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Հետազոտության նպատակն էր ուսումնասիրել անձնակազմի զարգաց-
ման արդյունավետության խնդիրները ՏՏ ոլորտի կազմակերպություններում 
և դրա կապը հոսունության նվազման և բարձր որակավորում ունեցող անձ-
նակազմի ներգրավման և պատրաստման հետ։ Աշխատանքում իրականաց-
վել է ՀՀ ՏՏ ոլորտի կառուցվածքի փոփոխության պատճառների և տեղական 
կազմակերպությունների աճին զուգընթաց՝ հոսունության աճի և պրոֆեսիո-
նալիզմի նվազման վերլուծություն, աութսորս և պրոդուկտային կազմակեր-
պությունների համեմատական վերլուծություն՝ վերջիններում անձնակազմի 
զարգացման արդյունավետության բարձրացման առանձնահատկությունները 
ներկայացնելու նպատակով, վերլուծվել  են նաև ՀՀ ՏՏ ոլորտում կիրառվող 
մոտիվացիոն գործիքները: Կատարված հարցումների հիման վրա կառուցվել 
է  ընտրված տեղական և օտարերկրյա կազմակերպությունների անձնակազ-
մի զարգացման արդյունավետության գնահատում և վերջինիս վրա ազդող 
գործոնների բացահայտում։ 

 
Բանալի բառեր – ՏՏ ոլորտի կազմակերպություններ, աութսորս, պրոդուկտային 

կազմակերպություններ, կադրերի հոսունություն, անձնակազմի զարգացման մոդել 
 
Հայաստանի Հանրապետությունում տեղեկատվական տեխնոլո-

գիաների (ՏՏ) ոլորտի զարգացումը փաստացի սկսվել է 2000 թ․-ից, երբ 
կառավարությունը այն որպես գերակա ճյուղ հայտարարեց։ Հաջորդ 
տարիներին ոլորտը միշտ եղել է ուշադրության կենտրոնում․ մշակվել 
է ռազմավարություն, ստեղծվել են զարգացմանը նպաստող կազմա-
կերպություններ, մասնավորապես՝ Ձեռնարկությունների ինկուբատոր 
հիմնադրամը (ՁԻՀ), սահմանվել և կիրառվել են հարկային մի շարք 
արտոնություններ։ Արդյունքում ՀՀ -ն դարձավ գրավիչ աշխարհի ՏՏ ո-
լորտի նույնիսկ ամենահայտնի կազմակերպությունների համար, ինչի 
մասին վկայում են ՀՀ-ում բացված ընկերությունները։  

Հատկանշական է, որ աճին զուգընթաց՝ փոխվում է նաև ՏՏ ծառա-
յությունների շուկայի կառուցվածքը, և վերջին տարիներին տեղական 
ընկերությունների տեսակարար կշիռն ավելի մեծ է, ինչն ունի իր և՛ 
դրական, և՛ բացասական կողմերը։ Դրական է այն, որ ՀՀ ծրագրավո-
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րողները կարողանում են ստեղծել այնպիսի արդյունք, որը մոտ ապա-
գայում կստեղծի աճի և մեծ ներդրումներ ներգրավելու հնարավորութ-
յուններ (օրինակ՝ Picsart, Digitain, Betconstract կազմակերպությունները 
և այլն)։ Մյուս կողմից՝ տեղական կազմակերպությունների աճի տեմ-
պի մեծացումը օտարերկրյա (հիմնականում՝ ԱՄՆ) կազմակերպութ-
յունների համեմատ ՀՀ գրավչության շարունակականությունը չապա-
հովելու արդյունք է։ Դա ունի ինչպես օբյեկտիվ պատճառներ՝ համա-
վարակ, պատերազմ, այնպես էլ սուբյեկտիվ պատճառներ․ բարձր հո-
սունության և որակյալ կադրերի պակասի խնդիրները հանգեցրել են ո-
լորտում աշխատավարձերի արհեստական բարձրացմանը, միևնույն 
ժամանակ մասնագետների պատրաստումը, վերաապատրաստումը և 
շարունակական զարգացումը չունեն համապատասխան արդյունավե-
տություն, բուհերի հետ խոշոր կազմակերպությունների համագործակ-
ցությունը բավականաչափ զարգացած չէ, մասնավոր դասընթացների 
որակը բավարար չէ։ Այդ ամենի պատճառով ՀՀ ՏՏ ոլորտում աշխա-
տավարձերն ավելի բարձր են, քան տվյալ ոլորտի մեր հիմնական 
մրցակիցներինը՝ Հնդկաստան, Բելառուս, Ռուսաստան, Ուկրաինա։ 
Թեպետ ՌԴ-ում և Բելառուսում, քաղաքական գործոնով պայմանա-
վորված, ԱՄՆ կազմակերպությունները խուսափում են մեծ դուստր 
ընկերություններ հիմնել, այնուամենայնիվ ՀՀ-ում որակ-ծախս հարա-
բերակցությունը չմեծացնելու պարագայում կազմակերպությունների 
տեղափոխման ռիսկը այլընտրանքային երկրներ մեծ է։  

