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Սույն ու սում ա կան ձեռ նար կը հրա տա րակ վել է  Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցության 
ըն կե րության (ԳՄՀԸ) կող մից և  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տության տնտե սա կան հա մա
գոր ծակ ցության և զար գաց ման նա խա րա րության (BMZ) պատ վի րակ մամբ ի րա կա նաց վող «  Մաս
նա վոր հատ վա ծի զար գա ցու մը  Հա րա վա յին  Կով կա սում» ծրագ րի ա ջակ ցությամբ:

Գ րանց ված հաս ցե ներ՝ 
 Բոնն և Էշ բորն,  Գեր մա նիա

«  Մաս նա վոր հատ վա ծի զար գա ցու մը  Հա րա վա յին  Կով կա սում» ծրա գիր
ՀՀ, Եր ևան 0010,  Բաղ րամ յան 4/1
 Հեռ.՝   +374 (0) 10 560396
 Ֆաքս՝+374 (0) 10 589270
 Կայք՝ www.giz.de

Տպագրություն և դիզայն՝
«ԱՍՈՂԻԿ» հրատարակչության տպարանում

Խմ բագ րում՝ ԳՄՀԸի

Սույն հրա տա րա կության բո վան դա կության հա մար պա տաս խա նա տու է ԳՄՀԸ –ն:

Հ րա պա րակ ման մեջ ներ կա յաց ված կար ծիք նե րը և  եզ րա կա ցություն նե րը  հե ղի նակ նե րինն են և 
չեն ար տա հայ տում Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցության ըն կե րության (ԳՄՀԸ) տե
սա կետ նե րը:
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ  ԿՈՂՄԻՑ

 Հար գե լի դա սա խոս ներ, 

  Հա յաս տա նի մի ջին մաս նա գի տա կան կրթության ո լոր տում վեր ջին տա րի նե րին կա
տար վել են մի շարք բա րե փո խում ներ, դա սա վան դող նե րի մաս նա գի տա կան զար գաց մա
նը և կր թության բո վան դա կության փո փո խությանն ուղղ ված ջան քե րը, թերևս, ա ռանց քա
յին տեղ են գրա վում այդ գոր ծըն թա ցում: 

Ա ռա ջա տար կրթա կան հաս տա տություն ներն աշ խար հում ի րենց ու սում նա կան ծրագ
րե րի մեջ որ պես պար տա դիր ա ռար կա են նե րա ռում ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե
րի զար գա ցու մը (Entrepreneurial learning)` հաշ վի առ նե լով տվյալ հմտություն նե րի ու կա
րո ղություն նե րի օ րե ցօր ա ճող պա հան ջարկն աշ խա տա շու կա յում:  Ձեռ նար կա տի րությու նը 
և  նո րա րությու նը տնտե սա կան ա ճի հիմ նա կան խթան նե րից են, իսկ ձեռ նար կա տի րա կան 
հմտություն ներն օ րե ցօր ա վե լի մեծ պա հան ջարկ են ձեռք բե րում աշ խա տա շու կա յում:

Ն պա տակ ու նե նա լով քայ լել հա մաշ խար հա յին կրթա կան մի տում նե րին և  զար գա
ցում նե րին հա մըն թաց՝ մենք ստեղ ծել ենք սույն ձեռ նարկ ներն այն մաս նա գի տա կան 
կրթության և  ու սուց ման (ՄԿՈՒ) հաս տա տություն նե րի դա սա վան դող նե րի հա մար, ով քեր 
զբաղ վե լու են ե րի տա սարդ նե րի ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րի, այ լընտ րան քա յին 
և  նո րա րա կան մտա ծե լա կեր պի զար գաց մամբ։ Այս ա ռու մով ձեռ նար կը կա րող է ո րա կա
պես նոր ա պա գա յի կերտ ման հիմ նաս յուն դառ նալ։  

 Հի րա վի, ձեռ նար կա տի րությու նը և  նո րա րա րա կան մո տե ցում նե րը բիզ նե սում տնտե
սա կան ա ճի կար ևո րա գույն խթա նիչ ու ժե րից են. տնտե սությու նը սկսվում է բիզ նե սից, 
իսկ բիզ նե սը սկսվում է ձեռ նե րե ցից։  Հետ ևա բար, գի տե լի քա հեն տնտե սություն ու նե նա լու 
հա մար անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել ձեռ նար կա տի րա կան գի տե լիք նե րով և հմ տություն նե րով 
օժտ ված ձեռ նե րեց նե րի «բա նակ»։ 

Ծ րա գի րը կազմ վել է բազ մա թիվ փոր ձար կում նե րի հի ման վրա։ 
 Ձեռ նար կի հե ղի նակ նե րը նա խա տե սել են ա նա նուն գնա հատ ման թեր թիկ՝ դա սըն թա

ցի հե տա գա զար գաց ման և  անհ րա ժեշտ հե տա դարձ կա պի ա պա հով ման նպա տա կով։
 Ձեռ նար կի ա ռա քե լությու նը հա մա հունչ է նաև ՄԿՈՒ հա մա կար գի ա ռա քե լությա նը և 

ն պա տակ նե րին. այն ուղղ ված է լու ծե լու վե րա պատ րաստ վող նե րի կող մից հնչեց ված մի 
շարք խնդիր ներ և բ խում է ներ կա յիս շու կա յա կան տնտե սության ներ կա յաց վող պա հանջ
նե րից: 

Այս ձեռ նար կը եր կու տար վա փոր ձա ռության և  հա մառ աշ խա տան քի արդ յունք է:  Հա
մոզ ված ենք, որ այն կձևա վո րի «վաղ վա ի րա կա նությու նը» և կխ թա նի բարձր մրցու նա
կության ա պա հո վում աշ խա տա շու կա յում:

 Մենք նաև լիա հույս ենք, որ ձեռ նար կը հնա րա վո րություն կտա զար գաց նել և  կա տա
րե լա գոր ծել ու սում նա ռության գոր ծըն թա ցը՝ հասց նե լով այն ո րա կա պես նոր մա կար դա
կի, ինչ պես նաև կօգ նի ձևա վո րել այ լընտ րան քա յին մտա ծո ղություն ե րի տա սարդ նե րի 
շրջա նում։

 Մի ա ռի թով գեր մա նա ցի մի ջազ գա յին փոր ձա գե տի հետ քննար կում էինք  Գեր մա
նիա յում և  Հա յաս տա նում առ կա ի րո ղություն նե րը, մաս նա վո րա պես՝  տնտե սությու նը, 
մարդ կա յին ար ժեք նե րը և «բա րե կե ցությու նը» ձևա վո րող գոր ծոն նե րը։  Փոր ձա գե տի յու
րա քանչ յուր դրա կան օ րի նա կին հետ ևում էին մեր ար ձա գանք ներն այն մա սին, որ մենք՝ 
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հա յերս, տար բեր վում ենք, մեր ազ գա յին բնա վո րության գծերն ու ա վան դույթ ներն այլ 
վար քա գիծ են մեզ թե լադ րում։ 

Ի վեր ջո, մեր զրու ցա կիցն ե կավ հետև յալ եզ րա հանգ ման. « Մենք՝ գեր մա նա ցի ներս, 
մտա ծում ենք այդ պես, և  մեր ի րա կա նությունն այդ է:  Դուք՝ հա յերդ, մտա ծում եք այս պես, 
և  սա է  Ձեր ի րա կա նությու նը։  Գու ցե, ժա մա նակն է, որ դուք ընտ րեք, թե ինչ պի սի ի րա կա
նության մեջ եք ու զում ապ րել և  ձեր մտա ծե լա կեր պը փո խեք այդ ուղ ղությամբ։ Այն, ինչ 
դուք գի տեք, ար դեն իսկ գի տեք, և  ոչ ոք չի կա րող այն ձեր կամ քին հա կա ռակ փո փո խել։ 
Այդ դեպ քում՝ ին չո՞ւ նույն եր ևույ թին այլ տե սանկ յու նից չեք փոր ձում նա յել»։ 

 Կար ծում ենք՝ ձեռ նար կում ներ կա յաց ված նյութն ընդ հա նուր առ մամբ  Ձեզ ծա նոթ է. 
սա կայն փոր ձե՛ք ծա նո թա նալ դրան նաև մեր մեկ նա բա նությամբ։

 Մաղ թում ենք  Ձեզ հա ճե լի աշ խա տանք և   
ան մո ռա նա լի փոր ձա ռություն։

Հեղինակային փորձագիտական խումբ՝ 
Էլեն Մանուկյան, Գայանե Արզումանյան, Մարիաննա Պետրոսյան, 
Լիլիթ Հակոբյան, Անահիտ Ալեքսանյան, Տաթևիկ Գասպարյան, Աշոտ Սահրադյան

ԲԻԶՆԵՍ

մ ԻՏՔ

կրեատիվ
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FOREWORD 

Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ GmbH) 
Private Sector Development in South Caucasus Programme

The present manual has been developed and published with the support of the German Federal 
Ministry for Economic Cooperation and Development (BMZ) within the framework of the Private 
Sector Development in South Caucasus (PSD SC) programme implemented by Deutsche Gesellschaft 
für Internationale Zusammenarbeit (GIZ). The main goal of the programme is to promote economic 
development through the enhancement of private sector competitiveness. The programme supports the 
development and upgrade of Technical Vocational Education and Training (TVET) programmes that are 
essential for the private sector and promotes the involvement of private companies, as well as enhances 
the cooperation with education providers. The mentioned activities are rolled out through the study and 
adjustment and adaptation of best international practices to the local context. 

The modern business environment, where the small and medium enterprises (SME) are currently 
operating requires fast changes and continuous progress. In this dynamic and volatile environment, the 
entrepreneurship and innovation are seen as the key pillars of competitiveness that can promote the use 
of new solutions and meet the social and individual needs of SMEs. One of the primary goals of education 
is to prepare the students for their future integration in the labour market. Entrepreneurial learning in its 
turn, is aimed at promotion of selfstarter skills and creativity helping the TVET students to implement 
their projects, both in their professional and daily life. It promotes creativity and innovation, enabling the 
TVET students to define, plan and implement their own projects. TVET institutions shall further focus on 
revealing the entrepreneurial potential of the students contributing to the expansion of entrepreneurial 
experiences and innovation in the country as well as in the region. Lack of relevant educational 
programmes for TVET students as well as the incomprehensiveness of methodological guidelines on 
conduction of interactive trainings makes the process of teaching and promotion of entrepreneurial skills 
more complicated for the TVET institutions.  

Within the PSD SC programme, an educational programme for the TVET sector aimed at development 
of entrepreneurial skills has been elaborated and piloted in four selected colleges. The programme was 
built on the best practices available and developed through the multilateral collaboration, involving the 
National Centre for VET Development (NCVETD), SME Development National Centre of Armenia (SME 
DNC). The training is built upon the CEFE methodology which underlies the training practices focusing 
on the development of startup business projects. The Experts from the SME DNC and the NCVETD have 
jointly developed the educational module and piloted the mentioned module in the selected colleges for 
the students studying winemaking, tourism and precision engineering.

Development of an entrepreneurship curriculum based on the result of the pilot programme will 
contribute to introduction and promotion of entrepreneurship education with its key element for training 
of TVET teachers which is, however, still missing for the moment.

Wilhelm Hugo
Team Leader Armenia

Private Sector Development in South Caucasus Programme
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Գեր մա նիա յի մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցության ըն կե րություն (ԳՄՀԸ)  
« Մաս նա վոր հատ վա ծի զար գա ցում  Հա րա վա յին  Կով կա սում»  

ծրագ րի կող մից

 Սույն ձեռ նար կը մշակ վել և հ րա տա րակ վել է  Գեր մա նիա յի  Դաշ նա յին  Հան րա պե տության 
տնտե սա կան հա մա գոր ծակ ցության և  զար գաց ման նա խա րա րության (BMZ) պատվիրակմամբ 
ԳՄՀԸի կողմից իրականացվող «Մաս նա վոր հատ վա ծի զար գա ցում  Հա րա վա յին  Կով կա սում» 
ծրագ րի շրջա նակ նե րում: Ծ րագ րի նպա տակն է բա րե լա վել տնտե սա կան զար գա ցու մը մաս նա
վոր հատ վա ծի մրցու նա կության ա ճի մի ջո ցով: Այն աջակցում է ՄԿՈՒ ծրագ րե րի մշակ մա նը և  
ար դիա կա նաց մա նը, ո րոնք պա հանջ ված են մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից և հ զո րաց նում են մաս
նա վոր ըն կե րություն նե րի ներգ րավ վա ծությու նը և  հա մա գոր ծակ ցությու նը կրթություն մա տու ցող
նե րի հետ:  Վե րոնշ յալ գոր ծո ղություն ներն ի րա կա նաց վում են մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սիր
ման և  տե ղայ նաց ման մի ջո ցով:

 Ներ կա յիս գոր ծա րար մի ջա վայ րը, ո րում գոր ծում են փոքր և  մի ջին ձեռ նար կություն նե րը 
(ՓՄՁ), պա հան ջում է ա րագ փո փո խություն ներ և  շա րու նա կա կան զար գա ցում: Այս դի նա միկ և  
ան կան խա տե սե լի մի ջա վայ րում ձեռ նար կա տի րությունն ու նո րա րա րությու նը մրցու նա կության 
հիմքն են, ո րոնք կա րող են ընդ լայ նել նոր լու ծում նե րի կի րա ռու մը և  բա վա րա րել ՓՄՁնե րի սո
ցիա լա կան ու ան հա տա կան կա րիք նե րը: Կր թության ա ռաջ նա յին նպա տակ նե րից է նա խա պատ
րաս տել ու սա նող նե րին՝ աշ խա տա շու կա յում ներգ րավ վե լու նպա տա կով:  Ձեռ նար կա տի րա կան 
կրթությունն իր հեր թին նպա տա կաուղ ված է ու սա նող նե րի նա խա ձեռ նո ղա կա նության և  ձեռ
նե րե ցության զար գաց մա նը՝ օգ նե լով նրանց ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը թե՛ աշ խա տան քա յին 
և  թե՛ ա ռօր յա կյան քում: Այն խթա նում է ստեղ ծա գոր ծա կան և  նո րա րա կան մո տե ցում նե րը՝ տա
լով ՄԿՈՒ ու սա նող նե րին սե փա կան նա խագ ծե րը սահ մա նե լու, պլա նա վո րե լու և  կա ռա վա րե լու 
հնա րա վո րություն: ՄԿՈՒ հաս տա տություն նե րը պետք է ուղ ղեն հե տա գա ջան քերն ու սա նող
նե րի ձեռ նար կա տի րա կան նե րու ժի բա ցա հայտ մա նը մաս նա գի տա կան ու սուց ման ըն թաց քում՝ 
նպաս տե լով ձեռ նար կա տի րա կան փոր ձա րա րության ու նո րա րա րության զար գաց մանն երկ րում 
և  տա րա ծաշր ջա նում:  ՄԿՈՒ ու սա նող նե րի հա մար հա մա պա տաս խան ու սում նա կան ծրագ րե րի 
բա ցա կա յությու նը, ինչ պես նաև ին տե րակ տիվ դա սըն թաց նե րի վար ման նպա տա կով մե թո դա
բա նա կան ցու ցում նե րի ոչ լիար ժեք լի նե լը բար դաց նում են ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե
րի ու սու ցումն ու զար գա ցու մը ՄԿՈՒ հաս տա տություն նե րի հա մար:

Ծ րագ րի շրջա նակ նե րում, բազ մա կող մա նի հա մա գոր ծակ ցության շնոր հիվ  Մաս նա գի տա
կան կրթության և  ու սուց ման զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նի (ՄԿՈՒԶԱԿ) և  Փոքր և  մի ջին ձեռ
նար կություն նե րի զար գաց ման ազ գա յին կենտ րո նի (ՓՄՁ ԶԱԿ) լա վա գույն փոր ձի հի ման վրա, 
ՄԿՈՒ ո լոր տում մշակ վել և  փոր ձարկ վել է ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րի զար գաց մանն 
ուղղ ված ու սու ցում՝ չորս ընտր ված քո լեջ նե րում: Ու սուց ման հիմ քում դրվել է CEFE մե թո դա բա
նության հի ման վրա ձևա վոր ված սկսնակ բիզ նես նա խագ ծե րի մշակ մանն ուղղ ված ու սում նա կան 
ծրա գի րը: ՓՄՁ ԶԱԿի և ՄԿՈՒԶԱԿի փոր ձա գետ նե րը հա մա տեղ մշա կել են ձեռ նար կա տի րա
կան հմտություն նե րի զար գաց մանն ուղղ ված մո դու լը և  փոր ձար կել են այն ընտր ված քո լեջ նե
րում  գի նե գոր ծության, զբո սաշր ջության և ճշգ րիտ ճար տա րա գի տության մաս նա գի տություն նե րի 
ու սա նող նե րի հա մար: Ազ գա յին մա կար դա կով փոր ձարկ ման արդ յունք նե րի վրա հիմն ված ձեռ
նար կա տի րա կան ու սում նա կան ծրագ րի ձևա վո րու մը կնպաս տի ձեռ նար կա տի րա կան ու սուց ման 
ինս տի տու տի ներդր մա նը և  զար գաց մա նը, որ տեղ կար ևո րա գույն բա ղադ րիչն է հան դի սա նում 
ներ կա յումս բա ցա կա յող ՄԿՈՒ դա սա վան դող նե րի վե րա պատ րաստ ման գոր ծըն թա ցը:

 Յու լիա Ս տակ յան
Ծ րագ րի փոր ձա գետ

« Մաս նա վոր հատ վա ծի զար գա ցում  Հա րա վա յին  Կով կա սում» ծրա գիր
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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ

 Մի ջին մաս նա գի տա կան պե տա կան ու սում նա կան հաս տա տություն նե րի դա սըն թա
ցա վար նե րի հա մար նա խա տես ված այս ու սում նա կան ձեռ նար կում կի րառ ված է ե զա կի 
մե թո դա բա նություն, ո րի սկզբունքն է՝ ան կախ կրթա կան բա զա յից, գի տե լիք նե րի պա շա
րից և  փոր ձից, վե րա պատ րաստ ման մաս նակ ցին մա տու ցել անհ րա ժեշտ գի տե լիք ներ և 
 զար գաց նել նրա ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րը։ 

« Ձեռ նար կա տի րա կան հմտություն նե րի զար գա ցում» մո դու լի վե րա պատ րաստ
ման (ToT) դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րի հա մար ու սում նա կան ձեռ նար կը ա ռա ջինն է 3 
ձեռ նարկ նե րի շար քում, որ տեղ CEFE (Competency based Economies through Formation of 
Enterprises կամ  Գի տե լի քա հեն տնտե սության կա ռու ցում՝ ձեռ նար կություն նե րի ձևա վոր
ման մի ջո ցով) մե թո դա բա նության հի ման վրա նե րառ ված են գոր ծա րար մտա ծո ղության 
և  վար քագ ծի հիմ նա րար սկզբունք նե րը: Այս ճկուն մե թոդն ար դեն իսկ օգ տա գործ վել է 
ամ բողջ աշ խար հում մի շարք խիստ տար բեր խմբե րի հա մար:

CEFE մե թո դա բա նությու նը ԳՄՀԸի կող մից  Հա յաս տան ներ մուծ ված և  տե ղայ նաց ված 
ա մե նաարդ յու նա վետ գոր ծի քա կազ մե րից մեկն է։  Սա ա վե լին է, քան բիզ նես պլան գրե լու մի 
հեր թա կան մե թոդ: Այս մո տեց ման հիմ քում ըն կած են գոր ծա րար մտա ծո ղության և  վար քագ
ծի հիմ նա րար սկզբունք նե րը:  Մե թո դի հե ղի նակ նե րը հա մոզ ված են, որ ան գամ ա մե նաա ռա
ջա դեմ տեխ նո լո գիան և  մաս նա գի տա կան ի մա ցությու նը չեն փրկի բիզ նե սը ձա խո ղու մից, 
ե թե բա ցա կա յում է ձեռ նար կա տի րա կան ո գին: Եվ այս հիմ քի վրա էլ մե թո դի մաս կազ մող 
գոր ծիք նե րի մի ջո ցով քայլ առ քայլ մա տուց վում են ձեռ նար կա տի րա կան այն հմտություն ներն 
ու գի տե լիք նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են հա ջող մեկ նար կի հա մար:  Զար գա ցող երկր նե րում 
այն ու նի նաև իր ու րույն ա ռա քե լությու նը՝ ստեղ ծել ձեռ նար կա տի րա կան ո գով և  գի տե լիք
նե րով օժտ ված գոր ծա րար նե րի մի ստվար բա նակ, ո րոնք ի րենց գրա գետ գոր ծե լա կեր պով 
զգա լի ներդ րում կու նե նան տվյալ երկ րի գոր ծա րար մշա կույ թի կա յաց ման գոր ծում:

 Ներ կա յումս շատ է խոս վում գի տե լի քա հեն տնտե սության մա սին: Տն տե սությու
նը սկսվում է բիզ նե սից, իսկ բիզ նե սը, հատ կա պես փոքր և  մի ջին ձեռ նար կություն նե րը, 
սկսվում են հենց ձեռ նե րե ցից:  Հետ ևա բար, գի տե լի քա հեն տնտե սություն ու նե նա լու հա
մար անհ րա ժեշտ է ձևա վո րել ձեռ նար կա տի րա կան գի տե լիք նե րով և հմ տություն նե րով 
օժտ ված ձեռ նե րեց ներ: CEFEն  հենց այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար մշակ ված մե թո
դա բա նություն է, ո րը փաս տո րեն ձեռ նե րեց նե րի ու սուց ման և  եր կա րա ժամ կետ խորհր
դատ վության ծրա գիր է: Ծ րա գի րը կազմ վել է բազ մա թիվ փոր ձար կում նե րի հի ման վրա: 
 Հիմ նա կան խնդիրն էր սո վո րեց նել գրա գետ գոր ծել բիզ նե սի մի ջա վայ րում: Այս նպա տա
կին հաս նե լու հա մար փոր ձարկ վել են տար բեր մե թոդ ներ՝ դա սա խո սություն ներ, օ րի նակ
նե րի վեր լու ծություն ներ, մաս նա գի տա կան խորհր դատ վություն, օ րենք ներ և  ֆի նան սա
կան օ ժան դա կություն:  Սա կայն դրան ցից ոչ մեկն ա ռան ձին վերց րած զգա լի հա ջո ղություն 
չի բե րել:  Պատ ճառն այն է, որ սկսնակ ձեռ նե րեց նե րի մոտ բա ցա կա յում էր ձեռ նար կա տի
րա կան ո գին, տես լա կա նը, ի րեն որ պես ձեռ նե րեց ներ կա յաց նե լու փոր ձը, շու կա յա կան 
ի րա վի ճա կում կողմ նո րոշ վե լու և  գոր ծե լու հմտությու նը, սպա ռո ղա մետ բիզ նես կա ռու ցե
լու ու նա կությու նը և  այլն: Այս ա մե նը ձեռք բե րե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր հա մակ ցել վե րը 
նշված բո լոր մե թոդ նե րը՝ շեշ տը դնե լով դե պի գոր ծո ղություն կողմ նո րոշ ված վար ժություն
փոր ձար կում նե րի վրա, ո րոնց մի ջո ցով ա պա գա ձեռ նե րեց նե րը վե րապ րում են ի րենց կա
տա րած ձեռ նար կա տի րա կան սխալ նե րի ցա վը, ձեռք բե րում նե րի ու րա խությու նը, կա րող 
են զգալ ի րենց գի տակ ցության մեջ տե ղի ու նե ցող փո փո խություն նե րը և  ի վի ճա կի են 
փոր ձից ճիշտ եզ րա կա ցություն ներ կա տա րել: 
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Առ հա սա րակ, մե ծա հա սակ նե րի ու սու ցու մը խիստ տար բեր վում է ե րե խա նե րի ու սու
ցու մից: Այս տեղ գործ ու նենք ար դեն ձևա վոր ված մարդ կանց հետ, ով քեր ու նեն գի տե
լիք ներ, փորձ, կա յա ցած հա մոզ մունք ներ և  ցան կա ցած նոր գի տե լի քի հան դեպ բաց չեն, 
ինչ պես ե րե խա նե րը: Այս ա մե նից ել նե լով` CEFEում լայ նո րեն կի րառ վում են մե ծա հա սակ
նե րի ու սուց ման մե թոդ ներն ու գոր ծիք նե րը: Եվս մեկ կար ևոր սկզբունք է այն, որ ձեռ նե
րե ցը կա րող է շու կա յում եր կա րա ժամ կետ հա ջո ղության հաս նել միայն մեկ ու ղիով՝ բա
վա րա րե լով հա ճա խորդ նե րի պա հանջ մունք նե րը:  Հաշ վի առ նե լով սա՝ CEFEն  ձեռ նար
կա տի րա կան գոր ծու նեության կենտ րո նում գի տակ ցա բար դնում է հա ճա խոր դին և  այն 
գա ղա փա րը, որ ամ բողջ բիզ նե սը կա ռուց վում է հա ճա խոր դի շուր ջը:

Առ հա սա րակ CEFE մե թո դի գլխա վոր նպա տա կը փոքր և  մի ջին ձեռ նե րե ցության զար
գա ցումն է, ո րի ի րա գոր ծու մը կապ վում է ձեռ նե րեց նե րի կոմ պե տեն տության բարձ րաց
ման հետ: CEFEն  ձեռ նե րե ցին տա լիս է այն հիմ նա րար գի տե լիք նե րի պա շա րը, ո րոնք 
անհ րա ժեշտ են բիզ նե սի կազ մա կերպ ման հա մար:  Սա կայն, ինչն էլ ա վե լի էա կան է, ձեռ
նե րե ցի մոտ զար գաց նում է գոր ծա րար մտա ծո ղությունն ու  հատ կա նիշ նե րը:

CEFEի ևս  մեկ կար ևոր ձեռք բե րումն այն է, որ գոր ծա րար նե րը ծրագ րին մաս նակ ցե լու 
ըն թաց քում ի րենց գա ղա փա րի հա մար մշա կում են գոր ծա րար ծրա գիր, ինչն ար դեն իսկ 
բիզ նե սի հան դեպ գրա գետ մո տեց ման դրսևո րում է։  Բիզ նես պլա նի մշակ ման շնոր հիվ 
ձեռ նե րեց նե րը նաև ա ռա վե լա գույնս պատ կե րաց նում են շու կա յում առ կա ի րա վի ճա կը և 
 կան խա տե սում գոր ծա րար գա ղա փա րի ի րա գործ ման հետ կապ ված բո լոր ման րուք նե րը 
և  խո չըն դոտ նե րը:

CEFE մե թո դա բա նությու նը հիմն վում է տնտե սա գի տության տե սության և  մե ծա հա
սակ նե րի ու սուց ման մե թոդ նե րի վրա: Այս մե թո դա բա նության կենտ րո նում դրվում է ձեռ
նե րե ցի ան ձը, քա նի որ ա ռանց այն պի սի ձեռ նար կա տի րա կան հատ կա նիշ նե րի, ինչ պի
սիք են նպա տա կաս լա ցությու նը, ռիս կի դի մե լու ու նա կությու նը, ստեղ ծա գործ մտա ծե լա
կեր պը, հաս տա տա կա մությու նը, չի կա րե լի է հաս նել ձեռ նար կա տի րա կան գա ղա փար նե
րի հա ջող ի րա գործ ման:  Մե թո դա բա նությու նը հնա րա վո րություն է տա լիս դա սըն թա ցի 
ըն թաց քում վար ժեց նել և  զար գաց նել այս հատ կա նիշ նե րը։

Այս մե թո դը մաս նակ ցա յին է և  դա սըն թա ցի մաս նա կիցն ըն կալ վում է որ պես դա սըն
թա ցա վա րի գոր ծըն կեր, որն ու նի բա վա կա նա չափ սե փա կան փորձ և  գի տե լիք ներ:  Հետ
ևա բար, նպա տակ է դրվում խրա խու սել մաս նակ ցին, որ նա օգ տա գոր ծի իր փոր ձը և  դա
սըն թա ցա վա րի հետ միա սին մաս նակ ցի անհ րա ժեշտ տե սա կետ նե րի մշակ մա նը:

CEFEն  կողմ նո րոշ վում է դե պի ակ տիվ գոր ծու նեությու նը:  Մե թո դը ել նում է նրա նից, 
որ մար դը կա յուն գի տե լիք ներ է ստա նում միայն սե փա կան փոր ձի և կրկ նություն նե րի 
մի ջո ցով: Այդ իսկ պատ ճա ռով էլ մաս նակ ցի սե փա կան գոր ծու նեությունն ա ռա ջին պլա
նում է գտնվում և  այն կազ մա կերպ վում է ստեղծ ված գոր ծա րար ի րա վի ճակ նե րի և  ձեռ
նար կա տի րա կան վար ժություն նե րի մի ջո ցով:  Վար ժություն նե րի և  ի րա վի ճակ նե րի վեր
լու ծության արդ յուն քում ձեռ նե րեց նե րը ստա նում են անհ րա ժեշտ տե սա կան գի տե լիք ներ։

Ու սում նա կան ձեռ նար կի բո վան դա կությու նը նպա տա կաուղղ ված է հեշ տաց նել գոր
ծա րար գա ղա փա րից մինչև գոր ծող բիզ նես տա նող ու ղին ինչ պես դա սըն թա ցա վա րի և 
 գոր ծա րա րի, այն պես էլ՝ գոր ծա րար ծրագ րե րի հի ման վրա ո րո շում ներ կա յաց նող նե րի 
հա մար:  Ձեռ նար կի հա վել ված նե րում տրա մադր ված են լրա ցու ցիչ նյու թեր, ո րոնք կա
րող են օգ տա կար լի նել հիմ նա կան նյու թի մա տուց ման և  ըն կալ ման արդ յու նա վե տության 
բարձ րաց ման հա մար:
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Թեմա 1.  ՄԵ ԾԱ ՀԱ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ ՈՒ ՍՈՒ ՑՈՒ ՄԸ

  Թե մայի նպա տա կը: Այս գլ խում ներ կայաց վում են ան դրա գո գի կայի կամ մե ծա հա սակ
նե րի (14+ տա րի քային խմ բի) ու սուց ման հիմ նա կան դրույթ նե րը։ Ի տար բե րու թյուն ա վան
դա կան ման կա վար ժա կան ու սուց մա ն՝ այս տեղ ա ռա ջա տար դե րը պատ կա նում է վե րա
պատ րա ստ վո ղի ն։ Ա վան դա կան դա սա խո սու թյուն նե րի փո խա րեն դա սըն թա ցա վա րը գո
րծ նա կան պա րապ մունք նե րի, քն նար կում նե րի և դե րային վար ժու թյուն նե րի մի ջո ցով պե տք 
է օգ նի, որ վե րա պատ րա ստ վո ղն ա վե լաց նի, զար գաց նի ան ձնա կան փոր ձա ռու թյու նը և ձե
ռք բե րի հա մա պա տաս խան գի տե լիք ներ ու հմ տու թյուն նե ր։ Այս գլ խում դուք կծա նո թա նա ք՝

 �  մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րին և կի րառ ման ան հրա
ժեշ տու թյա նը, 

 � ֆա սի լի տա տո րի (դա սըն թա ցա վա րի) դե րե րին և դրա նց բնու թագ րե րին, 
 � դե րային վար ժու թյուն նե րին (ում հա մար են նա խա տես ված և ինչ պես կի րա ռել)։

1.1. Անդ րա գո գի կան որ պես մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման գի տու թյուն և ար վե ստ

« Ֆոր մալ կր թու թյու նը ձեզ կօգ նի գոյատ ևել,  
ինք նա կր թու թյու նը  հա ջո ղու թյուն կբե րի»:  

Ջիմ Ռոն

 Վեր ջին շր ջա նում ու սուց ման մա սին խո սե լիս ա վե լի ու ա վե լի հա ճախ ենք հան դի պում 
մե ծա հա սակ նե րի կր թու թյա նը՝ ան դրա գո գի կային, որն աշ խար հում մե ծա հա սակ նե րի կր
թու թյան ա ռա վել ար դյու նա վետ և հայտ նի մի ջոց նե րից է: 

Ա նդ րա գո գի կայի սկզ բունք նե րը տար բեր վում են ու սուց ման մեջ կի րառ վող ման կա
վար ժա կան սկզ բունք նե րից: Այս ա ռու մո վ՝ ման կա վար ժը, ով 2030 տա րի աշ խա տել է 
դպրո ցա կան հա մա կար գում, հայտն վե լով մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման մի ջա վայ րում, 
պե տք է հիմ նո վին վե րա նայի տա րի նե րի ըն թաց քում ձևա վոր ված և իր կող մից կի րառ վող 
դա սա վա նդ ման մի ջոց նե րն ու մե թոդ նե րը: 

Ա նհ րա ժե շտ է հս տակ հաս կա նալ, որ ար դեն իսկ ձևա վոր ված մաս նա գետ նե րի վե րա
պատ րա ստ ման, ու սուց ման հա մար շատ քիչ է պար զա պես տի րա պե տել նյու թին, ան հրա
ժե շտ է օժտ ված լի նել նաև բա ցա ռիկ հատ կա նիշ նե րո վ՝ լի նել ան բե կա նե լի հե ղի նա կու
թյուն և ա ռաջ նո րդ խմ բի հա մար, հան դես գալ իբրև նոր, հե ղա փո խա կան գա ղա փար նե րի 
կրող, ո րո նք կգ րա վեն և սևե ռած կպա հեն լսա րա նի ու շադ րու թյու նը: 

Ս րա հետ մեկ տեղ ան հրա ժե շտ է տի րա պե տել նաև ու սուց ման  ո րոշ սկզ բունք նե րի. 
 � Ու սուց ման գոր ծըն թա ցում ա ռա ջա տա րի դե րը պատ կա նում է վե րա պատ րաս տումն 
ան ցնո ղի ն՝ սո վո րո ղին (ոչ թե նրան, ով հան դես է գա լիս ու սու ցա նո ղի դե րում): 

 � Մե ծա հա սա կը, լի նե լով ձևա վոր ված ան հա տա կա նու թյուն, իր առջև դնում է ու սուց
ման կո նկ րետ նպա տակ նե ր՝ ձգ տե լով ան կա խու թյան, ինք նա դրս ևոր ման, և ինք
նա կա ռա վար ման:

 �  Մե ծա հա սա կը ձգ տում է հնա րա վո րի նս ա րագ կի րա ռել ու սուց ման ըն թաց քում ձե
ռք բեր ված իր գի տե լիք նե րն ու հմ տու թյուն նե րը: 

 � Ու սուց ման գոր ծըն թա ցը մե ծա պես պայ մա նա վոր վում է ժա մա նա կային, տա րա
ծա կան, կեն ցա ղային մաս նա գի տա կան, ինչ պես նաև սո ցի ա լա կան գոր ծոն նե րով, 
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ո րո նք կա րող են ինչ պես սահ մա նա փա կող, այն պես էլ օ ժան դա կող դեր խա ղալ: 
 � Ու սուց ման գոր ծըն թա ցի բո լոր փու լե րը կազ մա կե րպ վում են որ պես դա սըն թա ցա
վա րի և ու սու ցումն ան ցնո ղի հա մա տեղ գոր ծըն թաց: 

Ըն դուն ված է հա մա րել, որ մե ծա հա սակ նե րի ու սուց ման ա ռա վել ար դյու նա վետ մե
թոդ նե րից է Կոլ բի մե թո դը (David  Kolb), ո րի հա մա ձայն՝ ու սու ցումն ու նի շր ջա փու լի բնույթ 
և նե րա ռում է չո րս փուլ. 

