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Վիճակագրական արտադրանք –Թափուր աշխատատեղեր   (տարեկան) 

 

Գործընթացներ 

 

Ենթագործընթացներ 

 

Ենթագործընթացի նկարագրություն 

Կարիքների 
ձևակերպում 

  

 1.1 Կարիքների 

բացահայտում 

Ցուցանիշների հավաքման հիմնական նպատակն է 

օգտագործողներին ամսական և (կամ) եռամսյակային և 

(կամ) տարեկան կտրվածքով տրամադրել 

տեղեկատվություն աշխատանքի վարձատրության չափի, 

փաստացի աշխատած ժամերի, թափուր աշխատատեղերի 

(պահանջվող աշխատողների), աշխատանքի գնի և 

վաստակի կառուցվածքի վերաբերյալ: Ցուցանիշները 

կիրառվում են աշխատանքի շուկայի և սոցիալ-

տնտեսական բնույթի ռազմավարության մշակման, 

մարտավարական խնդիրների լուծման, կրթական

համակարգի, բիզնես միջավայրի, աշխատաշուկայի 

վերլուծության, զարգացման միտումների բացահայտման 

և այլ նպատակներով:  

 1.2 Խորհրդակցում և 

կարիքների հաստատում 

Ցուցանիշները հավաքվում են համաձայն տարեկան 

վիճակագրական ծրագրի, որն իր հերթին մշակվում է 

վիճակագրական տեղեկատվության օգտագործողների 

պահանջարկի ուսումնասիրության հիման վրա` հաշվի 

առնելով առկա ռեսուրսների սահմանափակումները, 

վիճակագրական տեղեկություններ տրամադրողների վրա 

դրվող պարտականությունների ծավալը և ծախսերի 

արդյունավետությունը: 

Վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ 

տեղեկատվության օգտագործողների կարծիքների 

ուսումնասիրությունն իրականացվում է ինչպես նրանց 

հետ աշխատանքային քննարկումների անցկացման, 

այնպես էլ Արմստատի պաշտոնական կայքում առկա 

«Օգտագործողների բավարարվածության 

հետազոտության հարցաթերթի» միջոցով (տես`  

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

 1.3 Արտադրանքի 

նպատակների սահմանում 

Տեղեկատվության (տվյալների) հավաքման, 

օգտագործման, հրապարակման և պահպանման 

գործընթացում խստորեն պահպանվում են «Պաշտոնական 

վիճակագրության մասին» ՀՀ օրենքում վիճակագրական 

տվյալների գաղտնիությանը վերագրվող դրույթները:  

http://www.armstat.am/file/doc/99486043.pdf  

 1.4 Հասկացությունների 

որոշում 

Ցուցանիշների համախումբը ձևավորվում է 

վիճակագրական տեղեկատվություն օգտագործողների 

պահանջարկի հիման վրա: Ցուցանիշների ներդրման և 

տվյալների միջազգային համադրելիության ապահովման 

նպատակով հիմք են ընդունվում Աշխատանքի 

միջազգային կազմակերպության և Եվրամիության 

վիճակագրական գրասենյակի կողմից առաջարկվող 

սահմանումներն ու դրույթները՝ հնարավորինս հաշվի 

առնելով ՀՀ-ում դրանց կիրառման 

առնաձնահատկությունները: 

 1.5 Տվյալների Տեղեկատվության հավաքման աղբյուրներն են 

http://armstat.am/file/doc/99479573.pdf
http://armstat.am/file/doc/99479573.pdf
http://www.armstat.am/file/doc/99486043.pdf
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առկայության ստուգում իրավաբանական անձինք, պետական և համայնքային 

մարմինները, ինչպես նաև առնվազն մեկ վարձու 

աշխատող ունեցող անհատ ձեռնարկատերերը:  

Տվյալների հավաքումն իրականացվում է ինչպես 

վիճակագրական հաշվետվության ձևերի, այնպես էլ 

ընտրանքային դիտարկման / հետազոտության 

հարցաթերթերի միջոցով` համապատասխան տարեկան 

ու հնգամյա վիճակագրական ծրագրերի:  

Թափուր աշխատատեղերի վերաբերյալ վարչական 

վիճակագրական աղբյուր է նաև ՀՀ աշխատանքի և 

սոցիալական հարցերի նախարարության Զբաղվածության 

պետական գործակալությունը, որն  իր հետ 

համագործակցող գործատուներից ամփոփ 

վիճակագրական հաշվետվության միջոցով ամսական 

պարբերականությամբ հավաքվում է համապատասխան 

տեղեկություններ: 

 1.6 Բիզնես մոդելի 

նախապատրաստում 

Տվյալները հավաքվում  է վիճակագրական 

հաշվետվության ձևերով (այսուհետ՝ հաշվետվության ձև): 

Մինչ հաշվետվության ձևի կամ հետազոտության 

հարցաթերթի ընդունումը ՀՀ ՎՊԽ կողմից և ՀՀ 

արդարադատության նախարարության կողմից  դրա 

պետական գրանցումը, որպես նորմատիվ իրավական 

ակտ, իրականացվում է դրանում ներառված 

ցուցանիշների և դրանց վերաբերյալ լրացման հրահանգի 

մասով աշխատանքային քննարկումներ տարբեր 

շահագրգիռ մարմինների, գիտական 

կազմակերպությունների և այլ օգտագործողների հետ: 

