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ԱՌԱՋԱԲԱՆ 

Վերջին տարիների ընթացքում  աշխարհի բազմաթիվ երկրներում 

ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման հիմնախնդիրների լուծումը 

զգալիորեն կապում են կառավարման խնդիրների հետ:  Տնտեսական գործընթացների 

բազմակի բարդացման հետևանքով կառավարչական աշխատանքի առաջատար 

մեթոդների կիրառումը վերածվել է ինքնուրույն ճյուղի` հանգեցնելով 

խորհրդատվական ծառայությունների ազգային և միջազգային շուկաների 

ձևավորմանը: Զարգացած երկրներում ձեռնարկությունների կառավարման ոլորտի 

խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի սուբյեկտները առանցքային դեր են 

խաղում տնտեսության զարգացման գործընթացում:  

Տվյալ ոլորտի դերը առավել կարևորվում է ՀՀ տնտեսության անցումային 

վիճակում: Չնայած նրան, որ վերջին տարիներին անց են կացվել մի շարք 

միջոցառումներ ՀՀ գործարար դաշտը բարելավելու ուղղությամբ (ինչպես 

օրենսդրական, այնպես էլ տեխնիկական աջակցման և ֆինանսավորման 

(վարկավորման) ոլորտներում),  այնուամենայնիվ դեռևս առկա են մի շարք խնդիրներ, 

որոնց լուծումը կխթանի ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ՀՀ-ում: Այդ 

խնդիրները պայմանավորված են հետևյալ գործոններով` 

 խորհրդատվություն ստանալու և կադրերի մասնագիտական ուսուցման 

բարդություններ, 

 սկսնակ և գործող ձեռներեցների շրջանում բիզնես-հմտությունների 

պակաս, 

 բիզնես-տեղեկատվություն ստանալու հետ կապված բարդություններ, 

 շուկայում սուբյեկտների արտադրանքի և ծառայությունների 

առաջխաղացման հետ կապված խնդիրներ: 

Բոլոր թվարկված գործոնները ուղղակիորեն կամ անուղղակի կերպով 

պայմանավորված են խորհրդատվական ծառայությունների հայրենական շուկայի ոչ 

բավարար զարգացվածության և ձեռնարկատիրական կադրերի վերապատրաստման 

խնդիրների արդիականությամբ: Այսօր ցանկացած գործի հաջողության գրավականը 

համակարգված գիտելիքների ձեռքբերումն է, որի շնորհիվ կարելի է ապահովել 

տնտեսական  զարգացում: Արդյունավետ զարգացումը ենթադրում է ձեռնարկության 
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արտադրողականության բարձրացում, արդյունավետ կառավարչական սխեմաների 

կիրառում, բիզնեսի պլանավորման մոտեցումների կատարելագործում. ինչը 

ձեռնարկատերերից պահանջում է  արտաքին և ներքին գործոնները ճիշտ վերլուծելու, 

հստակ որոշումներ կայացնելու ունակություն: Հետևաբար,  ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական 

գործունեության զարգացման այս փուլում, տնտեսական վերլուծության և 

կառավարման արդի մեթոդների արդյունավետ օգտագործման ու փոխանցման 

մեխանիզմների կատարելագործումը ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության 

հետագա զարգացման կարևորագույն պայման է: Բիզնես-հասարակության կողմից 

մասնագիտական ուսուցման և խորհրդատվության կարևորության ընբռնումը 

հիմնախնդիր է, որն ընդգրկում է ՀՀ տնտեսության բոլոր ոլորտները: Այդ գործընթացը 

մեզանում բավական բարդ է ընթանում է, այնուամենայնիվ, եթե համեմատենք 

ընդամենը մի քանի տարի առաջվա իրավիճակի հետ, ապա կարող ենք գրանցել 

նշանակալի առաջխաղացում: 

Տվյալ հետազոտության հիմնական նպատակներն են` գնահատել ՀՀ 

խորհրդատվական ծառայությունների ոլորտի և ձեռնարկատիրական կադրերի 

վերապատրաստման ներկա իրավիճակը` ելնելով անցումային տնտեսությամբ 

երկրների առանձնահատկություններից և հաշվի առնելով համաշխարհային շուկայի 

զարգացման միտումները, աջակցել գործարար հասարակության կողմից բիզնես-

ուսուցման և խորհրդատվության կարևորության ընկալմանը` որպես երկրում 

ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման համար անհրաժեշտ պայման, 

աջակցել ձեռնարկատիրական կառույցների առջև ծառացած խնդիրների լուծմանը, 

որոնք պայմանավորված են ՀՀ մտավոր ռեսուրսների ոչ բավարար օգտագործմամբ: 

Թվարկված նպատակների իրականացումը պայմանավորված է այնպիսի 

արդիական խնդիրների լուծմամաբ, ինչպիսիք են` 

 ՀՀ  գործարար դաշտի վերլուծություն, 

 ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը խոչընդոտող 

հիմնախնդիրների բացահայտում, 

 խորհրդատվական ծառայությունների և բիզնես-ուսուցման դերի 

բացահայտում` որպես ՀՀ-ում քաղաքակիրթ ձեռնարկատիրական 

գործունեության ձևավորման համար անհրաժեշտ պայման, 
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 խորհրդատվության էության, նպատակների և փուլերի սահմանում, 

խորհրդատվական ծառայությունների դասակարգում, 

 ՀՀ խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի կառուցվածքի 

վերլուծություն և նրա զարգացմանը խոչընդոտող գործոնների 

բացահայտում, 

 թրենինգի էության` որպես այսօր հաճախակի կիրառվող բիզնես-ուսուցման 

մեթոդներից մեկի  բացահայտում, 

 առավել մեծ պահանջարկ ունեցող թրենինգային ծրագրերի խմբերի 

առանձնացում, 

 բիզնես-դպրոցների` որպես շուկայական տնտեսության համար 

ձեռնարկատիրական կադրերի հիմնական «մատակարարի» դերի 

բացահայտում, դրանց հիմնական գործառույթների սահմանում, 

կոնցեպտուալ մոդելների դիտարկում: 

Այսպիսով, ինստիտուցիոնալ-կազմակերպչական միջավայրի զարգացումը 

երկրում քաղաքակիրթ ձեռնարկատիրական գործունեության ձևավորման 

կարևորագույն պայմաններից է: ՀՀ զարգացման տվյալ փուլում ձևավորված գործարար 

դաշտի վերլուծությունը թույլ է տալիս ձեռնարկատիրական գործունեության 

զարգացման համատեքստում բացահայտել մի շարք խնդիրներ` պայմանավորված նախ 

և առաջ խորհրդատվական ծառայությունների ոլորտի ոչ բավարար 

զարգացվածությամբ, տվյալ բնագավառի հնարավորությունների ոչ բավարար 

կիրառմամբ և ձեռնարկատիրական կադրերի վերապատրաստման խնդիրների 

արդիականությամբ:  
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Գլուխ 1. ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆԸ` ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՆ 

1.1 Ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը. զարգացման էվոլյուցիան 

ՀՀ գործարար դաշտում ժամանակակից ձեռնարկատիրական գործունեության 

ձևավորումը կարևորագույն ռազմավարական գործոն է, որն ապահովում է կայուն 

տնտեսական զարգացում և ՀՀ բնակչության կենսագործունեության ընդունելի 

մակարդակի ձևավորում: Որպեսզի ձեռնակատիրական գործունեությունը վերածվի   

իրական ռազմավարական գործոնի, որը թույլ կտա ՀՀ-ին դառնալ համաշխարհային 

շուկայական հարաբերությունների հավասարազոր սուբյեկտ, նախ և առաջ պետք է 

ճիշտ հասկանալ ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը և բովանդակությունը:  

Ձեռնարկատիրական գործունեության, ձեռներեցների մասին հիմնարար 

դրույթները, որոնք արդիական են նաև այսօր, ձևակերպվել են դեռևս XVIII-XIXդդ. 

գիտնականների կողմից, որոնք իրենց աշխատություններում գիտագործնական 

եղանակով սահմանել են տնտեսական գործունեության մեջ ձեռներեցների դերն ու 

նշանակությունը: Արդեն XIXդ. սկզբում նրանց աշխատություններում առանձնացվում 

են ձեռնարկատիրական գործունեության տնտեսական, կազմակերպչական և 

հոգեբանական բնորոշիչները, որոնք հետագայում վերափոխվում են նրա հիմնական 

գործառույթների: Հենց նույն XIXդ.-ում տնտեսագետ-գիտնականները մատնանշում են 

ձեռնարկատիրական գործունեության նորարարական բնույթը: Այս տեսակետը լայն 

կիրառում է ստացել XXդ., մանավանդ` նրա երկրորդ կեսին:  

Դիտարկենք առանձին տնտեսագետ-գիտնականների հայացքները 

ձեռնարկատիրական գործունեության և ձեռներեցների դերի բացահայտման 

վերաբերյալ: Ամերիկյան գիտնականներ Ռ.Հիզրիչի և Մ.Փիթերսի կարծիքով ձեռներեցը 

անձ է, որը պայմանագիր է կնքել պետության հետ, որի արժեքը համաձայնեցվել է 

նախապես1: Այդ անձը իր վրա է վերցնում պայմանագրի պայմանների կատարման 

ամբողջ ֆինանսական պատասխանատվությունը, սակայն եթե նրան հաջողվում է 

տեղավորվել համաձայնեցվածից ավելի փոքր գումարի մեջ, ապա տարբերությունը նա 

սեփականացնում է: Նրանց կարծիքով, ձեռնարկատիրական գործունեության 

                                                           
1
 Хизрич Р., Питерс М. “Предпринимательство’’Москва 1991г., стр. 20.  



7 
 

վերաբերյալ կարևորագույն հայեցակարգերից մեկի հիմնադիր է հանդիսացել Ռ. 

Կանտիլյոնը (1680-1734), ըստ որի` ձեռնարկատերը ռիսկի պայմաններում գործող անձ 

է: Կարելի է պնդել, որ Ռ.Կանտիլյոն այն մոտեցման հիմնադիրն է, որը բնորոշում է 

ձեռնարկատիրոջը որպես տնտեսավարող սուբյեկտ, որն իր վրա է վերցնում տարբեր 

ռիսկեր կրելու պատասխանատվությունը տնտեսական գործունեության արդյունքի 

անորոշության պատճառով2:  

Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսության մշակման մեջ նշանակալի 

ներդրում է կատարել Ա.Սմիթը (1723-1790): Գիտնականն իր աշխատություններում 

վերլուծում է տնտեսության զարգազման կարևորագույն խնդիրները` համարելով, որ 

տնտեսությունը համակարգ է, որտեղ գործում են ճանաչման ենթակա օբյեկտիվ 

տնտեսագիտական օրենքներ3: Ըստ Ա.Սմիթի` ձեռնարկատերը կապիտալի 

սեփականատեր է, որը, հանուն որևէ առևտրային գաղափարի ներդրման և եկամտի 

ստացման, դիմում է տնտեսական ռիսկի: Ըստ նույն գիտնականի` որպեսզի մասնավոր 

ձեռնարկությունը օգտակար լինի հասարակությանը, անհրաժեշտ է երկու 

կարևորագույն պայման` 1) ձեռնարկատերը պետք է անձնական շահ ունենա 

ձեռնարկությունից, 2) մրցակցությունը պետք է պահի նրան որոշակի սահմաններում4: 

Հետաքրքրական է Ժ.Բոդոյի կարծիքը այն մասին, որ ձեռնարկատերը անձ է, որը 

պատասխանատվություն է կրում ձեռնարկած գործի համար: Դա այն մարդն է, որը 

ձեռնարկությունում պլանավորում, հսկում, կազմակերպում է աշխատանքը և 

հանդիսանում է նրա սեփականատերը5: Այսինքն, դա այն անձն է, որը համատեղում է 

կապիտալի սեփականատիրոջ և կառավարողի գործառույթները: Ընդ որում` Ժ.Բոդոն 

ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման համար հատուկ մատնանշում էր 

կապիտալիստի կողմից նոր գիտելիքներ ստանալու անհրաժեշտությունը6:  

Ձեռնարկատիրական գործունեության  տեսության կայացման մեջ նշանակալի 

ներդրում է կատարել ֆրանսիացի գիտնական Ժան Բատիստ Սեյը (1767-1832), որը, 

ուսումնասիրելով Ա.Սմիթի «Ազգերի հարստությունը» հիմնարար աշխատությունը, 

                                                           
2
 ‘’Предпринимательство и  предпринимательство'' Мн.: Высшая школа. 2000г., стр. 16. 

3
 Лапуста М.” Предпринимательство”ИНФРА-М 2004 г., стр. 5. 

4
 Лапуста М.” Предпринимательство”ИНФРА-М 2004 г., стр. 5. 

5
 Багиев Г.Л., Асаул А.Н. “Организация предпринимательской деятельности”, Учебное пособие/ Под общей ред. 

проф. Г.Л.Багиева, http://www.aup.ru/books/m72/1_1.htm 
6
 Багиев Г.Л., Асаул А.Н. “Организация предпринимательской деятельности”, Учебное пособие/ Под общей ред. 

проф. Г.Л.Багиева, http://www.aup.ru/books/m72/1_1.htm 
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շարադրել է ձեռնարկատիրական գործունեության  էության և գործառույթների 

վերաբերյալ իր տեսակետը. նա համարում էր, որ ձեռնարկատերը տնտեսական 

գործակալ է, որը համադրում է արտադրության գործոնները, տեղափոխում է 

ռեսուրսները ցածր արտադրողականության և եկամտաբերության ոլորտներից դեպի 

այն ոլորտները, որտեղ դրանք կարող են տալ առավելագույն արդյունք (եկամուտ, 

շահույթ): Գիտնականը մատնանշում էր  ձեռնարկատիրական գործունեության  ակտիվ, 

նորարարական բնույթը` պայմանավորված արտադրական գործոնների նոր 

համադրությունների ստեղծման անհրաժեշտությամբ7:  

Այսպիսով, ձևակերպենք դասական տնտեսագիտական մտքի տեսությունից բխող 

հիմնական եզրակակցությունները, որոնք որոշիչ նշանակություն ունեն ժամանակակից 

ձեռնարկատիրական գործունեության  զարգացման համար` ընտրելով բազում 

տեսակետներից ամենաէականները: Ժամանակակից ձեռնարկատիրական 

գործունեության զարգացման համար կարևորագույն նշանակություն ուներ XVIII-

XIXդդ. տնտեսագետ-գիտնականների այն եզրահանգումը, որ ձեռնարկատերը 

կապիտալի սեփականատեր է, սեփական գործի հիմնադիր, որը կառավարում է այն`  

հաճախ համատեղելով (հատկապես կապիտալի գործառնության սկզբնական փուլում) 

սեփականատիրոջ գործառույթը անձնական արտադրողական աշխատանքի հետ: 

Նրանց աշխատություններում մատնանշված  ձեռնարկատիրական գործունեության  

շարժիչ ուժը` եկամտի (շահույթի) ստացումը ապրանքների արտադրության և 

սպառողների պահանջարկի  բավարարման միջոցով կարելի է դիտարկել որպես 

ձեռնարկատիրական գործունեության ընդհանուր տնտեսական գործառույթի 

բացահայտման քայլեր: Ժամանակակից ձեռնարկատերերի համար որպես տնտեսական 

աճի պարտադիր պայման հատկապես կարևորվում է ազգային տնտեսությունում 

եկամտի կապիտալիզացիայի անհրաժեշտության մասին դրույթը: Ոչ պակաս 

արդիական է ձեռնարկատիրոջ բնորոշումը որպես տնտեսավարող սուբյեկտ, որն իր 

վրա է վերցնում բոլոր տեսակի ռիսկերը, որոնք կարող են առաջ գալ 

ձեռնարկատիրական գործունեությունն իրականացնելիս այդ գործունեության ելքի 

անորոշության պատճառով:  

                                                           
7
 Лапуста М.” Предпринимательство”ИНФРА-М 2004 г., стр. 6-7. 
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Այսպիսով, դասական տնտեսագիտական տեսության կողմնակիցները առաջինը 

բացահայտեցին ձեռնարկատիրական գործունեության  բնորոշիչներից մեկը` այդ 

գործունեության ռիսկային բնույթը: Ուստի ձեռնարկատիրական նախագծերի 

իրականացման ժամանակ հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է նախատեսել 

այդ ռիսկերը, նախապես մշակել դրանց հետևանքները կանխելու միջոցառումներ: Ահա 

թե ինչու է այդքան կարևոր գիտնականների կարծիքն այն մասին, որ 

ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ կարող են հաջողության հասնել միայն 

տնտեսության որոշակի ոլորտի մասնագետները, գիտակ, խելացի, գործունյա, 

կազմակերպված մարդիկ, որոնք ունեն այնպիսի անձնական հատկանիշներ, որ  թույլ 

են տալիս հաղթահարել երբեմն ծագող անբարենպաստ պայմանները, այսինքն` կարող 

են հաղթահարել շրջակա միջավայրի (հատկապես արտաքինի, որը ձեռնարկատերերի 

հանդեպ հաճախ լինում է բավական ագրեսիվ) դիմադրությունը: Դասականների 

աշխատություններում փաստորեն շարադրված է ձեռնարկատիրական գործունեության  

նորարարական բնույթի մասին տեսակետը, որի հիմքն են արտադրության գործոնների 

նոր համադրումը, լավագույն արդյունքերին հասնելու համար նոր 

հնարավորությունների որոնումը: 

XXդ. վերջին տասնամյակներում ամենատարբեր մասնագիտությունների 

գիտնականները (տնտեսագետները, փիլիսոփաները, հոգեբանները, սոցիլոգները և 

այլք) լուրջ ուշադրություն են դարձրել ձեռնարկատիրական գործունեության  

տեսության զարգացմանը, նրա հիմնական բնութագրերին, տնտեսական զարգացման 

գործընթացում ունեցած դերին: XXդ.-ի երկրորդ կեսը արևմտյան երկրների մեծ մասում 

քաղաքակիրթ ձեռնարկատիրական գործունեության ձևավորման  ժամանակաշրջանն 

էր, հետևաբար այդ արդիական խնդրին են անդրադառնում ակնառու գիտնականները: 

Նրանք հաշվի են առնում այն հանգամանքը, որ զարգացած շուկայական տնտեսության 

մեջ տնային տնտեսությունների և պետության կողքին ձեռնարկատիրական 

կազմակերպությունները հանդիսանում են կարևորագույն տնտեսավարող սուբյեկտներ: 

Դիտարկենք այնպիսի ակնառու տնտեսագետ գիտնականների տեսակետները 

ձեռնարկատիրական գործունեության  վերաբերյալ, ինչպիսիք են Ֆ.Հայեկը, 

Յ.Շումպետերը և Պ.Դրուքերը:  



10 
 

Ֆ.Հայեկի կարծիքով, ձեռնարկատերը` որպես տնտեսավարող սուբյեկտ, 

բնորոշվում է հատուկ վարքով, եկամուտ ստանալու այնպիսի հնարավորություններ 

գտնելու ձգտումով, որոնք դեռ չեն նկատվել մյուս տնտեսավարող սուբյեկտենրի 

կողմից8: Ֆ.Հայեկը հատուկ ընդգծում է այն, որ արդի պայմաններում ձեռնարկատերերը 

գործում են բարձր շուկայական մրցակցության պայմաններում, և հաղթում է նա, ով այդ 

մրցակցությանը դիմանում է: Բավական հետաքրքրական է Ֆ.Հայեկի միտքը 

ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման որոշ պայմանների վերաբերյալ: 

Նրա կարծիքով` «նոր հնարավորությունները փորձարկելու պատրաստ մասնավոր 

անձանց բաժնեմասը ցանկացած երկրում մոտավորապես նույնն է: Այդքան շատ 

կշտամբանքներ առաջացնող ձեռնարկատիրական ոգու բացակայությունը 

«երիտասարդ» երկրներում հանդիսանում է ոչ թե նրանց բնակիչների ի ծնե հատկանիշ, 

այլ հետևանք է գոյություն ունեցող ավանդույթների և ինստիտուտների կողմից դրվող 

սահմանափակումների»9: Այս միտքը խիստ կարևորվում է հայրենական 

ձեռնարկատերերի գործունեության համատեքստում. փաստորեն  ձեռնարկատիրական 

գործունեության  զարգացման համար նախևառաջ անհրաժեշտ է երկրում ձևավորել 

համապատասխան ձեռնարկատիրական ենթակառուցվածք:   

Ամերիկացի մեկ այլ գիտնական Յ.Շումպետերի աշխատություններում 

շարադրված են ձեռնարկատիրական գործունեության  տեսության և պրակտիկայի 

հիմնախնդիրները, որոնց ուսումնասիրությունը մեծ նշանակություն ունի արդի 

ձեռնարկատիրության համար10: Այսպես, նշանակալի հետաքրքրություն է 

ներկայացնում ձեռնարկատերերի էության, նրանց անհատական հատկանիշների, 

գործունեության դրդապատճառների ուսմունքը: Յ.Շումպետերը ձեռնարկատեր է 

համարում ոչ միայն շուկայական տնտեսության «ինքնուրույն» տնտեսավարող 

սուբյեկտներին, այլ բոլոր նրանց, ովքեր իրականացնում են ձեռնարկատիրական 

գործունեության հիմնարար գործառույթը` արտադրության գործոնների նոր 

համադրումը: Յ.Շումպետերի կարծիքով` ձեռնարկատերերը մարդկանց հատուկ 

տարատեսակ են կազմում,  նրանք իրագործում են յուրահատուկ գործունեություն, քանի 

                                                           
8
 “Предпринимательство в конце XX века”, Под ред. А.А.Дынкина, А.Р.Стерлина, Москва, Наука,1992г., cтр. 

34.  
9
 Лапуста М.” Предпринимательство”ИНФРА-М 2004 г., стр. 11. 

10
 Шумпетер Й. “Теория экономического развития”, Москва, 1982 г, стр.184-194, 211-225. 
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որ իրականացնում են նորի ստեղծում, իսկ որևէ նոր բան ձեռնարկելը օբյեկտիվորեն 

ավելի բարդ է, քան փորձվածը և սովորականը: Բացի այդ նա մատնանշում էր, որ 

ձեռնարկատերերը գործում են  սոցիալական միջավայրի հակազդեցության  

պայմաններում, ինչը պայմանավորված է նրանց նորարար գործունեությամբ: 

Յ.Շումպետերը համարում էր, որ ձեռնարկատերը` որպես իր գործի ղեկավար, 

բնորոշվում է առաջին` իրերը տեսնելու յուրահատուկ ունակությամբ, երկրորդ` 

անորոշության և հանրային հակազդեցության պայմաններում միայնակ առաջ 

շարժվելու ունակությամբ և երրորդ` այլ մարդկանց վրա ազդելու ունակությամբ, որոնք 

նա բնորոշում է «կշիռ ունենալ», «հեղինակություն վայելել», «կարողանալ ստիպել 

ենթարկվել» հասկացություններով:  

Յ.Շումպետերը մշակել է ձեռնարկատիրական եկամտի տեսությունը: 

«Ձեռնարկատիրական շահույթը բոլոր ծախքերի ծածկումից հետո ազատ մնացող 

գումարն է, ազատ նախ և առաջ ձեռնարկատիրոջ տեսանկյունից11», - գրում է 

գիտնականը: Ծախքեր ասելով` նա հասկանում է ձեռնարկատիրոջ բոլոր այն ծախքերը, 

որոնք ուղղակիորեն կամ անուղղակի կերպով կապված են արտադրության հետ. դրանց 

մեջ մտնում են և տրվող պարգևատրումը,  ձեռնարկատիրոջը իր աշխատանքի համար, 

և հնարավոր է նրան  պատկանող հողատարածքի ռենտան, և, վերջապես, ռիսկի դիմաց 

պարգևատրությունը: Հարկ է ընդգծել, որ առանց զարգացման չկա ձեռնարկատիրական 

եկամուտ, իսկ առանց վերջինիս չի կարող լինել ձեռնարկատիրական գործունեության  

զարգացում: Այդ պատճառով էլ արտադրության գործոնների նոր համադրության 

միջոցով ձեռնարկատիրական շահույթի ստացումը հանդիսանում է տնտեսական 

զարգացման կարևորագույն պայման: Ձեռնարկատիրոջ գործունեության 

շարժառիթները, ըստ Յ.Շումպետերի, ձևավորվում են «ավելի շատ» կարգախոսով: Նախ 

և առաջ դա մասնավոր կայսրություն և (դեպքերի մեծ մասում, չնայած, ոչ միշտ) իր 

դինաստիան հիմնելու երազանքն է: Սեփական կայսրությունը ձեռնարկատիրոջը 

տալիս է ազատության և իշխանության զգացողություն: Շարժառիթների երկրորդ 

խումբը կապված է հաղթանակելու կամքի հետ: Այստեղ են մտնում մի կողմից` 

պայքարի ցանկությունը, մյուս կողմից` հաջողության ձգտումը հենց հանուն 

                                                           
11

 Шумпетер Й. “Теория экономического развития”, Москва, 1982 г, стр.277. 
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հաջողության: Երկու դեպքերում էլ, Յ.Շումպետերը կարծում է, որ գործի տնտեսական 

կողմը ձեռնարկատիրոջ համար լիովին երկրորդական բնույթ է կրում: Շահույթի 

մեծությունը այստեղ ընդամենը հաջողության ցուցանիշ է  և հաղթանակի խորհրդանիշ: 

Շարժառիթների երրորդ խումբը կապված է ստեղծագործական աշխատանքի 

արդյունքում առաջացող ցնծության  զգացողության հետ, որը դրսևորվում է նաև այլ 

դեպքերում, սակայն միայն ձեռնարկատիրական գործունեության դեպքում է դառնում 

ձեռներեցի վարքի որոշիչ շարժառիթ: Դա և ուղղակի հաճույքն է աշխատանքից և 

բերկրանքը, որ ապրում է մարդը «սեփական ստեղծագործությունից»12:  

Ձեռնարկատիրության տեսության մեջ նշանակալի ներդրում է կատարել 

ամերիկացի գիտնական Պ.Դրուքերը: Գիտնականը խոսում է ձեռնարկատիրական 

հասարակության կարևորության մասին, որում նորարարությունը և 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը կլինեն կայուն, կկրեն պարտադիր բնույթ: 

Դրանք կազմակերպություններում, տնտեսությունում, հասարակության մեջ պետք է 

դառնան անքակտելի, կենսական կարևոր գործունեություն13: Պ.Դրուքերը սահմանել է 

նաև ձեռնարկատիրական հասարակության անդամների առջև կանգնած առաջնային 

խնդիրը, որին պետք է վերաբերել որպես սեփական աճի համար նպաստավոր 

հնարավորության: Դա անդադար ուսուցման և որակավորման բարձրացման 

անհրաժեշտությունն է. ձեռնարկատիրական հասարակության անդամները չեն կարող 

առաջնորդվել այն պատկերացմամբ, որ երիտասարդ տարիքում ստացած գիտելիքները 

կբավարարեն նրանց ամբողջ կյանքի ընթացքում: Վաղ տարիներին ձեռքբերված 

գիտելիքները պետք է դիտարկել ընդամենը որպես մեկնակետ` չնայած, անշուշտ, 

գիտելիքների և հմտությունների նորացման ինտենսիվությունը կախված է ելակետային 

պատրաստվածության աստիճանից14: Այս միտքը ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական 

գործունեության զարգացման համար ծայրահեղ արդիական է: Հենց գիտելիքների 

նորացման և պրակտիկ հմտությունների ձեռքբերման կարևորության գիտակցումն է 

                                                           
12

 Й. Шумпетер. “Теория экономического развития”, Москва, 1982 г, стр.193. 
13

 Красова О., Петрова Ю. “Питер Друкер”“Управление персоналом”, N11 2007г. ,http://www.top-

personal.ru/issue.html?1189 
14

 О. Красова, Ю. Петрова “Питер Друкер”“Управление персоналом”, N11 2007г. ,http://www.top-

personal.ru/issue.html?1189 
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ընկած շատ խնդիրների հիմքում, որոնք խոչընդոտում են  հայրենական 

ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը:  

Այսպիսով, ձեռնարկատիրական գործունեության  և ձեռնարկատիրոջ էության 

բացահայտմանը ուշադրություն են դարձրել շատ ակնառու արտասահմանյան 

գիտնականներ, քանի որ շուկայական տնտեսության զարգացմանը զուգընթաց 

ձեռնարկատիրական գործունեության  դերը մեծանում է, և ձեռնարկատիրական 

կազմակերպությունները դառնում են առաջատար տնտեսավարող սուբյեկտներ: 

Գիտական գրականության մեջ չկա ձեռնարկատիրական գործունեության  էության 

միանշանակ սահմանում, ինչը բացատրելի է. գիտության տարբեր ոլորտների 

ներկայացուցիչները (տնտեսագետներ, փիլիսոփաներ, հասարակագետներ, 

իրավագետներ և այլք) հաշվի առնելով ուսումնասիրության նպատակադրումը տարբեր 

կերպ են մեկնաբանում ձեռնարկատիրան գործունեության բովանդակությունը:  

Սակայն կարելի է վստահ պնդել, որ ցանկացած դեպքում ձեռնարկատիրական 

գործունեությունը  բնորոշվում է նորը ստեղծելու կամ արդեն գոյություն ունեցողը 

կատարելագործելու ձգտմամբ: Այն կապված է այնպիսի հասկացությունների հետ, 

ինչպիսիք են «դինամիզմը», «նախաձեռնությունը», «խիզախությունը»: 

Հայտնի ամերիկացի գիտնականներ Ռ.Հիզրիչը և Մ.Փիթերսը տալիս են 

ձեռնարկատիրական գործունեության  ամենաբովանդակ սահմանումներից մեկը, որը 

ընդգրկում է ձեռնարկատիրական վարքի բոլոր կողմերը. «Ձեռնարկատիրական 

գործունեությունը արժեք ունեցող ինչ-որ նոր բանի ստեղծման գործնթաց է. գործընթաց, 

որը պահանջում է ժամանակ և ուժ, ենթադրում է ֆինանսական, բարոյական և 

սոցիալական պատասխանատվության ստանձնում, գործընթաց, որը բերում է 

դրամական եկամուտ և ձեռքբերվածով անձնական բավարարվածություն»: Այնուհետև 

հեղինակները գրում են, որ այն մարդու կյանքը, որը որոշում է սեփական գործ սկսել, լի 

է հույսերով, հիասթափություններով և քրտնաջան աշխատանքով15: Ռ.Հիզրիչը տալիս է 

ձեռնարկատիրական գործունեության  էության ամենակարճ սահմանումներից մեկը, 

այն է`արժեք ունեցող որևէ նոր բանի ստեղծման գործընթաց:  

                                                           
15

 Хизрич Р., Питерс М. “Предпринимательство, или Как завести собственное дело и добиться успеха” Москва, 

1991г., стр.11-50. 
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Ձեռնարկատիրական գործունեության էության վերաբերյալ որոշակի 

հետաքրքրություն են ներկայացնում ռուս տնտեսագետ գիտնականների տեսակետները, 

մասնավորապես հետաքրքրական է  Ա.Բուսիգինի տեսակետը, ըստ որի` 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը  դիտվում է  որպես տնտեսական ակտիվության 

հատուկ տեսակ,  շահույթ ստանալու նպատակուղղված գործունեություն և որը 

հիմնված է ինքնուրույն նախաձեռնության, պատասխաանտվության ու նորարարական 

ձեռնարկատիրական գաղափարի վրա16: Մեկ այլ մեկնաբանությունում 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը սահմանվում է որպես ռեսուրսների 

ռացիոնալացման և շահավետ ներդրման նոր ոլորտների որոնում, արտադրության մեջ 

նոր համադրումների իրականացում, շարժ դեպի նոր շուկաներ, նոր ապրանքների 

ստեղծում17: Ձեռնարկատիրական գործունեության  էությանն են անդրադարձել նաև մի 

շարք հայրենական տնտեսագետներ: Այսպես` Մ.Մելքումյանը սահմանում է 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը  որպես համալիր կատեգորիա, որտեղ միկրո և 

մակրո մակարդակներում կենտրոնացված են պետության և հասարակության 

սեփականտիրական, սոցիալական և այլ շահերը, որոնք իրագործվում են 

ձեռնարկատիրոջ կողմից ռեսուրսների այնպիսի համադրմամբ, որի դեպքում 

ապահովվում է ձեռնարկատիրական շահույթ18: Իր հերթին պրոֆեսոր Հ.Ղուշչյանը 

նշում է, որ ապրանքի արտադրությունը կամ ծառայությունների մատուցումը 

պահանջում է բնական, գիտատեխնիկական, աշխատանքային և ինտելեկտուալ 

ռեսուրսների միավորում, սակայն միայն դրանց նոր համադրումների իրականացումը 

կարող է ձեռնարկատիրական գործունեություն համարվել19: Մեկ այլ սահմանման մեջ 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը դիտարկվում է որպես շուկայական 

տնտեսության տնտեսական մեխանիզմների իրականացման ձևերից մեկը, որտեղ 

տնտեսավարող սուբյեկտները արտադրությունը իրականացնում են շուկայական 

                                                           
16

 Бусыгин А.“Предпринимательство”, ИНФРА-М 1997, стр15. 
17

 Круглова Н.Ю. “Основы бизнеса”, Москва 2003г., стр.53. 
18 Մելքումյան Մ. «Ձեռնարկատիրություն և ներդրումներ: Արդի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում», Երևան, Լույս, 
1998թ., էջ10:  
19

 «Ձեռներեցի սեղանի գիրք» խմբ. խորհուրդ Հ. Ղուշչյան, Գ. Կիրակոսյան, Ա.Մարկոսյան, Երևան, 
Տնտեսագետ, 1999թ., էջ 18: 
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մրցակցության պայմաններում` գործելով ինքնուրույն, շահույթ ստանալու նպատակով 

դիմելով տնտեսական ռիսկի20:  

Ընդհանրացնելով վերը շարադրվածը` ձեռնարկատիրական գործունեությունը 

կարելի է սահմանել որպես տարբեր բնագավառներում իրականացվող գործունեություն 

(բացի օրենսդրությամբ արգելվածից), ազատ տնտեսավարում, որն իրականացվում է 

շուկայական հարաբերությունների սուբյեկտների կողմից կոնկրետ սպառողների և 

հասարակության պահանջարկը բավարարելու նպատակով: Այն անհրաժեշտ է 

սեփական գործի  ինքնազարգացման և այլ տնտեսավարող սուբյեկտների հանդեպ 

պարտականությունների ապահովման համար: ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական 

գործունեության  զարգացման համար էական նշանակություն ունի այն բանի 

գիտակցումը, որ ամեն մի նոր գործ ձեռնարկատիրական գործունեություն  չէ. 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը  նախ և առաջ բնորոշվում է արտադրության 

բոլոր գործոնների արդյունավետ օգտագործմամբ` տնտեսական զարգացման և 

առանձին քաղաքացիների և ընդհանուր հասարակության պահանջարկը բավարարելու 

նպատակով:  

 

1.2 Ձեռնարկատիրական գործունեությունը` տնտեսական զարգացման 

ռազմավարական գործոն 

Տնտեսական զարգացումը ենթադրում է համապատասխան ունակություններ, 

գիտելիքներ, արհեստավարժություն, փորձ ունեցող ձեռնարկատերերի որոշակի 

զանգվածի առկայություն: Ցավոք, զարգացման ներկա փուլում ՀՀ–ում նման 

ձեռնարկատերերի պատրաստման համար համապատասխան գիտական և կրթական 

հիմք դեռևս չի ձևավորվել: Ձեռնարկատերերը հաճախ սովորում են, թե ինչպես վարել 

գործը, սեփական փորձի վրա, նրանք դեռ լիովին չեն գիտակցում խորհրդատվական 

կազմակերպությունների փորձն ու գիտելիքները օգտագործելու անհրաժեշտությունը: 

Այս ամենը, անշուշտ,  չի նպաստում այնպիսի ձեռնարկատերերի ձևավորմանը, որոնք 

կդառնան ազգային տնտեսության զարգացման ռազմավարական գործոն:  

                                                           
20 Թամազյան Ա.Ռ. «Ձեռնարկատիրական գործունեությունը և նրա զարգացման ուղիները ՀՀ-ում», 

Տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն, Երևան, 1993թ., էջ 17: 
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Որպես տնտեսական ակտիվության յուրահատուկ տեսակ` ձեռնարկատիրական 

գործունեությունը հասարակական արտադրության մեջ անհատի մասնակցության մի 

ձև է,  նրա ու նրա ընտանիքի անդամների կենսագործունեությունը ապահովելու համար 

անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցներ հայթհայթելու միջոց: Հասարակական 

արտադրությունում անհատի մասնակցության այդպիսի ձև է  այնպիսի հասարակական 

գործառնական պարտականությունը կամ պարտականությունների համադրությունը, 

երբ նա հանդես է գալիս որպես` 

 որոշակի օբյեկտների, անշարժ գույքի և այլնի սեփականատեր, որոնք բերում են 

մշտական և երաշխավորված եկամուտ, 

 իր աշխատուժը վաճառող վարձու աշխատող, 

  անհատ արտադրող, 

 պետական կամ քաղաքացիական ծառայող, 

 մենեջեր (ուրիշի ձեռնարկությունը ղեկավարող), 

 թոշակառու (հասարակական արտադրությունում մասնակցության պասիվ ձև` 

որպես նախկին ակտիվության հետևանք), 

 ուսանող (որպես ապագայում հասարակական արտադրությանը որևէ կոնկրետ 

ձևով մասնակցելու նախապատրաստական փուլ), 

 գործազուրկ (որպես հասարակական արտադրությունում չմասնակցելու կամ 

մասնակցությունը դադարեցնելու ստիպված ձև), 

 պաշտպանական-հսկիչ գործունեությամբ զբաղվող (բանակ, ոստիկանություն, 

պետանվտանգություն), 

 տնտեսական հանցավոր գործունեության մեջ ներգրավված (կողոպուտ, 

գողություն և ալյն)21: 

Ձեռնարկատիրական գործունեությունը բնորոշվում է նորարարության 

պարտադիր առկայությամբ, լինի դա նոր ապրանքի արտադրություն, գործունեության 

ոլորտի փոփոխություն կամ նոր ձեռնարկության հիմնում: Նորարարության օբյեկտ 

կարող են լինել ոչ միայն նոր արտադրանքը և շուկաները, ինչին սովորաբար հիմնական 

ուշադրությունն է դարձվում, այլ նաև նոր գործընթացներ, ընդ որում` ոչ միայն 

                                                           
21

  Бусыгин А.“Предпринимательство”, ИНФРА-М 1997, стр15-16. 
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արտադրական, այլև կառավարչական: Բազմաթիվ արագ զարգացող 

ձեռնարկատիրական կազմակերպություններ ծագել են կառավարչական ենթակառույցի 

(խորդրդատվություն, ինժինիրինգ) ոլորտում: Համաձայն ժամանակին ՄԱԿ-ի կողմից 

անցկացված դասակարգման (Entrepreneurship and economic development – N.Y. UN, 

1988)` նորարարությունը ընդգրկում է ա) նոր արտադրանք, բ) նոր տեխնոլոգիական 

գործընթացներ, գ) նոր շուկաներ, դ) նոր ֆինանսական հաստատություններ և 

ֆինանսավորման գործիքներ, ե) նոր կազմակերպչական կառույցներ և կառավարման 

գործընթացներ: 

Ժամանակակից տնտեսության մեջ ձեռնարկատերը տնտեսական զարգացման 

գործընթացում որոշիչ դեր է խաղում: Հասարակության տնտեսական զարգացումը 

իրենից ներկայացնում է բարդ գործընթաց, որը ընդգրկում է տնտեսական աճը, 

տնտեսությունում կառուցվածքային տեղաշարժերը, բնակչության կյանքի պայմանների 

և որակի բարելավումը: Հասարակության տնտեսական զարգացումը հակասական և 

դժվարչափելի գործընթաց է, որը չի կարող ընթանալ ուղիղ աճող գծով: Զարգացումը 

բնորոշվում է անհամաչափությամբ` ներառյալ աճի և անկման շրջանները, 

տնտեսության մեջ որակական և քանակական փոփոխությունները, դրական և 

բացասական միտումները22: Ի. Անսոֆֆի, Պ.Դրուքերի, Մ.Պորտերի կողմից մշակված 

ձեռնարկատիրության ժամանակակից հայեցակարգի հիմքում ընկած է Յ.Շումպետերի 

այն գաղափարը, որ տնտեսական զարգացումը միայն անդեմ շուկայական ուժերի 

ազդեցության արդյունք չէ: Այն իրացվում է ձեռնարկատիրական 

նորարարություններով, որոնք իրենցից ներկայացնում են արտադրության գործոնների 

նոր համադրություն: Ասպիսով, ձեռնարկատիրական գործառույթը անմիջականորեն 

կապվում է ռազմավարական կառավարման հետ23:  

Հայտնի ամերիկացի տնտեսագետ Ուիլյամ Ջ.Բաումոլին հաջողվեց 

տնտեսագիտական տեսության ժամանակակից ուղղության մեջ ներառել տեսական 

պատկերացումների և տնտեսական երևույթների ամենալայն շրջանակը և դանով իսկ 

նոր կապեր ստեղծել տնտեսության, քաղաքականության և պրակտիկային միջև: Նախ և 

առաջ դա վերաբերում է ձեռնարկատիրական գործունեության վերլուծությանը` որպես 

                                                           
22

 Булатов А.C. “Экономика” http://polbu.ru/bulatov_economy/ch87_all.html, стр3 
23

 Минервин И. “Без инноваций нет бизнеса и не будет экономического роста” http://vam.amr.ru/archive/32/170/ 
 

http://polbu.ru/bulatov_economy/ch87_all.html
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տնտեսական զարգացման ռազմավարական գործոն: Դեռևս 1970-ական թվականներին 

Ու.Բաումոլը անցկացրեց հետազոտություն, որի նպատակն էր ձեռնարկատիրական 

գործունեությունը ներառել շուկայական տնտեսության գործունեության մոդելի մեջ` 

հատուկ ուշադրություն առանձնացնելով այդ ասպարեզ մտնող նոր 

ձեռնարկությունների կողմից ստեղծվող մրցակցությանը: Մրցակցային 

քաղաքականությանը վերաբերող նրա եզրակացությունն այն է, որ նորարարական 

կազմակերպությունների առաջացման խթանումը` շուկա մտնելու արգելքների 

կանխման շնորհիվ, կարող է արդյունավետ գործիք դառնալ հակամենաշնորհային 

քաղաքականության և մրցակցության զարգացման համար24: Հետագայում Ու.Բաումոլը 

ցույց տվեց, որ հասարակության բարեկեցությունը ավելի շատ կախված է 

ձեռնարկատիրական գործունեության ուղղվածությունից, քան ձեռնարկատերերի թվից, 

ինչին  հիմնականում ուղղված կլինի ձեռնարկատիրական գործունեությունը` 

նորարարություններին և դրանց տարածմանը, թե հասարակությանը  քիչ օգուտ, երբեմն 

էլ ուղղակի վնաս պատճառող գործողություններին, պայմանավորված է նրանով, թե ինչ 

խթաններ և պարգևատրումներ են ձևավորվում գործող օրենսդրության և այլ 

հասարակական ինստիտուտների շնորհիվ: Կապիտալիստական տնտեսությունում 

առաջատար ֆիրմաների մրցունակության ապահովման հիմնական միջոց է դառնում ոչ 

թե գինը, այլ ապրանքային նորարարությունը, մասնավորապես հենց դա է, Ու. 

