Հետբուհական, Մագիստրատուրա, Բակալավր 1 0.6
Բակալավր (առանց մագիստրատուրայի, միջին մասնագիտականի և 
նախնական արհեստագործականի)

67 37.6

Մագիստրատուրա (առանց հետբուհականի) 2 1.1
Մագիստրատուրա, Բակալավր 19 10.7
Մագիստրատուրա, Բակալավր, Միջին մասնագիտական 1 .6
Մագիստրատուրա, Բակալավր, Նախնական արհեստագործական 3 1.7
Բակալավր, Միջին մասնագիտական 10 5.6
Բակալավր, Միջին մասնագիտական, Նախնական արհեստագործական 3 1.7
Բակալավր, Նախնական արհեստագործական 12 6.7
Միջին մասնագիտական (առանց բուհականի և միջին մասնագիտականի) 28 15.7
Միջին մասնագիտական, Նախնական արհեստագործական 5 2.8
Նախնական արհեստագործական (առանց միջին մասնագիտականի և 
բուհականի)

10 5.6

Դպրոց (առանց որևէ այլ կրթության) 17 9.6
Ընդամենը երիտասարդներ 178 100

Աղյուսակ 55.  Բիզնես-երիտասարդների կրթկան ներուժը
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ԲԻԶՆԵՍ-ԵՐԻՏԱՍԱՐԴՆԵՐԻ ՍԿԶԲՆԱԿԱՆ 
ԿԱՊԻՏԱԼԸ ԲԻԶՆԵՍԻ ՀԻՄՆՄԱՆ ՊԱՀԻՆ 

Երիտասարդների 91.6%-ը համարում է, որ ի սկզբանե ունեցել բիզնես հիմնելու համար 
համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ, 53.9%-ը՝ ունեցել է անհրաժեշտ կապեր 
և համագործակիցներ (Աղ յուսակ 56.):

Բիզնես-երիտասարդների 56.6%-ը չի համարում, որ տիրապետել է բիզնեսի վարման 
էթիկական և կազմակերպչական կողմին, 61.8-ը համարում է, որ չի ունեցել նախնական 
ֆինանսական կապիտալ։ 62.3%-ը նշել է, որ չի դիմել համապատասխան մասնագետների, 
85.3%-ը չի մասնակցել համապատասպան ոլորտային ծարգրերի, 91.6%-ը՝ չի մասնակցել 
բիզնեսի կառավարման դասընթացների։ Բիզնեսերիտասարդների 4.2%-ը բիզնեսը հիմնել 
է, քանի որ մասնակցել և շահել է start-up մրցույթում։ Այս տվ յալները կարող են լավ հիմք 
հանդիսանալ վարկածների առաջքաշման համար, սակայն խորհուրդ չի տրվում տարածել 
գլխավոր համախմբության վրա։

Այո Ոչ

Ունեցել եմ համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ 91.6 8.4
Ունեցել եմ անհրաժեշտ կապերը, համագործակիցներ 53.9 46.1
Տիրապետել եմ բիզնեսի վարման էթիկական և կազմակերպչական կողմին 43.5 56.5
Ունեցել եմ նախնական ֆինանսական կապիտալ 38.2 61.8
Դիմել եմ համապատասխան մասնագետների 37.2 62.3
Մասնակցել եմ համապատասխան ոլորտային ծրագրի 14.7 85.3
Մասնակցել եմ բիզնեսի կառավարման դասընթացների 7.9 91.6
Մասնակցել և շահել եմ start-up մրցույթում 4.2 95.8

Աղյուսակ 56.  Բիզնեսի հիմնման նախնական կապիտալը

Նեղ մասնագիտական վերապատրաստումների վերջին 12 ամիսների ընթացքում 
մասնակցել է բիզնես-երիտասարդների 19.1%-ը, ընդհանուր մասնագիտական 
վերապատրաստումների՝ 15.2%-ը, հաղորդակցման հմտությունների՝ 10.1%-ը և ՏՏ 
վերապատրաստումների՝ 5.6%-ը։ 

«Փորձում են կրթական հաստատությունները գրավել մարդկանց, որովհետև տաղանդավոր 
մարդը հիմա դարձել է ամենաթանկ պրոդուկտը: եթե դու գտար լավ մարդ ինքը քեզ համար 
պրոդուկտ կստեղծի ինքը քեզ կբերի հեղինակություն ու այն ամեն ինչը քո կապիտալն է: Միշտ չի 
որ ֆինասական կապիտալը ամենամեծն է», -մեջբերում փորձագիտական հարցազրույցից: 

