
Աշխատուժի հետազոտություն (տարեկան)-  Փուլ 1 Կարիքների ձևակերպում
Ենթագործընթաց 1.1 Կարիքների բացահայտում

Փուլի պատասխանատուներ
1.1

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք  Կարիքները բացահայտված են
կարիքների բացահայտմանը

Ենթագործընթաց 1. 2 Խորհրդակցում և կարիքների հաստատում
1.2

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ  ենք 
խորհրդակցելուն  Խորհրդակցումը և կարիքների
և կարիքների  հաստատումն իրականացված են
հաստատմանը

Ենթագործընթաց 1.3 Արտադրանքի նպատակների սահմանում

1.3

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Վիճակագրական տեղեկատվության 

Վիճակագրականտեղեկատվություն
օգտագործողների կարծիքը` կապված
հնգամյա ևտարեկան վիճակագրական

Նոր ցուցանիշների
ընդգրկում

Հայաստանում Աշխատուժի
հետազոտություննառաջին անգամ
իրականացվել է 1996-1998թթ.` ՄԱԿ-ի
զարգացման ծրագրի շրջանակում, 
իսկ կանոնավոր
պարբերականությամբ` 2001թ.-ից` 
Տնային տնտեսությունների
կենսապայմաններիամբողջացված
հետազոտության (ՏՏԿԱՀ) հետ
ինտեգրացված: 

ՀՀաշխատանքի շուկայի վերաբերյալ
համակողմանիտեղեկատվության
ապահովումն է և այն բնութագրող
հիմնական ցուցանիշների
քանակական գնահատումը

Հաշվի առնելով երկրի աշխատանքի
շուկայի վերաբերյալ առավել
համակողմանիև հնարավորինս
մանրամասնեցվածտվյալների
առկայության կարևորությունը, ՀՀ
կառավարությանֆինանսական
աջակցությամբ 2014թ. հունվարից
իրականացվում է ՏՏԿԱՀ-ից
առանձնացվածԱշխատուժի

Միջազգային համագործակցության
շրջանակումպարբերաբար
իրականացվում են նաև միանվագ
թեմատիկ հետազոտություններ՝
աշխատանքային միգրացիայի, 
աշխատանքի շուկայում
երիտասարդների, երեխաների
աշխատանքի, ոչ ֆորմալ
զբաղվածությանխնդիրների առավել
խորացված ուսումնասիրության

Վիճակագրական տեղեկատվության 
տարածման բաժին

Պատրաստ ենք Արտադրանքի նպատակները 
արտադրանքի սահմանված են
նպատակների 
սահմանմանը

Ենթագործընթաց 1. 4 -Հասկացությունների որոշում
1.4

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Հասկացությունները
հասկացությունների  որոշված են
որոշմանը

Ենթագործընթաց 1. 5 Տվյալների առկայության ստուգում

1.5

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք 
տվյալների    Ստուգումն ավարտված է
առկայության 
ստուգմանը

Ենթագործընթաց 1.6 Բիզնես մոդելի նախապատրաստում
1.6

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք բիզնես Բիզնես մոդելն առկա է
մոդելի նախապատրաստմանը

Օգտագործողներիպահանջմունքների ուսումնասիրություն աշխատանքային
քննարկումների, վիճակագրական ծրագրերի նախագծերի վերաբերյալ
ստացված մեկնաբանությունների, Արմստատի պաշտոնական կայքում առկա
"Օգտագործողների բավարարվածության հետազոտության" հարցաթերթի
միջոցով

Աշխատուժի հետազոտության
մեթոդաբանությունը
խարսխված են ԱՄԿ
մեթոդաբանությանհիման
վրա` Եվրոստատի կողմից
մշակված մեթոդաբանությամբ

Նոր ցուցանիշների ներդրման և
մշակմանանհրաժեշտությունը
պայմանավորված է ՀՀ-ում
աշխատանքի շուկան բնութագրող
ցուցանիշների նկատմամբ
վիճակագրականտեղեկատվության
օգտագործողների շրջանում մեծ և
աճող պահանջով:

Հաշվետվական ձևի և
դրա լրացման
հրահանգի ընդունում
ՀՀ ՎՊԽկողմից

Ուսումնասիրվում է այլ
պետությունների և տարբեր
միջազգային
կազմակերպությունների
կողմիցանցկացվող
հետազոտությունների

