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Ներածություն 

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները (ՔՀԿ)՝ որպես որոշակի 

նպատակների և խնդիրների լուծման շուրջ համախմբված քաղաքացիական 

հասարակության խմբավորումներ, կարևոր են ինչպես ցանկացած պետության, այնպես էլ ՀՀ 

զարգացման գործում: Ըստ ՔՀԿ-ների կայունության ինդեքսի` ՀՀ-ում ՔՀԿ-ները գտնվում են 

զարգացման փուլում բոլոր ցուցանիշների համաձայն, իսկ ֆինանսական կայունությունը 

վտանգի փուլում է: Ֆինանսական միջոցների հիմնական մասը ՔՀԿ-ները ստանում են 

դրամաշնորհներից և բարեգործական նվիրատվություններից, այնինչ ձեռնարկատիրական 

գործունեությունից շատ քիչ թվով կազմակերպություններ են եկամուտ ստանում: 

2014թ. մշակված և 2017թ. ուժի մեջ մտած «Հասարակական կազմակերպությունների 

մասին» օրենքովնախատեսվում է հասարակական կազմակերպություններին 

հնարավորություն ընձեռել անմիջականորեն զբաղվել ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ: Այս դրույթըկարող է օգնել ակտիվ ՔՀԿ-ներին լուծել իրենց ֆինանսական 

խնդիրները և ապահովել ոչ միայն կայուն գործունեություն, այլ նաև կարևոր ծրագրերի 

իրականացում՝ ազատվելով դրամաշնորհներիցբարձր կախվածությունից:  

Սույն հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել են ՔՀԿ-ների մարդկային 

ռեսուրսների կառուցվածքը, ֆինանսական կառավարումը, նյութատեխնիկական բազայի 

առկայությունը, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հնարավորությունները, 

կարողությունները և ցանկությունը: Հետազոտության արդյունքում պարզ են դարձել այն 

հիմնական գործոնները, որոնց մասով կազմակերպությունները թերանում են, և որոնց 

զարգացման կարիքը զգացվում է՝ հետագայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 

զբաղվելու համար: Պարզ են դարձել նաև այն դասընթացները և խորհրդատվության 

թեմաները, որոնք կարող են ՔՀԿ-ներին օգնել հետագայում ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելուն:  

 

 

 

 

 

 

 



Հետազոտության նպատակը և խնդիրները 

Նպատակ 

Պարզել ՀՀ-ում ակտիվ գործունեություն ծավալող ՔՀԿ-ների ձեռնարկատիրական 

գործունեության կարողությունները և զարգացման կարիքները 

Հետազոտության օբյեկտ 

ՀՀ-ում ակտիվ գործունեություն ծավալող ՔՀԿ-ներն են 

Հետազոտության առարկան 

ՀՀ-ում ակտիվ գործունեություն ծավալող ՔՀԿ-ների ձեռնարկատիրական գործունեության 

հնարավորությունները և կարողություններն են 

Հետզոտության խնդիրները 

1. Բացահայտել ՔՀԿ-ների մարդկային ռեսուրսների կազմի ու կառուցվածքի պատկերը 

2. Բացահայտել ՔՀԿ-ների նյութատեխնիկական բազայի առկայությունը 

3. ԲացահայտելՔՀԿ-ների ձեռնարկատիրական գործունեության փորձը, գիտելիքները և 

հմտությունները 

4. Բացահայտել ՔՀԿ-ների ֆինանսական կառավարման կարողությունները 

5. Բացահայտել ՔՀԿ-ների`ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

պատրաստակամությունը  

1.1 Բացահայտել պատրաստակամության հիմքերն ու պատճառները 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Գրականության վերլուծություն 

Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունները և դրանց զարգացումը 

Հայաստանում 

 Քաղաքացիական հասարակությունը մեծ կարևորություն ունի ՀՀ զարգացման 

գործում:  

Քաղաքացիական հասարակությունը բավականին լայն եզրույթ է և ունի բազմաթիվ 

սահմանումներ: Առանձնացնենք Լարի Դայմոնդի քաղաքացիական հասարակության 

սահմանումը, ըստ որի այն՝ 

« […] կազմակերպված հասարակական կյանքի ոլորտ է, որը բաց է, գործում է 

կամավոր հիմունքներով, ինքնաստեղծ է, գոնե մասամբ ինքն իրեն աջակցող, պետությունից 

ինքնավար և առկա իրավական կարգին կամ մի շարք կանոններին ենթարկվող: Այն 

ընդհանուր առմամբ տարբերվում է «հասարակություն»-ից այն առումով, որ ներառում է 

քաղաքացիների, ովքեր միասնական կերպով գործունեություն են ծավալում հանրային 

ոլորտում՝ արտահայտելու իրենց շահերը, նախապատվությունները և գաղափարները 

տեղեկատվության փոխանակման, միասնական նպատակներին հասնելու, պետությանը 

որոշակի պահանջներ ներկայացնելու, պետության կառուցվածքը և գործունեությունը 

բարելավելու և պետական պաշտոնյաներին հաշվետու պահելու նպատակով»1: 

 Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունը  (ՔՀԿ) միությունների 

բազմություն է, որոնց շուրջ հասարակությունը ինքնակազմակերպվում է և որը 

ներկայացնում է հետաքրքրությունների և կապերի լայն շրջանակ: Դրանք ներառում են 

համայնքային կազմակերպությունները, տեղացիների կազմակերպությունները և ոչ 

կառավարական կազմակերպությունները2: ՔՀԿ-ները ներառում են հասարակական 

կազմակերպությունները, բարեգործական կազմակերպությունները, վստահության վրա 

հիմնված ընկերակցությունները, հիմնադրամները, շահերի պաշտպանության խմբերը, 

ազգային և միջազգային ոչ պետական միությունները, որոնք քաղաքացիական 

հասարակության սահմաններում գործող հատուկ կազմակերպություններ են3:  

                                                           
1 Լարի Դայմոնդ, Զարգացող ժողովրդավարություն. Դեպի համախմբում, Բալթիմոր և Լոնդոն` 

մեջբերված Եվգենյա Ջենի Պատուրյանի և Վալենտինա Գևորգյանի «Հայկական քաղաքացիական 

հասարակությունը վերափոխումից 20 տարի անց. Դեռևս հետկոմունիստակա՞ն» աշխատության մեջ, 

2014թ., Երևան, էջ 12: 
2 OECD, 2006, DAC Guidelines and Reference Series Applying Strategic Environmental Assessment: 

Good Practice Guidance for Development Co-operation, OECD, Paris. 
3Hutter M. B; O’Mahony J, 2004, The Role of Civil Society Organizations in Regulating Business, ESRC Centre for 
Analysis of Risk and Regulation 



 ՀՀ-ում ՔՀԿ-ները սկսել են գործունեություն ծավալել դեռևս 90-ականների վերջին, 

2000թ. սկզբից: Այս փուլում ստեղծվեցին բազմաթիվ ՔՀԿ-ներ, որոնք հիմնականում չունեին 

որևէ քաղաքականություն և սիրողական մակարդակի վրա էին: ՔՀԿ-ները ստեղծվում էին 

առավելապես տնտեսական հնարավորություններից ելնելով: Կազմակերպությունների 

հզորացմանը զուգընթաց նոր խոչընդոտներ էին ստեղծվում, որոնց ոչ բոլոր ՔՀԿ-ներն էին 

դիմակայում: Այն ՔՀԿ-ները, որոնք շարունակեցին իրենց գործունեությունը, ավելի 

նպատակային առաքելություններ սահմանեցին4: Ըստ Արդարադատության 

նախարարության տրամադրած տվյալների՝ 2015թ.-ին ՀՀ-ում գրանցված է 4320 

հասարակական կազմակերպություն, 963 հիմնադրամ և 216 իրավաբանական անձանց 

միություն5:  ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման Գործակալությունը մշակել է Քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների կայունության ինդեքսը (ՔՀԿ ԿԻ), որը 