«Ձեռնարկատիրական մասը հաճախ խնդիր է ստեղծարար մարդկանց համար․արվեստագետները 
հաճախ իրոք բաց չեն, դա մարտահրավեր է, որը խնդիր է ոչ միայն այստեղ Հայաստանում։ 
Ես գիտեմ, որ գերմանիայում կան մեծ կառավարական ծրագրեր, որոնց շրջանակներում 
ձեռնարկատիրական դասընթացներ են կազմակերպվում ստեղծարար մարդկանց համար՝ 
ինչպես է պետք մշակել բիզնես ծրագիր, ինչպես դիմել ֆինանսավորման համար։ Եվ ահա հենց 
այստեղ էլ ստեղծարար մարդիկ կարիք ունեն մարքեթինգի՝ ինչպես հասնել ճիշտ մարդկանց, 
ինչպես ներկայացնել իրենց պրոդուկտը», -հատված փորձագիտական հարցազրույցից։
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Վերապատրաստումներին մասնակցած երիտասարդները արտահայտել են 
հիմնականում բավարարվածության բարձր մակարդակ դասընթացներով (Աղ յուսակ 57.)։ 

% Բիզնես-
երիտասարդների 

խմբում

Բավարարվածության մակարդակը․% հիմնադիր 
երիտասարդների թվի մեջ

Ցածր Միջին Բարձր Ընդամենը

Նեղ մասնագիտական 19.1 2.9 20.6 76.5 100

Ընդհանուր մասնագիտական 15.2 0.0 25.9 74.1 100

Հաղորդակցման հմտություններ (PR, 
Communication) 10.1 0.0 27.8 72.2 100

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ 
(IT) 5.6 0.0 0.0 90.0 100

Աղյուսակ 57.  Նախորդ 12 ամիսների ընթացքում բիզնես-երիտասարդների ստացած 
վերապատրաստումները

Այսպիսով, ներկայացրեցինք ստեղծարար տնտեսության ճյուղերում երիտասարդների 
զբաղվածության առկա վիճակը, ինչպես նաև հետազոտոթյան արդյունքների հիման 
վրա ցույց տվեցինք, թե ինչպիսի ներուժ ունեն ստեղծարար ոլորտները երիտասարդների 
զբաղվածության ավելի բարձր ցուցանիշ ապահովելու համար:
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ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՎ 
ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Եզրակացություն 1. Թե հարցման արդյունքների համաձայն և թե՛ փորձագիտական 
հարցազրույցներից պարզ է դարձել, որ ստեղծարար ճյուղերը առավելապես կենտրոնացած 
են Երևանում։ 

Առաջարկություն 1. Տարբեր ճյուղերից, ինչպես նաև ընդհանուր փորձագետներ 
կարևորել են ստեղծարար ճյուղերի զարգացումը մարզերում։ 

Եզրակացություն 2. Փորձագիտական հարցազրույցներից պարզ է դարձել, որ 
գյուղերը գրեթե ներգրավված չեն ոլորտային ծրագրերում։ 

Առաջարկություն 2. Փորձագետները նշում են, որ անհրաժեշտ է աշխատանքով 
ապահովել մասնավորապես սահմանամերձ գյուղերի երիտասարդներին։ 

Եզրակացություն 3. Ստեղծարար ճյուղերում երիտասարդների ճնշող 
մեծամասնությունը ունի աշխատանք գրանցված կազմակերպոթյունում, փորձագետի 
խոսքերով էկոհամակարգի կայունության համար առավել կարևոր է կազմակերպությունների 
աշխատանքը, քանի որ անհատները կարող են ավելի կարճաժամկետ գործունեություն 
ծավալել։ 

Առաջարկություն 3. Հետևաբար կարող ենք վարկած առաջադրել, որ ՀՀ-ում 
ստեղծարար ճյուղերում կարելի է ձեռնարկել զարգացմանը միտված կազմակերպահեն 
ծրագրեր և միջոցառումներ։ 

Եզրակացություն 4. Ստեղծարար էկոհամակարգի տեսանկյունից կարևորություն 
է ներկայացնում գաղափարահեն և գիտելիքահեն արտահանումը։ Համաձայն 
հետազոտության արդյունքների, այսօր ՀՀ-ում այս առումով արդեն զարգանում են և 
հեռանկարային են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և ճարտարապետության ճյուղերը։ 

Առաջարկություն 4. Անհրաժեշտ է դիտարկել գաղափարահեն արտահանման 
հնարավոր օգուտները ՀՀ տնտեսության համար։ 

Եզրակացություն 5. Ստեղծարար էկոհամակարգի մոդելը հիմնականում 
թիրախավորում է երեք խմբերի՝ կանայք, երիտասարդներ և խոցելի խմբեր։ 
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ ծ երիտասարդների երիտասարդների ճնշող 
մեծամասնութունը ունի կամ առնչվել է բարձրագույն կրթության համակարգի հետ։ 

Առաջարկություն 5. Անհրաժեշտ է հասկանալ ինչպես է տեղի ունենում խոցելի 
երիտասարդների մուտքը ստեղծարար ճյուղեր, արդյոք բարձրագույն կրթության 
բացակայությունը չի սահմանափակում ճյուղերում աշխատելու հնարավորությունը։ 