Աշխատանքային
քննարկումներտարբեր
շահագրգիռ մարմինների, 
օգտագործողների և
միջազգային փորձագետների

Տվյալների հավաքումն իրականացվում է ՀՀ
ՎՊԽ կողմից հաստատված «Աշխատուժի
հետազոտության հարցաթերթի» հիման
վրա` համապատասխանտարեկան ու
հնգամյա վիճակագրական ծրագրերի

Տեղեկատվությանհավաքման
համարառկա չեն այլ վարչական և ոչ
վիճակագրականաղբյուրներ



Աշխատուժի հետազոտություն (տարեկան)- Փուլ  2 Նախագծում
Ենթագործընթաց 2.1 Արդյունքների նախագծում

2.1
Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Արդյունքները 
արդյունքների նախագծված են
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2. 2 Փոփոխականների նկարագրությունների նախագծում
2.2

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք 
փոփոխականների Փոփոխականները նկարագրված են
նկարագրությունների 
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2.3 Տվյալների հավաքման նախագծում

2.3
Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Վիճակագրական
տեղեկատվության հավաքումն
իրականացվում է ՀՀ ՎՊԽ

Տեղեկատվության
հավաքումն

Տվյալները հավաքվում են
հարցաթերթի միջոցով

ՀՀ ՎՊԽ որոշումների
հիման վրա

Հնգամյա և տարեկան
վիճակագրական ծրագրերը
հաստատելու մասին
որոշումների հիման վրա

ՀՀ "Պաշտոնական
վիճակագրության մասին"  
օրենքի հիման վրա

Ցուցանիշների
հավաքման նպատակով
կիրառվում է նաև
«Զբաղմունքների
դասակարգիչ»-ը

ՏՏ 15-75 տարեկանանձինք` 
տարեկան 33000 անձանց
ընդգրկմամբ (ՏՏ ուղղակի
այցելությամբ)` ընտրանքի
համար օգտագործելով ՏՏ
հասցեներիամբողջական
բազան:

Ցուցանիշների հավաքման
նպատակով կիրառվում է
Տնտեսական
գործունեության
տեսակների դասակարգչի
2-րդխմբավորումը

ՀՀ ՎՊԽ 2016թ.  հունիսի 20-ի
«Վիճակագրական տվյալների
հավաքման կարգը հաստատելու
մասին» թիվ 05-Ն որոշման հիման
վրա

ՀՀ ՎՊԽ 2017թ. նոյեմբերի 13-ի «Աշխատուժի
հետազոտություն»  հարցաթերթը հաստատելու մասին
թիվ 33-Աորոշման վրա: 

Պատրաստ ենք Տվյալների հավաքումն 
տվյալների ավարտված է
հավաքման 
նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2. 4  Գլխավոր համակցության և ընտրանքի նախագծում
2.4

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Գլխավոր համակցությունն
գլխավոր առկա է և ընտրանքը
համակցության նախագծված է
 և ընտրանքի նախագծմանը

Ենթագործընթաց 2. 5 Մշակման և վերլուծության նախագծում

2.5
Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք 
մշակման և Մշակումն ու 
վերլուծության վերլուծությունն 

նախագծմանը ավարտված են

Ենթագործընթաց 2.6 Արտադրության համակարգերի և գործընթացի նախագծում
2.6

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Արտադրության  
արտադրության համակարգերը և 
համակարգերի գործընթացն
և գործընթացի նախագծմանը  իրականացված են

իրականացվում է ՀՀ ՎՊԽ
կողմից հաստատված
«Աշխատուժի հետազոտության» 
հարցաթերթի միջոցով

հավաքումն
իրականացվում է
ընտրանքային
եղանակով

Հետազոտության
նպատակովիրականացվել է
ըստ մարզերի
ստրատիֆիկացված
(շերտավորված) 
երկաստիճան ընտրանք՝
սիստեմատիկ հավանական
ընտրանքի մեթոդով

Հետազոտությունն
անց է կացվում ողջ
տարվա ընթացքում` 
ռոտացիոն
սկզբունքով

Գլխավոր համակցության նախագծումն
իրականացվում է երևույթի վերաբերյալ
ամբողջականտեղեկատվություն
ապահովելու համար: Այդ նպատակով
վերջին մարդահամարի տվյալների
հիման վրա ստեղծվում է բոլոր
մասնավոր տնայինտնտեսությունների
հասցեների բազա՝ ձևավորելով
գլխավոր համակցությունը

