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ՀՀ աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայություններիՀՀ աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայություններիՀՀ աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայություններիՀՀ աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայությունների    
շուկայի շուկայի շուկայի շուկայի փոխադարձ կապի վիճակագրականփոխադարձ կապի վիճակագրականփոխադարձ կապի վիճակագրականփոխադարձ կապի վիճակագրական    

վերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունըվերլուծությունը    
Հարությունյան Վիկտորյա Հարությունյան Վիկտորյա Հարությունյան Վիկտորյա Հարությունյան Վիկտորյա     

Հարությունյան ԱսյաՀարությունյան ԱսյաՀարությունյան ԱսյաՀարությունյան Ասյա    
    

ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառեր.բառեր.բառեր.բառեր. կրթական բարեփոխումներ, կառավարում, հատվածա-
վորում, շուկա, մրցակցություն, մեթոդ, հետազոտություն 

Հայաստանի Հանրապետությունը, ունենալով սահմանափակ բնական ռե-
սուրսներ, կրթությունը դիտարկում է որպես պետության զարգացման հիմնական 
և հեռանկարային գործոն: Այդ խնդրի լուծման կարևորագույն օղակը որակյալ 
բարձրագույն կրթությունն է, որը ազգային առաջնահերթություններից մեկն է: 
Մեր երկրում արդեն մի քանի տասնամյակ բարձրագույն կրթություն ստանալու 
բարձր պահանջարկը արտահայտում է բարձրագույն կրթության նկատմամբ 
բնակչության վերաբերմունքը՝ այն դիտարկելով որպես ապագայում նյութական 
բարեկեցութան ապահովման անհրաժեշտ միջոց: Հասարակության համար լրջա-
գույն խնդիրներ են կրթության մատչելիությունը, կրթության որակի համապա-
տասխանությունը աշխատաշուկայի պահանջներին, բնակչության ցածր վճարու-
նակությունը: Աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայությունների շուկայի միջև 
գոյություն ունեն որոշակի հակասություններ, որոնց արդյունքում խախտվում է 
աշխատանքի շուկայի հավասարակշռությունը՝ առաջացնելով բարձրագույն 
կրթությամբ կադրերի ավելցուկ որոշ մասնագիտությունների գծով, պակաս` 
մյուսների գծով: «ՀՀ-ում անցումային շրջանին բնորոշ երևույթներն իրենց ազդե-
ցությունն ունեցան նաև կրթական համակարգի վրա` հանգեցնելով աշխատաշու-
կայի և կրթական համակարգի անհամամասնությունների, ինչն էլ աշխատանքի 
շուկայում առաջարկի և պահանջարկի խզվածության հիմնական պատճառներից 
մեկն է: Կրթական համակարգը դեռևս գտնվում է բարեփոխումների փուլում, որը 
միտված է համահունչ դարձնելու տնտեսության, աշխատաշուկայի և մասնագի-
տական կրթության նպատակները» [1,39]: Գործարար միջավայրի և կրթական 
հաստատությունների շուկաների միջև ևս գոյություն ունեն մի շարք հիմնա-
խնդիրներ: Գործատուների պահանջարկը որոշ մասնագիտությունների գծով չի 
համապատասխանում կրթական հաստատության առաջարկին: «Աշխատաշու-
կայում մասնագիտական կրթություն ստացած աշխատանքի առաջարկ ներկա-
յացնողների և գործատուների միջև ձևավորվում են սկզբունքորեն նոր հարաբե-
րություններ: Գործատուները աշխատողների նկատմամբ իրենց պահանջների 
մեջ առանձնացնում են աշխատողների կողմից հասանելի մոտիվացիաները, 
խմբում աշխատելու, ոչ ստանդարտ խնդիրները լուծելու և իրենց վրա պատաս-
խանատվություն կրելու ունակությունները: Ամբողջությամբ հասկանալի է գոր-
ծատուների ձգտումը՝ ունենալու գիտակ և բանիմաց աշխատողներ, բայց այդպի-
սի աշխատողներն էլ իրենց պահանջներն են ներկայացնում, մասնավորապես՝ 
նրանք հավակնում են ստանալու ավելի բարձր վարձատրություն, որը կարող է 
գործատուի համար շահույթը առավելացնելու խոչընդոտ հանդիսանալ» [1,89]: 
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Գիտելիքների ձեռքբերումը, գործնական հմտությունների և կարողությունների 
ձևավորումը պահանջում են որոշակի ժամանակ, որի պատճառով կրթական ծա-
ռայությունների շուկայի առաջարկը հետ է մնում աշխատանքի շուկայի պահան-
ջարկից: Գործատուների կողմից կադրերի լրացուցիչ ուսուցման գործընթացի 