1. Ու սու ցումն ան ցնո ղի կու տա կած պրակ տիկ փոր ձի, ինչ պես նաև կեն սա փոր ձի 
վեր լու ծու թյուն: Այս փու լում վեր լու ծու թյան են են թա րկ վում կու տա կած մաս նա գի
տա կան փոր ձի կի րառ ման մի ջո ցով ստաց վող ար դյունք նե րը: 

2. Ռեֆ լեք սի այի (անդ րա դա րձ ման) փուլ:  Ստաց ված տվյալ նե րի ի մաս տա վո րում և վեր
լու ծու թյուն, մար դու հա մար դրա նց նշա նա կու թյան վե րա բե րյալ դա տո ղու թյուն նե ր։

3.  Տե սա կան ընդ հան րա ցում նե րի փուլ: Այս փու լում ստե ղծ վում են կա պեր ձե ռք բեր
ված գի տե լի քի և առ կա փոր ձի մի ջև, ծն վում են նոր գա ղա փար ներ, և ձևա վոր վում 
են նոր մո դել ներ: 

4. Փոր ձա ռա կան (էքս պե րի մեն տալ) փծուլ: « Նոր մո դել նե րի» կի րա ռու մը գո րծ նա կա
նում, ո րի ար դյուն քում եզ րա կա ցու թյուն ներ են ար վում մաս նա գի տա կան գոր ծու
նե ու թյան ըն թաց քում դրա նց պի տա նե լի ու թյան վե րա բե րյալ: 

Գ ծա պատ կեր 1.1. Կոլ բի շր ջա փուլ

«Ա սա ինձ, և ես կմո ռա նամ, ցույց տուր, և ես կհի շեմ, թույլ տուր 
ինք նու րույն կա տա րեմ, և ես կսո վո րեմ»: 

Չի նա կան ի մաս տու թյուն

 Սո վո րե լիս մե նք մտա պա հում եք՝
1. Ունկնդ րե լով / լսե լո վ   20%
2.  Տես նե լո վ     30%
3. Լ սե լով / լսե լով և տես նե լով      50%
4. Քն նար կե լով / ար տա հայտ վե լով 70%
5.  Կի րա ռե լով /  սե փա կան փոր ձով  90%

Իմ 
փորձառությունը

Փորձ

Նոր տեսություն

Գիտակցում
Կոլբի

շրջափուլ
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 Մե ծա հա սակ նե րի լսա րա նի հետ աշ խա տե լիս ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել հո գե բա
նա կան  գոր ծըն թաց նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րո նք բնո րոշ են ու սու ցումն ան
ցնող տվյալ  խմ բին: 

 Ու շադ րու թյուն: 
 � Մե ծա հա սակ նե րը մտա պա հում են 611 հաս կա ցու թյուն/եր ևույթ, ին չի մա սին 
ան հրա ժե շտ է հի շե լ՝ նյու թե րի ընտ րու թյու նը կա տա րե լիս: 

 � Ան ցու մը մի թե մայից մյու սին ա ռա վել ար դյու նա վետ է լի նում, ե թե նոր ա ռա ջադ
րան քը հե տա քր քիր է լսա րա նի հա մար: 

 � Ա ռա վել լավ է հա ջող վում կե նտ րո նաց նել ու շադ րու թյու նը, երբ կի րառ վում են 
զգաց մուն քային ֆո նի պահ պան ման հնա րք ներ (հու մոր, ա ֆո րի զմ ներ, թևա վոր 
խոս քեր), երբ գոր ծի են դր վում ըն կալ ման տար բեր մի ջոց ներ:

 �  Նոր նյու թը մա տու ցե լիս ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել այս պես կոչ ված «եզ րա
փա կիչ խոս քի» կամ «ա ռա ջին տպա վո րու թյան» օ րեն քը, երբ բա ցատ րու թյան 
սկզ բում կամ ա մե նա վեր ջում հն չած տե ղե կատ վու թյունն ա վե լի լավ է մտա պահ
վում, քան այն, ո րը մա տուց վում է բա ցատ րու թյուն նե րի ներ կայաց ման միջ նա
հատ վա ծում:

 �  Նոր նյու թի ըն կա լումն ա վե լի ար դյու նա վետ է, ե թե այն բա ժան վում է մի քա նի 
հատ ված նե րի, յու րա քան չյու րը` 1,5 ժամ տևո ղու թյա մբ: 

 � Ա նհ րա ժե շտ է հաշ վի առ նել մե ծա հա սակ նե րի աշ խա տու նա կու թյան շր ջա փու լե
րը:  Դա սըն թա ցի սկզ բում՝ մի նչև 20 րո պե, տե ղի է ու նե նում աշ խա տան քի մեջ 
նե րգ րավ վե լու  գոր ծըն թա ցը, այդ իսկ պատ ճա ռով մա տուց վող նյու թը պե տք է 
ընկալման հա մար ա ռա վել պար զեց ված լի նի: Դրան հա ջոր դում է ա ռա վե լա գույն 
աշ խա տու նա կու թյան փու լը, ո րը տևում է  3040 րո պե: Հա ջո րդ 30 րո պե նե րին 
տե ղի է ու նե նում աշ խա տու նա կու թյան ան կում, ու շադ րու թյու նը նվա զում է: Իսկ 
վեր ջին 10 րո պե նե րը բնու թա գր վում են հո գե բա նա կան գոր ծըն թաց նե րի սպառ
մա մբ: Սա կայն, հի շե լով «եզ րա փա կիչ խոս քի» օ րեն քի մա սին, աշ խա տան քի այս 
փու լում ան հրա ժե շտ է կրկ նել այն ա մե նը, ինչ ներ կայաց վել է դա սըն թա ցի ըն
թաց քում, ին չը կօգ նի ա վե լի լավ մտա պա հել մա տուց ված նյու թը: 

1.2. Ֆա սի լի տա ցի ա: Դա սըն թաց նե րի կազ մա կե րպ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը 

« Տուր ինձ ձուկ, և ես քա ղցս կհա գեց նեմ մեկ օր, 
սո վո րեց րու ինձ ձուկ որ սալ, և ես կուշտ կլի նեմ իմ ողջ կյան քի ըն թաց քում»: 

Ար ևե լյան ի մաս տու թյուն

 Նախ քան դա սըն թացn սկ սե լը կազ մա կեր պիչ նե րը ցան կա նում են հա վաս տի ա նալ, որ 
դա սըն թա ցա վա րն օժտ ված է մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րով:  Ա ռա ջին միտ քը, որ 
ծա գում է՝ ստու գել փո րձն ու գի տե լիք նե րը: Բայց արդյո ՞ք դա սըն թա ցա վա րը պե տք է լի նի 
ա մե նա գետ, այ սի նքն` ի մա նա բո լոր հար ցե րի պա տաս խան նե րը: 

Մի պահ պատ կե րաց նե նք, թե դա այդ պես է, և են թադ րե նք, թե նման հան ճարփոր
ձա գե տին, չգի տես`ի նչ պատ ճա ռով, պե տք է այդ լսա րա նը: Բայց արդյո ՞ք նրա նե րգ րավ
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վա ծու թյու նը ցան կա ցած պա րա գայում տե ղին կլի նի, և ի՞նչ կլի նի, ե թե, օ րի նակ, իր փոր ձի 
վրա հի մն ված չա փո րո շիչ նե րը շե ղեն ներ կա նե րին ի րե նց` դե ռևս ոչ այն քան հս տակ ու
ղուց: Դա սըն թա ցա վա րը, ան շուշտ, պե տք է ու նե նա փո րձ, բայց նրա խն դի րն ա ռա նձ
նա հա տուկ է. օգ նել մաս նա կից նե րին յու րաց նել ո րոն ման գոր ծիք նե րը և դրա նց մի ջո ցով 
գտ նել նոր պա տաս խան ներ, այդ թվում նաև այն պի սին նե րը, ո րո նք ըն դա մե նը մի քա նի 
ժամ ա ռաջ տե սա նե լի կամ հայտ նի չէ ին լսա րա նում գտն վող նե րից և ոչ մե կին, նույ նի սկ 
դա սըն թա ցա վա րին: 

« Ֆա սի լի տա ցի ա» բա ռը ծա գել է to facilitate՝ օգ նել, բա ռից: Այս պես է սահ ման վում այն 
հա տուկ դե րը, որ ստա նձ նում է դա սըն թա ցա վա րը՝ հրա ժար վե լով փոր ձա գե տի դե րից հօ
գուտ օգ նա կա նի դե րի, ով ու ղեկ ցում է մաս նա կից նե րին ի րե նց սե փա կան ո րո նում նե րում: 

Դա սըն թա ցի հա մար կար ևո րա գույն ար դյուն քը մաս նա կից նե րին մաս նա գի տա կան 
հա ջող գոր ծու նե ու թյան հա մար ան հրա ժե շտ գոր ծիք նե րով զի նե լն է: Աշ խա տան քի ար
դյունք նե րը կայուն են այն դեպ քում, երբ մաս նա կի ցը գի տի՝ ինչ պես ինք նու րույն հաս նել 
դրա նց: 

Դա սըն թա ցա վարֆա սի լի տա տո րը կա րող է նա խան շել գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմ նա
կան ուղ ղու թյուն նե րն ու մե թոդ նե րը: Այս դիր քից հան դես գա լիս ա մեն ևին պար տա դիր չէ 
« ճի շտ պա տաս խան ներ» ու նե նալ, սա կայն ան հրա ժե շտ է ի մա նա լ՝ ինչ պես գտ նել դրա նք: 

Ֆա սի լի տա տո րի գլ խա վոր խն դի րը տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման գոր ծըն թա ցի 
ուղ ղոր դումն է: Այս է հիմ նա կան տար բե րու թյու նը փոր ձա գե տի դե րից: Պատ կե րա վոր 
ա սա ծ՝ փոր ձա գե տի խն դի րն է հար թել ու ղին, ցույց տալ ճա նա պար հը, ֆա սի լի տա տո րի 
խն դի րն է օգ նել ա ռա ջըն թա ցին: 

1.3. Ֆա սի լի տա տո րի դե րե րն ու դրա նց բնու թագ րե րը 

Ս տո րև ներ կայաց ված են ֆա սի լի տա տո րի տար բեր դե րե րն ու դրա նց բնու թագ րե րը: 

Ա ղյու սակ 1.1. Ֆա սի լի տա տո րի դե րե րն ու դրա նց բնու թագ րե րը 

Մե նե ջեր/
 Կա ռա վա րիչ

Դա սա խոս/  
Ու սու ցիչ

Դա սըն թա ցա
վար/ Թ րեյ ներ Խո րհր դա տու Մո դե րա տոր/

 Խոս նակ Դի տո րդ

Վեր լու ծում է 
հնա րա վո րու
թյուն նե րը, իր 
վրա պա տաս խա
նատ վու թյուն է 
վե րց նում և ո րո
շում ներ է կայաց
նում

Փո խան ցում 
է իր գի տե
լիք նե րը

Գոր ծում է, 
աշ խա տում է 
հմ տու թյուն
նե րի և ո րա
կա վոր ման  
բա րձ րաց ման 
ուղ ղու թյա մբ 

Տ րա մադ րում է 
խո րհր դատ վու
թյուն տար բեր 
դեպ քե րի, գոր
ծըն թաց նե րի 
վե րա բե րյալ 

Քն նար կում
նե րի և / կամ 
ո րո շում նե րի 
ըն դուն ման 
ըն թաց քում 
ակ տիվ դի րք 
չի զբա ղեց
նում 

Հետ ևում է 
և այ նու հետ 
ներ կայաց
նում է իր 
դի տար կում
նե րը 

Պ լա նա վո րում է 
ռազ մա վա րու
թյու նը և մշա կում 
գոր ծո ղու թյուն նե
րի պլա նը 

Պ լա նա վո
րում է դա
սըն թա ցը

Պ լա նա վո
րում է սե մի
նար նե րը

Գի տե լիք ներ է 
հա ղոր դում

Կոոր դի նաց
նում է

Դի տար
կումներ է 
կա տա րում
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Մե նե ջեր/
 Կա ռա վա րիչ

Դա սա խոս/  
Ու սու ցիչ

Դա սըն թա ցա
վար/ Թ րեյ ներ Խո րհր դա տու Մո դե րա տոր/

 Խոս նակ Դի տո րդ

Ղե կա վա րում,  
ուղ ղոր դում է 
գոր ծըն կեր նե րին

Մ շա կում 
և օգ տա
գոր ծում է 
ու սուց ման 
օ ժան դակ 
նյու թե րը

Մ շա կում և 
կի րա ռում է 
տա րա տե սակ 
մե թոդ ներ

Փոր ձա ռու է Ուղ ղոր դում 
է խմ բային 
քն նար կում
նե րը 

Լ րաց նում 
է դի տո ղու
թյուննե րը 
(ա ռա ջա րկ
նե րը)

Քա ջա լե րում և 
խրա խու սում է 
ան ձնա կազ մին

Խ րա խու սում 
(քա ջա լե
րում) է մաս
նա կից նե
րին, քննար
կում ներ է 
ծա վա լում և 
մղում է լսա
րա նին նո րը 
սո վո րե լուն

Քա ջա լե րում 
է մաս նա
կից նե րին,  
ստեղ ծում է 
խթան ներ և 
ա պա հո վում  
ար դյու նա
վետ հա ղոր
դակ ցու թյուն

Օ ժան դա կու
թյուն է ցույց 
տա լիս, ակ տի
վո րեն օգ նում է 
կամ էլ մշա կում 
է իր սե փա կան 
լու ծում նե րը

Ն պաս տում 
է խմ բի ան
դամ նե րի 
մի ջև ար
դյու նա վետ 
հա ղոր դակ
ցությա նը և 
մո տի վաց
մա նը

Գոր ծում է 
որ պես  խմ
բի հայե լի՝ 
ներ կայաց
նե լով իր 
զգա ցո ղու
թյուննե րը և 
տպա վո րու
թյուն նե րը

Աշ խա տա կից նե
րի/ ան ձնա կազ մի 
ընտ րու թյուն և 
հա վա քագ րում

Ու սում նա
մե թոդա կան 
նյու թե րի օգ
տա գոր ծում՝ 
ու սու ցու մը 
հեշ տաց նե լու 
նպա տա կով

Ցու ցադ րում 
է հմ տու թյուն
նե րը

Կա նո նա
կարգում է 
քն նար կում
նե րը 

Հա մա գոր ծակ
ցում է գոր ծըն
կեր նե րի և  ան
ձնա կազ մի հետ

Բա ցատ  
րում է 

Օ ժան դա կում 
է ի րա կան 
մո դել նե րի 
նմա նա տի
պը ստեղ ծե լու 
գոր ծըն թա ցում 

Ձ ևա վո րում 
է փոխ հա մա
ձայնու թյուն

Ընդ հան րաց
նում է  ու սուց
ման հիմ նա
կան մի ա վոր
նե րը (Learninig 
points)

O ժան դա կում  
է ո րո շում նե
րի ըն դուն
մա նը 

Ներ կայաց
նում է եզ րա
կա ցու թյուն
նե ր՝ դրա նց 
հե տա գա 
կի րառ ման 
նպա տա կով

Խ թա նում է 
խն դիր նե րի 
լուծ ման գոր
ծըն թա ցը

Վե րա հս կում 
(контроллинг)

Ա պա հո վում է 
վար ժու թյուն
նե րի ի րա կա
նա ցու մը

Ընդ հան րաց
նում  է
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Մե նե ջեր/
 Կա ռա վա րիչ

Դա սա խոս/  
Ու սու ցիչ

Դա սըն թա ցա
վար/ Թ րեյ ներ Խո րհր դա տու Մո դե րա տոր/

 Խոս նակ Դի տո րդ

Գ նա հա տում է 
ա ռա ջըն թա ցը, 
խրա խու սում  է, 
պատ ժում է

Ս տու գում է  
(քն նում է)

Ա պա հո վում է 
լսա րա նի ակ
տի վու թյու նը

Հաշ վե տու  
մի ա վոր

Գ նա հա տում 
է սեմի
նար նե րը 
և ու սուց
ման ա ռա
ջընթացը

Գ նա հա տում 
է սե մի նար նե
րը և ու սուց
ման ա ռա ջըն
թա ցը

Մի ջամ տում է 
ան ձնա կազ մի 
շր ջա նում կո նֆ լի
կտ նե րի դեպ քում

Ժա մա նակ 
առ ժա մա նակ  
մո դե րաց նում 
է ար ձա գա նք
նե րը 

Մի ջամ տում 
է մի այն խի
ստ վտան գի 
դեպ քում

Հա մա րում է ի րեն 
ո րո շում ներ ըն
դու նող

Ի րեն ընդ
հա նուր լսա
րա նից ա վե
լի գի տակ է 
հա մա րում

Հա մա րում է 
ի րեն մե կը, ով 
գի տի ա վե
լին և ա վե լի 
շատ բա նի է 
ու նակ, քան 
ու սում նա ռող
նե րը, բայց 
միև նույն 
ժա մա նակ 
դի տար կում է 
ի րեն որ պես 
գոր ծըն կեր, 
ով ընդ գրկ
ված է հա մա
տեղ ու սուց
ման գոր ծըն
թա ցում  

Հա մա րում է, 
որ ինքն ա վե լին 
գի տի և ա վե
լի շատ բա նի 
է ու նակ, քան  
պատ վի րա տուն

Ի րեն և մնա
ցած մաս նա
կից նե րին 
հա վա սար է 
դի տում

Հա մա րում  
է ի րեն չե
զո ք՝ գոր
ծո ղու թյուն
նե րում կամ 
քն նար կում
ներում 

1.4. Դե րային վար ժու թյուն ներ: Ում հա մար են նա խա տես ված և ինչ պես կի րա ռե լ

 Ի՞ նչ է դե րային վար ժու թյու նը :
Ու սուց ման նպա տա կով կի րառ վող դե րային վար ժու թյուն նե րն ի րա կան մո դել նե րի նմա

նա կում ներ են, որ տեղ դա սըն թա ցի մաս նա կից նե րից պա հա նջ վում է հան դես գալ այն պի սի 
ի րա վի ճա կում կամ պայ ման նե րում, ո րո նք ար դի ա կան են վե րա պատ րա ստ վո ղի հա մար: 

 Դե րային վար ժու թյան նպա տա կը: 
Դե րային վար ժու թյու նը ար ժե քա վոր գոր ծիք է դա սըն թա ցա վա րի հա մար: Այն կա րող 

է ա պա հո վել  լսա րա նի մաս նակ ցու թյու նը, նե րգ րավ վա ծու թյու նը, ինչ պես նաև «ակ տիվ 
ու սուց ման» հնա րա վո րու թյու նը: Մաս նա կից նե րը հայտն վում են ի րա կան կյան քից վե
րց ված ի րա վի ճակ նե րի մեջ, ո րո նք կա րող են ա ռա ջա նալ ի րա կան կյան քում՝ գտն վե լով 
պա շտ պան ված մի ջա վայ րում: Մաս նա կից նե րի կող մից դրս ևոր վող վար քա գի ծը, խոս քը 
և զգաց մունք նե րը հի մք են ծա ռայում ինք նագ նա հատ ման, ինչ պես նաև դի տո րդ նե րի և 
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դասըն թա ցա վա րի ար ձա գա նք նե րի հա մար: Այս տե ղից նրա նք կա րող են դա սեր քա ղել, 
թե վար քագ ծի ո՛ր դրս ևո րում նե րը, ո՛ր խոս քե րը և մո տե ցում նե րն են ար դյու նա վետ: Կա
րող են սխալ ներ գոր ծե լ՝ ա ռա նց ռիս կի դի մե լու: 

Դե րային վար ժու թյուն նե րը մաս նա կից նե րին հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ստա նա
լու գոր ծըն կեր նե րի, դա սըն թա ցա վա րի օբյեկ տիվ ար ձա գա նքն ի րե նց գոր ծո ղու թյուն նե րի 
վե րա բե րյալ: Նրա նք հնա րա վո րու թյուն են ստա նում ի մա նա լու, թե ինչ են տես նում, լսում 
ու րիշ նե րը, և ինչ պես է ըն կալ վում ի րե նց վար քա գի ծը ու րիշ նե րի կող մի ց։

 Ե ՞րբ կի րա ռել դե րային վար ժու թյուն նե ր:
 Դե րային վար ժու թյուն նե րն ա ռա վել ար դյու նա վետ մի ջա վայր են հան դի սա նում դեմ առ 

դեմ հա ղոր դակ ցու թյան հմ տու թյուն նե րը զար գաց նե լու հա մար. դա սըն թա ցի մաս նա կից նե
րը յու րաց նում են մա րդ կա նց հետ շփ վե լու և խն դիր նե րի հետ աշ խա տե լու մե թոդ նե րը: 

Դա սըն թա ցա վա րի հա մար դե րային վար ժու թյուն նե րը լավ գոր ծիք են մաս նա կից նե
րին դա սըն թա ցին  ակ տի վո րեն ու ին տեն սիվ նե րգ րա վե լու հա մա ր՝ օգ նե լով վեր ջին նե րիս 
գի տե լիք քա ղել ա վե լի ակ տիվ և մաս նակ ցային ե ղա նա կով:  

1.5. Ու սուց ման ցի կլ (շր ջա փուլ): Վար ժու թյուն նե րի վեր լու ծու թյան տեխ նի կա ն

 Վար ժու թյուն նե րի վեր լու ծու թյան հա մար խոր հուրդ է տր վում օգտ վել ու սուց ման ցիկ
լից (գծ. 1.2): 

  

Գ ծա պատ կեր 1.2. Ու սուց ման ցի կլ

 Փուլ 1. « Գոր ծո ղու թյուն». խա ղի ան ցկա ցում
 Դա սըն թա ցա վա րը ստեղ ծում է ու սուց ման մի ջա վայր: 
Դա սըն թա ցա վա րը շր ջա նակ ներ է սահ մա նում, որ պես զի մաս նա կից նե րը կա րո ղա

նան սահ ման ված տա րա ծու թյան մեջ վե րապ րել տվյալ փոր ձը: Ձևա վոր վում է մի մի ջա
վայր, որ տեղ ամ բող ջա կան, լի ար ժեք տե ղե կատ վու թյու նը բա ցա կայում է, քա նի որ այն 
ի րա կան ի րա վի ճա կի ար տա ցո լումն է: 

Այս փու լում մաս նա կի ցը զար գաց նում է պլա նա վոր ման, ի րա կա նաց ման, ինք նա կա
ռա վար ման, հա մա կա րգ ման հմ տու թյուն նե րը, կո նֆ լի կտ նե րը հար թե լու ու նա կու թյու նը: 

Փուլ 2. Հույ զե րի/զ գաց մունք նե րի վեր հա նում և դրա նց հետ աշ խա տա նք 
Դա սըն թա ցա վա րը ձևա վո րում է հե տա գա ու սուց ման հա մար ան հրա ժե շտ հույ զե րի, 

զգաց մունք նե րի ար տա հայտ ման « տա րա ծք»: Հույ զե րը դժ վա րաց նում են բո վան դա կու
թյան վեր լու ծու թյան աշ խա տա նք նե րը: 
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Մաս նա կից նե րը յու րաց նում են այն գի տակ ցու մը, որ մար դու մոտ գե րիշ խո ղը հույ
զե րն են:

 Մաս նա կից նե րը սո վո րում են ար տա հայ տել ի րե նց զգաց մունք նե րը և պար զել այ լոց 
զգաց մունք նե րը:

 Փուլ 3. « Փաս տե րի հրա պա րա կում» 
Դա սըն թա ցա վա րի հա մար կար ևոր է կա րո ղա նալ վե րա կա նգ նել այն փաս տե րը, ո րո

նք տեղ են գտել վար ժու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քում: Փաս տե րի վե րա կա նգ նու մը 
կար ևոր է, որ պես զի վեր լու ծու թյուն նե րը և եզ րա կա ցու թյուն նե րը լի նեն ի րա տե սա կան և 
հի մն վեն նրա վրա, ինչ ի րա կա նում տե ղի է ու նե ցել: 

Այս փու լը մաս նա կից նե րին նա խա պատ րաս տում է հա ջո րդ փու լի հա մար:  
Փուլ 4. « Վեր լու ծու թյուն» 
Այս փու լում ի հայտ են գա լիս մաս նա կից նե րի բո լոր կան խա կալ մո տե ցում նե րը, ար

դա րա ցում նե րը: Դա սըն թա ցա վա րը ստեղ ծում է « տա րա ծու թյուն», որ տեղ մար դիկ կկա
րո ղա նան նկա տել և քն նա դա տել, վեր լու ծել և հա մե մա տել գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ դրս ևոր
ված տար բեր մո տե ցում նե րի մի ջև: 

Մաս նա կից նե րը զար գաց նում են ի րա վի ճա կին « կող քից հայա ցք նե տե լու» և եզ րա կա
ցու թյուն ներ ա նե լու ու նա կու թյու նը: 

Դա սըն թա ցա վա րի հա մար կար ևոր է կա րո ղա նալ « դուրս բե րել» և կա ռա վա րել մաս
նա կից նե րի ար ձա գա նք նե րը: 

Փուլ 5. «Ը նդ հան րա ցում» 
Կար ևոր է դա սըն թա ցա վա րին ըն ձե ռել եզ րա կա ցու թյուն նե րն ընդ հան րաց նե լու, դրա

նք  այլ ի րա վի ճակ նե րի և ընդ հա նուր սկզ բունք նե րի վրա տա րա ծե լու հնա րա վո րու թյուն:
 Դա սըն թա ցա վա րն աշ խա տում է մաս նա վո րից դե պի ընդ հա նու րը սկզ բուն քով: 
Փուլ 6. « Կի րա ռում»
 Դա սըն թա ցա վա րը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում մաս նա կից նե րին վեր լու ծել և ո րո

շել, թե գո րծ նա կա նում որ տեղ կա րող են կի րառ վել նշ ված եզ րա կա ցու թյուն նե րը: 
Ու սուց ման ցիկ լի օգ նու թյա մբ վեր լու ծու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ո րա կն ու ար դյու նա վե տու թյու

նը բա րձ րաց նե լու հա մար հար կա վոր է յու րա քան չյուր փու լում ճի շտ հար ցադ րում նե րով դի մել խմ բին: 

1.6. Ար դյու նա վետ ար ձա գա նք ման (feedback) հիմ ա կան կա նոն նե րը

 Դե րային վար ժու թյուն նե րի հնա րա վոր թե րու թյուն նե րը
 Դե րային վար ժու թյուն նե րի հիմ նա կան թե րու թյունն այն է, որ դրա նք կա րող են քն նա

դա տու թյան տե ղիք տա լ՝ ի րա կա նու թյու նից հե ռու լի նե լու պատ ճա ռով: Փո քր է հա վա նա
կա նու թյու նը, որ դե րային վար ժու թյուն նե րը կա րող են ճշգր տո րեն ար տա ցո լել այն բո լոր 
դժ վա րու թյուն նե րը, ո րո նք ծա գում են ի րա կան աշ խա տան քում: Ուս տի դրա նք կա րող են 
քն նա դատ վել պար զու նակ լի նե լու հա մար և կո րց նել վս տա հու թյու նը: 

Դե րային վար ժու թյուն նե րի ան ցկաց ման հետ կապ ված հա ջո րդ մտա հո գու թյունն այն 
է, որ շատ մար դիկ չեն ցան կա նում հան րու թյան առջև ան խե լք եր ևալ կամ հրա պա րա
կայ նո րեն սխալ ներ գոր ծել: Այս մտա վա խու թյուն նե րից կա րե լի է ձեր բա զատ վել մի այն 
այն դեպ քում, ե թե ա պա հով վում է բո լո րի նե րգ րավ վա ծու թյու նը, և ե թե յու րա քան չյուր ոք 
հնա րա վո րու թյուն ու նի մաս նակ ցե լու գոր ծըն կեր նե րի վար քագ ծին ար ձա գան քե լու գոր
ծըն թա ցին: Դա սըն թա ցա վա րը, ո րը ծա նոթ է այս խնդ րին, հեշ տու թյա մբ կա րող է ստեղ
ծել փո խա դա րձ ա ջակ ցու թյան մթ նո լո րտ: 
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Դե րային վար ժու թյուն նե րի՝ որ պես ու սուց ման գոր ծի քի, ար դյու նա վե տու թյու նը կախ
ված է ար ձա գա նք նե րի ո րա կից: Ար ձա գան քը պե տք է լի նի կա ռու ցո ղա կան: Դրա կան և 
լավ ուղ ղո րդ վա ծ՝ քն նա դա տու թյուն չհա մար վող ար ձա գա նք նե րը կա րող են ամ րա պն դել 
թի մային աշ խա տան քը, սեր մա նել վս տա հու թյուն, ընդ գծել բա րե լավ ման կո նկ րետ ո լո րտ
նե րը: Նման ար ձա գա նք նե րը հեշ տու թյա մբ են ըն դուն վում: 

Ար դյու նա վետ ար ձա գա նք ման հիմ նա կան կա նոն նե րը
 �  Փոր ձեք ար ձա գան քու մը վե րա ծել դրա կան գոր ծըն թա ցի և փոր ձա ռու թյա ն։
 �  Նախ քան կար ծիք հայտ նե լը, գնա հա տա կան տա լը հի շեց րեք ինք նե րդ ձեզ, թե որն է 

այս գոր ծըն թա ցի նպա տա կը: Ար ձա գա նք ման, կար ծի քի ար տա հայտ ման նպա տա կն 
ի րա վի ճա կի կամ գոր ծու նե ու թյան բա րե լա վումն է: Դուք դրան չեք կա րող հաս նե լ՝ լի
նե լով չա փա զա նց կտ րուկ, քն նա դա տող և ագ րե սիվ: 

 � Սա ա մեն ևին չի նշա նա կում, որ մշ տա պես պե տք է դրա կան կար ծիք ներ հայտ նել: Տեղ 
կա նաև քն նա դա տու թյան, ան գամ վր դով մուն քի ար տա հայտ ման հա մար, երբ ինչոր մե
կը, օ րի նակ, պատ շաճ ու շադ րու թյա մբ չի լսում ձեզ: Սա կայն դա պե տք է կի րա ռել շատ 
հազ վա դեպ: Հնա րա վոր է շատ ա վե լի ին հաս նել, ե թե դրա կան մո տե ցում դրս ևո րեք և 
ու շադ րու թյու նը կե նտ րո նաց նեք բա րե լա վում նե րի վրա: Օգտա գոր ծեք այն պի սի գոր ծիք
ներ, ինչ պի սին է, ո րը կօգ նի գտ նել հա վա սա րա կշ ռու թյու նը (LosadaRatioի հիմ քում ըն կած 
վի ճա կագ րու թյու նը ներ կայումս կաս կա ծի տակ է առն վում,  սա կայն սկզ բուն քը՝ ոչ):  