Տեղեկատվության
հավաքումից հետո
վիճակագրական
ցուցանիշները ենթարկվում են
տրամաբանականև
թվաբանական ստուգումների

Անհրաժեշտությանդեպքում նաև
տեղեկատվություն ներկայացնող
համապատասխան հարցազրուցավարների
կամանմիջապեստնային տնտեսությունների
հետ կապ հաստատելու միջոցով, 
իրականացվում են համապատասխան
ճշգրտումներ

Տեղեկատվությանհավաքումից մինչև դրա
հրապարակումն իրականացվում են
նախապատրաստականաշխատանքներ

Հետազոտության իրականացումը
վերահսկվում է համակարգողի և
խմբավարների կողմից

Հետազոտության դաշտային աշխատանքների
իրագործման համար կազմավորվում է
հարցազրուցավարից և խմբավարից բաղկացած



Աշխատուժի հետազոտություն (տարեկան) - Փուլ 3 Կառուցում
Ենթագործընթաց 3.1 Հավաքման գործիքի կառուցում

3.1

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Տվյալների 
հավաքման  գործիքի հավաքման 
կառուցմանը գործիքն առկա է

Ենթագործընթաց 3. 2 Գործընթացի բաղադրիչների կառուցում կամ ամրապնդում
3.2

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Գործընթացի բաղադրիչները
գործընթացի կառուցված կամ 
բաղադրիչների ամրապնդված են
կառուցմանը կամ
ամրապնդմանը

Ենթագործընթաց 3. 3 Տարածման բաղադրիչների կառուցում կամ ամրապնդում

3.3
Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ  ենք Տարածման բաղադրիչները
տարածման կառուցված կամ
բաղադրիչների  ամրապնդված են
կառուցմանը կամ
ամրապնդմանը

Ենթագործընթաց 3. 4  Գործընթացների կարգավորում
3.4

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Տեղեկատվության
տարածում` մասամբ
եռամսյակային և
տարեկան
պարբերականությամբ

Թղթայինտարբերակ

Ըստտարեկան
վիճակագրական
ծրագրի

Էլեկտրոնային
տարբերակ

Վիճակագրական
արտադրանքների
ստացում

Ընտրանքի նախագծում

Տվյալների թվաբանական ևտրամաբանական
ստուգումներ և ուղղումներ

Տվյալների հավաքում

Էլեկտրոնայինտարբերակ

Տեղեկատվության հավաքման
իրականացման համար
անհրաժեշտ «Աշխատուժի
հետազոտության» հարցաթերթը և
լրացման կարգի վերաբերյալ

Թղթայինտարբերակ

Առկաեն
տեղեկատվության
ստուգաճշտման
մեթոդական
ցուցումներ և

Մուտքագրման
ծրագրային փաթեթում
առկաէ մուտքագրված
տվյալների
ստուգումների համար
անհրաժեշտ
գործիքներ

Հանրագումարների, 
տրամաբանական կապերի
ստուգում

Մարզիև բնակավայրի
կոդերի
համապատասխանությանև
այլ ավտոմատ ստուգումների
համակարգեր

Պատրաստ ենք Գործընթացների 
գործընթացների կարգավորումն
կարգավորմանը իրականացված է

Ենթագործընթաց 3. 5 Արտադրության համակարգի փորձարկում

3.5

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Արտադրության
արտադրության համակարգը 
համակարգի փորձարկված է
փորձարկմանը

Ենթագործընթաց 3.6  Վիճակագրական բիզնես գործընթացի փորձարկում
3.6

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Վիճակագրական 
վիճակագրական բիզնես բիզնես գործընթացը
գործընթացի փորձարկմանը փորձարկված է

Ենթագործընթաց 3.7 Արտադրության համակարգի վերջնականացում
3.7

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք արտադրության Արտադրության 
համակարգի վերջնականացմանը համակարգը 

վերջնականացված է

Ամսականմիկրոտվյալների ինտեգրումև կշռում

Տվյալների կոդավորում և մուտքագրում

Մեթոդաբանությանփոփոխությամբ
պայմանավորված վերանայվում է
հետազոտության գործիքակազմը՝
հանգեցնելով մուտքագրման ծրագրի, 
ցուցանիշների կազմի և բովանդակության
փոփոխության