Բաումոլի կարծիքով, ազատ շուկայի տնտեսությունը դարձրել «աճի արդյունավետ 

մեխանիզմ»25: Այսպիսով, աճի աղբյուրները չեն սահմանափակվում արտադրության, 

որպես այդպիսին, գործոնների կուտակմամբ: Դրանց եկամտաբեր կիրառման համար 

անհրաժեշտ են մարդու ստեղծագործ ունակությունները և նորարարական 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը: Հետևաբար, տնտեսական զարգացումը վերջին 

հաշվով որոշվում է ձեռնարկատիրական գործունեությունը խթանող ինստիտուցիոնալ 

միջավայրով: Ձեռնարկատիրական գործունեությունը տնտեսական առաջընթացի 

շարժիչ ուժն է: Սակայն քաղաքակիրթ, ստեղծագործ ձեռնարկատիրական 

գործունեությանը անհրաժեշտ է պաշտպանություն, աջակցում, ինստիտուցիոնալ 
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 Минервин И. “Без инноваций нет бизнеса и не будет экономического роста” http://vam.amr.ru/archive/32/170/ 
25 Baumol W.J. Is Entrepreneurship Always Productive? //Entrepreneurship and Economic Development. N.Y., 1988. 
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ենթակառուցվածք, բարոյական մթնոլորտ` սնուցող միջավայր, որը ստեղծվում է 

հասարակական վերաբերմունքի, դաստիարակության, ուսուցման, պետական 

կարգավորման լծակների կիրառման հիման վրա26:   

Ձեռնարկատիրական գործունեության` որպես տնտեսագիտական կատեգորիայի 

բնութագրման համար հիմնական խնդիր է  նրա սուբյեկտների և օբյեկտների որոշումը: 

Ձեռնարկատիրական գործունեության օբյեկտ է հանդիսանում որոշակի 

գործունեություն, որի առանձնահատկությունը կայանում է նրանում, որ 

ձեռնարկատիրական գործունեության արդյունքները նյութականացվում են թողարկվող 

արտադրանքի (ծառայությունների) տեսքով, ինչպես նաև համապատասխան եկամտի 

առկայությամբ: Եկամտի մեծությունը կախված է նրանից, թե ինչպես է ձեռնարկատերը 

կազմակերպել գործունեությունը, հաշվի առել բազմաթիվ գործոնների ամբողջությունը: 

Գործունեության կազմակերպման արդյունավետությունը կախված է տարբեր 

ռեսուրսների համադրությունների բնույթից: Սկբնական փուլում այն անհրաժեշտ է 

որոշակի ոլորտում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

հնարավորությունները գնահատելու համար: Հետագայում նոր համադրումների 

իրականացումը ըստ էության դառնում է ձեռնարկատիրոջ գլխավոր խնդիրը:  Վերջինս, 

ըստ Յ.Շումպետերի, ընդգրկում է. 

 նոր բարիքի արտադրություն և կամ այս կամ այն բարիքի նոր որակի ստեղծում, 

 սպառման նոր շուկայի յուրացում, 

 արտադրության նոր մեթոդի ներմուծում, 

 հումքի կամ կիսաֆաբրիկատների նոր աղբյուրի ստացում, 

 համապատասխան վերակազմակերպման անցկացում27: 

Ռեսուրսների նոր համադրությունների մշտական որոնումը ձեռնարկատիրոջը 

տարբերում է սովորական սեփականատիրոջից: Այսպիսով, ձեռնարկատիրական 

գործունեության օբյեկտը  ռեսուրսների նոր համադրությունների իրականացումն է:  

Ձեռնարկատիրական գործունեության հիմնական սուբյեկտ է հանդիսանում 

ձեռնարկատերը: Համաձայն «Ձեռնարկությունների և ձեռնարկատիրական 

գործունեության մասին» ՀՀ օրենքի 7-րդ հոդվածի` «Ձեռնարկատիրական 
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 Шумпетер И. “Теория экономического развития”. М., 1982г, стр. 169-170. 
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գործունեության սուբյեկտ (ձեռնարկատեր) է հանդիսանում անհատ ձեռնարկատերը, 

ձեռնարկության սեփականատերը (հիմնադիրը) կամ նրա կողմից Հայաստանի 

Հանրապետության օրնեսդրությամբ սահմանված կարգով ձեռնարկատիրական 

գործունեության իրականացման համար լիազորված մարմինը (Հայաստանի 

Հանրապետության և այլ պետությունների քաղաքացիները, քաղաքացիություն չունեցող 

անձինք, իրավաբանական անձինք և իրավաբանական անձի կարգավիճակ չունեցող 

ձեռնարկություններ): Ձեռնարկատիրական գործունեություն է համարվում Հայաստանի 

Հանրապետության օրենսդրությամբ ձեռնարկատիրոջ կողմից իրականացվող 

չարգելված տնտեսական գործունեությունը»: 

Սակայն ձեռնարկատերը միակ սուբյեկտը չէ: Ցանկացած դեպքում նա ստիպված է 

համագործակցել սպառողի հետ որպես նրա հիմնական կոնտրագենտ, ինչպես նաև 

պետության հետ, որը տարբեր իրավիճակներում կարող է հանդես գալ որպես օգնական, 

կամ էլ հակառակորդ: Եվ սպառողը և պետությունը նույպես դասվում են 

ձեռնարկատիրական ակտիվության սուբյեկտների թվին, ինչպես նաև վարձու 

աշխատողը (եթե իհարկե ձեռնարկատերը աշխատում է ոչ մենակ, և գործընկերները, 

եթե արտադրությունը չի կրում հասարակայնական կապերից մեկուսացված բնույթ)28: 

 

 

 

 

 

 

Նկար 1. Ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտները 

Ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտներ կարող են լինել նախ և առաջ 

անհատ անձինք (միանձնյա, ընտանեկան, ինչպես նաև ավելի մեծ արտադրության 

կազմակերպիչները): Նման ձեռնարկատերերի գործունեությունը իրականանում է և´ 

սեփական աշխատանքի, և´ վարձու աշխատուժի ներգրավման հիման վրա: 

Ձեռնարկատիրական գործունեությունը կարող է նաև իրականանալ իրար հետ 

պայմանագրային հարաբերություններով և տնտեսական շահերով կապակցված 
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Պետություն 

Գործընկեր Ձեռնարկատեր Սպառող 

Վարձու աշխատող 

(աշխատողներ) 
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անձանց խմբի կողմից: Կոլեկտիվ ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտներ են 

հանդիսանում բաժնետիրական ընկերությունները, վարձակալական կոլեկտիվները, 

կոոպերատիվները և այլն: Առանձին դեպքերում ձեռնարկատիրական գործունեության 

սուբյեկտ է համարվում նաև պետությունը` ի դեմս իր համապատասխան մարմինների: 

Պետական ձեռնարկատիրական գործունեությունը տնտեսական ակտիվության ձև է 

այնպիսի ձեռնարկության անունից, որը հիմնադրվել է. 

 պետական կառավարման մարմինների կողմից, որոնք իրավասու են (համաձայն 

գործող օրենսդրության) տնօրինել պետական գույքը (պետական 

ձեռնարկություն), 

 տեղական ինքնակառավարման մարմինների կողմից (մունիցիպալ 

ձեռնարկություն): 

Այսպիսով, շուկայական տնտեսությունում կա ձեռնարկատիրական 

գործունեության երկու ձև` պետական և մասնավոր, որոնցից յուրաքանչյուրն իր տեղն է 

գրավում տնտեսական համակարգում: 

Ձեռնարկատիրոջ և սպառողի հարաբերություններում ձեռնարկատերը 

պատկանում է ակտիվ սուբյեկտի կատեգորիային, իսկ սպառողին հատուկ է նախ և 

առաջ պասիվ դեր: Այս հարաբերությունների կողմերի վերլուծության ժամանակ 

բացահայտվում է սպառողի` ձեռնարկատիրական գործունեության ինդիկատորի 

կատարման դերը: Եվ դա հասկանալի է, քանի որ այն ամենը, ինչ կազմում էր 

ձեռնարկատիրական գործունեության առարկան, իրավունք ունի շուկայում սպառվելու 

միայն սպառողի դրական գնահատականի դեպքում: Շուկայական համակարգի 

հարաբերությունների պայմաններում ձեռնարկատերը չունի սպառողի վրա ներազդելու 

այլ միջոց, քան նրա շահերին համահունչ գործելը: Ինքը` ձեռնարկատերը, կարող է 

ձևավորել սպառողների պահանջարկը, ստեղծել նոր սպառողական կարիքներ: 

Այսպիսով, ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակն է «գրավել» սպառողին, 

ստեղծել սպառողների սեփական շրջանակը:  

Պետության դերը` որպես ձեռնարկատիրական գործընթացի սուբյեկտ, կարող է 

տարբեր լինել` կախված հասարակական պայմաններից, գործարար ակտիվության 

ոլորտում ստեղծված իրավիճակից և այն նպատակներից, որ իր առջև է դնում 

պետությունը:  
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Կախված կոնկրետ իրավիճակից` պետությունը կարող է հանդես գալ որպես 

 արգելակ ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման համար, երբ այն 

ստեղծում է ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման համար 

անբարենպաստ իրադրություն կամ նույնիսկ արգելում է այն, 

 կողմնակի դիտորդ, երբ պետությունը ուղղակիորեն չի խոչընդոտում 

ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը, բայց միևնույն ժամանակ 

չի էլ խթանում այն, 

 ձեռնարկատիրական գործունեությունը  խթանող ուժ, երբ պետությունը 

ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ ներգրավելու համար նոր տնտեսական 

գործակալների մշտական և ակտիվ որոնման մեջ է (հաճախ պետության նման 

նպատակադրված գործունեությունը առաջացնում է ձեռնարկատիրական 

գործունեության «պայթյուն» և բերում է ձեռնարկատիրական գործունեության 

«բումի»):  

Որոնք են պետության գործառույթները` որպես ձեռնարկատիրական 

գործունեության խթանիչ ուժեր` 

1. Պետությունն իր վրա է վերցնում կրթական գործառույթները, այսինքն` 

ձեռնարկատիրական կադրերի պատրաստման և դաստիարակության 

գործառույթները: Ընդ որում` հաշվի է առնվում այն փաստը, որ 

ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումը արդի իրավիճակում 

հնարավոր է միայն առնվազն երեք հիմնական տարրերի ճիշտ համադրման և 

պրակտիկ գործունեութան մեջ դրանց արդյունավետ գործածման դեպքում: 

Դրանք են` 

 ընդհանուր տնտեսագիտական տեսություն, 

 պրակտիկ տնտեսագիտական (ձեռնարկատիրական) գիտելիքներ, 

 ձեռնարկատիրական գործունեության  մեջ քանակական մեթոդների 

կիրառման ունակություն: 

2. Պետությունը ֆինանսական առումով աջակցում է գործարարական 

ակտիվության ոլորտ նոր մտած կամ մտնող ձեռնարկատերերին: Սովորաբար 

այս նպատակի իրականացման համար պետությունը մշակում է 

ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցման հատուկ ծրագրեր, որոնցում 
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հաշվի են առնվում արտոնյալ վարկավորման միջոցառումները, հատուկ  

արտոնություններ տրամադրվում են նրանց, ովքեր նախաձեռնում են նոր 

ձեռնարկատիրական գործունեություն:  

3. Պետությունը սովորաբար իր վրա է վերցնում նաև ձեռնարկատերերի համար 

պահանջվող ձեռնարկատիրական ենթակառուցվածքի ստեղծման 

գործառույթները, այսինքն` այն բոլոր օժանդակ /ձեռնարկատիրական 

նախագծերի հիմնական բովանդակության տեսակետից/ կառույցների 

ստեղծումը, որոնք կարող են ձեռնարկատիրոջը ծառայություններ մատուցել 

արդյունավետ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու 

նպատակով: Պետությունը սովորաբար ձեռնարկատիրոջը ապահովում է 

անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ, օժանդակում է խորհրդատվական 

կազմակերպությունների կայացմանը, իր վրա է վերցնում ձեռնարկատիրական 

կառույցների համար պահանջվող բարձր որակավորում ունեցող կադրերի 

նախապատրաստման խնդիրը: 

Վարձու աշխատողը` որպես ձեռնարկատիրոջ գաղափարների իրականացնող, 

նույպես դասվում է ձեռնարկատիրական գործընթացի սուբյեկտների խմբին: Հենց 

նրանից է կախված ձեռնարկատիրական գաղափարի իրականացման 

արդունավետությունը: Հայտնի է, որ յուրաքանչյուր տնտեսական սուբյեկտին 

հատուկ են իր շահերը: Ինչ վերաբերում է ձեռնարկատիրոջը և վարձու աշխատողին, 

ապա նրանց նպատակների մի մասը համընկնում է /օրինակ` որքան մեծ է շահույթը, 

այնքան բարձր է աշխատավարձը/, իսկ մի մասը ունի լիովին հակադիր բնույթ 

/ձեռնարկատերը շահագրգռված չէ աշխատանքի բարձր վարձատրության մեջ, իսկ 

վարձու աշխատողը շահագրգռված է/: Նման դեպքերում կողմերը ստիպված են  

գնալ կոմպրոմիսային տարբերակների որոնմանը, ինչը և կազմում է 

ձեռնարկատիրական գործընթացի այս երկու սուբյեկտների հարաբերությունների 

հիմքը:  

Այսպիսի հարաբերությունների շրջանակներում ձեռնարկատերը իր առօրյա 

գործունեության մեջ նախանշում է որոշ խնդիրներ և աշխատում է դրանք լուծել 

առավելագույն արդյունավետությամբ: Այսպես` 
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1. Անհրաժեշտ մասնագիտացմամբ և պահանջվող որակավորմամբ կադրերի 

ընտություն: Այս խնդիրը լուծվում է երկու հնարավոր ճանապարհով. 

 ադպիսի կադրերի պատրաստումը սեփական տեղեկատվական և 

ֆինանսական հիմքի վրա, 

 այլ ձեռնարկատիրական կամ արտադրական կառույցներում զբաղված 

կադրերի ներգրավում, ինչի համար պահանջվում է աշխատողի համար 

ավելի գրավիչ աշխատանքային պայմանների ստեղծում:  

2. Աշխատողին ձեռնարկատիրական կառուցվածքի շահի մեջ ներգրավելու 

անհրաժեշտություն: Այստեղ տարբերում են երկու ձև` 

 վարձու աշխատողին ձեռնարկատիրական կառույցի արտադրական 

շահի մեջ ներգրավում, 

 վարձու աշխատողին կազմակերպության առևտրային շահի մեջ 

ներգրավում: 

Առաջին ձևը հատուկ է աշխատանքի կազմակերպման եվրոպական համակարգին, 

երբ յուրաքանչյուր վարձու աշխատող հստակ գիտի իր արտադրական գործառույթները 

և կատարում է դրանք իրեն հատուկ հմտությամբ: Երկրորդ ձևը հատուկ է աշխատանքի 

կազմակերպման ճապոնա-ամերիկյան համակարգին, երբ յուրաքանչյուր աշխատակից 

շահագրգռված է ոչ միայն իր արտադրական գործառույթների պատշաճ կատարման 

մեջ, այլ նաև անհանգստացած է ձեռնարկատիրական կառույցի ընդհանուր արդյունքի 

համար: Աշխատողին ներգրավելու այս ձևը, ինչ խոսք, առաջինի համեմատ շատ ավելի 

արդյունավետ է և առավել գրավիչ է ինչպես ձեռնարկատիրոջ, այնպես էլ 

հասարակության տեսանկյունից: 

Տնտեսավարման արդի պայմաններում յուրաքանչյուր ձեռնարկատեր գործում է 

արտադրության բավական խորը մասնագիտացման պայմաններում, որը առաջացել է 

աշխատանքի բաժանման հիման վրա, սակայն ցանկացած ձեռնարկատեր կարիք ունի 

արդյունավետ գործարար կապերի: Միայն այս դեպքում նա կարող է արդյունավետ 

գործել արտադրության ամբողջական գործընթացի այս կամ այն հատվածի 

շրջանակներում: Շուկայի պայմաններում ձեռնարկատիրոջից պահանջվում է այլ 

ձեռնարկատերերի հետ սերտ համագործակցելու ունակություն:  
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Գործարար կապերի ընտրությունը կախված է մի շարք գործոններից: Գործարար 

կապերը կարելի է դասակարգել հետևյալ կերպ` 

 երկարաժամկետ /կամ մշտական/, 

 կարճաժամկետ /կամ որոշակի ժամկետով/, 

 պատահական: 

Այսպիսով, իր գործունեությունը նախագծելիս ձեռնարկատերը դիտարկում է 

գործընկերոջը (գործընկերներին)` որպես ձեռնարկատիրական գործընթացի սուբյեկտի, 

որի հետ ունեցած հարաբերվելու ձևից կախված է նրա գործունեության 

արդյունավետության աստիճանը:  

Ձեռնարկատիրական գործունեության նպատակը այնպիսի ապրանքի 

արտադրությունն է և առաջարկը շուկային, որի հանդեպ կա պահանջարկ, և որը 

ձեռնարկատիրոջը բերում է շահույթ: Շահույթը եկամուտների ավելցուկն է ծախքերի 

նկատմամբ, որը գոյանում է այնպիսի ապրանք արտադրելու և շուկա առաքելու 

ձեռնարկատիրական որոշում իրականացնելու արդյունքում, որի հանդեպ շուկայում 

առկա է սպառողի չբավարարված կամ թաքնված պահանջարկ: Ձեռնարկատիրական 

եկամուտը նորարարական գործունեությունից ստացված եկամուտն է:  

Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը հնարավոր է միայն 

նմանատիպ գործունեությամբ սուբյեկտների գոյության պայմաններում: Այդպիսի 

սուբյեկտները հնարավոր են դարձնում շուկայական հարաբերությունների 

զարգացումը: Ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտների հայտնվելը 

ենթադրում է որոշակի հասարակական իրավիճակի առկայություն, երբ 

գաղափարախոսական, քաղաքական և սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը թելադրում է 

«ձեռնարկատիրական բում»29:  

Զարգացած շուկայական տնտեսության պաhմաններում ձեռնարկատիրական 

գործունեությունը` որպես ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների (ֆիրմաների, 

ձեռնարկությունների), անհատ ձեռնարկատերերի, ինչպես նաև բարդ միավորումների 

ինտեգրված ամբողջություն, իրականացնում է հետևյալ գործառույթները` 

 ընդհանուր տնտեսական, 

 ռեսուրսային, 
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 ստեղծագործական-որոնողական (նորարարական), 

 սոցիալական, 

 կազմակերպչական30:  

Զարգացած շուկայական տնտեսությունում որոշիչ է հանդիսանում ընդհանուր 

տնտեսական գործառույթը, որը օբյեկտիվորեն պայմանավորված է 

ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների և անհատ ձեռնարկատերերի` որպես 

շուկայի սուբյեկտների դերով: Ձեռնարկատիրական գործունեությունը ուղղված է 

ապրանքների արտադրությանը (աշխատանքների կատարմանը, ծառայությունների 

մատուցմանը) և վերջնական սպառողին` տնային տնտեսություններին, այլ 

ձեռնարկատերերին, պետությանը, դրանք հասցնելուն, ինչը առաջին հերթին և 

կանխորոշում է ընդհանուր տնտեսական գործառույթը:  

Ձեռնարկատիրական գործունեության կարևորագույն գործառույթ է հանդիսանում 

ռեսուրսայինը: Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ենթադրում է 

ինչպես վերարտադրվող, այնպես էլ սահմանափակ քանակությամբ ռեսուրսների 

արդյունավետ օգտագործում, ընդ որում` ռեսուրսներ ասելով` պետք է հասկանալ 

արտադրության նյութական և ոչ նյութական պայմաններն ու գործոնները, իհարկե, 

առաջին հերթին աշխատանքային ռեսուրսները հողը և բնական ռեսուրսները, 

արտադրության բոլոր միջոցները և գիտական նվաճումները, ինչպես նաև 

ձեռնարկատիրական ունակությունը: Ձեռնարկատերը կարող է հասնել 

հաջողությունների, եթե իր բնագավառում իրագործի նորարարություններ, օգտագործի 

բարձր որակավորում ունեցող աշխատուժ, արդյունավետ համադրի ռեսուրսների բոլոր 

տեսակները: Ձեռնարկատիրական գործունեությանը` որպես տնտեսավարման նոր 

տեսակի, հատուկ է ստեղծագործական-որոնողական, նորարարական գործառույթը, 

որը կապված է ոչ միայն ձեռնարկատիրական գործունեության ընթացքում նոր 

գաղափարների ներդրման, այլև դրված նպատակներին հասնելու համար նոր 

միջոցների և գործոնների մշակման հետ: Ձեռնարկատիրական գործունեության 

ստեղծագործական գործառույթը սերտորեն կապված է գործառույթների մյուս 

տեսակների հետ և պայմանավորված է ձեռնարկատիրական գործունեության 

սուբյեկնտերի ազատության աստիճանով, կառավարչական որոշումների ընդունման 

                                                           
30

 Лапуста М.” Предпринимательство”ИНФРА-М 2004г., стр. 25. 



27 
 

պայմաններով: Շուկայական տնտեսության կայացման ընթացքում 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը  ձեռք է բերում սոցիալական գործառույթ, որն 

արտահայտվում է յուրաքանչյուր աշխատունակ անհատի սեփական գործ ունենալու 

հնարավորությամբ` լավագույնս դրսևորելով իր անձնական տաղանդներն ու 

հնարավորությունները: Այս գործառույթը գնալով ավելի վառ է  դրսևորվում մարդկանց 

նոր շերտի ձևավորմամբ, մարդկանց, որոնք ձգտում են ինքնուրույն տնտեսական 

գործունեության, որոնք ունակ են հիմնելու սեփական գործ, հաղթահարելու միջավայրի 

հակազդեցությունը և հասնելու դրված նպատակին: Միևնույն ժամանակ աճում է 

վարձու աշխատողների թիվը, որոնք տնտեսապես և սոցիալապես կախված են նրանից, 

թե որքանով է կայուն ձեռնարկատիրական գործունեությունը: Որքան արդյունավետ են 

գործում ձեռնարկատիրական կազմակերպությունները, այնքան զգալի է նրանց 

միջոցների մուտքերը տարբեր մակարդակի բյուջեներ և պետական արտաբյուջետային 

սոցիալական հիմնադրամներ: Ձեռնարկատիրական գործունեության կարևորագույն 

գործառույթ է կազմակերպչական գործառույթը, որը դրսևորվում է ձեռնարկատերերի 

կողմից սեփական գործ սկսելու, դրա դիվերսիֆիկացիայի մասին ինքնուրույն որոշում 

կայացնելու մեջ, բարդ ձեռնարկատիրական կառույցների ստեղծմամբ, 

ձեռնարկատիրական ֆիրմայի գործունեության ռազմավարության փոփոխմամբ և ալյն: 

Կազմակերպչական գործառույթը հատկապես պարզ դրսևորվում է փոքր և միջին 

ձեռնարկատիրական գործունեության արագ զարգացման մեջ: Հետևաբար, 

ձեռնարկատիրական գործունեության էությունը առավել ամբողջական արտահայտվում 

է նրան հատուկ բոլոր գործառույթների համադրության մեջ, որոնք օբյեկտիվորեն 

հատուկ են քաղաքակիրթ ձեռնարկատիրական գործունեությանը, սակայն շատ 

հարցերում կախված են հենց ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտներից,  

տվյալ ոլորտում պետական աջակցման և կարգավորման համակարգից:  

1.3 ՀՀ ձեռնարկատիրական գործունեության առանձնահատկություններն ու խնդիրները 

Այսպիսով,  ձեռնարկատիրական գործունեությունը կարող է զարգանալ, եթե 

երկրում առկա են քաղաքակիրթ ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացումն 

ապահովող որոշակի արտաքին և ներքին գործոններ (պայմաններ), այսինքն` եթե 

երկրում ձևավորվել է բարենպաստ գործարար դաշտ` բարենպաստ սոցիալ-
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տնտեսական, քաղաքական, քաղաքացիաիրավական իրավիճակ, որը երաշխավորում է 

քաղաքացիների,  շուկայական տնտեսության բոլոր սուբյեկտների պահանջմունքների 

բավարարմանն ուղղված ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու 

ազատությունը: Ձեռնարկատերերը կարող են գործել որոշակի պայմանների դեպքում, 

որոնց ամբողջությունը ձևավորում է գործարար դաշտը` տարբեր գործոնների 

(օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ) ինտեգրված ամբողջությունը: Դրանք ձեռնարկատերերին թույլ 

են տալիս հասնելու հաջողությունների դրված նպատակների, ձեռնարկատիրական 

նախագծերի իրականացման գործընթացում: Որպես ինտեգրված բարդ համակարգ` 

գործարար դաշտը բաժանվում է արտաքին միջավայրի, որը, որպես կանոն, կախված չէ 

ձեռնարկատերերից, և ներքին միջավայրի, որը ձևավորում են հենց 

իրենք`ձեռնարկատերերը31: Արդյունավետ գործարար դաշտը` որպես 

ձեռնարկատիրական գործունեության կայացման առաջին որոշիչ պայման, 

քաղաքակիրթ և օրինապահ ձեռնարկատերերին երաշխավորում է  անհրաժեշտ 

տնտեսական ազատություններ: Տնտեսական ազատությունը նշանակում է, որ բոլոր 

քաղաքացիներն ակտիվ տնտեսական գործունեություն ծավալելու նպատակով ունեն 

երաշխավորված հնարավորություն` կիրառելու իրենց ընդունակությունները, 

անձնական հատկանիշները, գույքը: Մասնավորապես, «Ձեռնարկությունների և 

ձեռնարկատիրական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքում (հոդված 38) ասվում է, որ 

ՀՀ-ում երաշխավորվում է` 

 ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու, կազմակերպություններ 

ստեղծելու և դրանց համար գույք ձեռք բերելու իրավունքը, 

 ձեռնարկության և անհատ ձեռնարկատիրոջ գրանցման իրավունքը, 

 գույքի, ձեռնարկատերերի և կազմակերպությունների իրավունքների և շահերի 

պաշտպանությունը, 

 ազատությունը և հավասարազորությունը ձեռնարկատիրական գործունեության 

բոլոր սուբյեկտների համար, 

 ապօրինի բռնագանձումից անհատ ձեռնարկատիրոջ և կազմակերպության 

գույքի պաշտպանությունը;  
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 պետական կառավարման մարմինների (իշխանության տեղական մարմինների) 

չմիջամտելը ձեռնարկատիրոջ և կազմակերպության գործունեությանը, 

բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի, 

 այլ մարմինների չմիջամտելը ձեռնարկատիրոջ և կազմակերպության, ինչպես 

նաև ձեռնարկությունների կողմից նրանց ստեղծած կազմակերպությունների  

գործունեությանը, բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված և 

համապատասխան կազմակերպությունների հիմնադրման փաստաթղթերում 

նշված դեպքերի, 

 ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված վճարումների կատարումից հետո մնացած 

եկամտի (շահույթի) տիրապետումը, օգտագործումը և տնօրինումը: 

Ձեռնարկատիրոջը կամ ձեռնարկությանը հասցված վնասը, այդ թվում նաև բաց 

թողնված շահույթը, որը տեղի է ունեցել ձեռնարկատիոջ կամ կազմակերպության 

իրավունքները խախտող կամ ՀՀ օրենսդրությանը հակասող պետական ու այլ 

մարմինների կամ դրանց պաշտոնատար անձանց գործունեության հետևանքով, ինչպես 

նաև այդ մարմինների և կամ դրանց պաշտոնատար անձանց կողմից ՀՀ 

օրենսդրությամբ սահմանված ձեռնարկատերերի կամ կազմակերպությունների 

հանդեպ պարտականությունների ոչ պատշաճ կատարման հետևանքով, ենթակա է 

փախհատուցման այդ մարմինների կողմից` ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով32: 

Տնտեսական ազատության ապահովման համար, հետևաբար` նաև 

ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման համար, կարևոր նշանակություն 

ունի ՀՀ Սահմանադրության հոդված 31-ի դրույթների իրականացումը, որում նշվում է, 

որ յուրաքանչյուր ոք իրավունք ունի իր հայեցողությամբ տիրապետելու, օգտագործելու, 

տնօրինելու և կտակելու իր սեփականությունը: Ոչ ոքի չի կարելի զրկել 

սեփականությունից, բացառությամբ դատական կարգով օրենքով նախատեսված 

դեպքերի: Սեփականության օտարումը հասարակության և պետության կարիքների 
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համար կարող է կատարվել միայն բացառիկ` գերակա հանրային շահերի դեպքերում, 

օրենքով սահմանված կարգով, նախնական համարժեք փոխհատուցմամբ33: 

Արտաքին ձեռնարկատիրական միջավայրը երկրում ձեռնարկատիրական 

գործունեության զարգացման համար որոշիչ նշանակություն ունի: Արտաքին 

ձեռնարկատիրական միջավայր ասելով` հասկանում են արտաքին գործոնների այն 

ամբողջությունը, որն ուղղակի կամ անուղղակի կերպով ազդում է ձեռնարկատիրական 

գործունեության կայացման և զարգացման վրա: Ձեռնարկատերերի համար արտաքին 

միջավայրը հանդիսանում է օբյեկտիվ միջավայր և գործում է նրանց ցանկություններից 

զատ: Հաջողության հասնելու համար ձեռնարկատերերը պետք է կարողանան ճիշտ 

կանխատեսել արտաքին բոլոր գործոնների ազդեցությունը իրենց գործունեության 

վերջնական արդյունքների վրա: Փաստորեն, ձեռնարկատիրական գործունեության 

հիմքում ընկած են արտաքին միջավայրի հիմնական գործոնների մասին ճշգրիտ 

գիտելիքները և պատկերացումները: Արտաքին ձեռնարկատիրական միջավայրը 

ներառում է հետևյալ ենթահամակարգերը` 

 երկրի տնտեսական իրավիճակը, 

 հասարակության և պետության զարգացման կայունությամբ բնորոշվող 

քաղաքական իրադրությունը, 

 ձեռնարկատերերի և շուկայական տնտեսության մյուս սուբյեկտների 

իրավունքները, պարտականությունները,  պատասխանատվությունները 

հստակ սահմանող իրավական միջավայրը, 

 ձեռնարկատիրական գործունեության պետական կարգավորումը և 

աջակցումը; 

 սոցիալ-տնտեսական իրավիճակը` կապված բնակչության 

վճարունակության, գործազրկության մակարդակի հետ, 

 բնակչության կրթության մակարդակով պայմանավորված մշակութային 

միջավայրը, որն ապահովում է ձեռնարկատիրական գործունեության 

որոշակի տեսակներով զբաղվելու հնարավորություն, 

 գիտատեխնիկական, տեխնոլոգիական միջավայրը, 
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 գործունեության որոշակի տեսակների զարգացման համար արտադրության 

բնական գործոնների բավարար քանակությամբ առկայությունը, 

 կլիմայական (եղանակային) պայմանների հետ կապված ֆիզիկական 

միջավայրը, որն ազդում է ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների 

գործունեության վրա, 

 բնական աղետների բացակայությունը, 

 ինստիտուցիոնալ-կազմակերպչական միջավայրը, որը վկայում է առևտրային 

գործարքներ, գործնական կապեր իրականացնելու հնարավորությունը 

ընձեռող կազմակերպությունների բավարար թվի առկայությունը, 

 և այլն: 

Բերենք ձեռնարկատիրական արտաքին միջավայրը կազմող առանձին 

ենթահամակարգերի կարճ բնութագիրը: Այսպես, երկրում ձեռնարկատիրական 

գործունեության զարգացման համար էական նշանակություն ունի տնտեսական 

նպաստավոր իրավիճակը, որը բնութագրվում է մրցակցային շուկայի` որպես 

ձեռնարկատիրոջ համար գոյության միջավայրի կայացման ձևավորմամբ, ինչպես նաև 

տնտեսական այնպիսի բարեփոխումների իրականացմամբ, որոնք ձեռնարկատերերի 

համար ապահովում են գործունեության զարգացման համար անհրաժեշտ բոլոր 

տեսակի ռեսուրսների (բացի օրենքով արգելված) հասանելիությունը:  

Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման վրա դրական (կամ 

բացասական) ազդեցություն ունեն. 

 գնաճի մակարդակը, 

 հարկերի թիվը և հարկային դրույքների չափերը, 

 տնտեսավարող գործընկերների լիկվիդայնության մակարդակը, 

 որոշակի տեսակի ծառայությունների գների (տարիֆների) մակարդակը, 

հատկապես` բնական մենաշնորհ ունեցող ապրանքներինը 

(ծառայություններինը), 

 մենաշնորհային բարձր կամ մենաշնորհային ցածր գներ սահմանելու 

արգելքների առկայությունը, 

 տնտեսավարող սուբյեկտների միջև ապրանքների շուկաներում 

մրցակցությունը սահմանափակող համաձայնությունների արգելումը 
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 և այլն: 

Աստիճանաբար ավելի նշանակալի են դառնում ազգային դրամի կայունությունը, 

նրա գնողունակության մակարդակը և այլ տնտեսական գործոններ ու պայմաններ: 

Կասկածից վեր է, որ ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման համար 

անհրաժեշտ է կայուն քաղաքական իրավիճակ, համաձայնություն իշխանության 

ճյուղերի միջև, նրանց կողմից այն փաստի ընդունումը, որ առանց քաղաքակիրթ 

ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման հնարավոր չեն տնտեսական աճը, 

տնտեսության բոլոր ճյուղերի արդյունավետ զարգացումը և հասարակության 

կենսամակարդակի աճը: 

Չսևեռվելով արտաքին ձեռնարկատիրական միջավայրի մյուս 

ենթահամակարգերի վրա` տանք իսնտիտուցիոնալ-կազմակերպչական 

ենթահամակարգի համառոտ բնութագիրը, որի զարգացումը ձեռնարկատիրական 

գործունեության ձևավորման գործընթացում կարևորագույն պայման է, քանի որ այս 

ենթահամակարգի հաստատությունները, լինելով իրենց բնույթով ձեռնարկատիրական, 

մասնագիտացված ծառայություններ են մատուցում այլ ձեռնակատիրական 

կազմակերպություններին: Այդպիսի հաստատություններից են` 

 խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող մասնագիտացված 

կազմակերպությունները, 

 ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների համար կադրեր 

նախապատրաստող ուսումնական հաստատությունները, 

 շուկայի ուսումնասիրություն, մասնագիտացված մարքեթինգային 

հետազոտություններ անցկացնող կազմակերպությունները, 

 առևտրային բանկերը և այլ ֆինանսավարկային կազմակերպությունները, 

 ապահովագրական ընկերությունները, 

 գովազդային կազմակերպությունները, 

 և այլն: 
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Նկար 2.  Ինստիտուցիոնալ-կազմակերպչական միջավայր 

 

 

ձեռնարկատիրական 

կազմակերպությունների 

համար կադրեր 

նախապատրաստող 

ուսումնական 

հաստատություններ 

ապահովագրական 
ընկերություններ 

 

գովազդային 
ընկերություններ 

 

առևտրային 

բանկեր և այլ 

ֆինանասվար-

կային 

կազմակերպու-

թյուններ 

շուկան 

ուսումնասիրող, 

մասնագիտացված 

մարքեթինգային 

հետազոտություն-

ներ անցկացնող 

կազմակերպու-

թյուններ  

 

խորհրդատվական  
ծառայություններ մատուցող 

մասնագիտացված 
կազմակերպություններ 

 

 

 

ինստիտուցիոնալ-

կազմակերպչա-

կան միջավայր 
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Ձեռնարկատերերի գոյության ոլորտը շուկան է: Առանց նրա չեն լինի միլիոնավոր 

ձեռնարկատերեր, իսկ առանց ձեռնարկատերերի` որպես ինքնուրույն տնտեսավարող 

սուբյեկտների չի կարող լինել զարգացած շուկա: Այդ պատճառով քաղաքակիրթ 

զարգացած շուկայի կայացման բոլոր պայմաններն ու գործոնները հանդիսանում են 

նաև ձեռնարկատիրական գործունեության կայացման և զարգացման պայմաններ: 

Գիտական գրականության մեջ ներկայացված շուկայի բազմաթիվ սահմանումների 

վերլուծությունը թույլ է տալիս եզրակացնել,  որ շուկան բարդ և բազմակողմանի 

տնտեսական երևույթ է. այն պահանջարկի և առաջարկի միավորում է,  

ձեռնարկատիրոջ  և գնորդի միջև հասարակական-տնտեսական կապերի ձև` հիմնված 

ապրանքների (աշխատանքների, ծառայությունների) փոխադարձ գնման-վաճառքի 

վրա: Միայն շուկայում է ստուգվում արտադրված ապրանքների արժեքավորությունը 

(գինը), հետևաբար, շուկան ոչ միայն ձեռնարկատերերի գործունեության միջավայրն է, 

այլ նաև երկրում ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման կարևորագույն 

գործոն: Շուկայի կարևորագույն և պարտադիր հատկանիշ է հանդիսանում նրա 

մրցակցային բնույթը: Մրցակցությունը ձեռնարկատերերի գործունեության մեխանիզմն 

է: Մրցակցությունը տնտեսավարող սուբյեկտների մրցութայնությունն է, երբ նրանց 

ինքնուրույն գործողությունները սահմանափակում են նրանցից յուրաքանչյուրի 

հնարավորությունը միակողմանի ազդելու համապատասխան ապրանքային շուկայում 

վարքի ընդհանուր կանոնների վրա: Ձեռնարկատերը միայն այն դեպքում կարող է 

հասնել հաջողության, եթե կարողանա ժամանակին և ճիշտ գնահատել շուկայական 

հնարավորությունները իր ձեռնարկության նպատակների և ռեսուրսների 

տեսանկյունից, արտադրել միայն շուկայի սուբյեկտներին անհրաժեշտ ապրանքներ և 

ծառայություններ` նվազագույն ծախքերով և անհրաժեշտ որակի:  

ՀՀ պետական տնտեսական քաղաքականությունը մրցակցային միջավայրի 

բարելավման և շուկայի պաշտպանության ոլորտում ուղղված է. 