հանդիսանում է Կենտրոնական և Արևելյան Եվրոպայի և Եվրասիայի քաղաքացիական 

հասարակության սեկտորի առաջընթացը չափող վերլուծական գործիք: ՔՀԿ ԿԻ Հայաստանի 

համար մշակվել է Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամի հետ 

միասին: Ինդեքսում ներառված են մի քանի կարևորագույն ցուցանիշներ, որոնք են ՔՀԿ 

կայունությունը, իրավական միջավայրը, կազմակերպական կարողությունները, 

ֆինանսական կայունությունը, շահերի պաշտպանությունը, ծառայությունների մատուցումը, 

ենթակառուցվածքը և հանրային ընկալումը:  

 Համեմատելով 2012 և 2014 թթ. ՔՀԿ կայունության ինդեքսները Հայաստանում՝ 

տեսնում ենք, որ չկան զգալի փոփոխություններ: Բոլոր ցուցանիշների դեպքում էլ 

կայունությունը զարգացման փուլում է՝ բացառությամբ ֆինանսական կայունությանը, որը 

վտանգի փուլում է: Առանձին տարիների ցուցանիշներին նայելով՝ կարելի է նկատել չնչին, 

սակայն դրական փոփոխություններ հանրային ընկալման, ենթակառուցվածքի, շահերի 

պաշտպանության և կազմակերպության կարողությունների ցուցանիշների մեջ:  

 

                                                           
4 Մանուկյան Մ., Դանիելյան Ի., Գիրեյկո Ռ.; Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության 
կազմակերպությունների կարողությունների զարգացման կարիքների գնահատում; Եվրոպական 

Հարևանության գործիք ՀՀ-ի համար, 2016:  
5 ՀՀ արդարադատության նախարարության իրավաբանական անձանց պետական ռեգիստրի 

գործակալության գրանցված կազմակերպությունների վիճակագրական զեկույց 
http://moj.am/storage/files/legal_acts/legal_acts_4404747911081_registr.hashvetvutyun.01.10.2015.pdf 



 

 

 

Գրաֆիկ 1: ՔՀԿ կայունության ցուցանիշները Հայաստանում 2012 և 2014 թթ.6, 7 

 

ՔՀԿ-ների ֆինանսական կայունությունը Հայաստանում 

Ինչպես բոլոր զարգացող երկրներում, այնպես էլ Հայաստանում, ՔՀԿ-ներին ուղղված 

ֆինանսական աջակցությունը մեծամասամբ գալիս է օտարերկրյա դոնոր 

կազմակերպություններից, որի արդյունքում ոլորտի զարգացումն ուղղակիորեն 

պայմանավորված է այս աջակցությամբ: Ըստ Ե.Ջ. Պատուրյանի և Վ.Գևորգյանի «Հայկական 

քաղաքացիական հասարակությունը վերափոխումից 20 տարի անց. Դեռևս 

հետկոմունիստակա՞ն» աշխատության՝ ՔՀԿ-ների 55 %-ը վերջին տարվա ընթացքում ստացել 

է դրամաշնորհ: Միջազգային և օտարերկրյա կազմակերպությունները հանդիսանում են 

դրամաշնորհների ստացման հիմնական աղբյուրը հայկական հասարակական 

կազմակերպությունների 44%-ի համար: ՔՀԿ-ների 45%-ը նշել են, որ վերջին տարվա 

ընթացքում ոչ մի դրամաշնորհ չեն ստացել, սակայն շարունակում են իրենց 

գործունեությունը: Սա խոսում է կառավարման փոփոխությունների, ինչպես նաև 

                                                           
6 2012թ. ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ-Հայաստան, 2013, ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման 

Գործակալություն և Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ:   
7 2014թ. ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ-Հայաստան, 2015, ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման 

Գործակալություն և Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ: 

Կայունությունը 

զարգացած է 

Կայունությունը 

զարգացման 

փուլում է 

Կայունությունը 

վտանգված է 



ինստիտուցիոնալացման բարձր մակարդակի մասին: ՀԿ-ների ֆինանսավորման համար 

երկրորդ աղբյուր հանդիսանում է սոցիալական ձեռներեցությունը (30%):8 

Հայաստանյան ՔՀԿ-ների կարողությունների զարգացման կարիքների գնահատման 

շրջանակներում արվել են մի քանի հիմնական դիտարկումներ, ըստ որոնց ՔՀԿ-ների 

հիմնական գործունեությունը անմիջականորեն կապված է դոնորների 

հետաքրքրություններից՝ ֆինանսական միջոցներ ներգրավվելու նպատակով: ՔՀԿ-ներն 

ունեն սահմանափակ ֆինանսական ներուժ և ազդեցություն, ֆինանսական 

թափանցիկությունը ևս ցածր մակարդակի վրա է: ՔՀԿ-ների մոտ բարձր է նաև կադրերի 

հոսունության մակարդակը: Ֆինանսական ռեսուրսներով պայմանավորված չկա հիմնական 

որակյալ աշխատակազմ: Դոնորները չափից խիստ պահանջներ և չափանիշներ են 

ներկայացնում, որոնց քիչ թվով ՔՀԿ-ներ են համապատասխանում: Սա ազդում է 

կազմակերպությունների ֆինանսական կայունության վրա: Ֆինանսավորման մյուս 

աղբյուրներն էլ բավարար չափով զարգացած չեն: Ելնելով այս ամենից անհրաժեշտ են 

կարողությունների զարգացման ծրագրեր, որոնք կլինեն տարբերակված և զարգացման 

կարիքներին համապատասխանող9:  

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոնի հետազոտությունը ևս ցույց է 

տալիս, որ ՔՀԿ-ների հիմնական խնդիրը ֆինանսական կայունությունն է: Հետազոտության 

արդյունքները ցույց են տալիս, որ հիմնադրամներն ավելի հաճախ են կիրառում 

ֆինանսական հաշվետվություններ՝ ելնելով օրենքի պահանջից: ՔՀԿ-ների մեծամասնության 

համար ֆինանսական միջոցների հայթայթումը հանդիսանում է մեծ խնդիր: ՔՀԿ-ների 44%-ը 

մեկ տարուց քիչ ժամանակահատվածի համար ունի ֆինանսական միջոցներ, ինչը ևս ցույց է 

տալիս ՔՀԿ-ների ֆինանսական կայունության ցածր մակարդակը: Այն հարցին, թե 

միջազգային դոնորների կողմից ֆինանսավորման դադարեցման դեպքում ինչպես 

կհայթայթեք ֆինանսական միջոցներ, ՔՀԿ-ների 36%-ը նշել է անհատական 

խորհրդատվական կամ ծառայությունների տարբերակը, և միայն 32 %-ն է նշել ՀԿ-ին կից 

ՍՊԸ ունենալու տարբերակը: Վերջինս խոսում է այն մասին, որ ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ ՔՀԿ-ներին ֆինանսական միջոցներով ապահովելու տարբերակը ևս 

զարգացած չէ: Հարցված ՔՀԿ-ների ընդամենը 5 %-ն է վճարել ֆինանսական կառավարման և 

                                                           
8 Եվգենյա Ջենի Պատուրյան և Վալենտինա Գևորգյան;  «Հայկական քաղաքացիական 

հասարակությունը վերափոխումից 20 տարի անց. Դեռևս հետկոմունիստակա՞ն», Թրփանջյան 

հասարակական ուսումնասիրությունների կենտրոն, Հայաստանի Ամերիկյան Համալսարան; 2014թ.; 

