
Որակի հռչակագիր Թափուր աշխատատեղեր 

 

Ընդհանուր տեղեկատվություն վիճակագրական արտադրանքի մասին 

0.1 Անվանումը Թափուր աշխատատեղեր 

0.2 Ոլորտը Աշխատանքի գին 

0.3 Պատասխանատու 
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անձը և այլն 

Արմստատ 

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին 

Բաժնի պետ 

Լուսինե Քալանթարյան 

Հայաստանի Հանրապետություն, 0010, ք. Երևան, Հանրապետության 

պող., Կառավարական տուն 3 

Հեռախոս` +374 11 58 78 29 
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0.4 Նպատակը և 

պատմությունը 

Տնտեսության տարբեր ոլորտներում թափուր աշխատատեղերի 

քանակի և դրանց փոփոխության վերաբերյալ տեղեկատվության 

ապահովումն է: 

 

Թափուր աշխատատեղերի վիճակագրական դիտարկումն 

իրականացվել է 1990-ական թվականներից: 

0.5 Օգտագործողները և 

կիրառումը 

Հիմնական օգտագործողներն են պետական կառավարման և                 

տեղական ինքնակառավարման մարմինները, գործարար համայնքը, 

հասարակական, գիտակրթական զանգվածային լրատվամիջոցները, 

միջազգային կազմակերպությունները և ֆինանսական 

կազմակերպությունները: 

Ցուցանիշը կիրառվում է ոչ միայն աշխատանքի շուկայի, այլ նաև 

սոցիալ-տնտեսական բնույթի ռազմավարությունների մշակման, 

մարտավարական խնդիրների լուծման, կրթական համակարգի, 

բիզնես միջավայրի վերլուծության, սոցիալ-տնտեսական զարգացման 

միտումների բացահայտման և այ նպատակներով: 

0.6 Տեղեկությունների 

աղբյուրները 

Ցուցանիշի կազմման աղբյուրներն են.  

ա) «Աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» 

պետական վիճակագրական հաշվետվության միջոցով 

իրավաբանական անձանցից, պետական և համայնքային 

մարմիններից տարեկան պարբերականությամբ հավաքվող 

տեղեկությունները. 

բ) «Առևտրային փոքր և գերփոքր կազմակերպություններում 

աշխատողների թվաքանակի և աշխատավարձի մասին» պետական 

վիճակագրական հետազոտության հարցաթերթի միջոցով 
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իրավաբանական անձանցից տարեկան պարբերականությամբ 

հավաքվող տեղեկությունները. 

գ) վարչական ռեգիստրից` ՀՀ աշխատանքի և սոցիալական հարցերի 

նախարարության «Զբաղվածության պետական գործակալություն»-

ից (ԶՊԳ), ամփոփ վիճակագրական հաշվետվության միջոցով ԶՊԳ 

հետ համագործակցող գործատուներից ամսական 

պարբերականությամբ հավաքվող տեղեկությունները: 

0.7 Տվյալների հավաքման 

իրավական 

լիազորությունը 

Տվյալները հավաքվում են «Պաշտոնական վիճակագրության մասին» 

օրենքի և «Հնգամյա վիճակագրական ծրագրի» հիման վրա, ինչպես 

նաև ՀՀ վիճակագրության պետական խորհրդի 2016թ. հունիսի 20-ի 

«Վիճակագրական տվյալների հավաքման կարգը հաստատելու 

մասին» թիվ 05-Ն և «Տարեկան վիճակագրական ծրագիրը 

հաստատելու մասին» որոշումների հիման վրա: 

0.8 Ռեսպոնդենտների 

(սկզբնական 

տեղեկություններ 

ներկայացնողների) 

ծանրաբեռնվածությունը 

Ռեսպոնդենտների ծանրաբեռնվածություն չի հաշվարկվում: 

1 Բովանդակություն 

1.1 Բովանդակության 

նկարագիրը 

Թափուր (ազատ) աշխատատեղերի թիվը բնեղեն ցուցանիշ է, որը    

բնութագրում հաշվետու ժամանակահատվածում գործատուի կողմից 

պահանջվող աշխատողներ թվաքանակը՝ նրանց լրիվ 

զբաղվածություն ապահովելու պայմանով: 

1.2 Վիճակագրական 

հասկացություններ 

Հասկացություններ 

 

Ցուցանիշի սահմանումը համապատասխանում է միջազգային 

մեթոդաբանությանը: 

 