 տվյալ ոլորտը կարգավորող իրավական դաշտի համապատասխանեցմանը 

միջազգային նորմերին, 

 գործող օրենսդրության պահպանման վերահսկման առավել արդյունավետ 

լծակների ներդրմանը, 
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 ոլորտում առկա խնդիրների վերհանմանը և դրանց վերացման համար 

առաջարկությունների մշակմանը, 

 հայրենական արտադրողների և սպառողների շահերի պաշտպանությանը, 

  բարեխիղճ մրցակցային դաշտի ձևավորմանը և հակամրցակցային 

գործունեության կանխարգելմանը: 

Մրցակցային միջավայրի և շուկայի պաշտպանության ոլորտում ՀՀ պետական 

տնտեսական քաղաքականության հիմնական դրույթներն են` 

 ազատ շուկաների և արդար առևտրի ապահովում, 

 անկողմնակալ և թափանցիկ օրենսդրության կիրառում, 

 ՀԱԿ-ի կանոնների և սկզբունքների կիրառման ապահովում, 

 համակարգի բարեփոխումների խթանում: 

ՀՀ կառավարության կողմից իրականացված տնտեսական քաղաքականության 

արդյունքում 2003թ. ՀՀ-ն պաշտոնապես դարձավ Համաշխարհային առևտրային 

կազմակերպության (ՀԱԿ) անդամ, ինչը խիստ կարևորվում է ՀՀ-ի համար` 

համաշխարհային տնտեսության մեջ շահավետ ինտեգրման, ներքին շուկայի 

սահմանափակման բացասական ազդեցության չեզոքացման, ինչպես նաև 

անհրաժեշտության դեպքում արտաքին անբարենպաստ ազդեցություններին հաջող 

դիմակայելու իմաստով: ՀՀ-ի անդամագրումը ՀԱԿ-ին հայրենական ձեռնարկատերերին 

հնարավորություն տվեց դուրս գալու նոր շուկաներ և մասնակցելու միջազգային 

մրցակցությանը, իսկ պետությանը` անհրաժեշտության դեպքում դիմել «պաշտպանիչ» 

գործողությունների: Պետությունների կողմից պաշտպանիչ միջոցառումների 

վերաբերյալ ՀԱԿ-ի համաձայնագիրը հիմք հանդիսացավ, այսպես կոչված, 

«մոխրագույն գոտիների» (արտահանման սահմանափակում, արտահանման գների 

մոնիթորինգի համակարգ, արտահանման և ներմուծման վերահսկողություն, և այլն) 

միջոցառումների արգելման համար:  

ՀՀ շուկայական տնտեսության զարգացման և մրցակցային միջավայրի 

ձևավորման համար ամուր օրենսդրական հիմքերի ստեղծման և կատարելագործման 

նպատակով ՀԱԿ անդամակցությանը նախորդող շրջանում ի թիվս մյուս օրենքների ՀՀ 

Կառավարությունը ընդունել էր. 
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 ՀՀ օրենքը «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» (ընդունվել է 

2000թ. նոյեմբերի 6-ին): Օրենքը կարգավորում է շուկայի մասնակիցների 

հարաբերությունները` կապված անբարեխիղճ մրցակցության տարբեր 

դրսևորումների հետ: Համաձայն օրենքի` ձևավորվել է տնտեսական 

մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողով, որի խնդիրներն 

են`տնտեսական մրցակցության պաշտպանությունը և խթանումը, բարեխիղճ 

մրցակցության համար անհրաժեշտ միջավայրի ստեղծումը, հակամրցակցային 

գործունեության կանխումն ու սահմանափակումը34: 

 ՀՀ օրենքը «Ներքին շուկայի պաշտպանության մասին» (ընդունվել է 2001թ. 

ապրիլի 18-ին): Օրենքը կարգավորում է ՀՀ տարածք ապրանքների ներմուծման 

հետ կապված փոխհարաբերությունները` ներքին շուկայի պաշտպանողական  

միջոցառումների կիրառման համատեքստում35:  

 ՀՀ օրենքը «Հակագնագցման (հակադեմփինգային) և փոխհատուցման 

միջոցառումների մասին» (ընդունվել է 2002թ. հունիսի 19-ին): Օրենքը 

կարգավորում է ՀՀ տարածք տնտեսության ոլորտներին վնաս  պատճառող 

ապրանքների ներմուծման ոլորտում հակադեմփինգային և փոխհատուցման 

միջոցառումների կիրառման հետ կապված փոխհարաբերությունները36:  

Թվարկված օրենքների ընդունումը պայմանավորված էր ՀՀ տնտեսության 

զարգացման տվյալ փուլի առանձնահատկություններով, որոնք պահանջում էին 

անհրաժեշտ իրավական հիմունքների ձևավորում և հաստատում` ներքին շուկայի և 

ազատ մրցակցության արդյունավետ պաշտպանության նպատակով: Միևնույն 

ժամանակ նշված օրենքների ընդունումը պետությանը հնարավորություն է ընձեռում 

անհրաժեշտության դեպքում ներքին արտադրողների պաշտպանության համար 

ձեռնարկել համապատասխան քայլեր:  

                                                           

34
 Закон РА “О защите экономической конкуренции” http://www.base.spinform.ru 

35
 Закон РА “О защите внутреннего рынка” http://www.base.spinform.ru 

36
 Закон РА “Об антидемпинговых и компенсационных мерах’’ http://www.base.spinform.ru 
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Ձեռնարկատիրական հաջողությունը պայմանավորված է բազմաթիվ  

գործոններով, որոնցից կարևորագույնը ներքին ձեռնարկատիրական միջավայրն է` 

որպես ձեռնարկատիրական կազմակերպության գործունեության ներքին պայմանների 

որոշակի ամբողջություն: Ներքին ձեռնարկատիրական միջավայրը կրում է սուբյեկտիվ 

բնույթ. այն ուղղակիորեն կախված է հենց ձեռնարկատիրոջից, նրա  կամքի ուժից, 

նպատակասլացությունից, ձգտումների մակարդակից, գործը կազմակերպելու և 

վարելու ունակություններից և հմտություններից: Ներքին ձեռնարկատիրական 

միջավայրի մեջ են մտնում հետևյալ ենթահամակարգերը (գործոնները). 

 սեփական կապիտալի անհրաժեշտ ծավալի առկայություն, 

 ձեռնարկատիրական գործունեության ճիշտ կազմակերպչական-իրավական ձևի 

ընտրություն, գործունեության առարկայի ընտրություն, 

 թիմի հավաքագրում, 

 գործընկերների հավաքագրում, 

 շուկայի իմացություն և որակավորված մարքեթինգային հետազոտությունների 

անցկացում, 

 կադրերի ընտրություն,  աշխատակազմի կառավարում,  

 ձեռնարկատիրական գաղտնիքի պահպանման մեխանիզմ և այլն: 

Արդյունավետ ձեռնարկատիրական գործունեության համար կարևորվում են` 

 բիզնես-պլանի մշակումը, 

 ենթադրելի ռիսկերի ի հայտ գալու դեպքում հետևանքների կանխատեսումը և 

հաշվարկը, 

 նոր տեխնոլոգիաների ներդրումը, 

 գործունեության դիվերսիֆիկացիան, 

 կազմակերպության զարգացման հիմնավորված ռազմավարության մշակումը և 

ներդրումը: 

Ներքին միջավայրի գործոնների թվին է դասվում նաև ձեռնարկատերերի և 

վարձու մենեջերների կողմից այն օրենքների և իրավական ակտերի ճշգրիտ 

պահպանումը, որոնք կարգավորում են բիզնեսի տվյալ տեսակի կամ 
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ձեռնարկատիրական կազմակերպության համապատասխան կազմակրեպչական-

իրավական ձևի գործունեությունը: Հաջողության են հասնում միայն այն 

ձեռնարկատերերը, որոնք մշտապես հարստացնում են իրենց գիտելիքները, լավ 

տիրապետում են բիզնեսի կազմակերպման և վարման իրավական մեխանիզմներին: 

Վերջին տարիների ընթացքում ՀՀ-ում անց են կացվել միջոցառումներ, որոնք 

ուղղված են եղել երկրում բարենպաստ գործարար դաշտի ձևավորմանը և 

ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը խոչընդոտող մի շարք խնդիրների 

լուծմանը, ինչպես օրենսդրական, այնպես էլ տեխնիկական և ֆինանսական 

(վարկավորման) աջակցման ոլորտներում: Չնայած դրան, դեռևս առկա են մի շարք 

խնդիրներ, որոնց լուծումը կխթանի ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության 

հետագա զարգացումը: Այդ խնդիրները պայմանավորված են մի շարք օբյեկտիվ և 

սուբյեկտիվ գործոններով, մասնավորապես` 

 խորհրդատվական ծառայություններից օգտվելու և կադրերի մասնագիտական 

ուսուցմամբ պայմանավորված բարդություններով, 

 բիզնես-հմտությունների պակասով (առավելապես սկսնակ ձեռնարկատերերի 

շրջանում), 

 բիզնես-տեղեկատվության ստացման բարդություններով, 

 ֆինանսական (վարկային) միջոցների ցածր հասանելիությամբ, հատկապես 

փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (ՓՄՁ) սուբյեկտների կտրվածքով, 

 ապրանքների և ծառայությունների` շուկա դուրս բերման հիմնախնդիրներով: 

Տվյալ համատեքստում հետաքրքրություն են ներկայացնում Համաշխարհային 

բանկի «Բիզնեսի վարում 2008» զեկույցի տվյալները, որտեղ մատնանշվում է ՀՀ-ում 

ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման պայմանների բարելավումը37: 

Եթե «Բիզնեսի վարում 2007» զեկույցում Հայաստանը 178 պետությունների շարքում 

գրավում էր 46-րդ տեղը38` համաձայն բիզնեսի վարման պայմանների բարելավման 

ցուցանիշի, որը հաշվի է առնում ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման 

տասը ոլորտների տվյալներ, ապա ըստ «Բիզնեսի վարում 2008» զեկույցի տվյալների` 

                                                           
37

Doing Business in Armenia 2008, http://www.doingbusiness.org 

38
 Doing Business in Armenia 2007, http://www.doingbusiness.org 
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Հայաստանը գրավում է արդեն 39-րդ տեղը: Համեմատության համար նշենք, որ 

Վրաստանը 35-րդ տեղից տեղափոխվել է 18-րդ տեղը: Նշված հետազոտությունը 

ներառել է  ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացման հետևյալ ոլորտները` 

նոր ձեռնարկության գրանցման համար անհրաժեշտ ժամանակը և պարտադիր 

պետական մուծումների արժեքը, արտաքին առևտրային գործարքների իրականացումը, 

հարկային դաշտը և  ձեռնարկության լուծարման գործընթացը:  

Աղյուսակ 1 

Որոշ երկրներում ձեռնարկատիրական գործունեության կարգավորման տասը 

ոլորտներում դրական և բացասական տեղաշարժերը` ըստ Համաշխարհային բանկի 

«Բիզնեսի վարում 2008» զեկույցի 
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1 Եգիպտոս                5 

2 Խորվատիա                 4 

3 Գանա                5 

4 Մակեդոնիա                  3 

5 Կոլումբիա                  3 

6 Վրաստան               6 

7 

Սաուդյան 

Արաբիա                  3 

8 Քենիա                 4 

9 Չինաստան                  3 
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Աղյուսակ 1(շարունակություն) 

10 Բուլղարիա                   3 

  Հայաստան                  3 

  Ադրբեջան                   2 

  Ռումինիա                  1 

  Ռուսաստան                   0 

  Թուրքիա                   2 

Նշում. Աղյուսակում ներկայացված երկրները (1-10) ընտրված են ձեռնարկատիրության գործունեության 

կարգավորման 3 և ավելի ոլորտներում դրական տեղաշարժերի և նախորդ տարվա համեմատ դրանց դիրքի 

բարելավման սկզբունքով: 

Ինչպես երևում է աղյուսակից, դրական տեղաշարժեր տեղի են ունեցել հետևյալ 

ոլորտներում. 

 վարկավորման մատչելիություն. Հայաստանը տեղափոխվել է 62-ից 36-րդ տեղը, 

 արտաքին առևտրային գործարքների վարում` 133-ից 118-րդը, 

 ձեռնարկության լուծարում` 43-ից 42-րդը: 

Աղյուսակ 2 

10 ոլորտներում Հայաստանի ռեյտինգի համեմատական վերլուծությունը ըստ «Բիզնեսի 

վարում 2007»  և «Բիզնեսի վարում 2008» զեկույցների 

Ռեյտինգ 

Բիզնեսի 

վարում 

2007 

Բիզնեսի 

վարում 

2008 

Բիզնեսի վարման պայմաններ  46 39 

Նոր ձեռնարկության բացում 44 47 

Լիցենզավորում 72 73 

Աշխատակիցների ընդունում և 

ազատում 48 48 

Գույքի գրանցում 2 2 
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Աղյուսակ 2 (շարունակություն) 

Վարկերի մատչելիություն 62 36 

Ներդրողի շահերի պահպանում 81 83 

Հարկում 137 143 

Արտաքին առևտրային գործարքների 

վարում 133 118 

Պայմանագրերի կատարում 64 64 

Ձեռնարկության լուծարում 43 42 

Որպես դրական միտում ՀԲ զեկույցում նշվում է, որ Հայաստանը ընդունել է նոր 

օրենք, որը պարզեցնում է սնանակացման ընթացակարգը: Բացվել է նոր մասնավոր 

վարկային տեղեկատվության բյուրո, որը վարկային տեղեկատվություն է տրամադրում 

«օն-լայն» ռեժիմով: Տեղեկատվության փոխանակման նոր էլեկտրոնային համակարգը 

«Ուղիղ մուտք տրեյդերների համար» գործակալներին թույլ է տալիս մաքսային 

հայտարարագրերը ներկայացնելու էլեկտրոնային տարբերակով: Եվ թեպետ 

Համաշխարհային բանկի զեկույցում հաշվի չեն առնվել այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք 

են մակրոտնտեսական քաղաքականությունը, ենթակառուցվածքի որակը, 

արտարժույթի կուրսերի տատանումները, ներդրողների կարծիքները, հանցավորության 

մակարդակը: Դրանք ոչ պակաս կարևոր են երկրում նպաստավոր գործարար դաշտ  

ստեղծելու գործընթացում:  

Պայմանականորեն ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության 

հիմնախնդիրները կարելի է բաժանել հետևյալ խմբերի. 

1. օրենսդրական, 

2. ֆինանսական, 

3. տեխնիկական, 

4. ենթակառուցվածքային: 

Առկա խնդիրների դրսևորումները և արդիականությունը խիստ տարբերվում են` 

կախված ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտների աշխարհագրական 

դիրքից: Այդ տարբերությունները հատկապես կտրուկ են արտահայտվում հեռավոր և 

սահմանային մարզերում:  
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Օրենսդրական բնույթի խնդիրները, որոնք խոչընդոտում են ձեռնարկատիրական 

գործունեության զարգացմանը, հիմնականում բերում են մի շաք վարչարարական 

խնդիրների, որոնք դեռևս առկա են ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտների 

և պետական մարմինների փոխհարաբերություններում` մասնավորապես կապված 

ֆինանսական (հաշվապահական) հաշվետվությունների ներկայացման բարդեցված 

ընթացակարգերի հետ, անտեղի ստուգումներ անցկացնելու պարբերականության հետ և 

այլն: Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը խոչընդոտող ֆինանսական 

խնդիրները նախ և առաջ կապված են ձեռնարկատիրական գործունեության 

սուբյեկտների (մանավանդ սկսնակ սուբյեկտների) համար ֆինանսական (վարկային) 

ռեսուրսների ցածր մատչելիության հետ` պայմանավորված դրանց 

կարճաժամկետությամբ և այլընտրանքային ֆինանսական (վարկային) ռեսուրսների 

բացակայությամբ, ինչպես նաև երկարաժամկետ ֆինանսական (վարկային) 

ռեսուրսների բացակայությամբ, որոնք լուրջ խնդիր են առաջացնում մանավանդ 

արտադրության ոլորտում (մասնավորապես` գիտատար ճյուղերում աշխատող 

ձեռնարկությունների համար): Տեխնիկական և ենթակառուցվածքային գործոնները, 

որոնք իրենց ազդեցությունն ունեն ինչպես արդեն գործող, այնպես էլ սկսնակ 

ձեռնարկատերերի գործունեության վրա, պայմանավորում են միջմարզային և 

ներմարզային տնտեսական համագործակցության ոչ բավարար մակարդակը: Այս 

համատեքստում անհրաժեշտ է կատարելագործել տեղեկատվական հոսքերի 

մատչելիությունը, դրանց ըմբռնման, մշակման և փոխանակման մեթոդները:  

 

1.3.1 Խորհրդատվությունը` որպես ձեռնարկատիրական գործունեության 

զարգացման խթան 

Սկսնակ ձեռնարկատերերի (ինչպես նաև մայրաքաղաքի սահմաններից դուրս 

գործող ձեռնարկատերերի) համար դժվարություն է ներկայացնում ինչպես 

ձեռնարկատիրական գործունեության նախաձեռնումը, այնպես էլ հետագայում դրա 

կառավարման իրականացումը: Այս խնդիրների լուծման ուղղությամբ առկա 

խորհրդատվական կազմակերպությունների կողմից տրամադրվող ծառայությունների 

որակը առայժմ բավարար չէ, հատկապես ՀՀ մարզերում (որոշ մարզերում նման 
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կազմակերպություններ ընդհանրապես բացակայում են): Մյուս կողմից շատ 

ձեռնարկատերեր դեռևս չեն գիտակցում նման ծառայությունների կարևորությունը: 

Հետևաբար, երկրում ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման տվյալ 

փուլում կարևորագույն խնդիր է պետության կողմից ձեռնարկատիրական 

գործունեության սուբյեկտների, հատկապես սկսնակ սուբյեկտների աջակցության  

հստակ մեխանիզմների մշակումը և ներդրումը: 

Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության (ՓՄՁ) ոլորտը ՀՀ տնտեսության 

զարգացման առաջնային ուղղություններից մեկն է: ՀՀ կառավարությունը քայլեր է 

իրականացնում` ուղղված այս ոլորտի զարգացմանը և մասնավորապես ՓՄՁ 

պետական աջակցությանը: ՓՄՁ ռազմավարական կարևորությունը պայմանավորված է 

հետևյալ գործոններով` 

 Փոքր ներդրումների հաշվին և կարճ ժամանակահատվածում ՓՄՁ կարող են 

ապահովել նշանակալի թվով աշխատատեղեր` էականորեն բարելավելով 

գոյություն ունեցող իրավիճակն աշխատաշուկայում և դրանով իսկ լուծելով մի 

շարք սոցիալական խնդիրներ: 

 Նոր ՓՄՁ ստեղծումը նպաստում է պարապուրդի ենթարկված խոշոր ոչ 

շահութաբեր ձեռնարկությունների վերակառուցման և մոդեռնիզացիայի 

գործընթացին: 

 ՓՄՁ-ները շատ ավելի արդյունավետ են օգտագործում տեղական հումքային 

ռեսուրսները և նվազեցնում են երկրի կախվածությունը ներմուծումից: 

 ՓՄՁ-ներում համեմատաբար ավելի արագ են ներդրվում նոր տեխնոլոգիաները և 

նորարարությունները: 

 ՓՄՁ-ները իրենց ճկունության շնորհիվ շատ ավելի արագ են հարմարվում 

շուկայի պահանջներին: 

 Մարզերում ՓՄՁ զարգացումը էկանորեն նպաստում է տվյալ երկրում 

նպատակային ռեգիոնալ քաղաքականության իրականացմանը: 

 ՓՄՁ զարգացումը նպաստում է արդի հասարակության հիմք կազմող միջին 

դասի ձևավորմանն ու կայացմանը: 

 Եվ վերջապես, ելնելով դրանց ռազմավարական նշանակությունից  և 

զարգացման հետագա հնարավորություններից`  ՓՄՁ զարգացումը նպաստում է 
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խոշոր ձեռնարկությունների հնարավորությունների ընդլայնմանը` որպես խոշոր 

ձեռնարկությունների արտադրության որոշ փուլեր իրականացնող օղակներ: 

ՓՄՁ զարգացման քաղաքականությունը ՀՀ տնտեսական, սոցիալական և 

քաղաքական զարգացման գործընթացում ուղղված է ՓՄՁ ոլորտի ներուժի  լիարժեք 

օգտագործմանը: Այս ոլորտը կարգավորող հիմնարար փաստաթղթերից է «ՀՀ-ում ՓՄՁ 

զարգացման քաղաքականության և ռազմավարության տեսլականը», որն ընդունվել է ՀՀ 

կառավարության կողմից 2000թ. օգոստոսին: Փաստաթղթում ներկայացված են ՓՄՁ 

զարգացման ՀՀ պետական քաղաքականության տնտեսական, սոցիալական և 

քաղաքական նպատակները և իրականացման հիմնական ուղղությունները: Դրա 

ընդունումը նախադրյալներ ստեղծեց ՀՀ «ՓՄՁ պետական աջակցության մասին» օրենքի 

ընդունման համար, որով առաջին անգամ սահմանվեցին ՀՀ ՓՄՁ սուբյեկտների 

չափորոշիչները, ինչպես նաև այդ ոլորտում պետական աջակցության հիմնական 

ուղղությունները39: Համաձայն այդ օրենքի` ՀՀ ՓՄՁ սուբյեկնտերը դասակարգվում են 

հետևյալ կերպ. 

1. միկրո-առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնց 

միջին ցուցակային թիվը չի գերազանցում հինգ հոգին, 

2. փոքր առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնց 

միջին ցուցակային թիվը չի գերազանցում 

 արդյունաբերությունում և նյութական արտադրության այլ ոլորտներում` 

50 հոգի, 

 շինարարությունում և էներգետիկայում` 25 հոգի, 

 գիտության և կրթության մեջ` 25 հոգի, 

 տրանսպորտում, առևտրում և ծառայությունների ոլորտում` 15 հոգի: 

3. միջին առևտրային կազմակերպություններ և անհատ ձեռնարկատերեր, որոնց 

միջին ցուցակային թիվը չի գերազանցում. 

 արդյունաբերությունում և նյութական արտադրության այլ ոլորտներում` 

100 հոգի; 

 շինարարությունում և էներգետիկայում` 50 հոգի; 
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 ՀՀ օրենքը “Փոքր և միջին ձեռնարկատիրությանն աջակցման մաիսն”  
http://www.mineconomy.am/files/docs/27_am.pdf 
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 գիտության և կրթության ոլորտում` 50 հոգի; 

 տրանսպորտում, առևտրում և ծառայությունների ոլորտում` 30 հոգի40: 

Սկսած 2001թ.-ից երկրում մշակվում և իրագործվում են ՓՄՁ պետական 

աջակցության տարեկան ծրագրեր` ուղղված ՀՀ «ՓՄՁ պետական աջակցության մասին» 

օրենքում ամրագրված հիմնական դրույթների իրականացմանը41:  

ՓՄՁ պետական աջակցության 2002թ. ծրագրի շրջանակներում, ՀՀ 

կառավարության 19.03.2002թ. N282 որոշմամբ, որպես ծրագրային միջոցառում` 

ստեղծվեց ՀՀ ՓՄՁ Զարգացման ազգային կենտրոն (ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ), որը հանդիսանում է 

երկրում ՓՄՁ ոլորտում պետական քաղաքականություն, ինչպես նաև ՓՄՁ ոլորտի 

զարգացմանն ուղղված ծրագրեր իրականացնող հիմնական կառույցը42:  

2006թ.-ի ընթացքում ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ կողմից իրականացվող ծրագրի 

շրջանակներում Երևանում և ՀՀ մարզերում աջակցություն է ցուցաբերվել 

ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող ավելի քան 4500 սկսնակ և 

գործող սուբյեկտների հետևյալ ուղղություններով` 

 խորհրդատվական և տեղեկատվական աջակցության տրամադրում, 

 ուսուցման աջակցության ցուցաբերում, 

 վարկային երաշխիքների տրամադրում, 

 նորարարությունների և արդի տեխնոլոգիաների ներդնում, 

 որակի կառավարման միջազգային ստանդարտների (համակարգերի) ներդնում, 

 դեպի շուկա ապրանքների (ծառայությունների) առաջմղում: 

 ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ և ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրագրի միջև համագործակցության 

շրջանակներում իրականացվել են համատեղ միջոցառումներ (ծրագրեր)` ուղղված 

ՓՄՁ ոլորտի զարգացմանը: Մասնավորապես` շարունակվեց «Հայաստանում ՓՄՁ 

զարգացման աջակցության ծրագիրը», որն իրականացվում էր ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ կողմից 

(ՄԱԿ-ի Զարգացման ծրարգի հետ համատեղ), որի  հիմնական նպատակն է ՓՄՁ 

                                                           
40 «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության ոլորտը Հայաստանում 2004-2005», Տեղեկագիր, Երևան 2006թ., էջ 
5: 
41 Փոքր և միջին ձեռրնարկատիրության պետական աջակցության  2006թ. ծրագիր` հաստատված ՀՀ 
Կառավարության N2171-Հ 2005թ. նոյեմբերի  24-ի որոշմամբ,  փոքր և միջին ձեռրնարկատիրության 
պետական աջակցության  2007թ. ծրագիր` հաստատված ՀՀ Կառավարության N1768-Հ 2006թ. նոյեմբերի  
16-ի որոշմամբ, http://www.mineconomy.am/upload/file/pdfs/sme_programs/2006_am.pdf 
42

 «Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցման ծրագրերի և ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպությունների տեղեկագիր», էջ 2 http://www.smednc.am 
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սուբյեկնտերին կենտրոնական և մարզային մակարդակներով բիզնես-տեղեկատվական 

և խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման ոլորտում ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ 

գործունեության արդյունավետության բարձրացումը,  ՀՀ մարզերում գործնական 

գիտելիքների և հմտությունների մակարդակի բարելավումը, ինչպես նաև ՓՄՁ 

սուբյեկտներին աջակցություն ցուցաբերող համապատասխան ենթակառույցների 

զարգացումն ու ամրապնդումը:  

Ճապոնիայի Միջազգային զարգացման գործակալության, ՀՀ Առևտրի և 

տնտեսական զարգացման նախարարության և ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ միջև տեխնիկական 

համագործակցության շրջանակներում 2005թ. հունիսին ստորագրվեց  «ՀՀ փոքր և միջին 

ձեռնարկություններում աշխատանքային ռեսուրսների զարացման ծրագրի» մասին 

արձանագրությունը` նախատեսված 2005-2008թթ. համար, որի շրջանակներում 2006թ.-

ին ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ հիմնական գրասենյակում աշխատանքներ անցկացվեցին ՀՀ փոքր և 

միջին ձեռնարկությունների աշխատանքային ռեսուրսների զարգացման կենտրոն 

ստեղծելու ուղղությամբ: Ծրագրի հիմնական նպատակն է` 

 ուսուցման և վերապատրաստման ծրագրերի ՓՄՁ ԶԱԿ կատարելագործումը, 

 ձեռնարկատիրական կառույցներին ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպությունների շուկայի խթանումը, 

 ՓՄՁ սուբյեկտների գիտելիքների մակադակի բարելավումը43: 

2006թ.-ին ձեռքբերված համաձայնությունների շրջանակներում շարունակվեց 

համագործակցությունը Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության 

կազմակերպության երևանյան գրասենյակի հետ:  

Մեծ Բրիտանիայի և Հյուսիսային Իռլանդիայի Միացյալ Թագավորության 

միջազգային զարգացման դեպարտամենտի հետ համագործակցության շրջանակներում 

մշակվել է ՓՄՁ ոլորտի ռեգիոնալ զարգացման համատեղ ծրագիր, որը սկսեց 

իրականանալ ՀՀ Գեղարքունիքի և Տավուշի մարզերում (հիմնականում հեռավոր և 

սահմանամերձ գյուղերում):  

ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ և Գերմանիայի տեխնիկական համագործակցության ընկերության 

«Հարավային Կովկասում սննդի, ռեգիոնալ համագործակցության և կայունության 
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 Համատեղ ծրագրեր/ Ճապոնիայի միջազգային համագործակցության գործակալության,  
http://www.smednc.am/index.php/lo/69/ 
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ապահովման» ծրագրի  շրջանակներում 2006թ.-ին ՀՀ Տավուշի մարզում միջոցառումներ 

իրականցավեցին` ուղղված ՓՄՁ սուբյեկնտերի գիտելիքների բարձրացմանն ու 

խորհրդատվական ծառայությունների մատչելիության ապահովմանը: 

2006թ.-ին շարունակվեց համագործակցությունը «Միկրոձեռնարկությունների 

զարգացման նախաձեռնություն» ծրագրի հետ, որը ֆինանսավորվում էր ԱՄՆ 

Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից: 2006թ.-ին աշխատանքներ 

տարվեցին ՀՀ համայնքների զարգացման ծրագրեր իրականացնող միջազգային և 

արտասահմանյան կազմակերպությունների (ծրագրերի) հետ համագործակցության 

ստեղծման և համատեղ ծրագրերի իրականացման ուղղությամբ:  

2007թ. փոքր և միջին ձեռնարկատիրական գործունեության պետական 

աջակցության ծրագրի մշակման և իրականացման հիմք է հանդիսանում ՀՀ օրենքը 

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրական գործունեության պետական աջակցության մասին», 

ինչպես նաև`  

 ՀՀ կառավարության գործունեության ծրագիրը` ընդունված 2003թ. հունիսի 

17-ին, 

 ՀՀ փոքր և միջին ձեռնարկատիրության զարգացման քաղաքականության և 

ռազմավարության հայեցակարգ (2000թ. օգոստոսի 3-ի ՀՀ կառավարության 

նիստի N32 արձանագրության կետ 3), 

  աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը` հաստատված 

ՀՀ կառավարության  2003թ. օգոստոսի 8-ի N994-Հ որոշմամաբ, 

 2006թ-ի փոքր և միջին ձեռնարկատիրության պետական աջակցության 

ծրագիրը` հաստատված ՀՀ կառավարության  2005թ. նոյեմբերի 24-ի 

N2171-Հ որոշմամբ, 

 ՀՀ կառավարության  2005թ. դեկտեմբերի 9-ի N2200-Հ որոշումը «ՀՀ 

կառավարության գործունեության միջոցառումների և առաջնային 

խնդիրների 2006թ.-ի ծրագրի հաստատման մասին» որոշումը, 

 ՀՀ 2007-2009թթ. պետական միջնաժամկետ ծախքերի ծրագիրը` 

հաստատված ՀՀ կառվարութան 2006թ. հունիսի 8-ի N774-Հ որոշմամաբ: 

Ծրագրի նպատակներն են` 
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 ՓՄՁ սուբյեկտների` խորհրդատվական ծառայություններից օգտվելու 

հնարավորությունների ընդլայնումը, 

 ուսուցման հնարավորությունների ընդլայնումը, 

 ՓՄՁ սուբյեկտների աջակցման համապատասխան ենթահամակարգերի 

ամրապնդումը, 

 ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսական և ներդրումային հնարավորությունների 

ընդլայնումը, 

 ՓՄՁ սուբյեկտների նորարարական և արտաքին տնտեսական գործունեության 

ընդլայնումը44: 

Ծրագիրը իրականացվում էր ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ միջոցով: 2007թ.-ին ծրագրի 

իրականացման համար ծախսվեց 500 մլն դրամ. 400մլն դրամ` կառավարության կողմից 

տրամադրված միջոցները և 100 մլն դրամ` տրամադրված տարբեր միջազգային 

կազմակերպությունների կողմից: Իրականացվող ծրագրի շրջանակներում 

նախապատվությունը տրվում էր ՓՄՁ այն սուբյեկտների աջակցությանը, որոնք 

գործում են արտադրության ոլորտում, ունեն արտահանման բարձր ներուժ, ինչպես նաև 

սկսնակ ձեռնարկատերերի, երիտասարդության, կանանց, գործազուրկների, 

հաշմանդամների և փախստականների նախաձեռնություններին: 2007թ.-ի ընթացքում 

ծրագրում ներգրավված էին 4835 ՓՄՁ սուբյեկտներ, որոնցից 2751-ը տարբեր 

ուղղություններով աջակցություն ստացան: Ծրագրի իրականացման մեծ մասը ուղղված 

էր Երևանի սահմաններից դուրս գործող ՓՄՁ սուբյեկտներին, ոիոնք կազմում էին 

ձեռնարկությունների 97,5%-ը, հիմնականում ՀՀ հեռավոր և սահմանամերձ 

գյուղերում45: Ծրագրում ընդգրկված ձեռնարկությունների գործունեության ոլորտները 

բաշխված էին հետևյալ կերպ` 

                                                           
44

 ՀՀ Կառավարության 2006թ. նոյեբերի 16  N 1768-Հ  որոշման հավելված 
http://www.mineconomy.am/upload/file/pdfs/sme_programs/2007_am.pdf 
45

 ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ 2007թ. հաշվետվություն, http://www.smednc.am/upload/Reportengl2007.pdf 
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28,79%

21,1%

45,1%

4,9%

արտադրություն

ծառայությունների ոլորտ

առևտուր

շինարարություն

 

Նկար 3. «2007թ. Փոքր և միջին ձեռնարկատիրական գործունեության պետական 

աջակցության ծրագրում» ներառված ՓՄՁ սուբյեկտների գործունեության ոլորտները 

 

2007թ. համար նախատեսված ծրագրային միջոցառումների համակարգը 

ներառում էր ՓՄՁ ոլորտի զարգացման և պետական աջակցության հետևյալ հիմնական 

ուղղությունները. 

1. ՓՄՁ սուբյեկտների աջակցության համապատասխան ենթակառույցների 

ամրապնդում:  

Ծրագրի շրջանակներում օժանդակություն է ցուցաբերվել ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ 

կենտրոնական գրասենյակի ամրապնդմանը, նրա մարզային մասնաճյուղերի և դրանց 

գործունեության ընդլայնմանը: Գիտակցելով ՓՄՁ ոլորտի դերը ՀՀ ռեգիոնալ 

զարգացման գործընթացում, ինչպես նաև հաշվի առնելով մարզերում ՓՄՁ 

սուբյեկտների պետական աջակցության մատչելիության ապահովման 

անհրաժեշտությունը` 2003-2005թթ. ընթացքում ՀՀ բոլոր մարզերում հիմնադրվեցին 

ՓՄՁ ԶԱԿ մասնաճյուղեր` ձևավորելով ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ մարզային մասնաճյուղերի ցանց: 

Ներկայումս ավարտվել են ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ եմթակառույցների` կենտրոնական 

գրասենյակի և մարզային մասնաճյուղերի ձևավորման վերջնական աշխատանքները:   
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2. ՓՄՁ սուբյեկտների խորհրդատվական և տեղեկատվական աջակցություն: 

Ծրագրի շրջանակներում ՓՄՁ սկսնակ և գործող սուբյեկտներին ցուցաբերվել է 

խորհրդատվական և տեղեկատվական օժանդակություն հետևյալ ուղղություններով` 

 տնտեսական սուբյեկտների (ՓՄՁ սուբյեկտների) պետական գրանցում, 

 ՓՄՁ սուբյեկտներում նորարարությունների և արդի տեխնոլոգիաների ներդնում, 

 գործընկերների որոնում և նրանց հետ գործնական հարաբերությունների 

հաստատում, 

 ֆինանսական միջոցների ներգրավում և կառավարում, 

 մտավոր սեփականության պաշտպանություն, 

 ներդրումային ծրագրերի մշակում, 

 հաշվապահական (ֆինանսական) հաշվետվությունների կազմում և 

ներկայացում, 

 և այլն: 

2007թ. ընթացքում շարունակվեցին ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության 

իրականացմանը վերաբերող տեղեկատվական նյութերի պատրասման 

աշխատանքները, որոնք խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող 

կազմակերպությունների կողմից քննարկվելուց հետո պետք է տրամադրվեն ՀՀ ՓՄՁ 

ԶԱԿ մարզային մասնաճյուղերին` ՓՄՁ սուբյեկտներին համապատասխան 

տեղեկատվություն տրամադրելու նպատակով:  

Ծրագրի շրջանակներում ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվող տեղեկատվական և 

խորհրդատվական աջակցության այն մասը, որը պահանջում էր զուտ մասնագիտական 

հմտությունների առկայություն, իրականացվել է մրցութային սկզբունքով ընտրված 

խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների կողմից: Նման 

հնարավորություն ընձեռնվել էր ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող 

86 սուբյեկտների  հետևյալ ուղղություններով` 
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Աղյուսակ 3 

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության աջակցման 2007թ. պետական ծրագրի» 

շրջանակներում ՓՄՁ 86 սուբյեկտներին տրամադրված խորհրդատվական 

ծառայությունների ուղղությունները 

Խորհրդատվական ծառայությունների 

ուղղությունները 

ՓՄՁ սուբյեկտների թիվը 

 բիզնես-պլանի մշակում 17 

 տնտեսական գործունեության 

վերլուծություն 

3 

 ֆինանսների կառավարում 11 

 աուդիտորական խորհրդատվություն 38 

 շուկայի հետազոտություն 15 

 մարդկային ռեսուրսների կառավարում 1 

 իրավաբանական խորհրդատվություն 1 

Ընդամենը 86 

Ծրագրի շրջանակներում խորհրդատվական ծառայություններ ստացած ՓՄՁ 

սուբյեկտների աշխարհագրական բաշխվածքը հետևյալն է. 