Երևան, Էջ 83-84 
9 Մերի Մանուկյան, Իռեն Դանիելյան, Ռոբերտ Գիրեյկո; «Հայաստանում քաղաքացիական 
հասարակության կազմակերպությունների զարգացման կարիքների գնահատում»; Եվրոպական 

հարևանության գործիք ՀՀ-ի համար, Աջակցություն Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական 

հասարակության կազմակերպությունների կարողությունների հզորացմանը, Երևան, 2016; Էջ 12-13 



վերլուծության վերաբերյալ վճարովի խորհրդատվություն ստանալու համար, իսկ 18%-ը 

անվճար հիմունքներով է ստացել նման խորհրդատվություն, ինչն ամենացածր ցուցանիշն է, 

որը բնութագրում է ՔՀԿ-ների ֆինանսական կայունությունը10:  

 

ՔՀԿ-ների ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու իրավական 

կարգավորումը 

 Հայաստանի Հանրապետությունում հասարակական կազմակերպությունների մասին 

նախորդ օրենքն ընդունվել էր 2001թ.-ին: Օրենքում չկար որևէ առանձնացված հոդված, որը 

կվերաբերվի ՀԿ-ների ձեռնարկատիրական գործունեությանը: Ըստ Հասարակական 

կազմակերպությունների մասին ՀՀ օրենքի Հոդված 4-ի (Կազմակերպության գործունեության 

սկզբունքները) 3-րդ կետի՝  

«Կազմակերպությունը ձեռնարկատիրական գործունեություն կարող է 

իրականացնել միայն առևտրային կազմակերպություններ ստեղծելու կամ դրանց 

մասնակցելու միջոցով» 11 

Ըստ այդ օրենքի արգելվում է ցանկացած տեսակի ձեռնարկատիրական 

գործունեության մեջ ուղղակի ներգրավվումը և մասնակցությունը գնումների գործընթացին: 

Ի տարբերություն ՀԿ-ների,  հիմնադրամների դեպքում նման արգելք չկա: ՔՀԿ-ներն 

ավտոմատ կերպով չեն ազատվում որևէ հարկատեսակից: Սակայն եթե իրականացվող 

ծրագիրը բարեգործական է կամ ֆինանսավորվում է միջազգային դոնորի կողմից, ՔՀԿ-ն 

կարող է դիմել մարդասիրական օգնության պետական հանձնաժողովին՝ ավելացված 

արժեքի հարկից (ԱԱՀ) ազատվելու համար: Այն ՔՀԿ-ները, որոնք ունեն 58,3 միլիոն ՀՀ-

դրամից ավել շրջանառություն, պետք է հարկ վճարեն այն նույն սկզբունքով ինչ 

տնտեսվարող սուբյեկտները: Անհատները և կորպորատիվ դոնորները չեն ստանում 

առանձնահատուկ հարկային արտոնություններ12:  

 2014 թ.-ին մշակված և 2017թ. ուժի մեջ մտած «Հասարակական 

կազմակերպությունների մասին» օրենքի առանձին օրենսդրական դրույթով սահմանվում է 

կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեությունը: Ըստ նախագծի Հոդված 8-ի 

(Կազմակերպության ձեռնարկատիրական գործունեությունը)՝ 

                                                           
10 Աննա Սարգսյան, Հեղինե Մանասարյան, Մոնիկա Շահմենենդյան, Տաթևիկ Մարգարյան, «ՔՀԿ 
ոլորտի շուկայի համապարփակ հետազոտության արդյունքները. Վերլուծական զեկույց», 

Հետազոտական ռեսուրսների կովկասյան կենտրոն, Երևան, 2015 
11 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Հասարակական կազմակերպությունների մասին, 2001 թ. 
12 2012թ. ՔՀԿ կայունության ցուցանիշ-Հայաստան, 2013, ԱՄՆ Միջազգային Զարգացման 

Գործակալություն և Քաղաքացիական զարգացման և համագործակցության հիմնադրամ, էջ 4  



1. Կազմակերպությունն իրավունք ունի իր կանոնադրությամբ սահմանված 

նպատակներին համապատասխան իրականացնել ձեռնարկատիրական 

գործունեություն, ինչպես նաև օրենքով սահմանված կարգով ստեղծել 

առևտրային կազմակերպություն կամ դառնալ նրա մասնակից:  

2. Կազմակերպությունը վարում է ձեռնարկատիրական գործունեության 

առանձնացված հաշվառում՝ դրա վերաբերյալ տեղեկությունները 

ներառելով օրենքով նախատեսված հաշվետվություններում:  

3. Կազմակերպության կողմից իրականացվող ձեռնարկատիրական 

գործունեության արդյունքում ստացված շահույթը օգտագործվում է միայն 

կազմակերպության կանոնադրական նպատակների ուղղությամբ13:  

Օրենքի նախագծում ներառված առանձին հոդվածի համաձայն հասարակական 

կազմակերպությունները հնարավորություն ունեն անմիջականորեն զբաղվելու 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ ի հավելումն առևտրային կազմակերպություններ 

ստեղծելուն և դրանց մասնակից դառնալուն:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
13 Հայաստանի Հանրապետության օրենքը Հասարակական կազմակերպությունների մասին, 

Նախագիծ, 2014 թ. 



Հետազոտության մեթոդաբանությունը 

Հետազոտության շրջանակներում կիրառվել է համալիր համախնդրի վրա 

կողմնորոշված հետազոտություն (problem-oriented research): Հետազոտությունն 

իրականացվել է՝ կիրառելով քանակական և որակական մեթոդներ: Հիմնական 

հետազոտական գործիքները, որ կիրառվել են հետազոտության շրջանակներում՝ 

կիսաձևայնացված հարցումներն են: Հարցաթերթիկները կազմված են 6 բաժիններից՝ 

տեղեկատվություն ՔՀԿ գործունեության վերաբերյալ, տեղեկատվություն կազմակերպության 

մարդկային ռեսուրսների վերաբերյալ (աշխատակազմի և կամավորների մասին), 

տեղեկատվություն կազմակերպության նյութատեխնիկական բազայի մասին, 

տեղեկատվություն կազմակերպության ֆինանսական կառավարման մասին, 

տեղեկատվություն կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման մասին, 

տեղեկատվություն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկության և 

պատրաստակամության մասին: Հարցումն անցկացնելիս կիրառվել է բազմաշերտ 

աստիճանավորված ընտրանքի մեթոդը: ՀՀ-ում գործող ՔՀԿ-ներից ընտրվել են ակտիվ 

գործունեություն ծավալող ՔՀԿ-ները, այնուհետև, պահպանելով համամասնությունը 

մարզերում` պատահականորեն ընտրվել են ՔՀԿ-ները, որոնց հետ իրականացվել են 

հարցումները: Պատահականության սկզբունքը պահպանվել է պատահական թվերի 

աղյուսակի միջոցով: Քանի որ ներկայումս Հայաստանում որևէ աղբյուրում առկա չէ ակտիվ 

գործող ՔՀԿ-ների ընդհանրական ցանկ, պատահականությամբ ընտրված ՔՀԿ-ներին 

զանգելուց հետո ճշտվել է, թե արդյոք ՔՀԿ-ներն ունեն գրասենյակային տարածք և վերջին 

տարվա ընթացքում իրականացրել են գոնե մեկ ծրագիր: Այս երկու չափանիշներին 

բավարարելուց հետո միայն ՔՀԿ-ների հետ պայմանավորվածություն է ձեռք բերվել դեմ առ 

դեմ հարցման համար: Հարցումներն անցկացվել են ՔՀԿ ղեկավարների կամ նրանց 

փոխարինող անձանց հետ (ովքեր լիարժեք տեղյակ են ՔՀԿ գործունեությունից): 