Եզրակացություն 6. Հարցված երիտասարդների բաշխումը ցույց է տալիս, որ 
երիտասարդների մեկ-քառորդը ներգրավված է «Երաժշտություն, կատարողական 
արվեստ և կերպարվեստ» ճյուղում, իսկ առավել քիչ հատվածը «ճարտարապետություն» 
և հրատարակչական գործունեություն» ճյուղերում։ Վիճակագրական 
աղբյուրների բացակայության պայմաններում հնարավոր չէ հասկանալ բաշխման 
համապատասխանությունը ՀՀ ստեղծարար ճյուղերում երիտասարդների բաշխման 
իրական պատկերին։ 

Առաջարկություն 6. Տվ յալ հետազոտությունը կարող է հիմք հանդիսանալ 
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ուսումնասիրության համար, թե ինչն է պատճառը երիտասարդների նմանատիպ բաշխման, 
և ինչպես է դա ազդում երիտասարդների աշխատաշուկայի և տնտեսության զարգացման 
վրա։ 

Եզրակացություն 7. Հետազոտության ընտրանքային համախմբության մեծ ամսը 
հանդիսանում են իգական սեռի ներկայացուցիչներ․հարցված երիտասարդների շուրջ 
մեկ երրորդն են միայն կազմել արական սեռի երիտասարդները, սակայն կան ճյուղեր, 
որտեղ ներկայացուցիչների շուրջ կեսը կամ կեսից ավելին միևնույն է կազմում են արական 
սեռի ներկայացուցիչները։ Օրինակ տղամարդիկ շուրջ կեսն են այնպիսի ճյուղերի 
ներկայացուցիչներ, ինչպիսին են «Արհեստները» և «Երաժշտութուն, կատարողական 
արվեստ և կերպարվեստ», սիկ «ճարտարապետություն», «ՏՏ, համակարգչային 
ապահովում և համակարգչային ծառայություններ» և «Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, 
վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» ճյուղերում տղամարդկանց տոկոսը գերազանցում է 
կեսը։ 

Առաջարկություն 7. Անհրաժեշտ է հասկանալ արդյոք այս տիպի բաշխոմը 
համապատասխանում է իրական պատկերին, թե նման պատկերը խոսում է այն մասին, որ 
գուցե ճյուղերում կանանց մասնակցությունը ցածր է։ 

Եզրակացություն 8. Կանանց մասնակցությունը կազմում է ճնշող մեծամասնություն 
այնպիսի ճյուղերում, ինչպիսին են «Զիդայներական աշխատանքները», -ը, «Թանգարաններ, 
պատկերասրահներ, գրադարաններ», «Գովազդ PR և մարքեթինգ»։ 

Առաջարկություն 8. Անհրաժեշտ է հասկանալ, արդյոք նման պատկերը 
բնութագրական է նաև գլխավոր համախմբությանը, և եթե այո, ինչն ա պատճառը՝ կանանց 
այս ոլորտներում կենտրոնացման։ 

Եզրակացություն 9. Հարցված երիտասարդների շրջանում նկատվում է 
բարձրագույն կրթության հակվածության միտում, ընդ որում բարձրագույն կրթությանն 
առնչված երիտասարդների գերակշռող մասը չի առնչվել միջին մասնագիտական կամ 
արհեստագործական հաստատությունների հետ։ 

Առաջարկություն 9. Անհրաժեշտ է խորությամբ ուսումնասիրել՝ արդյոք 
ստեղծարարության հետ առնչվելու և կրթական կարգավիճակի միջև առկա է 
վիճակագրական կապ, և այդ դեպքում ինչպիսի կրթական միջավայրն է երիտասարդին 
դրդում աշխատել ստեղծարար ճյուղերում։ 

Եզրակացություն 10. «Գովազդ, PR և մարքեթինգ», «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» 
և «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» ճյուղերում ընդհանրապես 
բացակայում են միայն դպրոցական կրթությամբ երտասարդները։ Այսինքն սրանք այն 
ճյուղերն են, որտեղ հնարավոր է, որ միայն դպրոցի հետ առնչվող երիտասարդները 
աշխատանք չեն կարող գտնել։ 

Առաջարկություն 10. Օրինակ, 16-18 տարեկան աշխատանքի իրավունքով 
երիտասարդների կամ խոցելի խմբերի ներկայացուցիչների համար զբաղվածության 
հնարավոր ծրագրերի իրականացման ժամանակ հարկավոր է իրականացնել 
ուսումնասիրություն նշված ճյուղերում ներգրավվելու սահմանափակումները, 
պատճառները պարզելու նպատակով։ 