ՁԻՀ-ի իրականացրած հետազոտության արդյունքներով 2018 թ․ 
հարցմանը մասնակցած 340 կազմակերպությունների ներկայացուցիչ-
ների կարծիքով՝ ՏՏ ոլորտի գլխավոր խնդիրը բարձր որակավորմամբ 
կադրերի պակասն է և եղած մասնագետների ներգրավումը1, որոնց 
կարող ենք ավելացնել նաև աշխատավարձի արհեստական բարձրա-
ցումը։ Այդ խնդիրների լուծումը հնարավոր է միայն անձնակազմի 
զարգացման արդյունավետ մոդել ներդնելու և վերջինիս արդյունավե-
տությունը գնահատելու ձևաչափով։ 

Սույն հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են անձ-
նակազմի զարգացման արդյունավետության խնդիրները ՏՏ ոլորտի 
կազմակերպություններում և դրա կապը հոսունության նվազման ու 
բարձր որակավորում ունեցող անձնակազմի ներգրավման և պատ-
րաստման հետ։ Աշխատանքում իրականացվել է ՀՀ ՏՏ ոլորտի կառուց-
վածքի փոփոխության պատճառների և տեղական կազմակերպություն-
ների աճին զուգընթաց՝ հոսունության աճի և պրոֆեսիոնալիզմի նվազ-
ման վերլուծություն, աութսորս և պրոդուկտային կազմակերպություն-
ների համեմատական վերլուծություն՝ վերջիններում անձնակազմի 
զարգացման արդյունավետության բարձրացման առանձնահատկութ-
յունները ներկայացնելու նպատակով, վերլուծվել են նաև ՀՀ ՏՏ ոլոր-
                                                           

1 Տե՛ս www.eif.am, «ՀՀ ՏՏ ոլորտի հետազոտություն»։ 
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տում կիրառվող մոտիվացիոն գործիքները: Կատարված հարցումների 
հիման վրա կառուցվել է ընտրված տեղական և օտարերկրյա կազմա-
կերպությունների անձնակազմի զարգացման արդյունավետության 
գնահատում և վերջինիս վրա ազդող գործոնների բացահայտում։ 

Անձնակազմի զարգացման միջոցառումների ամբողջական կիրառու-
մը կազմակերպություններում որպես կանոն խթանում է բարձր որակա-
վորմամբ մասնագետների թվաքանակի աճը, մինչդեռ կադրերի հոսու-
նությունը խոչընդոտում է նման մասնագետների շարունակական զար-
գացումը։ Սրանով էլ պայմանավորված են քննարկվող խնդրի արդիակա-
նությունը և կազմակերպություններում անձնակազմի զարգացման արդ-
յունավետության բարձրացման և գնահատման անհրաժեշտությունը։ 