Թափուր աշխատատեղը հաշվետու ժամանակահատվածում 

չզբաղեցված պաշտոն է, որը գործատուն՝ ակտիվ քայլեր 

ձեռնարկելով փորձում է անմիջապես կամ մոտ ապագայում լրացնել 

կազմակերպությունից դուրս գտնվող համապատասխան 

մասնագետով՝ չբացառելով տվյալ պաշտոնում կազմակերպության 

ներսում հարմար թեկնածուի նշանակման հնարավորությունը: 

 

Թափուր չի համարվում այն աշխատատեղը, որը պետք է լրացվի 

բացառապես կազմակերպության ներքին ռեսուրսից: 

 



Ակտիվ քայլեր են համարվում տեղեկատվության 

տարածման/իրազեկման տարբեր միջոցներով տրվող 

հայտարարությունները զբաղվածության ծառայությունների 

ներկայացվող թափուր աշխատատեղերի պահանջվող 

աշխատողների, վերաբերյալ հայտերը: 

 

Թափուր աշխատատեղերի թիվը հաշվետ ժամանակահատվածում 

նոր ստեղծված կամ թափուր դարձած և չզբաղեցված 

աշխատատեղերի հանրագումարն է, որի լրացման համար 

գործատուն կատարում է ակտիվ քայլեր: 

 

Ընդգրկվածությունը 

 

Վիճակագրական դիտարկումները ներառում են պետական և 

մասնավոր հատվածների վիճակագրական նպատակով խոշոր, 

միջին, փոքր և գերփոքր համարվող կազմակերպությունները: 

 

Վարչական ռեգիստրից տեղեկատվություն ստացվում է սեփական 

ցանկությամբ ԶՊԳ-ին թափուր աշխատատեղերի մասին հայտ 

ներկայացնող գործատուներից: 

 

Ըստ ճյուղային դասակարգման վիճակագրական դիտարկումներով 

ընդգրկված են Տնտեսական գործունեության տեսակների 

Հայաստանի դասակարգչի (ՏԳՏՀԴ խմբ. 2) 21 բաժիններից 19-ը: 

Ներառված Բաժին T-ն (Տնային տնտեսությունների գործունեությունն 

որպես գործատու-տնային տնտեսություններում չտարբերակված 

ապրանքների և ծառայությունների արտադրություն սեփական 

սպառման համար), ինչը պայմանավորված է այդ գործունեությամբ 

զբաղվող կազմակերպությունների փոքր լինելու հանգամանքով: 

Ներառված չէ նաև Բաժին Ս-ն (Օտարերկրյա 

կազմակերպությունների գործունեություն), ինչը պայմանավորված է 

այդ կազմակերպությունների ոչ ռեզիդենտ լինելու հանգամանքով: 

 

Վարչական ռեգիստրից ստացված տեղեկատվությամբ ներառված են 

ՏԳՏՀԴ բոլոր բաժինները: ՏԳՏՀԴ խմբ. 2-ը մշակված է ԵՄ 

վիճակագրական ծառայության կողմից հաստատված Տնտեսական 

գործունեության տեսակների դասակարգչի` NACE Rev  2.-ի, հիման 

վրա: 

 



Ըստ զբաղվածության կարգավիճակի տեղեկատվությունը 

վերաբերում է միայն վարձու աշխատողներին: 

 

Ըստ աշխարհագրական ընդգրկվածության ներառված են ՀՀ մարզերը 

և քաղաք Երևանը: 

 

Փոփոխականները 

 

Վիճակագրական դիտարկումներով հաշվարկվում է թափուր 

աշխատատեղերի ընդհանուր թիվը (աշխատողների պահանջարկը): 

 

Վարչական ռեգիստրից ստացված տեղեկատվությամբ առկա են 

տվյալներ թափուր աշխատատեղերի ընդհանուր թվի 

(աշխատողների պահանջարկը) և աշխատողների պահանջարկի 

վերաբերյալ հայտ ներկայացնող գործատուների թվի վերաբերյալ: 

Հաշվարկվում է նաև մեկ թափուր աշխատատեղի 

ծանրաբեռնվածությունը: 

 

Մեկ թափուր աշխատատեղի ծանրաբեռնվածությունը հաշվարկվում 

է ԶՊԳ-ում հաշվառված աշխատանքային գործունեությամբ չզբաղված 

քաղաքացիների թվաքանակի և գործատուների կողմից նույն 

ծառայությանը հայտնած թափուր աշխատատեղերի քանակի 

հարաբերությամբ: 

 