Եզրակացություն 11. Աշխատանք գտնելու համար երիտասարդների զգալի մասը 
կարևորում է ինքնակրթությունը, կեսից քիչը՝ լրացուցիչ կրթությունը, և գրեթե մեկ երրորդն 
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է բարձր գնահատում ՄՈՒՀ-ում ստացած գիտելիքների դերը։ Ավելի շատ երիտասարդներ 
են հույսը դնում սեփական ուժերի վրա, և ավելի քիչ երիտասարդներէ ՄՈՒՀ-ի տրամադրած 
գիտելիքների վրա։ 

Առաջարկություն 11. Անհրաեշտ է հասկանալ ՄՈՒՀ-ի տրամադրած գիտելիքների 
հանդեպ անվստահության պատճառները՝ հիմնվելով հենց երիտասարդների կարիքների 
վրա։ 

Եզրակացություն 12. Սեփական բիզնես հիմնելու տեսանկյունից ավելի 
շատ երիտասարդներ կարևորում են սոցիալական կապերը (միջինում ճյուղերի 
ներկայացուցիչների կեսը), միջինում մեկ-քառորդը կարևորւմ է նախնական կապիտալը, 
իսկ ՄՈՒՀ-ում ստացած գիտելիքները կարևորում է միջինում ճյուղերի ներկայացուցիչների 
շուրջ մեկ-հինգերորդը։ 

Առաջարկություն 12. Անհրաժեշտ է հասկանալ, արդյոք սոցիալական կապերի 
կարևորությունը հանդիսանում է ստեղծարար ճյուղերի երիտասարդների բնորոշիչ 
հատկանիշ։ 

Եզրակացություն 13. Ճյուղերի երիտասրդների միջինում շուրջ կեսը համամիտ չէ, որ 
առանց նախնական կապիտալի հնարավոր է հիմնել բիզնես, ինչը կարող է պայմանավորված 
լինել երիտասարդական գաղափարներին և ձեռնարկատիրության զարգացմանը ուղղված 
ծրագրերի չիմացությամբ։ 

Առաջարկություն 13. Անհրաժեշտ է ավելացնել երիտասարդների գաղափարների 
և ձեռնարկատիրական կարողությունների զարգացմանն ուղղված ծրագրերի, 
գաղափարների և ստարտափ մրցույթների մասին իրազեկվածության բարձրացմանն 
ուղղված միջոցառումները։ 

Եզրակացություն 14. Ստեղծարար ճյուղերի երիտասարդների մեկ-հինգերորդի 
միջին ամսական եկամուտը ցածր է 50.0000 դրամից, ավելի քան կեսի եկամուտը ցածր է 
100.000 դրամից: Ցածր եկամուտ ունեցող երիտասարդների մասնաբաժինը առավելապես 
մեծ է «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ», «Երաժշտություն, 
կատարողական արվեստ և կերպարվեստ», «Դիզայներական աշխատանքներ», «Արհեստ» 
ճյուղերում։ Բարձր եկամուտ ունեցող երիտասարդների մասնաբաժինը համեմատաբար 
մեծ է «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ» ճյուղում։ 
Միջին և միջինից բարձր եկամուտ ունեցող երիտասարդների մասնաբաժինը մեծ 
է «Ճարտարապետություն», «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ», «Հրատարակչական գործունեություն», «Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, 
վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» ճյուղերում։ 

Առաջարկություն 14. Անհրաժեշտ է հասկանալ նշված ճյուղերում աշխատող 
երիտասարդների ցածր եկամտի պատճառները, և դիտարկել «հաջողակ» երիտասարդների 
պատմությունները։ 

Եզրակացություն 15. Երիտասարդների կեսը նշել է, որ իրենց ընտանիքը դժվարանում 
է գնել թանկարժեք իրեր, ինչպես կենցաղային տեխնիկա կամ կահույք։ Դա հատկապես 
արտահայտվում է «Արհեստ», «Դիզայներական աշխատանքներ» և «Երաժշտություն, 
կատարողական արվեստ և կերպարվեստ» ճյուղերում․ վերջին ճյուղում կենտրոնացած է 
հարցված երիտասարդներիշուրջ մեկ-քառորդը։ 

Առաջարկություն 15. Ավելի խորը ուսումնասիրությունների ժամանակ անհրաժեշտ է 
հասկանալ՝ կա արդյոք վիճակագրական կապ ճյուղերի ներսում ընտանիքի եկամուտների, 
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երիտասարդների աշխատանքի ընտրության ու եկամուտի միջև։ 

Եզրակացություն 16. Կան այնպիսի ստեղծարար ճյուղեր, որոնք կարող են այլ 
ստեղծարար ճյուղերում աշխատող երիտասարդների համար հանդես գալ որպես հնարավոր 
երկրորդ կամ երրորդ զբաղմունք։ 

Առաջարկություն 16. Ստեղծարար արդյունաբերական ճյուղերում աշխատուժի 
պլանավորման աշխատանքներում անհրաժեշտ է հաշվի առնել ճյուղերի հնարավոր 
համակցությունները։ 