 � Ար ձա գան քեք ժա մա նա կին: 
 � Որ քան շուտ ար ձա գան քեք խնդ րին, այն քան լավ: Ար ձա գա նք ման, կար ծիք ներ կայաց

նե լու ի մաս տը որ ևէ մե կին ա նա կն կա լի բե րե լը չէ, ուս տի որ քան շուտ ար ձա գան քեք, 
այն քան այն ա վե լի սպաս ված կլի նի: 

 � Նա խօ րոք պատ րաս տեք ձեր դի տո ղու թյուն նե րը: 
 � Ան շուշտ, պե տք չէ գրա վոր մի ողջ ար ձա նագ րու թյուն ըն թեր ցել, սա կայն ան հրա ժե շտ 

է հս տակ պատ կե րաց նել, թե ինչ եք պատ րա ստ վում ա սել: Սա օգ նում է կե նտ րո նա նալ 
և չշեղ վել բուն հար ցե րից: 

 � Մտ քե րի հս տակ ար տա հայ տում:
 � Հս տակ ար տա հայ տեք, թե ինչն է ան հրա ժե շտ բա րե լա վել: Սա թույլ կտա փաս տե րից 

չշեղ վել և նվա զեց նել ա նո րո շու թյու նը: Ե թե որ ևէ մե կին ա սում եք, որ նա ոչ պրո ֆե սի ո
նալ վար քա գիծ է դրս ևո րել, ա պա հս տա կեց րեք, թե ինչ է դա նշա նա կում: Նշա նա կո:ւմ 
է արդյոք, որ վեր ջի նս չա փա զա նց աղմ կոտ էր, բա րձր էր խո սում, չա փից ա վե լի ըն կե
րա կան և սի րա լիր էր, ան փույթ կամ թեթ ևա միտ էր, թե՞ հա գու կա պը լա վը չէր: 

 � Մի՛ շեղ վեք ձեր սե փա կան փոր ձից. ե թե սկ սեք գնա հա տա կան ներ տա լ՝ հի մն վե լով ու
րիշ նե րի կար ծիք նե րի վրա, շատ շու տով կհայտն վեք ան կայուն դիր քում: 

 � Հ րա պա րա կայ նո րեն մի՛ քն նա դա տեք: 
 � Հ րա պա րա կային դր վա տան քը ե րախ տա գի տու թյա մբ է ըն դուն վում, մի նչ դեռ հրա պա

րա կային քն նար կու մը՝ ոչ: Ա ռա նձ նաց րեք մի ա պա հով վայր, որ տեղ կա րող եք խո սե լ՝ 
վս տահ լի նե լով, որ ձեզ ոչ ոք չի ընդ հա տի և չի լսի: 

 � Գ նա հա տեք պահ ված քը և/ կամ վար քա գի ծը, ոչ թե ան ձին:
 �  Մար դը սխա լա կան է: Մե նք բո լո րս էլ սխալ ներ ենք գոր ծում: Կար ևոր է հի շել, որ պահ

ված քով չպե տք է դա տել մար դուն: Ե թե մե կն ինչոր ան միտ բան է ա նում, դա ա մեն ևին 
չի նշա նա կում, թե նա ան խե լք է: Ար ձա գա նք նե րը, ո րո նք միտ ված են օ ժան դա կե լուն, հի
մն վում են վար քագ ծի և փաս տե րի վրա, ոչ թե ան ձնա վոր ման կամ են թադ րու թյուն նե րի: 
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 � Օգ տա գոր ծեք «Ես»ով սկս վող նա խա դա սու թյուն նե ր։ 
 � Ար ձա գան քը ներ կայաց րեք ձեր սե փա կան դի տան կյու նից: Այս պես կկա րո ղա նաք խու

սա փել մար դուն պի տա կա վո րե լուց: Օ րի նա կ՝ «Ե րեկ Դուք ան նր բան կատ գտն վե ցիք» 
ա սե լու փո խա րեն կա րող եք ա սել. «Ես վր դով ված ու վի րա վոր ված է ի, երբ Դուք ղե կա
վա րի ներ կայու թյա մբ քն նա դա տե ցիք իմ հաշ վետ վու թյու նը»: 

Գծապատկե 1.1. LosadaRatio վեր լու ծու թյուն նե րի մատ րի ցա 

 �  Սահ մա նա փա կեք ձեր կող մից ներ կայաց վող դի տար կում նե րի քա նա կը:
 �  Կար ծիք նե րի, ար ձա գա նք նե րի ներ կայաց ման փու լում եր կու խնդ րից ա վե լի պե տք 
չէ քն նար կել: Ա վել թվով խն դիր ներ ար ծար ծե լու դեպ քում մեծ է վտան գը, որ մար
դիկ կա րող են ընկճ վել ու թևա թափ լի նել:  

 � Ա նհ րա ժե շտ է նաև ու շադ րու թյու նը սևե ռել վար քագ ծի այն դրս ևո րում նե րի վրա, ո րո
նք հնա րա վոր է փո խել, կամ ո րո նց վրա կա րե լի է ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն ու նե նալ: 

 � Ձեր խոս քը սկ սեք դրա կա նից:
 �  Շատ լավ կա նոն է որ ևէ դրա կան բա նից սկ սե լը: Սա օգ նում է մար դուն թո թա փել 
լար վա ծու թյու նը, ի րեն ան կաշ կա նդ զգալ:  Սա նաև թույլ է տա լիս զգալ, թե ինչ է 
հա ջո ղու թյու նը:  

Օգ տա կար կա րող է լի նել նաև քն նա րկ ման վեր ջում դրա կան կար ծի քի, ար ձա գա նք նե
րի ներ կայա ցու մը, ե թե, ի հար կե, դա հար կա դր ված բնույթ չի կրում: 

@   Վարժություն:  Ջո խա րի ի պա տու հա նը  

Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր

1. Ին չո ՞ւ է կար ևոր վում ան դրա գո գի կայի դրույթ նե րի ի մա ցու թյու նը։ 
2. Ի ՞նչ է ան հրա ժե շտ «ար դյու նա վետ» դա սըն թա ցի կազ մա կե րպ ման հա մա ր։
3. Ի նչ պե ՞ս վեր լու ծել դե րային վար ժու թյուն նե րը ։
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Թեմա 2.   ՁԵՌ ՆԵ ՐԵ ՑԻ ՀԱՏ ԿԱ ՆԻՇ ՆԵ ՐԸ 

 Թե մայի նպա տա կը: Այս գլ խում՝  
 � Ներ կայաց ված են ձեռ նե րե ցու թյան տե սու թյու նը և ձեռ նե րե ցի տն տե սա կան կեր
պա րը.

 � Բա ցա հայտ վում են « գոր ծա րար», « ձեռ նե րեց» և « ձեռ նար կա տեր» հաս կա ցու
թյուն նե րի տար բե րու թյուն նե րը,

 � Ձեռ նե րե ցի 10 հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը (Հա վել ված 5)։
 

2.1. Ձեռ նե րե ցու թյան տե սու թյուն: Ձեռ նե րե ցի տն տե սա կան կեր պա րը

« Լի նել ձեռ նե րեց նշա նա կում է ա նել ոչ այն, ինչ ա նում են ու րիշ նե րը, 
և ոչ այն պես, ինչ պես ա նում են ու րիշ նե րը»: 

Յո զեֆ Շում պե տե ր

 Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան հա մա կար գում կե նտ րո նա կան դեմ քը ձեռ նե
րե ցն է, ո րի գոր ծու նե ու թյա մբ է պայ մա նա վոր ված ձեռ նար կա տի րու թյան հա ջո ղու թյու նը։ 

Տն տե սա գի տու թյան մեջ « ձեռ նե րե ցու թյուն», « ձեռ նե րեց» հաս կա ցու թյուն նե րն ա ռա
ջին ան գամ կի րառ վել են դե ռևս XVIII դա րում, և տար բեր նշա նա վոր տն տե սա գետ ներ 
ձեռ նե րե ցի վե րա բե րյալ տվել են տար բեր բնու թագ րե ր։ 

Ձեռ նե րե ցի տն տե սա կան կեր պա րը ինչ պես հին օ րե րի, այն պես էլ ժա մա նա կա կից 
տն տե սա գի տու թյան մեջ բնու թա գր վում է հետ ևյալ կե րպ. ձեռ նե րե ցը մի մա րդ է, ո րը հակ
ված է դե պի իր սե փա կան շա հը, օ գու տը, ո րին հե տա մուտ լի նե լո վ՝ նա հա ճախ «ան տե սա
նե լի ձեռ քով» ուղղ վում է հա սա րա կու թյան շա հե րին ծա ռայե լու նպա տա կի ն։ 

Ձեռ նե րե ցն իր կամ քի ու հաս տա տա կա մու թյան շնոր հիվ կա րո ղա նում է նվա ճել մա
րդ կա նց վս տա հու թյու նը, կազ մա կեր պել նրա նց հա մա տեղ աշ խա տան քը, հա մո զել, շար ժել 
վեր ջին նե րիս հե տա քրք րու թյու նը, որ պես զի գնեն իր ապ րան քը։ Ձեռ նե րե ցն այն ան ձնա
վո րու թյունն է, որն ա նը նդ հատ փնտ րում և գտ նում է ապ րա նք նե րի ու ծա ռայու թյուն նե րի 
մշակ ման և յու րաց ման նոր հնա րա վո րու թյուն ներ, սպա ռող նե րին սպա սար կե լու լա վա գույն 
ե ղա նակ ներ, կա պի տա լի լա վա գույն կի րառ ման նոր ձևե ր։ Շու կայա կան մր ցակ ցու թյա նը 
դի մա կայե լու հա մար ձեռ նե րե ցը պե տք է մշ տա պես ըն դու նի ոչ ստան դա րտ, մրցա կից նե րի 
հա մար ան սպա սե լի և իր հա մար ար դյու նա վետ ո րո շում ներ, ո րո նք նրա նից պա հան ջում են 
ոչ մի այն ռիս կի գնա լու, այլ նաև այն նվա զա գույ նի հա սց նե լու կա րո ղու թյուն նե ր։ 

Ը նդ հան րաց նե լով կա րե լի է ա սել, որ ձեռ նե րե ցու թյու նը ապ րա նք նե րի և ծա ռայու
թյուն նե րի ար տա դր ման, ներ մուծ ման, նո րա րա րա կան, շու կայի հա վա սա րա կշ ռու թյան 
հաս տատ ման, ռե սուրս նե րի վե րա բա շխ ման և հա մա ձայ նեց ման, ա նո րո շու թյան ռի սկն իր 
վրա վե րց նող գոր ծու նե ու թյուն է, ո րի նպա տա կը շա հույ թի ստա ցու մը, ինք նա բա վա րար
վա ծու թյու նը և ինք նա հաս տա տումն է։

 Ժա մա նա կա կից տն տե սա գի տու թյան մեջ ա ռա նձ նաց վում են ձեռ նե րե ցի ո րո շա
կի հատ կա նիշ ներ, ո րո նք բնու թագ րում են նրա տն տե սա կան կեր պա րն ու վար քա գի ծը 
շուկայա կան տն տե սու թյան հա մա կար գում։ 
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Այս պե ս՝
1.  Ձեռ նե րե ցը պար տա վոր վում կամ նա խա ձեռ նու թյուն է ցու ցա բե րում մի ա վո րել 

տնտե սա կան ռե սուրս նե րը ապ րան քային ար տադ րու թյան մի աս նա կան գոր ծըն
թա ցում՝ դառ նա լով ար տադ րու թյան շար ժիչ ու ժը: 

2. Ձեռ նե րե ցի կար ևոր խն դիր նե րից է գոր ծու նե ու թյան ըն թաց քում հիմ նա կան վճիռ
նե րի, հե ռան կա րային կուր սի ըն դու նու մը: 

3. Ձեռ նե րե ցը նո րա րար է, ո րը ձգ տում է առևտ րային հի մունք նե րով տն տե սա կան 
շր ջա նա ռու թյան մեջ դնել նոր ար տադ րա կան տեխ նո լո գի ա ներ և բիզ նե սի կազ մա
կե րպ ման նոր ձևե ր՝ ա նը նդ հատ նո րաց նե լով ար տադ րա տե սակ նե րը:

4.  Ձեռ նե րե ցն այն ան ձնա վո րու թյունն է, ո րին բնո րոշ է տն տե սա կան ռիս կի դի մե լու պատ
րաս տա կա մու թյու նը։ Դրա նով նա վտան գում, ռիս կի է են թար կում ոչ մի այն իր աշ խա
տա նքն ու հե ղի նա կու թյու նը, այլև իր և գոր ծըն կեր նե րի նե րդ րած մի ջոց նե րը, դրա փո
խա րեն նա հա տու ցում է ստա նում՝ վաս տա կե լով ձեռ նար կա տի րա կան ե կա մուտ։

 Շու կայա կան տն տե սու թյան պայ ման նե րում ձեռ նե րե ցի գոր ծա ռույթ նե րը կա րե լի է 
բա ժա նել ե րեք խմ բի՝ ռե սուր սային, կազ մա կե րպ չա կան և ստեղ ծա գոր ծա կա ն։

 Ռե սուր սային գոր ծա ռույ թի է ու թյունն այն է, որ ձեռ նե րե ցն իր տրա մադ րու թյան տակ 
գտն վող ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով ձե ռք է բե րում տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար 
ան հրա ժե շտ գոր ծոն ներ և ռե սուրս նե ր։

 Կազ մա կե րպ չա կան գոր ծա ռույթն ար տա հայտ վում է նրա նով, որ ձեռ նե րե ցն ա պա հո
վում է ար տադ րու թյան գոր ծոն նե րի այն պի սի մի ա ցում ու հա մակ ցու թյուն, որն ա ռա վել 
ար դյու նա վետ է նա խա տես ված տն տե սա կան նպա տա կային խնդ րի լուծ ման հա մա ր։

Ս տեղ ծա գոր ծա կան գոր ծա ռույթն ար տա հայ տում է կազ մա կեր պա կան տն տե սա կան 
նո րա րա րու թյա մբ, ո րի նշա նա կու թյու նը հատ կա պես կար ևոր վում է ժա մա նա կա կից գի
տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն թա ցի և ոչ գնային մր ցակ ցու թյան ընդ լայն ման պայ ման նե րում։ 

2.2. Ձեռ նե րե ցի հատ կա նիշ նե րը 

 Ներ կայումս հա սա րա կու թյան շր ջա նում հա ճախ շփո թու թյուն են ա ռա ջաց նում « ձեռ
նե րեց», « ձեռ նար կա տեր» և  « գոր ծա րար» հաս կա ցու թյուն նե րը։ Հիմ նա կա նում մար դիկ 
այս հաս կա ցու թյուն նե րը նույ նա կա նաց նում են՝ հա մա րե լով դրա նք հո մա նիշ ներ, կամ որ 
շատ քիչ են տար բեր վում մի մյան ցի ց։ Սա կան այս հաս կա ցու թյուն նե րն ու նեն հատ կան շա
կան տար բե րու թյուն ներ:

    Ո ՞վ եմ ես:  

•  Գոր ծա րա ր
•  Ձեռ նե րե ց
•  Ձեռ նար կա տե ր

Գործարար

 � Այն մարդիկ, ովքեր ծավալում են յուրաքանչյուր տիպի բիզնես 
գործունեություն արտադրության, ծառայության և առևտրի 
ոլորտներում, կոչվում են գործարարներ:

 � Շատերը կարող են լինել գործարար, սակայն ձեռներեց` ոչ բոլորը:
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Ձեռներեց

 � Նորարար է
 � Ունի հոտառություն
 � Ունի բնավորություն
 � Որոնում է հնարավորություններ
 � Ընդունում է ոչ ավանդական որոշումներ
 � Պատասխանատվություն է կրում յուրաքանչյուր գործի համար
 � Դիմում է մինիմալ ռիսկի

Ձեռնարկատեր Ձեռնարկատերը կայացած գործարարն է, ով ունի իր սեփա կան բիզնեսը

  Կար ևո րե լով « ձեռ նե րեց» և « ձեռ նե րե ցու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը՝ նշե նք նաև, որ 
այն հան դի սա նում է տն տե սա կան հիմ նա կան ռե սուրս նե րից մե կը ։

Գ ծա պատ կեր 2.1. Տն տե սա կան 4 հիմ նա կան ռե սուրս նե րը

 Ձեռ նե րե ցի հիմ նա կան ա ռա նձ նա հա տուկ բնու թագ րե րը ցույց են տա լիս, որ ձեռ նե րե
ցա կան ու նա կու թյուն նե րով օժտ ված է բնակ չու թյան 10%ից ոչ ա վե լին, իսկ հա ջո ղակ ձեռ
նե րեց ներ են հան դի սա նում աշ խա տու նակ բնակ չու թյան ոչ ա վե լի, քան 24%ը։ 

Ձեռ նե րե ցու թյա մբ զբաղ վե լու հա մար ան հրա ժե շտ է ու նե նալ հա մա պա տաս խան 
մտահ ղա ցում, ցան կու թյուն (բա րեն պա ստ հար կային քա ղա քա կա նու թյուն, հա մա պա
տաս խան են թա կա ռուց վա ծք նե րի ստեղ ծում), աշ խա տան քային փո րձ, հա մա պա տաս խան 
մաս նա գի տա կան պատ րա ստ վա ծու թյուն և կեն դա նի օ րի նակ նե ր։

@ Վարժու թյուն: Ձեռ նե րե ցի հատ կա նիշ նե րի բա ցա հայ տում. «Պրն Չին»

@ Վարժու թյուն:  Ձեռ նե րե ցի հատ կա նիշ նե րի բա ցա հայ տում. «Աշ տա րա կի կա ռու ցում»

@ Վարժու թյուն:  Ինք նագ նա հատ ման թե ստ

 Ի նք նագ նա հատ ման հար ցեր 
1. Ի ՞նչ է ձեռ նե րե ցու թյու նը։ 
2. Ո րո ՞նք են ձեռ նե րե ցի հիմ նա կան գոր ծա ռույթ նե րը։ 
3. Ո րո ՞նք են ձեռ նե րե ցի 10 հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը։ 
4. Ին չո ՞վ են տար բեր վում ձեռ նե րե ցը, ձեռ նար կա տե րը և գոր ծա րա րը ։



ՁԵՌՆԱՐԿ Ա

2524

Թեմա 3.  ՀԱ ՋՈ ՂՈՒ ԹՅԱՆ ԳՈՐ ԾԻՔ ՆԵ ՐԸ 

 Թե մայի նպա տա կը: Այս գլ խում ներ կայաց վում են գոր ծա րա րի հա ջո ղու թյան 3 գոր
ծիք նե րը՝ տես լա կա նը, նպա տա կը և ռազ մա վա րու թյու նը՝ ըստ հա ջոր դա կա նու թյա ն։ Այս 
ե րեք գոր ծիք նե րի գրա գետ կի րառ ման դեպ քում ա պա հով վում է գոր ծա րա րի եր կա րա տև 
հա ջո ղու թյու նը։ Ներ կայաց ված է նաև  Ջոն Ա դաի րի 3 շր ջան նե րի մո դե լը՝ խնդ րի լուծ ման, 
խմ բի ստե ղծ ման և պահ պան ման, ան հա տի զար գաց մա ն՝ փոխ կա պա կց ված է լե մե նտ նե
րը, դրա նց կի րա ռու մը լի դե րի ար դյու նա վետ աշ խա տան քում։

3.1. Տես լա կա ն

« Շատ կար ևոր է հաս կա նալ, թե  ինչ պի սին կլի նի  Ձեր բիզ նե սը»:
 Գե րթ րուդ Սթեյն

«Ե թե մար դը գի տի՝ «ին չի հա մար» պե տք է ապ րի,  
նա կա րող է հան դուր ժել ցան կա ցած «ի նչ պես» »։

Ֆ. Նից շե

 

Տես լա կա նը N տա րի հե տո Ձեր կազ մա կեր պու
թյան նկա րագ րու թյունն է։ Տես լա կա նի ձևա կեր
պու մը թույլ է տա լիս գոր ծա րար նե րին հաս կա
նալ, թե ինչ են ի րե նք ակն կա լում բիզ նե սից, ինչ
պի սին են տես նում այն ա պա գայում:  

Օ րի նա կ՝ «Մշ տա պես գե րա զան ցել մեր հա
ճա խո րդ նե րի սպա սում նե րը»  կար գա խո սը հն
չեղ է, բայց ա վե լի շատ հար ցեր է ա ռա ջաց նում, 

քան պա տաս խան ներ: Ով քե ՞ր են մեր հա ճա խո րդ նե րը, ի՞նչ սպա սում ներ ու նեն, ի՞նչ նե րդ
րում կա րող եմ ես ա նել նրա նց սպա սում նե րն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

 Տես լա կա նի ճի շտ ձևա կե րպ ման պա րա գայում այն կա րող է դառ նալ շատ հզոր գոր ծիք 
հատ կա պես նոր և ոչ մեծ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար: Ինչ պես հա ջո ղակ դա սըն թա ցա
վա րը տես լա կան ու նի լսա րա նի հա մա խմ բան և վար ժու թյուն նե րի պլա նա վոր ման մա սին, ո րը 
կտա նի ճի շտ զար գաց ման, այդ պես էլ նոր և ոչ մեծ կազ մա կեր պու թյուն նե րն են տես լա կան 
և խն դիր ներ ա ռա ջադ րում, ին չը թույլ է տա լիս կազ մա կեր պու թյա նը զբաղ վել այն գոր ծե րով, 
ո րո նք կխ թա նեն  նրա ա ռա ջըն թա ցին, և խու սա փել այն գոր ծե րից, ո րո նք չեն նպաս տի դրան:

 Տես լա կա նի և խն դիր նե րի ձևա կեր պու մը տար բեր վում են ի րա րից: Տես լա կա նի  ձևա
կեր պու մը նոր և ոչ մեծ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար  ներ կայաց նում է նպա տակ նե րը 
բա րձր մա կար դա կում և հա մը նկ նում է բիզ նե սի հիմ նադ րի նպա տակ նե րի հետ: Կա րճ 
ա սա ծ՝ տես լա կա նը ար տա հայ տում է հիմ նադ րի վե րջ նա կան պատ կե րա ցում նե րը բիզ նե
սի ա ճի, ար ժեք նե րի, աշ խա տող նե րի, հա սա րա կու թյան մեջ նե րդր ման և այլ նի մա սին:

 Կազ մա կեր պու թյան հիմ նա դի րը՝ գոր ծա րա րը,  տես լա կա նը  սահ մա նե լուց հե տո, 
դրան հա մա պա տաս խան, կա րող է սկ սել զար գաց նել կազ մա կեր պու թյան ա ռաջ խա ղաց
ման ռազ մա վա րու թյու նը, ո րը նե րա ռում է նաև կազ մա կեր պու թյան խն դիր նե րի սահ մա
նու մը: Ե թե հա մա րե նք, որ տես լա կա նը գա ղտ նան կար է (փա զլ), ո րի տես քի, ձևի, չա փե
րի, բո վան դա կու թյան և գույ նե րի մա սին գի տի յու րա քան չյուր գա ղտ նան կար հա վա քող 
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(նույնիսկ ին տուի տիվ մա կար դա կով), ա պա գա ղտ նան կա րի մաս նիկ նե րը մեր նպա տակ
նե րն են, ո րո նք ճի շտ և գրա գետ հա վա քե լու դեպ քում կս տա նա նք մեր նա խա տե սած 
պատ կե րը։ Տես լա կա նի ձևա կեր պու մը և նպա տակ նե րի ճի շտ սահ մա նումն ան հրա ժե շտ 
են, որ պես զի բիզ նե սը չկա նգ նի փա կու ղու առջև: Գոր ծա րա րը, ով ու նի տես լա կան, ա ռա
վել մեծ հնա րա վո րու թյուն ներ ու նի հաս նել իր սահ մա նած նպա տակ նե րին: Կա րե լի է ա սե
լ՝ տես լա կա նը փա րոս է, ո րը լու սա վո րում է գոր ծա րա րի ճա նա պար հը և նպաս տում ճի շտ 
ո րո շում ներ կայաց նե լուն,  հս տա կեց նում է ա պա գան և օգ նում դժ վար պա հե րին: Տես լա
կա նն  ա պա հո վում է ու ժեղ ներ քին մո տի վա ցի ա, ո րը գոր ծա րա րին օգ նում է հաղ թա հա
րել վա խե րը, ներ քին և ար տա քին ար գե լք նե րը:

 Տես լա կա նը կյան քի ի մա ստ չէ, այլ գոր ծիք է նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար: Այն 
օգ նում է գոր ծա րա րին վայե լել ու ղին, ո րը տա նում է դե պի սահ ման ված նպա տակ նե րը: 
Տես լա կա նի ուժն այն է, որ գոր ծա րա րը որ քան կե նտ րո նա նում է դրա վրա, այն քան կրկ
նա պա տկ վում է դրան հաս նե լու ցան կու թյու նը: Տես լա կա նը ստե ղծ վում է ներ կայում, ի րա
գո րծ վում ա պա գա 510 տա րում:

@ Վարժու թյուն: Տես լա կա ն

3.2. Նպա տա կ

«Ա մե նա դան դա ղա շա րժ մար դը,  
ե թե մի այն նա տե սա դաշ տից չի կո րց նում նպա տա կը, 

գ նում է ա վե լի ա րագ, քան նա, ով դե գե րում է ան նպա տակ»:
 Լե սի նգ

Ն պա տա կն այն վե րջ նա կան ցան կա լի ար դյունքն է, ին չի ի րա գո րծ մա նը ձգ տում է  գոր
ծա րա րը: Այն հա ջո ղու թյան հաս նե լու ար դյու նա վետ մի ջոց է և թույլ է տա լիս հատ կո րո շել,  
այ սու հետ քայ լեր ա նել պլա նա վոր վա ծն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Նպա տա կը կա րող է լի
նել կար ճա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ կամ եր կա րա ժամ կե տ։ Ա ռաջ նային տար բե րու թյու նը 
նպա տակ նե րին հաս նե լու  հա մար պա հա նջ ված ժա մա նա կն է։

Կար ճա ժամ կետ նպա տակ նե րն ի րա գո րծ վում են կա րճ  ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ըն
դուն ված է կար ճա ժամ կետ հա մա րել մի նչև 1 տա րին ի րա գո րծ վող նպա տա կը, միջ նա ժամ
կե տ՝ մի նչև 3 տա րին, իսկ եր կա րա ժամ կետ են հա մար վում մի նչև 5 տա րին ի րա կա նաց
վող նպա տակ նե րը: 

Ն պա տակ նե րը սահ մա նե լիս գոր ծա րա րը պե տք է հետ ևի, որ դրա նք լի նե ն՝
 � հս տակ,
 �  չա փե լի,
 �  հա սա նե լի, 
 � ի րա տե սա կան,
 �  ժա մա նա կի մեջ սահ մա նա փակ:

Հս տակ (Specific): Որ քան ա վե լի կո նկ րետ  նշեք Ձեր խմ բին ներ կայաց վող խն դիր նե րը 
և դրա նց կա տար ման հս տակ ժամ կետ նե րը, այն քան ա վե լի լավ: 

Չա փե լի (Measurable): Ներ կայաց րեք Ձեր խն դիր նե րը չա փե լի տես քով: Որ քան ա վե լի  
կո նկ րետ ներ կայաց նեք, թե ինչ եք ու զում ա նել, այն քան ա վե լի հե շտ կպար զեք, թե ին չը 
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և որ քա նով է ձեզ դա հա ջող վել: Սա կօգ նի ձեզ գոր ծո ղու թյուն նե րի պլա նի մշ տա դի տա րկ
ման և գնա հատ ման ըն թաց քում:

 Հա սա նե լի (Achievable): Հա վակ նոտ լի նե լը ող ջու նե լի է, սա կայն հար կա վոր է սահ
մա նել ի րա տե սա կան նպա տակ ներ, ո րո նց ի րա կա նում կկա րո ղա նաք հաս նել: Ի րա կան 
փո փո խու թյու նը պա հան ջում է ժա մա նակ և ռե սուրս ներ: Ե թե դուք ստա նձ նեք ա վե լին, 
քան հնա րա վոր է ի րա կա նաց նե լ՝ հաշ վի առ նե լով ժա մա նա կն ու ռե սուրս նե րը, դուք կհի
աս թափ վեք և կհու սա լք վեք: 

Ի րա տե սա կան (Realistic): Նպա տակ նե րը սահ մա նեք այն պես, որ դրա նք ձեզ օգ նեն հաս նե
լու տես լա կա նին: Ե թե չա փից շատ շեղ վեք ու ղուց, կկո րց նեք այն, ին չին ցան կա նում է իք հաս նել:

Հս տակ  ժա մա նա կային  սահ ման ներ ու նե ցող (Time Constrained):  Յու րա քան չյուր 
նպա տա կի հա մար պե տք է սահ ման վի հս տակ ժա մա նա կա հատ ված: Նույ նի սկ ե թե հան
գա մա նք նե րը փոխ վեն, և ստիպ ված լի նեք փո խել  կամ հե տաձ գել ժա մա նա կա մի ջո ցը,  
հար կա վոր է  վեր լու ծել ու սահ մա նել, թե ինչ շտ կում ներ են ան հրա ժե շտ նշ ված ժա մա նա
կա հատ վա ծում խն դիր նե րն ի րա կա նաց նե լու հա մար:

Ն պա տա կին հաս նե լու հա մար շատ կար ևոր է գոր ծա րա րի ներ քին մղու մը և մո տի
վաց վա ծու թյու նը: Ի րա կա նու թյան մեջ հան դի պող տար բեր խն դիր ներ (սո ցի ա լա կան, 
ֆի նան սա կան, քա ղա քա կան, մշա կու թային և այլն) կա րող են խան գա րել նպա տակ նե րի 
ի րա գո րծ մա նը: Ե թե գոր ծա րա րը ճշգ րիտ գի տի, թե ին չի է ու զում հաս նել, նպա տա կադ
րու մը պար զեց նում է, թե ին չի վրա պե տք է կե նտ րո նա նալ, կամ ին չը բա րե լա վել: Նպա
տա կադ րու մը և պլա նա վո րու մը օգ նում են գոր ծա րա րին կազ մա կեր պել ռե սուրս նե րը։ 

Ն պա տա կի կա ռա վա րու մը նե րա ռում է՝
 �  հա ջո ղու թյա նը սպառ նա ցող ոչ ռա ցի ո նալ ար գե լք նե րի գնա հա տում և վե րա ցում,
 �  ժա մա նա կի կա ռա վա րում,

 հա ճա խա կի վե րս տու գում / կայու նու թյան ստու գում, 
 � ի րա գոր ծե լի ու թյան ստու գում։ 

Ն պա տա կադ րու մը գոր ծա րա րի հա ջո ղու թյունն է, իսկ նպա տա կին հաս նե լու  հա մար 
պե տք է ու նե նալ գոր ծո ղու թյուն նե րի պլան, հա ջոր դա կա նու թյուն և քայ լեր:

Քայլեր

Գործողու
թյունների 
հաջորդա
կանու թյուն

Պլան

Նպատակ

Գ ծա պատ կեր 3.2.1. Նպա տա կի ի րա կա նաց ման հիմ նադ րույթ նե րը 

@ Վարժու թյուն:  Նպա տա կադ րում 

@ Վարժու թյուն: Եր կա րա ժամ կետ, միջ նա ժամ կետ և կար ճա ժամ կետ նպա տակ
նե րի սահ մա նում
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3.3. Ռազ մա վա րու թյուն  

 Հա մա պա տաս խան նկա ր՝ տես լա կան, և թի րախ նե ր՝ նպա տակ ներ ու նե նա լը բա վա րար 
չէ հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մա ր։ Անհ րա ժե շտ է ա վե լի ն. այն ճա նա պար հը և քայ լե րի հեր
թա կա նու թյունն ու ամ բող ջա կա նու թյու նը, ո րո նք թույլ կտան մեզ հաս նե լու մեր նպա տակ
նե րին, հետ ևա բար ի րա գոր ծե լու նաև մեր տես լա կա նը։ Հա ջող բիզ նե սի կազ մա կե րպ ման 
հա մար կա րե լի է ա ռա նձ նաց նել 3 մի ջո ց՝ տես լա կան, նպա տա կադ րում և ռազ մա վա րու թյուն 
(ստ րա տե գի ա): Ռազ մա վա րու թյու նը կա րող է ար դյու նա վե տո րեն օգ տա գոր ծել ցան կա ցած 
ո րա կա վոր մա մբ գոր ծա րար, ով ու նի ո րո շա կի տե ղե կու թյուն այս գոր ծի քի վե րա բե րյալ: 