Ներկայումս Հայաստանի Հանրապետությունում գործում են ՏՏ ո-
լորտի 800-ից ավելի կազմակերպություններ2, բայց վերջիններս ունեն 
էական առանձնահատկություններ, ինչն անհնար է դարձնում անձնա-
կազմի զարգացման թեկուզ ընդհանուր դրույթների համատարած կի-
րառումը։ Առանձնահատկություններից կարելի է նշել այն, որ գոյութ-
յուն ունեն աութսորս կազմակերպություններ, որոնք չունեն սեփական 
պրոդուկտ և փաստացի միջնորդներ են պատվիրատուի և աշխատակ-
ցի միջև։ Երբ պատվերն ավարտվում է, գտնում են աշխատակիցների 
համար նոր նախագծեր կամ չգտնելու դեպքում ազատում են աշխա-
տանքից, այսինքն՝ գալերաներ են3։ Բացի այդ, ոլորտում առկա են նաև 
պրոդուկտային կազմակերպություններ, որոնք ունեն սեփական (հիմ-
նական) պրոդուկտ, որի կատարելագործման վրա են կենտրոնանում 
աշխատակիցները։ Ստորև ներկայացնենք այդ երկու տիպի կազմա-
կերպությունների տարբերությունները, որոնք ազդում են անձնակազ-
մի զարգացման միջոցառումների համակարգի ընտրության և դրա կի-
րառման արդյունավետության վրա (տե՛ս աղյուսակ 1)։ 

Վերոնշյալ աղյուսակից պարզ է դառնում, որ պրոդուկտային կազ-
մակերպություններն ավելի մեծ հնարավորություններ ունեն ներդնելու 
կազմակերպության ռազմավարության իրականացմանը նպաստող 
արդյունավետ կորպորատիվ մշակույթ։ Աութսորս կազմակերպութ-
յուններում նախագծի ավարտից հետո աշխատակիցները ստիպված 
են նոր նախագիծ փնտրել՝ աշխատատեղը պահպանելու նպատակով, 
իսկ պրոդուկտային կազմակերպություններում աշխատակիցները եր-
կար ժամանակ աշխատում են միևնույն պրոդուկտի վրա։ Հնարավո-
րություն է ընձեռվում մասնագիտանալու տվյալ ծրագրային լեզվի ա-
ռանձնահատկություններում, ստեղծվում է վստահության դաշտ աշ-
խատակիցների ու գործատուի միջև, և մնում է բարելավել աշխատան-
քային պայմանները՝ ներդնել մոտիվացիոն ճիշտ գործիքներ՝ ինչպես 
                                                           

2 Տե՛ս www.eif.am, «ՀՀ ՏՏ ոլորտի զարգացման մոդել»։ 
3 Գալերա - ՏՏ կազմակերպություններ, որոնք որոշակի գումարի դիմաց կազմակեր-

պում են պատվիրատուի և ծրագրավորողի համագործակցությունը՝ ծրագրի ավարտից հե-
տո պատասխանատվություն չունենալով ծրագրավորողի հետագա աշխատանքի հարցում։ 
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համընդհանուր, այնպես էլ անհատական։ Մոտիվացիոն գործիքները, 
որոնք հիմքն են անձնակազմի զարգացման, կարող են լինել ինչպես 
մասնագիտական, այնպես էլ ոչ մասնագիտական։ ՀՀ ՏՏ կազմակեր-
պություններում մեծ մասամբ կիրառվում են հետևյալ մասնագիտա-
կան և ոչ մասնագիտական խթանները4։ 

Աղյուսակ 1 
Աութսորս և պրոդուկտային կազմակերպությունների 

առանձնահատկությունները5 
Հատկանիշներ Աութսորս Պրոդուկտային 

Նոր գիտելիքների 
ձեռքբերման 
հնարավորություն 

Մի քանի 
ուղղություններով 

Մեկ ուղղությամբ 

Փոխարինելիություն Աշխատակիցը 
անփոխարինելի է միայն 
տվյալ նախագծի 
շրջանակներում 

Աշխատակիցը տարիների 
ընթացքում դառնում է ան-
փոխարինելի՝ պրոդուկտի 
մասին կուտակված գիտելիք-
ների շնորհիվ 