Աղյուսակ 4 

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 2007թ. պետական աջակցության ծրագրի» 

շրջանակներում խորհրդատվական ծառայություններ ստացած սուբյեկնտերի 

բաշխվածքն ըստ մարզերի 

 

Մարզի անվանումը Ծրագրում ներգրավված 

ՓՄՁ սուբյեկտների թիվը 

Արագածոտն 2 

Արարատ 1 

Արմավիր 2 

Գեղարքունիք 18 

Կոտայք 1 

Շիրակ 5 

Սյունիք 10 

Տավուշ 46 

Երևան 1 
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Խորհրդատվական ծառայությունների ոլորտի  զարգացման արդիականության  

գնահատման առումով խիստ կարևորվում են ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ կողմից ներկայացվող 

տվյալները, համաձայն որոնց 2007թ. վերոհիշյալ ծրագրի շրջանակներում 

խորհրդատվական ծառայություններ ստանալու արդյունքում` 

 նախանշված ծրագրերի հաջող իրականացման արդյունքում ՓՄՁ 71 

սուբյեկտում ստեղծվել է 114 նոր աշխատատեղ, որոնց թիվը կմեծանա ևս 

15-25%-ով, 

  վաճառքի ծավալները ավելացել են 48%-ով, 

 ֆինանսական խորհրդատվություն ստացած կազմակերպություննրի 

ծախքերը նվազել են 7-10%-ով, 

 ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման ուղղությամբ 

խորհրդատվություն ստացած կազմակերպություններից 62-ին հաջողվել է 

ստանալ 280,1 մլն դրամ ծավալով վարկային միջոցներ: 

3. ՓՄՁ սուբյեկտներում նորարարությունների և արդի տեխնոլոգիաների 

ներդնման աջակցություն: 

Շուկայական տնտեսության պայմաններում կարևոր նշանակություն է ձեռք 

բերում ՓՄՁ սուբյեկտներում նորարարությունների և արդի տեխնոլոգիաների 

ներդնումը, ինչը նպաստում է տեղական արտադրանքի մրցունակության 

բարձրացմանը, ՓՄՁ սուբյեկտների արտահանող ներուժի ընդլայնմանը: Ծրագրի 

շրջանակներում ՓՄՁ սուբյեկտներին աջակցություն է ցուցաբերվել նշված 

ուղղություններով` տրամադրելով նրանց անհրաժեշտ  խորհրդատվական 

ծառայություններ և բարձր որակի տեղեկատվություն: 2007թ. ընթացքում 47 

կազմակերպություններ հայտ են ներկայացրել 55 նորարարական 

առաջարկություններով, որոնք ուսումնասիրվել են ՀՀ Առևտրի և տնտեսական 

զարգացման և ՓՄՁ ԶԱԿ փորձագետներից կազմված գնահատող հանձնաժողովի 

կողմից: Հանձնաժողովի գործունեության արդյունքում ՓՄՁ 5 սուբյեկտների 

աջակցություն է ցուցաբերվել ներդրումային նախագծերի մշակման, 2 սուբյեկտների` 

նորարարական առաջարկությունների հետագա ուսումնասիրության և 

տեխնոլոգիաների մշակման, 8 սուբյեկտների` տեղեկատվական և խորհրդատվական 

ծառայությունների մատուցման, 1 սուբյեկտի` շուկայում ապրանքների 
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առաջխաղացման ուղղություններով, 6 սուբյեկտների հնարավորություն է տրվել 

ընդգրկվել ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային երաշխիքներ տրամադրելու ՓՄՁ ԶԱԿ 

ծրագրի մեջ46: 

4. ՓՄՁ սուբյեկտների կողմից արտադրվող ապրանքների 

(ծառայությունների)` դեպի շուկաներ առաջմղման աջակցություն: 

Շուկայական պայմաններում արդյունավետ ձեռնարկատիրական 

գործունեություն վարելու հիմնական նախապայման է հանդիսանում շուկայում 

արտադրվող ապրանքների (մատուցվող ծառայությունների) պատշաճ ներկայացումը, 

սպառման ծավալների մեծացումը և, ընդհանուր իմաստով, արտադրվող ապրանքների 

(մատուցվող ծառայությունների) առաջմղումը դեպի շուկաներ: 

2007թ. ընթացքում այդ ուղղությամբ օժանդակություն էր ցուցաբերվել 236 ՓՄՁ 

սուբյեկտի, 202 սուբյետկի` փաթեթավորման կատարելագործման, արտադրանքի 

գովազդման ուղղությամբ, 20 սուբյեկտների` web կայքերի ստեղծման ուղղությամբ, 14 

սուբյեկտների` տարբեր ցուցահանդեսներում մասնակցելու հնարավորության 

տրամադրման ուղղությամբ47:  

5. ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսական և ներդրումային աջակցություն: 

ՓՄՁ սուբյեկտների ֆինանսավորման (վարկավորման) խնդիրների 

հաղթահարման և նրանց համար ֆինանսական (վարկային) միջոցների 

հասանելիության ապահովման առումով 2007թ. շարունակվել է ՓՄՁ սուբյեկտներին 

վարկային երաշխիքների տրամադրման ծրագիրը: Այս ծրագիրը ուղղված էր 

գրավադրման հետ կապված խնդիրների վերացմանը (ՓՄՁ սուբյեկտներին վարկային 

երաշխիքների տրամադրման միջոցով), ինչպես նաև գործող վարկային դրույքաչափերի 

իջեցմանը, ՀՀ մարզերում, հատկապես սահմանամերձ և հեռավոր գյուղերում, ՓՄՁ 

սուբյեկտների վարկավորման հնարավորությունների ընդլայնմանը: Վարկային 

երաշխիքների տրամադրման առավելագույն ժամկետը կազմում էր երեք տարի: 

Ծրագրի շրջանակներում ՓՄՁ սուբյեկտներին տրամադրվող վարկային երաշխիքների 

ընդհանուր գումարը չէր կարող գերազանցել վարկային պարտքի 70%-ը (տրամադրվող 

վարկի և տոկոսների գումարը) և տասը միլիոն դրամը: Ծրագրի շրջանակներում 
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վարկային երաշխիքներ տրամադրվում էին ՓՄՁ ԶԱԿ գործընկեր հինգ բանկերի 

կողմից` Ակբա-Կրեդիտ Ագրիկոլ բանկ, Արդշինինվեստբանկ, Անելիք բանկ, Ինէկոբանկ 

և Յունիբանկ, որոնց հետ հարաբերությունները կարգավորվում էին պայմանագրային 

հիմունքներով: Որպես երաշխիքների ապահովման միջոց գործընկեր առևտրային 

բանկերում ներդրվում էին դրամական միջոցներ, որոնք դեպոնացվում են 

(գրավադրվում են գրավի տեսքով) ըստ առանձին երաշխիքների համապատասխան 

քվոտաներով: Ծրագրի շրջանակներում 2007թ. վարկային երաշխիքներ տրամադրվել են 

ՓՄՁ 94 սուբյեկտների, տրամադրված վարկերի ընդհանուր գումարը կազմել է 905,3 մլն 

դրամ, տրամադրված վարկերի միջին տոկոսադրույքը` 16%48:  

 

 

1.3.2 Բիզնես-կրթության կայացումը` որպես ձեռնարկատիրական 

գործունեության զարգացման անհրաժեշտ պայման 

Շուկայական տնտեսության պահանջներին սկսնակ, իսկ հաճախ նաև արդեն 

գործող ձեռնարկատերերի ոչ բավարար մասնագիտական պատրաստվածությունը 

հանգեցնում է ներդրումների բացակայությանը, նրանց բիզնեսի վարկավորման 

բարդություններին, որոնց արդյունքում արգելակվում է ձեռնարկատիրական 

գործունեության և ընդհանուր շուկայական տնտեսության զարգացումը: 

Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման առումով խիստ կարևորվում է 

ձեռնարկատիրական կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման 

հիմնախնդիրների հանդեպ բավարար ուշադրությունը: Գործարար հմտությունների 

զարգացման և գործնական գիտելիքների մակարդակի բաձրացման նպատակով ՀՀ 

ԶԱԿ-ի կողմից 2007թ. համաձայն ՓՄՁ սուբյեկտների ներկայացրած հայտերի, 

մրցույթով ընտրված կազմակերպությունների միջոցով ՓՄՁ սուբյեկտների համար 

կազմակերպվել են մասնագիտական ուսուցման և վերապատրաստման դասընթացներ:  

Հաշվի առնելով այն հանգմանքը, որ ՓՄՁ սուբյեկտներին անհասանելի են 

ուսուցման գործարար ծառայությունները (հիմնականում դրանց բարձր արժեքի 
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պատճառով), ուստի ծրագրի շրջանակներում 2007թ. այդ կուրսերին մասնակցելու 

հնարավորություն ստացան 535 ձեռնարկատեր, այն էլ` մասնակի վճարման միջոցով: 

Նման դասընթացներին մասնակցությունը սկսնակ ձեռնարկատերերին 

հնարավորություն է տալիս ծանոթանալու ձեռնարկատիրական գործունեության 

հիմունքներին: ՓՄՁ սուբյեկտների հիմնադրման և կայացման վճռական շրջան է 

համարվում եռամյա ժամանակաշրջանը: Ողջ աշխարհում սկսնակ ձեռնարկատերերի 

անհաջողությունների պատճառները գրեթե նույնն են` 

 բիզնես-հմտությունների բացակայություն, 

 խորհրդատվական ծառայությունների անհասանելիություն, 

 շուկայի ոչ բավարար իմացություն, 

 վատ պլանավորում (հատկապես ֆինանսների վատ պլանավորում), 

 տեղեկատվության պակաս, 

 ֆինանսական ռեսուրսների անհասանելիություն: 

Այս պատճառով անհրաժեշտ է սկսնակներին համապատասխան աջակցություն 

ցուցաբերել հենց հիմնադրման շրջանում` փոքրացնելով ձախողման ռիսկը: Սկսնակ 

ձեռնարկատերերի աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2007թ. ՀՀ գրեթե բոլոր 

մարզերում հիմնավորվեցին սկսնակ ձեռնարկատերերի աջակցության 13 ծրագրեր, 

տարբեր ուղղություններով օժանդակություն ցուցաբերվեց 201 ձեռնարկատերերի:  

Նման դասընթացներին ՓՄՁ արդեն գործող սուբյեկտների մասնակցությունը 

հնարավորություն է տալիս ստանալու բացատրություններ և ուղեցույցներ` 

 ՀՀ օրենսդրության փոփոխությունների վերաբերյալ, 

 գործող մաքսային և հարկային համակարգի վերաբերյալ, 

 ֆինանսների կառավարման վերաբերյալ, 

 բիզնես-պլանների կազմման և զարգացման ծրագրերի մշակման 

վերաբերյալ, 

ինչպես նաև ձեռք բերել համապատասխան մասնագիտական գիտելիքներ և նոր 

հմտություններ` 

 կառավարման, 

 մարքեթինգի, 

 գործարար էթիկայի, 
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 բանակցային գործընթացների, 

 վաճառքի տեխնիկայի, 

 ինչպես նաև ձեռնարկատիրական գործունեությանը վերաբերող այլ 

ոլորտներում: 

Աղյուսակ 5 

«Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 2007թ. պետական աջակցության ծրագրի» 

շրջանակներում մասնագիտական ուսուցման և կադրերի վերապատրաստման 

դասընթացներին մասնակցելու հնարավորություն ստացած սուբյեկնտերի բաշխվածքն 

ըստ մարզերի 

Մարզի անվանումը Ծրագրում ներառված ՓՄՁ 

սուբյեկտների թիվը 

Արագածոտն 55 

Արարատ 14 

Արմավիր 9 

Գեղարքունիկ 59 

Կոտայք 63 

Շիրակ 29 

Սյունիք 88 

Տավուշ 122 

Երևան 10 

Լոռի 69 

Վայոց ձոր 17 

 

 Ծրագրի շրջանակներում վերապատրաստում անցած ձեռնարկատերերի 

շրջանում անցկացված հարցումները վկայում են այն մասին, որ մասնակիցները բարձր 

են գնահատել այն գիտելիքների նշանակությունը, որը նրանք ստացել են ուսուցման 

ընթացքում: Գնահատման արդյունքում ստացվել են հետևյալ ցուցանիշները` 

ընդհանուր միջին  ցուցանիշը` 4,6 միավոր (ըստ հնգանիշ սանդղակի), նյութերի 

գործնական նշանակությունը` 4,6 միավոր, ուսուցման համապատասխանությունը 

նրանց սպասելիքներին` 4,6 միավոր, ուսուցման բովանդակությունն ու մեթոդիկան` 4,6 

միավոր, դասավանդողների որակավորումը` 4,8 միավոր:  

2007թ. հոկտեմբերին ՓՄՁ ԶԱԿ կողմից անցկացված ուսուցման արդյունքների 

հետազոտությունների արդյունքում ստացվել են հետևյալ տվյալները. 
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Ստացան նոր 

գիտելիքներ 50%
Կատարելագործե-

ցին իրենց 

գիտելիքները 45,9%

Տեղեկատվություն 

ստացան իրենց 

հետաքրքրող 

հարցերի շուրջ 

34,7%
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Նկար 4. « Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության 2007թ. պետական աջակցության 

ծրագրի» շրջանակներում մասնակիցների կողմից բիզնես-ուսուցման կարևորության 

գնահատումը 

Այսպիսով, ինստիտուցիոնալ-կազմակերպչական միջավայրի զարգացումը 

երկրում քաղաքակիրթ ձեռնարկատիրական գործունեության ձևավորման 

կարևորագույն պայմաններից է: ՀՀ զարգացման տվյալ փուլում ձևավորված գործարար 

դաշտի վերլուծությունը թույլ է տալիս ձեռնարկատիրական գործունեության 

զարգացման համատեքստում բացահայտել մի շարք խնդիրներ` պայմանավորված նախ 

և առաջ խորհրդատվական ծառայությունների ոլորտի ոչ բավարար 

զարգացվածությամբ, տվյալ բնագավառի հնարավորությունների ոչ բավարար 

կիրառմամբ և ձեռնարկատիրական կադրերի վերապատրաստման խնդիրների 

արդիականությամբ:  
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Գլուխ 2: Խորհրդատվական ծառայությունների ոլորտի կայացումը և զարգացումը 

2.1 Կառավարչական խորհրդատվության համաշխարհային շուկան 

Կառավարչական խորհրդատվության առաջին մասնագիտացված 

կազմակերպությունները սկսեցին ձևավորվել  XX դարի 20-ական թվականներին: Այս 

բնագավառի իրական կայացումը,  որպես բիզնեսի ինքնուրույն ոլորտ, տեղի ունեցավ 

միայն 1950-ական թվականներին, սակայն դրանից հետո այն զարգանում է 

աննախադեպ արագ տեմպերով: Մինչ օրս դյուրին չէ կատարել համաշխարհային 

խորհրդատվական ծառայությունների ոլորտի ծավալների և աճի դինամիկայի 

գնահատումը, քանի որ փորձագետները ոչ մի կերպ չեն կարողանում համաձայնության 

գալ այն հարցի շուրջ, թե ինչպես որոշել նրա սահմանները: Նշանակալի է այդ բիզնեսի 

շրջանակների որոշման մոտեցումների էվոլուցիան, որն արտացոլում է նրա հիմնական 

մասնակիցների շարքերում պարբերաբար տեղի ունեցող հզոր տեղաշարժերը: 

Կառավարչական խորհրդատվության ամենանեղ սահմանումները ներառում են միայն 

հանրահայտ «ՄակԿինսի»-ն և ռազմավարական խորհրդատվության նրա 

մրցակիցներին, ինչպիսիք են «Բեյնը», «Բոսթոն Քոնսալթինգ Գրուպ» և մի շարք այլ 

(հենց այս խմբին են հաճախակի դասում ամենահին խորհրդատվական 

կազմակերպությունը` «Արթուր Դ. Լիթլը»` չնայած ռազմավարական 

խորհրդատվությունը նրա գործունեության միակ բնագավառը չէ): Ըստ էության` հենց 

այս ուղղությունից, որն ընդգրկում է ռազմավարական կառավարման դասական 

խնդիրների լուծումը` ներառյալ կորպորատիվ ռազմավարության տարբեր 

ուղղությունները, սկսվեց շուկայի ռազմավարական հետազոտությունների 

անցկացումը, խոշոր կազմակերպչական վերափոխումների ծրագրումը, 

կառավարչական խորհրդատվության ձևավորումը որպես ինքնուրույն ոլորտ:  

1960-ական թվականների երկրորդ կեսից այս բնագավառի զարգացման նոր 

փուլը բնորոշվեց  նրանով, որ դրա մեջ այնպիսի խոշոր աուդիտորական 

կազմակերպություններ ակտիվորեն ներգրավվեցին, որոնց էլիտար գլխամասը (հենց 

իրենց շարքերում ահռելի ձուլումների հետևանքով) հաջորդաբար նեղանում է մինչև 

«մեծ ութնյակ»` 1980-ականների սկզբին, «վեցյակ»` 1990-ականների սկզբին և 

«հնգյակ»`մեր օրերին: «Մեծ հնգյակի» ներկայիս մասնակիցների թվին են պատկանում 
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«Price Waterhouse-Coupers», «Ernst&Young», «KPMG», «Deloit and Toush», «Arthur 

Andersen» կազմակերպությունները: Որպես հաշվապահական ծառայությունների 

բնական շարունակություն աուդիտորական կազմակերպություններն սկսեցին 

խորհրդատվություն իրականացնել, դեռ ավելին, շատ շուտ գնահատելով 

խորհրդատվական ծառայությունների մատուցման բարձր եկամտաբերությունը 

ավանդական աուդիտի համեմատությամբ` նրանք ագրեսիվ մրցակցություն սկսեցին 

հենց կառավարչական խորհրդատվության բնագավառում: Խորհրդատվական բիզնեսի 

կառուցվածքում իրական հեղաշրջումը, որն սկսվեց մոտավորապես 1980-ական 

թվականների վերջից, պայմանավորված էր ինտեգրված տեղեկատվական 

համակարգերի լայն տարածմամբ` ի տարբերություն ավանդական հաշվապահական 

ծրագրային փաթեթների: Այդ համակարգերը տեխնիկական հնարավորություն 

ընձեռեցին խոշոր ձեռնարկությունների բոլոր ռեսուրսների` արտադրական, 

ֆինանսական և մարդկային, արդյունավետ կառավարման համար (ինտեգրված 

հիմունքներով): Հաշվի առնելով այդպիսի համակարգերում ներդրված նոր 

կառավարման ստանդարտները և սկզբունքները` նրանց ներդրման գործընթացը 

ենթադրում է ձեռնարկության գրեթե բոլոր բիզնես-գործընթացների լուրջ 

վերակազմակերպում, ինչպես նաև հենց ծրագրային ապահովման որոշակի զուգահեռ 

հարմարեցում ներդրման օբյեկտ-ձեռնարկությունների անհատական 

առանձնահատկություններին: Այդ խնդիրների բարդության բարձր մակարդակը, որպես 

կանոն, թույլ չի տալիս նույնիսկ տեխնիկական տեսակետից ամենաառաջատար 

ընկերություններին սահմանափակվել իրենց ուժերով և պահանջում է կառավարման և 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մասնագետ խորհրդատուների մասնակցություն: 

Արդյունքում ձևավորվեց տեղեկատվական-կառավարչական խորհրդատվության 

հզոր մի ուղղություն, որը շատ շուտ սկսեց յուրօրինակ շարժիչի դեր խաղալ` խթանելով 

համաշխարհային խարհրդատվական ոլորտի արագացող աճի զսպանակը:  

Իսկապես, խոշոր արդյունաբերող կորպորացիաների ձգտումը` ինտեգրված 

տեղեկատվական համակարգերի օգնությամբ անցնել կառավարման կազմակերպման 

սկզբունքորեն ավելի բարձր տարատեսակի, այնքան մեծ էր, որ նրանք սկսեցին 

հերթագրվել այդպիսի համակարգերի ներդրման շուկայում առաջատար դիրքեր 

գրավող խորհրդատվական կազմակերպություններում, չնայած նրան, որ այդպիսի 
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ծրագրերի ներդրումը խոշորագույն կազմակերպությունների համար տասնյակներով է 

հաշվվում, եթե ոչ հարյուր միլիոն դոլարներով, իսկ ներդրման ժամկետները երբեմն 

հետաձգվում են մի քանի տարով:  

Խորհրդատվության նորահայտ «ոսկեբեր» ճյուղի զարգացմանը առավել 

պատրաստ գտնվեց հենց նույն «մեծ հնգյակը» (այն ժամանակ դեռևս «վեցյակ»), որը 

օպերատիվ կառավարչական խորհրդատվության և տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

բնագավառում (հաշվառական-հաշվապահական համակարգերի ներդրման հիմքի վրա) 

ուներ անհրաժեշտ փորձ և որակյալ մասնագետներ: Հենց այս ժամանակ «մեծ հնգյակի» 

առաջատարների եկամուտները իրենց ծավալներով սկսեցին արագ մոտենալ 

ավանդաբար գերակայող աուդիտից ստացվող եկամուտներին:  

Տեղեկատվական-կառավարչական խորհրդատվության բարձր 

եկամտաբերությունը չէր կարող աննկատ մնալ: Եվ շուտով այս շուկայում հիմնական 

մրցակիցների թվում ի հայտ եկավ ընկերությունների նոր խումբ, որը ձևավորվել էր 

համակարգչային տեխնիկայի և համակարգային ինտեգրատորների խոշորագույն 

արտադրողներից:  Մատակարարելով համակարգիչներ, սերվերներ, ցանցային 

սարքավորումներ` այդ շուկաների առաջատարները սկսեցին գնալով ավելի լավ 

հասկանալ, որ զգալիորեն մեծ եկամուտներ են ապահովում համակարգային 

ինտեգրացիայի լիածավալ նախագծերը, որոնց շրջանակներում տեղեկատվական-

կառավարչական խորհրդատվությունը առանցքային տարր է: Արդյունքում այնպիսի 

հայտնի միջազգային հսկաներ, ինչպիսիք են «Այ-Բի-Էմ»-ը (“IBM”), «Էլեկտրոնիկ դեյթը 

սիսթեմզ»-ը (“EDS”), «Քոմփյութեր սայենս քորփորեյշն»-ը (“CSC”) և այլք, հաճախորդների 

բիզնես-խնդիրների լուծման համար  սկսեցին իրենց գործունեության հիմնական շեշտը 

տեղափոխել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների բնագավառում խնդիրների 

ավանդական լուծումից դեպի դրանց օգտագործումը:  

Նախ` աուդիտորական կազմակերպությունների, իսկ հետո` համակարգչային 

տեխնիկայի առաքողների ագրեսիվ ներխուժումը համաշխարհային խորհրդատվության 

«էլիտա» բերեց հենց կառավարչական խորհրդատվության ոլորտի ընդլայնվող 

մեկնաբանությունների տարածմանը` նրա շրջանակների մեջ նոր մասնակիցների 

գործունեությունը (անկախ դրա բնույթից) ներառելու փորձերով: Նման 

սահմանումները, անշուշտ, նշանակալի կերպով պարզեցնում են ոլորտի ընդհանուր 
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ծավալների արժեքային գնահատականները, սակայն ճիշտ չէ դրանք հստակ համարելը: 

Այդպես, աուդիտորական բիզնեսի առաջատարների վերափոխումը լայն պրոֆիլի 

խորհրդատուների ավարտվել էր դեռևս 90-ականների սկզբին, սակայն դա ամենևին չի 

նշանակում, որ այդ կազմակերպությունների բոլոր գործառնությունները կարելի է 

դասել կառավարչական խորհրդատվության շարքին. չ՞է որ չնայած կառավարչական 

խորհրդատվության վարկանիշի բարձրացմանը, այն «մեծ հնգյակի» անդամ 

ընկերությունների գործունեության միայն մեկ ուղղությունն է (դրանք բացի 

ավանդական աուդիտից մատուցում են խորհրդատվական ծառայություններ հարկային 

և իրավաբանական, ինչպես նաև կորպորատիվ ֆինանսների (այսինքն` ներդրումային 

գործարքների նախապատրաստման և ուղեկցման)  ոլորտում): Համանման կերպով 

առաջատար համակարգային ինտեգրատորները, մասնագիտանալով կառավարչական 

խորհրդատվության ոլորտում, չեն պատրաստվում սահմանափակելու իրենց 

գործունեության ավանդական ուղղությունները` համակարգչային սարքավորումների 

առաքման, տեղադրման, տեխնիկական սպասարկման և ուղեկցման ոլորտներում: Այլ 

կերպ ասած, քանի որ կառավարչական խորհրդատվությունը դարձել է ոչ միայն 

մասնագիտացված, այլև խոշոր բազմաբնույթ կազմակերպությունների գործունեության 

ուղղություն, այդ ոլորտի սահմանները հաճախ անցնում են ոչ թե 

կազմակերպությունների միջև, այլ նրանց ներսում:  

Այս ոլորտի մասնակից կազմակերպությունների կողմից մատուցվող այլ 

ծառայությունների (այդ թվում նաև խորհրդատվական) ընդհանուր զանգվածից հենց 

կառավարչական խորհրդատվության առանձնացումը տվյալ ոլորտի սահմանների 

որոշման ամենահստակ ուղին է: Չնայած նրան, որ նման մոտեցումը երբեմն անվանում 

են պահպանողական, միջազգային ամենահեղինակավոր պարբերականի` «Մենեջմենթ 

քոնսալտինգ  ինթերնեյշենլ»-ի կողմից կառավարչական խորհրդատվության 

համաշխարհային ոլորտի ամենախոշոր կազմակերպությունների գործառնությունների 

ծավալների գնահատականների հիմքում ընկած է հենց այս մոտեցումը: 

Կառավարչական խորհրդատվության ոլորտում ստացված հասույթն է (ոչ թե 

ընդհանուր եկամուտը) կիրառվում որպես ոլորտի հիմնական ցուցանիշ49: Ներկայումս 

խորհրդատվությունը աշխարհի զարգացած երկրների մեծ մասում հանդես է գալիս 

                                                           
49

 Сенько В. “Мировой рынок управленческого консультирования” http://www.cfin.ru/consulting/senko.shtml 
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որպես տնտեսության առանձին ոլորտ, որն իր զարգացման տեմպով զիջում է միայն 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների շուկային (ինտերնետ տեխնոլոգիաներ և 

հեռահաղորդակցում)50: Համաշխարհային շուկայում կառավարչական 

խորհրդատվությունից եկամուտները աճել են հինգ միլիարդ դոլարից մինչև հարյուր 

միլիարդը գերազանցող գումարներ51:  

Այդպիսի հսկայածավալ աճի հիմքում ընկած է արդի բիզնես-միջավայրի 

բարդությունն ու փոփոխականությունը: Տնտեսության զարգացման սկզբնական փուլում 

խորհրդատվական ծառայությունների նկատմամբ պահանջարկը բավական ցածր է. այն 

սկսում է աճել կազմակերպությունների միջև մրցակցային առավելությունների 

զարգացմանը զուգընթաց` պայմանավորված նորարարությունների ներդրմամբ, լայն  

տեղեկատվական բազայի ստեղծմամբ, աշխատակիցների ներդաշնակ աշխատանքի 

ապահովման անհրաժեշտությամբ  և այլն: Դա է  փաստում արդի ձեռնարկատիրական 

գործունեության զարգացման պատմությունը: Վերջին 50 տարիների ընթացքում 

բազմաթիվ տեղական կողմնորոշվածություն ունեցող  փոքր խորհրդատվական 

կազմակերպություններ վերածվել են անդրազգային կորպորացիաների, որոնք 

հարյուրավոր մասնաճյուղեր ունեն ամբողջ աշխարհով մեկ52: Վերջին երկու 

տասնամյակների համաշխարհային տնտեսության համար առավել նշանակալի 

միտումները, որոնք ակնհայտորեն վերափոխում են նրա կառուցվածքային 

չափանիշները` գլոբալիզացիան, ապակարգավորումը, հսկայական անդրազգային 

միավորումների և կլանումների պարբերական ալիքները, տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների համատարած ներդրումն ու թռիչքաձև սերնդափոխությունը, 

վերջապես, էլեկտրոնային բիզնեսի բուռն աճը, խթանեցին կառավարչական 

խորհրդատվության զարգացումը: Մյուս կողմից ոչ պակաս կարևոր դեր է խաղում հենց 

կառավարչական գիտության ու փորձի զարգացումը, տվյալ ոլորտում նորանոր 

ուղղությունների և ամբողջ ճյուղերի առաջացումը: Կառավարչական 

խորհրդատվության ոլորտի բուռն աճին զուգահեռ տեղի է ունենում ոլորտի 

առաջատարների խոշորացում և նրանց անդրազգայնացում:  
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Курбатова О.В “Развитие рынка консалтинговых услуг”, М., "ЮНИТИ-ДАНА", 2005 г., с. 3. 
51

 Холмс Э.”Консультант-«хамелеон»: консультирование, адаптированное к организационной культуре”, М., 

«Дело и Сервис», 2006 г., с. 13. 
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 Гончаров М.И., Лемзяков Г.А., Консалтинг в антикризисном управлении (теория и практика), М., 

“Экономика”, 2005 г., с. 8-9. 
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Առաջատար խորհրդատվական կազմակերպությունների խոշորացման հիմքում 

ընկած է նրանց հիմնական հաճախորդների` աշխարհի  առաջատար 

արդյունաբերական կորպորացիաների և ֆինանսական ինստիտուտների աճող 

պահանջմունքների բավարարման անհժեշտությունը: Այդպիսի հաճախորդների 

գործունեության ծավալներին համապատասխան խնդիրները արդյունավետ լուծելու 

համար խորհրդատվական կազմակերպությունը պետք է հնարավորություններ ունենա 

միանգամից մեծ թվով փորձագետներ հավաքագրել և ձևավորել արդյունավետ 

աշխատակազմ:  

Աշխատատարության կտրուկ աճի հետ միաժամանակ հիմնական 

հաճախորդների գործունեության աճող ծավալները հանգեցնում են խորհրդատվական 

նախագծերի արժեքի և տևողության նշանակալի աճի, ինչը իր հերթին 

պատվիրատուներին դրդում է հիմնականում դիմելու ամենախոշոր և հայտնի 

խորհրդատվական կազմակերպություններին, թեկուզև միայն ռիսկերի նվազեցման 

նպատակով:   

Մյուս կողմից, ժամանակակից անդրազգային կորպորացիաների ձգտումը 

ձևավորել տարբեր երկրներում իրենց ենթակառույցների կառավարման միևնույն 

մոտեցումները և սկզբունքները, վերափոխվել է խորհրդատվական 

կազմակերպությունների հանդեպ պահանջի, ապահովել նույն բարձր որակի 

համապատասխան ծառայությունների ստանդարտ փաթեթներ` «ազգային 

սահմաններից դուրս»: Միևնույն ժամանակ, անդրազգային բիզնեսի գործընթացների 

խորացումը պահանջում  է տարբեր երկրների բիզնես-միջավայրների 

առանձնահատկությունները  իմացող խորհրդատուների առկայություն, ինչը  կարող են 

ապահովել միայն խոշոր խորհրդատվական կազմակերպությունները, որոնք 

աշխարհով մեկ  մասնաճյուղերի լայն ցանց ունեն:  

Առաջատար խորհրդատվական կազմակերպությունների արագացված 

խոշորացման և անդրազգայնացման մյուս կարևոր շարժիչ ուժը հենց կառավարչական 

խորհրդատվության ոլորտի ներսում մրցակցային պայքարի տրամաբանությունն է: Ի 

տարբերություն մյուս ոլորտների` կառավարչական խորհրդատվության ոլորտ 

ներթափանցելու համար չկան որևէ տեսանելի խոչընդոտներ. խորհրդատվական 

ընկերություն հիմնելու համար անհրաժեշտ չէ լուրջ ներդրումներ կատարել նյութական 
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ակտիվների մեջ, չկա սահմանափակ բնական ռեսուրսներից օգտվելու 

անհրաժեշտություն, բացի այդ, ամբողջ աշխարհում կառավարչական 

խորհրդատվությունը համարվում է  չլիցենզավորվող ոլորտ` ի տարբերություն 

աուդիտի կամ իրավաբանական խորհրդատվության: Դրանով է պայմանավորված այն, 

որ այս ոլորտում արդյունավետ գործունեություն են ծավալում և´ մանր 

խորհրդատվական կազմակերպությունները, և´ անդրազգային խորհրդատվական 

առաջատարները: Ցանկացած խորհրդատվական կազմակերպության գլխավոր ակտիվը  

բարձրակարգ որակավորում ունեցող աշխատակիցների առկայությունն է, որը ձեռք է 

բերվում թե´ ամենատարբեր բարձրակարգ մասնագետների ներգրավմամբ, թե´ 

վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման բազմաստիճան համակարգերի 

ներդրմամբ: 

 Այսպիսով կառավարչական խորհրդատվության առաջատար 

կազմակերպությունների կատարած գորրծառնությունների ծավալների աննախադեպ 

աճի և գլոբալացման միտումները, որոնք առավել ակնհայտ դարձան վերջին 

տասնամյակների ընթացքում, էականորեն փոխեցին այդ ոլորտի համաշխարհային 

«լանդշաֆտը»: Ազատ ձեռնարկատիրության ավանդական արգելոցից, որը ավելի շուտ 

հիշեցնում էր իրար միջև թույլ կապակցված տեղական ազգային շուկաների 

արշիպելագ, այն սկսեց դինամիկ կերպով վերափոխվել միասնական համաշխարհային 

ոլորտի` գրեթե բոլոր հիմնական շուկաներում միևնույն անդրազգային հսկաների վառ 

արտահայտված գերակայությամբ: 

 

2.2 Խորհրդատվության էության, նպատակների և փուլերի սահմանումը 

Լայն իմաստով խորհրդատվությունը` որպես սոցիալական և տնտեսական 

երևույթ, որի նպատակն է հասարակության կենսագործունեության ամենատարբեր 

ոլորտներում զանազան խնդիրների լուծումը և մտավոր օգնության տրամադրումը, 

գոյություն ունի նույնքան վաղ, որքան և մարդկությունը, իսկ խորհրդատու 

մասնագիտության հիմնադիրը մեծն Կոնֆուցիոսն է53:  Հաճախորդի գործունեության 

                                                           
53 Никитина Л.Л., Предисловие к русскому изданию книги: Туретт-Туржи К.’’Консалтинг’’, СПб, Издательский 

Дом «Нева», 2004 г., с. 7.  
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ընթացքում ծագող խնդիրները լուծելիս ցանկացած օգնության տրամադրում իրավունք 

ունի կոչվելու խորհրդատվություն: Քանի որ այդպիսի խնդիրների թիվը բավական մեծ է, 

խորհրդատուների գործունեությունը դժվարությամբ է ենթարկվում դասակարգման: 

Տվյալ ոլորտի որևէ մեկ ուղղությամբ կամ ծառայությունների լրիվ փաթեթ ներառող մեծ 

քանակությամբ կազմակերպությունների գոյությունը բարդացնում է այդ խնդիրը: 

Զարմանալի չէ, որ «խորհրդատվություն» հասկացությանը յուրաքանչյուր ոք տալիս է 

յուրօրինակ իմաստ, ինչը կանխորոշվում է գործունեության տվյալ ուղղությամբ, և դա 

հաճախ հանգեցնում է խառնաշփոթի: Խորհրդատվության մասին հիշատակումների 

կարելի է հանդիպել ինչպես փոխհաշվանցման, այնպես էլ հաշվապահական ծրագրերի 

կարգավորման մեջ և նույնիսկ քաղաքական վարկանիշ ստեղծելիս: Մեր ուշադրության 

կիզակետում կառավարչական խորհրդատվությունն է. դա պայմանավորված է նրանով, 

որ ամբողջ աշխարհում այդ տերմինի առաջացման պահից առ այսօր ընդունված է 

«խորհրդատվություն» անվանել հենց կառավարչական խորհրդատվությունը54:  

Կան կառավարչական խորհրդատվության բազում սահմանումներ, սակայն 

խորհրդատվության վերաբերյալ հիմնականում  առանձնանում են երկու հիմնական 

մոտեցումներ: Առաջինի դեպքում խորհրդատվության նկատմամբ  կիրառվում է 

գործառնական մոտեցումը: Ֆրից Ստեելեն այն սահմանոմ է հետևյալ կերպ. 

«Խորհրդատվության գործընթաց ասելով` ես հասկանում եմ օգնություն ցուցաբերելու 

ցանկացած տեսակ խնդրի կամ խնդիրների շարքի բովանդակության, գործընթացի կամ 

կառուցվածքի վերաբերյալ, որի դեպքում խորհրդատուն ինքը պատասխանատու չէ 

խնդրի իրականացման համար, սակայն օգնում է նրանց, ովքեր պատասխանատու են 

դրա համար» 55:  

Երկրորդ մոտեցման դեպքում խորհրդատվությունը դիտարկում է որպես հատուկ 

մասնագիտական ծառայություն և առանձնացնում է մի շարք բնորոշիչ գծեր, որոնք այն 

պետք է ունենա: Ըստ Լերրի Գրեյների և Ռոբերտ Մետցգերի` «կառավարչական 

խորհրդատվությունը պայմանագրի վրա հիմնված խորհրդատվական ծառայություն է, 

որն աջակցում է կազմակերպություններին հատուկ կրթություն և որակավորում 

                                                           

54
  Ярмиш В. “Консалтинг – как много в этом слове... ”, 26.05.2002, http://www.cfin.ru/consulting/review.shtml 

55
 Цой Л.Н. “Практическая конфликтология”. Книга первая. М., 2001., стр 87. 
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ունեցող անձանց միջոցով,  և որոնք օգնում են պատվիրատու կազմակերպությանը` ի 

հայտ բերելու կառավարչական հիմնախնդիրները, մշակում են այդ խնդիրների լուծման 

ուղղությամբ անհրաժեշտ միջոցառումներ և անհրաժեշտության դեպքում օժանդակում 

դրանց իրագործմանը» 56:  

Կարելի է համարել, որ այս երկու մոտեցումները լրացնում են միմյանց: 

Մասնավորապես, Տնտեսության և կառավարման խորհրդատուների ասոցիացիաների 

Եվրոպական ֆեդերացիան տալիս է հետևյալ սահմանումը. «Կառավարչական 

խորհրդատվությունը կայանում է կառավարման հարցերով անկախ խորհուրդների և 

օգնության տրամադրման մեջ` ներառյալ խնդիրների և հնարավորությունների 

բացահայտում ու գնահատում, համապատասխան միջոցառումների առաջարկում և 

օգնություն դրանց իրականացման գործընթացում»57: Նույն սահմանումն է կիրառում 

նաև Տնտեսության և կառավարման խորհրդատուների ամերիկյան ասոցիացիան 

(ACME) և Կառավարչական խորհրդատուների ինստիտուտը (IMC): 

Հետխորհրդային երկրներում խորհրդատվական գործունեության հասկացության 

էվոլյուցիայի լիարժեք բացահայտման նպատակով կարելի է վերլուծել ժամանակակից 

գիտնականների աշխատություններում կառավարչական խորհրդատվության 

սահմանումների փոփոխությունները:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
56 Никонова Т.В., Сухарев С.А. “Управленческий аудит: персонал” / Под ред. проф. Ю.Г. Одегова — М.: 

Экзамен, 2002 г., стр.72. 
57Кларин М.В., “Корпоративный тренинг от А до Я”, М., “Дело”, 2002 г., стр.99. 
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Աղյուսակ 6 

Կառավարչական խորհրդատվություն /ԿԽ/ հասկացության սահմանումները58 

№ Սահմանում Աղբյուրը 

1. ԿԽ բարձրակարգ օգնություն է 

ձեռնարկությունների ղեկավարներին` ուղղված 

ձեռնարկությունների գործունեության 

արդյունավետության բարձրացմանը, որը 

տրամադրվում է անկախ, որոշակի բնագավառում 

մասնագիտացած փորձագետների կողմից: 

Չակիրով Կ. «Կառավարչական 

խորհրդատվություն – 

գործընթացի կազմակերպում » 

Սոֆիա, 1986 

2. ԿԽ  կազմակերպության ղեկավարներին 

տրամադրվող փորձագիտական օգնության 

տարատեսակ է` փոփոխվող արտաքին և ներքին 

գործոնների պայմաններում կառավարման 

վերակառուցման խնդիրների լուծման 

ուղղությամբ:  

Ռապոպորտ Վ.Շ. 

«Կառավարման ախտորոշում: 

(գործնական փորձ և 

խորհուրդներ) ». Մ.:Էկոնոմիկա, 

1988. 

3. ԿԽ  գործունեություն և մասնագիտություն է, որի 

էությունն է` օգնել ղեկավարներին իրենց առջև 

ծառացած խնդիրների լուծման և 

նորարությունների ներդրման գործում: 

Յուկսվյարավ Ռ.Կ., Խաբակուկ 

Մ.Յ., Լեյմանն Յ.Ա. 

«Կառավարչական 

խորհրդատվություն:տեսություն 

և փորձ ». М.: Էկոնոմիկա, 1988. 