Ռազ մա վա րու թյու նը նպ տակ նե րին հաս նե լու գոր ծըն թա ցն է: Ռազ մա վա րու թյուն բա
ռն ա ռա ջա ցել է հու նա րեն strategos բա ռից, ո րը  թա րգ մա նա բար նշա նա կում է մա րտ վա
րե լու ար վե ստ, և ու նի զին վո րա կան ծա գում: 

Ռազ մա վա րու թյան մշա կու մը կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րի և հնա րա վո րու
թյուն նե րի հա վա սա րա կշ ռու թյան պահ պա նումն է շու կայա կան հա րա բե րու թյուն նե րում: 
Ռազ մա վա րու թյան նպա տա կն է ո րո շել կազ մա կեր պու թյան հե ռան կա րային ուղ ղու թյուն
նե րը, ա պա հո վել նրա ա ճը և զար գա ցու մը: Մր ցակ ցային պայ քա րում կազ մա կեր պու թյան 
ռազ մա վա րու թյու նը ո րո շիչ գոր ծոն է հան դի սա նում գոյա տև ման և զար գաց ման հա մար, 
այն թույլ է տա լիս ա դեկ վատ վե րա բեր վել ա նո րո շու թյա նը և ռիս կի գոր ծոն նե րին, օգ նում 
է մշ տա պես  կա տա րել ի րա վի ճակ նե րից բխող քայ լեր, կայաց նել ճի շտ ո րո շում ներ:

Ռազ մա վա րու թյան մշա կու մը բնո րոշ է շու կայա կան հա րա բե րու թյուն նե րում աշ խա
տող կազ մա կեր պու թյուն նե րին, քա նի որ այս տեղ ըն դուն ված է « Վա ղը ա վե լի լավ չի լի նե
լու, քան այ սօր» կար գա խո սը: Այդ է պատ ճա ռը, որ ռազ մա վա րու թյու նը մշ տա պես հետ
ևում է ար տա քին մի ջա վայ րի փո փո խու թյուն նե րին, հատ կա պես մր ցակ ցային պայ քա րում  
ա պա հո վում է սե փա կան ապ րա նք նե րի սպառ ման շու կան, թույլ է տա լիս հար մար վել ար
տա քին մի ջա վայ րին և օգ նում է ձե ռք բե րել նոր հնա րա վո րու թյուն ներ: 

 Ռազ մա վա րու թյան մշակ ման հա մար ան հրա ժե շտ է՝ 
 � ի մա նա լ՝ ինչ վի ճա կում է գտն վում կազ մա կեր պու թյու նը տվյալ պա հին. 
 � ո րո շել կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րը և խն դիր նե րը, կա պի տա լի օգ տա գո րծ ման 

և նե րդր ման ուղ ղու թյուն նե րը:
 �  ռազ մա վա րու թյու նը պա տաս խա նում է «ի նչ պե ՞ս» հար ցին, և այն մշա կե լու հա մար պե տք են՝

 

Քայլեր, գործողություններ

Քայլերի հաջորդականություն

Քայլերի պատասխանատու անձ

Ժամանակային սահմանափակումներ

Բյուջե

Ներգրավված  կողմեր, գործընկերներ    

Գ ծա պատ կեր 3.3.1. Ռազ մա վա րու թյան մշակ ման ան հրա ժե շտ գոր ծոն նե րը 
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 Ռազ մա վա րու թյու նը հա մար վում է ու ժեղ, ե թե դրա շնոր հիվ կազ մա կեր պու թյու նը ձե
ռք է բե րում նշա նա կա լից ու կայուն մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն ներ, և թույլ, ե թե այն հան
գեց նում է մր ցակ ցային դիր քե րի թու լաց ման:

 Ռազ մա վա րու թյան հիմ նա կան պա տաս խա նա տու նե րն են կազ մա կեր պու թյան զար
գաց ման այս կամ այն ուղ ղու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու  կա ռա վա րիչ նե րը:

 Հա րկ է նշել, որ կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի այն 10%ն է կա րո ղա նում ար դյու նա վետ 
ի րա կա նաց նել իր ռազ մա վա րու թյու նը: Ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման ար դի ա կան 
խն դիր նե րից է ռազ մա վա րու թյան ի րա կա նաց ման այն պի սի ար դյու նա վետ գոր ծիք նե րի 
ու մո տե ցում նե րի մշա կու մը, ո րը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի կազ մա կեր պու թյա նը ռազ
մա վա րու թյան ձևայ նա կան բնույ թը վե րա ծել գոր ծառ նա կան բնույ թի և ռազ մա վա րա կան 
կա ռա վա րու մը դա րձ նել ա մե նօ րյա գոր ծըն թա ցի բաղ կա ցու ցիչ մաս:

Գ լո բա լա ցու մը և բազ մա թիվ այլ գոր ծոն ներ  գոր ծա րար մի ջա վայ րը դա րձ րել են ա նո
րոշ  և դժ վար կան խա տե սե լի: 

Այս ա մե նի հետ ևան քով կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջև մր ցակ ցու թյու նը խս տա նում 
է  և հաղ թում է նա, ով ա վե լի ա րագ է ար ձա գան քում մի ջա վայ րի ազ դակ նե րի փո փո
խու թյա նը և հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ ձեռ նար կում: Կազ մա կեր պու թյան հա մար մր
ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն ներ ստեղ ծե լու և պահ պա նե լու, հե ռան կա րային զար գա ցումն 
ա պա հո վե լու հա մար կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար նե րին ան հրա ժե շտ են ար դյու նա վետ 
մե թոդ ներ և գոր ծիք ներ: Որ պես այդ պի սին հան դես է գա լիս ար դեն իսկ ա կա դե մի ա կան 
գի տու թյուն դար ձած` ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րու մը: Որ պես ա կա դե մի ա կան գի տու
թյուն՝ ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րումն սկ սեց ձևա վոր վել 1974 թ. Ռի չա րդ Ռու մել տի 
« Ռազ մա վա րու թյուն, կա ռուց վա ծք և ար դյունք ներ» գր քի հրա պա րակ մա մբ: Ռազ մա
վա րա կան կա ռա վար ման զար գաց ման և ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցում հա ջո րդ մեծ նե
րդ րումն ի րա կա նաց րել է Մայքլ Փոր թե րն իր «Մր ցակ ցային ռազ մա վա րու թյուն» գր քով, 
ո րը լույս տե սավ 1980 թ.:

 Ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման մի ան շա նակ և բա վա րար սահ մա նում դե ռևս  գոյու
թյուն չու նի, քա նի որ այն ե րի տա սա րդ գի տու թյուն է և ընդ գր կում է գոր ծա րա րու թյան 
ժա մա նա կա կից կա ռա վար ման բա րդ գոր ծըն թաց նե րը: Տար բեր հե ղի նակ ներ տար բեր 
սահ մա նում ներ են տա լիս և յու րո վի են մեկ նա բա նում՝ ընդ գծե լով ռազ մա վա րա կան կա
ռա վար ման այս կամ այն կող մը: Այս պես` Շեն դե լը և Հատ տեն տա լիս են հետ ևյալ սահ մա
նու մը. « Ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րու մը կազ մա կեր պու թյան և նրա շր ջա կա մի ջա վայ րի 
փո խազ դե ցու թյան ո րոշ ման գոր ծըն թա ցն է, որն ար տա հայտ վում է ընտր ված նպա տակ
նե րի ի րաց մա մբ և գոր ծու նե ու թյան ար դյու նա վետ պլա նին հա մա պա տաս խան` կազ մա
կեր պու թյան ռե սուրս նե րի բա շխ ման մի ջո ցով, ան հրա ժե շտ ար դյուն քի ա պա հով մա մբ»:

 Թոմ սո նը և Սթ րիք լեն դը հա մա րում են, որ`« ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րու մը գոր ծըն
թաց է, ո րի մի ջո ցով մե նե ջեր նե րը սահ մա նում են կազ մա կեր պու թյան զար գաց ման եր
կա րա ժամ կետ ուղ ղու թյուն նե րը, նպա տակ նե րը, վեր ջին նե րիս ի րաց ման ռազ մա վա րու
թյուն նե րը` հաշ վա ռե լով ար տա քին ու ներ քին մի ջա վայ րե րի հնա րա վոր ի րա վի ճակ նե րը, 
և ի րա գոր ծում են գոր ծու նե ու թյան ընտր ված պլա նը»:

 Ռազ մա վա րա կան կա ռա վար մա նը մի փո քր այլ սահ մա նում են տա լիս Սմի թը, Ար նոլ
դը և Բիզ զե լը: Այն է` « ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րումն ար տա քին մի ջա վայ րի գնա հատ
ման, կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րի սահ ման ման, ո րո շում նե րի ըն դուն ման, վեր ջին
նե րիս ի րաց ման ու վե րա հսկ ման և կազ մա կեր պու թյան ար տա քին մի ջա վայ րի ներ կա ու 
ա պա գա ի րա վի ճակ նե րում նպա տակ նե րի ի րաց մա նն ուղղ ված գոր ծըն թաց է»: 
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Ամ փո փե լով վե րը շա րա դր վա ծը՝ ռազ մա վա րա կան 
կա ռա վա րու մը կա րե լի է սահ մա նել հետ ևյալ կե րպ.

 Ռազ մա վա րա կան կա ռա վա րու մը կազ մա կեր պու
թյան նպա տակ նե րի ու խն դիր նե րի սահ ման մա նը, կազ
մա կեր պու թյան ու ար տա քին մի ջա վայ րի մի ջև ո րո շա կի 
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի պահ պան մա նն ուղղ ված կա
ռա վար չա կան գոր ծու նե ու թյուն է, ո րը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս կազ մա կեր պու թյա նը հաս նել իր նպա տակ նե
րին և զգայուն լի նել ար տա քին ու ներ քին  ազ դակ նե րի նկատ մա մբ: 

Ամ փո փե լով  ռազ մա վա րու թյու նը՝  կա րե լի է այն բնո րո շել որ պես կազ մա կեր պու թյան 
բո լոր ռե սուրս նե րի փո խազ դե ցու թյան մո դել, ո րը կազ մա կեր պու թյա նը հնա րա վո րու թյուն 
է տա լիս ար դյու նա վետ ի րաց նել իր ա ռա քե լու թյու նը և կայուն մր ցակ ցային ա ռա վե լու
թյուն ներ ա պա հո վել: 

Ներ կայումս կազ մա կեր պու թյուն նե րում ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման  և գոր ծուն 
ռազ մա վա րու թյան առ կայու թյու նը դար ձել է կեն սա կան պա հա նջ և մր ցակ ցային պայ քա
րում հաղ թե լու գրա վա կան: 

Այս պի սո վ՝ կազ մա կեր պու թյա նը եր կա րա տև հա ջո ղու թյա մբ ա պա հո վե լու հա մար ան
հրա ժե շտ է զին վել հա ջո ղու թյան գոր ծիք նե րով:

ՏԵՍԼԱԿԱՆ

ՆՊԱՏԱԿ

ՌԱԶՄԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Գ ծա պատ կեր 3.3.2. Հա ջո ղու թյան գոր ծիք նե րը

3.4. Ջոն Ա դաի րի  3 շր ջան նե րի մո դե լը 

Այս պա րզ և գո րծ նա կա նում շատ կի րա ռե լի մո դե լը կա զմ ված է 3 փոխ կա պա կց ված 
է լե մե նտ նե րից.

 � խն դիր,
 �  խումբ (թիմ), 
 � ան հատ (անձ):

 Մո դե լը նկա րագ րում է այն պար տա դիր քայ լե րը, ո րո նք լի դե րը պե տք է ձեռ նար կի 
ար դյու նա վետ աշ խա տե լու հա մար:  Դրա նք են.

 � խնդ րի լու ծում,
 � խմ բի (թի մի) ստեղ ծում և պահ պա նում, 
 � ան հա տի զար գա ցում։



ՁԵՌՆԱՐԿ Ա
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Ջոն Ադաիրի կենտրոնացված գործողությունների լիդերության  մոդել

Գ ծան կար 3.4.1. Ա դաի րի մո դե լը 

Ը ստ Ա դաի րի հայե ցա կար գի՝ խն դիր նե րի, խմ բի և ան հա տի պա հա նջ մունք նե րը հան
դի սա նում են լի դե րու թյան հիմ քը, քա նի որ մար դիկ ակն կա լում են, որ լի դեր նե րը կօգ նեն 
ի րե նց լու ծել ընդ հա նուր խն դիր նե րը, կու ժե ղաց նեն փոխ կա պակ ցու թյու նը մի մյա նց մի ջև, 
կար ձա գան քեն ի րե նց ան հա տա կան պա հա նջ մունք նե րին: Հայե ցա կար գի հիմ քում դր ված 
են հետ ևյալ դրույթ նե րը.

 � Խնդ րի լուծ ման հա մար խումբ (թիմ) կամ կազ մա կեր պու թյուն է պե տք, քա նի որ 
ան հա տն ի վի ճա կի չէ դա ա նե լ։

 � Խմ բի (թի մի) հա ջո ղու թյան ա պա հով ման հա մար հար կա վոր է մշ տա կան զար գա
ցում և խմ բային մի ա վոր վա ծու թյուն, ինչ պես հայտ նի ար տա հայ տու թյան մեջ. « Մի
ա սին մե նք ուժ ենք, ա ռան ձի ն՝ ո չի նչ»։ 

 � Ան հա տա կան պա հա նջ մունք նե րը լի նում են ֆի զի կա կան (աշ խա տա վա րձ) և հո գե
բա նա կան  (ան հա տա կան ձե ռք բե րում նե րի և նպա տակ նե րի ըն կա լում, կար գա վի
ճակ, տա լու և ստա նա լու պա հա նջ մունք)։ 

Ը ստ Ա դաի րի՝ խն դիր նե րը, խմ բի և ան հա տա կան պա հա նջ մունք նե րը փոխ կա պա կց
ված են.

 � Խնդ րի լու ծու մը ձևա վո րում է խումբ և բա վա րա րում է ան հա տի ն։ 
 � Ե թե խմ բի պա հա նջ մուն քը չի բա վա րար վում (խում բը լավ չի հա մա խմբ վում), խն դիր
նե րը չեն լուծ վում, և ան ձնա կազ մի բա վա րար վա ծու թյան մա կար դա կն ընկ նում է։ 

 � Ե րբ ան հա տի պա հա նջ մունք նե րը չեն բա վա րար վում, խում բը չի հա մա խմբ վում, և 
աշ խա տան քի ար տադ րո ղա կա նու թյունն ընկ նում է։

 Գիտ նա կա նը պն դում էր, որ լի դե րու թյու նը հնա րա վոր է 3 մա կար դակ նե րում.
 � խմ բային (թի մային)՝ 520 մար դուց բաղ կա ցած խմ բի հա մար, 
 � օ պե րա ցի ոն, ո րի ժա մա նակ մի քա նի խմ բային լի դեր ներ պա տաս խա նա տու են 
ի րե նց ղե կա վա րին,

 �  ռազ մա վա րա կան, երբ կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րն է պա տաս խա նա տու լի դե
րու թյան բո լոր մա կար դակ նե րի հա մար: 

Ա դաի րի մո դե լի ա ռա վե լու թյունն այն է, որ, ան կախ ժա մա նա կից, ի րա վի ճա կից կամ 
կազ մա կեր պու թյան մշա կույ թից, այն օգ նում է լի դե րին հաս կա նա լ՝ ո՛ր փու լում է նա կո րց
նում խմ բի ի րա կան պա հա նջ մուն քե րի կամ ի րա վի ճա կի հետ կա պը: Այս ե րեք է լե մե նտ նե
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րի ճի շտ հա վա սա րա կշ ռու թյան պահ պան ման դեպ քում կա րե լի է լավ ար դյունք ներ ստա
նալ, բա րձ րաց նել աշ խա տան քի ո գին, լա վաց նել ո րա կը, զար գաց նել խմ բում աշ խա տե լու 
հմ տու թյուն նե րը և լի նել լավ ղե կա վար: Խմ բի և ան հա տի ա ռաջ պե տք է դր ված լի նեն 
խն դիր ներ, ո րո նք կդառ նան հս տակ նպա տակ ներ և կլի նեն  SMART (Specific, Measurable, 
Achievable, Realistic, Time Constrained): 

Ա դաի րի 50:50 կա նո նը 
Ե թե Պա րե տոյի սկզ բուն քը (80:20) ա սում է, որ 80% շա հույ թը բե րում են 20% գնո րդ նե

րը, ա պա Ա դաի րի 50:50 կա նո նը  պն դում է, որ մո տի վա ցի այի 50%ը բխում է մար դուց, 
իսկ 50%ը՝ մի ջա վայ րից, հատ կա պես լի դե րից: Ա դաի րի կար ծի քո վ՝ մար կա նց ուղ ղոր դում 
են մի շա րք գոր ծոն ներ: Օ րի նա կ՝ նա չի մո ռա նում բլի թի և մտ րա կի քա ղա քա կա նու թյու
նը, բայց դի տար կում է այն որ պես բազ մա թիվ գոր ծոն նե րից մե կը, ո րո նք ո րո շում են մա
րդ կա նց վար քը: Մո տի վա ցի այի ազ դակ է նաև այն, թե ինչ ակն կա լիք ներ ու նի ան հա տը: 
Աշ խա տան քի պայ ման նե րը, ան հա տի  նկատ մա մբ վե րա բեր մուն քը և նրա վա խե րը ան
դրա դառ նում են մո տի վա ցի այի աս տի ճա նի վրա:

 

Ի նք նագ նա հատ ման հար ցեր 
1.  Ո րո ՞նք են հա ջո ղու թյան 3 գոր ծիք նե րը։ 
2.  Ի ՞նչ է տես լա կա նը, և ին չո ՞ւ է այն ան հրա ժե շտ գոր ծա րա րի ն։ 
3.  Ի ՞նչ է նպա տա կը. ներ կայաց նել նպա տա կի սահ ման ման 5 չա փո րո շիչ նե րը։ 
4.  Ի ՞նչ է ռազ մա վա րու թյու նը, ին չո ՞ւ է այն ան հրա ժե շտ  գոր ծա րա րի ն։ 
5.  Ո ՞րն է Ա դաի րի 3 շր ջան նե րի մո դե լը, ո՞ւմ հա մար է այն կի րա ռե լի։ 
6.  Ո ՞րն է Ա դաի րի 50:50 կա նո նը ։
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Թեմա 4. ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՐ ԳԱ ՂԱ ՓԱՐ ՆԵ ՐԻ ԸՆՏ ՐՈՒ ԹՅՈՒՆ

 Թե մայի նպա տա կը: Այս գլ խում ներ կայաց ված են գոր ծա րար գա ղա փա րի ընտ րու
թյան փու լե րը՝   մտագ րո հը, միկ րո և մակ րոը նտ րու թյուն նե րը, SWOT ( S = Strengths  
ուժեղ կող մեր, W = Weaknesses  թույլ կող մեր, O = Opportunities  հնա րա վո րու թյուն ներ,   
T = Threats  սպառ նա լիք ներ) վեր լու ծու թյու նը, մեկ բիզ նես գա ղա փա րի ընտ րու թյան հիմ
նա վոր վա ծու թյունն ա վե լա ցած ար ժեք ստեղ ծե լու տե սան կյու նի ց։ Ներ կայաց ված է նաև 
հա մայն քի տն տե սա կան նե րու ժի և գոր ծա րար հնա րա վո րու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման 
գոր ծիք, ո րի մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի հաս կա նալ, թե որ քա նով է մեր կող մից ընտր ված 
գա ղա փա րը կի րա ռե լի և ի րա կա նա նա լի մեր հա մայն քում։

4.1.  Հա մայն քի տն տե սա կան նե րու ժի բա ցա հայ տում

 Հա մայն քի տն տե սա կան ա ճը նե րա ռում է տն տե սա կան զար գաց մա նն ուղղ ված նա
խա ձեռ նու թյուն ներ, ո րո նք օգ նում են հա մայնք նե րին ա ռաջ մղել ի րե նց տն տե սու թյու նը, 
ինչ պես նաև հար մար վել փո փոխ վող, բա րդ տն տե սա կան պայ ման նե րին: Հա մայն քում 
առ կա ռե սուրս նե րն ու գի տե լի քն օգ տա գոր ծե լո վ՝ բա ցա հայտ վում  են տն տե սա կան ա ճի 
ու զբաղ վա ծու թյան խթան ման տե ղա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը: Սա են թադ րում է հա
մայնք նե րի են թա կա ռուց վա ծք նե րի և կա րո ղու թյուն նե րի հզո րա ցում՝ հնա րա վո րու թյուն 
ըն ձե ռե լով բա ցա հայ տել ի րե նց ողջ տն տե սա կան նե րու ժը:  

Տն տե սա կան զար գաց ման հա ջող ված նա խա ձեռ նու թյուն նե րը հի մն վում են մա րդ կա
նց՝ որ ևէ նա խագ ծի ի րա կա նաց մա նը հե տա մուտ լի նե լու շա հա գրգ ռու թյան, ինչ պես նաև 
այդ նա խագ ծի ի րա կա նա ցումն  ուղ ղոր դող ընդ հա նուր  պատ կե րա ցում ներ ձևա վո րե լու 
պատ րաս տա կա մու թյան և ու նա կու թյան վրա: Նպա տա կն է վեր հա նել ոչ մի այն տն տե
սա կան նե րուժն ու բա ցա հայ տել մար տահ րա վեր նե րը, այլև հս տակ պատ կե րա ցում կազ
մել կա րո ղու թյուն նե րի, շա հա դր դող գոր ծոն նե րի, հիմ նա կան դե րա կա տար նե րի շր ջա նում 
հա մա գոր ծակ ցային ո գու առ կայու թյան  մա սին: 

@ Վարժու թյուն: Սր ճա րա ն

4.2. Գոր ծա րար գա ղա փար նե րի ընտ րու թյան փու լե րի ներ կայա ցում

Գ ծան կար 4.2.1. Մտագ րո հ
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 Գոր ծա րար գա ղա փար նե րի ընտ րու թյան գոր ծիք նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս 
գոր ծա րա րին ստեղ ծել գոր ծա րար գա ղա փար նե րի մեծ քա նա կու թյուն և, գնա հա տե լով 
դրա նք, աս տի ճա նա բար նվա զեց նել քա նա կը՝ ի վեր ջո ստա նա լով ա ռա վել կեն սու նակ 
գոր ծա րար գա ղա փար, որն ա ռա վե լա գույնս հա մա պա տաս խա նում է ինչ պես շու կայա կան 
ի րա վի ճա կին, այն պես էլ գոր ծա րա րի ան ձին:

4.3. Բ րեյնս թոր մի նգ (մ տագ րոհ)

Մ տագ րո հը խմ բային (եր բե մն մո դե րա տո րի կող մից ղե կա վար վող) խմ բային ստեղ
ծա գոր ծա կան աշ խա տա նք է՝ ուղղ ված գա ղա փար նե րի հա վա քա գր մա նը կամ ո րո շա կի 
խնդ րի լուծ մա նը: 

Նշ ված մե թո դը լայն տա րա ծում է գտել 1935 թ., Ա լե քս Օս բոր նի՝ BBDO գո վազ դային 
գոր ծա կա   լու թյան փոխ նա խա գա հի շնոր հիվ: Օս բոր նը պն դում էր, որ եր կու գոր ծոն է մե
ծա պես նպաս տում գա ղա փար նե րի ար դյու նա վե տու թյա նը. Դրա նք են` 

 � շ տա պո ղա կան դա տո ղու թյուն նե րից զե րծ մնա լը, 
 � ա նհ րա ժե շտ քա նա կու թյան ա պա հո վու մը: 
 � Նշ ված եր կու սկզ բունք նե րը վե րաձ ևա կե րպ վում են հետ ևյալ չո րս կա նո նի. 
 � Ու շադ րու թյու նը կե նտ րո նաց րեք քա նա կու թյան վրա (մտ քե րի ա զատ հո սք):
 �  Մի՛ քն նա դա տեք: 
 � Ող ջու նեք ար տա սո վոր գա ղա փար նե րը:
 �  Հա մադ րեք և մշա կեք գա ղա փար նե րը (ա պա հո վեք նույն ուղ ղու թյա մբ ըն թաց քը): 

Ան սո վոր ա ռա ջա րկ նե րը և եր ևա կայու թյան ար գա սիք հան դի սա ցող մտ քե րը թույ
լատ րե լի են գա ղա փար նե րի ձևա վոր ման և փո խա դա րձ քա ջա լեր ման այս փու լում: 
Ի րա կա նում խմ բում տի րող ակ տի վու թյու նը կա րող է տրա մադ րել ինք նամ փոփ մաս
նա կից նե րին ար տա հայ տել ի րե նց մտ քե րը, կամ ֆա սի լի տա տո րն ին քը կա րող է հոր
դո րել վեր ջին նե րիս ան կաշ կա նդ ար տա հայտ վել: Շատ կար ևոր է զե րծ մնալ քն նա դա
տու թյու նի ց՝ հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռե լով խմ բին գա ղա փար ներ մշա կել բո լոր ուղ ղու
թյուն նե րով: 

Վա րո ղը՝ ֆա սի լի տա տո րը, նշ ված կա նոն նե րի պահ պան ման ե րաշ խա վո րն է: Մտա
գոր հի հա մար կա րող է սահ ման վել ո րո շա կի ժա մա նակ: Մտ քե րի հա վա քագ րու մը կա րող 
է տևել 1520 րո պե: Վա րո ղը պե տք է խրա խու սի մաս նա կից նե րին շա րու նա կել գոր ծըն
թա ցն ան գամ այն դեպ քե րում, երբ գա ղա փար նե րի թի վը մեծ չէ, և ար դյու նա վետ ըն թա
ցող երկ րո րդ կամ եր րո րդ փու լի ա վար տից հե տո է մի այն ու ղեղ նե րի գրո հն ամ փոփ վում:  
Ուղեղ նե րի գրո հի ընդ հա նուր տևո ղու թյու նը կա րող է հաս նել 30 րո պե ի: 

Մաս նա կից նե րն ի րե նց մտ քե րը նշում են քար տե րի վրա, կամ վա րո ղը գրան ցում է 
դրա նք գրա տախ տա կին: Ու ղեղ նե րի գրո հից հե տո պա հա նջ վում է կի րա ռել գա ղա փար
նե րը, մտ քե րը կա նո նա կար գե լու, վե րաձ ևա կեր պե լու և դա սա կար գե լու, ամ փո փե լու և 
ըստ ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի խմ բա վո րե լու մի ջոց, ո րը, օ րի նա կ՝ կա րող է ու նե նալ ո րո
շում նե րի ըն դուն ման ա ղյու սա կի ձև: 

Մ տագ րո հի վար ժու թյուն նե րը նպա տա կաուղղ ված են հնա րա վո րի նս մեծ թվով ար
դյու նա վետ գա ղա փար ներ հա վա քագ րե լուն: Այն ըն թա նում է չա փա զա նց բուռն, և որ ևէ 
սահ մա նա փա կում, ո րը կա րող է  խո չըն դո տել  մաս նա կից նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան հնա
րա վո րու թյուն նե րի դրս ևոր մա նը, չի թույ լա տր վում:
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 Գոյու թյուն ու նեն հիմ նա կա նում վար ժու թյուն ներ/ խա ղեր, ո րո նք մեծ թվով ար դյու նա
վետ գա ղա փար ներ հա վա քագ րե լու ան հրա ժեշ տու թյան դեպ քում կա րող են ձևա փոխ վել: 
Նշ ված են թա մո դու լի ժա մա նակ տե ղի է ու նե նում ար դյու նա վետ գա ղա փար նե րի խմ բա վո
րում՝ ու ղեղ նե րի գրո հի,  ընտ րու թյան և SWOT վեր լու ծու թյան ի րա կա նաց ման նպա տա կով: 

Ս տաց ված ար դյու նա վետ գա ղա փար նե րը հի մք են ծա ռայում ընտ րու թյան հա մար, 
ո րի ըն թաց քում զտ վում են  ի րա գոր ծե լի գա ղա փար նե րը: 

Ի նչ պես վա րել մտագ րո հը: 

Ս տու գո ղա կան կե տե ր
 � Մ տագ րո հի ըն թաց քում չի կա րե լի գնա հա տա կան ներ տալ գա ղա փար նե րին: 
Ե թե որ ևէ մե կն այս կամ այն մի տքն ան վա նում է հի մար, ա պա նրան պե տք է 
խնդ րել զե րծ մնալ իր դա տո ղու թյուն նե րն ար տա հայ տե լուց: 

 � Ըն դուն վում և սխե մայի վրա պատ կեր վում է ցան կա ցած գա ղա փա ր՝ լավ, 
վատ, խե լա ցի կամ ան միտ: 

Ի նչն է թույ լատ րե լի, և ին չը թույ լատ րե լի չէ մտագ րո հի ժա մա նա կ

Ինչն է թույ լատ րե լի

 � Խրախուսեք բուռն քննարկումն ու ծիծաղը: 
 � Թույլ տվեք արտահայտել խենթ ու անմիտ գաղափարներ: 
 � Գրանցեք մտքերը:
 � Արտահայտեք ձեր սեփական դատողությունները (եթե առաջնորդ եք): 
 � Թույլ տվեք կարծիքներ արտահայտել տարատեսակ ապրանքների մասին: 
 � Կատակների ու այլ հետաքրքիր պատմությունների միջոցով նպաստեք խմբի աշխատանքին: 

Ին չը թույ լատ րե լի չէ 

 � Մի՛ ձայ նագ րե ք։ 
 � Մի՛ օգ տա գոր ծեք դպ րո ցա կան գրա տախ տա կ։ 
 � Մի՛ ընտ րեք բա ցա ռա պես տա րեց մա րդ կա նց կամ բա ցա ռա պես ե րի տա սա րդ նե րի՝ խմ բում նե

րգ րա վե լու հա մար:  
 � Մի՛ թույ լատ րեք դի տո րդ նե րի ներ կայու թյու նը: 
 � Բաց մի՛ թո ղեք և ոչ մի լրաց ված թեր թիկ: 
 � Մի՛ հատ կաց րեք չա փա զա նց շատ ժա մա նակ մեկ ար տադ րա տե սա կի և թույլ
 �  Մի՛ տվեք ան հար կի ման րա մաս նե րի խո րա մուխ լի նել: 
 � Չա փից շատ մի՛ ձգձ գեք ի րեն ար դեն իսկ սպա ռած գոր ծըն թա ցը։

@ Վարժու թյուն: Կլոր Ռո բի ն

@ Վարժու թյուն: Ա սո ցի ա ցի ա ներ, ո րո նք ա ռա ջաց նում են պատ կեր նե րը 

4.4.  Մակ րոը նտ րու թյուն

«Ը նտ րու թյուն» են թա մո դու լը կա զմ ված է եր կու մա սից,  ո րո նց նպա տա կն է ու ղե ղային 
գրո հի ըն թաց քում ստաց ված գա ղա փար նե րի թի վը  (շուրջ 1000) կր ճա տե լ՝  հա սց նե լով 
ե րեք կեն սու նակ գա ղա փար նե րի, ո րո նք կվե րա բե րեն կո նկ րետ ապ րան քա տե սա կի ար տադ
րու թյա նը: Նշ ված են թա մո դու լի ըն թաց քում յու րա քան չյուր մաս նա կից աշ խա տում է ա ռա նձ
նաց ված ար տադ րա տե սա կին կամ  ի րա կա նաց վե լիք ծրագ րին առնչ վող գա ղա փա րի վրա: 



«Ձեռնարկատիրական հմտություննների զարգացում» մոդուլի վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների համար

3534

 Մակ րոը նտ րու թյան ար դյուն քում ա ռան ձաց վում են 20 ար տադ րա տե սա կի վե րա բե րող 
գա ղա փար ներ, ո րո նք հի մն ված են տե ղե րում դրա նց ի րաց ման կամ ար տա դր ման հնա
րա վո րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի ան հա տա կան ըն կա լում նե րի վրա:  

 Մակ րոը նտ րու թյան ըն թաց քում կի րառ վում է գնա հատ ման հի նգ մի ա վո րա նոց հա մա
կար գը՝ 5ից (գե րա զա նց) մի նչև 1 (ան բա վա րար), ին չը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում մաս
նակ ցին ար տադ րու թյան ե րեք լա վա գույն տար բե րակ նե րն ընտ րե լու նպա տա կով գնա
հա տել ա ռա նձ նաց ված 20 ար տադ րա տե սա կը՝ սպառ ման շու կայի, տեխ նո լո գի ա նե րի, 
հում քի, ան հրա ժե շտ ո րա կա վո րում ու նե ցող աշ խա տու ժի առ կայու թյան, ինչ պես նաև այն 
տե սան կյու նից, թե որ քա նով է կա ռա վա րու թյու նը կար ևո րում դրան ցից յու րա քան չյու րը: 
Կա րող են նե րառ վել նաև այլ գոր ծոն ներ, օ րի նակ` ե կամ տա բե րու թյու նը, ռիս կե րը, ի րա
կա նաց ման դյու րի նու թյու նը և այլն: 

 Մակ րոը նտ րու թյա նը բնո րոշ ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից է հա ջո ղու թյան գոր ծո
նը, ո րով և սահ ման վում են ապ րան քի ար տադ րու թյան կամ նա խագ ծի ի րա կա նաց ման 
վե րա բե րյալ պատ կե րա ցում նե րի հա մար ո րո շիչ նշա նա կու թյուն ու նե ցող աս պե կտ նե րը, 
ո րո նց պե տք է ան դրա դառ նա ձեռ նար կա տե րը: Յու րա քան չյուր գոր ծա րար ու նի  հա ջո
ղու թյան ո րո շիչ իր գոր ծո նը, ո րը կա րող է վե րա բե րել թե մր ցակ ցու թյա նն ու սպա ռող նե րի 
նա խա սի րու թյուն նե րին, թե տեխ նո լո գի ա կան հե տամ նա ցու թյա նը և այլն: Նման գոր ծո նի 
առ կայու թյու նը կամ բա ցա կայու թյու նը գի տակ ցե լու ան կա րո ղու թյու նը կա րող է հան գեց
նել բիզ նե սում ան հա ջո ղու թյան: Դա զուտ ո րա կա կան և ին տե լեկ տուալ գնա հա տա կան է, 
ո րը միև նույն ժա մա նակ կեն սա կան կար ևո րու թյուն ու նի: 

@ Վարժու թյուն: Մակ րոը նտ րու թյուն

@ Խաղ / Վարժու թյուն: Ասոցիացիաներ, որոնք առաջացնում են պատկերները

4.5. Միկ րոը նտ րու թյուն

 Ձեր կող մից ներ կայաց ված գա ղա փար նե րը, ո րո նք ար դեն ան ցել են մակ րոը նտ րու
թյուն, պե տք է են թա րկ վեն նաև միկ րոը նտ րու թյան թես տին` ա վե լի ման րա մա սն ընտ րե լու 
հա մար: Միկ րոը նտ րու թյունն ի րա կա նաց վում է գնա հատ ման հի նգ չա փա նիշ նե րով.