Կարիերայի աճ Քանի որ աշխատակիցը 
ժամանակավոր է ներ-
գրավված նախագծում, չի 
տիրապետում այլ նախա-
գծերի մասին տեղեկա-
տվությանը։ Ուստի ղեկա-
վար պաշտոնի հավակնե-
լու հնարավորությունները 
սահմանափակ են 

Քանի որ աշխատակիցը 
տիրապետում է պրոդուկտի 
մասին առավել 
ամբողջական 
տեղեկատվության, ապա 
կա ղեկավար պաշտոն 
զբաղեցնելու 
հնարավորություն 
 

Փորձի 
փոխանակման 
հնարավորություն 

Յուրաքանչյուր նոր 
ծրագրի շրջանակներում 
հավաքագրված թիմը 
գրեթե հավասարապես 
չի տիրապետում ծրագրի 
մանրամասներին 

Յուրաքանչյուր նոր ներ-
գրավված աշխատակից ունե-
նում է փորձառու ղեկավար, 
որը դյուրացնում է աշ-
խատակցի՝ ծրագրին ծանո-
թանալը և փոխանցում է 
տարիների ընթացքում 
կուտակված փորձը 

Մասնագիտական՝ 
 մասնակցություն միջազգային ՏՏ կոնֆերանսներին, 
 կազմակերպության առաջատար մասնագետների կողմից հե-

տազոտություններին մասնակցելու հնարավորություն, 
 նոր ծրագրերի, լեզուների ներկայացում անձնակազմին և այլն։  
Ոչ մասնագիտական՝  
 ապահովագրական փաթեթ աշխատակիցների և նրանց ընտա-

                                                           
4 Տե՛ս «KPI и мотивация персонала. Полный сборник практических инструментов», 

Клочков А. К., М․, Эксмо, 2010, էջ 51։ 
5 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակների կողմից։ 
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նիքների համար, 
  անգլերենի կամ ըստ գրվող պրոդուկտի անհրաժեշտության՝ 

այլ լեզվի ուսուցանման ֆինանսավորում կազմակերպությունում կամ 
դրանից դուրս,  

 մարզադահլիճ հաճախելու ֆինանսավորում,  
 կազմակերպությունում խաղասենյակի առկայություն, 
 կազմակերպության աշխատակիցներից կազմված ֆուտբոլային 

կամ այլ մարզաձևի թիմերի խրախուսում և ֆինանսավորում, 
 բոնուսային համակարգ՝ նախատեսված աշխատակիցների 

կողմից այլ կազմակերպություններից ծանոթ մասնագետներին ներգ-
րավելու համար, 

  կազմակերպությունների կողմից աշխատակիցների ներքին 
վարկավորման ինստիտուտի ներդնում,  

 կորպորատիվ միջոցառումների կազմակերպում և այլն: 
ՀՀ կազմակերպություններում կիրառվող՝ վերը թվարկված մոտի-

վացիոն գործիքները բազմազան են և համապատասխանում են ոլոր-
տի զարգացածության մակարդակին։  

 Որպես մոտիվացիոն գործիք՝ անձնակազմի զարգացման ծախսե-
րը պետք է համեմատվեն հոսունության պատճառով ծագող ծախսերի 
հետ, և վերջիններիս առավելագույն սահմանը պետք է լինի հոսու-
նության ծախսի չափը։ Հոսունության նվազեցումը արտաքին պայման-
ների հաստատունության պարագայում պետք է վերագրել զարգաց-
ման արդյունավետության բարձրացմանը։ 

Անձնակազմի զարգացման հիմնական ուղղությունները հետևյալն են․ 
 Մարդկային ռեսուրսների որակի բարձրացումը, մասնավորա-

պես անձնակազմի անհրաժեշտ հմտությունների զարգացումը, ինչը 
հնարավորություն է տալիս յուրացնելու աշխատանքի նոր տեսակներ, 
աշխատանքային մոտիվացիայի մեծացումը, հաղորդակցման եղա-
նակների կատարելագործումը, թիմային հմտությունների բարելավու-
մը և այլն: 