4. ԿԽ` որոշակի կերպով կազմակերպված 

համագործակցության գործընթաց է 

խորհրդատուի և ձեռնարկության աշխատակազմի 

միջև, որի արդյունքը  կազմակերպչական 

վերափոխությունն է կամ դրա ներդրման 

նախագիծը: 

Ծրագրի հիմնական դրույթներ 

(МЭ и ОПП СО АН СССР 

գիտական խորհրդի նյութեր от 

13.01.88). Նովոսիբիրսկ, 1988 

 

                                                           
58 Васильев Г.А., Деева Е.М.”Управленческое консультирование”, М., «ЮНИТИ-ДАНА», 2004 г., с стр. 19-20. 
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       Աղյուսակ 6 (շարունակություն) 

5. ԿԽ ծառայություններ են, որոնք տրամադրվում են 

անկախ և մասնագիտորեն պատրաստված 

փորձագետների կողմից /խորհրդատու կամ 

խումբ/, կազմակերպության ղեկավարին 

կառավարչական և արտադրական խնդիրների 

ախտորոշման, վերլուծության և պրակտիկ 

լուծման նպատակով: 

Պրոկոպենկո Ի. 

«Կառավարչական 

խորհրդատվությունը որպես 

ծառայություն // Կառավարման 

տեսության խնդիրնրը » ,М., 

1988. 

6. ԿԽ  ծառայություն է, որը խոհրդատուի կողմից 

տրամադրվում է  կազմակերպությանը  

խնդիրները ախտորոշելու, վերլուծելու և 

գործնական լուծումներ տալու նպատակով:  

Կոմարով Վ.Ֆ. 

«Կառավարչական 

խորհրդատվության 

լաբորատորիայի 

աշխատանքների ծրագիր », 

Նովոսիբիրսկ, 1988. 

7. ԿԽ-ը արտադրանքի կառավարման 

ռացիոնալացման  արդյունավետ ձև է` գիտական 

նորարարությունների ներդրման հիման վրա: 

Ելմաշև Օ.Կ. «Կառավարչական 

խորհրդատվություն. Տեսության 

և պրակտիկայի հարցեր »,  

Իժևսկ. Ուդմուրտիա, 1989 

8. Խորհրդատվությունը մասնագիտական 

օգնություն է տարբեր կազմակերպությունների 

ղեկավարներին կազմակերպության 

գործունեության ընթացքում ծառացած  

խնդիրների համատեղ լուծման և զարգացման 

ուղիների նախանշման նպատակով:  

Պոսադսկի Ա.Պ., Հայնիշ Ս.Վ. 

“Խորհրդատվական 

ծառայությունները 

Ռուսաստանում.” 

М.:Ֆինստատինֆորմ, 1995 

 

9. Բիզնես-խորհրդատվությունը հաճախորդի 

ապահովումն է մասնագիտական փորձով, 

մեթոդաբանությամբ, վարքի տեխնիկայով,  

«Խորհրդատվությունը Ուկրա-

ինայում » Կեև/ «ՈՒկրկոն-

սալտինգ» աոցիացիա, 1996 
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       Աղյուսակ 6 (շարունակություն) 

 մասնագիտական հմտություններով և այլ 

ռեսուրսներով, որոնք օգնում են նրան  գործող 

նորմատիվաիրավական դաշտի սահմաններում 

օպտիմալացնել ձեռնարկությունում ստեղծված 

ֆինանսատնտեսական իրավիճակը : 

 

10. Կառավարչական խորհրդատվությունը 

ծառայություն է, որը հաճախորդին ապահովում է 

անկախ և օբյեկտիվ խորհուրդներով, 

տրամադրվում է մասնագիտացած 

կազմակերպության կամ մասնագետի կողմից` 

կառավարչական խնդիրների և հաճախորդ-

կազմակերպության զարգացման 

հնարավորությունների բացահայտման և 

վերլուծության նպատակով:  

Սավրուկ Ա., Կրասյուկ Ռ. 

«Պատրաստի որոշումներ չեն 

լինում // Կապիտալի շուկա » 

1998, №23-24 

Աղյուսակում բերված սահմանումների մեծ մասում ընդգծվում է 

խորհրդատուների արհեստավարժությունը, որը կարելի է համարել խորհրդատվական 

գործունեության կարևորագույն բնորոշիչներից մեկը: Թիվ 5 և 10 սահմանումները նշում 

են խորհրդատուների և դրանց խմբերի անկախությունը, ինչը նույնպես 

խորհրդատուների անբաժանելի բնորոշիչն է: Սակայն բերված սահմանումների 

վերլուծությունը թույլ չի տալիս համարել դրանցից որևէ մեկը լիարժեք, քանի որ 

դրանցից յուրաքանչյուրը մատնանշում է խորհրդատվական գործունեության միայն մի 

որոշակի կողմը: Այդ պատճառով խորհրդատվական գործունեության` որպես 

յուրօրինակ գործունեության տարատեսակի սահմանումների համադրումը միայն 

կարող է տալ առավել լիարժեք և համակարգված սահմանում: Կառավարչական 

խորհրդատվությունը մտավոր ու արհեստավարժ գործունեության տարատեսակ է, որի 

ընթացքում որակավորված խորհրդատուն տրամադրում է օբյեկտիվ և անկախ 

խորհուրդներ, որոնք նպաստում են պատվիրատու կազմակերպության արդյունավետ 

կառավարմանը: Հարկ է նշել խորհրդատվական գործունեության 
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արհեստավարժությունը, քանի որ այն շուկայական տնտեսության ենթակառուցվածքի 

ինքնուրույն և կարևորագույն տարրն է: Որակավորված խորհրդատուն իր 

գործունեությունը կառուցում է խորհրդատվական գործունեության բնորոշիչների¸ 

հիմնական կանոնների և մեթոդների միացության հիման վրա, որոնք պետք է հաշվի 

առնել կազմակերպությունը կառավարելիս: Կառավարչական խորհրդատվության 

արևմտյան տեսաբանները առանձնացնում են այս ոլորտի հետևյալ բնորոշ գծերը59`  

1. Խորհրդատուները արհեստավարժ օգնություն են տրամադրում ղեկավար 

աշխատողներին: Փորձառու խորհրդատուները ծառայություններ են մատուցում 

բազմաթիվ  կազմակերպությունների և սովորում են օգտագործել ձեռքբերված 

փորձը տարբեր իրավիճակներում հին և նոր հաճախորդներին օգնություն 

տրամադրելիս: Հետևաբար, նրանք կարողանում են տարանջատել խնդիրների 

առաջացման հիմնական պատճառները: Ավելին, արհեստավարժ 

խորհրդատուները մշտապես հետևում են կառավարման նոր մեթոդների և 

համակարգերի տեսությունների զարգացմանը, ինչպես նաև շուկայի 

իրավիճակին: Այսպիսով, նրանք կապող օղակ են կառավարման տեսության և 

պրակտիկայի միջև:  

2. Խորհրդատուները հիմնականում խորհուրդներ են տալիս: Դա նշանակում է, որ 

նրանք միայն խորհրդականներ են և չունեն փոփոխությունների վերաբերյալ 

որոշումներ կայացնելու և դրանք ի կատար ածելու անմիջական իշխանություն: 

Խորհրդատուները պատասխանատու են խորհուրդի որակի և ավարտունության 

համար, իսկ դրանց իրագործումից  բխող պատասխանատվությունը կրում է 

հաճախորդը: 

3. Խորհրդատվությունը անկախ ծառայություն է: Խորհրդատուն գնահատում է 

ցանկացած իրավիճակ, առաջարկում օբյեկտիվ խորհուրդներ հաճախորդի 

անելիքների վերաբերյալ, անկախ այն բանից, թե դա ինչպես կանդրադառնա իր 

սեփական շահերի վրա: Խորհրդատուն պետք է ունենա հետևյալ 

անկախությունները` 

 ֆինանսական, 
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 “Управленческое консультирование. Введение в профессию” /Под ред. М.Кубра. Планум, 2004г.,  стр. 3-17. 
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 վարչարարական, 

 քաղաքական, 

 էմոցիոնալ: 

Վերը նշված հատկանիշները  խիստ  պահանջներ են ձևավորում 

խորհրդատվական ծառայությունների որակի և արդյունավետության նկատմամբ և  

կողմնորոշում դեպի հաճախորդի շահերը:  

Խորհրդատվության վերջնական նպատակն է իր կազմակերպությունում օգնել 

հաճախորդին իրականացնելու առաջադիմական փոփոխություններ: Խորհրդատուն 

օգնում է բացահայտելու և լուծելու  յուրօրինակ տեխնիկական խնդիրներ` միևնույն 

ժամանակ անդրադառնալով նաև մարդկային և կազմակերպչական փոփոխությունների 

խնդիրներին: Խորհրդատվության հիմնախնդիրը  առկա խնդիրների բացահայտումն է և 

լուծման ուղիների նախանշումը: Խորհրդատվական ծառայությունները մատուցվում են 

ինչպես միանգամյա խորհրդատվությունների, այնպես էլ խորհրդատվական 

նախագծերի իրագործման տեսքով:  

Ցանկացած խորհրդատվական գործընթաց իր մեջ ներառում է. 

 ախտորոշում /խնդրի բացահայտում/, 

 որոշումների մշակում, 

 որոշումների իրագործում: 

Խորհրդատվական գործընթացը բացի ծրագրային փուլից իր մեջ ներառում է 

նախածրագրային և հետծրագրային փուլեր60:  

Նախածրագրային փուլի նախնական քայլ է հաճախորդի կողմից  խնդրի 

առկայության ճանաչումը, որի լուծումը նա կցանկանար իրականացնել 

խորհրդատուների օգնությամբ: Այս ճանաչումը երկկողմանի գործընթացի արդյունք է. 

մի տեսակետից` հաճախորդի կողմից խնդրի, որպես այդպիսին, առկայության 

գիտակցում, մյուս կողմից` գիտակցության մեջ խնդրի լուծումը խորհրդատուին 

հանձնելու ցանկության ձևավորում: Սովորաբար հաճախորդը մրցութային 

հիմունքներով մի քանի առաջարկներից ընտրում է այն, որը նրան առավել 

                                                           
60
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համապատասխանում է գնի և որակի տեսանկյունից, որից հետո պայմանագիր է կնքում 

իր կողմից ընտրված խորհրդատուի հետ:  

Հետծրագրային փուլը հաճախորդ կազմակերպությունում կատարված 

փոփոխությունների վերլուծության և այն խնդիրների լուծումն է, որոնք կապված են նոր 

խնդիրների առնչությամբ /ծրագրի իրականացման ընթացքում բացահայտված կամ 

իրականցման արդյունքում կազմակերպության` նոր իրավիճակի մեջ հայտնվելու 

պատճառով/ ծրագրի հնարավոր ընդլայնման հետ: Խորհրդատվական ծրագիրը կարող 

է տևել մի քանի օրից մինչև մի քանի ամիս: Խնդիրների լուծման համար կիրառվում է 

համալիր մոտեցում, որը հաշվի է առնում ձեռնարկության գործունեության տարբեր 

ուղղությունների փոխադարձ կապերը: Խորհրդատվական ծրագրերի իրագործման 

գործընթացում առավելագույն արդյունավետության հասնելու համար ստեղծվում է 

ծրագրի թիմ` կազմված տարբեր  բնագավառների փորձագետներից և ծրագրի 

ընթացքին հետևող մենեջերներից: Խնդիրների ախտորոշման գործընթացում 

որոշումներ կայացնելիս, ինչպես նաև խորհուրդներ մշակելիս լայնորեն կիրառվում են 

ծրագրի թիմի խմբակային  աշխատանքների կազմակերպման մեթոդները:  

Խորհրդատվական ծրագրի գլխավոր նպատակն է հասնել խնդրի առավելագույնս 

արդյունավետ լուծմանը` պահպանելով ֆինանսական և ժամանակային 

սահմանափակումները :  

Ներկայումս խորհրդատվություն ասելով` հասկանում են խորհրդատուի և 

հաճախորդի համատեղ աշխատանքը նորամուծություններ մշակելիս և ներդնելիս 

(«պարտիսիպատիվ» խորհրդատվություն):  

Ըստ խորհրդատվական ծառայությունների տեսակի` խորհրդատվական ծրագրում 

հաճախորդի ներգրավման աստիճանը տարբեր է: Հաշվարկելով հաճախորդի 

աշխատակազմի ժամանակի ծախսերը և խորհրդատուի աշխատանքի արդյունքները` 

խորհրդատուի աշխատանքում կարելի է որոշել այդ աշխատակազմի ներգրավման 

անհրաժեշտ աստիճանը:  

Խորհրդատուի աշխտանքի արդյունավետությունը կլինի նվազագույն, եթե 

հաճախորդը ընդհանրապես չմասնակցի այդ գործընթացին: Այնուհետև այդ 

արդյունավետությունն աճում է` աշխատանքում հաճախորդի ներգրավմանը 

համաչափ: Հասնելով օպտիմալ կետին` արդյունավետությունը սկսում է նվազել, 
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այսինքն` հաճախորդը սկսում է խորհրդատուի փոխարեն կատարել նրա աշխատանքը: 

Բնականաբար, այս գրաֆիկը կփոփոխվի` կախված լուծվող խնդիրների 

տարատեսակներից, խորհրդատվական ծրագրի փուլերից և, իհարկե, հենց 

տրամադրվող խորհրդատվական ծառայությունների տեսակից:  

Փորձագիտական խորհրդատվության դեպքում խորհրդատուն ինքնուրույն 

կատարում է ախտորոշումը, որոշումների մշակումը և դրանց լուծման վերաբերյալ 

առաջարկությունների մշակումը: Հաճախորդի դերը հիմնականում այն է, որ 

խորհրդատուին ապահովի անհրաժեշտ տեղեկատվությամբ 61: 

Գործընթացային խորհրդատվության դեպքում հաճախորդը (բացի վերը նշվածից) 

մասնակցում է նաև առաջարկությունների մշակմանը, քանի որ խորհրդատուն 

տիրապետում է մեթոդաբանությանը, սակայն չունի անհրաժեշտ տվյալների բազա: 

Միավորելով հաճախորդի և խորհրդատուի ջանքերը` կարելի է հասնել փայլուն 

արդյունքների: Այսպիսով, խորհրդատուն պետք է օգնի հաճախորդին կազմակերպելու 

իր առջև խնդիրների վերլուծության գործընթացը, որտեղից և բխում է «գործընթացային 

խորհրդատվություն» հասկացությունը62:  

Ուսուցողական խորհրդատվության նպատակն է ձեռնարկության աշխատակիցների 

որակավորման բարձրացումը` ղեկավարներից մինչև առևտրային գործակալները: 

Ենթադրվում է, որ որակյալ աշխատակիցները ի վիճակի են լուծելու առկա և առաջացող 

խնդիրները, անհրաժեշտ կերպով կազմակերպելու ներքին փոխգործունեությունը, 

արդյունավետ աշխատելու շուկայում: Ուսուցողական խորհրդատվությունը ենթադրում 

է, որ ձեռնարկության հաջողությունը պայմանավորված է բարձր որակավորում ունեցող 

աշխատակազմով63:  

Տարբեր ծրագրերում կամ նրանց տարբեր փուլերում կարող են գործածվել 

խորհրդատվության թվարկված երեք տեսակների համադրությունները, և այդ ժամանակ 

դրանք դառնում են փորձագիտական-գործընթացային, փորձագիտական-

ուսուցողական և այլն:  

Խորհրդատուի աշխատանքը սկսվում է այն պահից, երբ որևէ պայման 

ձեռնարկության գործունեության մեջ ճանաչվում է անբավարար, և գոյություն ունի այն 

                                                           
61 Токмакова Н.О. “Основы управленческого консультирования” http://walw.ru/osnupr/index.php?2 ., стр. 26. 
62 Филонович Р.С. “Что такое процессное консультирование?”, Служба персонала, 1996г.,№ 8., стр. 5-8. 
63 Гончарук В.А. “ Маркетинговое консультирование”, М, “Дело”, 1998г., http://www.aup.ru/books/m27/1_3.htm 

http://walw.ru/osnupr/index.php?2
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շտկելու հնարավորություն: Այսպիսի աշխատանքը ավարտվում է, երբ այդ պայմանում 

տեղի է ունեցել փոփոխություն, որը կարելի է դիտարկել որպես բարելավում: 

Խորհդատուի կողմից մշակվող  և իրականացվող փոփոխությունները պետք է 

նպաստեն կառավարման որակի բարելավմանը և կազմակերպության աշխատանքի 

արդյունավետության բարձրացմանը, ինչը և խարհրդատվական ծառայություններից 

օգտվելու հիմնական նպատակն է` չնայած «կառավարման բարելավումը և 

կազմակերպության աշխատանքի արդյունավետությունը» հարաբերական 

հասկացություններ են և դրանց ճշգրիտ նշանակությունը պետք է որոշել յուրաքանչյուր 

կազմակերպության և յուրաքանչյուր խորհրդատվական ծրագրի համատեքստում:  

Գոյություն ունեն խորհրդատվական բնորոշ խնդիրներ` կախված այն իրավիճակից, 

որի հետ բախվել է  հաճախորդ կազմակերպությունը` 

1. վատթարարացած իրավիճակը շտկելու խնդիր, 

2. արդեն իսկ առկա իրավիճակի կատարելագործմանն ուղղված խնդիր, 

3. ամբողջությամբ նոր իրավիճակ ստեղծելու խնդիր: 

Հարկ է նշել նաև հաճախորդ կազմակերպությունում հնարավոր փոփոխությունների 

երկու կողմերը` 

1. տեխնիկական կողմը, որը վերաբերում է կառավարչական կամ առևտրային 

խնդրի բնույթին, որի հետ բախվել է հաճախորդը. խորհրդատուն գտնում է դրա 

լուծման ուղիները, 

2. մարդկային կողմը, այսինքն` խորհրդատուի և հաճախորդի միջև 

հարաբերությունները, պատվիրատու կազմակերպության ներսում մարդկանց 

արձագանքը փոփոխություններին. խորհրդատուն օգնում է այդ 

հարաբերությունների պլանավորմանը և դրանց իրականցամանը: 

Արդյունավետ խորհրդատվությունը ենթադրում է փոփոխությունների և´ 

տեխնիկական, և´ մարդկային կողմերի ճիշտ իրականացում: «Փոփոխությունները 

կառավաչական խորհրդատվության իմաստն են: Եթե  խորհրդատվական խնդիրների 

տարբեր ձևերը ունեն մեկ ընդհանուր բնութագիր, ապա  դա օգնությունն է հաճախորդ 
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կազմակերպություններում փոփոխությունների պլանավորման և անցկաման 

գործընթացում64»:  

Փոփոխությունների բնութագրերը հետևյալն են65` 

 որքանով է կարևոր դրանց արդյունավետ իրականացման համար անձնակազմի 

հավանությունը, 

 որքան խորն է փոփոխությունների ազդեցությունը ձեռնարկության վրա, 

 որքանով է տվյալ ձեռնարկությունը պատրաստ փոփոխություններին: 

Գոյություն ունեն փոփոխությունների տարբեր մակարդակներ. 

1. փոփոխություններ շրջակա միջավայրում, 

2. կազմակերպչական փոփոխություններ` 

 հիմնական կառուցվածքում, 

 խնդիրներում և գործունեության մեջ, 

 կիրառվող տեխնոլոգիայում, 

 կառավարչական կառուցվածքներում և գործընթացներում, 

 կազմակերպության աշխատանքի արդյունավետության, 

 մարդկային կապիտալում: 

Անցումային տնտեսությամբ երկրներում, որտեղ քաղաքական, տնտեսական, 

սոցիալական, տեխնոլոգիական և այլ փոփոխությունները հաճախ անցնում են հախուռն 

կերպով, խորհրդատուները և նրանց հաճախորդները չպետք է մոռանան, որ և´ մարդիկ, 

և´ ձեռնարկությունները ոչ միայն փոփոխությունների, այլ նաև կայունության ու 

փոխանցվելիության կարիք ունեն: Փոփոխությունների ու կայունության միջև ճիշտ 

հարաբերակցության սահմանումը խորհրդատուի կարևորագույն խնդիրներից մեկն է:  

 

 

 
                                                           
64

 “Управленческое консультирование. Введение в профессию” /Под ред. М.Кубра. Планум, 2004г.,  стр.3-17. 
65   “Консалтинг менеджмента или как улучшить свой бизнес.” под ред. Калверта Маркхэма, М.: Фаир-пресс, 

2005г., стр.256-262. 
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2.3 Խորհրդատվական ծառայությունների դասակարգումը 

Ինչպես ցանկացած այլ ապրանք, խորհրդատվական ծառայությունները ևս ունեն 

իրենց կենսաշրջանը` նախագծման և մշակման, փորձարկման, շուկա դուրսբերման, 

աճի, հասունության, հագեցվածության և անկման փուլերի: Այդ գործընթացը ունի նաև 

ժամանակային չափում, քանի որ որոշ ծառայություններ հնանում են և պետք է 

փոխարինվեն, իսկ որոշ ծառայություններ նոր են առաջ գալիս և պետք է ներդրվեն: Այդ 

պատճառով խորհրդատվական ծառայությունների դասակարգումը անհրաժեշտ է 

հատկապես խորհրդատվական նոր ծառայությունների նույնականացման առումով: 

Խորհրդատվության յուրաքանչյուր նոր տեսակին տրվող բնութագրերի 

համակարգայնությունը թույլ է տալիս համեմատելու դրա հնարավորությունները և 

գնահատելու դրանց արդյունավետությունը մյուսների նկատմամբ:  

Գոյություն ունի խորհրդատվական ծառայությունների դասակարգման  նկատմամբ 

երկու մոտեցում` 

1. խորհրդատվության առարկայի տեսանկյունից` առարկայական դասակարգում, 

2. խորհրդատվության մեթոդի տեսանկյունից ` մեթոդաբանական դասակարգում: 

Առարկայական դասակարգումը ավելի տարածված է, քանի որ այն ավելի 

հասկանալի է խորհրդատվական ծառայությունների սպառողներին: Համաձայն սրան` 

խորհրդատվական ծառայությունները դասակարգվում են` կախված կառավարման այն 

բաժիններից /տարրերից/, որոնց ուղղված են այդ ծառայությունները` ընդհանուր 

մենեջմենթ, ֆինանսական մենեջմենթ, արտադրական մենեջմենթ և այլն:  

Ինչ վերաբերում է մեթոդաբանական դասակարգմանը, ապա այն ուղղված է հենց 

խորհրդատուներին, քանի որ այս դասակարգման հիմքում ընկած են 

խորհրդատվության ընթացքում կիրառվող մեթոդները: Համաձայն այս դասակարգման` 

տարբերակում են փորձագիտական, գործընթացային և ուսուցողական 

խորհրդատվություններ /այդ մասին արդեն խոսվել է/:  

Հարկ է նշել նաև, որ խորհրդատուների ազգային և միջազգային ասոցիացիաների 

կողմից հրապարակվող դասակարգումները հաճախ միավորում են առարկայական և 

մեթոդաբանական դասակարգումները` ավելի հաճախ ուղղորդվելով դասակարգման 

առաջին  տարատեսակով: Բացի այդ, խորհրդատվական ծառայությունների ցանկում 

դրանք ներառում են նաև այլ մասնագիտացված ծառայություններ: Այդպիսի խառը 
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մոտեցման օրինակ է Տնտեսության և կառավարման խորհրդատուների 

ասոցիացիաների եվրոպական ֆեդերացիայի (FEACO) հովանու ներքո հրատարակվող 

տնտեսության և կառավարման խորհրդատուների տեղեկատուի մեջ տրվող 

դասակարգումը: Այդ դասակարգման մեջ ներառված են մի կողմից /առարկայական/ 

այնպիսի ծառայություններ, ինչպիսիք են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների 

ապահովումը, արդյունաբերական ինժինիրինգը, մենջմենթի ուսուցումը, 

հասարակայնության հետ կապերը և այլն, որոնք իրենցից ներկայացնում են 

մասնագիտական ծառայություններ, և մյուս կողմից` խորհրդատվական 

ծառայությունների այնպիսի տեսակներ, ինչպիսիք են ուսուցողական 

խորհրդատվությունը / մեթոդաբանական դասակարգում/:   

FEACO-ի կողմից առաջարկվող դասակարգման համաձայն հիմնական խնդիրները, 

որոնք իրականացնում են խորհրդատուները, հետևյալն են` 

1. Ընդհանուր կառավարման խորհրդատուները լուծում են ձեռնարկատիրական 

գործունեության  և նրա հեռանկարային զարգացման հետ կապված խնդիրները: 

2. Ադմինիստրատիվ կառավարման խորհրդատուները օգնում են օպտիմալացնել 

կազմակերպության կառավարումը: 

3. Ֆինանսական կառավարման խորհրդատուները օժանդակում են երեք 

հիմնական խնդիրների լուծմանը` 

 ֆինանսավորման աղբյուրների որոնում և դրանց արդյունավետ 

օգտագործում, 

 կազմակերպության ֆինանսական գործունեության վերլուծություն և դրա 

արդյունավետության բարձրացում, 

 կազմակերպության ֆինանսական իրավիճակի հեռանկարային 

ամրապնդում: 

4. Կադրերի կառավարման խորհրդատուները աջակցում են մենեջերներին 

մարդկային ռեսուրսների ներգրավման և նրանց հնարավորությունների ճիշտ 

կիրառման խնդիրներում: 

5. Մարքեթինգային խորհրդատուները աջակցում են կազմակերպության 

գործունեությանը` ուղղված սպառողների պահանջմունքների բացահայտմանը: 
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6. Արտադրության կազմակերպման խորհրդատուները լուծում են ինժինիրինգի, 

աուդիտի և որակի հսկողության հետ կապված խնդիրներ: 

7. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների խորհրդատուները լուծում են 

ձեռնարկությունում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախագծման և 

ներդրման հետ կապված խնդիրներ: 

8. Մասնագիտացված ծառայությունների խորհրդատուները լուծում են խնդիրներ, 

որոնք պայմանավորված  չեն  վերը նշված  խնդիրներից և ոչ մեկով, և 

տարբերվում են նրանցից թե´ կիրառվող մեթոդներով, թե´ առարկայով և թե´ 

ներդրվող գիտելիքների բնույթով: (Խորհրդատվական ծառայությունների 

մանրամասն դասակարգումը ըստ FEACO-ի բերված է հ. 1-ում:) 

 

2.4 ՀՀ խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի կայացումը 

 

ՀՀ խորհրդատվական ծառայությունների շուկան, ինչպես նաև ժամանակակից 

տնտեսության մյուս տարրերը, անցել է ձևավորման յուրահատուկ ուղի: Նախքան 

շուկայական բարեփոխումների իրականացումը ՀՀ-ում կառավարչական 

խորհրդատվություն, որպես այդպիսին, գոյություն չի ունեցել: Խորհրդային 

ժամանակաշրջանում ձեռնարկությունների գործունեությունը սահմանափակված էր 

կենտրոնացված պլանավորման և ռեսուրսների բաշխման խիստ շրջանակներով, որի 

պայմաններում կառավարչական խորհրդատուների առկայությունը անհնարին էր: 

Սակայն շուկայական բարեփոխումների իրականացմանը համընթաց իրավիճակը 

կտրուկ փոխվեց. տնտեսական որոշումներ կայացնելու ծանրությունն ընկավ 

ձեռնարկությունների վրա: Տնտեսավարող սուբյեկտների ղեկավարները, հայտնվելով 

իրենց համար բոլորովին անծանոթ տնտեսական դաշտում, բախվեցին մի շարք 

խնդիրների` հանդիսանալով կառավարչական խորհրդատվության նկատմամբ  

պոտենցիալ պահանջարկի աղբյուր: Սակայն այդ պոտենցիալ պահանջարկը իրական, 

վճարունակ պահանջարկի վերածելու համար դեռևս տարիներ են անհրաժեշտ: 
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ՀՀ կառավարչական խորհրդատվության շուկայի առաջացումը պայմանավորված 

էր մի շարք ներքին և արտաքին պայմաններով, որոնցից հիմնականները հետևյալներն 

են` 

 

 

 

 

 

 

 

 

Նկար 5. ՀՀ կառավարչական խորհրդատվության շուկայի առաջացման պայմանները 

Կառավարչական խորհրդատվության անհրաժեշտությունն առաջացավ ինչպես 

ձեռնարկության վերահսկմանը չենթարկվող, այնպես էլ ձեռնարկության կողմից 

վերահսկվող գործոնների հետևանքով:  

Ձեռնարկության վերահսկմանը չենթարկվող արտաքին գործոններն են` 

 փոխառու կապիտալի բարձր արժեքը, 

 սղաճի բարձր մակարդակը, 

 թույլ տեխնիկական ենթակառուցվածքը, 

 արտաքին և ներքին մրցակցությունը, 

 օրենսդրության և ենթաիրավական ակտերի հակասական բնույթը: 

Ձեռնարկության վերահսկմանը ենթարկվող ներքին գործոններն են` 

 ծախքերի կառավարման համակարգերի ներդրման անհրաժեշտությունը, 

 հարկային պլանավորման օպտիմալացման անհրաժեշտությունը, 

ՀՀ կառավարչական խորհրդատվության շուկայի առաջացման պայմանները 

Արտաքին պայմաններ 

 

Ներքին պայմաններ 

 

Պլանային 

տնտեսությունից 

անցում 

շուկայական 

տնտեսության 

Օրենսդրության 

հստակ և 

արդյունավետ 

համակարգի 

բացակայություն 

Ղեկավարների և 

աշխատակիցների 

կողմից 

դիմադրություն 

փոփոխություն-

ներին 

 

Հնացած 

արտադրանք 

և հետամնաց 

տեխնոլոգիա 
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 նոր ապրանքների մշակման և նոր սարքավորումների տեղադրման 

անհրաժեշտությունը, 

 կապիտալների և տեխնոլոգիաների ներգրավման անհրաժեշտությունը, 

 տեղեկատվական համակարգերի բացակայությունը, 

 սեփական շրջանառու միջոցների համալրման համար տնտեսական և 

ֆինանսական պլանավորման անհրաժեշտությունը, 

 և այլ գործոններ: 

Չնայած վերջին տարիների ընթացքում կառավարչական խորհրդատվության աճի 

արագ տեմպերին` մինչ օրս դեռևս մշակված չեն այդ ոլորտին վերաբերող բազմաթիվ 

բովանդակային, մեթոդաբանական և կազմակերպչաիրավական ասպեկտներ, 

բավականին թերի է նրա որակական կողմը: Մասնավորապես, երբ մի քանի տարի 

առաջ TACIS ծրագիրը սկսեց իրականացնել իր գրանտների ծրագիրը` ուղղված 

խորհրդատվական կազմակերպությունների զարգացմանը, ՀՀ-ում հայտնվեցին ոչ 

բարձր մակարդակի մի շարք խորհրդատվական կազմակերպություններ, սակայն 

ներկայումս խորհրդատվական ծառայությունների շուկայում լրջորեն մրցակցում են 10-

ից ոչ ավելի կազմակերպություններ, իսկ դրանց ընդհանուր թիվը մոտենում է 100-ի66:  

Ամերիկայի Միջազգային զարգացման գործակալության կողմից (USAID) 

իրականացվող «Մրցունակ մասնավոր հատված Հայաստանում» (CAPS) ծրագրի 

շրջանակներում անցկացված ուսումնասիրությունների արդյունքները թույլ են տալիս 

կազմելու ՀՀ խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի ընդհանուր բնութագիրը: 

Անց է կացվել շուկայի համալիր գնահատում, ընդ որում` գնահատվում էին ինչպես 

ծառայությունների առաջարկը (49 խորհրդատվական կազմակերպություններ), այնպես 

էլ դրանց հանդեպ եղած պահանջարկը (հիմնական սպառողները` տուրիստական և IT-

կազմակերպություններ): Գնահատումը անց էր կացվում կազմակերպությունների 

ղեկավարների հարցման միջոցով: Ընտրված 49 կազմակերպությունները (39` Երևանում 

և 10` մարզերում), որոնց հիմնական գործունեությունը խորհրդատվություն 

տրամադրելն էր, ընդհանուր առմամբ կազմում էին նմանատիպ ծառայությունների 

շուկայի ավելի քան 60%-ը, ինչը թույլ է տալիս արդյունքները կիրառելու ընդհանուր 

                                                           
66

 Business Advisory Services Programme for Armenia, http://www.bas.am 
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ոլորտի նկատմամբ67: Ըստ 2005թ.-ի տվյալների` ՀՀ միջին վիճակագրական 

խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպության եկամուտը 

կազմում է մոտավորապես 79,352,616 մլն դրամ, աշխատակազմը` 5-7 մարդ, ընդհանուր 

ոլորտի տարեկան եկամուտը կազմել է $14.1 մլն: Համեմատության համար նշենք, որ 

կառավարչական խորհրդատվության միջազգային շուկայում միջին վիճակագրական 

կազմակերպությունում աշխատում է 100-300 մասնագետ, իսկ միջին խորհրդատվական 

կազմակերպության տարեկան եկամուտը կազմում է $20 մլն68: 

Աղյուսակ 7 

ՀՀ խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների 

բնութագիրը ըստ աշխարհագրական բաշխվածքի 

Խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող 

կազմակերպությունների տոկոսային հարաբերությունը ըստ 

աշխարհագրական բաշխվածքի 

Երևանում 74% 

մարզերում 26% 

Խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող հայրենական 

կազմակերպությունների աշխատակիցների միջին թվաքանակը 

Երևանում 7 հոգի 

մարզերում 5 հոգի 

Միջին աշխատավարձը  

Երևանում մոտ 141 հազ.դրամ 

մարզերում մոտ 90 հազ.դրամ 

Միջին վարձավճարը ժամում 

Երևանում 4 055 դրամ 

մարզերում 1 667 դրամ 
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 USAID, «Հայաստանում գործարար ծառայություններ մատուցողները» 
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 Трофимова О.К., “Анализ рынка консалтинговых услуг за рубежом ”, 
http://www.devbusiness.ru/development/consulting/trof_cons_abrd.htm 
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1. ՀՀ խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի կառուցվածքի վերլուծությունը 

վկայում է այն մասին, որ այդ կազմակերպությունների 74%-ը կենտրոնացված է 

Երևանում, և կազմակերպությունների միայն 26% են գտնվում մարզերում, ինչը 

վկայում է այն մասին, որ խորհրդատվական ծառայությունների շուկան 

զարգանում է միակողմանի` դեպի կենտրոնական մարզ: Անշուշտ, դա 

պայմանավորված է նրանով, որ ձեռնարկատիրական գործունեությունը ավելի 

ակտիվ ծավալվում է կենտրոնական շրջանում: Հետևաբար, խորհրդատվական 

ծառայությունների պահանջարկը ավելի մեծ է մայրաքաղաքում, ինչով էլ 

բացատրվում է աշխատավարձի ավելի բարձր մակարդակը և աշխատակիցների 

ավելի մեծ թիվը մայրաքաղաքի խորհրդատվական ծառայություններ 

տրամադրող կազմակերպություններում: Սակայն շուկայի այս հատվածն արդեն 

բաժանված է խոշոր խորհրդատվական ընկերությունների միջև, իսկ մարզային 

ձեռնարկատիրական կազմակերպությունները խորհրդատվական 

ծառայությունների խիստ պահանջ ունեն, նույնիսկ եթե դա լիովին դեռևս չի 

գիտակցվում հենց իրենց` կազմակերպությունների կողմից: Այս պարագայում 

կարևորվում է խարհրդատվական  կազմակերպությունների դիրքորոշումը, 

որոնք դեռ նոր պետք է ստեղծեն իրենց շուկան` ամեն ինչում ընդառաջ գնալով 

պատվիրատուին և իրենց ծառայությունների հանդեպ մարզային 

կազմակերպությունների կողմից հեռանկարային պահանջարկ ձևավորելով: 

Մասնավորապես, այս ասպարեզում բավական  արդյունավետ գործունեություն է 

ծավալել BSC խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող 

կազմակերպությունը: Նրա գործունեության 60%-ը այսօր կապված է մարզերի 

հետ, ընկերությունը այս ուղղությամբ հաջողությամբ համագործակում է ՀՀ ՓՄՁ 

ԶԱԿ-ի հետ: Մարզերի մակարդակով խորհրդատվական ծառայությունների 

զարգացմանը աջակցում է BAS (Business Advisory Services Programm for Armenia) 

ծրագիրը, որն իրականացվում է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական 

բանկի կողմից: Ծրագրի նախագծերի 53%-ը իրականացվում են մարզերում, իսկ 

47%-ը`Երևանում (ծրագրի մասին ավելի մանրամասն կխոսվի հետագայում):  
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53% մարզեր

47% Երևան

 

Նկար 5. BAS ծրագրի կողմից   2003-2007թթ.  ՀՀ-ում իրականացված ծրագրերի 

աշխարհագրական բաշխվածքը 

2. ՀՀ խորհրդատվական ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների 

80%-ը հայրենական կապիտալով հիմնված ընկերություններ են, որոնցից 45%-ը  

չունեն մասնագիտացում, 45%-ն առաջարկում են մասնագիտացված որոշ 

ծառայություններ (մասնակի մասնագիտացում) և միայն 10%-ը  առաջարկում 

են նեղ մասնագիտական ծառայություններ միայն մեկ ոլորտում` նեղ 

մասնագիտացում: Կառավարման գծով շատ խորհրդատուներ չունեն 

մասնագիտական կրթություն69: Հայրենական խորհրդատվական 

ծառայություններ մատուցող կազմակերպությունների հստակ 

մասնագիտացման բացակայությունը բացասաբար է անդրադառնում նրանց 

կողմից տրամադրվող ծառայությունների որակի վրա: Տվյալ խնդրի լուծում 

կարող է հանդիսանալ սերտիֆիկացման հանրային ինստիտուտի ստեղծումը: 

Խորհրդատուների և խորհրդատվական ծառայությունների սերտիֆիկացումը 

ինքնանպատակ չէ, սակայն այն հավասարապես անհրաժեշտ է և´ 

խորհրդատուին, և´  խորհրդատվական ծառայություն մատուցող 

ընկերությանը, և´  հաճախորդին, և´  պետությանը: Այս քառանկյան մեջ կշահեն 

բոլորը: Սերտիֆիկացված խորհրդատուն անվիճելի մրցունակ 

առավելություններ կստանա այն գործընկերոջ համեմատ, որը չի անցել այդ 
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http://www.caps.am/publications/BSP-report_Arm.pdf 



84 
 

գործընթացը: Մասնագիտական ընկերությունը կստանա 

արհեստավարժության չափորոշիչներ, արժեքների ամրագրված համակարգ: 

Խորհրդատուի ծառայություններից օգտվող հաճախորդը արդյունքում կունենա 

կայուն զարգացող ձեռնարկություն: Տնտեսությունը և պետությունը 

սերտիֆիկացման ինստիտուտի ներդնմամբ կստանան երկրում 

բարեփոխումների արագացման լրացուցիչ լծակ: 

Տեղական խորհրդատուների որակավորման մակարդակի բարձրացմանն է 

ուղղված BAS (Business Advisory Services Programme for Armenia) ծրագիրը, որը 

իրականացվում է Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկի կողմից: Տվյալ 

ծրագրի հիմնական նպատակներից մեկն է հայրենական խորհրդատվական 

կազմակերպությունների ծառայությունների մակարդակի բարձրացումը: 2003-2007թթ. 