 �  շու կայի առ կայու թյուն,
 �  հում քի առ կայու թյուն,
 �  տեխ նո լո գի այի առ կայու թյուն, 
 � ա նհ րա ժե շտ ո րա կա վոր մա մբ աշ խա տու ժի առ կայու թյուն,
 �  կա ռա վա րու թյան կող մից տն տե սու թյան նա խը նտ րե լի ճյու ղեր:

 Բա ցի այս հի նգ հիմ նա կան չա փա նիշ նե րից, օգ տա գո րծ վում են նաև այլ չա փա նիշ ներ, 
ո րո նք նույն պես մեծ ազ դե ցու թյուն կա րող են թող նել նա խագ ծային գա ղա փա րի ընտ րու
թյան վրա: Կա րող են կի րառ վել նաև հետ ևյալ չա փա նիշ նե րը.

 �  ռազ մա վա րա կան պի տա նե լի ու թյուն, 
 � ի րա կա նաց ման դյու րի նու թյուն, 
 � են թա դր վող ռիս կեր,
 �  շա հու թա բե րու թյուն,
 �  ծախ սեր/ա ռա վե լու թյուն ներ: 
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Այն ի րա կա նաց նե լու հա մար կի րառ վում է նշ ված չա փա նիշ նե րի գնա հա տում և տե
սա կա րար կշիռ նե րի ո րո շում: Վեր ջին նե րն ի րա կա նաց վում են մաս նա կից նե րի կող մից` 
ել նե լով ի րե նց ու նե ցած գի տե լիք նե րից ու փոր ձից: Նշ ված յու րա քան չյուր չա փա նիշ գնա
հատ վում է հետ ևյալ գնա հատ ման հա մա կար գով.

 � 5 – գե րա զա նց
 � 4 – շատ լա վ
 � 3 – բա վա րա ր
 � 2 – մի ջա կ
 � 1 – վատ 

Այ նու հե տև ո րոշ վում է մաս նակ ցի կող մից յու րա քան չյուր չա փա նի շի տե սա կա րար 
կշի ռը` ըստ իր գա ղա փա րի վրա թո ղած ազ դե ցու թյան, այն պես, որ ընդ հա նուր հան րա
գու մա րը կազ մի 100%: 

Ս տո րև  բա ցա տր ված է, թե ինչ պես կի րա ռել տվյալ չա փա նիշ նե րը: 
1.  Շու կայի առ կայու թյուն 
Ե թե չկա հա մոզ վա ծու թյուն հա մա պա տաս խան շու կայի գոյու թյան վե րա բե րյալ, ա պա 

ի մա ստ չու նի զբաղ վել այդ բիզ նե սով: Շու կան պե տք է լի նի բա վա կան մեծ, որ պես զի ձեռ
նար կա տե րը կա րո ղա նա գրա վել շու կայի իր բա ժի նը և գոր ծա րք նե րից ստա նա բա վա կա
չափ ե կա մուտ` ծախ սե րը հա նե լուց հե տո: 

Այդ դեպ քում շու կայի առ կայու թյան չա փա նիշ նե րը հետ ևյա լն են.
 �  ներ կայիս մա տա կա րար նե րի ծա վա լը չի բա վա րա րում առ կա պա հան ջար կը. 
 � առ կա պա հան ջար կը ներ կայումս բա վա րար վում է ներ մուծ ման մի ջո ցով.
 �  նա խագ ծով ա ռա ջա րկ վող ար տադ րա նքն օժտ ված է յու րա հա տուկ գծե րով, յու րա
հա տուկ մար քե թին գային հատ կա նիշ նե րով (ե թե դա ապ րա նք է) կամ յու րա հա տուկ 
մար քե թին գային ա ռա ջար կով (ե թե դա ծա ռայու թյուն է), օ րի նակ` ա վե լի ըն դու նե
լի բնու թագ րե րով, ա վե լի բա րձր ո րա կով, ա վե լի եր կար պի տա նե լի ու թյան ժամ կե
տով, ա վե լի բա րձր հա մի բնու թագ րե րով, հետ վա ճառ քային ծա ռայու թյուն նե րով, 
մա տա կա րար ման ա զա տու թյա մբ և այլն. 

 � ապ րան քի / ծա ռայու թյան մա տա կա րա րում նե րը հու սա լի չեն. 
 � ա պա գայում սպաս վում է ապ րան քի/ ծա ռայու թյան պա հան ջար կի զգա լի բա րձ րա ցում. 
 � ար տադ րան քի մա տա կա րա րում նե րը ներ կայումս ի րա կա նաց վում են ոչ լե գալ ճա
նա պար հով: 

2.  Հում քի առ կայու թյուն
 Գոյու թյուն ու նեն հում քի առ կայու թյան հետ ևյալ ցու ցա նիշ նե րը.

 �  տե ղա կան հում քը կա բա վա րար քա նա կու թյա մբ.
 �  կան հում քի հու սա լի մուտ քեր (տե ղա կան և ար տա սահ մա նյան աղ բյուր նե րից).
 �  բա վա րար ու սում նա սիր վել և գնա հատ վել է գոր ծե րի դր վա ծքն ըստ սե զո նայ նու
թյան, պահ պան ման ժամ կե տի, ո րա կի և հում քի բազ մա զա նու թյան.

 �  հում քի գի նը ըն դու նե լի մա կար դա կի վրա է. 
 � են թա դր վում է, որ հում քի գնի բար ձա րա ցումն ա պա գայում կկ րի տրա մա բա նա
կան և կան խա տե սե լի բնույթ: 

3.  Տեխ նի կայի/ տեխ նո լո գի այի առ կայու թյուն
 Տեխ նի կայի առ կայու թյան գնա հա տա կա նը կա րե լի է տալ հետ ևյալ ցու ցա նիշ նե րի մի

ջո ցով.
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 � օգ տա գո րծ ման են թա կա տեխ նի կան փոր ձա րկ ված է. 
 � ապ րան քի ար տադ րու թյան հա մար  առ կա է տեխ նի կա` տրա մա բա նա կան ար ժե քով.
 �  տեխ նի կան հա մա պա տաս խա նում է ար տադ րու թյան, նե րդ րում նե րի և ար տադ
րան քի ցան կա լի ո րա կի չա փա նիշ նե րին.

 � հ նա ցած տեխ նի կան նա խագ ծի ի րա կա նաց ման վրա բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն 
չի ու նե նա: 

4. Ա նհ րա ժե շտ ո րա կա վոր մա մբ աշ խա տու ժի առ կայու թյուն 
Ա նհ րա ժե շտ ո րա կա վոր մա մբ աշ խա տու ժի առ կայու թյու նը կա րե լի է գնա հա տել հետ

ևյալ գոր ծոն նե րով. 
 � որ պես զի նա խա գի ծը վնաս ներ չկ րի` աշ խա տու ժի հետ կապ ված ի րա վի ճա կի նա
խա տես ված փո փո խու թյուն նե րի, աշ խա տու ժի ան սպա սե լի ար տա հոս քի կամ այլ 
չնա խա տես ված խն դիր նե րի ար դյուն քում, գոյու թյուն ու նի ան հրա ժե շտ ո րա կա վո
րում ու նե ցող մաս նա գետ նե րի կայուն և հաս տա տուն ա ռա ջա րկ. 

 � նա խագ ծի ի րա կա նաց ման հա մար առ կա են տար բեր ան հրա ժե շտ ո րա կա վո րում 
ու նե ցող մաս նա գետ ներ.

 �  նա խա տես վում է աշ խա տու ժի բա վա կան հաս տա տուն և կան խա տե սե լի ար ժեք:
5.  Կա ռա վա րու թյան կող մից տն տե սու թյան նա խը նտ րե լի ճյու ղեր 
Գոյու թյուն ու նեն կա ռա վա րու թյան գե րա կայու թյուն նե րի հետ ևյալ ցու ցա նիշ նե րը.

 �  նա խա գի ծը զար գաց ման և նե րդ րում նե րի ա ջակ ցու թյան ո լոր տում կա ռա վա րու
թյան գե րա կայու թյուն նե րի  շա րքն է դաս վում.

 �  նա խա գի ծն ստա նում է կա ռա վա րու թյան խթան նե րը, լի նի դա ֆի նան սա կան (օ րի
նակ` հար կե րից ա զա տում կամ հար կե րի դրույ քա չա փե րի ի ջե ցում, ներ մուծ ման 
ար տո նու թյուն ներ և այլն), ա ջակ ցու թյուն կամ օգ նու թյան այլ տե սակ (ծա ռայու
թյուն ներ մար քե թին գի, տեխ նո լո գի այի կամ խո րհր դատ վու թյան բնա գա վա ռում).

 �  նա խա գի ծը կա ռա վա րու թյան ար տո նու թյուն նե րի  շա րքն է դաս վում` ներ մուծ ման 
փո խա րին ման, ար տա հան ման ա ջակ ցու թյան, զբաղ վա ծու թյան ա ճի, գյու ղի ին
դուստ րի ա լի զաց ման ծրագ րե րի, զար գաց ման կամ  տեխ նո լո գի ա նե րի փո խա նց
ման բնա գա վառ նե րում:

6.  Ռազ մա վա րա կան պի տա նե լի ու թյուն
 Նա խագ ծի ռազ մա վա րա կան պի տա նե լի ու թյունն ար տա հայ տում են հետ ևյալ չա փա

նիշ նե րը. 
 � ա ռա ջա րկ վող նա խա գի ծը հա մա պա տաս խա նում է ձեռ նար կա տի րոջ և ա ռա ջա
տար աշ խա տա կից նե րի կոմ պե տեն տու թյա նն ու փոր ձին. 

 � ա ռա ջա րկ վող նա խա գի ծը հա մա պա տաս խա նում է առ կա տեխ նի կային, մար քե
թին գի կա ռուց ված քին, ար տադ րա կան հա մա կար գին, ձեռ նար կա տի րոջ կամ ֆիր
մայի կա րո ղու թյա նն ու ռե սուրս նե րին.

 �  նա խա գի ծը լրաց նում և ու ժե ղաց նում է ֆիր մայի առ կա կա ռուց ված քը, ա ճի ի րա
գոր ծե լի ու թյու նը կամ հնա րա վո րու թյու նը: 

7. Ի րա կա նաց ման դյու րի նու թյուն 
Ի րա կա նաց ման դյու րի նու թյու նը կա րե լի է չա փել հետ ևյալ չա փա նիշ նե րով.

 �  նա խա գի ծը կա րե լի է հեշ տու թյա մբ ի րա կա նաց նել մի ջոց նե րի առ կայու թյան դեպ քում.
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 �  նա խա գի ծը կա րե լի է ի րա կա նաց նել կայաց ման կամ պատ րա ստ ման կա րճ ժամ
կետ նե րում (օ րի նակ` ե րեք ամ սից մի նչև մեկ տա րի).

 �  նա խա գի ծը կա րե լի է գոր ծար կել ու սուց ման ա վար տից հե տո մեկ տար վա ըն թաց քում.
 �  ձեռ նե րե ցը կամ ղե կա վա րու թյու նը կա րող են  վե րա հս կել  չնա խա տես ված դժ վա
րու թյուն նե րը: 

8. Են թա դր վող ռիս կե ր
 Նա խա գի ծը գե րա զա նց է գնա հատ վում, ե թե այն կրում է նվա զա գույն կամ պա կաս 

ռիս կի գոր ծոն` նա խա տես ված ե կա մու տը ստա նա լու քիչ թե շատ հա մոզ վա ծու թյան դեպ
քում: Ռիս կի աս տի ճա նը կա րե լի է գնա հա տել հետ ևյալ գոր ծոն նե րի օգ նու թյա մբ. 

 � ե թե այլ ան ձի նք նա խա գի ծը հա մա րեն չա փա զա նց շա հա վետ, ա պա ար տադ րան
քը/ ծա ռայու թյու նը կա րե լի է հեշ տու թյա մբ կրկ նօ րի նա կել.

 �  մեծ ռե սուրս նե րի և փոր ձի տեր մր ցա կից նե րը կա րող են ար դյու նա վետ պա շտ
պան վել, ե թե սպառ նա լիք զգան նա խագ ծի կող մից.

 �  նա խա գի ծը կա րող է վնաս կրել չկան խա տես ված հան գա մա նք նե րից, ինչ պի սիք են, 
օ րի նա կ՝ ե ղա նա կը, հում քի առ կայու թյու նը, հնա ցած տեխ նո լո գի ան, քա ղա քա կա
նու թյան փո փո խու թյուն նե րը, կա ռա վա րու թյան ծրագ րե րը և գե րա կայու թյուն նե րը,

 �  նա խագ ծի կախ վա ծու թյու նը ներ մուծ վող մի ջոց նե րից, լի նի դա հումք, տեխ նո լո
գի ա, աշ խա տուժ կամ ցան կա ցած այլ ռե սուրս:

9.  Շա հու թա բե րու թյուն
 Մի նչ այս պա հը դուք դեռ չեք ու սում նա սի րել գոր ծա րար ծրագ րի և շա հու թա բե րու թյան 

վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյու նը: Ձեր ու նե ցած գի տե լիք նե րը հի մն ված են կար դա ցած 
գր քե րի, ու նե ցած փոր ձի, այլ մա րդ կան ցից ստա ցած տե ղե կու թյուն նե րի և դի տար կում նե
րի վրա: Այդ պատ ճա ռով նպա տա կա հար մար է այս չա փա նի շը գնա հա տել հետ ևյալ կե րպ.

 � 5 – գե րա զա նց
 � 4 – շատ լա վ
 � 3 – բա վա րա ր
 � 2 – մի ջա կ
 � 1 – վա տ

10. Ծախ սեր/ա ռա վե լու թյուն ներ 
Այս գոր ծո նն ամ փո փում է նա խո րդ ի նը չա փա նիշ նե րը և տա լիս նա խագ ծի ի րա գոր ծե

լի ու թյան վե րա բե րյալ ընդ հա նուր տպա վո րու թյուն: Այս գոր ծո նը գնա հա տե լիս կա րե լի է 
հաշ վի առ նել տար բեր չա փա նիշ նե ր՝

 �  նա խագ ծի ա ռա վե լու թյուն նե րը` շա հու թա բե րու թյան, ռիս կի, նե րդ րու մային պա հա
նջ նե րի, մի ջոց նե րի առ կայու թյան տե սան կյու նից, ար ժե ՞ն արդյոք այն բո լոր ջան քե
րին` կապ ված նա խագ ծի մշակ ման, կազ մա կե րպ ման և ի րա կա նաց ման հետ. 

 � նա խա գի ծը հա սա րա կու թյա նը տրա մադ րո ՞ւմ է արդյոք զգա լի (շո շա փե լի և տե սա
նե լի) ա ռա վե լու թյուն ներ` զբաղ վա ծու թյան բա րձ րաց ման, ար տադ րու թյան այլ ճյու
ղե րի կամ տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան այլ տե սակ նե րի հետ կա պեր ստեղ ծե լու, 
ան հրա ժե շտ ար տադ րա նք/ ծա ռայու թյուն տրա մադ րե լու և այլ նի մի ջո ցով.

 �  նա խա գի ծը տն տե սա պես ինք նըս տին քյան ի րա գոր ծե լի է, կա ռա վա րու թյան ար
հես տա կան մի ջամ տու թյուն պե տք չէ:
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  Հա ջո ղու թյան ո րո շիչ գոր ծո նը
 Տաս չա փա նիշ նե րը գնա հա տե լուց և մի ա վոր ներ նշա նա կե լուց հե տո պե տք է 
ի րա կա նաց վի նաև նա խագ ծային գա ղա փա րի հա ջո ղու թյան կամ ձա խող ման 
ա ռա նց քային փո փո խա կան նե րի ճշգր տում: Դա, այս պես կոչ ված, հա ջո ղու
թյան ո րո շիչ գոր ծո նն է: Այն ընտր ված նա խագ ծին վե րա բե րող ո րո շա կի գոր
ծոն է, որն ան չափ կար ևոր է նա խագ ծի հա ջո ղու թյան հա մար: Ե թե այդ գոր ծո
նը բա ցա կայում է, ան բա վա րար է կամ սխալ է հաշ վառ ված, ա պա նա խա գի ծը 
կա րող է եր կա րա ժամ կետ հատ վա ծում ա նի րա կա նա նա լի դառ նալ: 
Նա խագ ծի ո րո շիչ գոր ծոն կա րող է դառ նալ վե րը թվա րկ ված տա սը գոր ծոն նե
րից յու րա քան չյու րը: Սա կայն այն կա րե լի է է՛լ ա վե լի ճշգր տել: Օ րի նակ` ոչ թե 
պար զա պես հումք, այլ մա տա կա րա րում նե րի սե զո նայ նու թյուն, պահ պան ման 
ժամ կետ, ստան դար  տաց ման բա ցա կայու թյուն և հում քի մա տա կա րա րում նե րի 
ան խա փա նե լի ու թյուն: 

@ Վարժու թյուն: Միկ րոը նտ րու թյուն 

4.6. SWOT վեր լու ծու թյուն

SWOT հա պա վու մը նշա նա կում է՝ ու ժեղ կող մեր,  թույլ կող մեր, հնա րա վո րու թյուն ներ 
և վտա նգ ներ: Այս են թա մո դու լը չա փա զա նց կար ևոր է եր կու պատ ճա ռով:  Նախ և ա ռաջ` 
այս տեղ տվյալ նե րը ստու գե լու, հա վա քե լու և տե ղում վեր լու ծե լու փո րձ է ար վում՝ օգ տա
գոր ծե լով ինչ պես ա ռաջ նային, այն պես էլ երկ րոր դա կան աղ բյուր նե րը: Սա շատ կար ևոր 
կետ է ու սուց ման գոր ծըն թա ցում: Երկ րո րդ՝ այս տեղ փո րձ է ար վում ան ցում կա տա րել 
զուտ լսա րա նային ու սու ցու մից լսա րա նային և պրակ տիկ աշ խա տա նք նե րի հա մադ րու
թյան, հայե ցա կար գայի նի ց՝ գո րծ նա կա նի, խմ բայի նի ց՝ ան հա տա կան աշ խա տան քի:  

Ի սկզ բա նե ապ րան քա տե սա կի կամ նա խագ ծի մշակ ման նպա տա կով SWOT վեր լու
ծու թյու նը կի րառ վել է « Գի տե լի քա հեն տն տե սու թյան կա ռու ցում ձեռ նար կու թյուն նե րի 
ձևա վոր ման մի ջո ցով» (CEFE) ծրագ րի շր ջա նա կում՝ որ պես ծրագ րի հս տա կեց ման մե թո
դի մի մաս: Երբ մաս նա կից նե րը զտում են  գա ղա փար նե րի մե ծը մա սը, կա տա րում են 
ընտ րու թյուն, և ծրագ րե րի թի վը, ո րո նք հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել, կր ճատ վում է՝ հաս
նե լով ե րե քի, կի րառ վում է SWOT վեր լու ծու թյուն՝ վեր հա նե լու նպա տա կով, թե դրան ցից 
որն է ա ռա վել հե ռան կա րային, այ սի նքն՝ ներ կայաց վող վեր լու ծու թյան տե սա կը կի րառ
վում է ապ րան քա տե սակ նե րին վե րա բե րող ե րեք գա ղա փար նե րի ընտ րու թյան մե թո դա
բա նու թյու նը հս տա կեց նե լու նպա տա կով: 

SWOT վեր լու ծու թյու նը տրա մադ րում է ներ քին (օ րի նա կ՝ հան գա մա նք ներ, ո րո նց վրա 
ի րե նց ազ դե ցու թյունն են թող նում թույլ և ու ժեղ կող մե րը, կամ ո րո նք գտն վում են գոր ծա
րա րի, ձեռ նար կա տի րոջ վե րա հս կո ղու թյան դաշ տում) և ար տա քին գոր ծոն նե րի (օ րի նա կ՝ 
հնա րա վո րու թյուն նե րն ու վտա նգ նե րը, ո րո նք գտն վում են գոր ծա րա րի, ձեռ նար կա տի րոջ 
հս կո ղու թյու նից դուրս) սահ ման ման ու գնա հատ ման մատ րի ցա: Ներ կայաց ված վեր լու
ծու թյա մբ ո րոշ վում է նա և՝ արդյոք բա րեն պա ՞ստ, թե՞ ան բա րեն պա ստ ազ դե ցու թյուն են 
ու նե նում նշ ված ներ քին և ար տա քին գոր ծոն նե րը նա խագ ծի հիմ քում ըն կած գա ղա փա րի 
ի րա կա նաց ման վրա: Սա հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում սկս նակ գոր ծա րա րին գնա հա տել 
նա խագ ծի ի րա կա նա նա լի ու թյու նը: Լսա րա նում ի րա կա նաց ված SWOT վեր լու ծու թյան ար
դյունք նե րը հաս տատ վում են տե ղում կա տար վող աշ խա տան քով:
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SWOT վեր լու ծու թյու նը խոր քային վեր լու ծու թյան է են թար կում ան հա տա կան ձեռ նար
կա տի րա կան աս պե կտ նե րը (ու շադ րու թյու նը կե նտ րո նա նում է գոր ծող ան ձի վրա) և ման
րա կր կիտ ու սում նա սի րում ի րա վի ճա կային հար ցեր (ու շադ րու թյու նը կե նտ րո նաց նե լով 
ա ռան ձին ի րա վի ճա կի վրա), ո րո նք վե րա բե րում են կո նկ րետ նա խագ ծին կամ ար տադ
րա տե սա կին: Այս պի սո վ՝ ան ցում է կա տար վում ան հա տի և նա խագ ծի մի ա վոր մա նն ու 
ան հա տա կան գոր ծա րար ծրագ րի մշակ մա նը: 

Ե թե, որ պես մո դե րա տոր, դուք հա րում եք այն տե սա կե տին, որ տե ղում ա ռա ջին աշ
խա տա նքն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով մաս նա կից նե րին ան հրա ժե շտ է հե տա գա վե րա
պատ րաս տում, ա պա ի րա կա նաց վող SWOT վեր լու ծու թյան ցու ցում նե րը կա րե լի է հա մալ
րել խա ղե րով, ո րո նք նպա տա կաուղղ ված են դի տար կում նե րի ճշգր տու թյան ա պա հով մա
նը (օ րԻ նա կ՝ հավ կիթ նե րով խաղ, դե րային խա ղ՝ հար ցազ րույց): 

SWOT վեր լու ծու թյան տար րե րը 

Ու ժեղ կող մեր : Ու ժեղ կող մե րը ղե կա վար վում են ձեռ նար կա տի րոջ կող մից, քա նի որ 
դրա նք գոյու թյուն ու նեն ներ կայումս: Անհ րա ժե շտ է  ամ րա պն դել ու ժեղ կող մե րը և դրա նք 
օգ տա գոր ծել թույլ կող մե րը կր ճա տե լու հա մար: Ու ժեղ կող մեր կա րող են հան դի սա նա լ՝ 

 � է ժան հում քը,
 �  տեխ նո լո գի ա կան նո րույթ նե րը,
 � ս պա ռող նե րի լայն ցան ցը,
 �  կա ռա վար ման հա մա կար գը,
 �  հա րա բե րա կան ցա ծր գի նը, 
 � ար տադ րան քի ո րա կը, 
 � ապ րան քի հատ կա նիշ նե րը, 
 � այլ:

 Թույլ կող մե ր:  Թույլ կող մե րը նույն պես վե րա հսկ վում են ձեռ նար կա տի րոջ կող մից: 
Դրա նք ինչոր բա նի բա ցա կայու թյունն են կամ թույլ կող մե րը: Անհ րա ժե շտ է, որ քան հնա
րա վոր է, կր ճա տել թույլ կող մե րը: Թույլ կող մեր կա րող են հան դի սա նա լ՝

 �  հում քի ան կա նոն մա տա կա րա րու մը,
 �  հին տեխ նո լո գի ան,
 �  կա ռա վար ման փոր ձի բա ցա կայու թյու նը,
 �  մաս նա գի տա կան աշ խա տա կազ մի բա ցա կայու թյու նը,
 �  գո վազ դի բա ցա կայու թյու նը, 
 � ապ րան քի օգ տա գո րծ ման ժամ կե տի սահ մա նա փա կու թյու նը, 
 � ապ րան քի բա րձր գի նը,
 �  հում քի բա րձր գի նը, 
 � այլ։

Հնա րա վո րու թյուն նե ր: Հ նա րա վո րու թյուն նե րն ի րա կա նու թյան կող մից տր ված դրա
կան գոր ծոն նե րն են, ո րո նք պե տք է օգ տա գոր ծի ձեռ նար կա տե րը, կամ ո րո նք հնա րա
վո րու թյուն են տա լիս ի րա կա նաց նել նա խագ ծային գա ղա փա րը: Հնա րա վո րու թյուն նե րը 
տար բեր վում են ու ժեղ կող մե րից նրա նով, որ վեր ջին նե րս հան դի սա նում են բիզ նե սի ար
տա քին դրա կան հատ կա նիշ նե րը: Որ պես հնա րա վո րու թյուն կա րե լի է դի տե լ՝

 �  տեխ նի կա կան սպա սա րկ ման հա սա նե լի ու թյու նը,
 � մր ցա կից նե րի փոք րա թիվ կամ թույլ լի նե լը,
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 � ն պա տա կային խմ բի ե կա մուտ նե րի ա ճը, 
 � ա ճող պա հան ջար կը,
 �  վար կի ցա ծր տո կոս նե րը,
 � տ վյալ ապ րան քի/ ծա ռայու թյան բա ցա կայու թյու նը շու կայում,
 � տ վյալ ապ րան քի ե զա կի լի նե լն այդ տա րած քում,
 �  կա ռա վա րու թյան կող մից ի րա կա նաց վող մե ղմ հար կային քա ղա քա կա նու թյու նը, 
 � այլ։

Ս պառ նա լիք նե ր: Ս պառ նա լիք նե րն ի րա կա նու թյան մեջ առ կա բա ցա սա կան կամ ան հա
ջող գոր ծոն նե րն են, ո րո նք սո վո րա բար չեն կա ռա վար վում ձեռ նար կա տի րոջ կող մից: Ե թե 
դրա նք չեն կա նխ վում, ա պա բա ցա սա կան են ան դրա դառ նում բիզ նե սի վրա: Սպառ նա լիք
նե րը տար բեր վում են թույլ կող մե րից, քա նի որ դրա նք ձեռ նար կա տի րոջ կող մից չեն կա րող 
կա ռա վար վել: Ե՛վ մե կը, և՛ մյու սը բիզ նե սի վրա թող նում են բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն: 
Սպառ նա լիք նե րի վեր լու ծու թյան նպա տա կն է ճա նա չել, խու սա փել դրան ցից կամ ձեռ նար
կել հա մա պա տաս խան քայ լեր դրա նց բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը կր ճա տե լու հա մար: 

Ս պառ նա լիք ներ են՝
 �  հում քի գնի բա րձ րա ցու մը, 
 � պե տա կան բյու րոկ րա տի ան,
 �  հում քի ան բա վա րա րու թյու նը,
 � բ նա կան ա ղետ նե րը,
 �  չա փա զա նց ու ժեղ մր ցակ ցու թյու նը,
 �  վատ են թա կա ռուց վա ծք նե րը,
 �  քա ղա քա կան փո փո խու թյուն նե րը, 
 � այլ:

SWOT վեր լու ծության կա ռուց ված քը

Դ րա կան գոր ծոն ներ  Բա ցա սա կան գոր ծոն նե ր
Ներ կայումս 

կար գա վոր վում է  ձեռ նար կա տի րոջ կող մից    կար գա վոր վում է ձեռ նար կա տի րոջ կող մի ց

Ու ժեղ կող մեր Թույլ կող մեր

Վեր լուծ վում են. 
• Մե նեջ մեն թի և կազ մա կե րպ ման գոր ծոն նե րը
•  Մար քե թին գի գոր ծոն նե րը
•  Տեխ նի կա կան գոր ծոն նե րը
•  Ֆի նան սա կան գոր ծոն նե րը

(ու ժե ղաց նել)                           (վե րաց նել)
Վեր լուծ վում են.

•  Քա ղա քա կան դաշ տը 
• Տն տե սա կան ի րա վի ճա կը
•  Սո ցի ալ մշա կու թային ի րա վի ճա կը
•  Տեխ նո լո գի ա նե րի հետ կապ ված դրու թյու նը
•  Վի ճա կագ րու թյու նը                     
(օգտ վել)                                   (հաղ թա հա րել)

Հ նա րա վո րու թյուն ներ Ս պառ նա լիք ներ
 Ա պա գայում

 Դրա կան գոր ծոն ներ       Բա ցա սա կան գոր ծոն նե ր
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 Դի տա րկ վող հար ցե րը
 

Ար տադ րա տե սա կի, նա խագ ծի SWOT վեր լու ծու թյան ժա մա նակ սո վո րա բար ան հրա
ժե շտ է ընդ գր կել հետ ևյա լը. 