Հաշվի առնելով, որ ՀՀ-ում 2015թ. տվյալներով գործում են գրանցված 4320 

հասարակական կազմակերպություն, 963 հիմնադրամ և 216 իրավաբանական անձանց 

միություն, ժամանակային և ֆինանսական սղության պատճառով ակտիվ ՔՀԿ-ների ցանկը 

կազմվել է՝ համադրելով Կրթական հետազոտությունների և խորհրդատվությունների 

կենտրոնի կատարած քարտեզագրման արդյունքները, որտեղ ներառած են ակտիվ ՀԿ-ները և 

հիմնադրամներն ըստ մարզերի, Միջմշակութային ուսումնասիրությունների, ուսուցման և 

երկխոսության միջազգային կենտրոնի տրամադրած ՔՀԿ-ների ցանկը, որը կազմվել է՝ 

ելնելով սոցիալական ձեռներեցության դասընթացներին մասնակցելու համար դիմած ՀԿ-

ների և հիմնադրամների տվյալներից, Եվրասիա համագործակցություն հիմնադրամի 



տրամադրած թարմացված տվյալների բազաները, որոնք ընդգրկում են ակտիվ ՔՀԿ-ները՝ 

բաշխված ըստ մարզերի: Ընդհանուր առմամբ ներառվել է 800 ակտիվ ՔՀԿ-ներ, որոնցից 

կատարվելու է ընտրանքը: Հարցման մասնակից ՔՀԿ-ներն ընտրելիս հաշվի են առնվել նաև 

աշխարհագրական ընդգրկվածությունն այնպես, որ պահպանվի համամասնությունը ՀՀ 

մարզերում և Երևանում: Ակտիվ ՔՀԿ-ների ընդհանրացված ցուցակը առանձնահատուկ էր 

նաև ոլորտային բազմազանությամբ, քանզի ընդգրկում է տարբեր ոլորտներում 

գործունեություն իրականացնող ՔՀԿ-ներ: Որպես ընտրանք որոշվել է հարցմանը ներառել 

ակտիվ ՔՀԿ-ների 10,6%-ը, այն է՝ 85 ՔՀԿ:  

 Մարզ Քաղաք ՔՀԿ-ների 

ընդհանուր 

թիվ 

ՔՀԿ-ների 

տոկոսն 

ընդհանուրի 

մեջ 

ՔՀԿ-ների 

թիվը 

ընտրանքի 

մեջ 

1.  Արագածոտն Աշտարակ 27 3 3 

2.  Արարատ Արարատ, 36 4,5 4 

3.  Արմավիր Արմավիր 

Մեծամոր 

17 2 2 

4.  Գեղարքունիք Սևան 

Գավառ 

46 6 5 

5.  Կոտայք Հրազդան 36 4,5 4 

6.  Տավուշ Իջևան 

Դիլիջան 

56 7 6 

7.  Լոռու մարզ Վանաձոր 

Ստեփանավան 

100 12,5 10 

 

8.  Վայոց Ձոր Եղեգնաձոր 44 5,5 5 

9.  Սյունիք Գորիս 56 7 6 

10.  Երևան Երևան 305 38 32 

 

11.  Շիրակ Գյումրի 

Ազատան 

77 10 8 

 

 Ընդհանուր  800 100 85 

Աղյուսակ 1 

 

 

 



Տվյալների վերլուծություն 

 Վիճակագրական տվյալների վերլուծությունը և արդյունքների ներկայացումը 

կատարվել է SPSS ծրագրային փաթեթի կիրառմամբ: Տվյալների վերլուծությունը ներառում է 

նկարագրական վիճակագրություն, կորելացիոն վերլուծություն, խաչաձև աղյուսակներ:  

Հետազոտության սահմանափակումները 

 Հետազոտության սահմանափակումներից ամենակարևորը փոքր ընտրանքի 

ընտրությունն է՝ ելնելով ֆինանսական և ժամանակային սղությունից: Ընտրանքը թեև 

ներկայացուցչական չէ Հայաստանի Հանրապետության բոլոր ՔՀԿ-ների համար, 

այնուամենայնիվ աշխարհագրական և ոլորտային համամասնության պահպանումը թույլ է 

տալիս պատկերացում կազմել Հայաստանում գործող ՔՀԿ-ների ձեռնարկատիրական 

գործունեության կարողությունների և զարգացման կարիքների մասին: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Հետազոտության հիմնական արդյունքներ 

Տեղեկատվություն ՔՀԿ գործունեության վերաբերյալ 

Սոցիալական հետազոտությունն անցկացվել է 75 հասարակական 

կազմակերպությունների, 8 հիմնադրամների, 1 բարեգործական և 1 քաղաքացիական 

նախաձեռնության հետ: Ակտիվ գործող կազմակերպությունների մեծ մասը ստեղծվել է 2002 

թ.-ից ի վեր:  

 

Գրաֆիկ 2: Կազմակերպության գործունեության սկիզբը 

 

Որպես գործունեության հիմնական 3 ոլորտներ ՔՀԿ-ները նշել են մշակութային, կրթական և 

սոցիալական ոլորտները:  

Տեղեկատվություն կազմակերպության մարդկային ռեսուրսների վերաբերյալ  

Ըստ կատարված հարցումների ակտիվ ՔՀԿ-ների մեծամասնությունը (55,3%) ունի մինչև 3 

աշխատող, որի մեջ մտնում է նաև ՀԿ ղեկավարը: Ի տարբերություն աշխատողների թվի, 

կամավորների թիվն ավելի մեծ է կազմակերպություններում՝ ՔՀԿ-ների 55,3% ունի 11 և 

ավելի կամավոր: Սա խոսում է այն մասին, որ կազմակերպություններում գնահատվում և 

օգտագործվում է կամավորների ներուժը: Կամավորների մեծ թիվը կապված է նաև 

սահմանափակ ֆինանսական միջոցների հետ:  



 

  Գրաֆիկ 3: ՔՀԿ-ի աշխատակիցների թիվը           Գրաֆիկ 4: ՔՀԿ-ի կամավորների թիվը 

 Հարցված ՔՀԿ-ների 84,7 %-ն իր աշխատողներին ուղարկում է 

վերապատրաստումների: 2015թ. ընթացքում այդ ՔՀԿ-ների 54,2%-ը իր աշխատակազմի 

անդամներին 1-3 անգամ ուղարկել է վերապատրաստումների և թրեյնինգների, ինչը խոսում 

է այն մասին, որ ղեկավարների համար կարևոր է մարդկային ռեսուրսների մասնագիտական 

աճն ու զարգացումը: Չորս և ավելի անգամ վերապատրաստումների և թրեյնինգների 

մասնակցել են աշխատողների 45,8 %-ը, ինչը ևս էական ցուցանիշ կարելի է համարել՝ հաշվի 

առնելով այն փաստը, որ որոշ վերապատրաստումներ և թրեյնինգներ վճարովի կարող են 

լինել (Գրաֆիկ 5):  

Գրա

ֆիկ 5: Աշխատակազմի վերապատրաստումներ և թրեյինգներ 

 

 ՔՀԿ ղեկավարների մեծամասնությունը՝ 34,1%-ը գտնում է, որ արդյունավետ 

գործունեության համար իր աշխատողների թիվը ավելի շուտ բավարար չէ, այնինչ ընդամենը 



24,4%-ն է գտնում, որ աշխատողների թիվը լիովին բավարար է: Այսպիսի արդյունքները 

կարող են կապվել հիմնական աշխատողներ ունենալու համար անհրաժեշտ ֆինանսական 

ռեսուրսների հետ: Ավելին՝ նմանատիպ կազմակերպությունները հիմնականում 

աշխատողներ են ընդունում՝ ելնելով այս կամ այն ծրագրի կարիքներից:  

 

 

Գրաֆիկ 6: Արդյունավետ գործունեության համար աշխատողների թվի բավարարությունը 

 