Իրականացվում է
հետազոտության գործիքների
թեստավորում, իսկփոփոխված
ցուցանիշների դեպքում՝
վերահաշվարկ՝
ժամանակագրական շարքի
համադրելիության նպատակով

Ցուցանիշի բիզնես
գործընթացի
փորձարկման
ամփոփում

Հետազոտության
հարցաթերթում
ցուցանիշի ընդգրկում

Ցուցանիշի դաշտային
փորձաքննություն

Ռեսպոնդենտների
կողմից ցուցանիշի
տրամադրման
հնարավորություն

Ռեսպոնդենտների կողմից
ցուցանիշի ընկալման
փորձարկում

Մեթոդաբանական
պարզաբանումների կազմում
ևտրամադրում
վիճակագրական
տեղեկատվություն
տրամադրողներին

Տվյալների վերլուծություն և բաց թողնված տվյալների
վերականգնում (իմպուտացիա)

Տվյալների վավերացում

Նորփոփոխականներիև ցուցանիշների հաշվարկ

Ելքային աղյուսակների ստացում

Ստացվածամփոփտեղեկատվության համեմատություն
համապատասխան ժամանակայինի շարքերի հետ

Տվյալների բազայի պաշտպանում, արխիվացում և պահպանում

Ցուցանիշներիստանդարտացում ևաղյուսակավորում

Միկրոտվյալների և տվյալների տարածում



Աշխատուժի հետազոտություն (տարեկան) - Փուլ 4 Հավաքում
Ենթագործընթաց  4.1 Գլխավոր համակցության և ընտրանքի ձևավորում
4.1

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Համակցությունն առկա է
 համակցության ձևավորմանը

Ենթագործընթաց  4.2 Հավաքման կազմակերպում
4.2
Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Համապատասխան մարզային վարչություններ
Պատրաստ ենք Հավաքումը կազմակերպված է
հավաքման կազմակերպմանը

Ենթագործընթաց 4.3 Հավաքման իրականացում
4.3

 Երևան քաղաքի   վարչության  
ստորաբաժանումներ

Համապատասխան մարզային վարչություններ

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին
Պատրաստ ենք սկսելու հավաքումը Հավաքումն ավարտված է

Ենթագործընթաց 4.4 Հավաքման վերջնականացում
4.4

Վիճակագրական
տեղեկատվության
հավաքումն
իրականացվում է

ՀՀ ՎՊԽ 2016թ.  հունիսի 20-
ի «Վիճակագրական
տվյալների հավաքման
կարգը հաստատելու մասին» 
թիվ 05-Ն որոշում

Վիճակագրական
հաշվետվությունը ստանալով
հարցազրուցավարըպարտադիր
նայում է հաշվետվության ձևում
լրացված բոլոր կոդերի և
ռեկվիզիտների իսկությունը

Մարդահամարի ընթացքումտեղեկատվության հավաքման
համատարած դիտարկման արդյունքում ձևավորվում է
տեղեկատվության գլխավոր համակցությունը, որն իր մեջ
ներառում է մասնավոր տնայինտնտեսությունների
հասցեների հավաքված վիճակագրական

Հարցաթերթերիև դրա լրացման
հրահանգիտպագրության
պատվերի ձևավորում, դրանց
տպագրություն

Ձևերի և հրահանգների
ներբեռնումԱրմստատի
կայքից

Հարցաթերթերի բաշխում
համապատասխան
հարցազրուցավարներին

Աշխատանքի վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք հավաքման Հավաքումը 
վերջնականացմանը վերջնականացված է

Թվաբանական կամ
տրամաբանական
ստուգում

Ներդնում
էլեկտրոնային
միջավայր

Տեղեկատվության
մուտքագրումն
իրականացվում է
մեխանիկական
մուտքագրման



Աշխատուժի հետազոտություն (տարեկան) -  Փուլ  5 Մշակում
Ենթագործընթաց 5.1 Տվյալների ինտեգրում

5.1
Համապատասխան մարզային 
վարչություններ

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք տվյալների Տվյալներն 
ինտեգրմանը ինտեգրված են

Ենթագործընթաց 5. 2 Դասակարգում և կոդավորում
5.2

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Դասակարգումը և կոդավորումն 
դասակարգմանը իրականացված են
և կոդավորմանը

Ենթագործընթաց 5.3 Վերանայում և հաստատում

5.3
Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Վերանայումը և հաստատումն 
վերանայմանը և իրականացված են
 հաստատմանը