կազմակերպումը կարող է հսկայական ազդեցություն ունենալ աշխատանքի պա-
հանջարկի վրա: «Մեծ մասամբ նույնիսկ բարձրագույն կրթություն ստացածները 
լրացուցիչ ուսուցման կարիք են զգում տվյալ աշխատատեղում ընտելանալու ըն-
թացքում: Խոսքը վերաբերում է նրան, որ նույն մասնագիտության շրջանակնե-
րում աշխատողը կարող է տարբեր պարտականություններ կատարել զանազան 
արտադրություններում և կազմակերպություններում: Օրինակ` կառավարման 
մասնագետները կարող են պաշտոնավարել որպես գովազդի կառավարիչ, մա-
տակարարման գծով կառավարիչ և այլն, իսկ այդ տեղայնացումը պահանջում է 
տեղում ուսուցման գործընթաց, որը պետք է կազմակերպի գործատուն»[1,89]: 
Բուհի շուկայական ակտիվության հիմքը շուկայի հատվածավորումն է: Կրթա-
կան ծառայությունների շուկայի հատվածավորումը բուհի կողմից առաջարկվող 
կրթական ծառայությունների սպառողների պոտենցիալ խմբերի բացահայտման 
գործընթացն է: Կրթական ծառայություններ իրականացնող հաստատությունները 
պետք է հստակ որոշեն, թե շուկայի որ հատվածում, ինչ ժամանակահատվածում 
և որտեղ կարող են արդյունավետ սպասարկել: Գոյություն ունեն կրթական ծա-
ռայությունների համար ընդունելի սպառողների երեք տեսակներ, որոնք ձևավո-
րում են համապատասխան շուկաները` անհատներ, կազմակերպություններ և 
կառավարման մարմիններ: Այդ շուկաներից յուրաքանչյուրն ունի իր առանձնա-
հատկությունները և շուկայում թելադրում է իր պահանջները: Կրթական ծառա-
յության ընտրության վերաբերյալ սպառողի որոշում կայացնելու վերջնական 
էտապը ըստ ընտրած մասնագիտության աշխատելու հեռանկարի գնահատումն 
է, այսինքն՝ ուսումն ավարտելուց հետո որքան է իրական աշխատելու հնարավո-
րությունը, և ինչպես է սպառողը գործնականում օգտագործելու իր ստացած գի-
տելիքներն ու հմտությունները: Ընտրած մասնագիտությամբ աշխատանքը և հա-
ջողակ կարիերան կրթական ծառայությունների սպառողների մեծամասնության 
համար ուսման գլխավոր նպատակն են: Միայն այդ նպատակին հասնելը կերաշ-
խավորի ստանալ բավարարվածություն ստացած կրթական ծառայությունից: 
Այսպիսով, կրթական հաստատությունը պարտավոր է սպառողին հնարավորու-
թյուն տալ գնահատելու ըստ իր մասնագիտության աշխատանքի հեռանկարը 
դեռևս սովորելու ընթացքում: Դա հնարավոր է լինում իրականացնել ուսումնա-
կան և արտադրական պրակտիկաների ժամանակ: Կրթական ծառայությունների 
շուկայի գործունեությունն ուղղված է ինչպես կրթական շուկայի, այնպես էլ աշ-
խատանքի շուկայի պահանջների բավարարմանը: «Աշխատանքի շուկայի ձևա-
վորման վրա Հայաստանում ազդեցություն են գործել այնպիսի գործոններ, ինչ-
պիսիք են վատթարացող ժողովրդագրական իրավիճակը, պատերազմի, շրջա-
փակման հետևանքով բնակչության միգրացիան, այդ թվում` փախստականների 
ներգաղթը և, այնուհետև, Հայաստանից բնակչության արտագաղթը, տնտեսու-
թյան կառուցվածքային փոփոխությունները և զանգվածային սեփականաշնորհու-
մը, շուկայական պայմաններին համապատասխանող նոր աշխատանքային 
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օրենսդրության ընդունման դանդաղ գործընթացը, որի պատճառով հատկապես 
մասնավոր հատվածում զբաղվածների իրավական հարաբերությունները կար-
գավորված չեն` ներառյալ աշխատանքի պաշտպանության, աշխատավարձի և 
այլ հարցեր»[2,10]: ՀՀ աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայությունների շու-
կայի փոխհարաբերությունները 2016թ. դեկտեմբերի դրությամբ ներկայացնենք մի 
քանի վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծության միջոցով: Ուսումնասիրու-
թյան համար հիմք են ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի նախարարու-
թյան աշխատակազմի զբաղվածության պետական գործակալության տվյալները:  

 
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ1. 1. 1. 1. Պաշտոնապես գրանցված գործազուրկներն ըստ կրթության, 2016թՊաշտոնապես գրանցված գործազուրկներն ըստ կրթության, 2016թՊաշտոնապես գրանցված գործազուրկներն ըստ կրթության, 2016թՊաշտոնապես գրանցված գործազուրկներն ըստ կրթության, 2016թ.... 