Ֆի նան սա կան մի ջոց ներ Ֆի զի կա կան մի ջոց ներ
• Սե փա կա նա տի րոջ կա պի տա լի չա փը 
• Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քը 
• Լ րա ցու ցիչ մի ջոց նե րի հա սա նե լի ու թյու նը
•  Նե րդ րու մային պա հա նջ նե րը 
• Ե կամ տա բե րու թյու նը 
• Ռիս կը

• Շե նք/ շի նու թյուն նե րը
•  Մե քե նա նե րը և սար քա վո րում նե րը
•  Տեխ նո լո գի ա կան և ին կու բա ցի ոն պա րկ
• Գտն վե լու վայ րը 
• Տ րա նս պոր տային մի ջոց նե րը 
• Են թա կա ռուց վա ծք նե րը և կո մու նի կա ցի ա նե րը 
• Բ նա կա րա նային ա պա հով վա ծու թյու նը՝ ար տադ

րու թյու նում զբաղ ված բան վոր նե րի հա մար 
Կա ռա վար ման, հս կո ղու թյան և  
գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը Շու կա

• Մաս նա գի տա կան կա րո ղու նա կու թյուն նե րը՝ 
կա ռա վար ման ո լոր տում 

• Գի տե լիք նե րը տեխ նի կայի բնա գա վա ռում 
• Աշ խա տան քային փոր ձը 
• Ա նհ րա ժե շտ ո րա կա վոր մա մբ աշ խա տու ժի 

առ կայու թյու նը 
• Աեխ նո լո գի ա կան նո րա րա կան գի տե լիք նե

րը
•  Կա պե րն  ու հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կա ռա

վար ման ո լոր տում
•  Սե փա կա նա տի րոջ/աշ խա տող նե րի կող մից 

ար տա դր ված ար տադ րան քի ի րաց ման հմ
տու թյու նը

• Թի րա խային շու կայի մաս նա գի տա կան ուղղ
վա ծու թյու նը

•  Պա հան ջար կի և ա ռա ջար կի հետ կապ ված 
ի րա վի ճա կը (ան ցյա լում, տվյալ պա հին և 
ա պա գայում) 

• Մր ցա կից նե րի մար քե թին գային ռազ մա վա րու
թյու նը 

• Ապ րան քի բնու թա գի րն ու ո րա կը 
• Ը նդ լայն վող, կր ճատ վող, լճա ցած 
• Շու կան 
• Նոր/ար դեն իսկ գոյու թյուն ու նե ցող ապ րան

քա տե սա կի տե ղը շու կայում 

Մե նեջ մեն թի՝ կա ռա վար ման,  
բնա գա վա ռին վե րա բե րող տե ղե կու թյուն ներ

Հում քի մա տա կա րա րու մը

• Տի րա պե տո ՞ւմ են արդյոք ան հրա ժե շտ տե
ղե կու թյուն նե րի 

• Ժա մա նա կի ՞ն են արդյոք ստաց վում այն տե
ղե կու թյուն նե րը, ո րո նք կի րառ վում են ո րո
շում նե րի ըն դուն ման և շտ կիչ մի ջո ցա ռում
նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քում 

• Բա վա րա ՞ր է արդյոք ստաց վող հում քի ո րա կը, 
քա նա կը 

• Կ շա րու նա կե ՞ն արդյոք դրա նք լի նել բա վա րար 
• Ե թե հնա րա վոր է նոր նյու թե րի օգ տա գոր ծու մը, 

ա պա դրան ցից ո րո ՞նք օգ տա կար կա րող են լի
նել ըն կե րու թյան հա մար 

Սո ցի ա լա կան ազ դե ցու թյու նը Ար տադ րա կան գոր ծըն թաց

• Ինչ պե ՞ս են փո քր ձեռ նար կու թյուն նե րն ին
տե գր վում շու կա և ինչ պի սի ՞ն է վե րա բեր
մուն քը վեր ջին նե րիս նկատ մա մբ 

• Կա ՞ն արդյոք հա սա րա կու թյան մեջ նա խա
պա շա րում ներ ձեռ նար կա տի րա կան գոր
ծու նե ու թյան որ ևէ տե սա կի վե րա բե րյալ 

• Այլ

•  Կկազ մա կե րպ վի՞ արդյոք ապ րա նք նե րի ար
տադ րու թյու նը մաս սայա կան ծա վալ նե րով 

• Կի րա կա նաց վե ՞ն արդյոք աշ խա տա նք նե րը 
պատ վեր նե րի հի ման վրա, և կկ րի՞ այն արդյոք 
ա նը նդ հա տա կան բնույթ  

• Ա րդյո ՞ք դա աշ խա տա տար գոր ծըն թաց է 
• Ի նչ պի սի՞ տեխ նո լո գի ա է կի րառ վում՝ վե րամ

շա կո ՞ւմ, թե՞ ար տադ րան քի ստա ցում

@ Վարժու թյուն: SWOT վեր լու ծու թյուն
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4.7. Բիզ նես գա ղա փա րի ընտ րու թյան հիմ ա վոր վա ծու թյու նը (ա վե լաց ված ար
ժե քի ստե ղծ ման տե սան կյու նից)

 Բիզ նե սում ար ժեք ստեղ ծե լու բա նա լին 
Ար ժե քի ստեղ ծու մը ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ի մա ստն է: Սա կայն եր բե մն մե

նք ա նու շադ րու թյան ենք մատ նում այն հար ցը, թե ինչ է ի րա կա նում ար ժե քը: Մե նք այն վե րա
ծում եք ինչոր  վե րա ցա կան հաս կա ցությա ն՝ նեղ կոր պո րա տիվ ժար գո նային ար տա հայ տու
թյան, ու այդ պի սով կո րց նում ենք ի րա կան ըն կա լու մը, թե ինչ է նշա նա կում ար ժե քը բիզ նե սում: 

Ի րա կա նում ար ժե քը շատ կո նկ րետ ու շո շա փե լի է: Ե թե ու զում եք հաս կա նալ, թե ինչ
պես է հնա րա վոր ձեր ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քում ստեղ ծել ար
ժեք, ան հրա ժե շտ է մտա ծել օգ տա կար լի նե լու, ծա ռայե լու ուղ ղու թյա մբ:  Ի րա կան ար ժեք 
ու նե ցող բո լոր ապ րա նք նե րը ո րո շա կի ո րեն ծա ռայում են սպա ռո ղին: Հե նց  ծա ռայե լու, 
օգ տա կար լի նե լու մի ջո ցով է ստե ղծ վում ար ժե քը: 

Ար ժեք է ստեղ ծում այն, ին չը ծա ռայում է: 
Օ րի նա կ՝ ձեր սի րե լի մի քա նի ա ռար կա նե րը: 
Մի պահ կա նգ ա ռեք և մտա ծեք, թե ձեր  ան ձնա կան ի րե րից ո՞րն է ի րա պես ար ժե

քա վոր ձեզ հա մար: Հա նեք գոր ծա րա րի ձեր փող կա պը՝ հայա ցք նե տե լով ինք նե րդ ձեզ՝ 
որ պես որ ևէ  ըն կե րու թյան հա ճա խոր դի: Դա կա րող է լի նել,  օ րի նա կ՝ հրա շա լի գրիչ, ո րը 
չա փա զա նց հար մար տե ղա վոր վում է ձեռ քում, կա րող է լի նել այն բա վա րա րու թյան զգա
ցու մը, որ ստա նում եք iPadից, կամ հա ճույ քը, որ ձեզ պա րգ ևում է ձեր լեռ նային հե ծա
նի վը: Կար ևոր չէ, թե  ինչ է դա: Կար ևո րն այն է, որ դա մի իր է, ո րը կո րց նե լու հա մար 
շատ կափ սո սաք: Ա ռա նց դրա ձեր կյան քում մի մեծ բաց կգոյա նա. ան շուշտ, դա չի կա րող 
հա մե մատ վել ըն կե րոջ կամ մտե րի մի կո րս տի հետ, բայց, այ նուա մե նայ նիվ, դրա բա ցա
կայու թյու նը կզ գաց վի:  

Ի սկ այժմ հա մա ռոտ նշեք, թե ա մե նից շատ ին չի կա րի քը կզ գաք: 
Ի նձ հա մար դա, օ րի նա կ՝ Sansa e280 MP3 նվա գար կի չն է: Հե նց  այս պա հին, երբ գրում 

եմ այս հոդ վա ծը, այն մի աց ված է, և ես լսում եմ Քանյե ի կա տա րու մը: Շատ չման րա մաս
նեմ, բայց ես շատ եմ սի րում այս փոք րիկ սար քը: Այն հե շտ է օգ տա գոր ծել, իսկ Rhapsody 
music serviceի հետ հա մադ րե լո վ՝ ես հնա րա վո րու թյուն  եմ ստա նում ցան կա ցած պա
հի ե րա ժշ տա կան ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի շատ ա վե լի մեծ հա վա ծա քու վայե լե լու, քան 
Appleի՝ խի ստ ար գե լա փա կում ներ ա ռա ջար կող սար քե րն օգ տա գոր ծե լիս: Ե թե այս փոք
րիկ նվա գար կի չը փչա նա, ու ես չկա րո ղա նամ նո րը գնել, շատ կտխ րեմ: Այն իս կա պես 
ծա ռայում է ինձ: Այս փոք րիկ իրն իս կա պես ար ժե քա վոր է ինձ հա մար:  

Դե ի՞նչ, կա րո ղա ցա ՞ք գտ նել հա մար ժեք մի բան ձեր կյան քում, մի ա ռար կա, որն ի րոք 
ծա ռայում է ձեզ: 

Ս պա ռո ղին ծա ռայե լու ա ռա քե լու թյու նը
 Ի սկ հի մա կխնդ րեմ կր կին կա պել գոր ծա րա րի փող կա պը: 

Ի՞նչ զգա ցո ղու թյուն է ա ռա ջաց նում այն միտ քը, որ ինչոր մե կը 
հե նց նույն կե րպ կա րող է վե րա բեր վել ձեր կող մից ա ռա ջա րկ
վող ապ րան քին կամ ծա ռայու թյա նը: Ի՞նչ ապ րում ներ է ա ռա
ջաց նում այն միտ քը, որ մա րդ կա նց մի ողջ խումբ է նման զգա
ցո ղու թյուն ապ րում: Թույլ տվեք պա տաս խա նել. ես աննկա
րագ րե լի, ա ներ ևա կայե լի եր ջան կու թյան զգա ցում կապ րե ի: 
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Խոս քը հա ճա խո րդ նե րին ծա ռայե լու ա ռա քե լու թյու նը կա տա րե լու մա սին է: Դա շատ 
ա ռա նձ նա հա տուկ, ու րույն մի ա ռա քե լու թյուն է. ա ռա քե լու թյուն, ո րը նշա նա կում է 100% 
ծա ռայել հա ճա խոր դին: Ի րա կա նում կա րող ենք դա ան վա նել հա ճա խո րդ նե րին ծա ռայե
լու ա ռա քե լու թյուն, քա նի որ հե նց սա է բա վա կա նին լավ ար տա ցո լում, թե ինչ է այն ի րե
նից ներ կայաց նում:  

Պա րզ ճշ մար տու թյունն այն է, որ ըն կե րու թյուն նե րը, ո րո
նք գի տե ն՝ ինչ պես ի րա կա նաց նել հա ճա խո րդ նե րին ծա
ռայե լու ի րե նց ա ռա քե լու թյու նը, գի տեն նա և՝  ինչ պես շու
կայի հա մար ի րա կան ար ժեք ստեղ ծել, իսկ նրա նք, ով քեր 
չգի տե ն՝ ինչ պես  դա ա նել, չեն ստեղ ծում ար ժեք: Ա մեն ինչ  
իս կա պես այս քան պա րզ ու հե շտ է: Խնդ րում եմ սխալ 
չհաս կա նալ: 

Ի հար կե, բա ցի հա ճա խո րդ նե րին ծա ռայե լու ա ռա քե
լու թյու նից, կան շատ ու շատ այլ  բա նե ր՝  կապ ված բիզ նե
սը կա ռա վա րե լու հետ: Ե թե, օ րի նակ, չվե րա հս կեք ծախ
սե րը, մի ջոց նե րն ա նող ջա միտ ձևով կվատ նեք, և ե թե 

գնային քա ղա քա կա նու թյու նը սխալ վա րեք, չեք ստա նա հա մար ժեք փոխ հա տու ցում՝ Ձեր 
ստեղ ծած ար ժե քի հա մար:   

Կան նաև բազ մա թիվ այլ գոր ծոն ներ, բայց փա ստն այն է, որ թիվ մեկ խն դի րը հա
ճա խո րդ նե րին սպա սար կե լու ա ռա քե լու թյան ի րա կա նա ցումն է: Ե թե այս տեղ սխալ ներ 
թույլ տաք, ան գամ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան բո լոր այլ ուղ ղու թյուն նե րով աչ
քի ընկ նե լու դեպ քում կա րող եք ան հա ջո ղու թյան մա տն վել: 

 Սո վո րում ենք տես նել ամ բող ջա կան ար ժե քը 
Ա հա ևս մեկ մար տահ րա վեր, ո րին բախ վում ենք: 
Սկ սեք նո րո վի տես նել ապ րա նք նե րն ու ծա ռայու թյուն նե րը: Դրան ցից յու րա քան չյուրն 

ու նի իր ա մե նա կար ևոր կող մը կամ, այս պես կոչ ված, « թա քն ված հին գե րո րդ տար րը», 
ո րի է ու թյունն այն է, թե ինչ պես է այն Ձեզ ծա ռայում: Դուք կա րող եք այն բնո րո շել որ պես 
ապ րան քի դեր, հա ճա խոր դին ծա ռայե լու ա ռա քե լու թյուն: Ապ րան քի բուն նշա նա կու թյու նը 
հաս կա նա լու տար բեր մի ջոց ներ կան: 

Դ րան ցից մե կն այն վար ժու թյունն էր, ո րը քիչ ա ռաջ կա տա րե ցի ք՝ պատ կե րաց նե լով, 
թե ինչ պես կփոխ վի Ձեր կյա նքն ա ռա նց այս կամ ա ռար կայի: 

Ի րա կա նում չա փա զա նց հա ճե լի է, երբ ձե ռք ես բե րում ապ րան քի բուն նշա նա կու թյա
նը, դրա ամ բող ջա կան ար ժե քին խո րա մուխ լի նե լու սո վո րու թյուն: Այն ձևա վո րում է կա րո
ղու թյուն ներ, ո րո նք օգ նում են ճի շտ ո րո շում ներ կայաց նել ձեր ապ րա նք նե րի ու ծա ռայու
թյուն նե րի, ինչ պես նաև դրա նց ու սպա ռող նե րի մի ջև կա պը ստեղ ծե լու ձևե րի վե րա բե
րյալ: Հի շե ՛ք, չնայած դա կա րող է և դժ վար լի նել, սա կայն ծա ռայու թյա նն ու ապ րան քին 
խո րը ար ժեք հա ղոր դե լը հնա րա վոր է: 

 Վեր ջում նշե նք, որ ար ժե քն ինչոր ա նո րոշ հաս կա ցու թյուն չէ: Ար ժե քը պար զա պես 
օգ տա կար լի նե լն է: Իրն ար ժե քա վոր է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ այն ծա ռայում է: 
Այս ի մաս տո վ՝ ար ժե քը ծա ռայե լու պո տեն ցի ա լն է: Երբ ապ րա նք նե րը ստե ղծ վում են 
հա ճա խո րդ նե րին ծա ռայե լու ա ռա քե լու թյան հիմ քի վրա, ա պա ան պայ մա նո րեն ստե
ղծ վում է ար ժեք: Ա մեն ինչ ի րա կա նում շատ պա րզ է: Եվ սրա նից էլ հե նց բխում է մնա
ցա ծը:
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Ի նք նագ նա հատ ման հար ցեր 
1.  Ո ՞րն է հա մայն քի տն տե սա կան նե րու ժը, և ո րո ՞նք են դրա բա ցա հայտ մա նն 

ուղղ ված մի ջո ցա ռում ե րը։ 
2.  Ո րո ՞նք են բիզ նես գա ղա փա րի ընտ րու թյան փու լե րը։ 
3.  Ի ՞նչ է մտագ րո հը, և ե՞րբ կա րե լի է այն կի րա ռե լ։ 
4.  Ո րո ՞նք են մակ րոը նտ րու թյան ի րա կա նաց ման հիմ ա կան ա ռա նձ նա հատ կու

թյուն նե րը։ 
5.  Ո րո ՞նք են միկ րոը նտ րու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րը։ 
6.  Ո րո ՞նք են SWOT վեր լու ծու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րը։ 
7.  Ին չո ՞ւ է կար ևոր վում ա վե լա ցած ար ժե քի ստեղ ծու մը ։
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Թեմա 5. ՄՈՒՏՔ ԳՈՐ ԾԱ ՐԱՐ ԾՐԱ ԳԻՐ (ԳԾ) / ԲԻԶ ՆԵՍ ՊԼԱ Ն

 Թե մայի նպա տա կը: ներ կայաց նել ԳԾ հաս կա ցու թյու նը, ան հրա ժեշ տու թյու նը, կա
ռուց ված քը, տե սակ նե րը, ինչ պես նաև նպա տակ նե րը և խն դիր նե րը։ Այս բա ժի նն ու սում
նա սի րե լո վ՝ դուք կի մա նաք, թե ով քեր և ինչ նպա տակ նե րով են սո վո րա բար կազ մում ԳԾ, 
ինչ պի սի տե ղե կատ վու թյուն է այն պա րու նա կում։

ԳԾն բիզ նես գոր ծու նե ու թյան պլա նա վո րումն է թղ թի վրա, ըստ ո րի ի րա կա նաց
վում են բիզ նես գոր ծըն թաց նե րը, կազ մա կեր պու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը։ ԳԾն պա րու
նա կում է տե ղե կու թյուն ներ կազ մա կեր պության, ապ րա նք նե րի, դրա նց ար տադ րու թյան, 
սպառ ման շու կա նե րի, մար քե թին գի, գոր ծըն թաց նե րի կազ մա կե րպ ման և դրա նց ար դյու
նա վե տու թյան մա սի ն։

ԳԾն հա կի րճ, ճշգ րիտ, մատ չե լի և հաս կա նա լի ձևով նա խա տես վող բիզ նե սի նկա
րագ րու թյունն է և կար ևո րա գույն գոր ծիք է մեծ քա նա կի տար բեր ի րա վի ճակ նե րի դի տա
րկ ման ժա մա նակ, ո րը օգ նում է ընտ րել ա ռա վել հե ռան կա րային ցան կա լի ար դյուն քը և 
սահ մա նել դրան հաս նե լու մի ջոց նե րը։ 

ԳԾն մի փաս տա թուղթ է, ո րը թույլ է տա լիս կա ռա վա րել բիզ նե սը, այդ պատ ճա
ռով էլ այն կա րե լի է դի տար կել որ պես ռազ մա վա րա կան պլա նա վոր ման ան բա ժա նե
լի մաս և որ պես կա տար ման ու վե րա հսկ ման ու ղե ցույց։ ԳԾն կար ևոր է դի տար կել 
որ պես հե նց պլա նա վոր ման գոր ծըն թաց և որ պես կազ մա կեր պու թյան ներ քին կա ռա
վար ման գոր ծի ք։

 Բիզ նե սի պլա նա վո րու մը նպա տակ նե րի սահ ման ման և դրա նց հաս նե լու ու ղի նե րի 
ամ բող ջու թյունն է՝ մշակ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ծրագ րի մի ջո ցով, ո րո նք ի րա կա նաց ման 
ըն թաց քում կա րող են ճշգրտ վե լ՝ փո փոխ վող հան գա մա նք նե րին հա մա պա տաս խա ն։

5.1. Գոր ծա րար պլա նա վոր ման տե սակ նե րը 

Պ լա նա վո րու մը շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց է, ո րը նպա տակ ու նի ձեռ նար կու թյան 
գոր ծու նե ու թյու նը հա մա պա տաս խա նեց նել շու կայի պա հա նջ նե րի ն։

Պ լա նա վոր ման տե սակ նե րն են՝
 �  ռազ մա վա րա կան (եր կա րա ժամ կետ),
 �  միջ նա ժամ կետ,
 �  կար ճա ժամ կետ:

 Ռազ մա վա րա կան պ լան նե րն ար տա ցո լում են ձեռ նար կու թյան զար գաց ման հե ռան
կար նե րը ա պա գայում (5 և ա վել տա րի), միջ նա ժամ կետ պ լան նե րը՝ 1 5 տա րի, իսկ կար
ճա ժամ կետ պ լան նե րը՝ մի նչև 1 տա րի։ 

Պ լան նե րը բնու թա գր վում են ինչ պես քա նա կային, այն պես էլ ո րա կա կան ցու ցա նի շե րո վ։
 Քա նա կային ցու ցա նիշ նե րը բ նու թագ րում են վա ճառ քի ծա վալ նե րը, շա հույ թի ա վե լա

ցու մը, ինք նար ժե քի նվա զե ցու մը։ 
Ո րա կա կան  ցու ցա նի շե րից են ձեռ նար կու թյան հե ղի նա կու թյան բա րձ րա ցու մը, շր ջա

կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը, ձեռ նար կու թյան աշ խա տա կից նե րի մշա կու թային և կր
թա կան մա կար դա կի բա րձ րա ցու մը ։

 Ձեռ նար կու թյան զար գաց ման պլա նը սո վո րա բար նե րա ռում է հետ ևյալ բա ժին նե րը. 
1. ապ րան քի ար տադ րու թյան և ի րաց ման պլան (ար տադ րա կան ծրա գիր),
2.  գի տու թյան և տեխ նի կայի զար գաց ման պլան, 
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3. ար տադ րու թյան տն տե սա կան ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց ման պլան,
4.  նյու թա տեխ նի կա կան ա պա հով ման պլան,
5.  կա պի տալ շի նա րա րու թյան և կա պի տալ նե րդ րում նե րի պլան, 
6. աշ խա տան քի և կադ րե րի պլան,
7.  ծախ սե րի, շա հույ թի, ար տադ րու թյան շա հու թա բե րու թյան պլան,
8.  ֆի նան սա կան պլան, 
9. ա նձ նա կազ մի սո ցի ա լա կան զար գաց ման պլան,
10. բ նու թյան պահ պա նու թյան և բնա կան ռե սուրս նե րի ռա ցի ո նալ օգ տա գո րծ ման մի

ջո ցա ռում նե րի պլան:

5.2. ԳԾի կա զմ ման նպա տակ նե րը և խն դիր նե րը 

ԳԾն ծա ռայում է եր կու հիմ նա կան ն պա տակ նե րի.
 �  Նե րդ րո ղին տա լիս է պա տաս խան, թե ար ժե արդյոք մի ջոց ներ նե րդ նել տվյալ նե
րդ րու մային նա խագ ծի մե ջ։

 �  Ծա ռայում է տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր այն ան ձա նց հա մար, ով քեր ան մի ջա կա
նո րեն ի րա կա նաց նում են նա խա գի ծը:

ԳԾն օգ նում է ձեռ նար կա տի րո ջը լու ծել հետ ևյալ  հիմ նա կան խն դիր նե րը.
 �  սահ մա նել ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը.
 �  թի րա խային շու կա նե րը և այդ շու կա նե րում ըն կե րու թյան դիր քը.
 � ձ ևա կեր պել ըն կե րու թյան եր կա րա ժամ կետ և կար ճա ժամ կետ նպա տակ նե րը, դրա
նց հաս նե լու ռազ մա վա րու թյու նը և մար տա վա րու թյու նը.

 �  սահ մա նել այն ան ձա նց, ով քեր պա տաս խա նա տու են ռազ մա վա րու թյան ի րա կա
նաց ման հա մար, ընտ րել աշ խա տա կա զմ, կազ մել ըն կե րու թյան կող մից սպա ռող
նե րին ա ռա ջա րկ վող ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի ցան կը և սահ մա նել դրա
նց ցու ցա նի շե րը.

 � գ նա հա տել դրա նց ստե ղծ ման և ի րաց ման ար տադ րա կան և առևտ րային ծախ սե րը.
 �  բա ցա հայ տել ըն կե րու թյան ու նե ցած կադ րե րի, նրա նց աշ խա տան քի մո տի վա ցի
այի պայ ման նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը սահ ման ված նպա տակ նե րին հաս
նե լու հա մար ան հրա ժե շտ պա հա նջ նե րին.

 �  սահ մա նել շու կայի հե տա զո տու թյան, գո վազ դի, վա ճա ռք նե րի խթան ման, գնա
գոյաց ման, ի րաց ման ու ղի նե րի և ըն կե րու թյան այլ մար քե թին գային մի ջո ցա ռում
նե րի ցան կը.

 � գ նա հա տել ըն կե րու թյան ֆի նան սա կան վի ճա կը և առ կա ֆի նան սա կան ու նյու թա
կան ռե սուրս նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը սահ ման ված նպա տակ նե րին հաս
նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րին, կան խա տե սել խո չըն դոտ նե րը, «ս տո րջ րյա խու թե
րը», ո րո նք կա րող են խան գա րել ԳԾի պրակ տիկ ի րա կա նաց մա նը:

ԳԾն օգ նում է ձեռ նար կա տի րո ջը ստա նալ հետ ևյալ հար ցե րի պա տաս խան նե րը. 
 � ի նչ տե սա կի ար տադ րա նք կամ ինչ նոր գո րծ ընտ րել հայ րե նա կան և ար տա սահ
մա նյան շու կա դուրս գա լու հա մար. 

 � ի նչ պի սին կլի նի ա ռա ջա րկ վող ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի շու կայա կան 
պա հան ջար կը, և ինչ պես է այն փո փոխ վե լու. 

 � ի նչ ռե սուրս ներ և ինչ քա նա կով ան հրա ժե շտ կլի նեն ԳԾի կազ մա կե րպ ման հա մար. 
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 � որ քան են ար ժե նա լու ան հրա ժե շտ ռե սուրս նե րը, և որ տեղ գտ նել վս տա հե լի մա
տա կա րար ներ, 

 � որ քան կկազ մեն ար տադ րու թյան կազ մա կե րպ ման և հա մա պա տաս խան շու կա նե
րում ար տադ րան քի/ ծա ռայու թյուն նե րի ի րաց ման ծախ սում նե րը. 

 � ի նչ պի սին կլի նի տվյալ ար տադ րան քի շու կայա կան գի նը, և ինչ պես նրա վրա կազ
դեն մր ցա կից նե րը. 

 � ի նչ պի սին կա րող են լի նել ընդ հա նուր ե կա մուտ նե րը. և ինչ պես է պե տք այն բաշ խել 
բիզ նես նա խագ ծի բո լոր մաս նա կից նե րի մի ջև. 

 � ի նչ պի սին կլի նեն ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյան ցու ցա նի շե րը, և ինչ պես 
կա րե լի է դրա նք ա ճեց նել:
 

Ի նք նագ նա հատ ման հար ցեր 

1.  Ի ՞նչ է ԳԾը։
2.  Ո րո ՞նք են գոր ծա րար պլա նա վոր ման տե սակ նե րը ։
3.  Ի՞նչ հիմ ա կան տե ղե կատ վու թյուն է պա րու նա կում ԳԾն։
4.  Ո րո ՞նք են ԳԾի կա զմ ման նպա տակ նե րը և խն դիր նե րը ։
5.  Ով քե ՞ր են ԳԾի հիմ ա կան օգ տա գոր ծող նե րը ։
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Թեմա 6. ԳԾ – ՄԱՐ ՔԵ ԹԻՆ ԳԱՅԻՆ ՊԼԱ Ն

 Թե մայի նպա տա կը: Այս գլ խում ներ կայաց ված են « մար քե թի նգ» հաս կա ցու թյու նը, 
շու կայի հիմ նա կան դե րա կա տար նե րի՝ սպա ռող նե րի, մր ցա կից նե րի նկա րագ րու թյու նը,  
շու կայի լի ար ժեք վեր լու ծու թյուն կա տա րե լու և մար քե թին գային ար դյու նա վետ ռազ մա
վա րու թյուն մշա կե լու մե թոդ ներ և գոր ծի քա կա զմ։ 

6.1. Շու կայի ու սում ա սի րու թյունը և մար քե թին  գային ռազ մա վա րու թյուն կազ
մե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը 

Մար քե թին գը շու կայում ի րա կա նա ցող գոր ծըն թաց է, այն մշ տա պես առ կա, կեն դա նի 
վի ճակ է: Ար դի հա մաշ խար հային տն տե սու թյունն աչ քի է ընկ նում մր ցակ ցու թյան սր մա մբ, 
ին չը են թադ րում է, որ ցան կա ցած շու կայում հա ջո ղու թյան կա րող են հաս նել բա ցա ռա պես 
այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րո նք նա խա պատ վու թյու նը տա լիս են բիզ նե սի շու կայա
կան կո ղմ նո րոշ մա նը:

« Մար քե թի նգ» հաս կա ցու թյունն ա ռա ջա ցել է ան գլե րեն market (շու կա) բա ռից, ո րի 
բա ռա ցի թա րգ մա նու թյու նը նշա նա կում է շու կայա կան գոր ծու նե ու թյուն: 

Այս տեր մի նն ա ռա ջին ան գամ շր ջա նա ռու թյան մեջ է դր վել 1902 թ. « Մե նեջ մեն թի ա մե
րի կյան դպ րո ցի» ներ կայա ցու ցիչ նե րի կող մից, սա կայն ա ռա վել լայն կի րա ռում է ստա
ցել մի այն 1950ա կան թվա կան նե րին, ին չը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է ար տա քին 
մի ջա վայ րի ո րա կա կան փո փո խու թյուն նե րով, մր ցակ ցային պայ քա րի սր մա մբ և հա մաշ
խար հային տն տե սու թյան մեջ ըն թա ցող վե րա փո խում նե րի սրըն թաց ա ճով, որն էլ  պա
հան ջում էր հա մար ժեք ռազ մա վա րա կան ծրագ րե րի մշա կում և ի րա կա նա ցում: 

Ը ստ մար քե թին գի ա մե րի կյան դպ րո ցի ներ կայա ցու ցիչ Ֆ. Կոտ լե րի՝ « Մար քե թին գը 
սո ցի ա լա կան գոր ծըն թաց է, ո րի մի ջո ցով բա վա րար վում են ան հատ նե րի կամ նրա նց խմ
բե րի պա հա նջ մունք նե րը՝ օգ տա կա րու թյա մբ օժտ ված ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի 
ար տադ րու թյան, ի րաց ման կամ դրա նք այլ ան ձա նց հետ փո խա նակ ման ճա նա պար հով»: 

Հատ կա պես ճգ նա ժա մային պայ ման նե րում ըն կե րու թյուն նե րի հա ջո ղու թյուն նե րը 
ա մե նից ա ռաջ պայ ման վոր ված են մար քե թին գային սկզ բունք նե րի և մե թոդ նե րի ճի շտ 
օգ տա գո րծ մա մբ: 

Ել նե լով առևտ րային փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի տրա մա բա նու թյու նի ց՝ մար քե թին գը 
հնա րա վոր է ներ կայաց նել իբրև «Ա ռք  ու վա ճառ քի գոր ծըն թա ցում նե րգ րավ ված կազ մա
կեր պու թյուն նե րի և ան հատ նե րի մի ջև ձևա վոր ված փոխ շա հա վետ հա րա բե րու թյուն նե րի 
և դրա նց հաս տատ մա նն ու պահ պան մա նը միտ ված կա պու ղի նե րի ամ բող ջու թյուն, ին չը 
ձևա վոր վել է նրա նց կո մեր ցի ոն և ոչ կո մեր ցի ոն հե տա քրք րու թյուն նե րի ու պա հա նջ մունք
նե րի բա վա րար ման ան հրա ժեշ տու թյան հրա մայա կա նով»: 

Ո րոշ հե ղի նակ ներ մար քե թին գը բնո րո շում են որ պես և՛ հա սա րա կա կան, և՛ կա ռա վար
չա կան գոր ծըն թաց նե րի ամ բող ջու թյուն: 

Այս պի սո վ՝ մար քե թին գը կա րե լի է բնո րո շել որ պես ին տե գր ված գոր ծա ռույթ, ո րի 
ի րա գո րծ ման նպա տա կն ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի նկատ մա մբ պա հան ջար կի 
վե րար տադ րության խթան ման մի ջո ցով ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան շա հու թա
բե րու թյան բա րձ րա ցումն է:

 Մար քե թին գի սահ մա նում նե րը կա րե լի է մի ա վո րել եր կու հիմ նա կան խմ բե րի՝ մար քե թին գի 
սո ցի ա լա կան սահ մա նում, մար քե թին գի սահ մա նու մը՝ որ պես կա ռա վար չա կան գոր ծըն թաց:
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 Մար քե թին գի սո ցի ա լա կան դե րը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա կու թյան մեջ դրա ունե
ցած դե րով: Մար քե թին գը մի գոր ծըն թաց է, որն ուղղ ված է ան հատ նե րի և մա րդ կա նց 
խմ բե րի կա րիք նե րի և պա հա նջ մունք նե րի բա վա րար մա նը, ո րո շա կի ար ժեք ու նե ցող ապ
րա նք ներ/ ծա ռայու թյուն ներ ստեղ ծե լու,  դրա նք ա ռա ջար կե լու և փո խա նա կե լու մի ջո ցով:

 Մար քե թին գը՝ որ պես կա ռա վար չա կան գոր ծըն թաց, սահ ման վում է հետ ևյալ կե րպ. 
«ապ րա նք վա ճա ռե լու ար վե ստ»: Մար դիկ, հա ճախ լսե լով, որ ի րաց ման ծա վալ նե րը չեն 
հան դի սա նում մար քե թին գի ա մե նա կար ևոր բաղ կա ցու ցի չը, զար մա նում են: Ի րաց ման 
ծա վալ նե րը մար քե թին գային հա մա կար գի չն չին մա սն են կազ մում մի այն:  

Մար քե թին գի տե սու թյան ա ռա ջա վոր տե սա բան նե րից Փի թեր Դրու կե րը նշել է՝  « Ճի շտ 
է են թադ րել, որ ի րաց ման ծա վալ նե րի ա վե լա ցումն ան հրա ժեշ տու թյուն է, բայց մար քե թին գի 
խն դի րն այն է, որ նվա զեց նի  այն: Մար քե թին գի խն դի րն է հաս նել այն պի սի գի տե լիք նե րի և 
սպա ռող նե րի կա րիք նե րի ու պա հա նջ մունք նե րի ըմբռն ման մա կար դա կին, երբ Ձեր կող մից 
ա ռա ջա րկ վող ապ րա նք նե րը և ծա ռայու թյուն նե րը գնո րդ նե րի հա մար կդառ նան կեն սա կան 
ան հրա ժեշ տու թյուն, երբ Ձեր ար տադ րան քը կվա ճառ վի ինքն ի րեն: Ի դե ա լա կան տար բե րա
կում մար քե թին գի ար դյուն քը ապ րան քը ձե ռք բե րե լու պատ րա ստ գնո րդն է: Իսկ դրա հա մար 
ան հրա ժե շտ է Ձեր ապ րա նք նե րը և ծա ռայու թյուն նե րը դա րձ նել հա սա նե լի/ մատ չե լի»: 