 Կորպորատիվ մշակույթի ձևավորումը և շարունակական կա-
տարելագործումը, ինչը ենթադրում է՝ անձնակազմի սոցիալական և 
մասնագիտական ադապտացում, կոլեկտիվում բարոյահոգեբանական 
առողջ միջավայրի ձևավորում և փոփոխություններին ադապտացում: 

 Կադրային քաղաքականության և անձնակազմի կառավարման 
համակարգի կատարելագործում, ինչը ենթադրում է աշխատանքային 
գործընթացների կազմակերպման նոր մոտեցումներ ու մեթոդներ (ո-
րակի համալիր կառավարում, ըստ նպատակների կառավարում, բիզ-
նես գործընթացների նախագծում և այլն), հաղորդակցման գործըն-
թացների կատարելագործում (հաղորդակցման ժամանակակից համա-
կարգերի ներդրում, ներքին հաղորդակցման ցանցերի գործարկում)6։ 
                                                           

6 Տե՛ս «Управление человеческими ресурсами организации», Под ред. Одегова Ю. Г., 
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Գլոբալ փոփոխությունների և արդի գործընթացների պայմաննե-
րում անձնակազմի զարգացումը պետք է լինի նպատակային․ որոշվի 
կազմակերպության պահանջներով, իրականացվի կանոնավոր, ուղղ-
ված լինի աշխատակիցների կողմից նոր խնդիրների լուծման կարո-
ղությունների ձևավորմանը, ամրապնդմանը և հետագա կատարելա-
գործմանը:  

Առհասարակ, անձնակազմի զարգացման բարձր արդյունավե-
տություն է գրանցվում երեք ուղղություններով զուգահեռ աշխատելիս, 
բայց ոչ բոլոր կազմակերպություններն են, որ բոլոր գործիքների միա-
ժամանակյա ներդրման և կիրառման հնարավորություններ ունեն։ 
Մասնավորապես տեղական կազմակերպությունների մեծ մասը չի կա-
րողանում անձնակազմի զարգացման արդյունավետության բարձրաց-
ման ամբողջական համակարգ ներդնել։ Այդ պատճառով, հիմնվելով 
ՁԻՀ տվյալների վրա, ինչպես նաև իրականացնելով թիրախային խմբե-
րի հարցումներ, անցկացնելով հարցազրույցներ ոլորտի կազմակեր-
պությունների մարդկային ռեսուրսների կառավարիչների հետ՝ ա-
ռանձնացված չափանիշներին (մինչև հիսուն աշխատակից, շուկայում 
գործում է առնվազն երկու տարի) համապատասխանող կազմակեր-
պություններից ընտրվել են տեղական հինգ կազմակերպություններ, ո-
րոնք չեն կարողացել ամբողջությամբ ներդնել անձնակազմի զարգաց-
ման մոդել, և հինգ օտարերկրյա կազմակերպություններ, որոնք կիրա-
ռում են անձնակազմի զարգացման ամբողջական մոդելներ, այնու-
հետև փորձ է արվել վերլուծելու անձնակազմի արդյունավետության և 
հոսունության ցուցանիշները։  

Ընտրված օտարերկրյա կազմակերպությունները նշանակել ենք՝ 
x1, x2, x3, x4, x5, ընտրված տեղական կազմակերպությունները՝ y1, y2, 
y3, y4, y5: 

Աղյուսակ 2  
Ընտրված տեղական կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշները7 

Աշխատակիցների 
միջին ցուցա-

կային թվաքանակ 

Դուրս եկած 
աշխատակիցների 

թվաքանակ 

Զուտ շահույթ 
(հազ․ դրամ) 

Ծախսեր Կազմակեր-
պություն 

2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 
y1 32 38 4 6 110,000112,562423,076489,400
y2 34 27 5 4 98,788 76,544 411,616318,933
y3 47 41 7 6 134,990112,976519,192451,904
y4 49 50 8 7 114,43497,065 423,829359,500
y5 29 29 4 5 145,300154,800581,200645,000

 