Ցուցանիշներն ըստ անհրաժեշտության վերանայվում են՝ 

հաշվի առնելով Աշխատանքի միջազգային 

կազմակերպության (ԱՄԿ) կողմից առաջարկվող 

մեթոդաբանությունը (սահմանումները, 

դասակարգումները, հասկացությունները), ինչպես նաև 

օրենսդրական փոփոխությունները և 

առանձնահատկությունները, փորձագիտական 

առաջարկությունները: 

Նախագծում   

 2.1 Արդյունքների 

նախագծում 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական 

վիճակագրության մասին» օրենքի և «Հնգամյա 

վիճակագրական ծրագրի» հիման վրա, ինչպես նաև ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-

ի «Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան 

վիճակագրական ծրագիրը հաստատելու մասին» 

որոշումների հիման վրա, ՀՀ ՎՊԽ 2018թ. հոկտեմբերի 19-ի 

«Աշխատողների  թվաքանակի, աշխատած ժամերի և 

գործատուի կատարած ծախսերի» վիճակագրական 

հաշվետվական ձևերը և դրա լրացման հրահանգը  

հաստատելու 09-Ն և 2018թ. փետրվարի 26-ի «Առևտրային 

կազմակերպություններում թափուր աշխատատեղերի, 

աշխատողների թվաքանակի և աշխատատեղերի շարժի 

մասին» 05-Ն որոշումների  հիման վրա: 2018թ. հունվարից 

Արմստատը, հիմնվելով ՀՀ պետական եկամուտների 
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կոմիտեի (ՀՀ ՊԵԿ) եկամտային հարկի և սոցիալական 

վճարի անձնավորված հաշվառման տվյալների բազայի 

վրա (տվյալների բազա), անցում է կատարել միջին 

աշխատավարձի հաշվարկման տեղեկատվական նոր 

աղբյուրի կիրառմանը, որի հիմքը «Հայաստանի 

Հանրապետության կառավարության 2012թ. դեկտեմբերի 

20-ի N 1676-ն որոշման մեջ լրացումներ և 

փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ 

կառավարության 30.11.2017թ-ի 1582-Ն որոշումն 

է:Տեղեկատվության տարածումն (վիճակագրական 

հրապարակումներ) իրականացվում է ինչպես թղթային, 

այնպես էլ էլեկտրոնային տարբերակներով: 

 2.2 Փոփոխականների 

նկարագրությունների 

նախագծում 

Վիճակագրական արտադրանքը ձևավորվում է 

համապատասխան ցուցանիշների հիման վրա, իսկ 

ցուցանիշները՝ համապատասխան փոփոխականների 

հիման վրա: Փոփոխականների կազմը և 

բովանդակությունը որոշվում է ցուցանիշի նպատակից և 

բնույթից կախված: Բացի փոփոխականների 

սահմանումից, նախատեսվում են անհրաժեշտ 

դասակարգիչների կիրառում՝ Տնտեսական 

գործունեության տեսակների դասակարգչի 2-րդ 

խմբագրությունը  (ՀՀ էկոնոմիկայի նախարարի  N 1579-Ն 

10.12.2019թ. հրաման ՀՀ ԳՏ 04.11.2013թ. 30/ (474).1 ) (տես` 

https://www.armstat.am/am/?nid=370 հղումը) և 

Վարչատարածքային բաժանման միավորների, ներառված 

են ՀՀ մարզերը և քաղաք Երևանը:  

 2.3 Տվյալների հավաքման 

նախագծում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման 

հիմնական ձևն էլեկտրոնայինն է: Կիրառվում է  նաև 

տեղեկատվության հավաքման թղթային եղանակ ՀՀ 

վիճակագրության պետական խորհրդի կողմից 

հաստատված վիճակագրական հաշվետվության ձևի 

միջոցով` համաձայն տարեկան վիճակագրական ծրագրի: 

Վիճակագրական դիտարկումները ներառում են 

պետական և մասնավոր հատվածների վիճակագրական 

նպատակով խոշոր, միջին, փոքր և գերփոքր համարվող 

կազմակերպությունները:  

 2.4 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի նախագծում 

Գլխավոր համակցության նախագծումն իրականացվում է, 

ելնելով ցուցանիշի վերաբերյալ ամբողջական 

տեղեկատվության ապահովման անհրաժեշտությունից՝ 

օգտագործելով  հնարավոր բոլոր աղբյուրները:  

Տեղեկատվության աղբյուր են հանդիսանում 

կազմակերպությունները՝ անկախ գործունեության տեսակից 

(մշակող արդյունաբերություն, կրթություն, մշակույթ և այլն), 

տնտեսության հատվածից (պետական, ոչ պետական) և 

կազմակերպության չափից (խոշոր, միջին, փոքր, գերփոքր):  