Եզրակացություն 17. Ստեղծարար ճյուղերում զբաղված երիտասարդների երեք-
չորրոդը ունի միայն մեկ աշխատանք։ Միայն մեկ աշխատանք ունեցողների մասնաբաժինը 
գերազանցում է կեսը բոլոր ճյուղերում, սակայն «Ճարտարապետություն», «Թանգարաններ, 
պատկերասրահներ և գրադարաններ» և «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային 
ծառայություններ» ճյուղերոմ միայն մեկ աշխատանք ունեցողները ակզմում են ճնշող 
մեծամասնությունը, ինչը կարող է հուշել այդ ճյուղի երիտասարդների՝ աշխատաշուկայում 
միգրացիոն ճկունության ցածր աստիճանի մասին։ 

Առաջարկություն 17. Երիտասարդների զբաղվածությանն ուղղված ծրագրերում 
անհրաժեշտ է ուսումնասիրել և հաշվի առնել երիտասարդների՝ աշխատաշուկայում 
ճկունության ճյուղային, մասնագիտական և կրթական յուրահատկությունները։ 

Եզրակացություն 18. Ըստ եկամտաբերության մեկից ավել զբաղմունքների 
դասակարգումը ցույց էոր առավել բարձր վարկանիշ ունեն «Ճարտարապետություն», 
«Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» ճյուղերը, ամենացածր 
վարկանիծ ունեն՝ «Հրատարակչական գործունեությունը», «Արհեստ» ճյուղերը։ 

Ըստ նախասիրության չափանիշի ամենաբարձր վարկանիշը ունեն «Դիզայներական 
աշխատանքներ», «Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն», 
«Երաժշտություն, կատարողական արվեստ և կերպարվեստ», «ՏՏ, ծրագրային 
ապահովման և համակարգչային ծառայություններ» և «Արհեստ» ճյուղերը։ 

Երկու չափանիշով միաժամանակ բարձր վարկանիշ ունեցող միակ ճյուղը «Ֆիլմեր, 
հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն»-ն է։ 

Առաջարկություն 18. Աշխատաշուկայի և հատկապես ստեղծարար ճյուղերում 
զբաղվածության ուսումնասիրությունների ժամանակ անհրաժեշտ է իրականացնել 
կադրերի հոսունության ինդիկատորների դուրսբերում և դիտարկել կայունության որոշման 
ու կանխատեսման համալիր վիճակագրական մոդելներ։ 

Եզրակացություն 19. Վերջին տարիների համեմատ ստեղծարար բոլոր ճյուղերում 
ներգրավված երիտասարդների ճնշող մեծամասնությունը նկատել է արտադրանքի 
նկատմամբ պահանջարկի, պատվերների քանակի և պատվիրատուների թվի մեծացում։ 
Տեղական կազմակերպությունների հետ համագործակցության մեծացում նշել են 
հետևյալ ճյուղերի երիտասարդների մեծ մասը՝ «Թանգարաններ, պատկերասրահներ 
և գրադարաններ», «Ճարտարապետություն», «Գովազդ, PR և մարքեթինգ», 
«Հրատարակչական գործունեություն»։ 

Տարածաշրջանային կազմակերպությունների հետ համագործակցության մեծացում նշել 
է միայն «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» ճյուղի երիտասարդների 
մեծ մասը։ Միջազգային կազմակերպությունների հետ համագործակցութան մեծացում 
նշել է երեք ճյուղերի ներկայացուցիչների մեծ մասը՝ «ՏՏ, ծրագրային ապահովման 
և համակարգչային ծառայություններ», «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և 
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գրադարաններ», «Գովազդ, PR և մարքեթինգ»։ 

Նշված բոլոր չափանիշներով աճ նշել է միան «Թանգարաններ, պատկերասրահներ և 
գրադարաններ» ճյուղի ներկայացուցիչների մեծ մասը։ 

Դիտարկված չափանիշները կարող են ցույց տալ համապատասխան ճյուղերում 
զարգացման միտումներ։ 

Առաջարկություն 19. Անհրաժեշտ է հասկանալ դիտարկված ճյուղերում արտադրանքի 
նկատմամբ պահանջարկի, պատվերների քանակի ու պատվիրատուների թվի մեծացման 
երևույթները, դուրս բերել չափման ցուցիչներ ու մշակել կայունությանն ու զարգացմանն 
ուղղված միջոցառումների ցանկ; ուսումնասիրել համագործակցության դերը արժեքային 
շղթայի ձևավորման վրա։ 