BAS ծրագրի նախագծերի 91%-ը  իրականացվել է հայրենական խորհրդատվական 

կազմակերպությունների կողմից (տես ստորև բերված դիագրամը): 

8% արտասահ-

մանյան

կապիտալով

հայրենական

կազմակերպու-

թյուններ

9%  արտասահ-

մանյան 

կազմակերպու

թյուններ

83% 

հայրենական

ընկերություն-

ներ

 

Նկար 6. 2003-2007թթ. BAS ծրագրի մեջ ներառված խորհրդատվական ծառայություններ 

տրամադրող կազմակերպությունների կազմը 
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BAS իրականացնում է հայրենական խորհրդատուների որակավորման 

բարձրացմանն ուղղված ծրագրեր, միևնույն ժամանակ օգնում է փոքր և միջին 

ձեռնարկություններին բացահայտելու իրենց ձեռնարկատիրական գործունեության 

խնդրահարույց հատվածները և համապատասխան խորհրդատվություն ստանալու 

հայրենական խորհրդատվական ընկերությունների կողմից: Ծրագիրը ծածկում է 

խորհրդատվական ծախքերի մոտ 50%-ը: Մարզերում այդ թիվը կազմում է մոտ 70%70: 

2003-2007թթ. ծրագրում ներգրավված էին 700 ձեռնարկություն: 01.06.2007թ. տվյալներով 

BAS ծրագիրը ֆինանսավորել է 382 խորհրդատվական ծրագիր`  համագործակցելով 

խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող 69 կազմակերպությունների հետ:  

Աղյուսակ 8 

2003-2007թթ. ՀՀ BAS ծրագրի կողմից ֆինանսավորված խորհրդատվական 

ծրագրերի հիմնական ուղղությունները 

Խորհրդատվական ծրագրերի ուղղությունները Տոկոսային 

հարաբերակցությունը 

մարքեթինգային ռազմավարությունների 

զարգացմանն ուղղված ծրագրեր 

30% 

կառավարման արդյունավետության 

բարձրացմանն ուղղված ծրագրեր 

29% 

որակի համակարգերի ներդնմանն ուղղված 

ծրագրեր 

15% 

արտադրանքի ինքնարժեքի իջեցմանն ուղղված 

ծրագրեր 

21% 

BAS ծրագիրը կարևորվում է ՀՀ փոքր և միջին ձեռնարկությունների կողմից 

խորհրդատվական կազմակերպությունների ծառայություններից օգտվելու 

մատչելիության տեսանկյունից: Եվ առավել կարևորն այն է, որ աջակցում է 

խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող կազմակերպությունների և 

ձեռնարկատիրական կառույցների միջև երկարաժամկետ կապերի հաստատմանը 
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   Business Advisory Services Programme for Armenia, http://www.bas.am 
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(կազմակերպությունների 62% մինչ ծրագրում ընդգրկվելը երբևէ չէին դիմել 

խորհրդատվական  կազմակերպություններին, ինչը վկայում է այն մասին, որ 

խորհրդատվական տեխնոլոգիաները հիմնականում միակողմանի են զարգանում` 

խնդիրների հրատապ վերացման և ոչ թե դրանց կանխարգելման ուղղությամբ): 

3. Կախված շուկայում գրաված տեղից` տարբերակում են երեք տեսակի 

խորհրդատվական կազմակերպություններ` 

 ընկերություններ, որոնք հիմնադրման պահից կցվում են  մի քանի  

վճարունակ հաճախորդների և մասնագիտանում են այդ 

պատվիրատուների խնդիրների լուծման ուղղությամբ,  

 ընկերություններ, որոնք ստեղծվում են խոշոր կառույցների կողմից իրենց 

ներքին խնդիրների լուծման համար, 

 անկախ մասնավոր ընկերություններ, որոնք գործում են մրցակցային 

շուկայում և համագործակցում բազմաթիվ ձեռնարկությունների հետ, 

որպես կանոն` միանգամյա սկզբունքով:  

ՀՀ խորհրդատվական ծառայությունների շուկայում գերիշխում են երրորդ 

տեսակի կազմակերպությունները, ինչը վկայում է շուկայի տվյալ հատվածի ոչ 

բավարար զարգացվածության և խնդիրների լուծման համար խորհրդատուների 

ներգրավման հարցում նույնիսկ խոշոր ձեռնարկությունների զուսպ վերաբերմունքի 

մասին:  

Մի կողմից  նման վերաբերմունքի հիմնական պատճառներն են` 

 «խորհուրդների» համար վճարելու պատրաստակամության 

բացակայությունը, 

 գաղտնիության կորուստի վախը, 

 կոնկրետ արդյունքների երաշխիքի բացակայությունը, 

 խորհրդատուների հնարավորությունների գնահատման 

անկարողությունը, 

 համոզվածությունը սեփական ձեռնարկության վերաբերյալ գիտելիքների 

լիարժեքության մեջ: 
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Մյուս կողմից, ՀՀ խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի 

ուսումնասիրությունը վկայում է այն մասին, որ հարցված խորհրդատվական 

կազմակերպությունների 75%-ը նպատակային ջանքեր չի գործադրում նոր 

հաճախորդներ ներգրավելու ուղղությամբ, գործում է «ով եկավ, նա էլ մերն է» 

սկզբունքը, նաև մեծ դեր են խաղում միջանձնային հարաբերությունները: Մինչդեռ 

արևմուտքում սովորական է դարձել խորհրդատվական կազմակերպությունների 

կողմից խորհրդատվական «արտադրանքի» ստեղծումը, որը կհետաքրքրի պոտենցիալ 

հաճախորդների որևէ խմբի: Ստեղծելով այդ «արտադրանքը»` խորհրդատուն 

աշխատում է անվճար: Այնուհետև արդյունքները պոտենցիալ հաճախորդներին 

ներկայացվում են հոդվածների տեսքով, սեմինարների, «կլոր սեղաններին» և այլն: Սա 

հեռանկարային հաճախորդին ներգրավելու բավական արդյունավետ միջոց է: Միևնույն 

ժամանակ ցանկալի է, որ հայրենական խորհրդատվական ընկերությունները իրենց 

գովազդը դարձնեն ավելի հասցեագրված, օրինակ. «Մենք իրագործեցինք այսինչ 

նախագիծը X ձեռնարկությունում: Այն այդ ձեռնարկությանը թույլ տվեց հասնելու 

այսինչ արդյունքների»: ՀՀ-ում խորհրդատվական ծառայությունների զարգացման տվյալ 

փուլում կարևորվում է նաև հայրենական ընկերությունների կողմից մասնագիտական 

հրապարակումների թողարկման դերը` որպես հեռանկարային հաճախորդի գրավման 

միջոց: Առավել ևս, որ կառավարչական խորհրդատվության խնդիրների հանդեպ աճող 

հետաքրքրությանը չի համապատասխանում հայրենական շուկայում ունեցած 

մասնագիտական խորհրդատվական գրականության առաջարկը (հայրենական 

խորհրդատվական կազմակերպությունների միայն 1/3 է գործունեություն 

իրականացնում այս ուղղությամբ71):  

Այսպիսով, ամփոփելով վերը ասվածը` կարելի է առանձնացնել ՀՀ 

խորհրդատվական ծառայությունների ոլորտի զարգացմանը խոչընդոտող հիմնական 

խնդիրները. 

1. Կառավարման շատ խորհրդատուներ չունեն մասնագիտական կրթություն, 

հայրենական խորհրդատվական կազմակերպությունների մեծ մասը չունի 
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 USAID, «Հայաստանում գործարար ծառայություններ մատուցողները» 
http://www.caps.am/publications/BSP-report_Arm.pdf 
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հստակ մասնագիտացում, ինչը արդյունքում բացասաբար է անդրադառնում 

նրանց կողմից մատուցվող ծառայությունների որակի վրա: 

2. Խորհրդատվական ծառայությունները զարգանում են միակողմանի` դեպի 

կենտրոնական շրջանը և եկամտաբեր ոլորտները: 

3. Առայժմ  խորհրդատվական «արտադրանքը» բոլորովին մատչելի չէ այն 

կազմակերպությունների համար, որոնք դրա կարիքն ունեն առաջնահերթ. 

գոյատևման եզրին գտնվող ձեռնարկությունները չեն կարող իրենց թույլ տալ 

օգտվելու խորհրդատվական ընկերությունների ծառայություններից: 

4. Խորհրդատվական տեխնոլոգիաները զարգանում են հիմնականում 

միակողմանի` բացթողնված խնդիրների հրատապ լուծման և ոչ թե դրանց 

կանխարգելման ուղղությամբ: 

5. Խորհրդատվական կազմակերպությունները առանձնակի ջանքեր չեն 

գործադրում նոր հաճախորդներ ներգրավելու ուղղությամբ: Գործում է «ով 

եկավ, նա էլ մերն է» սկզբունքը կամ միջանձնային հարաբերությունները: 

6. Կառավարչական խորհրդատվության խնդիրների հանդեպ աճող 

հետաքրքրությանը չի համապատասխանում հայրենական շուկայում ունեցած 

մասնագիտական գրականության առաջարկը:  

ՀՀ կառավարչական խորհրդատվության ոլորտի արդյունավետ զարգացման 

առումով արդիական է` 

1. Սերտիֆիկացման հանրային ինստիտուտի ստեղծումը: Գլխավոր խնդիրը, որին 

պետք է պատասխանել այս դեպքում, «ինչն է ենթակա սերտիֆիկացման»: Այս 

կապակցությամբ պետք է հստակ սահմանել` 

 սերտիֆիկացման ենթակա ապրանքների ցանկը, 

 նկարագրել խորհրդատվության մեջ կիրառվող գիտելիքների ծրագրերը, 

 նկարագրել անհրաժեշտ և բավարար հմտությունները, որոնք պետք է 

ունենա խորհրդատուն: 

2. Հայրենական խորհրդատվական ընկերությունների կողմից փոքր և միջին 

բիզնեսի ոլորտի ակտիվ ներգրավումը, որպես իրենց գործունեության 

ապահովման հեռանկարային շուկա: Խորհրդատվական ընկերությունների 

մեծամասնությունը այժմ կողմնորոշված է դեպի խոշոր բիզնեսը: Սակայն 
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շուկայի այս հատվածը գրեթե ամբողջությամբ բաժանված է խոշոր 

խորհրդատվական ընկերությունների միջև, իսկ փոքր և միջին բիզնեսը 

խորհրդատվական ծառայությունների խիստ պահանջ ունի, նույնիսկ եթե դա 

լիովին դեռևս չի գիտակցվում հենց իրենց` փոքր և միջին բիզնեսի 

կազմակերպությունների կողմից: Շուկայի զարգացման ներկա փուլում 

խորհրդատվական կազմակերպությունները դեռ նոր պետք է ձևավորեն իրենց 

շուկան` ընդառաջ գնալով պատվիրատուին և դրանով իսկ իրենց 

ծառայությունների նկատմամբ ստեղծելով հեռանկարային պահանջարկ: 

3. Խորհրդատվական կազմակերպությունների գովազդի ավելի հասցեագրված 

դարձնելը, ինչպես նաև հեռանկարային հաճախորդների համար նոր 

խորհրդատվական «արտադրանքի» (նոր գիտելիքի) ստեղծումը: 

4. Մարզերում` իրենց բիզնեսի կայուն զարգացման մեջ շահագրգռված 

ղեկավարների շրջանում, կառավարման խորհրդատվական նոր 

տեխնոլոգիաների փոխանցման ակտիվացումը:  

5. Մասնագիտական հրապարակումների թողարկումը և կիրառումը նախ որպես 

հաճախորդների ներգրավման արդյունավետ միջոց, ապա գրականության 

շուկայում կառավարչական խորհրդատվության վերաբերյալ առկա բացը 

լրացնելու միջոց: 

6. Խորհրդատվական կազմակերպությունների ներսում մասնագիտական այնպիսի 

չափորոշիչների մշակումը, որոնք արտացոլում են հայրենական 

խորհրդատվական շուկայում ձևավորված դրանց առանձնահատկություններն ու 

պահանջները`որպես գործունեության կանոնների ընդհանրություն:  

Այսպիսով, կառավարչական խորհրդատվության շուկան շարունակում է 

զարգանալ և ելնելով խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի ադյունավետ 

կայացման միջազգային փորձից` կարելի է ենթադրել, որ ՀՀ-ում կառավարչական 

խորհրդատվության շուկայի զարգացման հաջորդ փուլը բնութագրվելու է 

խորհրդատվական կազմակերպությունների մասնագիտացմամբ. կմնան միայն մի քանի 

խոշոր կազմակերպություններ, որոնք խորհրդատվական ծառայություններ կմատուցեն 

տարբեր ոլորտներում, մնացած ընկերությունները կկենտրոնան այն ուղղությունների 
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վրա, որոնց ուղղությամբ ունեն առավել արդյունավետ արդյունքներ: Դա արդեն 

կնշանակի հայրենական խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի որակական աճ:  
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Գլուխ 3. ՀՀ ՁԵՌՆԱԿԱՏԻՐԱԿԱՆ ԿԱԴՐԵՐԻ ՎԵՐԱՊԱՏՐԱՍՏՄԱՆ 

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ ՈՒ ՄԻՏՈՒՄՆԵՐԸ 

3.1 Թրենինգը` որպես աշխատակազմի ուսուցման և զարգացման լայնորեն կիրառվող 

մեթոդ  

Ինչպես վկայում է բիզնեսի փորձը` ժամանակը, մարդիկ և տեղեկատվությունը 

դառնում են կազմակերպության ամենակարևոր ռեսուրսները, և այժմ արդեն հստակ 

նախանշվել է մրցակցության` անձնակազմի կառավարման ոլորտ տեղափոխելու 

համաշխարհային միտումը: Ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտում 

առաջատար դիրքեր են գրավում այն ընկերությունները, որոնք ունեն առավել 

որակավորված աշխատակիցներ, ինչպես նաև` նրանց որակավորումը բարձրացնելու 

արդյունավետ ծրագրեր: 

ՀՀ զարգացման ներկա փուլում բիզնեսը բնութագրող միտումները հետևյալներն 

են. 

 Ուսուցման հանդեպ վերաբերմունքը սկսվում է աստիճանաբար փոխվել: 

Տեղի է ունեում այն փաստի գիտակցումը, որ ձեռնարկության եկամուտը 

ուղղակիորեն կախված է ձեռնարկության աշխատակիցների 

պատրաստվածության աստիճանից, ինչը ձեռնարկության ներսում 

հանգեցնում է օրինաչափ փոփոխությունների, մասնավորապես, 

ձեռնարկություներն սկսում են պլանավորել ուսուցման համար 

անհրաժեշտ   ծախքերը: 

 Աճում է ընտրողականությունը ուսուցման մեթոդների նկատմամբ: Լայն 

տարածում են ձեռք բերում ուսուցման ինտերակտիվ ձևերը, որոնց թվին է 

պատկանում թրենինգը: Այն մասնակիցներին թույլ է տալիս ստանալու ոչ 

միայն տեսական գիտելիքներ, այլ նաև գործնական աշխատանքային 

հմտություններ, որի դեպքում միայն ուսուցումը հանգեցնում է 

ձեռնարկության գործունեության արդյունավետության, իսկ հետագայում` 

եկամուտների աճին:  

 Ձեռնարկատիրական գործունեության ոլորտում աճում է 

արհեստավարժության մակարդակը: Ձեռնարկատիրական 

գործունեության կայացման շրջանում ձեռնարկատիրոջ գործունեությունը 
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դիտարկվում էր որպես ռիսկային, վտանգավոր, սակայն բարձր 

ինտելեկտուալ ունակություններ չպահանջող աշխատանք: Այդպիսին էր 

իրականությունը. մրցակցության, հստակ օրենսդրական նորմերի 

բացակայությունը ընձեռում էին այդպիսի հնարավորություն: Այսօր 

ձեռնարկատիրական հաջողության հիմքում ընկած են իրադրությունը 

համակարգված ընկալելու և վերլուծելու, արհեստավարժ թիմ ձևավորելու 

և այդ թիմի անդամների վրա ներազդելու ունակությունները: 

2005թ. ՀՀ-ում ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակներում անցկացված 

ուսումնասիրությունների արդյունքները վկայում են այն մասին, որ հայրենական 

գործատուների 26,3%-ը համարում են, որ իրենց աշխատակազմը ուսուցման և 

զարգացման կարիք ունի: Տվյալ ցուցանիշը աննշան շեղումներով բնութագրում է 

իրավիճակը տնտեսության դիտարկված չորս ոլորտներում72. 
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Նկար 7. Աշխատակազմի ուսուցման և զարգացման անհրաժեշտությունը գիտակցող և 

ուսուցումը իրականացնելու հնարավորություն ունեցող կազմակերպությունների 

տոկոսային հարաբերակցությւնը`  տնտեսության տարբեր ճյուղերում: 

 

                                                           
72

 «ՀՀ մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության զարգացման 

հայեցակարգային մոտեցումներ» Գործատուների շրջանում անցկացված ընտրանքային հետազոտության 

արդյունքներ,  http://www.undp.am/docs/publications/2005publications/education.pdf 
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Կադրերի ուսուցման և վերապատրաստման անհրաժեշտությունը առավել 

զգացվում է խոշոր ձեռնարկություններում (57.1%), որտեղ նոր տեխնոլոգիաների 

ներդրումը մեծ թափ է առնում73. 
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Նկար8. Աշխատակազմի ուսուցման և զարգացման անհրաժեշտությունը 

գիտակցող և ուսուցումը իրականացնելու հնարավորություն ունեցող 

կազմակերպությունների տոկոսային հարաբերակցությունը`  կախված 

ձեռնարկությունների չափերից: 

Չնայած նրան, որ կադրերի վերապատրաստման անհրաժեշտությունը 

գիտակցում են հայրենական ձեռնարկությունների 26,3%-ը, միայն 12,1%-ն  է ի վիճակի 

կազմակերպելու ուսուցման գործընթացը (տվյալ ցուցանիշները տարբերվում են` 

կախված ձեռնարկության ոլորտից և չափերից)74. առավել վատթար են 

գյուղատնտեսությունը և զբոսաշրջությունը բնորորշող ցուցանիշները:  

Հետազոտության արդյունքները փաստում են, որ կազմակերպություններում 

աշխատակազմի ուսուցումը  (որակավորման բարձրացման նկատառումներով) 

իրականացվում է սեփական ուժերով, կազմակերպությունների 5,6% անց է կացնում 

                                                           
73

 «ՀՀ մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության զարգացման 

հայեցակարգային մոտեցումներ» Գործատուների շրջանում անցկացված ընտրանքային հետազոտության 

արդյունքներ,  http://www.undp.am/docs/publications/2005publications/education.pdf 
74

 «ՀՀ մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության զարգացման 

հայեցակարգային մոտեցումներ» Գործատուների շրջանում անցկացված ընտրանքային հետազոտության 

արդյունքներ,  http://www.undp.am/docs/publications/2005publications/education.pdf 
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կարճաժամկետ թրենինգներ, և միայն կազմակերպությունների 2,2%-ն է տվյալ 

ուղղությամբ իրականացնում նպատակային քաղաքականություն75: Աշխատակազմի 

որակավորման բարձրացում անցկացնող ՀՀ կազմակերպությունների շրջանում 

աշխատակազմի ուսուցման և զարգացման ամենատարածված մեթոդ է թրենինգը: 

Տնտեսության և կառավարման խորհրդատուների եվրոպական տեղեկատու-ուղեցույցի 

դասակարգման համաձայն, որը հրատարակվում է ՖԵԱԿՈ-ի հովանու ներքո,  

թրենինգը խորհրդատվական ծառայությունների տարատեսակ է76: Թրենինգի 

առանձնահատկությունն այն է, որ դրա ընթացքում մասնակիցներին ոչ թե 

առաջարկվում է կոնկրետ  խնդիրների կառավարչական լուծումներ, այլ նրանց  

փոխանցվում են գիտելիքերը այն մասին, թե ինչպես կիրառել դրանք, և առկա 

խնդիրների վերաբերյալ տեղեկատվություն է տրամադրվում: ՀՀ խորհրդատվական 

ծառայությունների շուկայի հետազոտության արդյունքում Ամերիկյան միջազգային 

զարգացման գործակալության կողմից (USAID) ստացված ամենաարժեքավոր 

եզրակացություններից մեկն այն է, որ հայրենական խորհրդատվական 

կազմակերպությունները,  որպես ՀՀ խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի 

ընդլայնման հնարավոր ուղի, պետք է ավելի մեծ ուշադրություն դարձնեն 

խորհրդատվական ծառայությունների սպառողների ուսուցման խնդիրներին, 

մասնավորապես` աշխատակազմի ուսուցմանն ու զարգացմանը77:  

ՀՀ թրենինգային ծառայությունների շուկայի կայացումը պայմանականորեն 

բաժանվում է երեք փուլի. 

 1992-2000թթ.` հիմնական «բումը»` կապված սոցիալ-տնտեսական 

իրականությունների փոփոխության հետ: Նախաձեռնողներն ու ուսուցանողները 

հիմնականում տարբեր միջազգային կազմակերպություններն էին, որոնք ունեին 

ժողովրդավարական և շուկայական ինստիտուտների կայացման 

օժանդակության մանդատ, հիմնական պատվիրատուները` ԶԼՄ-ները, 

պետական կազմակերպությունները, մասամբ` բիզնես-կառույցները:  

                                                           
75

 «ՀՀ մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության զարգացման 

հայեցակարգային մոտեցումներ» Գործատուների շրջանում անցկացված ընտրանքային հետազոտության 

արդյունքներ,  http://www.undp.am/docs/publications/2005publications/education.pdf 
76

 ՀավելվածN1 
77

 USAID, «Հայաստանում գործարար ծառայություններ մատուցողները» 
http://www.caps.am/publications/BSP-report_Arm.pdf 
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 2000-2004թթ.` համեմատական հանգիստ, 

 2004թ.-ից առ այսօր` թրենինգային ծառայությունների շուկայի զարգացում: 

Հիմնական պատվիրատուները առևտային և քաղաքական 

կազմակերպություններն են, միջազգային և որոշ ոչ առևտրային կառույցները: 

Բնորոշ առանձնահատկությունը ուսուցման ծառայություններ մատուցող 

հայրենական մասնագիտական կազմակերպությունների կայացումն է: Շուկան 

համեմատաբար մրցակցային  է78:  

Թրենինգային ծրագրերի զարգացումը ՀՀ-ում արտացոլում է շուկայի ներկայիս 

պահանջը (իրենց բնագավառում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների 

նկատմամբ): Միաժամանակ թրենինգային ծրագրերը կազմակերպություններին նշված 

ուղղությամբ զարգանալու հնարավորություն են տալիս: Կազմակերպության ներսում 

ուսուցումը նկատելիորեն տարբերվում է բուհականից իր ուղղվածությամբ. այս  

պարագայում գիտելիքները և հմտությունները ունեն ոչ թե ընհանուր բնույթ, այլ դրանք 

անմիջականորեն ուղղված են արտադրական գործունեության արդյունավետության 

բարձրացմանը: Կորպորատիվ թրենինգը առավելագույնս հստակ է և գործնական 

ուղղվածությամբ, նրա խնդիրն է պահպանել և բարձրացնել կազմակերպության 

արդյունավետությունը: Ռ.Զեմսկու և Ս.Շամակոլեի կողմից (Պենսիլվանիա նահանգի 

Համալսարան) անցկացված 3200 ամերիկյան կազմակերպությունների 

հետազոտությունները ցույց տվեցին, որ թրենիգի վրա ծախքերի 10% ավելացման 

դեպքում աշխատանքի արտադրողականությունը աճում է 8,5%-ով, մինչդեռ կապիալ 

ներդրումների նույնաչափ ավելացումը հանգեցնում է արտադրողականության աճի 

միայն 3,8% չափով79: 

Գրականության մեջ կան «թրենինգ» հասկացության տարբեր սահմանումներ, 

սակայն դրանցից շատերը միայն մասնակիորեն կամ միակողմանի են բացահայտում 

տվյալ մեթոդի էությունը: Դիտարկենք դրանցից մի քանիսը: 

Ռուսաստանյան թրենինգային մասնագետներից շատերը առաջնորդվում են 

Սանկտ-Պետերբուրգի թրենինգի ինստիտուտի կողմից առաջարկված սահմանմամբ, 

ըստ որի` թրենինգը մարդու և խմբի հոգեբանական ֆենոմենների նպատակադրված 

                                                           
78

 Сагателян А. “Стал ли конкурентным рынок тренинга и консалтинга Еревана” 

http://www.treko.ru/show_article_1096 
79

 Кларин М.В., “Корпоративный тренинг от А до Я, М”., Дело, 2002 г., с. 110. 
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փոփոխությունների բազմաֆունկցիոնալ մեթոդ է` մարդու մասնագիտական և 

անհատական գոյության ներդաշնակեցմամբ80: Թրենինգի տվյալ սահմանման մեջ շեշտը 

դրվում է հոգեբանական բաղկացուցչի վրա. այսինքն` թրենինգի ընթացքում 

մասնակիցներին հնարավորություն է տրվում ձևավորելու հմտություններ և 

ունակություններ, զարգացնելու անհատի անհրաժեշտ հատկանիշները, օրինակ` 

վստահությունը, առաջնորդելու ունակությունը և այլն: Մեկ այլ սահմանման մեջ 

թրենինգը դիտարկվում է որպես մեծերի ուսուցման մեթոդ81: Անշուշտ, թրենինգը 

ներառում է ուսուցում, սակայն ընհանուր առմամբ դա ավելի շուտ գործընթաց է, որի 

նպատակն է փոխել մասնակիցների վերաբերմունքը, գիտելիքները կամ վարքը 

ուսուցանվող փորձի օգնությամբ: Ընդ որում`այժմ  թրենինգը տարածված է 

երիտասարդների շրջանում, որոնք ձգտում են քայլել ժամանակին համընթաց և արագ 

ըմբռնել նրա կողմից թելադրվող փոփոխությունները: Ե.Սիդորենկոյի կողմից 

առաջարկված թրենինգի սահմանման մեջ հատուկ նշվում է ուսուցման ինտերակտիվ 

ձևի կարևորությունը: Մասնավորապես, նա թրենինգը սահմանում է այսպես. 

ինտերակտիվ եղանակով իրականության որոշակի հայեցակարգի հիման վրա 

գործողության տեխնոլոգիաների ուսուցում82: Անկասկած, ինտերակտիվ եղանակի 

յուրօրինակությունն այն է, որ սա ենթադրում է նոր, կանխավ չնախատեսված ուղիների 

որոնում: Ավելի արդյունավետ կարող է լինել այն լուծումը, որը համատեղ 

գործունեության շնորհիվ առաջացել է թրենինգի ընթացքում, և ոչ թե այն, ինչ 

պատրաստվել էր նախօրոք: Նման նոր ձեռքբերումները թրենինգի ոչ թե օժանդակ, այլ 

կարևորագույն հիմնական արդյունքներից մեկն են: Դրանում է ուսուցման ինտերակտիվ 

եղանակի սկզբունքային տարբերությունը մյուս բոլոր ձևերից: Սակայն ուշադրությունը 

կենտրոնացնելով ուսուցման ձևի վրա` տվյալ սահմանումը պատկերացում չի տալիս 

թրենինգի նպատակների մասին: Ե.Սիդորենկոյի տեսակետին, որը առանձնացնում է 

հենց ուսուցման ինտերակտիվ եղանակի կարևորությունը, փաստորեն հակաբևեռ է  

Լ.Ռայի կողմից առաջարկված թրենինգի սահմանումը: «Թրենինգը, - գրում է հեղինակը, 

- գործողությունների ցանկացած պլանավորված հերթականություն է,  նախատեսված և 
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 Кобзева В., Баранова Г. “ Руководителю об обучении персонала: дизайн посттренинга”, М., «Добрая книга», 2006 г., 

стр.70.  
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 Кобзева В., Баранова Г. “ Руководителю об обучении персонала: дизайн посттренинга”, М., «Добрая книга», 2006 г., 

стр.70. 
82 Сидоренко Е. В.”Технологии создания тренинга. От замысла к результату”, СПб, «Речь»; 000 «Сидоренко и Ко», 2007 г., 

стр. 11. 



97 
 

ուղղված է այն բանին, որ անհատին կամ մարդկանց խմբին օգնի սովորելու 

արդյունավետ կատարելու աշխատանքը կամ հանձնարարությունը»83: Թրենինգի 

ինտերակտիվ եղանակը կարող է բերել անկանխատեսելի արդյունքների, երբ 

ուսուցանողը ստիպված կլինի ոչ այնքան գնահատել հանձնարարությունների 

կատարման ճշտությունը, այլ ստացվածի հիման վրա մշակել նոր գիտելիքներ, ոչ թե 

վերադառնալ սկզբնական առաջարկված հայեցակարգին կամ մոդելին: Հետևաբար, 

թրենինգը ոչ մի կերպ չի կարող լինել գործողությունների պլանավորված 

հերթականություն:  

Եվ այսպես, ավելի լիարժեք և համապարփակ է թվում «թրենինգ» հասկացության 

այն սահմանումը, որ ընդունվել է 1991թ.-ին Մեծ Բրիտանիայի Աշխատանքային 

ռեսուրսների հանձնաժողովի կողմից (Manpower Services Commission, MSC). «Թրենինգը 

նախապես պլանավորված գործընթաց է, որի նպատակն է փոխել մասնակիցների 

վերաբերմունքը, գիտելիքը կամ վարքը ուսուցանող փորձի օգնությամբ,  և որն ուղղված 

է որոշակի գործունեության կամ մի քանի տեսակի գործունեությունների կատարման 

հմտությունների զարգացմանը: Աշխատանքային իրավիճակում թրենինգի նպատակը 

այն է, որ զարգացնի անհատի ընդունակությունները և բավարարի կազմակերպության 

ընթացիկ և ապագա պահանջմունքները»84: Թրենինգը կարող է լինել ռեակտիվ և 

պրոակտիվ: Ռեակտիվ թրենինգը նախաձեռնվում է` ի պատասխան արտադրության և 

աշխատանքի արտադրողականության ոլորտում առկա, հրատապ խնդրի, որի 

վարքային պատճառը պարզվել է և առանձնացվել մյուս հնարավոր պատճառներից: 

Պրոակտիվ թրենինգը` որպես կանոն, իրականացվում է կորպորատիվ 

ռազմավարության շրջանակներում և աշխատանքային ռեսուրսների հանդեպ 

կազմակերպության պլանների սերտ կապի մեջ: Նման թրենինգը նշանակալի կերպով 

կողմնորոշված է ապագային և կարող է կազմակերպված լինել մի շարք պատճառներով, 

ինչպիսիք են` սպասվելիք տեխնիկական փոփոխությունները, կառավարման 

համակարգի կատարելագործումը, նոր բիզնես-գործընթացների ներդրումը և այլն: 

Ցավոք, թրենինգային ծրագրերի ՀՀ շուկայում գերիշխում են թրենինգային ծրագրերի 

ռեակտիվ տեսակները (կազմակերպությունների 5,6%-ն անց են կացնում 
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կարճաժամկետ թրենինգներ, և կազմակերպությունների միայն 2,2%-ն է 

նպատակադրված քաղաքականություն անցկացնում տվյալ ուղղությամբ), ինչը վկայում 

է թրենինգային ծառայությունների շուկայի ողջ ներուժը օգտագործելու ուղղությամբ 

հայրենական կազմակերպությունների անբավարար պատրաստակամության մասին: 

Այսօր ՀՀ թրենինգային ծրագրերի շուկայում արդիական են թրենինգները 

հետևյալ ուղղություններով` 

1. Մարքեթինգային ծրագրերի բլոկ, որոնց ուղղությամբ ակտիվ գործունեություն է 

իրականացնում «Մարքեթինգի հայկական ասոցիացիան»: Սկսած 2002թ.-ից 

ընկերությունը անց է կացնում մարքեթինգային մասնագետների պատրաստման 

թրենինգներ, ինչպես նաև իրականացնում է մարքեթինգային 

խորհրդատվություն85: Հայրենական կազմակերպություններին մարքեթինիգի 

հիմունքներին ծանոթացնելու ոլորտում (մասնավորապես` տեղեկատվական 

տեխնոլոգիաների ոլորտի կազմակերպություններին) ոչ պակաս արդյունավետ է 

գործում «Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» (“EIF”) հիմնադրամը, որը ստեղծվել 

է 2001թ.-ին ՀՀ Կառավարության կողմից Համաշխարհային բանկի 

«Ձեռնարկությունների ինկուբատոր» ծրագրի շրջանակներում Հայաստանում 

տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի զարգացմանն աջակցելու 

նպատակով86:   

2. Բիզնեսի հիմունքներին (ձեռնարկության կառավարման սկզբունքներ, 

շուկայական ռազմավարություն, ֆինանսների պլանավորում և վերլուծություն) 

վերաբերող  ծրագրերի բլոկ: Տվյալ ուղղությամբ առավել արդյունավետ և 

ծավալուն գործունեություն է իրականացնում ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը` ստեղծված 2002թ. 

ՀՀ ՓՄՁ աջակցման պետական ծրագրի շրջանակներում: Հաշվի առնելով այն 

հանգամանքը, որ ՓՄՁ սուբյեկտներին հաճախ մատչելի չեն ուսուցման 

գործնական ծառայությունները (հիմնականում թանկ լինելու պատճառով)` ՓՄՁ 

պետական աջակցության ծրագրի շրջանակներում 2007թ. ընթացքում ՀՀ ՓՄՁ 

ԶԱԿ-ը այդ դասընթացներին մասնակցելու հնարավորություն ընձեռեց (մասնակի 

վճարման միջոցով) 535 ձեռնարկատերերի: ՀՀ ՓՄՁ ԶԱԿ-ը խորհրդատվական 
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օժանդակություն է նաև ցուցաբերում ձեռնարկությունների կառավարման և 

ռազմավարական պլանավորման հիմնախնդիրների ուղղությամբ87: 

3. Աուդիտորների և հաշվապահների վերապատրաստման թրենինգային ծրագրերի 

բլոկ: Տվյալ ոլորտում թրենինգներ են առաջարկում մի շարք 

կազմակերպություններ, մասնավորապես` «Հաշվապահության ուսուցման 

միջազգային կենտրոնը»88, «Այ Էյ Բի» կենտրոնը, որի ուսումնական ծրագրերից 

ամենամեծ պահանջարկն է վայելում ACCA89 միջազգային որակավորման 

հաշվապահների պատրաստման ծրագիրը, ինչպես նաև` «Բեյքեր Թիլլի 

Արմենիա» աուդիտորական և խորհրդատվական կազմակերպությունը90: 

4. Բանկային հատվածի մասնագետների վերապատրաստման ծրագրերի բլոկ, 

որտեղ առաջատար դիրք է գրավում «Ֆինանսաբանկային քոլեջ» հիմնադրամը, 

որը ստեղծվել է ՀՀ ԿԲ և ՀՀ Բանկերի միության համատեղ ուժերով, ինչպես նաև 

ՀՀ Կրթության և գիտության նախարարության աջակցությամբ91: 

5. Անհատական մասնագիտական հատկանիշների զարգացմանը վերաբերող 

թրենինգային ծրագրերի բլոկ: Դրանց թվին են պատկանում այնպիսի 

թրենինգներ, ինչպիսիք են թայմ և սելֆ-մենեջմենթը, որոնք առաջարկում է 

մասնավորապես BCS խորհրդատվական կազմակերպությունը, որը ավելի քան 14 

տարի աշխատում է ՀՀ թրենինգային ծառայությունների շուկայում92: 

Վերլուծելով կադրերի վերապատրաստման և զարգացման ոլորտում 

ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների ներսում ստեղծված իրավիճակը` 

կարելի է առանձնացնել այն խնդիրները, որոնց լուծման հնարավոր ուղիների 

բաահայտումը կհանգեցնեն աշխատակազմի ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացմանը և ՀՀ թրենինգային ծրագրերի շուկայի ներուժի ընդլայնմանը.  

1. Աշխատակազմի ուսուցման և զարգացման պահանջների բացահայտում:  

Աշխատակազմի ուսուցման շուկայի զարգացման տվյալ փուլում ձևավորված 

իրավիճակում, երբ հայրենական կազմակերպությունների մոտ 74%-ը չեն 
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համարում, որ իրենց անհրաժեշտ է անցկացնել կադրերի որակավորման 

բարձրացում93, նախ և առաջ անհրաժեշտ է մշակել մի մոդել, որը թույլ կտա 

բացահայտելու աշխատակազմի ուսուցման և զարգացման պահանջների 

մակարդակը և զարգացման համապատասխան ուղիները: 

Արևմտյան կազմակերպությունների փորձը ուսուցման և գնահատման 

ընթացակարգերի կազմակերպման ոլորտում վկայում է CMM (Capapility Maturity 

Model) մոդելի կիրառման արդյունավերության մասին: Տվյալ մոդելի 

պատմությունը, որի անվանումը կարելի թարգմանել որպես «գործընթացների 

հասունության մոդել», սկսվում է 1991թ., երբ ամերիկյան SEI (Software Engineering 

Institute` Կարնեգի-Մելլոն համալսարանին կից Համակարգային ծրագրավորման 

ինստիտուտ) առաջին անգամ հրապարակեց մի փաստաթուղթ` նվիրված 

ծրագրային ապահովման գործընթացների «հասունությանը» (Paulk, Curtis, 

Chrissis, 1993). 1995թ.-ին տպագրվեց People-CMM ստանդարտի առաջին 

տարբերակը, որը տվյալ մոդելում նկարագրում էր կազմակերպության 

զարգացման և աշխատակազմի կառավարման պրակտիկան: Ստանդարտի 

գլխավոր հասկացություն է կազմակերպության հասունությունը: Ոչ հասուն է 

համարվում այն կազմակերպությունը, որում գործընթացները կախված են միայն 

կոնկրետ կատարողներից և մենեջերներից, և առավել հաճախ, որոշումները 

ընդունվում են հախուռն կերպով: Հասուն կազմակերպությունում կան հստակ 

սահմանված կառավարման ընթացակարգեր, և, ինչը ոչ պակաս կարևոր է, 

աշխատակազմի աշխատանքի և նրանց մասնագիտական 

պատրաստավածության համար կազմակերպության մենեջերները 

պատասխանատվությունը վերցնում են իրենց վրա: Ստանդարտը կազմված է 

կազմակերպության հասունության գնահատման չափորոշիչներից և 

համապատասխան գործընթացների բարելավման բաղադրատոմսերից: CMM 

                                                           
93

 «ՀՀ մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության զարգացման 

հայեցակարգային մոտեցումներ» Գործատուների շրջանում անցկացված ընտրանքային հետազոտության 

արդյունքներ,  http://www.undp.am/docs/publications/2005publications/education.pdf 
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մոդելում սահմանված է կազմակերպության հասունության հինգ մակարդակ 

(Curtis, Bill, Hefley, Miller, Sally)94
. 

Աղյուսակ 9 

Գործընթացների հասունության մոդել 

Հասունության 

մակարդակ 

Էություն Բարելավման ոլորտ 

1 

Սկզբնական 

Աշխատանքային 

գործընթացները 

աշխատակիցների կողմից 

կիրառվում են ոչ 

հետևողական 

 Անցում 
կանոնակարգմանը և 
համակարգմանը 

 Մենեջերների ուսուցում 

2 

Կրկնվող 

պրակտիկաների 

Մենեջերները իրենց վրա են 

վերցնում աշխատակազմի 

որակի և նրա աշխատանքի 

արդյունքների համար 

պատասխանատվությունը 

 Կադրերի ընտրություն 
(Կադրային ապահովում) 

 Ուսուցում և զարգացում  

 

3 

Սահմանված 

(defined) 

Զարգացվում են 

աշխատակազմի, առանձին 

աշխատանքային խմբերի 

իրավասությունները, որոնք 

համապատասխանում են 

բիզնեսի ընդհանուր 

ռազմավարությանը և 

նպատակներին, մշակվում 

են հիմնական 

կանոնակարգերը և 

ընթացակարգերը 

 Համատեղ 
գործողությունների 
մշակույթ  

 Յուրաքանչյուր առանձին 
աշխատանքային խմբի 
զարգացում  

 Իրավասության վրա 
հիմնված գործունեություն  

 Աշխատակիցների 
իրավասության 
զարգացում  

 Աշխատակիցների 
իրավասությունների 
վերլուծություն 

                                                           
94 Bill Curtis, W. E Hefley and Sally Miller “Overview of the People Capability Maturity Model (P-CMM)” Software 

Engineering Institute, Carnegie Mellon, 1995, р19. 