 
ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    ՏղամարդՏղամարդՏղամարդՏղամարդ    ԿինԿինԿինԿին    ՔաղաքՔաղաքՔաղաքՔաղաք    ԳյուղԳյուղԳյուղԳյուղ    

մարդմարդմարդմարդ    %%%%    մարդմարդմարդմարդ    %%%%    մարդմարդմարդմարդ    %%%%    մարդմարդմարդմարդ    %%%%    մարդմարդմարդմարդ    %%%%    

Ընդ. 80492 100 27 404 100 53088 100 50745 100 29747 100 
16 -19 928 1.2 27 404 1.1 619 1.2 624 1.2 304 1.0 
20 - 24 7 188 8.9 309 8.9 4 748 8.9 4 808 9.5 2 380 8.0 
25 - 29 10962 13.6 2 440 13.3 7 316 13.8 7 218 14.2 3 744 12.6 
30 - 34 11378 14.1 3 646 13.1 7 781 14.7 7 184 14.2 4 194 14.1 
35 - 44 20487 25.5 3 597 24.7 13721 25.8 12367 24.4 8 120 27.3 
45 - 54 16449 20.4 6 766 22.8 10214 19.2 10046 19.8 6 403 21.5 
55 > 13100 16.3 6 235 16.1 8 689 16.4 8 498 16.7 4 602 15.5 

        
ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    2. 2. 2. 2. ՊաշտոնապեսՊաշտոնապեսՊաշտոնապեսՊաշտոնապես    գրանցվածգրանցվածգրանցվածգրանցված    գործազուրկներնգործազուրկներնգործազուրկներնգործազուրկներն    ըստըստըստըստ    տարիքիտարիքիտարիքիտարիքի, 2016, 2016, 2016, 2016թթթթ.  

 
ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    ՏղամարդՏղամարդՏղամարդՏղամարդ    ԿինԿինԿինԿին    ՔաղաքՔաղաքՔաղաքՔաղաք    ԳյուղԳյուղԳյուղԳյուղ    

մարդմարդմարդմարդ    %%%%    մարդմարդմարդմարդ    %%%%    մարդմարդմարդմարդ    %%%%    մարդմարդմարդմարդ    %%%%    մարդմարդմարդմարդ    %%%%    

Ընդամենը 80492 100 27404 100 53088 100 50745 100 29747 100 

հետբուհական, 
բարձրագույն  

9 716 12.1 2 487 9.1 7 229 13.6 7 991 15.7 1 725 5.8 

թերի բարձրա-
գույն, միջին 
մասնագիտա-
կան  

14344 17.8 2 869 10.5 11475 21.6 11463 22.6 2 881 9.7 

նախամասնագի
տական (արհես-
տագործական)  