Եզրակացություն 20. Դիտարկված ստեղժարար ճյուղերում առավել հաճախ 
պատահող խոչընդոտներն են՝ նյութատեխնիկական բազայի պակասը (5 ճյուղ), որակյալ 
կադրերի պակասը (3 ճյուղ) և «ճարտարապետության» երիտասարդների համար 
առաջնային խոչընդոտ է հանդիսացել կրթության հնարավորությունների պակասը։ 

Առաջարկություն 20. Արդյունաբերական արտադրանքի խթանմանը, ինչպես 
նաև երիտասարդների՝ ստեղծարար արտադրության գործընթացում ներգրավելուն 
ուղղված միջոցառումների ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել յուրաքնաչյուր ճյուղի 
զբաղվածների կարիքները։ 

Եզրակացություն 21. Դիտարկված ճյուղերում զբաղվածության ճնշող 
մեծամասնությունը մասնավոր սեկտորին է պատկանում։ Բացառություն է կազմում 
միայն Թանգարաններ, պատկերասրահներ և գրադարաններ» ճյուղը, որտեղ ճնշող 
մեծամասնությունը պետական սեկտորում է։ 

Պետականի մասնաբաժինը ամենաքիչը արտահայտվել է «Դիզայներական 
աշխատանքներ» և «արհեստ» ճյուղերում։ Մջազգայինի մասնաբաժինը համեմատաբար մեծ 
էր (շուրջ 5%) «ՏՏ, ծրագրային ապահովման և համակարգչային ծառայություններ», «Ֆիլմեր, 
հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն», «Ճարտարապետություն» և 
«Գովազդ, PR և մարքեթինգ» ճյուղերում։ 

Առաջարկություն 21. Քանի որ միջազգային միտումները ցույց են տալիս, որ 
ստեղծարար արտադրությունը ունի մի շարք օգտակար կողմեր, առաջարկում ենք 
դիտարկել ստեղծարար արտադրության ծավալի մեջ պետական սեկտորի մասնակցության 
ուսումնասիրության և մասնաբաժնի մեծացման հեռանկարները։ 

Եզրակացություն 22. Ստեղծարար ճյուղերում երիտասարդների ճնշող 
մեծամասնությունը ունի աշխատանք գրանցված կազմակերպոթյունում, մյուս կողմից 
փորձագետի խոսքերով էկոհամակարգի կայունության համար առավել կարևոր 
է կազմակերպությունների աշխատանքը, քանի որ անհատները կարող են ավելի 
կարճաժամկետ գործունեություն ծավալել։ 

Առաջարկություն 22. Հետևաբար կարող ենք վարկած առաջադրել, որ ՀՀ-ում 
ստեղծարար ճյուղերում առկա է բարենպաստ միջավայր հնարավոր ներդրումների և 
զարգացման միջոցառումների համար։։ 

Եզրակացություն 23. Ստեղծարար ճյուղերում սեփականատիրոջ կամ տնօրենի դեր 
ունի հարցված երիտասարդների շուրջ մեկ-երրորդը, առանձին ճյուղերում պատկերները 
սակայն շատ տարբեր են։ Ավելի շատ ղեկավարող զբաղմունքներ ունեն «Արհեստ», 
«Ֆիլմեր, հեռուստատեսություն, վիդեո, ռադիո, լուսանկարչություն» և «Դիզայներական 



128

աշխատանքներ» ճյուղերի երիտասարդները, ինչը կարող է նշանակել, որ տվ յալ ճյուղերը 
ավելի բաց են երիտասարդների կարիերայի աճի տեսանկյունից։ 

Առաջարկություն 23. Երիտասարդների ձեռնարկատիրական և նախաձեռնողական 
կարողությունների զարգացման ծրագրերում անհրաժեշտ է հատկապես թիրախավորել 
մյուս ճյուղերի երիտասարդներին։ 

Եզրակացություն 24. Գրեթե բոլոր ճյուղերում երիտասարդները իրենց ընդհանուր 
ծանրաբեռնվածության զգալի մասը հատկացնում են արտադրանքի նախագծման 
և ստեղծման փուլերին։ Բացառություն է կազմում միայն «Թանգարաններ, 
պատկերասրահներ և գրադարաններ» ճյուղը։ Այս ցուցանիշը թեպետ հանդիսանում է 
յուրաքնաչյուր երիտասարդի՝ արտադրության գործընթացում ունեցածսեփական դերին 
վերագրված սուբյեկտիվ գնահատական, այնուամենայնիվ կարող է հուշել այն մաիսն, որ 
երիտասարդները իրոք իրականացնում են ստեղծարար գործունեություն։ 

Արտադրության գործըթնացում առավել շատ ծանրաբեռնված/մասնակցող 
երիտասարդները գտնվում են «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» և «Արհեստ» ճյուղերում, 
թեպետ ըստ եկամտաբերության չափանիշի այս ճյուղերը եղել են վատագույն եռյակի մեջ, 
իսկ «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» ճյուղը հանդիսանում է միակ ճյուղը, որը ստացել է ցածր 
վարկանիշ՝ թե եկամտաբերության, և թե՛ նախասիրության չափանիշներով։ 