Ենթագործընթաց 5. 4 Խմբագրում և իմպուտացիա
5.4

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Իրականացվում է
տնային
տնտեսությունների
գործունեության
հիմնականտեսակի
կոդավորման
աշխատանքներ` 
համաձայն

Զբաղմունքների դասակարգչի» 
(ISCO-88)

Բաց
թողնված/չպատասխանված
տվյալները վերականգնվում են
նույն կամ նման բնութագրեր
ունեցող ռեսպոնդենտի

Հետազոտությանտվյալները
խմբավորվում են ելնելով
փոխկապակցված
փոփոխականների
տրամաբանական կապերից

Համապատասխան
տեղեկատվության
ստացում Արմստատի
մարզային
վարչություններից

Տեղեկատվության
միավորում մեկ
միասնական
տվյալների բազայում

Թերի կամ
աղավաղումներով
ներկայացված
տեղեկատվության

Ոչ ճիշտ կոդավորված
տեղեկատվության
համապատասխանեցում
նախապես հաստատված
դասակարգիչների

Տվյալների հավաքում մարզային
վարչություններից

«Տնտեսականգործունեության
տեսակներիդասակարգիչի 2-րդ
խմբագրության» (NACE, rev 2)

Զբաղվածությանկարգավիճակի
միջազգային դասակարգչի» (ICSE-93)

Մարզային և հաշվային
տեղամասերի
կոդավորումն
իրականացվում է
համաձայն նախապես

Պատրաստ ենք Խմբագրումը և իմպուտացիան 
խմբագրմանը և կազմակերպված են
 իմպուտացիային

Ենթագործընթաց 5. 5 Նոր փոփոխականների և միավորների ստացում

5.5

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք նոր Փոփոխականները և միավորները 
փոփոխականների ստացված են
և միավորների 
ստացմանը

Ենթագործընթաց 5.6  Կշիռների հաշվարկում
5.6

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Կշիռները հաշվարկված են
կշիռների հաշվարկմանը

Ենթագործընթաց 5.7 Ագրեգատների հաշվարկում
5.7

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Ագրեգատները
ագրեգատների հաշվարկմանը  հաշվարկված են

Ենթագործընթաց 5.8 Տվյալների ֆայլերի վերջնականացում
5.8

Աշխատանքի վիճակագրության 
բաժին

Պատրաստ ենք Տվյալների ֆայլերը 
տվյալների ֆայլերի վերջնականացված են
վերջնականացմանը

Ժամանակի ընթացքում
մասնակի
փոփոխությունների են
ենթարկվել
հետազոտության

Հաշվիառնելովայն հանգամանքը, որ ՀՀ բոլոր մարզերը և
Երևան քաղաքը, ինչպես նաև բոլոր գյուղականև քաղաքային
բնակավայրերն ընտրանքային համակցության մեջ ներառվում
են ըստ հանրապետությանբոլոր տնային տնտեսությունների
կազմումայդ բնակավայրերում բնակվող տնային
տնտեսությունների համամասնության, հետազոտության
տեղեկատվությունը գլխավոր համակցության վրա տարածելու
նպատակով հաշվարկվում և օգտագործվում են կշիռներ: 

Նախապես մշակված
համակարգչային ծրագիր
(մոդուլներ)

Ամփոփելքային
տվյալների ստացում

Օպերատիվ
վիճակագրական
տվյալների ստացման
անհրաժեշտություն

Նախնական
ցուցանիշների
հաշվարկ

Ցուցանիշների
հետագաճշգրտում

Ընտրանքի չափը

Ժամանակահատվածը

Հետազոտվող բնակչության/ 
ռեսպոնդենտներիտարիքային խումբը

Հետազոտության հարցաթերթը

Որոշ ցուցանիշների հաշվարկման
մեթոդաբանությունը

Ընտրանքի մեթոդաբանությունը

Հետազոտության
արդյունքները
ներկայացուցչական են



Աշխատուժի հետազոտություն (տարեկան) - Փուլ 6 Վերլուծություն
 Ենթագործընթաց 6.1 Նախնական արդյունքների նախապատրաստում

6.1

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրատ ենք Նախնական արդյունքները 
նախնական արդյունքների նախապատրաստված են
նախապատրաստմանը