Անկախ կազմակերպության աշխատողների վերապատրաստումների մասնակցելու 

փաստից, ղեկավարները հիմնականում բարձր են գնահատում իրենց աշխատողների 

կատարած աշխատանքների որակը:  

 

 Գրաֆիկ 7: Վերապատրաստումների և թրեյնինգների  

մասնակցությունը և աշխատանքների կատարման որակը 

 

Ամփոփելով կազմակերպությունների մարդկային ռեսուրսների մասին ստացված 

տեղեկատվությունը՝ նկատելի է, որ ՔՀԿ-ները ունեն քիչ թվով աշխատողներ, սակայն դրանց 

ղեկավարները բարձր են գնահատում իրենց աշխատողների աշխատանքը և բավարար են 



համարում աշխատողների թիվը արդյունավետ աշխատելու համար: Այս ամենի վրա իհարկե 

ազդում է նաև կամավորների գործոնը: Կազմակերպությունների մեծամասնությունը, 

ունենալով 11 և ավելի կամավոր, անվճար հիմունքներով օգտագործում է նրանց ներուժը:  

 

Տեղեկատվություն կազմակերպության նյութատեխնիկական բազայի մասին 

Կազմակերպությունների նյութատեխնիկական բազայի վերլուծությունը ցույց է 

տալիս, որ ակտիվ ՔՀԿ-ները աշխատանքային գործունեության համար անհրաժեշտ 

տարածք, տեխնիկա և գույք հիմնականում ունեն: Ավելին, կազմակերպությունների 8,2 % 

ունի նաև ծառայողական մեքենա: Նշված ցուցակի մեջ ամենաթանկարժեքը պրոյեկտորն է, 

ինչի հետևանքով ոչ բոլոր կազմակերպություններում է այն առկա (43,5%): Քանի որ 

պրոյեկտորը շատ դեպքերում հնարավոր է նաև վարձակալել, սա ևս խնդիր չի հանդիսանում 

ակտիվ ՔՀԿ-ների գործունեության համար:  

 

 

Գրաֆիկ 8: Կազմակերպության նյութատեխնիկական բազան 

Տեղեկատվություն կազմակերպության ֆինանսական կառավարման մասին 

ՔՀԿ-ների մեծամասնությունում ֆինանսական գործառույթներն իրականացնելիս 

(Գրաֆիկ 9) կամ ՔՀԿ-ներն ունեն կազմակերպությունում աշխատող մշտական հաշվապահ 

(37,6%) կամ ՀԿ ղեկավարն է զբաղվում այդ հարցերով (30,6%): 

 



 

Գրաֆիկ 9: ՔՀԿ ֆինանսական գործառույթներն իրականացնող մարմին 

ՔՀԿ-ների մեծամասնությունը կատարում է ֆինանսական պլանավորում (55,3%)և 

պլանների վերահսկում (64,7%) (Աղյուսակ 1):      

 

 Այո Ոչ Մասամբ 

Ֆինանսական 

պլանավորում 
55,3% 27,1% 17,6% 

Ֆինանսական 

պլանների վերահսկում 
64,7% 32,9% 2,4% 

Աղյուսակ 1: Կազմակերպությունների ֆինանսական պլանավորումը և պլանների վերահսկումը 

Ամփոփելով ՔՀԿ-ների ֆինանսական կառավարման մասին տեղեկատվությունը՝ 

կարելի է եզրակացնել, որ կազմակերպություններն իրենց ֆինանսական 

հաշվետվությունները և հաշվապահական հաշվառումը հիմնականում վստահում են 

մշտական հաշվապահին կամ հենց ՀԿ ղեկավարն է տիրապետում հաշվապահական 

գիտելիքների և ինքն է զբաղվում կազմակերպության ֆինանսական կառավարմամբ: Թեև 

տրամաբանորեն նմանատիպ կազմակերպություններին ավելի հարմար է օգտվել 

հաշվապահական ծառայություններից կամ վարձել հաշվապահ ըստ ծրագրային կարիքների՝ 

գումար խնայելու նպատակով, այնուամենայնիվ ՔՀԿ ղեկավարները նախընտրում են 

վստահել իրենց հաշվապահական հաշվառումը մեկ անձի: Կազմակերպությունները ավելի 

շատ կատարում են ֆինանսական պլանների վերահսկում, քան ֆինանսական պլանավորում, 

որը 17,6 % ՔՀԿ-ների դեպքում մասամբ է իրականացվում: Սա կարող է պայմանավորված 

լինել նաև կազմակերպության մեծությամբ և պլանավորում իրականացնելու պահանջով:  



Տեղեկատվություն կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման մասին 

 ՔՀԿ-ների 50,6%-ը չունի հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն: 

Կազմակերպությունների մեծ մասը (68,2%) հաշվապահական հաշվառումը վարում է ՖՀՍՄ-

ների (ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների) համաձայն, ինչը 

միջազգային դրամաշնորհներից օգտվող ՔՀԿ-ների համար ցանկալի է:  

 

Գրաֆիկ 10: Տեղեկություններ կազմակերպության հաշվապահական հաշվառման մասին 

 Հաշվապահական հաշվառումը վարելիս կազմակերպությունները կիրառում են 

հաշվառման երկու մեթոդներն էլ, սակայն առավել տարածված է հաշվեգրման մեթոդը 

(89,4%) կամ փոխանցումների մեթոդը (60%): Կազմակերպությունները փորձում են 

նվազագույնի հասցնել կանխիկ վճարումները կամ դրամարկղային մեթոդի կիրառությունը, 

ինչի մասին վկայում է այդ մեթոդի կիրառությունը կազմակերպությունների 60 %-ի կողմից:  

 

Գրաֆիկ 11: Հաշվապահական հաշվառումը վարելիս կիրառվող մեթոդները  

 

Հաշվեգրման մեթոդը կիրառող կազմակերպությունների մեծ մասը կիրառում է նաև 

դրամարկղային մեթոդը: Սակայն այդ կազմակերպությունների շրջանում մեծ է նաև 



դրամարկղային մեթոդը չկիրառող կազմակերպությունների թիվը: Շատ քիչ թվով 

կազմակերպություններ չեն կիրառում հաշվեգրման մեթոդը, սակայն կիրառում են 

դրամարկղային մեթոդը, ինչը կարելի է դրական համարել, քանի որ ներկայումս 

խրախուսվում է հաշվառման հաշվեգրման մեթոդի կիրառումը:  

 

 

Դրամարկղային մեթոդի 

կիրառում 

Ընդամենը Այո Ոչ 

Հաշվեգրման մեթոդի 

կիրառում 

Այո 45 31 76 

Ոչ 6 3 9 

Ընդամենը 51 34 85 

Աղյուսակ 2: Հաշվեգրման և դրամարկղային մեթոդների կիրառությունը հաշվառում իրականացնելիս 

ՔՀԿ ղեկավարների մեծ մասը բարձր է գնահատում իրենց 

փաստաթղթաշրջանառության վիճակը (50,6%-ը՝ 4, 38,8%-ը՝ 5): 

 

 

Գրաֆիկ 12: Կազմակերպության փաստաթղթաշրջանառության վիճակի գնահատում 

Ծախսերի դասակարգում կատարում է ՔՀԿ-ների 74,1 տոկոսը: Այդ ՔՀԿ-ների 52,4 %-ը 

ծախսերը դասակարգում է ըստ բնույթի, 44,4 %-ը՝ ըստ գործառույթի, իսկ 87,3 % ըստ 

ծրագրերի:  

ՔՀԿ-ների 40 %-ում իրականացվել են աուդիտորական ստուգումներ, որից 52,9 %-ի 

դեպքում այդ անցկացվել է իրականացրած ծրագրերի շրջանակներում, 26,5 %-ի դեպքում 

կազմակերպության նախաձեռնությամբ  և ֆինանսավորմամբ,  20,6%-ի դեպքում 

աուդիտորական ստուգումներն այլ պայմաններում են իրականացվել: 