 

http://www.sei.cmu.edu/publications/documents/95.reports/95.mm.001.html
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Աղյուսակ 9 (շարունակություն) 

4 

Կառավարվող 

Քանակական արդյունքների 

հիման վրա 

հնարավորություն է 

ընձեռնվում կառավարել 

անձնակազմի աշխատանքը: 

Դա կարող է իրականացվել 

շնորհիվ այն բանի, որ 

առաջին` իրավասու մարդիկ 

իրականացնում են 

ստուգված գործընթացներ, 

երկրորդ` ղեկավարությունը 

նրանց վստահում է: 

 Կազմակերպության 
ցուցանիշների 
կառավարում  

 Արտադրական 
ցուցանիշների 
քանակական վերահսկում 
(արտադրողականության 
քանակական 
կառավարում)  

 Լիազորություններ 
ունեցող աշխատանքային 
խմբերի ձևավորում  

 Իրավասությունների 
ինտեգրում  

 Որակի կառավարում 

5 

Օպտիմալացվող 

(փոփոխություն-

ների 

կառավարում) 

Կազմակերպությունը 

անընդհատ բարելավման 

գործընթաց է:  

 Աշխատակազմի հետ 
աշխատանքում 
նորարարությունների 
անընդհատ  ներդրում   

  Կազմակերպության 
գործունեության 
կանոնակարգում  

 Ցուցանիշների 
անընդհատ բարելավում 

 

Ներկայումս CMM մոդելի հիման վրա  բարելավումներ են անց կացվել մի շարք 

ընկերություններում` Boeng, Ericsson, Lochid Martin, IBM, Novo Nordisk IT AS, Intel, (և այլ 

ընկերություններում)95: 

1-ին մակարդակ. Սկզբնական (կամ ոչ հաստատուն մենեջմենթի մակարդակ) 

Տվյալ մակարդակին բնորոշ գծերն են` 

 աշխատանքային գործընթացներում հետևողականության բացակայություն,  

 պատասխանատվության անորոշություն, 

                                                           

95 Летуновский В.“Роль и место бизнес-тренингов на разных этапах зрелости компании” 

http://www.treko.ru/show_article_1180 
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 ծիսակարգ դարձված գործընթացներ. առանց բավարար իմաստավորման 

աշխատանքը կատարվում է, որովհետև այդպես ընդունված է,  

  անձնակազմը հոգեպես ներգրավված չէ աշխատանքային գործընթացում: 

Այս մակարդակում մենեջերները չեն զբաղվում անձնակազմի աշխատանքի 

գնահատմամբ և բարելավմամբ: Վարչարարական աշխատանքները համարվում են ոչ 

կարևոր, անձնակազմի ընտրությունը ամբողջությամբ դրված է աշխատակազմի 

ծառայության վրա: Մենեջերները ավելի շատ զբաղվում են իրենց սեփական 

ունակությունների և հմտություների զարգացմամբ, քան թե իրենց աշխատակիցների 

մասնագիտական մակարդակի բարձրացմամբ:  

2-րդ մակարդակ` կրկնվող պրակտիկաներ: 

Երկրորդ մակարդակում` հիմնական խնդիրն է մենեջերներին դաստիարակել 

այն հասկացությամբ, որ նրանց աշխատանքում հիմնական գերակայությունը իրենց 

աշխատուժի որակն է և գործունակությունը: Այս մակարդակում հիմնական շեշտը 

դրվում է հետևյալ գործընթացների վրա` 

 աշխատակազմի կոմպլեկտավորում, 

 կառավարման կատարելագործում, 

 ռեսուրսների մատակարարում, 

 աշխատակազմի հմտությունների զարգացում, 

 վերը թվարկվածի ամրագրումը համապատասխան կանոնակարգերում և 

քաղաքականություններում: 

Նշված գործընթացները ամուր հիմք կկազմեն կամակերպության հետագա 

զարգացման համատեքստում. առանց այս աշխատանքի հետագա բոլոր քայլերը 

ապարդյուն են: Այս մակարդակում մենեջերները  պատասխանատվություն են կրում 

այն ամենի համար, ինչ կատարվում է իրենց ստորաբաժանումներում:  

Երկրորդ մակարդակը ներդնելու առաջին իսկ քայլերը հանգեցնում են 

աշխատակիցների արտահոսքի կրճատմանը` նվազագույնի հասցնելով դրա 

կարևորագույն պատճառներից մեկը` վատ հարաբերությունները ղեկավարության հետ: 

Սակայն այս մակարդակում կազմակերպությունը դեռևս դիտվում է աշխատակիցների 

կողմից որպես իրենց նպատակներին հասնելու միջոց. չկա աշխատակազմի 

կառավարման գործընթացները կիրառելու կայունություն և համակարգվածություն: 
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Երկրորդ մակարդակի գլխավոր խնդիրն  այն է, որ կազմակերպությունը դեռևս չի 

կարողնում ստանդարտացնել իր աշխատանքային գործընթացները, որովհետև դեռ 

սահմանված չեն արդյունավետ աշխատանքի համար անհրաժեշտ ընդհանուր 

մասնագիտական գիտելիքները և հմտությունները:  

3-րդ մակարդակ` սահմանված (կամ իրավասությունների մակարդակ): 

Այս մակարդակի հիմնական նպատակը (կազմակերպության ռազմավարության 

տեսանկյունից) կարևոր կրիտիկական իրավասությունների զարգացումն է: 

Իրավասությունների ընդհանուր կառուցվածքի շրջանակներում ձևավորվում են 

հանգուցակետային իրավասությունների խմբեր: Երրորդ մակարդակում դեռևս չկա 

կազմակերպության գործընթացների կառավարումը կոնկրետ ցուցանիշներով 

իրականացնելու հնարավորություն: Այնուամենայնիվ, կազմակերպությունն արդեն 

աշխատանքային գործընթացները հարմարեցնում է բիզնեսի պահանջներին` 

կենտրոնացնելով և դրդելով մարդկանց աշխատանքի համար կարևորագույն 

իրավասություններին տիրապետելու: 

Երբ հիմնական իրավասությունները սահմանված են,  գալիս է աշխատակազմի 

համապատասխան գիտելիքների և մասնագիտական հմտությունների ուսուցման, 

ինչպես նաև նրանց ունեցած հմտությունների զարգացման ժամանակը: 

Կազմակերպության հասունության այս մակարդակի համար օպտիմալ է 

պարտիսիպատիվ (մասնակցային) մշակույթը: Պարտիսիպատիվ կազմակերպչական 

մշակույթը  ներառում է` 

 արժեքային դիրքորոշումների ընդհանրություն, ընդհանուր թիմային 

նպատակների գերակայություն և թիմի անդամների` իրար լրացնելու 

ունակություն, 

 սեփական նպատակները թիմի նպատակների հետ ճկուն համադրելու 

ունակություն,  

 փոխգոծունեության հիմնական սկզբունքներ, 

 թիմի բոլոր անդամների ակտիվ մասնակցություն խնդիրների և 

հեռանկարների վերլուծության, համատեղ գործողությունների 

պլանավորման, ստացված արդյունքների և համաթիմային աշխատանքում 
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անհատական ներդրումների գնահատման և ինքնագնահատման 

գործընթացներում, 

 թիմի անդամների  միջև հորիզոնական հաղորդակցումներ, թիմի բոլոր 

անդամների անընդհատ ինքնակրթություն96: 

4-րդ մակարդակ` Կառավարվող (կամ գործընթացների և արդյունքների կառավարման 

մակարդակ): 

Այս մակարդակում նախապես գրված համակարգերի և ընթացակարգերի 

միջոցով բիզնես-գործընթացների համար սահմանվում են հստակ շրջանակներ: 

Շնորհիվ նախորդ աստիճաններում նախապատրաստված հիմքի` քանակական 

արդյունքների հիման վրա հնարավորություն է ընձեռնվում կառավարելու 

անձնակազմի աշխատանքը: Դա կարող է իրականացվել շնորհիվ նրա, որ առաջին` 

իրավասու մարդիկ իրականացնում են ստուգված գործընթացներ, երկրորդ` 

ղեկավարությունը նրանց վստահում է: Այս վստահությունը մենեջերներին դրդում է 

իրենց հերթին զարգացնելու իրենց աշխատանքային խմբերը:  

Քանի որ բոլոր աշխատակիցները դառնում են իրավասու, ուստի 

վերահասցեագրումը ևս դառնում է սովորական երևույթ. իրավասությունների 

վերահասցեագրումը իրավասությունների փոխանցումն է այլ անձի, որը կիրառվում է 

որպես կառավարման ապակենտրոնացման միջոց (ղեկավարի կողմից 

իրավասությունների վերահասցեագրումը ենթականերին): Այսպիսով, օպերացիոն 

կառավարման շատ խնդիրներից թոթափվելով` ղեկավարները հնարավորություն են 

ստանում ավելի շատ զբաղվելու ռազմավարությամբ: Ընդ որում, երբ աշխատակիցները 

զարգացնում են աշխատանքի համար առանցքային իրավասությունները, 

կազմակերպությունը հնարավորություն է ստանում տարբեր ստորաբաժանումների 

աշխատանքները ներգրավել մեկ բազմադիսցիպլինար համալիրի մեջ:  

5-րդ մակարդակ. Օպտիմալացնող (կամ փոփոխությունների կառավարման 

մակարդակ): 

Այս մակարդակում ամբողջ կազմակերպությունը իրենից ներկայացնում է 

անընդհատ բարելավման գործընթաց: Ընդ որում` քանակական արդյունքները, որոնք 

                                                           
96 “Формирование и развитие корпоративной культуры организаций”  

http://www.emd.ru/consulting/same/same_corp_6.html 
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ստացվել են չորրորդ մակարդակում, բարելավումները կառավարելու համար 

օգտագործվում են հինգերորդում: Փոփոխությունների կառավարման գործընթացը 

դառնում է ստանդարտ գործընթաց, որը անց է կացվում պարբերական սկզբունքով: 

Մենեջերները և աշխատակիցները վեր են լուծում իրենց աշխատանքային 

գործընթացները և ձգտում դրանց մշտապես բարելավման:  Կազմակերպություններում 

ստեղծվում են որակի կառավարման բաժիններ, նորարարական կենտրոններ և այլն: 

Կազմակերպության մակարդակով մշտապես փնտրվում և գտնվում են բարելավման 

ուղիներ: Նախկին մակարդակներում ձեռքբերված քանակական գնահատման 

հնարավորությունը թույլ է տալիս «շտկել» աշխատանքային գործընթացները` 

կազմակերպության նպատակներին առավել համապատասխանեցման ուղղությամբ: 

Այսպիսով, հինգերորդ մակարդակը մշտական բարելավման գործընթաց  է`  

 անընդհատ ներքին բարելավումների (օպտիմալացման) միջոցով, 

  նորարարությունների և առաջադեմ տեխնոլոգիաների ներդնման միջոցով: 

Տվյալ մակարդակին համապատասխան կազմակերպչական մշակույթը 

մշտական բարելավման մշակույթ է:  

Աղյուսակ 10 

Բիզնես-թրենինգների առանձնահատկությունները` կազմակերպության 

հասունության տարբեր մակարդակներում 

Հասունության 

մակարդակ 

Էություն Համապատասխան բիզնես-

թրենինգների ուղղությունները 

1 

Սկզբնական 

Աշխատանքային 

գործընթացները 

աշխատակիցների կողմից 

ոչ հետևողականորեն են 

կիրառվում: 

Հիմնարար կառավարչական 

հմտություններ` առաջնորդելու 

ունակությունների զարգացում, 

իրավիճակային կառավարում, 

գնահատում և հետադարձ կապ, 

որոշումներ ընդունելու և 

խնդիրներ լուծելու 

հմտությունների զարգացում, 

հաղորդակցման հմտություններ,   
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Աղյուսակ 10 (շարունակություն) 

  կոնֆլիկտի կառավարում, սթրեսի 

կառավարում, ժամանակի 

կառավարում, ինքնամենեջմենթ և 

այլն: Հատուկ մասնագիտական 

թրենինգներ` ներառյալ դեպի 

հաճախորդը ուղղվածության և 

վաճառքի թրենինգներ: 

2 

Կրկնվող 

պրակտիկաների 

Մենեջերները իրենց վրա 

են վերցնում 

աշխատակազմի որակի և 

նրա աշխատանքի 

արդյունքների համար 

պատասխանատվությունը: 

Ուսուցման միավորը թիմն է` 

աշխատանքը թիմում, որոշումների 

ընդունումը թիմում, ստեղծագործ 

ակտիվության խթանումը: 

3 

Սահմանված 

(defined) 

Զարգացվում են 

աշխատակազմի, 

առանձին 

աշխատանքային խմբերի 

իրաասությունները, որոնք 

համապատասխանում են 

բիզնեսի ընդհանուր 

ռազմավարությանը և 

նպատակներին, մշակվում 

են հիմնական 

կանոնակարգերը և 

ընթացակարգերը: 

Ուսուցման միավորը 

կազմակերպությունն է` որպես 

ամբողջություն: Թիմի կազմման, 

կոնֆլիկտի կառավարման 

թրենինգներ, արդյունավետ 

համագործակցության, խնդիրների 

լուծման և որոշումների ընդունման 

հմտություններ: Մասնագիտական 

թրենինգներ` կազմակերպության 

մոդելի հիման վրա: 

4 

Կառավարվող 

Հնարավորություն է 

ընձեռնվում կառավարել 

անձնակազմի 

աշխատանքը  

Հավասարակշռված ցուցանիշների 

համակարգ, կառավարումը ըստ 

նպատակների, որակի 

կառավարման համակարգ: 
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Աղյուսակ 10 (շարունակություն) 

 քանակական 

արդյունքների հիման վրա: 

Դա կարող է 

իրականացվել շնորհիվ 

այն բանի, որ առաջին` 

իրավասու մարդիկ 

իրականացնում են 

ստուգված գործընթացներ, 

երկրորդ` 

ղեկավարությունը նրանց 

վստահում է: 

 

5 

Օպտիմալացվող 

(փոփոխությունների 

կառավարում) 

Կազմակերպությունը 

իրենից ներկայացնում է 

անընդհատ բարելավման 

գործընթաց:  

Փոփոխությունների կառավարում, 

ներդրումների կառավարում, 

“Խնայողաբար արտադրություն”, 

20 բանալիներ: Մասնագիտական 

թրենինգներ` իրավասությունների 

մոդելի հիման վրա: 

Այսպիսով, «կազմակերպության հասունությունը» բավականին գործարկելի և 

օգտակար է կազմակերպությունում ուսուցման կազմակերպման առումով: Բիզնես-

թրենինգների բովանդակությունը և դրանց անցկացման մեթոդոլոգիան անկասկած 

պետք է համապատասխանեն ընկերության «հասունության» մակարդակին: Բազմաթիվ 

հայրենական ընկերությունների անհաջողությունները, կապված որակի տարբեր 

ստանդարտների, հավասարակշռված ցուցանիշների համակարգ ներդնելու փորձերով, 

ամենից հաճախ պայմանավորված են իրենց ոչ բավարար հասունությամբ` մի քանի 

մակարդակի վրայով «թռչելու» փորձերով: Այս պարագայում, CMM մոդելը տրամադրում 

է ամուր և հստակ հիմքեր բիզնես-թրենինգների ճիշտ ընտրության համար 

(կազմակերպության հասունության տարբեր մակարդակներում):  

2. Յուրաքանչյուր կազմակերպությունում թրենինգային ծրագրերի ընտրության 

չափորոշիչների մշակում: 
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Բիզնես-ռազմավարությունների և ուսուցման աուտսորսինգի ընկերության 

կողմից անցկացված հետազոտությունը թույլ է տվել բացահայտելու այն գործոնների 

տոկոսային հարաբերակցությունը, որոնք որոշիչ դեր ունեն ուսուցման մատակարարի 

ընտրության պարագայում97: Արևմուտքում ընտրության գլխավոր չափորոշիչներ են 

հանդիսանում «աշխատակազմի արհեստավարժությունը»` 22,22%, «փորձը 

պահանջված ոլորտում»` 20%, և միայն երրորդ տեղում է  ուսուցման «արժեքը»` 15,56%: 

Թրենինգային ծառայությունների հայրենական շուկայում այն իրավիճակում, երբ 

կազմակերպությունների միայն 26,3% է գիտակցում կադրերի ուսուցման և 

վերապատրաստման անհրաժեշտությունը, և միայն 12,1%-ն է ի վիճակի 

կազմակերպելու աշխատակազմի որակավորման բարձրացումը98,  բնական է, որ 

«արժեքը»  որոշիչ դեր է խաղում ուսուցման մատակարարի ընտրության պարագայում: 

Այնուամենայնիվ, թրենինգային կազմակերպության ընտրության գործընթացը սկսելու 

համար նախ և առաջ պետք է պատասխանել երկու հարցի. 

 ինչպիսի խնդիրներ է ենթադրվում լուծելու ուսուցման օգնությամբ, 

 ինչը պետք է փոփոխվի աշխատակիցների գործողություններում, որպեսզի 

այդ խնդիրները լուծվեն: 

Այս հարցերի պատասխաններից հետևում է հանձնարարությունը, որը տրվում է 

աշխատակազմի գծով մենեջերին` ում, ինչ և ինչու ուսուցանել, ինչի հիման վրա էլ 

կատարվում է թրենինգային կազմակերպության ընտրությունը: 

Թրենինգային կազմակերպության ընտրության ժամանակ պետք է որոշել, թե 

ինչն է առավել կարևորվում տվյալ ընկերության կողմից. 

 թրենինգ անցկացնող կազմակերպության բրենդը (վարկը, շուկայում 

գործելու տարիների թիվը), 

 կազմակերպությունում ներքին դասավանդողների առկայությունը, 

 ապրանքների լայն ընտրանին, 

 լիցենզավորված թրենինգների առկայությունը, 

                                                           
97

 Результаты опроса проведенного Сообществом по разработке бизнес-стратегий и аутсорсингу обучения, 

29.12.2005,  http://www.trainings.ru   
98

 «ՀՀ մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության զարգացման 

հայեցակարգային մոտեցումներ» Գործատուների շրջանում անցկացված ընտրանքային հետազոտության 

արդյունքներ,  http://www.undp.am/docs/publications/2005publications/education.pdf 
 

http://www.trainings.ru/
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 նման կազմակերպություններում թրենինգներ անցկանելու փորձը, 

 տվյալ բիզնեսի խնդիրներին համապատասխան թրենինգների մշակման 

կարողությունը: 

Ինչպես ցանկացած ծառայություն, թրենինգը նույնպես կազմված է 

բովանդակությունից (թրենինգը և նրա արդյունքները) և  ծառայությունից 

(կամակերպության սպասարկումը որպես հաճախորդ): Բովանդակության առումով 

պետք է հիշել, որ ոչ ամեն ուսուցում կարելի է անվանել թրենինգ: Հաճախ «թրենինգ» 

անվան տակ վաճառվում է սեմինարին կամ դասախոսությանը մոտ ձև: Թրենինգը 

ուսուցման ձև է, որը կառուցված է համագործակցության, արդիական գիտելիքի 

որոնման վրա: Թրենինգի հիմնական տարբերակիչ հատկությունն այն է, որ այստեղ 

աշխատում են և´ դասավանդողի, և´ խմբի գիտելիքներն ու հմտությունները: 

Յուրաքանչյուր մասնակից օրինակների աղբյուր է, որոնց հետ կարելի է աշխատել, 

յուրաքանչյուրն ունի մյուս մասնակիցներից «հետադարձ կապ» ստանալու 

հնարավորություն: Թրենինգի ընթացքում ուսուցումը կատարվում է խաղերի, 

վարժությունների միջոցով, այն հնարավորություն է տալիս սովորելու և´ սեփական, և´ 

ուրիշների սխալների վրա: 

Թրենինգ անցկացնող կազմակերպության սպասարկման էությունն այն է, որ 

մատուցվի այնպիսի ծառայություն, որն անհրաժեշտ է տվյալ կազմակերպությանը: 

Որքան թրենինգային կազմակերպության ներկայացուցիչները ավելի լավ են ըմբռնում 

իրենց առջև դրված խնդիրները, որքան պատվիրատուի կողմից սպասվելիք թրենինգի 

արդյունքները լիարժեք են ամրագրված համաձայնություններում, այնքան ավելի 

արդյունավետ կլինի թրենինգը:  

3.Ոսուցման համակարգում, նրա ուղղվածությունը ձեռնարկության 

երկարաժամկետ նպատակներին: 

4.Ոչ միայն արտաքին, այլ նաև ներքին հնարավորությունները օգտագործող 

ուսուցման համակարգի ստեղծում: 

ՀՀ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակներում անցկացված հետազոտությունների 

արդյունքները, որոնք փաստում են, որ հայրենական կազմակերպությունների միայն 

2,2%-ն է նպատակային քաղաքականություն իրականացնում կադրերի 

վերապատրաստման ուղղությամբ, վկայում են, որ հայրենական 
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կազմակերպությունների գերիշխող մեծամասնությունում բացակայում է կապը 

ուսուցման և կազմակերպության ռազմավարական խնդիրների միջև: Մյուս կողմից, 

նույն հետազորության արդյունքում պարզվել է, որ աշխտակազմի ուսուցում 

անցկացնող հայրենական կազմակերպությունների մեծ մասը աշխատում է այս 

գործընթացում օգտագործել սեփական ռեսուրսները99, ինչը դրական նախադրյլաներ է 

ստեղծում աշխատակազմի ուսուցման և զարգացման համակարգի մարքեթինգի 

ներդրման համար:  

Ուսուցման համակարգի մարքեթինգը իր դասական ընկալմամբ կարևոր է 

ուսուցման համակարգի արդյունավետության բարձրացման համար (զարգացման որ 

մակարդակում էլ որ գտնվի կազմակերպությունը): Տարբեր կազմակերպությունների  

կորպորատիվ ուսուցման համակարգերի հետազոտության արդյունքում, որը անց է 

կացվել Ամպլուա-Բրոքեր ընկերության կողմից 2007թ.-ի մայիսին (մասնակցում էին 

Ռուսաստանում գործունեություն ծավալող 25 կազմակերպություններ), պարզվել է, որ 

ուսուցման մարքեթինգը մտնում է շատ կազմակերպությունների զարգացման մոտակա 

պլանների մեջ: Հետազոտության մասնակիցները կամ արդեն ակտիվորեն 

իրականացնում են որոշ մարքեթինգային ռազմավարություններ, կամ լրջորեն 

մտահոգվում են իրենց ուսուցման համակարգի առաջխաղացման կապակցությամբ. ընդ 

որում, ինչպես կազմակերպության ներսում, այնպես էլ նրա սահմաններից դուրս100: 

Այստեղից հետևում են ուսուցման մարքեթինգի երկու տեսակներ. 

 առաջխաղացում` ուղղված դեպի դուրս, արտաքին աշխատաշուկա, 

 առաջխաղացում` ուղղված դեպի կազմակերպության ներս, դեպի նրա 

աշխատակիցները: 

Կարելի է անվերջ բարելավել ծրագրերի բովանդակությունը, տեղեկատվության 

ներկայացման մեթոդները, սակայն եթե կազմակերպության աշխատակիցները չեն 

հասկանում` ինչով է զբաղվում T&D բաժինը, եթե նրանք զարմանում են այս կամ այն 

դասընթացն անցնելու անհրաժեշտության վրա, ապա բոլոր նախաձեռնությունները 

անիմաստ են: Աշխատակազմի ուսուցման գործառույթի մարքեթինգը լուծում է 
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բազմաթիվ խնդիրներ: Սակայն նրա գլխավոր խնդիրը կորպորատիվ ուսուցման 

դիտարկումն է` որպես կազմակերպության ռազմավարական նպատակ, և, որպես 

արդյունք, աշխատակազմի առանցքային խմբերի ներգրավումը նպատակային 

ուսուցման գործընթացում: Այսպես, ուսուցման գործընթացում գծային ղեկավարներին 

ներգրավելու համար կարելի է մշակել մոտիվատորների քարտ, որտեղ միջանկյալ 

խնդիրներ են աշխատակազմի տեղեկացումը ուսուցման հնարավորությունների մասին, 

ուսուցման համակարգի և «կարիերայի» աճի միջև ուղղակի կապի առկայությունը, և 

վերջապես, կազմակերպության` որպես աշխատակազմի մեջ ներդրումներ կատարող 

գործատուի ընդհանուր նկարագրի ձևավորումը:  Կորպորատիվ համալսարանների 

ուսումնասիրությամբ զբաղվող կազմակերպությունը` Corporate University Xchange 

(CUX), եկել է այն եզրակացության, որ ուսուցման մարքեթինգի ժամանակ կիրառվող 

ռազմավարությունը նախ և առաջ կախված է հենց ուսուցման համակարգի 

հասունությունից101: Այս դեպքում ռազմավարություն ասելով` հասկանում են 

առաջխաղացման ուղիների և օգտագործվող գործիքների համադրությունը: Բացի  այդ, 

առաջխաղացման ուղիներն ու մարքեթինգային գործիքները կախված են 

աշխատակակիցների այն խմբից, որին ուղղված է ուսուցումը, այսինքն` նպատակային 

լսարանից: Ակնհայտ է, որ եթե դրանք  թոփ-մենեջերներ են, ապա ավելի արդյունավետ 

կլինեն մի տեսակի գործիքներ, իսկ եթե վաճառքի բաժնի աշխատակիցներ են`  ապա 

այլ տեսակի: CUX նշում է, որ ուսուցման «երիտասարդ» համակարգի համար, որը 

բնորոշ է հայրենական կազմակերպությունների մեծ մասին, առավել արդյունավետ է 

«պայթյունի» նման մարքեթինգային ռազմավարությունը: «Պայթյունը» իրենից 

ներկայացնում է T&D գործառույթի, ուսուցման հնարավորությունների, նոր ծրագրերի 

մասին բազմաթիվ հիշեցումներ հաղորդակցման բոլոր հնարավոր ուղիներով: Որպես 

հաղորդակցման ուղիներ կարող են օգտագործվել կորպորատիվ հրատարակությունը և 

կորպորատիվ ինտերնետ կայքը: Բացի այդ, որպես հաղորդակցման ուղի կարող են 

գործարկվել տեղեկացման և ուսուցման ծրագրերի ու ձևերի ներքին «վաճառքի» համար 

կազմակերպված հանդիպումները ղեկավարների և ստորաբաժանումների 
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աշխատակիցների հետ, գովազդային պաստառներն և վահանակները, տեղեկատվական 

բուկլետները: 

T&D գործառույթի ներքին մարքեթինգային գործիքների մեջ CUX առանձնացնում է 

երկու տեսակի գործիքներ` 

1. գործիքներ, որոնք այսպես թե այնպես կապված են T&D ինտերնետ կայքի 

հետ, 

2. այլընտրանքային գործիքներ: 

T&D ինտերնետ-կայքի հիմնականում կազմված է լինում` 

 ծրագրերին մասնակցելու անձնական փորձի մասին նշումներից, 

 ուսուցում անցած աշխատակիցների հետ հարցազրույցներից, 

 ուսուցման և զարգացման մեթոդների մասին հոդվածներից,  

 նոր ծրագրերի մասին տեղեկացումներից, 

 ուսուցման ծրագրերի արդյունավետության գնահատման արդյունքներից և 

այլն: 

Ուսուցման և մասնագիտական զարգացման թեմայով աշխատակիցների ոչ 

պաշտոնական շփումը ևս մեկ գործիք է` հիմնված ինտերնետ-կայքի 

հնարավորությունների վրա: Նման լուծումները արդեն օգտագործվում են 

Արևմուտքում: Նմանատիպ ինտերակտիվի համար համակարգչային ծրագրերը 

ապահովում է Epic խոշոր կազմակերպությունը, շփման ձևեր են բլոգերը, wiki և ալյն: 

Այսպես կոչված «այլընտրանքային գործիքների» ընտրությունը զանազան է: Դա 

և´ կազմակերպությունում ուսուցմանը նվիրված բուկլետներն են, և´ գովազդային 

պաստառները են: Լայն տարածում են գտել դեմ-առ-դեմ հանդիպումները: Թոփ-

մենեջերների ներգավվումը կազմակերպության ուսուցման գործընթացում երբեմն 

անվանում են առավել բարդ իրագործելի գործիք, սակայն ուսուցման գործընթացում 

թոփ-մենեջերների ներգրավվածությունը այդ բիզնես-գործընթացի կարևորությունը 

շեշտադրող անկյունաքարային գործոն է: 

Կազմակերպության աշխատակիցների պատրաստման և վերապատրաստման 

միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը ևս մեկ անգամ հաստատում է 

ձեռնարկատիրական կադրերի ուսուցման համար հայկական ուսումնական այն 

հաստատությունների առկայության անհրաժեշությունը, որոնք ունակ կլինեն 
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յուրացնելու նորագույն ուսումնական ծրագրերը և տեխնոլոգիաները` դրանք 

հարմարեցնելով տեղական պայմաններին: Լավ մասնագետները և լավ արդյունքները, 

հետևաբար  նաև պատշաճ զարգացումը, հաջողության նախադրյալներն են մեր արագ 

փոփոխվող մրցակցային աշխարհում: Կազմակերպության հաջողությունը, անձնական 

հաջողությունը և ամբողջ թիմի հաջողությունը, կարող է կախված լինել  նաև նրանից, թե 

որքանով է  կազմակերպությունը արդյունավետ աշխատակազմի որակավորման 

բարձրացման քաղաքականություն  վարում: 

 

3.2 Բիզնես-դպրոցի ձևավորման արդիականությունը ՀՀ-ում 

Քսանմեկերորդ դար մուտք գործած յուրաքանչյուր կազմակերպության առջև 

անխուսափելիորեն ծառանում է զարգացման նոր ռազմավարության ձևավորման, կամ 

էլ դրա նշանակալի շտկման խնդիրը` բազմաթիվ հասարակական և տեխնածին 

գործոնների ազդեցության ներքո: Հետևաբար` կազմակերպությունների ղեկավարներին  

(մանավանդ անցումային տնտեսությամբ երկրներում) ժամանակակից աշխարհի 

զարգացման միտումներին համընթաց անհրաժեշտ է ներդաշնակորեն զարգացնել 

սեփական գործունեությունը :  

Հայրենական շուկայում  սկսնակ ձեռնարկատերերի, իսկ հաճախ նաև արդեն 

գործող ձեռնարկատերերի շուկայական տնտեսության պահանջներին 

պատրաստվածության ցածր մակարդակը հանգեցնում է ներդրումների 

բացակայությանը, նրանց բիզնեսի վարկավորման բարդություններին, ինչը արգելակում 

է ձեռնարկատիրական գործունեությունը, իսկ արդյունքում` ընդհանուր տնտեսության 

զարգացումը: ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը խիստ 

խոչընդոտում է ձեռնարկատիրական կադրերի վերապատրաստման խնդիրների 

նկատմամբ  ուշադրության բացակայությունը:  

Շուկայի զարգացման տվյալ փուլում ՀՀ բարձրագույն դպրոցին ներկայացվող 

հիմնական պահանջներից մեկը  տնտեսության ապահովումն է որակյալ կադրերով, 

ինչը ենթադրում է. 

 շուկայի պահանջներին համապատասխան ուսումնական ծրագրերի 

նորացում, 
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 արհեստավարժության չափորոշիչների մշակում և դրանց կիրառում102: 

ՀՀ ՄԱԿ զարգացման ծրագրի շրջանակներում անցկացրած վերջին 

վիճակագրական հետազոտությունների տվյալներով  ինչպես գործատուները, այնպես էլ 

երիտասարդ մասնագետները (համապատասխանաբար` 57% և 43,7%) համարում են, 

որ ՀՀ բուհերում ուսուցման ընթացքում ձեռքբերված գիտելիքները անհրաժեշտ են, բայց 

դրանք բավարար չեն շուկայի այսօրվա պահանջներին համապաասխանելու համար 

(տես հ.2)103: Մասնավորապես, խոսքը վերաբերում է ծրագրերի` տեսական 

գիտելիքներով բավական մեծ հագեցվածությանը և թույլ գործնական բաղկացուցիչին: 

ՀՀ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակներում որոշ մասնագիտությունների 

ուղղությամբ հաշվարկվել է «գիտելիքների կիրառելիության» ցուցանիշ 

(մասնավորապես, տնտեսագիտության ոլորտում այդ թիվը կազմել է միայն 15%)104. 
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Նկար 9. Տարբեր ոլորտներում  «գիտելիքների կիրառելիության» ցուցանիշները` ըստ 

2001թ. ՀՀ ՄԱԿ զարգացման ծրագրի անցկացված հետազոտությունների  
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 Հ.Սարգսյան,Գ.Բարխուդարյան «Տնտեսության և կրթության փոխգործակցման որոշ հիմնահարցեր», 

«Բանբեր», 2006 թ., N2, էջ30: 
103

 «ՀՀ մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության զարգացման 
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«Բանբեր», 2006 թ., N2, էջ33: 
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Խնդիրը էլ ավելի բարդացվում է նրանով, որ ուսանողների արտադրական 

պրակտիկայի կազմակերպումը հիմնականում կրում է ձևական բնույթ, ինչը 

էականորեն կրճատում է ուսանողների կողմից գործնական հմտություններ ստանալու 

հնարավորությունը: Չնայած նրան, որ ըստ  հարցումների տվյալների, որոնք անց են 

կացվել խոշոր գործատուների շրջանում, դրանց 42,9% պատրաստ են տրամադրել նման 

հնարավորություն105: Տխրեցնող են նաև նույն հետազոտության տվյալները այն մասին, 

որ 2001-2002թթ. ՀՀ բուհերի շջանավարտների միայն 0,1%-ն է կարողացել կարճ 

ժամանակահատվածում հիմնել իրենց գործը և ձեռնարկատիական գործունեություն 

ծավալել106: 

Գնահատելով կրթության որակը` անրաժեշտ է դիտարկել «արտաքին 

արդյունավետության» ցուցանիշները, որոնք բնութագրում են կրթական համակարգի 

կողմից պատրաստվող կադրերի համապատասխանությունը շուկայի պահանջներին: 

Տվյալ համատեքստում կարևորվում է կրթության մակարդակի և տնտեսական 

ակտիվության միջև կապերի բացահայտումը: 2001թ. ՀՀ ՄԱԿ զարգացման ծրագրի 

շրջանակներում իրականացվել է հետազոտություն, որի արդյունքում պարզաբանվել է, 

որ ՀՀ բնակչության (ներառյալ 16-65 տարեկան բնակչությունը) տնտեսական 

ակտիվության մակարդակը աճում է կրթվածության մակարդակի բարձրացմանը 

զուգահեռ, ինչը, անշուշտ, դրական միտում է: Եթե տնտեսական ակտիվության 

մակարդակը միջինում կազմում է 64,8%, ապա բնակչության այն հատվածի 

տնտեսական ակտիվությունը, որն ունի թերի կամ լրիվ բարձրագույն կրթություն, 

կազմում է 75,9%, հետբուհական կրթությամբ, գիտական աստիճանով` 88,9% (տես 

հ.3)107: Երիտասարդների շրջանում անցկացված հետազոտությունը, որի նպատակն էր 

պարզաբանել նրանց կատարած աշխատանքի համապատասխանությունը կրթության 

մակարդակին, վկայում է այն մասին, որ հարցվածների միայն 25,7% է աշխատում իրենց 

մասնագիտությամբ: «Իրենց մասնագիտությամբ չաշխատողների» ամենամեծ 

                                                           
105

 «ՀՀ մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության զարգացման 

հայեցակարգային մոտեցումներ» Գործատուների շրջանում անցկացված ընտրանքային հետազոտության 

արդյունքներ,  http://www.undp.am/docs/publications/2005publications/education.pdf 
106

 «Կրթական վերափոխումները Հայաստանում». Մարդկային զարգացման ազգային զեկույց , Երևան. 