Ստեղծարար ճյուղերում ներգրավվելու առավել հաճախ նշված դրդապատճառներն 
են եղել «ոլորտի նկատմամբ հետաքրքրությունը» և «մասնագիտական գիտելիքներն ու 
հմտությունները»։ Հետաքրքիր է, որ «Արհեստ» ճյուղում ամենատարածված պատասխանը 
եղել է «Անձնական որակները»։ 

Առաջարկություն 24. Զբաղվածության կայունության և կադրերի հոսունության 
երևությների առավել լավ ըմռբնման և կառավարման համար նպատակահարմար է մշակել 
վիճակագրական մոդելներ։ 

Եզրակացություն 25. Հարցված երիտասրդների մեծ մասը բավարարված է իր 
ոլորտով, աշխատանքով, ստեղծարար գործունեություն ծավալելու հնարավորություններով։ 
Դինանսական վիճակը չի բավարարում երիտասարդների առնվազն մեկ-հինգերորդին, 
թեպետ շուրջ կեսի միջին ամսական եկամուտը չի գերազանցում 100.000 ՀՀ դրամը, 
իսկ զգալի մեծամասնության ընտանիքը կդժվարանա գնել կենցաղային տեխնիկա կամ 
կահույք։ Ընդհանուրա ռմամբ ստեղծարար ճյուղերի երիտասարդների մոտ նկատվում 
բավարարվածության բարձր մակարդակի հակվածություն։ 

Առաջարկություն 25. Այս ճյուղերի երիտասարդները բաց են փոքր 
հնարավորությունների դիմաց հետաքրքիր աշխատանք իրականացնելուն, ինչը կարող է 
ճյուղերի զարգացման համար բարենպաստ հող ապահովել

Եզրակացություն 26. Թեպետ Երիտասարդների ճնշող մեծամասնության համար 
ծնողների կարծիքը հանդիսանում է առաջնային, դարերից եկող ավանդույթների 
անհերքելիություն ավելի ցածր վարկանիշ ունի բոլոր ճյուղերում։ Մասնավորապես 
անհերքելիությունը չի ընդունվել «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» և «ճարտարապետություն» 
ճյուղերում։ Իսկ դարերից եկող ավանդույթների անհերքլիությունը արդիական է 
մասնավորապես «արհեստ» և «դիզայներական աշխատանքներ» ճյուղերի երիտասարդների 
շուրջ կեսի համար։ 

Ընդհանուր առմամբ ճյուղի երիտասարդների առնվազն 22%-ը հիմնվում է ավանդույթների 
անհերքելիության վրա։ 
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Առաջարկություն 26. Նմանատիպ առանձնահատկությունները անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել երիտասարդների զարգացմանն ուղղված սոցիալական ծրագրերի իրականացման 
ժամանակ։ 

Եզրակացություն 27. Ստեղծարար ճյուղերում հարցված երիտասարդների շւրջ մեկ 
երրորդը ունի սեփական բիզնես մեկ կամ երկու։ 

Թեպետ հետազոտության մասնակցած երիտասարդների զգալի մեծամասնույթունը 
կազմում են իգական սեռի ներկայացուցիչները, այնուամենայնի սեփական բիզնես ունեցող 
երիտասարդների խմբում գրեթե կեսը կազմում են արական սեռի ներկայացուցիչները։ 

Առաջարկություն 27. Զարգացման ծրագրերի ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի առնել, 
որ գլխավոր համախմբության մեջ ընդհանուր սեփական բիզնես ունեցող երիտասրդների 
կեսը կամ կեսից ավելին կարող են կազմել արական սեռի ներկայացուցիչները։ 

Առաջարկություն 28. Ստեղծարար տնտեսության հայեցակարգի շրջանակներում 
թիրախավորվում է հատկապես ոչ նյութական արտադրանքի արտահանումը։ Այս 
առումով դիտարկված ճյուղերից արտադրանքի տեսակների զգալի մեծամասնությունը 
ոչ նյութական բնույթի է։ Խիստ տարբերվում է արհեստների արտադրանքը․այստեղ ոչ 
նյութական արտադրանք գրեթե առկա չէ, ինչը բացատրվում է նրանով, որ արհեստները 
հիմնականում կապվում են ձեռքի աշխատանքի հետ, և դիզայներական աշխատանքները, 
ինչը կարող է պայմանավորված լինել ընտրանքում գրաֆիկ դիզայներների պակաս 
ներգրավվածությամբ։

Առաջարկություն 29. Անհրաժեշտ է դիտարկել ոչ նյութական արտադրանքի 
արտահանման ավելացման հնարավորությունները և հեռանկարները։