Կազմակերպությունների մեծամասնությունը (57,6%) վարում է հրամանագիրք: ՔՀԿ-ների 



գերակշիռ մեծամասնությունը (90,6%) պատրաստում է ֆինանսական հաշվետվություններ, 

այն դեպքում, երբ սա պարտադիր է բոլոր կազմակերպությունների համար:  

 

 Գրաֆիկ 14: Հրամանագիրք և ֆինանսական հաշվետվություններ 

 Կազմակերպությունների մեծամասնությունը (53%) կամավորների հետ 

փոխհարաբերությունները կարարում է ըստ համապատասխան փաստաթղթավորման, 

չնայած այն փաստին, որ կամավորների և կամավորական աշխատանքների վերաբերյալ չկա 

օրենքի որևէ կարգավորում ՀՀ սահմանադրությունում և աշխատանքային օրենսգրքում: 

Ընդամենը 18%-ն է, որ մասամբ է կատարում փաստաթղթավորումը: Այս դեպքում 

հիմնականում պայմանագրեր կնքվում են միջազգային կամավորների հետ:  

53%

29%

18%
Այո

Ոչ

Մասամբ

 

Գրաֆիկ 15: Կամավորների հետ փոխհարաբերությունների փաստաթղթավորումը 

Տեղեկատվություն ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկության և 

պատրաստակամության մասին 

ՔՀԿ-ների 52%-ը ավելի շուտ ծանոթ է, իսկ 18%-ը լիովին ծանոթ է ՀԿ-ների 

ձեռնարկատիրական գործունեությունը կարգավորող օրենսդրական դաշտին:  



 

 Գրաֆիկ 13: Իրազեկվածությունը ՀԿ-ների ձեռնարկատիրական գործունեությունը 

կարգավորող օրենսդրական դաշտին 

Թեև ՔՀԿ-ների մեծամասնությունը իրազեկ է ձեռնարկատիրական գործունեությունը 

կարգավորող օրենսդրական դաշտին, դրանցից միայն 28,2%-ն ունի ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու փորձ: Սա պայմանավորված է նաև նրանով, որ 

օրենսդրությունը մինչ այժմ նպաստավոր պայմաններ չի ստեղծոել ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու համար: Բացի այդ, այդպիսի գործունեությամբ անմիջականորեն 

զբաղվելու իրավունք ՔՀԿ-ները չեն ունեցել, փաստաթղթավորումն էլ բավական բարդ 

գործընթաց է իրենից ներկայացնում: Ձեռարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու փորձ 

ունեցող կազմակերպությունների 62,5%-ը ուղղակիորեն է զբաղվել ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ, իսկ 54,2%-ը անուղղակիորեն: Անուղղակիորեն ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղված կազմակերպությունների հիմնական մասը մատուցել են 

դասընթացավարի ծառայություններ:  

 

 

 

Այո Ոչ  

Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 

ուղղակիորեն զբաղվելու փորձ 

 

Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 

անուղղակիորեն զբաղվելու փորձ 

Այո 62,5% 

15 

 

37,5% 

9 

100% 

24 

Այո 

 

54,2% 

13 

45,8% 

11 

100% 

24 

    

Աղյուսակ 3: Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ ուղղակիրորեն 

 և անուղղակիորեն զբաղվելու փորձ 

ՔՀԿ-ներն իրենց գործունեության համար անհրաժեշտ ֆինանսական միջոցները 

հիմնականում ստանում են դրամաշնորհներից, բարեգործական նվիրատվությունից, 



անդամավճարներից: Կազմակերպությունները ֆինանսական միջոցներ ստանալու այլ 

տարբերակներ ևս ունեն, որոնց մեջ գերակշռում են անձնական ներդրումները (12,9%) և 

պետական բյուջեից ստացված միջոցները (4,7%):  

 

 

Գրաֆիկ 14: Կազմակերպությունների ֆինանսական միջոցներ ստանալու բոլոր աղբյուրները 

Ձեռնարկատիրական գործունեությունից և սոցիալական ձեռներեցությունից շատ քիչ 

կազմակերպություններ են ֆինանսական միջոցներ ստանում:  

ՔՀԿ ղեկավարների մեծ մասը կամ տեղյակ են, կամ մասամբ են տեղյակ օրենքի 

նախագծով ձեռնարկատիրական գործունեությամբ անմիջականորեն զբաղվելու 

հնարավորության մասին:  

 



Գրաֆիկ 15: Իրազեկվածությունը ձեռնարկատիրական գործունեությամբ անմիջականորեն զբաղվելու 

հնարավորության ընձեռնման մասին օրենսդրական դրույթին  

 

Օրենքի նախագծին իրազեկ անձանց մեծամասնությունը կամ ավելի շուտ դրական (45,6%), 

կամ միանշանակ դրական (32,4%) գնահատական է տվել ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ անմիջականորեն զբաղվելու մասին օրենքի դրույթին: Ընդամենը 1,5%-ը 

միանշանակ բացասական և 5,9%-ը ավելի շուտ բացասական կարծիք է արտահայտել նույն 

օրենքի նախագծի վերաբերյալ, իսկ 14,7%-ը չեզոք վերաբերմունք է ցուցաբերել:  

 

 

Գրաֆիկ 16: ՀԿ-ների մասին օրենքով ձեռնարկատիրական գործունեությամբ անմիջականորեն 

զբաղվելու հնարավորության ընձեռնման մասին գնահատական 

 

Հարցված ՔՀԿ ղեկավարների 72%-ը պլանավորում է առաջիկայում զբաղվել 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ, իսկ 28%-ը՝ ոչ:  

 

 



 Գրաֆիկ 17: Առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու պլաններ 

 

Շատ կարևոր է նաև պարզել, թե որ գործոնները կարող են ազդել նման որոշման վրա: 

Քանի որ առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու պլանները իրենից 

ներկայացնում է դիսկրետ փոփոխական և տվյալ դեպքում դիտարկվելու է որպես կախյալ 

փոփոխական, ավելի նպատակահարմար է կիրառել լոգիստիկական ռեգրեսիայի երկակի 

ընտրության մոդելը: Դիտարկվել են մի շարք կարևոր անկախ փոփոխականներ, որոնք այս 

կամ այն չափով կարող են ազդել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ հետագայում 

զբաղվելու ցանկության վրա: Այդ փոփոխականներն են. Աշխատողների թվի 

բավարարությունը (1), Աշխատակազմի կատարած աշխատանքների որակը (2), 

Նյութատեխնիկական բազան /գրասենյակային տարածք/ (3), Հաշվապահական հաշվառման 

մշակված քաղաքականությունը (4), Փաստաթղթաշրջանառության վիճակը (5), 

Իրազեկվածությունը ձեռնարկատիրական գործունեությունը կարգավորող ներկայիս 

օրենսդրական դաշտին (6), Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նախկին 

փորձը (7), Իրազեկվածությունը ձեռնարկատիրական գործունեությամբ անմիջականորեն 

զբաղվելու հնարավորության ընձեռնման մասին օրենսդրական դրույթին (8), Նախագծում 

ներառված օրենսդրական դրույթի գնահատականը (9), Ձեռնարկատիրական գործունեության 

վերաբերյալ դասընթացների մասնակցության ցանկությունը (10):  

(1)Լոգիստիկական ռեգրեսիան Էական կապ ցույց չի տալիս Աշխատողների թվի 

բավարարության և առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

պլանների վրա, քանի որ P արժեքը (Sig.)>0,05-ից 

 

 

 

 

Բանաձևի մեջ մտնող փոփոխականներ 

 B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Աշխատողների թվի 

բավարարություն 
,787 ,287 7,518 1 ,006 2,198 

Հաստատուն -3,048 ,871 12,252 1 ,000 ,047 

 