Նոր կազմակերպության գործունեության փաստի 

վերաբերյալ տեղեկատվության ստանալուն անմիջապես 

հետևում է այդ կազմակերպության իրազեկումը 

վիճակագրական դիտարկման դաշտում ընդգրկվելու, 

ապա՝ համապատասխան վիճակագրական 

տեղեկատվություն ներկայացնելու վերաբերյալ, եթե տվյալ 

կազմակերպությունը բավարարում է կանոնավոր 

http://armstat.am/am/?nid=490
http://armstat.am/am/?nid=490
http://armstat.am/am/?nid=490
http://armstat.am/am/?nid=490
http://armstat.am/am/?nid=490
https://www.armstat.am/am/?nid=370
http://www.armstat.am/file/doc/99457953.pdf
http://www.armstat.am/file/doc/99457953.pdf
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պարբերականությամբ (ամսական, տարեկան) 

հաշվետվություն ներկայացնելու նախապես սահմանված 

չափորոշիչներին (գործունեության տեսակ, 

աշխատողների թվաքանակ և տնտեսության հատված): 

 2.5 Մշակման և 

վերլուծության նախագծում 

Տեղեկատվության հավաքումից հետո վիճակագրական 

ցուցանիշները ենթարկվում են բազմափուլ ստուգման, որը 

սկսում է տարածքային վիճակագրական 

տորաբաժանումից և ավարտվում Արմստատի գլխավոր 

գրասենյակում: Դրանից բացի, տվյալների մշակման 

համակարգչային ծրագիրը կատարում է ներկայացված 

տեղեկատվության տրամաբանական և թվաբանական 

ստուգում: Անհրաժեշտության դեպքում կապ է 

հաստատվում տեղեկատվություն ներկայացնող 

կազմակերպության հետ, որի արդյունքում հնարավոր են 

համապատասխան ճշգրտումներ:  

Ցուցանիշների վերաբերյալ ոչ արժանահավատ, թերի կամ 

աղավաղումներով տեղեկատվության ներկայացման 

դեպքում, համաձայն ՀՀ «Վարչական 

իրավախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքի» 169.2 

հոդվածի պահանջների, ըստ անհրաժեշտության 

իրականացվում է նաև ստուգման գործընթաց, որի 

արդյունքում ճշգրտման են ենթարկվում ցուցանիշների 

վերաբերյալ նախորդող ժամանակաշրջանի տվյալները: 

 2.6 Արտադրության 

համակարգերի և 

գործընթացի նախագծում 

Տեղեկատվության հավաքումից մինչև դրա 

հրապարակումն իրականացվող բոլոր գործընթացների 

մասով կատարվում են նախապատրաստական 

աշխատանքներ՝ սկսած հաշվետվության ձևի կամ 

ընտրանքային հետազոտության հարցաթերթի և դրանց 

լրացման հրահանգների մշակումից (անհրաժեշտ 

փոփոխականների շրջանակի, մանրամասնցման 

աստիճանի, տեղեկատվություն տրամադրողների 

(ընտրանքի ձևավորում) համակցության, տվյալների 

հավաքման պարբերականության սահմանում և այլն) 

մինչև տեղեկատվություն ներկայացնողներ  

(ռեսպոնդենտների) իրազեկում, աշխատակիցների  

մասնագիտական վերապատրաստում և այլն: 

Կառուցում   

 
 

3.1 Հավաքման գործիքի 

կառուցում 

 

Հավաքման գործիքի կառուցման նկարագրույունը 

ներկայացված է 1.6 Բիզնես մոդելի նախապատրաստում 

ենթակետի ներքո: 

Տեղեկատվության հավաքման իրականացման և դրա 

համար անհրաժեշտ վիճակագրական հաշվետվության 

ձևը, հետազոտության հարցաթերթը  և դրանց լրացման 

հրահանգներն առկա են ինչպես թղթային, այնպես էլ 

էլեկտրոնային տեսքով (տես` 

https://www.armstat.am/am/?nid=547 հղումը): 

 3.2 Գործընթացի 

բաղադրիչների կառուցում 

կամ ամրապնդում 

Առկա են տեղեկատվության ստուգաճշտման համար 

անհրաժեշտ մեթոդական ցուցումներ ու հրահանգներ: 

Մուտքագրման ծրագրային փաթեթում (Microsoft Office 

Access) առկա են մուտքագրված տվյալների  թվաբանական 

ու տրամաբանական ստուգումների իրականացման 

համար անհրաժեշտ հրահանգներ` հանրագումարների, 

https://www.armstat.am/am/?nid=547


 5 

տրամաբանական կապերի, կազմակերպությունների 

գրանցման, նույնականացման, պետական ռեգիստրի ու 

հարկ վճարողի հաշվառման համարների 

համապատասխանության և այլ ինքնաշխատ 

ստուգումների համակարգեր: 

 3.3 Տարածման 

բաղադրիչների կառուցում 

կամ ամրապնդում 

Տեղեկատվության տարածման համար առկա են ինչպես 

թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային տարբերակներով 

տեղեկատվության հրապարակման հնարավորություններ` 

ամսական և (կամ) եռամսյակային և (կամ) տարեկան 

պարբերականությամբ` համաձայն տարեկան  

վիճակագրական ծրագրի: 