                                                           
Полевой М. В., Половинко В. С., Учебник․ М․, Кнорус, 2019, էջ 396։ 

7 Աղյուսակը կազմվել է հեղինակների կողմից՝ կազմակերպությունների տրամա-
դրած տեղեկատվության հիման վրա։ 
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Աղյուսակ 3  
Ընտրված օտարերկրյա կազմակերպությունների հիմնական ցուցանիշները8 

Աշխատակիցների 
միջին ցուցակային 

թիվը 

Դուրս 
եկած 

աշխ․ թիվը 

Զուտ շահույթ 
(հազ․ դրամ) 

Ծախսեր Կազմա-
կերպութ-

յուն 
2019 2020 2019 2020 2019 2020 2019 2020 

x1 43 40 5 4 260,465 250,655 1,041,860 1,002,620 
x2 45 50 5 4 150,856 165,474 603,424 636,438 
x3 29 47 3 5 110,502 122,744 394,650 454,607 
x4 23 37 2 4 213,333 217,050 820,511 834,807 
x5 35 38 4 4 220,177 214,450 786,346 765,892 

 
Վերլուծությունը կատարվել է վերջին երկու տարիների կտրված-

քով, որոնք հատկանշական էին համավարակի և պատերազմի առու-
մով։ Համավարակը կազմակերպությունների վրա ունեցել է ինչպես օբ-
յեկտիվ ազդեցություն՝ ծրագրերի կրճատում, հեռավար աշխատելաո-
ճով պայմանավորված՝ կառավարման արդյունավետության անկում, 
սոցիալ-տնտեսական վիճակի համընդհանուր վատթարացման ֆոնին 
նոր հետազոտությունների ծավալների կրճատում, այնպես էլ սուբյեկ-
տիվ ազդեցություն․ կատարված հետազոտությունները ցույց են տվել, 
որ միևնույն կազմակերպությունը մեկ ծրագրի շրջանակներում համա-
վարակի պատճառով կարող էր մեծ կորուստներ արձանագրել, իսկ 
մյուս ծրագրում՝ ունենար մեծ հաջողություն, քանզի հեռավար աշխա-
տելաձևը հաշվի առնելով՝ մարդիկ ավելի շատ ժամանակ ունեին վեր-
ջինից օգտվելու համար։ Ասվածը վերաբերում է ինչպես տեղական, 
այնպես էլ արտասահմանյան կազմակերպություններին, այդ պատճա-
ռով համավարակով պայմանավորված նշված սուբյեկտիվ գործոնները 
վերլուծության շրջանակներում հաշվի չեն առնվել։ Ըստ այդմ՝ համա-
վարակի և պատերազմի գործոնները դիտարկվել են օբյեկտիվ ամբողջ 
ճյուղի համար։ 

Հաշվարկվել է վերոնշյալ կազմակերպությունների հոսունությու-
նը՝ հիմք ընդունելով աշխատակիցների՝ աշխատավայրը միայն սեփա-
կան կամքով լքելու դեպքերը։ Օբյեկտիվ գործոններով պայմանավոր-
ված կրճատումները հաշվարկի մեջ չեն մտել։ Հոսունության գործակի-
ցը հաշվարկվել է հետևյալ բանաձևով՝ 

Գհոսունություն=Քդուրս եկած աշխ․ *100/ Ա (1)9։ 
Որտեղ՝ 
Գհոսունություն-անձնակազմի հոսունության գործակից, 
Քդուրս եկած աշխ․–հաշվետու ժամանակահատվածում աշխատանքից 

                                                           
8 Տե՛ս «Управление человеческими ресурсами организации», , էջ 396։ 
9 Տե՛ս «Комплексный экономический анализ финансово- хозяйственной дейтельности 

организации», Герасимов Б. И., Коновалова Т. М., Спиридонова С. П., Саталкина Н. И., 
Тамбов, 2008, էջ 75։ 
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սեփական կամքով ազատված աշխատակիցների թվաքանակ, 
Ա – անձնակազմի միջին ցուցակային թվաքանակն է հաշվետու 

ժամանակահատվածում։ 
Հաշվետու ժամանակահատվածը դիտարկվել է մեկ տարին։ 
Վերոնշյալ բանաձևով հաշվարկված հոսունության գործակցի 