(2)Աշխատակազմի կատարած աշխատանքների որակը ազդում է առաջիկայում 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու պլանների վրա, քանի որ P արժեքը 

(Sig.)<0,05-ից (0,023): B արժեքը ցույց է տալիս, որ կա դրական հարաբերակցություն և 



աշխատողների կատարած աշխատանքների որակի յուրաքանչյուր միավոր փոփոխության 

դեպքում առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու պլաններն 

ավելանում են լրացուցիչ 1,213 միավորով:  Եթե տոկոսային ցուցանիշով ցույց տանք 

փոփոխությունը, ուշադրություն պետք է դարձնենք Exp(B) (odds ratio (OR) կամ 

հավանականության հարաբերակցություն) ցուցանիշին: Այն է 3,363, որը տոկոսային 

արտահայտությամբ կլինի 77% (p= ):  

 

Բանաձևի մեջ մտնող փոփոխականներ 

df B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Աշխատակազմի կատարած 

աշխատանքների որակ 
1,213 ,533 5,177 1 ,023 3,363 

Հաստատուն -5,215 1,957 7,099 1 ,008 ,005 

 

(3) Գրասենյակային տարածքի առկայությունը որպես նյութատեխնիկական բազայի մաս ևս 

կարևոր ազդեցություն չունի  առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 

զբաղվելու պլանների վրա (P>0.05):  

 

Բանաձևի մեջ մտնող փոփոխականներ 

df B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Նյութատեխնիկական բազա 

/Գրասենյակային տարածք/ 
-,084 ,496 ,029 1 ,865 ,919 

Հաստատուն -,847 ,625 1,836 1 ,175 ,429 

 

(4) Հաշվապահական հաշվառման մշակված քաղաքականություն ունենալը ևս ոչ մի 

նշանակալի ազդեցություն չունի (P>0.05):  

 

 

Բանաձևի մեջ մտնող փոփոխականներ 

df B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Հաշվապահական 

Հաշվառման մշակված 

քաղաքականություն 

-,486 ,525 ,854 1 ,355 ,615 

Հաստատուն -,245 ,786 ,097 1 ,755 ,782 

 

(5) Կազմակերպության փաստաթղթաշրջանառության վիճակը ևս ազդում է առաջիկայում 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու պլանների վրա, քանի որ P արժեքը 



(Sig.)<0,05-ից (0,031): B արժեքը ցույց է տալիս, որ կա դրական հարաբերակցություն և 

փաստաթղթաշրջանառության յուրաքանչյուր միավոր փոփոխության դեպքում 

առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու պլաններն ավելանում են 

լրացուցիչ 0,990 միավորով կամ  տոկոսային արտահայտությամբ 79 %-ով:  

 

Բանաձևի մեջ մտնող փոփոխականներ 

df B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Փաստաթղթաշրջանառությ

ան վիճակ 
,990 ,460 4,637 1 ,031 2,691 

Հաստատուն -5,279 2,078 6,452 1 ,011 ,005 

 

(6) Իրազեկվածությունը ձեռնարկատիրական գործունեությունը կարգավորող ներկայիս 

օրենսդրական դաշտին չի ավելացնում առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 

զբաղվելու ցանկությունը (P>0.05):  

 

Բանաձևի մեջ մտնող փոփոխականներ 

df B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Իրազեկվածությունը 

ձեռնարկատիրական 

գործունեությունը 

կարգավորող ներկայիս 

օրենսդրական դաշտին 

-,090 ,282 ,102 1 ,750 ,914 

Հաստատուն -,701 ,801 ,765 1 ,382 ,496 

 

(7) Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու նախկին փորձը նշանակալի 

ազդեցությունն ունի առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

պլանների վրա, քանի որ P արժեքը (Sig.)<0,05-ից (0,014): B արժեքը ցույց է տալիս, որ կա 

դրական հարաբերակցություն և ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

յուրաքանչյուր միավոր փոփոխության դեպքում առաջիկայում ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու պլաններն ավելանում են լրացուցիչ 2,621 միավորով կամ  

տոկոսային արտահայտությամբ 93 %-ով: 

 

Բանաձևի մեջ մտնող փոփոխականներ 

df B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 



 Ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու 

նախկին փորձ 

2,621 1,061 6,097 1 ,014 13,750 

Հաստատուն -5,712 2,065 7,654 1 ,006 ,003 

 

(8) Իրազեկվածությունը ձեռնարկատիրական գործունեությամբ անմիջականորեն զբաղվելու 

հնարավորության ընձեռնման մասին օրենսդրական դրույթին ևս չի ավելացնում 

առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկությունը (P>0.05):  

 

Բանաձևի մեջ մտնող փոփոխականներ 

df B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Իրազեկվածությունը 

ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ 

անմիջականորեն զբաղվելու 

հնարավորության 

ընձեռնման մասին 

օրենսդրական դրույթին 

-,152 ,337 ,205 1 ,651 ,859 

Հաստատուն -,669 ,654 1,046 1 ,306 ,512 

 

(9) Նախագծում ներառված օրենսդրական դրույթի գնահատականը ակնհայտ ազդեցությունն 

ունի առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու պլանների վրա, քանի 

որ P արժեքը (Sig.)<0,05-ից (0,002): B արժեքը ցույց է տալիս, որ կա բացասական 

հարաբերակցություն: Ինչքան դրական է նախագծում ներառված օրենսդրական դրույթի 

մասին գնահատականը, այնքան իրատեսական են առաջիկայում ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու պլանները: Գնահատականի յուրաքանչյուր միավոր 

փոփոխության դեպքում առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

պլաններն ավելանում են լրացուցիչ 1,257 միավորով կամ  տոկոսային արտահայտությամբ 

22%-ով: 

 

Բանաձևի մեջ մտնող փոփոխականներ 

df B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Նախագծում ներառված 

օրենսդրական դրույթի 

գնահատականը 

-1,257 ,411 9,336 1 ,002 ,285 

Հաստատուն 3,972 1,613 6,067 1 ,014 53,115 

 



(10) Ձեռնարկատիրական գործունեության վերաբերյալ դասընթացների մասնակցության 

ցանկությունը նույնպես կարող է փոխել առաջիկայում ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու պլանները, քանի որ P արժեքը (Sig.)<0,05-ից (0,012): B արժեքը 

ցույց է տալիս, որ կա դրական հարաբերակցություն: Այն կազմակերպությունների 

ղեկավարները, ովքեր ցանկանում են մասնակցել այդ թեմայով դասընթացների, 

պլանավորում են առաջիկայում զբաղվել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ: զբաղվելու 

պլանները: Դասընթացներին մասնակցելու ցանկության յուրաքանչյուր միավոր 

փոփոխության դեպքում առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

պլաններն ավելանում են լրացուցիչ 1,917 միավորով կամ  տոկոսային արտահայտությամբ 

87%-ով: 

Բանաձևի մեջ մտնող փոփոխականներ 

df B S.E. Wald df Sig. Exp(B) 

 Ձեռնարկատիրական 

գործունեության 

վերաբերյալ 

դասընթացների 

մասնակցության 

ցանկություն 

1,917 ,766 6,268 1 ,012 6,800 

Հաստատուն -3,141 ,919 11,672 1 ,001 ,043 

 

Որպես հետազոտության մաս հաշվի են առնվել նաև այն գործոնները, որոնք ՔՀԿ-

ների ղեկավարները բավարար են համարում ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու 

համար: Ամենակարևոր գործոնները, որոնք ըստ ղեկավարների բավարար են 

ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու համար՝ մարդկային ռեսուրսներն են, 

ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու հմտությունները, ֆինանսական 

կարողությունների արդյունավետ կառավարումը, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 