2006թ..էջ91: 
107

 UNDP Armenia Publications Archive,” Education, Poverty and Economic Activity in Armenia: Situation analysis”,  

11.2 Level of education, employment and unemployment among the youth 

http://www.undp.am/docs/publications/publicationsarchive/epeas/index.html 



117 
 

տեսակակարար կշիռը, ինչը կազմեց տվյալ ենթախմբերում բոլոր «զբաղվածների» 34-

36%, գրանցվել էր 25-27 և 28-30 տարեկանների ենթախմբերում108: Տվյալ թվերը վկայում 

են որոշ մասնագիտություններով պահանջարկի և առաջարկի 

անհամապատասխանության մասին: Նախ և առաջ դրանք այն մասնագիտություններն 

են, որոնց ուղղությամբ գրանցված է գործազուրկների ամենամեծ թիվը 

(մասնավորապես, գյուղատնտեսության ոլորտում այդ թիվը կազմում է 46,4%): 

Հետաքրքրական են նաև վարձակալմամբ աշխատող երիտասարդության 

շրջանակներում անցկացված հարցումների արդյունքները` պարզելու, թե արդյոք 

նրանք որևէ ջանք գործադրել են  ձեռնարկատիրական գործունեություն 

իրականացնելու համար, և ինչն է իրենց խոչընդոտել: Որպես խոչընդոտներ թվարկվել 

են հետևյալ գործոնները. 
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Նկար 10. Ձեռնարկատիրական գործունեության իրականացմանը խոչընդոտող 

գործոնները` ըստ ՀՀ ՄԱԿ զարգացման ծրագրի հարցման արդյունքների 

Տվյալ թվերը վկայում են այն մասին, որ երկրում նույնիսկ երիտասարդության 

շրջանում, ցավոք, դեռևս չի ձևավորվել ձեռնարկատիրական մտածելակերպ: 

Ձեռնարկատիրական մտածելակերպի ձևավորմամբ  (գիտելիքների և համաշխարհային 

փորձի հիման վրա) կոչված են զբաղվելու բիզնես-դպրոցները: Չնայած կրթության 

բնագավառում բոլոր վերը թվարկված խնդիրներին` պետք է փաստել, որ ՀՀ-ում 

տնտեսագիտական կրթությունը բավականին զարգացած է (նույն հարցման տվյալներով 
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այն ՀՀ-ում ամենատարածված մանագիտությունն է` բոլոր ուսանողների 17%-ը ապագա 

տնտեսագետներ են, միևնույն ժամանակ տվյալ մասնագիտության ուղղությամբ 

գործազրկության մակարդակը ամենացածրն է` 3,4%), մինչդեռ բիզնես-կրթությունը 

(կորպորատիվ բիզնես-դպրոցները) բացակայում է:  

Բիզնես-կրթությունը համեմատաբար նոր հասկացություն է, որն ամբողջությամբ 

կապված է շուկայական տնտեսության կայացման հետ: Որպես սոցիալական երևույթ` 

մասնագիտական ուսուցման այս տեսակը իր պատմության ընթացքում դարձել է 

կրթական գործունեության միջդիսցիպլինար ոլորտ, ձեռնարկատիրական 

գործունեության համար գիտելիքների և հմտությունների ստացման հիմք: Բիզնես-

կրթության կարևորությունը պայմանավորված է տնտեսական լայնածավալ 

բարեփոխումներով, շուկայական տնտեսության համար մենեջերների անհրաժեշտ 

զանգվածի ստեղծման, քաղաքակիրթ շուկայական հարաբերությունների ձևավորման և 

ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտներին աջակցելու անհրաժեշտությամբ: 

Քանի որ յուրաքանչյուր բարեփոխում պահանջում է նոր կադրեր, առաջանում է` 

ուսուցման այնպիսի ձևերի և մեթոդների յուրացման անհրաժեշտություն, որոնք 

ուղղված են ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների` որակյալ կրթական 

ծառայությունների պահանջարկի բավարարմանը: Բիզնես-կրթությունը շուկայական 

տնտեսության կադրերի հիմնական «մատակարարն» է: Որակյալ կադրերի 

առկայությունը կանխորոշում է բարեփոխումների հաջողությունը, ձեռնարկատիրական 

գործունեության` որպես շուկայական տնտեսության հիմքի զարգացման 

հնարավորությունները: Բիզնես-կրթության զարգացման իրական շարժիչ ուժը 

առանձին կրթական այն հաստատություններն են` պայմանականորեն միավորված 

«բիզնես-դպրոց» հասկացության մեջ, որոնք սկզբում ըստ իրենց մտահղացման, իսկ 

հետագայում նաև գործնականում կոչված են իրականացնելու բիզնես-կրթության 

ժամանակակից մոդելը:  

Բիզնես-կրթության հայեցակարգային մոդելներ են համարվում «նորը» 

(ամերիկյանը) և «ավանդականը» (գերմանականը): Financial Times-ի  բիզնես-դպրոցների 

վարկանիշում`“Top 100 full-time global MBA programmes”,  առաջատար դիրք է 

զբաղեցնում ԱՄՆ-ն: Այդ երկիրը ներկայացված է 57 բիզնես-դպրոցներով, որոնք ունեն 

ամենաբարձր վարկանիշը ըստ ֆինանսական ցուցանիշների: ԱՄՆ-ում բիզնես-դպրոցի 
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միջին բյուջեն 2005-2006թթ. կազմել է $12,800,000109: ԱՄՆ բիզնես-ծրագրերի 

հաջողությունը կանխորոշվում է նրանով, որ բիզնես-կրթության այսպես կոչված «նոր» 

մոդելի շրջանակներում բիզնես-դպրոցները դիտվում են որպես բիզնեսի և մենեջմենթի 

ոլորտում կրթության և հետազոտական աշխատանքների գլխավոր կենտրոններ: ԱՄՆ-

ում բիզնես-կրթության ծրագրերի բոլոր տեսակները կրում են իրարահաջորդ և իրար 

լրացնող բնույթ: Բիզնես-կրթության համաշխարհային շուկայում այսպիսի մոտեցումը 

ԱՄՆ-ին թույլ է տվել ստանալու նշանակալի մրցակցային առավելություններ:  

Իր հերթին բիզնես-կրթության գերմանական «ավանդական» մոդելը ազդել է նաև 

մյուս երկրների բիզնես-կրթության վրա ( հատկապես` եվրոպական երկրների` Բելգիա, 

Ավստրիա, Ֆինլանդիա, ինչպես նաև ՌԴ): Գերմանական մոդելի շրջանակներում 

առանցքային դեր են գրավում համալսարանները, ուսուցման մեջ հիմնական 

ուշադրությունը դարձվում է մենեջմենթի տեսական խնդիրներին:  

Բիզնես-կրթության երկու հայեցակարգային մոդելների հետ մեկտեղ աշխարհում 

լայն տարածում է գտել այսպես կոչված «խառը» մոդելը: Այս մոդելը բնորոշ է բիզնես-

ուսուցման համաշխարհային շուկայի այնպիսի խոշոր մասնակիցներին, ինչպիսիք են 

Մեծ Բրիտանիան, Ֆրանսիան, Իսպանիան, Չինաստանը: «Խառը» մոդելի էությունն 

ամերիկյան մոդելի նորամուծությունների և ավանդական համալսարանական 

նախապատրաստման համադրման մեջ է: Օրինակ, բրիտանական կրթական 

համակարգի առանձնահատկությունը գրականության հետ ինքնուրույն աշխատելու 

ուսանողների վաղ ձեռքբերվող ունակության և յուրաքանչյուր ուսանողին խորհրդատու 

դասախոս կցելու յուրահատկության մեջ է: Նախկին ԽՍՀՄ-ի տարածքում երկար 

ժամանակ գործել է կրթության «գերմանական» մոդելը, սակայն ՀՀ ձեռնարկատիրական 

գործունեության զարգացման ներկայիս փուլում խիստ արդիական է դարձել 

գործնական գիտելիքներով զինված ձեռնարկատերերի ձևավորման խնդիրը, այսինքն` 

անցումը  «խառը» մոդելին` բիզնես-դպրոցների դերի հստակ կարևորմամբ: 

Բիզնես-դպրոցների կարևորագույն գործառույթներն են` 

 ձեռնարկատերերի նոր շերտի ձևավորումը, 
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 բիզնեսի էության (որպես շուկայի կողմից պահանջված և եկամուտ բերող 

ծառայությունների և ապրանքների արտադրությանն ուղղված 

գործունեություն) ըմբռնման ամրապնդումը, 

 ձեռնարկատիրական կառույցների և հասարակության միջև կապերի 

ամրապնդումը, 

 հասարակության մեջ աջակցությունը բիզնեսի վարկի և մշակույթի 

ամրապնդմանը, 

 քաղաքացիական և բարոյական ստանդարտների ձևավորումը: 

Բիզնես-դպրոցների գործունեության ուսումնական և կազմակերպչական 

գործունեության սկզբունքների թվին պատկանում են` 

 ծրագրային նյութի գործնական նշանակությունը և կարևորությունը 

յուրաքանչյուր անհատի համար, 

  ուսուցման միջդիսցիպլինար բնույթը, որ նախատեսում է 

տնտեսագիտական-կառավարչական և իրավական ոլորտի գիտելիքների 

յուրացում, 

 տնտեսական համակարգի տեսական և էմպիրիկ իմաստավորումը, 

իրական գործընթացների մոդելավորումը; 

 ծրագրերի ճկունությունը,  

 ուսուցման դիվերսիֆիկացիան` պայմանավորված ուսումնական 

ծրագրերի նպատակների զանազանությամբ և տարբերակմամբ, 

 ուսուցման ձևերի և մեթոդների բազմազանությունը` ներառյալ բիզնես-

դպրոցների և ուսումնական-գործնական կենտրոնների համար 

դասավանդողների և խորհրդատուների նախապատրաստումը: 

ՀՀ գործարար դաշտում ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնող  

սուբյեկտներից վերապատրաստման և որակավորման բարձրացման կարիք ունեն թե´ 

սկսնակ ձեռնարկատերերը (այդ թվում, գործազուրկների, կանանց, երիտասարդության 

շրջաններից), թե´ ձեռնարկությունների ղեկավարները (տնօրեններ, փոխտնօրեններ), 

թե´ ձեռնարկությունների մասնագետները (մարքեթինգի, առաքման, հաշվապահության 

մասնագետներ և այլն):   
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Հայրենական բիզնես-դպրոցի հիմնական խնդիր պետք է հանդիսանա ոչ միայն 

ձեռնարկատերերի նոր շերտի ձևավորումը, այլ նաև ՀՀ քաղաքակիրթ 

ձեռնարկատիրական գործունեության ձևավորման համար անհրաժեշտ իրավական և 

տեղեկատվկան նյութերի մշակման, ստեղծման և ներդրման ուղղությամբ մեթոդական և 

գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը: Կրթության բովանդակության 

նորացումը պետք է նպաստի ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրական գործունեության 

ոլորտում առանցքային խնդիրների լուծմանը: Զարգացման տվյալ փուլում ՀՀ 

ձեռնարկատերերի վերապատրաստման հիմնական նպատակներից մեկը մի կողմից` 

շուկայական մշակույթի ձևավորումն է, մյուս կողմից` շուկայի և դրանում աշխատանքի 

արդյունավետ կազմակերպչա-տեխնոլոգիական ձևերի մասին տեղեկացումը: 

Հայրենական բիզնես-դպրոցի առանձնահատկությունը պետք է կայանա նրանում, որ`  

 համալսարանական կրթությամբ ակադեմիական ամուր հենք ունեցող 

ձեռնարկատերերի մոտ այն պետք է զարգացնի կիրառական դաշտում 

աշխատելու գործնական ունակությունները, 

 դպրոցի հիմնադիրներ պետք է հանդիսանան հայրենական խոշորագույն 

ձեռնարկությունները, որոնք առաջատար են իրենց գործունեության 

ոլորտներում, 

 կրթական գործընթացի հենակետ պետք է ծառայեն գործող բիզնեսները: 

Լինելով կայացած առաջատարներ և հաջողակ ձեռնարկատերեր` այդ 

ձեռնարկությունների ղեկավարները  շահագրգռված կլինեն այնպիսի բիզնես-դպրոցի 

ստեղծման մեջ, որը կդառնա ՀՀ բիզնես-կրթության առաջատար, անձամբ կմասնակցեն 

կրթական գործընթացին`բիզնես-դպրոցի ծրագրերի ձևավորմանը, մաստեր-կլասերի 

անցկացմանը, ստաժավորման կազմակերպմանը, առավել ևս, որ նախադրյալները դրա 

համար արդեն ձևավորվել են, մասնավորապես, 2005թ. ՀՀ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի 

շրջանակներում անցկացրած հետազոտությունները վկայում են այն մասին, որ խոշոր 

բիզնեսի ներկայացուցիչների 53,6% պատրաստ են համագործակցելու և աջակցելու 

տնտեսության տարբեր ոլորտներում մասնագետներ պատրաստող 
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կազմակերպություններին(տես հ.4)110: Նույն հետազոտության տվյալներով` 

համագործակցության հնարավոր ուղղությունները դասակարգվում են հետևյալ կերպ111. 
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տրամադրել մասնագետներ

տրամադրել տեխնիկա և գույք

վճարել ուսուցման համար

 

Նկար11. Մասնագիտացված կրթական հաստատությունների հետ 

համագործակցության հնարավոր ուղղությունները` ՀՀ խոշոր բիզնեսի 

ներկայացուցիչների տեսանկյունից  (ՀՀ ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի շրջանակներում 

անցկացրած հետազոտությունների տվյալներով) 

Այսպիսով, հաշվի առնելով խոշոր բիզնեսի հետ համագործակցության այն դրական 

նախադրյալները, որոնք ձևավորվել են ՀՀ զարգացման տվյալ փուլում, կարելի է տալ 

հայրենական բիզնես-դպրոցի կրթական գործընթացի հիմնական բնութագրիչները. 

1. Ուսուցման գործնական ուղղվածություն  

Ուսուցման հիմնական ձև պետք է հանդիսանան իրական նախագծերը, որոնք պետք 

է իրականացվեն ուսանողների կողմից 5-7 հոգուց կազմված խմբերով, իսկ նախագծերի 

արդյունքները պետք է գնահատվեն հիմնադիր-կազմակերպությունների և կողմնակի 

փորձագետների կողմից: Գերակայող պետք է համարվեն ուսուցման ինտերակտիվ 

մեթոդները: Կրթական գործընթացը կարող է ներառել խորհրդատվական նախագծերի, 
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 «ՀՀ մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության զարգացման 

հայեցակարգային մոտեցումներ»  http://www.undp.am/docs/publications/2005publications/education.pdf 
111

 «ՀՀ մասնագիտական կրթության բնագավառում պետական քաղաքականության զարգացման 

հայեցակարգային մոտեցումներ»  http://www.undp.am/docs/publications/2005publications/education.pdf 
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թրենինգների, իմիտացիոն համակարգերի, քեյսերի, մաստեր-կլասերի, ստաժավորման 

լայն շրջանակ:  

2. Իրավասության բարձրացում, որը ձեռք է բերվում գիտելիքների 

փոխանցման, տեխնիկայի ուսուցման, անձնական որակների 

զարգացման միջոցով 

Գիտելիք  Իրավասություն  Տեխնիկա 

Բիզնեսի ոլորտ 

 Ֆինանսների 

կառավարում 

 Մաքեթինգ 

 Մարդկային 

ռեսուրսների 

կառավարում  

   

 Իրավիճակի 

վերլուծություն 

 Նախագծերի 

մշակում 

 Իրականացման 

կառավարում 

   

 Բանակցություն-

ների վարում 

  Հրապարակային 

ելույթներ 

 Մտավոր 

կապիտալի 

կառավարում 

       

       

     

Նորարարական 

տեխնոլոգիաներ 

    

 Կենսատեխնո-

լոգիաներ 

 Անձնական 

հատկանիշներ 

  

    Առաջնորդելու    

Ընդհանուր 

զարգացվածություն 

   Պատասխանա-

տվության  

  

 Հ.Ֆորդի 

մեմուարներ 

   Նորարարի    

 Մաքիավելլիի 

ուսմունքները 

   Անկախություն    

Նկար 13. Իրավասության բարձրացման ուղիներ 
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3. Ձեռնարկատիրական գործունեության առաջատարների ձևավորմանն 

ուղղված կրթական գործընթաց, որոնք ապագայում պատրաստ են 

հիմնել սեփական բիզնեսը 

Բիզնես-դպրոցի առանձնահատկությունը պետք է կայանա բիզնեսի ոլորտում 

առաջատարների  կերտման, ձևավորման մեջ: Ուսուցման հաջող ավարտի դեպքում 

սեփական բիզնես-նախագծի իրականացման համար պետք է հնարվորություն տրվի 

դպրոցի վենչուրային հիմնադրամից ստանալու գումար: 

4. Համագործակցությունը հեռավոր և մերձավոր արտասահմանյան 

երկրների բիզնես-դպրոցների հետ  

Ուսուցման գործնթացը պետք է ներառի հեռավոր և մերձավոր արտասահմանյան 

երկրների մի քանի միջազգային բիզնես-դպրոցներում ուսուցման, միջազգային 

խորհրդատվական նախագծերի համատեղ իրականացման,  կառավարման նեղ 

մասնագիտական ստաժավորման ծրագրերին մասնակցության հնարավորությունը:  

Աղյուսակ 11 

Նորարարական մոտեցումը բիզնես-դպրոցի կրթական գործընթացում 

  «Դասական» մոտեցում Բիզնես-դպրոցի մոտեցում 

Շրջանավարտ Մենեջեր / Խորհրդատու 
Բիզնես-առաջնորդ / 

Ձեռնարկատեր 

Մոտեցումը 

բովանդակությանը 

Կառավարումը` որպես 

գիտություն 

(ակադեմիականություն, 

գիտական գիտելիքների 

փոխանցում) 

Կառավարումը` որպես 

պրակտիկ արվեստ 

(հմտությունների և 

իրավասությունների 

ձևավորում) 

Մեթոդները 
Դասախոսություններ և 

սեմինարներ (հիշել և կրկնել) 

Նախագծեր, խաղեր, 

թրենինգներ (յուրացնել և 

ամրապնդել) 

Հետազոտությունները 
Հետազոտություն հանուն 

հետազոտության 

Հետազոտություն հանուն 

բիզնեսի (զարգացման 

նախագծերի մշակման 

շրջանակներում) 
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ՀՀ բիզնես-դպրոցների զարգացման հնարավոր ուղիների բացահայտման 

առումով գործնական հետաքրքրություն է ներկայացնում ՌԴ բիզնես-կրթության 

շուկայի հետազոտությունը: 

Ռուսական բիզնես-կրթությունը մոտավորապես 20 տարվա պատմություն ունի: 

Այսօր ՌԴ-ում գործում են ավելի քան 60 բիզնես-դպրոցներ, որոնց 

մեծամասնությունը գտնվում է Մոսկվայում և Սանկտ-Պետերբուրգում: Բիզնես-

կրթության շուկայի ընդհանուր ծավալը Մոսկվայում և Սանկտ-Պետերբուրգում 

դրամային արտահայտմամբ կազմում է 1 մլրդ 290 մլն ռուբլի: Մոսկովյան շուկան 

կազմում է 1 մլրդ 80 մլն ռուբլի, իսկ Սանկտ-Պետերբուրգինը` 210 մլն ռուբլի112:  

Համակարգված և համալիր բիզնես-ուսուցման պահանջարկի աճի հիմքում 

ընկած են. 

1. տնտեսության կայուն աճը, 

2. գիտակցումը, որ համակարգված և համալիր բիզնես-ուսուցում կարելի է 

ստանալ  միայն բավական երկար կրթական ծրագրերի շրջանակներում, 

3. գործարար մշակույթի ակտիվ ձևավորումը և վերին ու միջին մակարդակների 

մենեջերների շրջանում որակյալ բիզնես-կրթության նկատմամբ մեծ 

հետաքրքրությունը: 

Վերջին տարիների միտումնեի շարքին կարելի է դասել մրցակցության ուժեղացումը 

շուկաներում և ռուսական բիզնեսի աճող միջազգայնացումը, ինչը բերում է բիզնես-

կրթության ծրագրերի պահանջարկի աճին, որոնք իրենց բովանդակությամբ համադրելի 

են եվրոպական և ամերիկյան բիզնես դպրոցների ծրագրերի հետ: Մարդկային 

կապիտալում ներդրումները ձեռնարկությունները այժմ դիտարկում են որպես 

ռազմավարական ներդրումներ, որոնք թույլ են տալիս ապահովել մրցունակությունը 

երկարաժամկետ հատվածում: Համաձայն «Որակյալ մասնգետների գլոբալ ցուցիչի » 

(GTI – Global Talent Index) 2007թ. հետազոտությունների արդյունքների, որը անց է 

կացվել Heidrick & Struggles կազմակերպության կողմից` Economist Intelligence Unit-ի հետ 

համագործակցությամբ, որակավորված կադրերի ներգրավման և նախապատրասման 

հարցով  Ռուսաստանը 18-րդ տեղում է: Հետազոտությունում գնահատվել էր աշխարհի 

30 խոշորագույն երկրներում որակավորված կադրերի պատրաստման ներուժը և այդ 
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 “Экономическое и бизнес-образование. ” http://www.c-culture.ru/go/164 
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ներուժի իրացման համար անհրաժեշտ պայմանները: GTI յուրաքանչյուր երկրի 

գնահատմնան համար օգտագործվել  են յոթ անկախ ցուցանիշներ` 

ժողովրդագրությունը, պարտադիր կրթության համակարգի որակը, 

համալսարաններում և բիզնես-դպրոցներում ուսուցման որակը, որակավորված կադրեր 

պատրաստելու  համար միջավայրը, աշխատանքի շուկայի շարժունությունը և 

համեմատաբար բաց լինելը, միտումները արտասահմանյան ներդրումներ և 

միջազգային մասնագետներ ներգրավելու մեջ113: Heidrick & Struggles-ի հետազոտողները 

կարծում են, որ Ռուսաստանը այդ ցուցակում մինչև 2012թ. կպահպանի 18-րդ տեղը: Ընդ 

որում, Ռուսաստանում որակավորված կադրեր պատրաստելու համար 

ժողովրդագրական նախադրյալները բավականին բարձր են: Համալսարաններում և 

բիզնես-դպրոցներում դասավանդման որակը հինգ տարում կբարելավվի, սակայն 

միջնակարգինը` կվատանա: 

Այնուամենայնիվ, բիզնես-կրթության ծառայությունների սպառման ընթացիկ 

ծավալը նույնիսկ ՌԴ-ում զգալի ցածր է Եվրոպայի համեմատությամբ. 

համապատասխանաբար` 1.5 և 86 դոլլար մեկ մարդուն տարեկան: Համաձայն 

փորձագետների կարծիքների`  ռուսաստանյան բիզնես-կրթության շուկայի ծավալները 

2016թ. կկազմեն 1.5 մլրդ դոլար, կարճաժամկետ բիզնես-ուսուցման շուկայի ծավալը 

կհասնի 500 մլն դոլարի114: 

Ցավոք, ՀՀ բիզնես-կրթության շուկան գտնվում է իր ձևավորման սկզբնական 

փուլում և, հետևաբար, բավական հեռու է որևէ համեմատություններից: 

Այնուամենայնիվ, արդեն այն բանի գիտակցումը, որ կադրերի պատրաստման և 

վերապատրաստման համակարգը բիզնես-դպրոցի հիմքի վրա կլրացնի 

ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցման ոլորտում առկա բացը, կձևավորի 

բիզնեսի առաջատարների շերտ,  որոնք ապագայում կկանգնեն սեփական գործի ղեկին 

և կխթանեն ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը ՀՀ-ում, արդեն 

կարևորագույն քայլ է ՀՀ-ում բիզնես-կրթության զարգացած շուկայի ձևավորման 

ճանապարհին:  

                                                           
113 “Привлечение и подготовка квалифицированных кадров. Россия заняла 18-е место по GTI”, 

http://www.stq.ru/news/nbr.php?ELEMENT_ID=3329 
114

 “ По мнению экспертов, к 2016 году объемы московского рынка краткосрочного бизнес-образования 

превысят отметку в $500,000,000 ”  http://seminar.rbc.ru/news.shtml?2006/01/26/61487 
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ԱՄՓՈՓՈՒՄ 

Ինստիտուցիոնալ-կազմակերպչական միջավայրի զարգացումը, որն ընդգրկում է 

խորհրդատվական ծառայություններ տրամադրող մասնագիտացված 

կազմակերպությունները, ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների համար 

կադրեր նախապատրաստող ուսումնական հաստատությունները, կարևորագույն 

խթան կարող է հանիսանալ ՀՀ-ում քաղաքակիրթ ձեռնարկատիրական գործունեության 

ձևավորման և տնտեսության զարգացման գործընթացում: ՀՀ գործարար դաշտի 

վերլուծությունը թույլ է տալիս բացահայտելու մի շարք հիմնախնդիրներ, որոնք 

պայմանավորված են ՀՀ խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի 

զարգացածության ոչ բավարար մակարդակով, տվյալ ոլորտի հնարավորությունների ոչ 

բավարար կիրառմամբ և ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական կադրերի վերապատրաստման 

խնդիրների արդիականությամբ: Չնայած վերջին տարիների ընթացքում 

կառավարչական խորհրդատվության աճի արագ տեմպերին` մինչ օրս դեռևս մշակված 

չեն այդ ոլորտին վերաբերող բազմաթիվ բովանդակային, մեթոդոլոգիական և 

կազմակերպչաիրավական խնդիրներ, բավական թերի է նրա որակական կողմը. 

1. Կառավարման շատ խորհրդատուներ չունեն մասնագիտական կրթություն, 

հայրենական խորհրդատվական կազմակերպությունների մեծ մասը չունի 

հստակ մասնագիտացում, ինչը բացասաբար է անդրադառնում նրանց կողմից 

մատուցվող ծառայությունների որակի վրա: 

2. Խորհրդատվական ծառայությունները զարգանում են միակողմանի` դեպի 

կենտրոնական շրջանը և եկամտաբեր ոլորտները: 

3. Առայժմ  խորհրդատվական «արտադրանքը» բոլորովին մատչելի չէ այն 

կազմակերպությունների համար, որոնք դրա կարիքն ունեն առաջնահերթ. 

գոյատևման եզրին գտնվող ձեռնարկությունները չեն կարող իրենց թույլ տալ 

օգտվելու խորհրդատվական ընկերությունների ծառայություններից: 

4. Խորհրդատվական տեխնոլոգիաները հիմնականում միակողմանի են 

զարգանում  (բացթողնված խնդիրների հրատապ լուծման, և ոչ թե դրանց 

կանխարգելման ուղղությամբ): 
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5. Խորհրդատվական կազմակերպությունները առանձնակի ջանքեր չեն 

գործադրում նոր հաճախորդներ ներգրավելու ուղղությամբ: Գործում է «ով 

եկավ, նա էլ մերն է» սկզբունքը կամ միջանձնային հարաբերությունները: 

6. Կառավարչական խորհրդատվության խնդիրների հանդեպ աճող 

հետաքրքրությանը չի համապատասխանում հայրենական շուկայում ունեցած 

մասնագիտական գրականության առաջարկը:  

Հետևաբար, ՀՀ կառավարչական խորհրդատվության ոլորտի արդյունավետ 

զարգացման առումով կարևորվում է` 

1. Սերտիֆիկացման հանրային ինստիտուտի ստեղծումը: Նման դեպքում գլխավոր 

խնդիրն է դառնում` «ինչն է ենթակա սերտիֆիկացման»: Այս կապակցությամբ 

պետք է հստակ սահմանել` 

 սերտիֆիկացման ենթակա ապրանքների ցանկը, 

 նկարագրել խորհրդատվության մեջ կիրառվող գիտելիքների ծրագրերը, 

 նկարագրել անհրաժեշտ և բավարար հմտությունները, որոնք պետք է 

ունենա խորհրդատուն: 

2. Հայրենական խորհրդատվական ընկերությունների կողմից փոքր և միջին 

բիզնեսի ոլորտի ակտիվ ներգրավումը, որպես իրենց գործունեության 

ապահովման հեռանկարային շուկա: Խորհրդատվական ընկերությունների 

մեծամասնությունը այժմ կողմնորոշված է դեպի խոշոր բիզնեսը: Սակայն 

շուկայի այս հատվածը գրեթե ամբեղջությամբ բաժանված է խոշոր 

խորհրդատվական ընկերությունների միջև, իսկ փոքր և միջին բիզնեսը 

խորհրդատվական ծառայությունների խիստ պահանջ ունի, նույնիսկ եթե դա 

լիովին դեռևս չի գիտակցվում հենց իրենց` փոքր և միջին բիզնեսի 

կազմակերպությունների կողմից: Շուկայի զարգացման ներկա փուլում 

խորհրդատվական կազմակերպությունները դեռ նոր պետք է ձևավորեն իրենց 

շուկան` ընդառաջ գնալով պատվիրատուին և դրանով իսկ իրենց 

ծառայությունների նկատմամբ ստեղծելով հեռանկարային պահանջարկ: 

3. Խորհրդատվական կազմակերպությունների գովազդի ավելի հասցեագրված 

դարձնելը, ինչպես նաև հեռանկարային հաճախորդների ներգրավման համար 

նոր խորհրդատվական «արտադրանքի» (նոր գիտելիքի) ստեղծումը: 
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4. Մարզերում` իրենց բիզնեսի կայուն զարգացման մեջ շահագրգռված 

ղեկավարների շրջանում, կառավարման խորհրդատվական նոր 

տեխնոլոգիաների փոխանցման ակտիվացումը: 

5. Մասնագիտական հրապարակումների թողարկումը և կիրառումը նախ որպես 

հաճախորդների ներգրավման արդյունավետ միջոց, ապա գրականության 

շուկայում կառավարչական խորհրդատվության վերաբերյալ առկա բացը 

լրացնելու միջոց: 

6. Խորհրդատվական կազմակերպությունների ներսում մասնագիտական այնպիսի 

չափորոշիչների մշակումը, որոնք արտացոլում են հայրենական 

խորհրդատվական շուկայում ձևավորված դրանց առանձնահատկություններն ու 

պահանջները`որպես գործունեության կանոնների ընդհանրություն:  

Այսպիսով, կառավարչական խորհրդատվության շուկան շարունակում է 

զարգանալ, և ելնելով խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի ադյունավետ 

կայացման միջազգային փորձից` կարելի է ենթադրել, որ ՀՀ-ում կառավարչական 

խորհրդատվության շուկայի զարգացման հաջորդ փուլը բնութագրվելու է 

խորհրդատվական կազմակերպությունների մասնագիտացմամբ. կմնան միայն մի քանի 

խոշոր կազմակերպություններ, որոնք խորհրդատվական ծառայություններ կմատուցեն 

տարբեր ոլորտներում, մնացած ընկերությունները կկենտրոնան այն ուղղությունների 

վրա, որոնցից կունեն առավել արդյունավետ արդյունքներ: Դա արդեն կնշանակի 

հայրենական խորհրդատվական ծառայությունների շուկայի որակական աճ: 

Տնտեսության և կառավարման խորհրդատուների եվրոպական տեղեկատու-

ուղեցույցի դասակարգման համաձայն` թրենինգը խորհրդատվական 

ծառայությունների տարատեսակ է: Աշխատակազմի որակավորման բարձրացում 

անցկացնող ՀՀ կազմակերպությունների շրջանում թրենինգը ամենատարածված 

մեթոդներից է:  

ՀՀ թրենինգային ծառայությունների շուկայի կայացումը պայմանականորեն 

բաժանվում է երեք փուլի. 

 1992-2000թթ.` հիմնական «բումը»` կապված սոցիալ-տնտեսական 

իրականությունների փոփոխության հետ: Նախաձեռնողներն ու ուսուցանողները 
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հիմնականում տարբեր միջազգային կազմակերպություններն էին, որոնք ունեին 

ժողովրդավարական և շուկայական ինստիտուտների կայացման 

օժանդակության մանդատ, հիմնական պատվիրատուներրը` ԶԼՄ-ները, 

պետական կազմակերպությունները, մասամբ` բիզնես-կառույցները:  

 2000-2004թթ.` համեմատական հանգիստ, 

 2004թ.-ից առ այսօր` թրենինգային ծառայությունների շուկայի զարգացում: 

Հիմնական պատվիրատուները առևտային և քաղաքական 

կազմակերպություններն են, միջազգային և որոշ ոչ առևտրային կառույցները: 

Բնորոշ առանձնահատկությունը ուսուցման ծառայություններ մատուցող 

հայրենական մասնագիտական կազմակերպությունների կայացումն է: Շուկան 

համեմատաբար մրցակցային  է: 

ՀՀ-ում թրենինգային ծրագրերի զարգացումը արտացոլում է շուկայի ներկայիս 

պահանջը իրենց բնագավառում բարձր որակավորում ունեցող մասնագետների 

նկատմամբ: Միաժամանակ թրենինգային ծրագրերը կազմակերպություններին թույլ են 

տալիս զարգանալ նշված ուղղությամբ: Կազմակերպության ներսում ուսուցումը 

նկատելիորեն տարբերվում է բուհականից իր ուղղվածությամբ. այս  պարագայում 

գիտելիքները և հմտությունները ունեն ոչ թե ընհանուր բնույթ, այլ դրանք 

անմիջականորեն ուղղված են արտադրական գործունեության արդյունավետության 

բարձրացմանը:  

Այսօր ՀՀ թրենինգային ծրագրերի շուկայում թրենինգները հետևյալ 

ուղղություններով են արդիական` 

 մարքեթինագային ծրագրերի բլոկ, 

 բիզնեսի հիմունքներին (ձեռնարկության կառավարման սկզբունքներ, 

շուկայական ռազմավարություն, ֆինանսների պլանավորում և վերլուծություն) 

վերաբերող  ծրագրերի բլոկ, 

 աուդիտորների և հաշվապահների վերապատրաստման թրենինգային ծրագրերի 

բլոկ, 

 բանկային հատվածի մասնագետների վերապատրաստման ծրագրերի բլոկ, 
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 անհատական մասնագիտական հատկանիշների զարգացմանը վերաբերող 

թրենինգային ծրագրերի բլոկ: 

Վերլուծելով կադրերի վերապատրաստման և զարգացման ոլորտում 

ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների ներսում ստեղծված իրավիճակը` 

կարելի է առանձնացնել այն խնդիրները, որոնց լուծման հնարավոր ուղիների 

բացահայտումը կհանգեցնեն աշխատակազմի ուսուցման արդյունավետության 

բարձրացմանը և ՀՀ թրենինգային ծրագրերի շուկայի ներուժի ընդլայնմանը.  

1. Աշխատակազմի ուսուցման և զարգացման պահանջների բացահայտում:  

Աշխատակազմի ուսուցման շուկայի զարգացման տվյալ փուլում ձևավորված 

իրավիճակում, երբ հայրենական կազմակերպությունների մոտ 74%-ը  չեն համարում, 

որ իրենց անհրաժեշտ է անցկացնել կադրերի որակավորման բարձրացում, նախ և 

առաջ անհրաժեշտ է մշակել մի մոդել, որը թույլ կտա բացահայտելու աշխատակազմի 

ուսուցման պահանջների մակարդակը և կնախանշի զարգացման համապատասխան 

ուղիները: Կազմակերպության «հասունության» մոդելը ամուր և հստակ հիմքեր է 

տրամադրում կազմակերպությունում ուսուցման կազմակերպման, հասունության 

տարբեր մակարդակներին համապատասխան` բիզնես-թրենինգների ճիշտ ընտրության 

ուղղությամբ: Բազմաթիվ հայրենական ընկերությունների անհաջողությունները, 

կապված որակի տարբեր ստանդարտների, հավասարակշռված ցուցանիշների 

համակարգ ներդնելու փորձերով, ամենից հաճախ պայմանավորված են իրենց ոչ 

բավարար հասունությամբ` մի քանի մակարդակի վրայով «թռչելու» ձգտումներով:  

2. Ոսուցման համակարգում, նրա ուղղվածությունը ձեռնարկության 

երկարաժամկետ նպատակներին: 

3. Ոչ միայն արտաքին, այլև ներքին հնարավորությունները օգտագործող 

ուսուցման համակարգի ձևավորում: 

ՀՀ ձեռնարկատիրական կազմակերպությունների միայն 2,2%-ն է կադրերի 

ուսուցման և զարգացման ուղղությամբ նպատակային քաղաքականություն 

իրականացնում, ինչը վկայում է, հայրենական կազմակերպությունների գերիշխող 

մեծամասնությունում ուսուցման և կազմակերպության ռազմավարական խնդիրների 

միջև կապի բացակայության մասին : Միևնույն ժամանակ, աշխտակազմի ուսուցում 
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անցկացնող հայրենական կազմակերպությունների մեծ մասը աշխատում է այս 

գործընթացում օգտագործել սեփական ռեսուրսները, որը դրական նախադրյալներ է 

ստեղծում աշխատակազմի ուսուցման և զարգացման համակարգի մարքեթինգի 

ներդրման համար: Ուսուցման համակարգի մարքեթինգը` իր դասական ընկալմամբ, 

կարևոր է ուսուցման համակարգի արդյունավետության բարձրացման համար 

(«հասունության» որ մակարդակում էլ գտնվի կազմակերպությունը): Նրա գլխավոր 

խնդիրը կորպորատիվ ուսուցման դիտարկումն է` որպես կազմակերպության 

ռազմավարական նպատակ, և, որպես արդյունք, աշխատակազմի առանցքային խմբերի 

ներգրավումը նպատակային ուսուցման գործընթացում: Ուսուցման «երիտասարդ» 

համակարգի համար, որը բնորոշ է հայրենական կազմակերպությունների մեծ մասին, 

առավել արդյունավետ է «պայթյունի» նման մարքեթինգային ռազմավարությունը: 

«Պայթյունը» իրենից ներկայացնում է T&D գործառույթի, ուսուցման 

հնարավորությունների, նոր ծրագրերի մասին հաղորդակցման բոլոր հնարավոր 

ուղիներով բազմաթիվ հիշեցումներ: 

4. Յուրաքանչյուր կազմակերպությունում թրենինգային ծրագրերի ընտրության 

չափորոշիչների մշակում: Որպես այդպիսիք կարող են հանդես գալ` 

 թրենինգ անցկացնող կազմակերպության բրենդը (վարկը, շուկայում 

գործելու տարիների թիվը), 

 կազմակերպությունում ներքին դասավանդողների առկայությունը, 

 ապրանքների լայն ընտրանին, 

 լիցենզավորված թրենինգների առկայությունը, 

 նման կազմակերպություններում թրենինգներ անցկանելու փորձը, 

 տվյալ բիզնեսի խնդիրներին համապատասխան թրենինգների մշակման 

կարողությունը: 

Հայրենական շուկայում  սկսնակ ձեռնարկատերերի, իսկ հաճախ նաև արդեն 

գործող ձեռնարկատերերի` շուկայական տնտեսության պահանջներին 

պատրաստվածության ցածր մակարդակը հանգեցնում է ներդրումների 

բացակայությանը, նրանց բիզնեսի վարկավորման բարդություններին, որոնք 

արգելակում են ձեռնարկատիրական գործունեությունը, իսկ արդյունքում` ընդհանուր 
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տնտեսության զարգացումը: ՀՀ-ում ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացմանը 

խիստ խոչընդոտում է ձեռնարկատիրական կադրերի վերապատրաստման խնդիրների 

նկատմամբ  ուշադրության բացակայությունը: Բիզնես-կրթությունը համեմատաբար 

նոր հասկացություն է, որը ամբողջությամբ կապված է շուկայական տնտեսության 

կայացման հետ. այն շուկայական տնտեսության կադրերի հիմնական «մատակարարն» 

է:  Բիզնես-կրթության կարևորությունը պայմանավորված է տնտեսական լայնածավալ 

բարեփոխումներով, շուկայական տնտեսության համար մենեջերների անհրաժեշտ 

զանգվածի ստեղծման, քաղաքակիրթ շուկայական հարաբերությունների ձևավորման և 

ձեռնարկատիրական գործունեության սուբյեկտներին աջակցելու անհրաժեշտությամբ: 

Բիզնես-կրթության զարգացման իրական շարժիչ ուժը առանձին կրթական 

հաստատություններն են` պայմանականորեն միավորված «բիզնես-դպրոց» 

հասկացության մեջ, որոնք սկզբում ըստ իրենց մտահղացման, իսկ հետագայում նաև 

գործնականում կոչված են իրականացնելու բիզնես-կրթության ժամանակակից մոդելը:  

Հայրենական բիզնես-դպրոցի հիմնախնդիր պետք է հանդիսանա և´ 

ձեռնարկատերերի նոր շերտի ձևավորումը, և´ ՀՀ քաղաքակիրթ ձեռնարկատիրական 

գործունեության ձևավորման համար անհրաժեշտ իրավական և տեղեկատվական 

նյութերի մշակման, ստեղծման և ներդրման ուղղությամբ մեթոդական և 

գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացումը: Կրթության բովանդակության 

նորացումը պետք է նպաստի ՀՀ տնտեսության և ձեռնարկատիրական գործունեության 

ոլորտում առանցքային խնդիրների լուծմանը: Զարգացման տվյալ փուլում ՀՀ 

ձեռնարկատերերի վերապատրաստման հիմնական նպատակներից մեկը մի կողմից` 

շուկայական մշակույթի ձևավորումն է, մյուս կողմից` շուկայի և դրանում աշխատանքի 

արդյունավետ կազմակերպչա-տեխնոլոգիական ձևերի մասին տեղեկացումը:  

Հայրենական բիզնես-դպրոցի առանձնահատկությունը պետք է կայանա 

նրանում, որ`  

 համալսարանական կրթությամբ ակադեմիական ամուր հենք ունեցող 

ձեռնարկատերերի մոտ այն պետք է զարգացնի կիրառական դաշտում 

աշխատելու գործնական ունակությունները, 
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 դպրոցի հիմնադիրներ պետք է հանդիսանան հայրենական խոշորագույն 

ձեռնարկությունները, որոնք առաջատար են իրենց գործունեության 

ոլորտներում, 

 կրթական գործընթացի հենակետ պետք է ծառայեն գործող բիզնեսները: 

Հայրենական բիզնես-դպրոցի կրթական գործընթացի հիմնական բնութագրիչներ 

պետք է հանդիսանան` 

1. ուսուցման գործնական ուղղվածությունը` խաղեր, թրենինգներ, բիզնեսի 

զարգացման նախագծերի մշակում, / մինչդեռ «դասական» մոտեցման դեպքում 

գերակշռում են դասախոսությունները և սեմինարները, 

2. ձեռնարկատիրական գործունեության առաջատարների, որոնք ապագայում 

պատրաստ են հիմնել սեփական բիզնեսը, ձևավորմանն ուղղված կրթական 

գործընթաց/«դասական» մոտեցման դեպքում ձևավորվում են մենեջերներ, 

3. կառավարումը` որպես պրակտիկ արվեստ` հմտությունների և 

իրավասությունների ձևավորում, որը ձեռք է բերվում գիտելիքների փոխանցման, 

տեխնիկայի ուսուցման, անձնական հատկանիշների զարգացման 

միջոցով/«դասական» մոտեցման դեպքում կառավարումը դիտարկվում է  որպես 

գիտություն 

4. համագործակցություն հեռավոր և մերձավոր արտասահմանյան երկրների 

բիզնես-դպրոցների հետ: 

Ցավոք, ՀՀ բիզնես-կրթության շուկան գտնվում է իր ձևավորման սկզբնական 

փուլում և հեռու է որևէ համեմատություններից, սակայն, արդեն այն բանի գիտակցումը, 

որ բիզնես-դպրոցի հիմքի վրա կադրերի պատրաստման և վերապատրաստման 

համակարգը կլրացնի ձեռնարկատիրական գործունեության աջակցման ոլորտում 

առկա բացը, կձևավորի բիզնեսի առաջատարների շերտ,  որոնք ապագայում կկանգնեն 

սեփական գործի ղեկին և կխթանեն ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացումը 

ՀՀ-ում, արդեն կարևորագույն քայլ է ՀՀ-ում բիզնես-կրթության զարգացած շուկայի 

ձևավորման ճանապարհին:  
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