4 463 5.5 1 733 6.3 2 730 5.1 3 452 6.8 1 011 3.4 

միջնակարգ 
ընդհանուր  

44 769 55.6 16818 61.4 27951 52.7 23868 47.0 20901 70.3 

հիմնական 
ընդհանուր  

6 184 7.7 2 884 10.5 3 300 6.2 3 530 7.0 2 654 8.9 

տարրական 
ընդհանուր  

265 0.3 184 0.7 81 0.2 36 0.1 229 0.8 
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Աղյուսակ 1-ում և 2-ում ներկայացված է ՀՀ աշխատանքի շուկայի գործա-
զրկության մակարդակը` ըստ տարիքային խմբերի և բարձրագույն և հետբուհա-
կան կրթություն ունեցողների: Ուսումնասիրելով տվյալները՝ կարող ենք նշել, որ 
բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ունեցողների մեջ առավելագույնս գոր-
ծազուրկ են 35-44 տարիքային խմբում ընդգրկվածները, բարձրագույն կրթու-
թյամբ կանայք գործազուրկների մեջ ավելի մեծ քանակ են կազմում, քան տղա-
մարդիկ, քաղաքային բնակավայրերում բարձրագույն կրթությամբ գործազուրկ-
ների քանակը գրեթե 10%-ով ավելի է, քան գյուղական բնակավայրերում: Քաղա-
քային և գյուղական բնակավայրերում գործազուրկների ընդգծված առկա տարբե-
րությունը աշխատաշուկայի իրավիճակի կարգավորման կարևոր հիմնահարցե-
րից մեկն է: 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    3. 3. 3. 3. ԱռաջինԱռաջինԱռաջինԱռաջին    անգամանգամանգամանգամ    աշխատանքաշխատանքաշխատանքաշխատանք    փնտրողներնփնտրողներնփնտրողներնփնտրողներն    ըստըստըստըստ    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության, , , , 
2016201620162016թթթթ. . . . դեկտեմբերդեկտեմբերդեկտեմբերդեկտեմբեր        

    
ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդա----
մենըմենըմենըմենը    
մարդմարդմարդմարդ    

ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդա----
մենիմենիմենիմենի    
նկատնկատնկատնկատ----
մամբ, %մամբ, %մամբ, %մամբ, %    

ԿինԿինԿինԿին    

ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդա----
մենի մենի մենի մենի 
նկատնկատնկատնկատ----
մամբ %մամբ %մամբ %մամբ %    

ՏղաՏղաՏղաՏղա----
մարդմարդմարդմարդ    

ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդա----
մենի մենի մենի մենի 
նկատնկատնկատնկատ----
մամբ %մամբ %մամբ %մամբ %    

Ընդամենը 39 881 100 25 197 100 14 684 100 

հետբուհական, 
բարձրագույն 

4 273 10.7 2 942 11.7 1 331 9.1 

թերի բարձրագույն, 
միջինմասնագիտական 

5 516 13.8 4 095 16.3 1 421 9.7 

նախամասնագիտական 
(արհեստագործական) 

1 612 4.0 964 3.8 648 4.4 

միջնակարգ ընդհանուր 23 916 60.0 14 689 58.3 9 227 62.8 
հատուկ ընդհանուր 1 007 2.5 685 2.7 322 2.2 
հիմնական ընդհանուր 3 205 8.0 1 693 6.7 1 512 10.3 
տարրական ընդհանուր 352 0.9 129 0.5 223 1.5 
որից՝ երիտասարդներ 
(16-29 տարեկաններ) 

16 100 40.4 10 512 41.7 5 588 38.1 

 
Աղյուսակ 3-ում ներկայացված են առաջին անգամ աշխատանք փնտրողնե-

րը. ըստ կրթության՝ բարձրագույն և հետբուհական կրթություն ունեցողները կազ-
մում են 10,7%, թերի բարձրագույն, միջին մասնագիտական կրթություն ունեցող-
ները՝ 13,8%: Առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների մեջ գերակշռում են կա-
նայք, որը գրեթե 25%-ով ավելի է տղամարդկանց թվից: Մտահոգիչ է այն հանգա-
մանքը, որ առաջին անգամ աշխատանք փնտրողների 40.4%-ը 16-29 տարեկան 
երիտասարդներն են, 41.7%-ը` կանայք, 38.1%-ը` տղամարդիկ: Երիտասարդնրի 
զբաղվածության ապահովման դժվարությունները հիմնականում պայմանավոր-
ված են աշխատաշուկայում անմրցունակ մասնագիտություններ ունենալու փաս-
տով: Կարևոր է, թե ինչքան է տևում աշխատանք փնտրելու գործընթացը, 
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որովհետև եթե այն ձգվում է, գործազուրկը հուսահատության արդյունքում հա-
մալրում է տնտեեսապես ոչ ակտիվ բնակչության թիվը: Աշխատաշուկայում երի-
տասարդության զբաղվածության ապահովումը կարող է նկատելի ազդեցություն 
ունենալ կրթական ծառայությունների շուկայի վրա: Ուսումնասիրելով ՀՀ աշխա-
տանքի շուկայի գործազրկության մակարդակը` ըստ ՀՀ մարզերի և ք.Երևանի՝ 
կարող ենք նշել, որ գործազրկության ամենաբարձր մակարդակը 2016թ.-ին 
գրանցվել է Շիրակի մարզում (18%), Երևանում (16,5%), այնուհետև Լոռու (11.5%) 
և Կոտայքի մարզերում (11.1%): ՀՀ մարզերում աշխատուժի առաջարկի և գործա-
զրկության բարձր մակարդակները ևս լուծում պահանջող հիմնախնդիրներ են: 