 Ենթագործընթաց 6. 2  Արդյունքների վավերացում
6.2

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Արդյունքները վավերացված են
արդյունքների 
վավերացմանը

 Ենթագործընթաց 6.3 Արդյունքների մեկնաբանում և բացատրում

6.3

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին Տարբեր սոցիալ-տնտեսական

երևույթներիազդեցության
գնահատականների
համապատասխանամփոփ
ցուցանիշների վերլուծություն

Հրապարակվածտվյալների
փոփոխություններնուղեկցվում են
բացատրականծանոթագրություններով

Ամփոփ
տեղեկատվության
ստացում

Վիճակագրական
ցուցանիշների դինամիկ
շարքերի կառուցում

Աշխատուժի հետազոտության
արդյունքներով (ԱՄԿ
մեթոդաբանությամբ) հաշվարկված
ցուցանիշը նախնական հրապարակումից
հետո կարող է ենթարկվել ճշգրտման

Ցուցանիշների
ստացման
ընթացքում
պահպանվում են
դրանց ստացման
մեթոդաբանական
պահանջները

Ըստ սահմանված
դասակարգումների

Մեթոդաբանական
ուղեցույցների

Ցուցանիշների
տրամաբանական
վերլուծում

Ամփոփ
ցուցանիշների
ստացում

Պատրաստ ենք Արդյունքները բացատրված 
արդյունքների և մեկնաբանված են
մեկնաբանմանը և 
բացատրմանը

 Ենթագործընթաց 6. 4   Բացահայտման հսկողության կիրառում
6.4

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Բացահայտման 
բացահայտման հսկողությունը կիրառված է
հսկողության 
կիրառմանը

Ենթագործընթաց 6. 5 Արդյունքների վերջնականացում

6.5

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Արդյունքները 
արդյունքների վերջնականացված են
վերջնականացմանը

Ամփոփ
տեղեկատվության
տարածում

Աշխատաշուկայի վերաբերյալ
ամփոփցուցանիշների
վերլուծություն ըստ դրանց
դինամիկ շարքերի

Բացահայտմանհսկողությունը կիրառվում է հիմնվելով
«Պաշտոնականվիճակագրության մասին օրենքի» և
2001թ. հունիսի 25-ի" Վիճակագրական գաղտնիքի
պահպանման կարգը հաստատելու մասին" ՀՀ ՎՊԽ թիվ
53 որոշման հիման վրա: 



Աշխատուժի հետազոտություն (տարեկան) - Փուլ 8 Գնահատում
Ենթագործընթաց  8.1 Գնահատման միջոցների հավաքում

8.1
Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Գնահատման միջոցները  
գնահատման միջոցների հավաքված են 
հավաքմանը

Ենթագործընթաց 8. 2  Գնահատման իրականացում
8.2

Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Պատրաստ ենք Գնահատումն իրականացված է 
գնահատման 
իրականացմանը

Ենթագործընթաց 8.3 Գործողությունների ծրագրի համաձայնեցում

8.3
Աշխատանքի 
վիճակագրության բաժին

Աշխատուժի
հետազոտության
բիզնես-գործընթացի
կատարելագործում

Տեղեկատվության հավաքման
ավանդական ձևիցանցում
կատարելտվյալների
հավաքման և մուտքագրման
առավել առաջադեմ
գործիքների կիրառմանը

Վիճակագրականցուցանիշների
որակի կառավարման նպատակով
առանցքային ցուցանիշները
համեմատվում են այլ աղբյուրներից
ստացվող համադրելի ցուցանիշների
հետ

Այդպիսի աղբյուրներ են
Մարդահամարը, Տնային
տնտեսությունների կենսամակարդակի
ամբողջացված հետազոտությունը, 
աշխատանքի շուկայի թեմատիկ
միանգամյա հետազոտությունները, 
աշխատանքի վիճակագրության
վարչականաղբյուրները

Համեմատվող միևնույն ցուցանիշի
վերաբերյալ, տարբեր աղբյուրներից
ստացվողտեղեկատվության միջև
անհամապատասխանությունների
հայտնաբերում

Հայտնաբերման դեպքում
իրականացվում է դրանց
հնարավորպատճառների
բացահայտում, որի հիման
վրա կատարվում են

Պատրաստ ենք 
գործողությունների Գործողությունների ծրագիրը 
ծրագրի համաձայնեցված է
համաձայնեցմանը

հայտնաբերում վրա կատարվում են