 3.4 Գործընթացների 

կարգավորում 

Վիճակագրական արտադրանքի ստացումն 

իրականացվում է իրար հաջորդող հետևյալ փուլերով` 

1. կանոնավոր տեղեկատվություն տրամադրող 

վիճակագրական միավորների տեղեկագրի սստեղծում, 

ընտրանքային հետազոտության դեպքում՝ 

ընտրանքային համակցության ձևավորում, 

2. տեղեկատվության հավաքում, 

3. տեղեկատվական հոսքերի կանոնակարգում, 

դասակարգում, 

4. թվաբանական և տրամաբանական ստուգում, 

ճշգրտում, 

5. տեղեկատվության մշակման ծրագրի շահագործում՝ 

նախնական ստուգման ենթարկված տվյալների 

ներմուծում տվյալների բազա, մուտքագրված 

տեղեկատվության ինքնաշխատ ստուգումներ 

(վիճակագրական միավորների, հավաքվող 

փոփոխականների լրիվության հսկում, փոփոխական-

ների թվաբանական և տրամաբանական ստուգում), 

6. ընտրանքային հետազոտության դեպքում՝ տվյալների 

տարածում գլխավոր համակցության նկատմամբ. 

7. տվյալների ստուգում և վերլուծություն՝ 

մեթոդաբանության, դասակարգման հետ 

համապատասխանություն, ցուցանիշի կառուցվածքի 

փոփոխություն, ամփոփ տեղեկատվության տարբեր 

բնութագրիչների (տնտեսության ոլորտ, տնտեսության 

հատված, սեռ, մարզ և այլն) փոխկապվածություն, 

փոխկախվածություն, ժամանակային շարքերի  

(նախորդ ամիսների, նախորդ տարիների և այլն), 

թղթակցող այլ ցուցանիշների, այլ աղբյուրներից 

ստացված նույնանուն ցուցանիշների հետ 

համեմատություն,  

8. տվյալների բազայի արխիվացում, 

9. ելքային տվյալների վերածում հրապարակման 

ենթակա տեղեկատվության (ցուցանիշի)՝ ըստ 

մշակված ալգորիթմի,   

10. ցուցանիշների ստանդարտացում (աղյուսակավորում, 

գծապատկերների, դիագրամների կառուցում), 

11. տեղեկատվության թղթային, էլեկտրոնային 

տարածում՝ տարեգրքերում, տեղեկատվական 

զեկույցներում, վիճակագրական թեմատիկ և այլ 

ժողովածուներում, ինչպես նաև տեղեկատվության 

պաշտոնական հայցման դեպքում պաշտոնական 
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պատասխան գրությունների միջոցով: 

 3.5 Արտադրության 

համակարգի փորձարկում 

Տվյալների մուտքագրման ծրագրի ներդրումից կամ գործող 

ծրագրում պայմանների փոփոխության դեպքում 

իրականացվում է վերջինիս թեսթավորում: Գործող 

ծրագրում պայմանների փոփոխությունը հիմնականում 

պայմանավորված է հաշվետվության ձևում 

ցուցանիշ(ներ)ի և (կամ) մեթոդաբանության 

փոփոխությամբ:  

 3.6 Վիճակագրական 

բիզնես գործընթացի 

փորձարկում 

Վիճակագրական հաշվետվության ձևում և 

հետազոտության հարցաթերթում փոփոխականի / 

ցուցանիշի ընդգրկմանը, փոփոխությանը նախորդում են. 

1. մասնագիտական քննարկումներ գերատեսչության 

ներսում և դրանից դուրս,  

2. վերջինիս դաշտային փորձարկում, արժանահավատ և 

բարեխիղճ տեղեկատվություն տրամադրող 

տարատեսակ (կազմակերպության չափ, ոլորտ, 

տնտեսության հատված և այլն) ռեսպոնդենտների 

հետ՝ պարզելու ռեսպոնդենտի կողմից ցուցանիշի 

տրամադրման հնարավորությունները, ինչպես նաև 

փորձարկելու դրա նկատմամբ նրանց ընկալումը:  

 3.7 Արտադրության 

համակարգի 

վերջնականացում 

Ամփոփելով ցուցանիշի բիզնես գործընթացի փորձարկման 

արդյունքները, մշակվում կամ վերանայվում են 

վիճակագրական հաշվետվության ձևի կամ 

հետազոտության հարցաթերթի լրացման վերաբերյալ 

մեթոդաբանական պարզաբանումները և սահմանված 

կարգով տրամադրում վիճակագրական տեղեկատվություն 

տրամադրողներին (ռեսպոնդենտներին): 

Հավաքում   

 4.1 Գլխավոր 

համակցության և 

ընտրանքի ձևավորում 

Տեղեկատվությունը հիմնականում հավաքվում է ինչպես 

իրավաբանական անձանցից, այնպես էլ պետական և 

համայնքային մարմիններից: Ընդ որում, խոշոր և միջին 

կազմակերպությունները, պետական և համայնքային 

մարմինները դիտարկման մեջ ընդգրկվում են ամսական 

պարբերականությամբ և համատարած, ինչն ապահովում 

է ցուցանիշների ներկայացուցչության բարձր աստիճան:  