Որ պես օ րի նակ կա րե լի է նշել հետ ևյա լը. երբ «Nintendo» ըն կե րու թյունն սկ սեց 
թողար կել իր վի դե ո խա ղե րը, երբ «Toyota» ըն կե րու թյու նը ներ կայաց րեց իր նոր «Lexus» 
ավտոմեքե նայի մակ նի շը, բո լոր մա տա կա րար նե րն ու նե ին ան չափ շատ պատ վեր ներ: 
Դա ման րա կր կիտ մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյան մշակ ման ար դյուն քում « ճի շտ» 
ար տադ րա նք ստեղ ծե լու շնոր հիվ էր:

« Մար քե թին գի ա մե րի կյան ա սո ցի ա ցի ան» տա լիս է հետ ևյալ ձևա կեր պու մը. մար քե
թի նգն ապ րա նք նե րի և ծա ռայու թյուն նե րի գնա գոյաց ման, շու կայում ա ռա ջմղ ման և բա
շխ ման կոն ցեպ ցի այի պլա նա վոր ման և ի րա կա նաց ման գոր ծըն թաց է՝ ուղղ ված այն պի սի 
փո խա նա կում նե րի ի րա կա նաց մա նը, ո րը կբա վա րա րի ինչ պես ան հատ նե րի, այն պես էլ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի պա հա նջ նե րը/ն պա տակ նե րը:

 Հետ ևա բար, կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյու նը պե տք է կապ վի հա ճա խոր դի հետ, 
իսկ աշ խա տա կից նե րը պե տք է գի տակ ցեն, որ ի րե նց աշ խա տան քը պե տք է ուղղ ված լի նի 
հա ճա խո րդ նե րի սպա սա րկ մա նը: Լայն ի մաս տո վ՝ մար քե թին գը  գի տու թյուն է ապ րան քի 
վա ճառ քի մա սին:

 Մար քե թին գում հա մար մեկ խն դի րն է՝ գտ նել, նե րգ րա վել և պա հել հա ճա խոր դին, 
ըստ այդմ՝ ցան կա ցած գոր ծու նե ու թյուն այդ ուղ ղու թյա մբ կա րե լի է հա մա րել մար քե թի նգ:  

Գծապատկեր 6.1.1. Մար քե թի նգ

Սեգմենտ

Գործ
ընկերներ Մրցակից ներ

Մարքեթինգի 
բյուջե

Շուկայի
 ծավալ

Շուկայի
մասնա
բաժին
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 Մար քե թին գում կար ևոր վում է շու կայի ու սում նա սի րու թյուն կա տա րե լու ան հրա ժեշ
տու թյու նը: Այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րո նց հա ջող վում է պար բե րա բար տե ղե կու
թյուն ներ ստա նալ ի րե նց գնո րդ նե րի պա հա նջ նե րի, ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի, նույն 
շու կայում գոր ծող մր ցա կից նե րի գոր ծու նե ու թյան, նրա նց ապ րան քա տե սա կա նու և գնե
րի, ինչ պես նաև շու կայի ընդ լայն ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին, կար ևոր ա ռա վե լու
թյուն ներ են ձե ռք բե րում մր ցա կից նե րի նկատ մա մբ, պահ պա նում և բա րե լավ վում են ի րե
նց համ բա վն ու դիր քը շու կայում:

 Շու կայի ու սում նա սի րու թյու նը հի մք է տա լիս կազ մա կեր պու թյա նը կազ մել և մշա կել 
իր մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյու նը շու կայա կան հա րա բե րու թյուն նե րում գոյատ ևե
լու և զար գա նա լու հա մար:

 Բիզ նե սի շու կայա կան կո ղմ նո րոշ ման ռազ մա վա րու թյու նը են թադ րում է, որ կազ մա
կեր պու թյունն այն քան խո րն է պատ կե րաց նում սպա ռող նե րի կա րիք նե րը, պա հա նջ մունք
նե րն ու ակն կա լիք նե րը, որ ու նակ է թո ղար կել բա ցա ռիկ սպա ռո ղա կան ար ժեք ներ: Վեր
ևում նշ վա ծը են թադ րում է ըն կե րու թյան  մար քե թին գային և մր ցակ ցային մի ջա վայ րե րի և  
շու կայի խոր քային հե տա զո տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում, ին չից ակն հայտ է դառ նում, որ 
բիզ նե սի շու կայա կան կո ղմ նո րոշ ման ռազ մա վա րու թյան ա ռա նց քային հիմ քը մար քե թի
նգն է, իբրև գոր ծու նե ու թյուն, բիզ նե սի փի լի սո փա յություն և գոր ծի քա կա զմ:

Գ ծա պատ կեր 6.1.2. Մար քե թին գային գոր ծըն թա ց: Շու կայի ու սում նա սի րու թյան շա րու նա կա կան գոր ծըն թաց

 Մար քե թին գում լայն կի րա ռու թյուն ու նի Պա րե տոյի օ րեն քը, ո րը շու կայա կան հա րա
բե րու թյուն նե րում տա լիս է շատ հար ցե րի պա տաս խան ներ:

 Պա րե տոյի օ րեն քը կամ 80/20 սկզ բուն քը
Ի տա լա ցի տն տե սա գետ Վի լֆ րեդ Պա րե տոն այս սկզ բուն քը հայտ նա բե րել է 1923 թ.: 

Այն ան վա նում են տար բեր կե րպ՝ Պա րե տոյի սկզ բունք, 80/20 օ րե նք, փո քր ջան քե րի 
սկզբունք, ինչ պես նաև ան հա վա սա րա կշ ռու թյան սկզ բունք:
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80/20 սկզ բունքն ա սում է, որ պատ ճառ նե րի ոչ մեծ բա ժի նը, գոր ծի մեջ դր ված մի ջոց
նե րը կամ գոր ծա դր ված ջան քե րն են պա տաս խա նա տու ստաց ված ար տադ րան քի կամ 
ստաց ված պա րգ ևա տր ման հա մար: Օ րի նա կ՝ աշ խա տան քում 80% ար դյունք ստա նա լու 
հա մար Դուք ծախ սում եք Ձեր ամ բո ղջ ժա մա նա կի ըն դա մե նը 20%ը: Այս տե ղից հետ ևում 
է, որ գո րծ նա կա նում մեր գոր ծադ րած ջան քե րի (մեծ մա սը) 4/5ը գրե թե կապ չու նի ստաց
ված ար դյուն քի հետ: 

80/20 ար տա հայ տու թյու նը պն դում և բա ցատ րում է, որ 20% կա տար ված նե րդ րում նե րը 
պա տաս խա նա տու են 80% ար դյուն քի հա մար, 20% ջան քը տա լիս է 80% ար դյունք:

 Գոր ծա րար ո լոր տում բազ մա թիվ օ րի նակ ներ կան, ո րո նք ներ կայաց նում են Պա րե
տոյի 80/20 սկզ բուն քը: Օ րի նա կ՝ ապ րան քի տե սա կա նի ում 20%ն է ա պա հո վում վա ճառ քի 
ծա վալ նե րի 80%ը գու մա րային ար տա հայ տու թյա մբ, նույ նը կա րե լի է ա սել 20% հա ճա խո
րդ նե րի մա սին: Նաև ապ րան քի տե սա կա նու 20%ն ու գնո րդ նե րի 20%ն են սո վո րա բար 
ա պա հո վում կազ մա կեր պու թյան 80% շա հույ թը:

@ Վարժու թյուն: Մի նի շու կա

6.2.  Սեգ մեն տա վո րում (բիզ նես օ րի նա կի հի ման վրա)

Շուկայի սեգ մեն տա վո րու մը ձեռ նար կու թյան մար քե թին գային գոր
ծու նե ու թյան ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց ման գոր ծիք նե րից մե կն 
է: Շու կայի սեգ մեն տա վոր ման քա ղա քա կա նու թյու նը նպա տա կաուղղ
ված է շու կայի ո րոշ հատ ված նե րի: Այն նե րա ռում է մար քե թին գային 
գոր ծու նե ու թյան 4 մա կար դակ:

1.   Մար քե թի նգ շու կայի հատ վա ծում
Ս պա ռող նե րի այն խում բը, որն ու նի մի ա տե սակ պա հա նջ ներ և մի ա տե սակ վե րա բեր մունք 
տվյալ ապ րան քի նկատ մա մբ, կոչ վում է շու կայի հատ ված կամ սեգ մե նտ: Կո նկ րետ շու
կայի մեկ կամ մի քա նի հատ ված նե րում աշ խա տող կազ մա կեր պու թյունն իր մար քե թին
գային գոր ծո ղություն նե րը նպա տա կաուղ ղում է բա րե լա վե լու այդ հատ վա ծի կա րիք նե րը, 
ցան կու թյուն նե րն ու պա հան ջար կը (ա ռա ջա րկ հա տուկ խմ բի հա մար, օր.՝ ու սու ցիչ նե րի):

2.   Մար քե թի նգ շու կայի են թա հատ վա ծում (նի շայում)
 Նի շա է կոչ վում սպա ռող նե րի այն նեղ խում բը, որն ու նի հա տուկ կա րիք ներ, ցան կու
թյուն ներ և պա հան ջա րկ: Նի շա նե րը ստաց վում են շու կայի որ ևէ հատ վա ծը են թա հատ
ված նե րի բա ժա նե լով (օր.՝ ինչոր ապ րա նք բա րձր ե կա մուտ ստա ցող նե րի հա մար):

3.   Տե ղային մար քե թի նգ 
Ո րոշ կազ մա կեր պու թյուն ներ կե նտ րո նա նում են սպա ռող նե րի այն խմ բե րի վրա, ո րո
նք ի րե նց կար գա վի ճա կով տար բեր վում են այլ սպա ռող նե րից (անվ ճար համ տես տու
րիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար): 

4.  Ան հա տա կան մար քե թի նգ
 Գոյու թյուն ու նեն ապ րա նք ներ և ծա ռայու թյուն ներ, ո րո նք վա ճառ վում են մի այն ան
հա տա կան մար քե թին գի մի ջո ցով, այ սի նքն՝ ան հա տա կան աշ խա տա նք ան հատ սպա
ռո ղի հետ (օր.՝ մաս նա գի տա կան խո րհր դատ վու թյուն ներ կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
հա մար):
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Շու կայի սեգ մեն տա վոր ման սկզ բունք նե րը
Յու րա քան չյուր շու կայի սեգ մեն տա վոր ման (հատ վա ծա վոր ման) գոր ծըն թաց ի րա կա

նաց վում է մեկ կամ մի քա նի սկզ բունք նե րի կի րառ մա մբ: 
Աշ խար հագ րա կան հատ վա ծա վո րում: Այս դեպ քում շու կան բա ժան վում է հատ ված նե

րի՝ ըստ բնակ չու թյան աշ խար հագ րա կան տե ղա կայ վա ծու թյան (պե տու թյուն նե րի, մար զե
րի, քա ղաք նե րի, գյու ղե րի և այլն):

 Ժո ղո վր դագ րա կան հատ վա ծա վո րում: Այս դեպ քում շեշ տը դր վում է սպա ռող նե րի 
տա րի քի, ըն տա նե կան կար գա վի ճա կի, սե ռի և այլ գոր ծոն նե րի վրա:

 Հո գե բա նա կան հատ վա ծա վո րում: Շու կան հատ ված նե րի է բա ժան վում՝ հաշ վի առ
նե լով սպա ռող նե րի այն պի սի հո գե բա նա կան գոր ծոն ներ, ինչ պի սիք են ապ րե լա կեր պը, 
մա րդ կային ար ժեք նե րի գնա հա տու մը և այլն:

 Հատ վա ծա վո րում ըստ սպա ռող նե րի վար քագ ծի: Բո լոր մար քե թին գային գոր ծո ղու
թյուն նե րը նպա տա կաուղղ ված են այն սպա ռող նե րի հատ վա ծին, ո րո նք ու նեն նմա նա
տիպ մո տե ցում ներ ապ րան քի օգ տա գո րծ ման, ապ րան քի կար գա վի ճա կի կամ ապ րան քի 
գն ման պար բե րա կա նու թյան նկատ մա մբ: 

Գ ծա պատ կեր 6.2.1. Սեգ մեն տա վո րում  1

 Շատ կար ևոր է, որ գոր ծա րար նե րը նախ քան գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լե լը հս տակ հաս կա
նան և ճա նա չեն այն շու կա նե րը, ո րո նց հա մար աշ խա տե լու են: Շու կայի սեգ մեն տա վոր ման 
գոր ծըն թա ցն ա վար տե լուց հե տո յու րա քան չյուր կազ մա կեր պու թյուն պե տք է ընտ րի մեկ կամ 
մի քա նի հատ ված նե ր՝ ար տադ րա նք կամ ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցե լու նպա տա կով:

Գ ծա պատ կեր 6.2.2. Սեգ մեն տա վո րում 2
 

Հաճախորդներ ոոնք գտնվում են 
ձեր գործունեոթյան տարածքում

Պոտենցիալ հաճախորդներ

Հաճախորդներ որոնք 
ապրանք են գնել մեկ անգամ

Մշտական հաճախորդներ
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Շու կայի սեգ մե նտ նե րը ճի շտ գնա հա տե լու հա մար պե տք է հաշ վի առ նել շու կայի այդ 
հատ վա ծի գրավ չու թյու նը (շա հու թա բե րու թյուն, հատ վա ծի չա փը, ա ճի տեմ պե րը և այլն) և 
կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րն ու ռե սուրս նե րը:  

Կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ել նե լով վե րոն շյա լից, կա րող են մշա կել ի րե նց ռազ մա վա
րու թյու նը, թե որ հատ վա ծի հա մար պե տք է աշ խա տեն և ինչ ար տադ րա նք թո ղար կեն, 
քա նի տե սա կի, և ինչ գնային քա ղա քա կա նու թյուն պե տք է վա րեն:

@ Վարժու թյուն: Սեգ մեն տա վո րում

6.3. Մ. Փոր թե րի « Հի նգ մր ցակ ցային ու ժե րի» տե սու թյու նը: Ինչ պես ա պա հո վել 
ար դյու նա վետ և ո րա կյալ վեր լու ծու թյուն

 Մայքլ Փոր թե րն ար դա րա ցի ո րեն հա մար վում է ռազ մա վա րա կան կա ռա վար ման ո լոր
տում աշ խար հի լա վա գույն մաս նա գետ նե րից մե կը։ Ծն վել է 1947 թ., ա մե րի կա ցի տնտե
սա գետ է, Հար վար դի բիզ նես դպ րո ցի պրո ֆե սոր: Մեծ նե րդ րում ու նի մր ցակ ցային 
ռազ մա վա րու թյան, մր ցու նա կու թյան, ազ գե րի, պե տու թյուն նե րի և տա րա ծա շր ջան նե րի 
տնտե սա կան զար գաց ման ո լոր տում: Նրա՝ « Հի նգ մր ցակ ցային ու ժե րի» տե սու թյու նը, 
որն ա ռա ջին ան գամ լույս է տե սել 1979 թ., լույս սփ ռեց բիզ նե սի վե րել քի և ան կման խոր
քային պատ ճառ նե րի վրա ։

 Մայքլ Փոր թե րի մր ցակ ցային հի նգ ու ժե րը 
 Մայքլ Փոր թե րի մր ցակ ցային հի նգ ու ժե րի ու սում նա սի րու թյա մբ է սկս վում շու կայում 

մր ցակ ցային ի րա վի ճա կի և շա հու թա բե րու թյան փո փո խու թյան ցան կա ցած վեր լու ծու
թյուն։

Մր ցակ ցու թյու նը կան խո րո շող հի նգ հիմ նա կան ու ժե րը, ո րո նք ձևա վո րում են մր ցակ
ցային մթ նո լո րտ շու կայում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րի մի ջև, կան խո րո շում են շա հու թա բե
րու թյան մա կար դա կը ո լոր տում։

 Մայքլ Փոր թե րի մր ցակ ցային հի նգ ու ժե րն են՝
 �  մա տա կա րար նե րի իշ խա նու թյուն,
 � գ նո րդ նե րի իշ խա նու թյուն,
 �  փո խա րի նող ապ րա նք նե րի հայտն վե լու վտա նգ,
 �  նոր մր ցա կից նե րի հայտն վե լու վտա նգ,
 �  շու կայում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րի մի ջև առ կա թշ նա մա կան մր ցակ ցու թյուն:

 Մա տա կա րար նե րի իշ խա նու թյուն 
Ի նչ քա նո ՞վ են շու կայում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րը կախ ված ի րե նց մա տա կա րար նե

րի ց։ Մեծ իշ խա նու թյա մբ մա տա կա րար նե րը կա րող են հեշ տու թյա մբ բա րձ րաց նել ի րե նց 
ապ րա նք նե րի գնե րը, գցել ապ րան քի ո րա կը և ա վե լաց նել շա հույ թը գնո րդ նե րի հաշ վի ն։

Գ նո րդ նե րի իշ խա նու թյուն 
Ի նչ քա նո ՞վ են ըն կե րու թյուն նե րը կախ ված գնո րդ նե րի ց։ Ու ժեղ դիր քե րից հան դես ե կող 

գնո րդ նե րը կա րող են ստի պել ըն կե րու թյուն նե րին նվա զեց նել գնե րը, ան ցնել ա վե լի կա
տա ղի մր ցակ ցու թյան, ին չի ար դյուն քում կր ճատ վում է շու կայի խա ղա ցող նե րի շա հու թա
բե րու թյու նը ։

 Փո խա րի նող ապ րա նք նե րի հայտն վե լու վտա նգ
 Փո խա րի նող ապ րա նք նե րի առ կայու թյան դեպ քում սպա ռող նե րը սկ սում են հա մե մա
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տել ապ րա նք նե րի/ ծա ռայու թյուն նե րի գնե րն ու օգ տա կա րու թյուն նե րը, ին չը կա րող է հան
գեց նել շու կայում պա հան ջար կի և գնե րի ան կմա ն։

 Նոր մր ցա կից նե րի հայտն վե լու վտա նգ
 Շու կա նոր մտ նող ըն կե րու թյուն նե րը սո վո րա բար ի րե նց հետ բե րում են նոր և գրա

վիչ ա ռա ջա րկ ներ, ի ջեց նում են գնե րը՝ դրա նով իսկ ազ դե լով ո լոր տի շա հու թա բե րու թյան 
վրա։ Վե րոն շյալ չո րս ու ժե րն ի րե նց հեր թին ազ դում են հին գե րոր դի վրա:

 Շու կայում գոր ծող ըն կե րու թյուն նե րի մի ջև առ կա թշ նա մա կան մր ցակ ցու թյուն
 Շատ բնա գա վառ նե րում այն ո րո շիչ գոր ծոն է, որն ազ դում է ո լոր տում մր ցակ ցու թյան 

մա կար դա կի վրա։ Եր բե մն շու կայում խա ղա ցող նե րը կա րող են կի րա ռել ագ րե սիվ գնային 
մր ցակ ցու թյուն կամ ոչ գնային մր ցակ ցու թյուն, նո րա րա րու թյան, բիզ նես մո դել նե րի և 
մար քե թին գի զար գաց ման մի ջո ցո վ։

1979 թ. Harvard Business Review  –ի մա րտապ րիլ հա մա րում հրա տա րակ վեց Մայքլ 
Փոր թե րի (Michael Porter) «How Competitive Forces Shape Strategy» հոդ վա ծը, ո րը դար ձել է 
ժա մա նա կա կից բիզ նես վեր լու ծու թյուն նե րի ան կյու նա քա րը ։

@ Վարժու թյուն: Բիզ նե սի մր ցու նա կու թյան վեր լու ծու թյուն

6.4. Մր ցակ ցու թյան պրո ֆի լ

Մր ցակ ցու թյու նը պայ քար է հա ճա խոր դի հա մար, ոչ թե կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջև: 
Սա շու կայի նոր մալ ի րա վի ճակ է, ո րը խթա նում է զար գա ցու մը: Այն դի տար կում են.

Մր ցակ ցու թյունն իր բնույ թով բա ժան վում է 2 տի պի .
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 Որ պես մր ցակ ցային մե թոդ ա ռա նձ նաց նում ենք՝

 Մր ցակ ցու թյու նը կա րող ենք ներ կայաց նել նաև մր ցակ ցային պրո ֆի լի տես քով: (Օ րի
նա կը բեր ված է ք. Վայ քի նո րա բաց ծաղ կի սրա հի մր ցակ ցու թյան պրո ֆի լով)

Չա փո րո շիչ 1 2 3 4 5

Ապ րան քի թար մու թյուն B      A      C    

Բա րձ րա ճա շակ կոմ պո զի ցի ա ներ    B    A         
C

Ս պա սա րկ ման ո րակ B    A         
C

Գին  B A C

Ճա նաչ վա ծու թյուն A    B                
C

Զեղ չեր  A      B                
C

A  Ես , B   « ՏԱ ԹԵՎ» ծաղ կի սրահ, ո րը գտն վում է իմ հար ևա նու թյա մբ, C ք. Վայ քի 
այլ ծաղ կի սրահ ներ:

Մր ցակ ցային պրո ֆի լը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հա մե մատ վե լու մր ցա կից բիզ նես նե
րի հետ և տես նե լու հա մե մա տու թյան մի աս նա կան ար դյունք նե րը, կա տա րե լու հա մա պա
տաս խան դա տո ղու թյուն ներ:

Ար տադ րող նե րը շու կային ա ռա ջար կում են բազ մա թիվ ապ րա նք նե ր՝ հի մն վե լով սպա
ռող նե րի պա հան ջար կի վրա: Բո լոր ար տադ րող նե րը ձգ տում են, ինչ քան հնա րա վոր է, 
մեծ թվով սպա ռող ներ նե րգ րա վել ի րե նց բիզ նե սի մե ջ՝ նրա նց դա րձ նե լով ի րե նց հա ճա
խո րդ նե րը: 

Այդ նպա տա կին հաս նե լու հա մար կազ մա կեր պու թյուն նե րը կի րա ռում են տար բեր մե
թոդ ներ և մշա կում են բազ մա թիվ ռազ մա վա րա կան մո տե ցում ներ, ո րո նք ստեղ ծում են 
մր ցակ ցու թյուն: Յու րա քան չյուր կազ մա կեր պու թյան կա ռա վա րիչ պե տք է կա րո ղա նա 
պա տաս խա նել հետ ևյալ հար ցե րին. 

 � Ով քե ՞ր են կազ մա կեր պու թյան հիմ նա կան մր ցա կից նե րը: 
 � Ի նչ պի սի՞ ռազ մա վա րու թյուն են կի րա ռում: 
 � Ո րո ՞նք են մր ցա կից նե րի ու ժեղ և թույլ կող մե րը: 
 � Ի նչ պի սի՞ դի րք պե տք է գրա վել մր ցա կից նե րի նկատ մա մբ:
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Մր ցա կից ներ սահ մա նե լիս պե տք է ու շադ րու թյուն դա րձ նել ոչ մի այն ուղ ղա կի, այլև 
ա նուղ ղա կի մր ցա կից նե րի վրա, ո րո նք ա ռա ջար կում են նմա նա տիպ կամ փո խա րի նող 
ապ րա նք ներ: Օ րի նակ, ե թե բնա կան հյու թե րը հան դի սա նում են ուղ ղա կի մր ցա կից ներ, 
ա պա ա նուղ ղա կի մր ցա կից ներ են գա զա վոր ված ըմ պե լիք ներ ար տադ րող նե րը, քա նի որ 
սպա ռո ղն իր ծա րա վը հա գեց նե լու հա մար կա րող է գնել նաև այդ խմի չք նե րը:

6.5.  Շու կայի տա րո ղու թյուն և մաս նա բա ժին 

Այս հար ցին ճի շտ պա տաս խան տա լը մի շտ դժ վար է, քա նի որ շատ բան է կախ ված 
ձեռ նե րե ցի հատ կա նիշ նե րի ց՝ ապ րա նք վա ճա ռե լու և ցա նց ստեղ ծե լու կա րո ղու թյուն նե
րից, մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյան ար դյու նա վե տու թյու նից և ապ րան քի ա ռա ջմղ
ման տես լա կա նից: Շու կայի տա րո ղու թյու նը սահ մա նե լիս ան հրա ժե շտ է կա տա րել շու
կայի ու սում նա սի րու թյուն, ինչ պես նաև հա վա քագ րել մր ցա կից նե րի մա սին տե ղե կատ
վու թյուն հետ ևյա լի մա սին.

 �  Քա նի՞ մր ցա կի ցու նեք Դուք:
 �  Ձեր մր ցա կից նե րը խո շո ՞ր են, թե՞ ոչ: 
 � Ա րդյո ՞ք նրա նց ապ րա նք նե րն ու նեն նման հատ կա նիշ ներ: 
 � Ա րդյո ՞ք Ձեր և նրա նց ապ րա նք նե րն ու նեն նման հատ կա նիշ ներ:

Այս տե ղե կատ վու թյան ու սում նա սի րու մը և տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը կա րող է օգ նել 
շու կայի տա րո ղու թյու նը և դրա նում Ձեր մաս նա բա ժի նը գտ նե լու հար ցում:

Աղյուսակ 6.5.1.  Շու կայի մաս նա բաժ նի վե րա բե րյալ տե ղե կատ վու թյան ու ղե ցույց

Մր ցա կից նե րի  
քա նակ

Ն րա նց  
մե ծու թյու նը

Ար տադ րան քի  
հատ կա նիշ նե րը

Շու կայում մաս նակ ցու
թյու նը, տո կո սով

Շատ Խո շոր Ն ման 02,5
Մի քա նի հատ Խո շոր Ն ման 02,5

Մեկ Խո շոր Ն ման 05
Շատ Խո շոր Տար բեր 05

Մի քա նի հատ Խո շոր Տար բեր 510
Շատ Փո քր Ն ման 510

Մի քա նի հատ Փո քր Ն ման 1015
Շատ Փո քր Տար բեր 1015
Մեկ Խո շոր Տար բեր 1015

Մի քա նի հատ Փո քր Տար բեր 2030
Մեկ Փո քր Ն ման 3050
Մեկ Փո քր Տար բեր 4080

Մր ցա կից չկա 100

@ Վարժու թյուն: Շու կայի տա րո ղու թյան և մաս նա բաժ նի հաշ վա րկ

6.6.  Վա ճառ քի ծա վալ նե րի կան խա տե սում

 Շու կայի մաս նա բա ժի նը ո րո շե լուց հե տո գոր ծա րա րը պե տք է ի րա կա նաց նի վա ճառ
քի ծա վալ նե րի կան խա տե սում: Այն հիմ նա կա նում կա տար վում է ա ռա ջին տար վա բո լոր 
ա միս նե րի և հե տա գա 5 տա րի նե րի հա մար:
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 Վա ճառ քի ծա վալ նե րի կան խա տես ման մեջ կար ևոր վում է բիզ նե սի սե զո նայ նու
թյան գոր ծո նը: Այն ա միս նե րին, երբ հա ճա խո րդ նե րի հոս քը նվա զում է, պե տք է հաշ վի 
առ նել շր ջա նա ռու թյան ծա վալ նե րի նվա զու մը և ծախ սե րը ճի շտ հաշ վար կել: Վա ճառ
քի ծա վալ նե րը հաշ վար կե լիս չմո ռա նաք հաշ վի առ նել նաև մար քե թին գային ռազ մա
վա րու թյու նը: 

Սույն մո դու լի շր ջա նակ նե րում մե նք վա ճա ռք նե րի կան խա տե սու մը կա տա րե լու ենք 
գոր ծու նե ու թյան ա ռա ջին տար վա բո լոր ա միս նե րի հա մար: Հնա րա վո րու թյան դեպ քում 
խոր հուրդ է տր վում նա խ՝ ծա վա լային կան խա տե սում կա տա րել, ա պա՝ նաև դրա մա կան: 

Վա ճառ քի ծա վա լային և դրա մա կան կան խա տե սում նե րը կա տա րում ենք ներ քո հի
շյալ ա ղյու սակ նե րի օգ նու թյա մբ: 

Օր.՝ Չա նախ տե սա կի պան րի վա ճառ քի ծա վալ նե րի կան խա տե սում.

02.17 03.17 04.17 Ըն դա
մե նը

Պա նիր, 
Չա նախ

Օր՝ 10 
կգ

10 կգ 15 կգ 35 կգ

Ըն դա
մե նը

 10 կգ 10 կգ 15 կգ 35 կգ

 Չա նախ տե սա կի պան րի վա ճառ քի դրա մային կան խա տե սում: Ներ կայաց վում է ամ
սա կան վա ճառ քը (շր ջա նա ռու թյու նը)՝ ըստ ա միս նե րի 

02.17 03.17 04.17 Ըն դա 
մենը

Պա նիր, 
Չա նախ

Օր՝ 10 000 
դր (10 կգ * 
1000 դրամ)

10 000 15 000 35 000

Ըն դա մե
նը

10 000 դր 10 000 15 000 35 000

6.7. Մար քե թի նգ մի քս (4P և 7P հայե ցա կար գեր)

 Մար քե թի նգ միք սի մո դե լը կամ, այս պես կոչ ված, մար քե թին գի հայե ցա կար գը հան դի սա
նում է ցան կա ցած բիզ նես ռազ մա վա րու թյան հիմ նա կան տա րր: Մո դե լը բա վա կա նին պա րզ է 
և ու նի լայ նա մա սշ տաբ գոր ծա ծու թյուն: Այն ի րե նից ներ կայաց նում է շու կայում ար տադ րան քի 
զար գաց ման ստու գա թե րթ: Հե նց իր պար զու թյան շնոր հիվ մար քե թի նգ միք սի հայե ցա կար
գը կա րող է օգ տա գոր ծել ցան կա ցած մա րդ, ով չի հան դի սա նում մար քե թին գի մաս նա գետ:

Սկզ բում մար քե թի նգ միք սը բաղ կա ցած է ե ղել 4 տար րե րից (4P), հե տա գայում  բար
դա ցել է և ար դյուն քում դար ձել է մար քե թին գի 5P և 7P: 
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4P  
հայե ցա կա րգ

5P  
հայե ցա կա րգ

7P 
հայե ցա կա րգ

+ ՄԱՐ ԴԻԿ      +  ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱ Ց
+  ՖԻ ԶԻ ԿԱ ԿԱՆ ՎԻ
ՃԱ Կ 

4P  հիմ նա կան մո դե լը 
Ի նչ պես վեր ևում նշ վեց, մար քե թի նգ միք սի մո դե լն ի սկզ բա նե նե րա ռում էր 4 հիմ նա

կան տա րր՝ 
 � Ապ րա նք (Product)  «Ապ րա նք» տար րը պա տաս խա նում է «Ի ՞նչ է ան հրա ժե շտ շու
կային կամ թի րախ խմ բին» հար ցին:

 �  Գին (Price)  « Գին» տա րրն օգ նում է ո րո շել ապ րան քի վա ճառ քի գի նը և գնա հա
տել վա ճա քի շա հու թա բե րու թյան մա կար դա կը:

 � Գտն վե լու վայր (Place)  « վա ճառ քի վայր» տա րրն օգ նում է կա ռու ցել բա շխ ման ճի
շտ մո դել (կամ ապ րան քի ա ռա քու մը վե րջ նա կան սպա ռո ղին): 

 � Ապ րան քի ա ռա ջմ ղում (Promotion)  «ա ռա ջմ ղում» տար րը պա տաս խա նում է 
«Ի ՞նչ պես կազ մա կեր պու թյան ապ րան քի մա սին տե ղե կատ վու թյուն տա րա ծել շու
կայում» հար ցի ն։ 

Այս պի սի մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյու նը կոչ վում է 4P մո դել:  Այժմ տար րե րից 
յու րա քան չյու րը կներ կայաց նե նք ա վե լի ման րա մա սն: 

Ապ րա նք (Product) 
Ապ րան քը ո րո շա կի օգ տա կա րու թյա մբ օժտ ված ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի ար

դյունք է, ին չը կազ մա կեր պու թյու նը ներ կայաց նում է շու կային և սպա ռո ղին: Ապ րա նք կա
րող է հան դի սա նալ ինչ պես ֆի զի կա կան ապ րան քը, այն պես էլ ծա ռայու թյու նը: 

Ապ րան քի/ ծա ռայու թյան և դրա հե տա գա ա ռա ջմղ ման մա սին մտա ծե լիս չմո ռա նա նք  
վեր լու ծել  հետ ևյալ են թա կե տե րը. 