պատկերը հետևյալն է՝ տեղական կազմակերպությունների պարագա-
յում՝ 14%-17%, օտարերկրյա կազմակերպությունների պարագայում՝ 
8%-12%։  

Անձնակազմի արդյունավետությունը գնահատվում է ներքոհիշյալ 
ցուցանիշով10՝  

 աշխատանքի արդյունք/ կատարված ծախսեր *100 %, (2)11 
որտեղ աշխատանքի արդյունք ենք դիտարկել զուտ շահույթը, իսկ 

որպես կատարված ծախսեր՝ աշխատավարձի ֆոնդը՝ ներառյալ բոլոր 
պարտադիր վճարները, սոցիալական միջոցառումները, անձնակազմի 
զարգացմանն ուղղված ծախսերը, տարածքի վարձակալումը և այլն: 
Օտարերկրյա կազմակերպությունների պարագայում ընտրված հին-
գից ոչ բոլորն ունեին հստակ տարանջատված երկրային շահութաբե-
րության հաշվարկ, քանզի շատ հաճախ միևնույն առաջադրանքի վրա 
աշխատել են թիմեր տարբեր երկրներից, սակայն նրանք տրամադրել 
են զուտ շահույթի մասին տվյալներ՝ կշռված իրենց կողմից մեր երկրի 
համար սահմանված գործակցով։ Արդյունքում ստացել ենք հետևյալ 
պատկերը (տե՛ս աղյուսակ 4)։ 

Աղյուսակ 4  
Վերլուծված կազմակերպությունների հոսունության և անձնակազմի 
արդյունավետոության միջին ցուցանիշները 2 տարվա կտրվածքով12 

Գհոսունություն Անձնակազմի 
արդյունավետություն 

Միջին 
ցուցանիշ 

2019 2020 2019 2020 
x1, x2, x3, x4, x5  10.9% 10% 26.1% 26.2% 
y1, y2, y3, y4, y5 14.7% 15.1% 25.6% 24.4% 

 
Հետազոտությունը ցույց է տալիս, որ օտարերկրյա կազմակեր-

պություններում, որտեղ ամբողջապես կիրառվում է անձնակազմի 
զարգացման մոդելը, և գնահատվում է անձնակազմի արդյունավե-
տությունը՝ հետագա շտկման հնարավորությունների նպատակով, 
հոսունությունը ցածր է, իսկ տեղական կազմակերպություններում 
համեմատաբար բարձր է։ Կադրերի հոսունության պատկերը բնու-
թագրում է կազմակերպությունում անձնակազմի զարգացմանը միտ-
ված միջոցառումների արդյունավետության մակարդակը։ Ինչպես 
                                                           

10 Տե՛ս «Настольная книга финансового директора», Стивен Берг, , М., 2019, էջ 68։ 
11 Տե՛ս «Управление человеческими ресурсами организации», էջ 402։ 
12 Հաշվարկը կատարվել է կազմակերպությունների կողմից տրամադրված կառա-