Տվյալների ամբողջականության ապահովման 

նպատակով մասնավոր հատվածի փոքր և գերփոքր 

կազմակերպությունները դիտարկման մեջ ընդգրկվում 

են տարեկան պարբերականությամբ և ընտրանքային 

կարգով՝ հաշվի առնելով ռեսպոնդենտների 

ծանրաբեռնվածության կրճատումը, հետազոտության 

ծախսարդյունավետության և նպատակային արդյունքի 

միաժամանակյա ապահովումը:  

Ընտրանքի համակցությունը ձևավորվում է բիզնես 

ռեգիստրի հիման վրա, իսկ ծավալը որոշվում է, ելնելով 

առկա ռեսուրսներից՝ կազմելով 30-35%: Գլխավոր 

համակցությունը ստրատիֆիկացվում է ըստ մարզերի, 

գործունեության տեսակների և աշխատողների 

թվաքանակով որոշվող խմբերի՝ ստրատաների մեջ 

բաշխվելով համաձայն օպտիմալ բաշխման Նեյմանի 

բանաձևի:  

Գլխավոր համակցությունն ընդհանուր առմամբ կազմում է 
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է մոտ 15 000 կազմակերպություն, որից 10 000-ըը 

առևտրային փոքր և գերփոքր կազմակերպություններն են: 

 4.2 Հավաքման 

կազմակերպում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման 

կազմակերպման համար իրականացվում է դիտարկման 

ենթակա նախապես հայտնի կազմակերպությունների 

քանակին համապատասխան վիճակագրական 

հաշվետվության ձևի և հետազոտության հարցաթերթի 

ըստ անհրաժեշտության դրա լրացման հրահանգի 

տպագրության պատվերի ձևավորում, դրանց 

տպագրություն և բաշխում համապատասխան 

կազմակերպություններին: Միաժամանակ 

վիճակագրական հաշվետվության ձևն ու դրա լրացման 

հրահանգը հասանելի են նաև Արմստատի պաշտոնական 

կայքում (տես` https://www.armstat.am/am/?nid=547 

հղումը): Առկա են էլեկտրոնային եղանակով 

հաշվետվության հավաքման համար անհրաժեշտ 

ցանցային միջոցներ: 

Կառուցվածքային և տարածքային ստորաբաժանումների 

պատասխանատու աշխատակիցները ունեն 

համապատասխան գիտելիքներ և հմտություններ 

վիճակագրական տեղեկատվության հավաքման 

գործընթացի կազմակերպման համար: 

 4.3 Հավաքման 

իրականացում 

Վիճակագրական տեղեկատվության հավաքումն 

իրականացվում է ինչպես Արմստատի տարածքային 

ստորաբաժանումների, մարզային վարչությունների, 

այնպես էլ Արմստատի կենտրոնական ապարատի 

համապատասխան կառուցվածքային ստորաբաժանման 

միջոցով` առձեռն, փոստի և էլեկտրոնային համակարգի 

միջոցներով համաձայն 20.06.2016թ. ՀՀ ՎՊԽ 

«Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը 

հաստատելու մասին» թիվ 05-Ն որոշման: 

 4.4 Հավաքման 

վերջնականացում 

Հավաքված տեղեկատվությունը թվաբանական և 

տրամաբանական ստուգաճշտման ենթարկվելուց հետո 

մուտքագրվում է էլեկտրոնային միջավայր: 

Տեղեկատվության մուտքագրումը իրականացվում է 

ինչպես մեխանիկական, այնպես էլ տեղեկատվությունը 

էլեկտրոնային միջավայր անմիջապես ներածելու 

եղանակով: 

Մշակում   

 5.1 Տվյալների ինտեգրում Իրավաբանական անձանցից, պետական և    համայնքային 

մարմիններից վիճակագրական հաշվետվության ձևերով 

ստացված տեղեկատվությունը  միավորվում է 

հետազոտության հարցաթերթով հավաքվածին` 

հանրագումարի բերելով վիճակագրական արտադրանքի 

վերաբերյալ ամբողջական տեղեկատվությունը: 

 5.2 Դասակարգում և 

կոդավորում 

Կազմակերպության գործունեության հիմնական տեսակը 

կոդավորվոււմ է համաձայն Տնտեսական գործունեության 

տեսակների դասակարգիչի 2-րդ խմբագրության (NACE, 

rev 2), իսկ մարզային և տարածքային միավորների 

կոդավորումը` համաձայն Վարչատարածքային 

բաժանման միավորների դասակարգչի: 

 5.3 Վերանայում և Իրականացվում է թերի կամ աղավաղումներով 

https://www.armstat.am/am/?nid=547
http://www.armstat.am/file/doc/99457953.pdf
http://www.armstat.am/file/doc/99457953.pdf
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հաստատում ներկայացված տեղեկատվության ստուգաճշտում, ինչպես 

նաև ոչ ճիշտ կոդավորված տեղեկատվության 

համապատասխանեցում կիրառվող դասակարգիչների 

պահանջներին: Որոշ դեպքերում սկզբնական տվյալները 

վերանայվում են կազմակերպության կողմից ներկայացված 

ճշգրտումների հիման վրա: 

Ըստ անհրաժեշտության իրականացվում է նաև 

կազմակերպությունների պետական ռեգիստրում 

գրանցման, նույնականացման և հարկային մարմնում 

գրանցման համապատասխան կոդերի վավերացում` 

օգտագործելով Արմստատի կողմից վարվող բիզնես 

ռեգիստրի և որպես վարչական տեղեկատվության աղբյուր 

օգտագործվող ՀՀ արդարադատության նախարարության 

իրավաբանական անձանց պետական գրանցում 

իրականացնող մարմնի կողմից տրամադրված 

տեղեկատվությունը (տե՛ս նաև «3.4 Գործընթացների 

կարգավորում» ենթակետի ներքո ներկայացվածը): 

 5.4 Խմբագրում և 

իմպուտացիա 

Հաշվետվությունների միջոցով հավաքվող 

վիճակագրական տվյալների չներկայացման դեպքում 

իրականացվում է բացակայող տվյալների վերականգնում. 