Վիճակագրական դիտարկումներով ցուցանիշը հաշվարկվում է ՀՀ 

մակարդակով՝ խմբավորված ըստ տնտեսական գործունեության 

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

հատվածների և ՀՀ մարզերի: Վարչական ռեգիստրից ստացվա 

տեղեկատվությամբ ցուցանիշներ հաշվարկվում են ՀՀ մակարդակով 

խմբավորված ըստ տնտեսակա գործունեության տեսակների (ՏԳՏՀԴ 

(խմբ. 2) բոլոր բաժինների, տնտեսության հատվածների բանվորական 

և ոչ բանվորակա մասնագիտությունների և ՀՀ մարզերի, ք Երևանի: 

 

Տվյալների սեզոնային ճշգրտում չ իրականացվում: 

2.  Ժամանակայնություն 

2.1 Հաշվետու 

ժամանակահատվածը 

Ցուցանիշը վերաբերում է վիճակագրական դիտարկմանը նախորդող 

օրացուցային տարվան: 

2.2 Հրապարակման 

ամսաթիվը 

Վարչական աղբյուրից ստացված տվյալներ հարապարակվում են   

ամսական պարբերականությամբ՝ հաշվետու ժամանակաշրջանին 



հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը: 

2.3 Ճշտապահություն Ցուցանիշը հաշվարկվում է տարեկան ծրագրերով հրապարակման 

ժամանակացույցին համապատասխան և սահմանված ժամկետներից 

ուշացումներ չեն արձանագրվել: 

2.4 Հաճախականությունը Ամսական, տարեկան 

3 .Ճշգրտություն 

3.1 Ընդհանուր 

ճշգրտություն 

Հիմնական տեղեկատվությունը հավաքվում է ինչպես 

իրավաբանական անձանցից, այնպես էլ պետական և համայնքային 

մարմիններից: Ընդ որում, խոշոր և միջին կազմակերպությունները, 

պետական և համայնքային մարմինները դիտարկման մեջ 

ընդգրկված են համատարած, իսկ մնացած կազմակերպությունները` 

ընտրանքային կարգով: Ընտրանքի գլխավոր համակցությունը 

ձևավորվում է բիզնես ռեգիստրի հիման վրա և ստրատիֆիկացվում 

ըստ մարզերի, գործունեության տեսակների և աշխատողների 

թվաքանակով որոշվող խմբերի: Գլխավոր համակցությունը կազմում 

է մոտ 10000 կազմակերպություն: Ընտրանքի ծավալը որոշվում է 

առկա ռեսուրսներից ելնելով, կազմում է 30-30 % և ստրատաների մեջ 

բաշխվում համաձայն օպտիմալ բաշխման Նեյմանի բանաձևի: 

 

3.2 Անճշտության 

աղբյուրները 

Դիտարկման ընթացքում առաջացող անճշտությունների աղբյուր 

կարող են հանդիսանալ ընտրանքի սխալը, տեղեկություն 

տրամադրողների կողմից պատասխանների բացակայությունը, 

բիզնես ռեգիստրում առկա տեղեկատվության անճշտությունները 

(գործունեության տեսակի ոչ ճիշտ որոշումը կամ դրա 

փոփոխությունը տարվա ընթացքում) և այլն: Ներկայացվող 

տվյալները ենթարկվում են բազմափուլ ստուգման, որը սկսում է 

տարածքային վիճակագրական տորաբաժանումից և ավարտվում 

Արմստատի գլխավոր գրասենյակում: Բացի դրանից տվյալների 

մշակման համակարգչային ծրագիրը կատարում է ներկայացված 

տեղեկատվության տրամաբանական և թվաբանական ստուգում: 

Անհրաժեշտության դեպքում լրացուցիչ կապ է հաստատվում 

հաշվետվություն ներկայացնողների հետ: Վիճակագրական 

տվյալների չներկայացման դեպքում հնարավորինս կրկնվում են 

նախորդ ժամանակաշրջանի տվյալները կամ վերականգնվում՝ հիմք 

ընդունելով 12 ամսիսների տվյալները: 

 

3.3 Ճշգրտության 

չափումները/ 

Ցուցանիշը և դրա հաշվարկման համար անհրաժեշտ տվյալները 

համեմատվում են նաև նախորդ տարվա հետ: Մեծ շեղումների 



չափելիությունը առկայության դեպքում լրացուցիչ կապ է հաստատվում 

հաշվետվություն ներկայացնող պատասխանատու անձանց հետ 

Անհրաժեշտության դեպքում կարող են ճշգրտվել նաև նախորդ 

ժամանակաշրջանի տվյալները, որոնք ուղեկցվում են 

համապատասխան բացատրական ծանոթագրություններով: 