վարչական հաշվետվությունների հիման վրա։ 
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արդեն նշել ենք, օտարերկրյա կազմակերպությունների ցածր հոսու-
նությունը պայմանավորված է անձնակազմի զարգացման ամբողջա-
կան մոդելի կիրառմամբ։ Իսկ ինչ վերաբերում է անձնակազմի զար-
գացման ցուցանիշին, ապա ակնհայտ է, որ վերջինիս արժեքների 
տարբերությունը չնչին է օտարերկրյա և տեղական կազմակերպութ-
յուններում։ Կարելի է ասել, որ հասույթի միջինը 75%-ը ծախսերն են, 
թեև օտարերկրյա և տեղական կազմակերպությունների ծախսերի 
կառուցվածքը տարբեր է։ Օտարերկրյա կազմակերպությունները ու-
նեն կայացած համբավ, ավելի վստահելի են պոտենցիալ աշխատակ-
ցի համար, ինչը հնարավորություն է տալիս ներգրավելու աշխատա-
կիցների ավելի ցածր աշխատավարձով՝ ի տարբերություն տեղական 
կազմակերպությունների։ Արդյունքում, տեղական կազմակերպութ-
յուններում ընդհանուր ծախսերի մեջ աշխատավարձային ֆոնդն ա-
վելի մեծ է, սակայն ծախսերի տեսակարար կշիռը հասույթում նույնն 
է՝ գրեթե 75 տոկոս։ Նման մոտեցումը ետ է պահում տեղական կազ-
մակերպություններին անձնակազմի զարգացման վրա անհրաժեշտ 
գումար ծախսելուց։ Վերջիններս չպետք է առաջնորդվեն այն հանգա-
մանքով, որ օտարերկրյա կազմակերպություններն ունեն մոտ 25 տո-
կոս զուտ շահույթ, այլ պետք է զսպեն իրենց ախորժակը և նվազեցնեն 
զուտ շահույթը՝ անձնակազմի զարգացման համար անհրաժեշտ ամ-
բողջական մոդել ներդնելու համար։  

Յուրաքանչյուր ոլորտ ունի իր առանձնահատկությունները, որոնք 
իրենց ազդեցությունն են թողնում անձնակազմի զարգացման մոդելնե-
րի վրա։ Սույն գիտական վերլուծության շրջանակներում քննարկված 
մասնագիտական և ոչ մասնագիտական խթանները, որոնք առանձ-
նացվել են մասնագիտական գրականությունում տեղ գտած և ոլորտի 
առաջատար մասնագետների հարցումների հիման վրա, ՏՏ ոլորտի 
անձնակազմի զարգացման մոդելները դարձնում են համապարփակ։  

Ըստ այդմ՝ առաջարկում ենք տեղական կազմակերպություններին 
ներդնել անձնակազմի զարգացման համապարփակ մոդելներ օտա-
րերկրյա կազմակերպությունների օրինակով։ Դա կնվազեցնի հոսու-
նությունը, ինչի շնորհիվ կնվազի ոլորտի աշխատավարձերի արհես-
տական բարձրացման տեմպը, կավելանան ՏՏ ոլորտի օտարերկրյա 
կազմակերպությունները, որը փորձի փոխանակման և միջազգային 
բարդ նախագծերի վրա աշխատելու հնարավորության շրջանակնե-
րում կմեծացնի պրոֆեսիոնալ կադրերի թիվը։  

 
АННА АКОБДЖАНЯН, НАРИНЕ МИРЗОЯН – Проблемы эффективно-

сти развития персонала в организациях сферы информационных технологий 
Республики Армении. – Авторами рассматриваются вопросы эффективности 
развития персонала в ИТ-организациях в контексте как сокращения текучести, таи 
и подготовки высококвалифицированных кадров.   Анализируются причины из-
менения структуры ИТ-сектора в Республике Армения, проводится сравнитель-
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ный анализ аутсорсинговых и продуктовых организаций, анализируются  мотива-
ционные инструменты, используемые в сфере информационных технологий. На 
основании опросов представлена оценка эффективности развития персонала неко-
торых местных и зарубежных организаций, выявлены влияющие на развитие фак-
торы. 

 
Ключевые слова: ИТ-компании, аутсорсинг, продуктовые компании, текучесть 

кадров, модель развития персонала 
 
ANNA HAKOBJANYAN, NARINE MIRZOYAN – Problems of Staff 

Development Efficiency in Information Technology Organizations of the Republic of 
Armenia․– The article aimed to study the issues of assessing the effectiveness of 
personnel development in IT organizations and its relationship with reducing turnover 
and training highly qualified personnel. The article analyzes the reasons for the change 
in the structure of the IT sector in the Republic of Armenia, provides a comparative 
analysis of outsourcing and product organizations. Motivational tools used in the field 
of information technology are analyzed, assessment of the effectiveness of personnel 
development of selected local and foreign organizations, based on surveys, is presented, 
factors influencing the latter are identified. 

 
Key words: IT companies, outsourcing, product companies, staff turnover, personnel 

development model