1. ամսական կտրվածքով ներկայացվող տվյալների 

դեպքում կրկնվում են նախորդ ժամանակաշրջանի 

տվյալները, 

2. տարեկանի դեպքում՝ տվյալները վերականգնվում 

են՝ հիմք ընդունելով 12 ամիսների տվյալները:  

Տվյալների խմբագրման և լրահաշվարկի 

նկարագրությունը ներկայացվում են Տվյալների 

տարածման հատուկ ստանդարտի և համապատասխան 

վիճակագրական արտադրանքի Որակի հռչակագրերի 

մեթատվյալներում:  

Ընտրանքային հետազոտությամբ հավաքվող 

վիճակագրական տվյալների չներկայացման դեպքում 

իրականացվում է բացակայող տեղեկատվության 

համալրում, եթե տվյալները չեն ներկայացվել 

կազմակերպության գործունեության դադարման կամ 

լուծարման պատճառով: Կազմակերպության չհայտնա-

բերման դեպում տվյալները վերականգնվում են տվյալ 

շերտում գործող և չգործող կազմակերպությունների 

համապատասխան տվյալների միջին արժեքներով, իսկ 

կազմակերպության հրաժարման դեպքում՝ տվյալ շերտում 

գործող կազմակերպությունների համապատասխան 

տվյալների միջին արժեքներով: 

 5.5 Նոր փոփոխականների 

և միավորների ձևավորում 

Ելնելով ցուցանիշի առանձնահատկությունից, ամսական 

աշխատավարձի վերաբերյալ տվյալների հավաքումն ու 

ամփոփումը պահանջում է տևական ժամանակահատված: 

Արդյունքում՝ վերջնական ճշգրտված ամսական 

ցուցանիշը հրապարակվում է երկու ամիս հետո (օրինակ, 

հունվարի ճշգրտված ցուցանիշը հրապարակվում է մարտ 

ամսին): Հաշվի առնելով ցուցանիշի օպերատիվ պահանջը, 

մինչ հաշվետվության տվյալների վրա հիմնված ցուցանիշի 

ամփոփումը, իրականացվում է աշխատավարձի 

վիճակագրական գնահատում՝ վերջին երեք-չորս 
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տարիների ժամանակագրական շարքերի  վերլուծության  

հիման վրա հաշվարկված գործակիցների միջոցով:  

 5.6 Կշիռների հաշվարկում Կշիռների կիրառման անհրաժեշտություն առաջանում է 

մասնավոր հատվածի փոքր և գերփոքր 

կազմակերպությունների ընտրանքային հետազոտության 

տվյալների գլխավոր համակցության նկատմամբ 

տարածման փուլում (տե՛ս 4.1 ենթակետը): Ընտրանք 

ձևավորելու նպատակով գլխավոր համակցությունը 

շերտավորվում է ըստ ՀՀ մարզային պատկանելիության, 

տնտեսական գործունեության տեսակների և 

աշխատողների թվաքանակով որոշվող չափերի (խոշոր, 

միջին, փոքր և գերփոքր), որից հետո իրականացվում է 

պարզ պատահական շերտավոր ընտրանք: Ընտրված 

շերտերի համար, կախված ընտրանքի ծավալից, 

հաշվարկվում են համապատասխան կշիռներ, որոնք թույլ 

են տալիս ընտրանքային տվյալները տարածել գլխավոր 

համակցության նկատմամբ և ապահովել ամբողջական, 

ներկայացուցչական տվյալներ:  

 5.7 Ագրեգատների 

հաշվարկում 

Մուտքագրված սկզբնական տեղեկատվությունն 

ամփոփվում է ըստ առանձին վիճակագրական 

դասակարգումների (տվյալները խմբավորված ըստ 

մարզային պատկանելիության, տնտեսության ոլորտի, 

հատվածի) և բնութագրիչների (օրինակ՝ սեռի, 

աշխատավարձի չափի), ելնելով տեղեկատվության 

օգտագործողների պահանջարկից և ներքին 

օգտագործման կարիքներից: 

Ընտրանքային հետազոտությամբ հավաքվող 

վիճակագրական տվյալների տարածումից հետո 

հաշվարկվում է ընտրանքային սխալը, որն արտացոլում է 

ցուցանիշի վստահության միջակայքը` «+/-» ընտրանքային 

սխալով: 

 5.8 Տվյալների ֆայլերի 

վերջնականացում 

 