4 .Համադրելիություն 

4.1 Ժամանակագրական 

համադրելիություն 

ԶՊԳ տվյալներում փոփոխության է ենթարկվել ճյուղային 

դասակարգումը: Մինչև 2006թ. ցուցանիշը ներկայացվել է 

Ժողովրդական տնտեսության ճյուղերի համամիութենական 

դասակարգչին (ԺՏՃՀԴ) համապատասխան: 2006-2009թթ. ցուցանիշը 

ներկայացվել է համաձայն ՏԳՏՀԴ խմբ.1-ի, իսկ 2010թ.՝ ըստ ՏԳՏՀԴ 

խմբ.2-ի: 

 

Ժամանակագրական շարքերում տվյալների ճյուղային կառուցվածքի 

համադրելիության նպատակով անցումային տարիների 

ցուցանիշների վերահաշվարկ չի իրականացվել: 

4.2 Համադրելիությունն այլ 

վիճակագրության հետ 

Առկա չէ 

Զուգահեռաբար համեմատվում են «Աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատավարձի մասին» պետական վիճակագրական 

հաշվետվության, «Առևտրային փոքր և գերփոքր 

կազմակերպություններում աշխատողների թվաքանակի և 

աշխատավարձի մասին» պետական վիճակագրական 

հետազոտության և ԶՊԾԳ տվյալները՝ հաշվի առնելով 

մեթոդաբանական որոշ տարբերությունների առկայությունը: 

4.3 Նախնական և 

վերջնական 

վիճակագրության միջև 

փոխկապվածությունը 

Հրապարակվում է վերջնական ցուցանիշը Ամսական ցուցանիշը 

հրապարակվում է հաշվետու ժամանակաշրջանին (ամսվան) 

հաջորդող ամսվա վերջին աշխատանքային օրը, իսկ տարեկանը՝ 

հաշվետո ժամանակաշրջանին (տարվան) հաջորդող չորրորդ 

եռամսյակում: 

Առանձին դեպքերում սկզբնական տվյալները կարող են վերանայվել 

կազմակերպության կողմից ներկայացված ճշգրտումների և (կամ այլ 

ստուգաճշտումների հիման վրա: 

 

Հրապարակված ցուցանիշի փոփոխության դեպքում ճշգրտումն  

ուղեկցվում  է բացատրական ծանոթագրություններով: 

Ցուցանիշը ներկայացվում է ամսական և տարեկան 

հրապարակումներում: 

5 .Մատչելիություն 



5.1 Տարածման ձևաչափ Հրապարակումներ 

Ամսական հրապարակումներ 

«Հայաստանի Հանրապետության սոցիալ-տնտեսական վիճակը» 

տեղեկատվական ամսական զեկույց (հայերեն և ռուսերեն):  

Տարեկան հրապարակումներ 

«Հայաստանի վիճակագրական տարեգիրք» (հայերեն, ռուսերեն և 

անգլերեն). 

«Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում» 

վիճակագրական ժողովածու (հայերեն և անգլերեն). 

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

Ինտերնետային հասցե 

Հրապարակումների էլեկտրոնային տարբերակները հասանելի են 

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

http://www.armstat.am/am/?nid=82։  

5.2 Հիմնական նյութերը. 

Պահպանումն ու 

կիրառելիությունը 

Ցուցանիշի հաշվարկման համար անհրաժեշտ սկզբնական 

տվյալները պահպանվում և արխիվացվում են համապատասխան 

կարգով՝ ինչպես թղթային, այնպես էլ էլեկտրոնային` տվյալների 

շտեմարանի տեսքով: 

5.3 Փաստաթղթավորում Առկա է տեղեկատվություն Ընդհանուր վիճակագրական բիզնես-

գործընթացի մոդելի համաձայն հետևյալ հասցեով՝ 

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

5.4 Այլ տեղեկատվություն Ցուցանիշների հրապարակումն ուղեկցվում է մեթոդաբանության 

նկարագրությամբ, որն առավել մանրամասն ներկայացված է 

«Աշխատանքի շուկան Հայաստանի Հանրապետությունում» 

վիճակագրական ժողովածուում: 

6. Լրացուցիչ փաստաթղթավորում 

6.1  Լրացուցիչ փաստաթղթավորում առկա չէ: 

 

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