զբաղվելու մտահղացումները: Թեև ֆոնդահայթայթման թիմը, հմտությունները և պլանը ևս 

կարևոր են ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու համար, այնուամենայնիվ ՔՀԿ-

ների ղեկավարներնայս գործոններին բարձր կարևորություն չեն տվել:  



 

 

Այն գործոնները, որոնք ըստ ՔՀԿ-ների ղեկավարների բավարար են 

ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու համար, դասակարգվել են նաև ըստ 

կարևորության և ստացվել է հետևյալ պատկերը:  

1. Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու մտահաղացումներ 

2. Ֆոնդահայթայթման պլան 



3. Ձեռնարկատիրական գործունեություն ֆինանսական միջոցներ 

4. Մարդկային ռեսուրսներ 

5. Հաշվապահական հաշվառման արդյունավետ իրականացում 

6. Ֆինանսական կարողությունների արդյունավետ կառավարում 

7. Ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու հմտություններ 

8. Նյութատեխնիկական բազա 

9. Ֆոնդահայթայթման թիմ 

10. Ֆոնդահայթայթման հմտություններ 

Ըստ այս տվյալների կարելի է եզրակացնել, որ ՔՀԿ-ները ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու համար ավելի շատ կարիք ունեն զարգացնելու իրենց 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հմտությունները, մարդկային 

ռեսուրսները, ավելի հստակցեցնել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

մտահղացումները և ֆոնդահայթայթման պլանը:  

 ՔՀԿ-ների ղեկավարները նշել են, որ կցանկանային հետևյալ թեմաներով 

դասընթացների կամ թրեյնինգների մասնակցել ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 

զբաղվելու համար՝ 

 Բիզնես պլանավորում, զարգացում, կառավարում 

 ՀԿ-ների ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու պայմաններ 

 Ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու համար ֆինանսների հայթայթում 

 Հաշվապահական հաշվառում 

 Բիզնեսում խոչընդոտների հաղթահարում 

 Բիզնես պլանների կազմում 

 Ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հիմնական հմտություններ 

 Ձեռնարկատիրությամբ զբաղվելու իրավական դաշտ 

 Մարքեթինգ 

 Առաջնորդություն 

 Ֆինանսական պլանավորում 

 Դրամաշնորհների ստացում բիզնես հիմնելու համար 

 Համագործակցության ուղիներ 

 Բանկերից ֆինանսական միջոցների ստացում 

 Ֆոնդահայթայթման հմտություններ 

 



Եզրակացություն 

 Հետազոտության արդյունքում պարզ դարձավ, որ Հայաստանյան ՔՀԿ-ները 

բարձր են գնահատում իրենց աշխատողների աշխատանքների որակը, և կարևորություն են 

տալիս աշխատակազմին վերապատրաստումների և թրեյնինգների ուղարկելուն: Նրանց 

մեծամասնությունը բավարար չի համարում աշխատողների թիվը արդյունավետ աշխատելու 

համար: Ֆինանսական ռեսուրսների սղությունից ելնելով նրանք այս բացը լրացնում են 

կամավորների աշխատանքի միջոցով, քանի որ նրանց մեծամասնությունն ունի 

կազմակերպությունում աշխատող 11 և ավելի կամավոր: Բոլոր ակտիվ ՔՀԿ-ներն էլ 

հիմնականում ունեն  հարուստ նյութատեխնիկական բազա:  Կազմակերպությունների 

ֆինանսական կառավարումը իդեալական չէ: Կազմակերպություններում ֆինանսական 

պլանավորումը, պլանների վերահսկումը թերի վիճակում է կամ առհասարակ բացակայում է: 

Չնայած սրան կազմակերպությունների մեծամասնությունն ունի մշտական աշխատող 

հաշվապահ: Կազմակերպությունների հաշվապահական հաշվառումը նույնպես ունի 

բազմաթիվ թերություններ, որոնց վրա ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելիս 

անհրաժեշտ է ուշադրություն դարձնել: Կազմակերպությունները թեև բարձր են գնահատում 

իրենց փաստաթղթաշրջանառության վիճակը, այնուամենայնիվ նրանց գրեթե կեսը չունի 

մշակված հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, չի գործում միջազգային 

ստանդարտների համաձայն, չունի մշակված ներքին հաշվապահական կանոններ: 

Ֆինանսական հաշվետվությունները ևս քիչ տոկոսով կազմակերպություններ չեն 

ներկայացնում: Կազմակերպությունների մեծ մասը ֆինանսական կայունության հետ 

խնդիրներ ունեն, քանի որ նրանց հիմնական եկամուտները ստանում են դրամաշնորհներից 

և բարեգործական նվիրատվությունից: Այն կազմակերպությունները, որոնք տեղյակ են ՀԿ-

ների մասին օրենքով ձեռնարկատիրական գործունեությամբ անմիջականորեն զբաղվելու 

ընձեռնման մասին օրենսդրական դրույթին, դրական են գնահատում այն: Սա իր 

ազդեցությունն ունի առաջիկայում ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

պատրաստակամության ու ցանկության վրա: Ավելին, աշխատակազմի կատարած 

աշխատանքների որակը, փաստաթղթաշրջանառության վիճակը, ձեռնարկատիրական 

գործունեությամբ զբաղվելու նախկին փորձը, ձեռնարկատիրական գործունեության թեմայով 

դասընթացներին մասնակցության ցանկությունը ևս ազդեցություն ունեն առաջիկայում 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու ցանկության վրա: Ձեռնարկատիրական 

գործունեություն սկսելու համար բավարար հիմնական գործոններն են մարդկային 

ռեսուրսները, ձեռնարկատիրական գործունեություն սկսելու հմտությունները, ֆինանսական 

կարողությունների արդյունավետ կառավարումը, ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 



զբաղվելու մտահաղացումները: ՔՀԿ-ները ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

համար ավելի շատ կարիք ունեն զարգացնելու իրենց ձեռնարկատիրական գործունեությամբ 

զբաղվելու հմտությունները, մարդկային ռեսուրսները, ավելի հստակեցնել 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու մտահղացումները, ֆոնդահայթայթման 

պլանը:  

Հաշվի առնելով հետազոտության արդյունքում ի հայտ եկած թերություններն ու 

բացերը, որոնք առկա են ՔՀԿ-ներում, կարելի է եզրակացնել, որ ներկայումս թեև ՔՀԿ-

ներնունեն բավական կարողություններ ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու 

համար, նրանց զարգացման համար անհրաժեշտ է դասընթացների կամ խորհրդատվության 

տեսքով տեղեկատվություն տրամադրել ձեռնարկատիրական գործունեության հետ կապված 

հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական կառավարման, ֆոնդահայթայթման, 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ զբաղվելու հմտությունների վերաբերյալ: Ի 

հավելումն, կարևոր է ուղորդել նաև մտահաղացումների հարցում՝ օգնելով ՔՀԿ-ների 

ղեկավարներին հասկանալ, թե արդյոք եկամտաբեր կարող է լինել իրենց գաղափարների 

իրագործումը, ինչպիսի մարդկային ռեսուրսներ են անհրաժեշտ գաղափարի իրագործման 

համար: Օրենսդրական դաշտի ուսումնասիրությունը և տեղեկատվության տրամադրումը ևս 

այն կարևորագույն գործոններից է, որ կարող է աջակցել ՔՀԿ-ներին զբաղվել 

ձեռնարկատիրական գործունեությամբ և ապահովել իրենց ֆինանսական կայունությունը: 

Հենց այդ կայունությունն է, որ հետագայում կարող է ապահովել կարևոր ծրագրերի 

իրականացումը՝ ուղղված ՀՀ քաղաքացիական հասարակության հզորացմանը, դերի 

բարձրացմանը և ժողովրդավար երկրի ստեղծմանը: 
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