Մեթոդաբանական եզրակացություններ և առաջարկություններ

Հետագայում ավելի խոր ուսումնասիրությունների ժամանակ անհրաժեշտ կլինի 
իրականացնել մասնագիտությունների և զբաղմունքների դասակարգում՝ հիմք ընդունելով 
զբաղմունքների դասակարգիչը, սակայն կիրառելով նաև ստեծարարության և ճյուղային 
պատկանելության որոշման զգայունության սանդղակներ։ 

Բացառությամբ «Գովազդ, PR և մարքեթինգ» ճյուղի, մյուս բոլոր ստեղծարար ճյուղերում 
առկա է ճյուղին բնութագրական զբաղմունքների լայն բազմազանություն, որոնք տվ յալ 
հետազոտության շրջանակներում շատ քիչ են ենթարկվել խմբավորման։ Դա թույլ չի տվել 
իրականացնել զբաղմունքների հետ կապված վերլուծություններ։ 

Վերլուծելի տվ յալներ հավաքագրելու համար անհրաժեշտ է մշակել զբաղմունքների 
բնորոշման ցուցիչներ։ 

Առկա չէ վիճակագրական տեղեկատվություն այն մասին, թե նկարագրված 
ճյուղերում քանի երիտասարդ է ներգրավված և առհասարակ առկա չեն համակարգված 
վիճակագրական տվ յալներ առանձին արդյունաբերական ճյուղերի համար։ 

Ստեղծարար զբաղվածության վերաբերյալ հետագա ուսումնասիրությունները 
հնարավոր դարձնելու համար նպատակահարմար է վարել առանձին համակարգված 
վիճակագրություն այս կամ հայեցակարգով որոշված այլ ճյուղերի համար՝ միջինդուստրիալ 
համեմատությունները հնարավոր դարձնելու համար։ Ինչպե նաև անհրաժեշտ է 
առանձնացնել ճյուղերում ներգրավված աշխատուժը՝ ըստ զբաղմունքների տեսակների և 
ժողովրդագրական բնութագրիչների։ 
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ 1. ՍՏԱՐՏԱՓԵՐԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԻ 
ԲՆՈՒԹԱԳՐԱԿԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ՍԱՀՄԱՆՈՒՄ

Աքսելերատոր – ընկերություն է, որը իրականացնում է ծրագրեր այնպիսի ստարտափերի 
համար, որոնք ունեն հստակ ձևավորված և համապատասխան հմտություններով 
թիմ, նախընտրելի է միջազգային ուղղվածություն ունեցող աճի միտումներով և 
ռազմավարությամբ, 

Բիզնես հրեշտակ – փորձագետ ներդրումների ոլորտում, ով հիմնականում, ներդնելով իր 
գումարը՝ թույլ է տալիս ձեռնարկատերին ստեղծել արտադրանքի նոր տեսակներ, 

Ինկուբատոր – աջակցող ծրագրեր այն ստարտափերի համար, որոնք արդեն ունեն 
հստակ բիզնես գաղափար, արտադրանք կամ կոնցեպտ, 

Հեքեթոն – միջոցառման տեսակ է, որը սովորաբար տևում է մի քանի օր, որի ընթացքում 
մեծ թվով մարդիկ հանդիպում են միասնական համակարգչային ծրագրեր, հավելվածներ 
ստեղծելու համար, 

Ձեռնարկատեր – մարդն, ով այլ կազմակերպությունում աշխատելու փոխարեն 
նախաձեռնում է ստեղծել և կազմակերպել ձեռնարկություն՝ վերցնելով իր վրա բոլոր 
ռիսկերը և եկամուտները, 

Ձեռնարկատիրություն – հնարավորություն և ցանկություն ստեղծել, զարգացնել և 
ղեկավարել բիզնես ծրագիր բարձր ռիսկայնության պայմաններում՝ նպատակ ունենալով 
ստանալ շահույթ, 

Վենչուրային կապիտալ – ֆինանսական ռեսուրս, որը օգտագործվում է բարձր 
ռիսկայնությամբ ներդրումային ծրագրերում, որոնցից ստացվում են համեմատաբար մեծ 
շահույթներ, 

Վենչուրային հիմնադրամ - գումարների ամբողջություն, որոնք տրամադրվել են 
ընկերության ներդրողների և կառավարիչների կողմից, 

Քրաուդֆանդինգ - ծրագրի կամ ձեռնարկության ֆինանսավորման փորձ մեծ թվով 
մարդկանցից գումար հավաքելու միջոցով, որոնցից յուրաքանչյուրի ներդրումը կազմում է 
համեմատաբար փոքր գումար, որն էլ, սովորաբար, իրականցվում է համացանցի միջոցով, 

Քովորքինգ - համատեղ օգտագործման գրասենյակային տարածք է անհատ 
ձեռնարկատերերի, թիմերի և ստարտափերի համար:



ԵՐԵՎԱՆ, 2018թ.
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