Տվյալների մշակման վերը նկարագրված փուլերի 

ավարտից հետո ձևավորվում է միկրոտվյալների 

միասնական բազա: Համակարգչային ծրագիրը, որի  

Մշակված ալգորիթմների կիրառմամբ, ստացվում են 

ելքային ցուցանիշներ, որոնց համախումբը ձևավորվում է 

գերատեսչության ներքին կարիքների և վիճակագրական 

տեղեկատվություն օգտագործողների պահանջարկի 

հիման վրա:  

Սույն մոդելում ներկայացված վիճակագրական 

արտադրանքների շարքում կան ցուցանիշներ, որոնք 

հիմնականում վերջնական են առաջին իսկ 

հրապարակման ժամանակ և կան ցուցանիշներ, որոնք, 

մինչ վերջնական ճշգրտումը, անցնում են վերանայման մի 

քանի փուլ: Օրինակ, աշխատավարձի տարեկան 

ցուցանիշը վերջնական է համարվում վերանայման 

չորրորդ փուլում: Նախորդ երեք հրապարակումները 

որակվում են օպերատիվ նախնական և վերջնականից 

տարբերվում են ընդգրկվածության և (կամ) ճշտության 

աստիճանով:  

Հրապարակված ցուցանիշի փոփոխության դեպքում 

ճշգրտումն ուղեկցվում է բացատրական 
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ծանոթագրություններով: 

Վերլուծություն   

 6.1 Նախնական 

արդյունքների 

նախապատրաստում 

Ստացված ամփոփ տեղեկատվության հիման վրա 

իրականացվում է վիճակագրական ցուցանիշների 

խմբավորումների, ինդեքսների, ինչպես նաև 

ժամանակային շարքերի կառուցում: Ցուցանիշները 

հաշվարկվում են ինչպես ՀՀ մակարդակով, այնպես էլ՝

խմբավորված ըստ տնտեսական գործունեության 

տեսակների (ՏԳՏՀԴ (խմբ. 2)) 19 բաժինների, 

տնտեսության առանձին ոլորտների և հատվածների, ՀՀ 

մարզերի, տարածքների, գյուղ/քաղաք կտրվածքի, 

սեռային բաշխվածության և այլն: 

 6.2 Արդյունքների 

վավերացում 

Ցուցանիշների ստացման ողջ ընթացքում խստորեն 

պահպանվում են դրանց ստացման մեթոդաբանական 

պահանջները` համաձայն դասակարգումների, 

մեթոդաբանական ուղեցույցների և վիճակագրական 

հաշվետվության ձևի լրացման հրահանգի (տե՛ս նաև 3.4 

«Գործընթացների կարգավորում» ենթակետի 5-րդ և 7-րդ 

կետերը, ինչպես նաև 5.4 «Խմբագրում և իմպուտացիա» 

ենթակետը): 

Ընտրանքային հետազոտությամբ հավաքվող 

վիճակագրական տվյալների։  

 6.3 Արդյունքների 

մեկնաբանում և 

բացատրում 

Ամփոփ ցուցանիշների ստացումից հետո իրականացվում 

է դրանց տրամաբանական վերլուծում` օգտագործելով 

տնտեսությունում տեղի ունեցող տարաբնույթ 

երևույթների ազդեցությունը նշված ոլորտի վրա: 

 6.4 Բացահայտման 

հսկողության կիրառում 

Խստորեն պահպանվում են ինչպես հրապարակման 

ենթակա, այնպես էլ վիճակագրական տեղեկատվության 

օգտագործողների կողմից հայցվող վիճակագրական 

ցուցանիշների գաղտնիությունը, այն է դրանց զերծ լինելը 

անհատական (անվանական) տեղեկություններից,  

համաձայն «Պաշտոնական վիճակագրության մասին 

օրենքի» և 2001 թվականի հունիսի 25-ի «Վիճակագրական 

գաղտնիքի պահպանման կարգը հաստատելու մասին»  ՀՀ 

ՎՊԽ N 53 որոշման (տես` 

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

 
 

6.5 Արդյունքների 

վերջնականացում 

Տարածման ենթակա տեղեկատվությունը 

ստանդարտացվում է՝ վերածվելով աղյուսակի, 

գծապատկերի, դիագրամի, որոնք ուղեկցվում են 

մեթոդաբանության նկարագրությամբ,  

պարզաբանումներով, այլ աղբյուրներին հղումներով, 

պարզ վիճակագրական վերլուծություններով, որոնք 

նպատակ ունեն դյուրինացնելու ցուցանիշի ընկալումը, 

ճիշտ մեկնաբանումը և օգտագործումը:   

Տարածում   

 7.1 Ելքային համակարգերի 

արդիականացում 

Հրապարակման ենթակա բոլոր տվյալները`  

ժամանակային շարքերով հասանելի են համացանցում՝ 

զետեղված տարբեր բաժինների ներքո՝ «Վիճակագրական 

ցուցանիշներ»,«ArmstatBank.am»-ում 

(http://armstatbank.am), որոնք  պարբերաբար թարմացվում 

են:  

 7.2 Տարածման Տարածվող արտադրանքների համար իրականացվում են 

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


 11 

արտադրանքների 

արտադրում 

արտադրման բոլոր քայլերը` բացատրական տեքստի, 

աղյուսակների, գծապատկերների, քարտեզների և այլ  

նյութերի նախապատրաստում,  այդ արտադրանքների 

խմբագրում և դրանց համապատասխանեցում 

հրապարակման ստանդարտներին: 

Վիճակագրական ցուցանիշների վերաբերյալ 

տեղեկատվությունը հայերեն, անգլերեն և ռուսերեն 

լեզուներով հրապարակվում է ներքոհիշյալ տարեգրքերի, 

վիճակագրական ժողովածուների և տեղեկատվական 

ամսական զեկույցների միջոցով.  

1. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-

տնտեսական վիճակը բնութագրող տվյալները 

հիմնական մակրոտնտեսական ցուցանիշների 

վերաբերյալ (ամսական) 
http://www.armstat.am/am/?nid=53&id=486 

2. Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-

տնտեսական վիճակը (ամսական) 

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

3. «Պարենային ապահովություն և աղքատություն» 

վիճակագրական տեղեկագիր (եռամսյակային) 
http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1747 

4. Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք 

http://www.armstat.am/am/?nid=45  

5. Հայաստանի Հանրապետության մարզերը և Երևան 

քաղաքը թվերով (տարեկան)        

http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1607  

6. Հայաստանը թվերով (տարեկան)  

http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1620  

7. Աշխատանքի շուկան Հայաստանի 

Հանրապետությունում (տարեկան) 
http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1732  

8. «Կանայք և տղամարդիկ» վիճակագրական գրքույկ 

(տարեկան) 

http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1487    

 7.3 Տարածման 

արտադրանքների 

թողարկման կառավարում 

Վիճակագրական տեղեկատվության տարածումը 

կատարվում է համապատասխան Արմստատի հնգամյա և 

տարեկան վիճակագրական ծրագրերով նախատեսված 

ժամանակացույցի և Վիճակագրական ցուցանիշների 

թողարկման օրացույցի 

http://armstat.am/file/calendar/Kalendar-am.pdf#page=93:  

Հրապարակված տվյալներում տարբեր պատճառներով 

սխալների բացահայտման դեպքում վիճակագրական 

տեղեկատվությունը կարող է ժամանակավորապես 

հանվել կայքից, ճշգրտումից հետո՝ կրկին ներմուծվել: 

 7.4 Տարածման 

արտադրանքների 

խթանում 

Արմստատի պաշտոնական կայքում ներկայացված 

տարատեսակ տեղեկատվությունը (ցուցանիշներ, 

մեթատվյալներ, իրազեկումներ, ոլորտի վերաբերյալ 

նորություններ, միկրոտվյալների բազաներ և այլն) ոչ 

միայն միջոց է վիճակագրական, այլ նաև՝ Արմստատի 

գործունեության վերաբերյալ տեղեկատվության 

տարածմանը, ինչը խթանում է ոլորտի գործունեության 

արդյունավետության բարձրացմանը: 

 7.5 Օգտագործողների Վիճակագրական տեղեկատվություն օգտագործողների 

http://www.armstat.am/am/?nid=82
http://www.armstat.am/am/?nid=45
http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1607
http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1620
http://www.armstat.am/am/?nid=82&id=1487
http://armstat.am/file/calendar/Kalendar-am.pdf#page=93
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աջակցության 

կառավարում 

կողմից չհրապարակվող ցուցանիշների վերաբերյալ 

տեղեկատվության պաշտոնական հայցման դեպքում 

հնարավորության սահմաններում իրականացվում է 

լրացուցիչ  ցուցանիշների հաշվարկ և տրամադրում 

նրանց` միաժամանակ պահպանելով վիճակագրական 

տեղեկատվության նկատմամբ գաղտնիության սկզբունքը: 

Հիմք ընդունելով օգտագործողների կողմից առավել 

հաճախ  հայցվող (չհրապարակվող) տեղեկատվության 

վերլուծության արդյունքում վերանայվում է հաշվարկվող 

և (կամ) հրապարակվող ցուցանիշների շրջանակը: 

Գնահատում   

 8.1 Գնահատման 

միջոցների հավաքում 

Աշխատավարձի վիճակագրության բիզնես-գործընթացի 

կատարելագործման տեսանկյունից որպես գերակա 

խնդիր սահմանված է տեղեկատվության հավաքման 

ավանդական ձևից անցում կատարել առավել առաջադեմ՝ 

վարչական վիճակագրական գործիքի կիրառմանը: 

 8.2 Գնահատման 

իրականացում 

8.1-ում նշված խնդիրը լուծելու նպատակով միջազգային 

փորձագետների աջակցությամբ տրվել է գործընթացի 

մեկնարկը:   

 8.3 Գործողությունների 

ծրագրի համաձայնեցում 

Աշխատավարձի վիճակագրության վարչական 

վիճակագրական գործիքի կիրառման նպատակով 

նախատեսվում են աշխատանքային հանդիպումներ, 

քննարկումներ վարչական մարմնի մասնագետների հետ՝ 

հստակեցնելու վերջինիս նպատակահարմարությունը,  

գործընթացի հետ կապված խնդիրները և դրանց լուծման 

հնարավորությունները:   

 