 
Աղյուսակ 4. Աղյուսակ 4. Աղյուսակ 4. Աղյուսակ 4. ԱշխատուժիԱշխատուժիԱշխատուժիԱշխատուժի    պահանջարկնպահանջարկնպահանջարկնպահանջարկն    ըստըստըստըստ    տնտեսությանտնտեսությանտնտեսությանտնտեսության    հատվհատվհատվհատվածներիածներիածներիածների    ևևևև    

տնտեսականտնտեսականտնտեսականտնտեսական    գործունեությանգործունեությանգործունեությանգործունեության    տեսակներիտեսակներիտեսակներիտեսակների, 2016, 2016, 2016, 2016թթթթ. . . . դեկտեմբերդեկտեմբերդեկտեմբերդեկտեմբեր        

    

ՉկրկնվողՉկրկնվողՉկրկնվողՉկրկնվող    թափուրթափուրթափուրթափուր        
աշխատատեղերիաշխատատեղերիաշխատատեղերիաշխատատեղերի    թիվըթիվըթիվըթիվը    

Նոր Նոր Նոր Նոր 
ստեղծված ստեղծված ստեղծված ստեղծված 
աշխաաշխաաշխաաշխա----

տատեղերտատեղերտատեղերտատեղեր    

ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդա----    
մենըմենըմենըմենը    

ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդա----
մենի մենի մենի մենի 
նկատնկատնկատնկատ----
մամբ, %մամբ, %մամբ, %մամբ, %    

ԲանվոԲանվոԲանվոԲանվո----
րական րական րական րական 
մասնամասնամասնամասնա----
գիտուգիտուգիտուգիտու----
թյամբթյամբթյամբթյամբ    

ԸնդաԸնդաԸնդաԸնդա----
մենի մենի մենի մենի 
նկատնկատնկատնկատ----
մամբ, %մամբ, %մամբ, %մամբ, %    

    

Ընդամենը, այդ թվում՝ 657 100 140 100 4 
Գյուղատնտեսություն 10 1.5 3 2.1 0 
Շինարարություն  14 2.1 1 0.7 0 
Արդյունաբերություն  157 23.9 46 32.9 2 
Առևտուր 255 38.8 27 19.3 1 
Կրթություն  27 4.1 1 0.7 0 
Առողջապահություն 29 4.4 2 1.4 0 
Մշակույթ 14 2.1 8 5.7 0 
Սպասարկման այլ 
ծառայություններ  

151 22.9 52 37.1 1 

    Աղյուսակ 4-ում ում ներկայացված է ՀՀ տարբեր ոլորտներում աշխատուժի 
պահանջարկը 2016թ., ընդ որում չկրկնվող թափուր աշխատատեղերի թիվը ներ-
կայացված է նաև ըստ բանվորական մասնագիտությունների: Պաշտոնական վի-
ճակագրությունը ցույց է տալիս, որ աշխատանքի շուկայի և կրթական ծառայու-
թյունների շուկայի միջև ոչ լիարժեք համագործակցության արդյունքում մեծա-
նում է բարձրագույն կրթություն ունեցող գործազուրկների թիվը, ինչը կարելի էր 
նվազեցնել համաձայնեցված գործունեության արդյունքում: Այսպիսով, աշխա-
տանքի շուկայի և կրթական ծառայությունների շուկայի գործունեությունը փոխ-
կապակցված է, այդ շուկաների միջև առկա են որոշակի հակասություններ, որոնք 
պայմանավորում են դրանց փոխգործակցության կարգավորման մեխանիզմների 
ուսումնասիրման և կիրառման անհրաժեշտությունը:  
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Большой спрос на получение высшего образования в Республике Армения 
отражает отношение населения к высшему образованию. Для общественности 
важнейшей задачей является доступность образования, соответствие качества 
образования требованиям рынка труда, низкая платежеспособность населения. 
Между рынками труда и образовательных услуг существует некоторое противоре-
чие, в результате чего нарушается равновесие на рынке труда. В статье отмечена 
важность взаимодействия рынка образовательных услуг и рынка труда и необходи-
мость формирования механизмов их урегулирования.  
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SUMMARY 
KeyKeyKeyKey    words:words:words:words: educational reforms, management, sectorization, market, competition, 

method, research 
In the Republic of Armenia, the high demand for education is described by the 

Armenians attitude towards education. The most common issues for Armenians are the 
accessibility of education, the match of the quality of education to the labor market, and 
the low-income of households. There are several contradictions between the labor 
market and educational programs, which leads to the imbalance in labor market. The 
necessity of creating mechanisms for right interaction between labor and education 
markets is stressed in this article. 

 
        