 � բ րեն դի ստեղ ծու մը՝ ա նուն, լո գո տիպ, ֆիր մային ոճ.ապ րան քի ֆունկ ցի ո նա լու թյու
նը, ապ րան քի/ ծա ռայու թյան ան հրա ժե շտ և յու րա հա տուկ հատ կա նիշ նե րը. 

 � ապ րան քի ո րա կի նկատ մա մբ շու կայա կան պա հա նջ նե րը: Ապ րան քի ո րա կը պե տք է 
հա մը նկ նի սպա ռո ղի ըն կալ ման, պատ կե րաց ման հետ (օր.՝ ո րոշ սպա ռող նե րի հա մար 
հա ցի ո րա կն ըն կալ վում է հո տով և հա մով, իսկ մյուս նե րի հա մար ո րա կը պայ մա նա վոր
ված է այն հա ցա հա տի կի տե սա կով, ո րը օգ տա գո րծ վել է հա ցի ար տադ րու թյան մեջ). 

 � ապ րան քի ար տա քին տես քը՝ ո ճը, դի զայ նը, փա թե թա վո րու մը. 
 � ապ րան քի տե սա կա նին և բազ մա տե սա կու թյու նը.
 �  ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման ո րա կը և հե տս պա սար կու մը:

 Գին (Price)
 Գի նը հան դի սա նում է մար քե թին գի ա մե նա կար ևոր տար րը, այն պա տաս խա նա

տու է ապ րան քի վա ճառ քից ստաց վող վե րջ նա կան շա հույ թի հա մար: Գի նը ո րոշ վում է՝ 
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հիմնվելով սպա ռո ղի ապ րան քի ար ժե քի ըն կա լու մով, ապ րան քի ինք նար ժե քով, մր ցակ
ցային գնե րով և շա հույ թի ցան կա լի չա փով: 

Գին տար րի վեր լու ծու թյան հա մար ան հրա ժե շտ բա ղադ րիչ նե րը.
 � Գ նային ռազ մա վա րու թյուն շու կա մտ նե լիս (ներ խու ժում):
 �  Ման րա ծախ գին: Ան պայ ման հա րկ է հա մա պա տաս խա նեց նել ապ րան քի վա ճառ
քի գի նը ցան կա լի ման րա ծախ գնի հետ, ե թե կազ մա կեր պու թյու նը չի հան դի սա
նում սպառ ման շղ թայի վեր ջին կե տը (վա ճառ քի գնի վրա մի շա րք վե րա դիր ներ 
են ա վե լա նում մի նչև նպա տա կային խմ բին հաս նե լը՝  ԱԱՀ, մե ծա ծախ վե րա դիր, 
ման րա ծախ վա ճառ քի կե տի վե րա դիր և այլն):

 �  Փա թե թային գնա գոյա ցու մը դի տար կում է մի ան գա մից մի քա նի ապ րա նք նե րի 
ի րա ցու մը՝ հա տուկ գնային մա կար դա կով:

 �  Սե զո նային զեղ չե րի և ակ ցի ա նե րի առ կայու թյուն:
 �  Գո վազ դային մի ջո ցա ռում նե րի քա ղա քա կա նու թյուն (զեղ չե րի տրա մա դր ման պայ
ման ներ, մաք սի մալ և մի նի մալ չա փի զեղ չեր, գո վազ դային մի ջո ցա ռում նե րի պար
բե րա կա նու թյուն և այլն):

 � Գ նային խտ րա կա նու թյան հնա րա վո րու թյուն:
 Վա ճառ քի վայր (Place)
Վա ճառ քի վայրն ա պա հո վում է ապ րան քի հա սա նե լի ու թյու նը նպա տա կային շու կայի 

հա մար և նշա նա կում է, որ կազ մա կեր պու թյան ապ րան քը պե տք է առ կա լի նի պա հա նջ
վող կամ, այլ կե րպ ա սած, ճի շտ վայ րում (ն պա տա կային սպա ռո ղը կա րող է այն տես նել և 
գնել), ճի շտ ժա մա նա կին (այն ժա մա նակ, երբ նպա տա կային սպա ռո ղը ցան կա նում է այն 
գնել): Այ սի նքն՝ վա ճառ քի վայ րը վե րա բե րում է ապ րան քի բա շխ մա նը: Վա ճառ քի վայր 
տար րի վեր լու ծու թյուն.

 �  շու կա ներ, որ տեղ պլա նա վոր ված է վա ճա ռել ապ րան քը,
 �  բա շխ ման ու ղի ներ, ո րո նց մի ջո ցով պլա նա վոր վում է վա ճա ռել ապ րան քը,
 �  բա շխ ման տե սակ (բա ցա ռիկ, դի լեր նե րի սահ մա նա փակ ցու ցակ կամ ան սահ մա
նա փակ բաշ խում), 

 � ապ րան քի բա շխ ման պայ ման ներ (դի լեր նե րի հա մար զեղ չեր, բո նուս ներ), 
 � ապ րան քի դա սա վոր ման պայ ման ներ և դա սա վոր ման կա նո ներ (դա րակ նե րի բա
րձ րու թյուն, դա րա կի նպա տա կային մաս, դա սա վոր վա ծու թյուն, կրկ նա կի դա սա
վոր վա ծու թյուն, պար տա դիր տե սա կա նի և այլն), 

 � ապ րան քի պա հուս տի ղե կա վա րում և լո գիս տի կա (ա պա հո վա գր ված պա հուս տի 
մա կար դա կը, պահ պան ման ժամ կե տի պա հա նջ և այլն):

 Ապ րան քի բա շխ ման ֆի զի կա կան ու ղի նե րը կա րող են լի նել հետ ևյա լը.
 հի պեր մար կետ ներ, սու պեր մար կետ ներ, բնա կե լի շե նք նե րի մոտ  գտն վող մթեր քի 

խա նութ ներ, շու կա ներ, մաս նա գի տաց ված խա նութ ներ, մե ծա ծախ կամ ման րա ծախ վա
ճա ռող ներ, է լե կտ րո նային վա ճա ռք,  ուղ ղա կի վա ճա ռք կամ ցան ցային մար քե թի նգ, վա
ճա ռք կա տա լոգ նե րով և այլն:

Ա ռա ջմ ղում (Promotion)
 Մար քե թի նգ միք սի կոն տե քս տում որ պես ա ռա ջմ ղում հաս կաց վում է բո լոր մար քե թին

գային հա ղոր դակ ցու թյուն նե րը, ո րո նք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս սպա ռո ղի ու շադ րու
թյու նը սևե ռել ապ րան քի վրա, ձևա վո րել գի տե լիք ներ (պատ կե րա ցում ներ, տե ղե կատ վու
թյուն) ապ րան քի մա սին, ձևա վո րել ապ րան քի ձե ռք բեր ման պա հան ջա րկ և նո րից գնել: 
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Ա ռա ջմղ մա նն են վե րա բե րում այն պի սի մար քե թին գային հա ղոր դակ ցու թյուն ներ, ինչ
պի սիք են գո վազ դը, վա ճառ քի տե ղե րում ա ռա ջմ ղու մը, PRը, ուղ ղա կի մար քե թին գը և այլն:

 Վեր լու ծու թյուն ներ, ո րո նք կա րող են ար տա հայտ վել ա ռա ջմղ ման մար քե թին գային 
ռազ մա վա րու թյու նում. 

 � ա ռա ջմղ ման pull կամ push ռազ մա վա րու թյուն,
 �  պա հա նջ վող մար քե թին գային ծախ սեր և SOV (share of voice) սեգ մեն տում,
 � բ րեն դի նպա տա կային լսա րա նի շր ջա նա կում գի տե լիք նե րի տա րա ծում,
 �  մաս նակ ցու թյուն մաս նա գի տա կան մի ջո ցա ռում նե րի և շոու նե րի,
 �  հա ղոր դա կց ման ու ղի ներ, ո րո նց մի ջո ցով պլա նա վոր վում է շփ վել սպա ռո ղի հետ,
 �  հա ղոր դա կց ման աշ խար հագ րու թյուն,
 � PR ռազ մա վա րու թյուն և event մար քե թի նգ,
 � բ րեն դի մե դի ա ռազ մա վա րու թյուն,
 �  գո վազ դային մի ջո ցա ռում ներ և ակ ցի ա ներ, ո րո նք կխ թա նեն սպա ռու մը:

 Գո վազ դը մար քե թին գի ա ռա վել բա րդ ճյու ղե րից է: Գո վազ դի մի ջոց նե րն  են՝
 �  գո վա զդ թեր թե րում, ռա դի ոյով, հե ռուս տա տե սու թյա մբ, ամ սագ րե րում և այլն,
 � գ նային զեղ չեր մեծ քա նա կով գն ման դեպ քում,
 �  գո վազ դային թեր թիկ նե րի բա ժա նում,
 �  հա ճա խոր դի ա րագ, մշ տա կան, բա րե համ բույր, ար դյու նա վետ սպա սար կում,
 � մշ տա կան հա ճա խո րդ նե րին հա տուկ պայ ման ներ,
 �  գո վազ դային ցու ցա նակ,
 �  հայ տա րա րու թյուն նե րի ցու ցա նակ, 
 � ա նվ ճար ցու ցան մուշ ներ, 
 � ա նվ ճար փոր ձան մուշ ներ,
 �  ցու ցա հան դես նե րի մաս նակ ցու թյուն:

 Գո վազ դը կազ մա կեր պե լուց ա ռաջ պե տք է վս տահ լի նել, որ այն կա վե լաց նի վա ճառ
քի ծա վալ նե րը, հա կա ռակ դեպ քում կու նե նաք մի այն ծախ սե րի աճ: 

Մար քե թի նգ մի քս  7P (Process, People, Phisical Evidence)
 Հա վե լյալ 3P տար րե րն ա ռա վել հա մա պա տաս խա նում են B2B (business to business) 

շու կային և հար մար են ծա ռայու թյուն նե րի շու կայի մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյան 
մշակ ման հա մա ր։

 Մար դիկ (People) 
Այս տար րի տակ են թա դր վում են մար դիկ, ո րո նք ի վի ճա կի են նպա տա կային շու կայի 

աչ քե րում աղ դե ցու թյուն թող նել Ձեր ապ րան քի ըն կալ ման վե րա բե րյալ. 
 � աշ խա տող ներ, ո րո նք ներ կայաց նում են Ձեր կազ մա կեր պու թյու նը և Ձեր ապ րան քը,
 �  վա ճա ռող ան ձնա կա զմ, ո րը շփ վում է նպա տա կային սպա ռո ղի հետ,
 � ս պա ռող ներ, ո րո նք հան դի սա նում են « կար ծիք նե րի լի դեր ներ», 
 � ար տադ րող ներ, ո րո նք կա րող են ազ դե ցու թյուն թող նել ապ րան քի ար ժե քի և ո րա
կի վրա: 

Այս տեր մի նին են պատ կա նում նաև կար ևոր սպա ռո ղա կան խմ բե ր՝ լոյալ սպա ռող
ներ, VIP հա ճա խո րդ ներ, ո րո նք գե նե րաց նում են կազ մա կեր պու թյան հա մար վա ճառ քի 
ծա վալ ներ: Այս մա րդ կա նց կար ևո րու թյու նը կայա նում է նրա նում, որ նրա նք կա րող են 
նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն ու նե նալ Ձեր ապ րան քի ըն կալ ման  վե րա բե րյալ նպա տա կային 
սպա ռող նե րի աչ քե րում: 
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Այդ պատ ճա ռով մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյու նում շատ կար ևոր է ար տա ցո լե լ՝
 � ծ րագ րեր, ո րո նք ուղղ ված են կազ մա կեր պու թյան ան ձնա կազ մի մո տի վա ցի այի 
ձևա վոր մա նը, նրա նց ան հրա ժե շտ հմ տու թյուն նե րով զար գաց մա նը,

 �  կար ծիք նե րի « լի դեր նե րի»  հետ աշ խա տե լու մե թոդ նե րը, ո րո նք ի վի ճա կի են ազ
դե ցու թյուն թող նել ա պա ռող նե րի կար ծի քի վրա,

 � ծ րագ րեր, ո րո նք կօգ նեն լոյալ և VIP հա ճա խո րդ նե րի նե րգ րավ մա նը,
 �  վա ճա ռող ան ձնա կազ մի հա մար կր թա կան ծրագ րեր,
 �  մե թոդ նե ր՝ հե տա դա րձ կա պի պահ պան ման հա մար:

 Գոր ծըն թաց (Process)
 Գոր ծըն թաց տար րը նկա րագ րում է կազ մա կեր պու թյան և սպա ռո ղի հա մա գոր

ծակ ցու թյան գոր ծըն թա ցը: Այս հա մա կար գի մեջ հա տուկ ու շադ րու թյուն է դա րձ վում 
գործընթացին, քա նի որ հե նց դա էլ հան դի սա նում է շու կայում գն ման և լոյալ հա ճա խո րդ
նե րի ձևա վոր ման հիմ քը:

 Մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյան մեջ խոր հուրդ է տր վում ա ռան ձին ծրա գիր մշա
կե լ՝ ուղղ ված նպա տա կային սպա ռող նե րին ծա ռայու թյան մա տուց ման գոր ծըն թա ցի կա
տա րե լա գո րծ մա նը:

 Սույն տար րի նպա տա կն է սպա ռող նե րի հա մար ծա ռայու թյուն նե րի ձե ռք բե րու մը, 
ստա ցու մը և օգ տա գոր ծու մը դա րձ նել մաք սի մալ հար մա րա վետ: Օ րի նա կ՝ MC Donalds 
ա րագ սնն դի ցան ցի հա մար ճի շտ ընտր ված գոր ծըն թա ցը դար ձել է ա ռա վե լու թյուն: Հե նց 
այս գոր ծըն թա ցը՝ ա րա գու թյու նը, այս կազ մա կեր պու թյան հա ջո ղու թյան գրա վա կա նն  է, 
ո րով նա ա ռա նձ նա նում է շու կայում:

 Ֆի զի կա կան մի ջա վայր (Phisical Evidence) 
Այս տար րը վե րա բեր վում է B2B և ծա ռայու թյուն նե րի շու կային: Ֆի զի կա կան մի ջա վայր 

տար րը նկա րագ րում է այն, ին չը շր ջա պա տում է սպա ռո ղին ծա ռայու թյան ստաց ման պա
հին: Ֆի զի կա կան մի ջա վայրն օգ նում է ձևա վո րել կազ մա կեր պու թյան հա մա պա տաս խան 
ո ճը, ա ռա նձ նաց նել ապ րան քի լա վա գույն բնու թագ րու թյու նը: Ֆի զի կա կան մի ջա վայ րի 
կար ևո րու թյան օ րի նակ է 5աստ ղա նի հյու րա նո ցային հա մա րի մի ջա վայ րը (մթ նո լոր տը)։

6.8 . Ապ րան քան շում (բ րեն դի նգ). փո քր բիզ նե սի ապ րան քա նշ ման գոր ծըն թա ցը

     Ներ կայումս ա վե լա նում է այն մա րդ կա նց քա նա կը, ո րո նք ու
շադ րու թյուն են դա րձ նում ապ րան քի ծագ մա նը, պատ մու թյա նը, 
ար տադ րո ղի փի լի սո փայու թյա նը և ապ րան քի ստե ղծ ման հիմ քում 
ըն կած այլ տե ղե կատ վու թյա նը: Նրա նք նա խը նտ րում են գտ նել 
այն, ինչ ի րե նք հա վա նում են կամ հա մակ րում են՝ հա մե մա տե լով 
ոչ մի այն ապ րան քի գի նը և ապ րան քի գոր ծա ռու թային բնու թագ
րե րը:

Ե թե Դուք թի րա խա վո րում եք այս տե սա կի հա ճա խո րդ նե րի, 
ա պա ան պայ ման պե տք է հետ ևեք ապ րան քա նշ ման մո տե ցում նե րին:

 Քա նի դեռ Ձեր ապ րան քը հս տակ տար բե րակ ված չէ մյուս նե րից, ա պա վաղ թե ուշ 
գնային մր ցակ ցու թյունն ան խու սա փե լի է: Սա կայն ի րա վի ճա կը կա րող է այլ կե րպ դա սա
վոր վել, օ րի նա կ՝ Ձեր ապ րան քը հնա րա վոր է ձե ռք բե րել մի այն Ձե զա նից, քա նի որ Դուք 
ան ցել եք Ձեր սե փա կան ու ղին, և Ձեր ապ րան քի ստե ղծ ման պատ մու թյու նը  յու րա հա տուկ 
է։ Այս պի սո վ՝ ին չո ՞ւ հա ճա խո րդ նե րին թույլ չտալ ի մա նալ տար բե րու թյու նը: Փո քր բիզ նե սի 
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ապ րան քան շա նը տար բե րակ ված ար ժե քի հա ղոր դա կց ման և լավ ապ րա նք պատ րաս տե լու 
ու ղու հաս տատ ման մի ջո ցով բիզ նե սի յու րա հատ կու թյան ար տա հայտ ման գոր ծըն թա ցն է: 

Ապ րան քա նշ ման ու ժը ա ռան ձին հա ճա խոր դի կող մից ըն կալ վող ապ րան քի ար ժե քի 
ա վե լա ցումն է: Ապ րան քի բա րձր ո րա կը՝ բար ձո րակ նյու թեր, ման րա կր կիտ վե րամ շա
կում, մտած ված ձևա վո րում և այլն, բա րձ րաց նում է ապ րան քի ար ժե քը: Նմա նա պե ս՝ ապ
րան քա նի շի ա նու նը, որ պես բա վա րար վա ծու թյան խո րհր դա նիշ, որն իր հաս տա տումն է 
ստա նում ա ջա կից հա ճա խո րդ նե րի կող մից, հա վե լյալ ար ժեք է ա վե լաց նում ապ րան քին:

 Պատ շաճ ապ րան քա նշ ման գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով հնա րա վոր է ստեղ ծել հա
ճա խո րդ նե րի մի « բա նակ», ո րը գնա հա տում է և ա ջակ ցում Ձեր ստեղ ծա գո րծ ջան քե րին, 
ինչն օգ նում է բա րե լա վել ապ րան քի մր ցու նա կու թյու նը: 

Այն ար ժե քը, որն ապ րան քը/ ծա ռայու թյու նը տա լիս է գնոր դին (կամ ար տադ րան քի վե
րջ նա կան օգ տա գոր ծո ղին), սահ ման վում է որ պես գնոր դին տր վող օ գուտ:

 Ներ քին օ գու տը բխում է նրա նից, ինչ ապ րան քը/ ծա ռայու թյունն իր մեջ պատ րաս տի 
ու նի, և նե րա ռում է ֆի զի կա կան ու գոր ծա ռու թային օ գուտ ներ: Սա կա րե լի է չա փել փո
ղով, ժա մա նա կով, տևո ղու թյա մբ կամ ֆի զի կա կան չափ ման մի ա վոր նե րով: Օ րի նա կ՝ « Մի 
ապ րա նքն ա վե լի է ժան է, քան մյուս ապ րան քը»: 

Ար տա քին կամ ֆի զի կա կան օ գու տը բխում է նրա նից, թե ապ րան քի/ ծա ռայու թյան 
վրա ինչ է ա վե լաց վել: Սա նե րա ռում է հու զա կան և ինք նաար տա հայտ ման օ գուտ նե րը, 
ինչ պես, օ րի նա կ՝ «Ար տադ րան քը գրա վիչ և  գե ղե ցիկ տե սք ու նի»: 

Ապ րան քա նի շի պատ մու թյան նպա տա կը գնոր դի մեջ հա մակ րա նք ա ռա ջաց նե լն է: 
Ոչ մի ապ րա նք ան հայ տու թյու նից չի ծն վում: Ապ րան քի ստե ղծ ման պա մու թյու նը կա

րե լի է ներ կայաց նե լ՝ օգ տա գոր ծե լով տվյալ հա մայն քի կամ տա րա ծա շր ջա նի բնա կան 
ռե սուրս նե րի, ա վան դույթ նե րի կամ աշ խա տու ժի տար րե րի նե րգ րավ վա ծու թյան հան գա
ման քը, ինչն ապ րան քին կհա ղոր դի հա վե լյալ ար ժեք և կդա րձ նի ա ռա վել մր ցու նա կ։ 

Դ րա հա մար ան հրա ժե շտ է՝ 
 � ու սում նա սի րել հա մայն քի պատ մու թյու նը, մշա կույ թը, տե ղին հա տուկ ռե սուրս նե րը 
և ժա ռան գա կան տեխ նո լո գի ա նե րը, ինչ պես նաև Ձեր ան ձնա կան պատ մու թյու նը, 
թե ին չու և ինչ պես սկ սե ցիք հե նց այս բիզ նե սը.

 �  ներ կայաց նել հիմ նա վոր ման պատ մու թյու նը  կե տե րով.
 �  հա մայն քի/ տա րած քի բնու թա գի րը. 
 � ըն կե րու թյան պատ մու թյու նը. 
 � ապ րան քի ո րո շա կի հատ կա նիշ նե րը. 
 � ա պա գայի տես լա կա նը.
 �  կար դալ պատ մու թյու նը հա ճա խոր դի տե սան կյու նից. ուր վագ ծել ա պա գա հա ճա
խոր դի ն՝ նրա կեն սաո ճը, ար ժե քի զգա ցու մը, ակն կալ վող կա րի քը և ապ րան քի օգ
տա գո րծ ման հնա րա վոր ի րա վի ճակ նե րը.

 �  բա րե լա վել հիմ նա վոր ման պատ մու թյան ո ճը և ներ կայաց ման ձևը, մի նչև ձեր տե
սա կե տը մի ան գա մայն պա րզ լի նի թի րա խային հա ճա խոր դին:

6.9 . Ապ րան քի ար ժե քի և գնի հաս կա ցու թյան ըն կա լու մը 

Ար ժեք, գին, բա վա րար վա ծու թյուն 
Ի նչ պե ՞ս են սպա ռող նե րը ընտ րու թյուն կա տա րում բազ մա թիվ ապ րա նք նե րի և ծա ռայու

թյուն նե րի մի ջև: Չէ՞ որ շու կայում ա ռա ջա րկ վում են բազ մա թիվ նմա նա տիպ ապ րա նք ներ և 
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ծա ռայու թյուն ներ: Այս հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար ու սում նա սի րե նք այն գոր ծոն նե րը, 
ո րո նք ազ դում են սպա ռո ղի վրա այս կամ այն ապ րան քը գնե լու ո րո շում կայաց նե լիս. 

1. գին, ո րը վճար վում է ապ րան քի դի մաց,
2. ար ժեք, ո րը տա լիս է ապ րան քը սպա ռո ղին այդ ապ րան քի օգ տա գո րծ ման ըն թաց քում, 
3. բա վա րար վա ծու թյուն, ո րը ստա նում է սպա ռո ղը ապ րա նքն օգ տա գոր ծե լիս: 
Ապ րա նք ձե ռք բե րե լիս սպա ռող նե րը ցու ցա բե րում են տար բեր վար քագ ծեր, ին չը դր դում 

է տվյալ ապ րան քը ստեղ ծող նե րին հա մա պա տաս խան մար քե թին գային ո րո շում ներ կայաց
նե լ։ Գոյու թյուն ու նի սպա ռո ղա կան գոր ծըն թա ցի օ րի նա չա փու թյուն, ըստ ո րի սպա ռո ղն ան
ցնում է ո րո շա կի փու լեր ապ րան քի ձե ռք բեր ման ո րոշ ման կայաց ման գոր ծըն թա ցում։ 

AIDA մո դե լը (ս պա ռո ղա կան վար քագ ծի շր ջա փուլ) շր ջա փու լային գոր ծըն թաց է, ո րը 
մշ տա պես գոր ծում է։ Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ու սում նա սի րել սպա ռող նե րի վար
քա գի ծը և բա ցա հայ տել, թե տվյալ պա հին սպա ռո ղը որ փու լում է գտն վում, որ պես զի 
մշակ վի ա ռա վել ար դյու նա վետ մար քե թին գային ռազ մա վա րու թյուն։

Գ ծա պատ կեր 6.9.1.  AIDA մո դե լ

Ս պա ռո ղը մի նչև գնումն ի րա կա նաց նե լը պե տք է ան ցնի 5 փու լե րով: Սա կայն երբ 
խոս քը ա ռօ րյա ապ րա նք նե րի մա սին է, նա բաց է թող նում մի քա նի փուլ կամ էլ փո խում է 
դրա նց հեր թա կա նու թյու նը: Օ րի նա կ՝ կա նայք ա տա մի մա ծուկ գնե լիս մի ան գա մից կայաց
նում են գնում կա տա րե լու ո րո շում՝ բաց թող նե լով տե ղե կատ վու թյան հա վա քա գր ման և 
տար բե րակ նե րի գնա հատ ման փու լե րը:

1. Խնդ րի դր ված քը: Գնում ներ կա տա րե լու գոր ծըն թա ցն սկս վում է, երբ սպա ռո ղը գի
տակ ցում է կա րի քը կամ խն դի րը:   Մար դու ա մե նա հա սա րակ կա րիք նե րն են սո վը, ծա րա
վը, ո րո նք հաս նում են սահ մա նային մա կար դա կի և դառ նում են շար ժա ռիթ:

2. Տե ղե կատ վու թյան ո րո նու մը: Գ նում ներ կա տա րել մտա դր ված սպա ռո ղը կա րող է 
լրա ցու ցիչ տե ղե կատ վու թյուն ո րո նել: Ե թե տրա մա դր վա ծու թյու նը շատ ու ժեղ է, և ապ րան
քը  կա րող է բա վա րա րել պա հա նջ մուն քը, հե շտ հա սա նե լի է, սպա ռո ղը կա տա րում է գնու մը: 
Ե թե ոչ, ա պա կա րի քը պե տք է վե րա ծել պար զա պես հի շո ղու թյան: Այս դեպ քում սպա ռո ղը 
կա րող է ա վար տել տե ղե կատ վու թյան ո րո նու մը կամ սկ սել զբաղ վել ակ տիվ ո րոն մա մբ:

Ս պա ռո ղի հա մար տե ղե կատ վու թյան աղ բյուր կա րող են հան դի սա նա լ՝ 
 � ան հա տա կան աղ բյուր նե րը (ըն կեր ներ, ըն տա նիք, հար ևան ներ, ծա նոթ ներ), 
 � ա ռևտ րային աղ բյուր նե րը (գո վա զդ, վա ճա ռող ներ, փա թե թա վո րում, ցու ցա հան
դես ներ),

 �  հա սա րա կայ նո րեն հա սա նե լի աղ բյուր նե րը (զա նգ վա ծային տե ղե կատ վու թյան մի
ջոց ներ,                 
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 � սպա ռող նե րի ու սում նա սի րու թյա մբ զբաղ վող կա զմ նա կեր պու թյուն ներ), 
 � էմ պի րիկ փոր ձի աղ բյուր նե րը (ապ րան քի շո շա փում, ու սում նա սի րում, օգ տա գոր ծում):

 Տե ղե կատ վու թյան ո րոն ման ար դյուն քում սպա ռող նե րը ի րա զեկ վում են շու կայում առ
կա ապ րան քան շան նե րի և հատ կու թյուն նե րի մա սին:

3. Տար բե րակ նե րի գնա հա տու մը: Այս տեղ կար ևոր է, թե ինչ պես է բազ մա թիվ այլ 
ապ րան քան շան նե րից կա տար վում ընտ րու թյու նը, ինչ պես է սպա ռո ղը գնա հա տում տե
ղե կատ վու թյու նը: Ա ռա ջին հեր թին գոյու թյուն ու նի ապ րան քի հատ կու թյուն նե րի  մա սին 
հաս կա ցու թյուն: Երկ րո րդ՝ սպա ռո ղը կա րող է տալ տար բեր  զա նգ վա ծային ցու ցա նիշ ներ, 
ո րո նք իր հա մար կար ևոր են, սպա ռո ղը կա րող է ստեղ ծել ապ րան քա նի շի մա սին  հա վա
տա լիք նե րի խումբ, տա լիս է օգ տա կա րու թյան ֆունկ ցի ա, ո րը նկա րագ րում է յու րա քան
չյուր հատ կու թյու նից ս պաս վե լիք բա վա րար վա ծու թյան աս տի ճա նը:

4. Գնում ի րա կա նաց նե լու ո րո շու մը և գնումն ի րա կա նաց նե լուց հե տո ռե ակ ցի ան. բա
վա րար ված է կա տար ված գնու մից, գնու մից հե տո գոր ծո ղու թյուն նե րը, գն ված ապ րան քի 
վե րջ նա կան ճա կա տա գի րը:

 Գին և գնա գոյա ցում
1.  Գի նը ապ րան քի կամ ծա ռայու թյան հա մար տր վող փո ղի քա նա կն է:
2.  Գի նը ար ժեք նե րի այն ամ բող ջու թյունն է, ո րը սպա ռո ղը փո խա նա կում է ապ րան քի 

կամ ծա ռայու թյան օգ տա գո րծ ման ի րա վուն քի ձե ռք բեր ման հա մար: 
Եր կար ժա մա նակ գի նը հա մար վում էր սպա ռող նե րի ընտ րու թյու նը ո րո շող գլ խա վոր 

գոր ծո նը: Նման մո տե ցում գոյու թյուն ու նի նաև մեր օ րե րում թույլ զար գա ցած երկր նե րում 
աղ քատ խա վի մոտ, նաև սպա ռո ղա կան ապ րա նք նե րի շու կայում: Սա կայն վեր ջին տաս նա
մյա կում ոչ գնային գոր ծոն նե րը սպա ռող նե րի ընտ րու թյան հա մար դար ձել են ա վե լի կար ևոր:

 Գոյու թյուն ու նեն գնա գոյաց ման 3 պա րզ մե թոդ ներ: 
 � Ծախ սե րը գու մա րած 
Այս մե թո դի է ու թյունն այն է, որ ար տադ րա կան բո լոր ծախ սե րին ա վե լաց նում ենք 
նպա տա կա հար մար շա հույթ (օ րի նա կ՝ 20%), այ սի նքն՝ մար քե թին գի ար ժե քին գու
մա րում ենք ար տադ րա կան, վար չա կան, ֆի նան սա կան ծախ սե րը: Մեկ մի ա վոր ար
տադ րան քի ծախ սը ո րոշ վում է՝ բո լոր ծախ սե րը բա ժա նե լով ար տա դր վող ապ րան քի 
քա նա կի վրա: Այդ թվին կա րող ենք գու մա րել շա հու թա բե րու թյան մա կար դա կը:

 �  Հա մե մա տա կան մե թոդ 
Այս մե թո դը հի մն վում է Ձեր ապ րան քի և շու կայում այլ ապ րան քի հա մե մա տու թյան 

վրա, և ել նե լով Ձեր ապ րան քի ո րա կից և այլ հատ կա նիշ նե րի ց՝ կա րող եք ո րո շել բա րձր, 
ցա ծր կամ նմա նա տիպ ար ժեք, ինչ պի սին Ձեր մր ցա կից նե րի նն է: 

 � Ի նչ կա րող է շու կան « տա նել» 
Այս մե թո դը հի մն վում է տվյալ ապ րան քի ա ռա ջար կի և պա հան ջար կի վրա: Օ րի նա կ՝ շու

կայում գոյու թյուն ու նի ո րո շա կի ապ րան քի ան բա վա րա րու թյուն (առևտ րա կան նե րի շու կա), 
այդ պատ ճա ռով հնա րա վոր է սահ մա նել ա ռա վել բա րձր գին, ա վե լաց նել շա հու թա բե րու թյու
նը, իսկ ապ րան քի ա վել ցու կի դեպ քում շու կայում (գ նոր դի շու կա) հնա րա վոր է հար կա դր ված 
ապ րան քի գնի ի ջե ցում, որն էլ իր հեր թին կն վա զեց նի շա հու թա բե րու թյան մա կար դա կը: 

Շա հու թա բե րու թյան մա կար դա կի նվա զու մը կա նգ նեց նե լու 2 տար բե րակ է ա ռա ջա
րկ վում.

1. ն վա զեց նել ապ րան քի ինք նար ժե քը՝  կր ճա տե լով ծախ սե րը որ ևէ հատ վա ծում (մար
քե թի նգ, ար տադ րա կան, ադ մի նի ստ րա տիվ կամ ֆի նան սա կան գոր ծըն թաց ներ).
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2. գտ նել շու կայի այլ սեգ մե նտ ներ, ո րո նք կա րող են գնել ապ րան քը՝ սկզբ նա կան ար ժե քով:
 Գո րծ նա կա նում գնի սահ ման ման այս 3 մե թո դը ժա մա նակ առ ժա մա նակ կի րառ վում 

են, բայց սո վո րա բար, հատ կա պես նոր բիզ նես սկ սե լու ժա մա նակ, ա ռա վել ա պա հով է կի
րա ռել « ծախ սե րը գու մա րած» մե թո դը:  Բիզ նե սում լավ ռազ մա վա րու թյուն մշա կե լու դեպ
քում  հնա րա վոր է խու սա փել մր ցա կից նե րի գնային քա ղա քա կա նու թյան ծու ղակ նե րից:

6.10 . Ի րաց ման (մար քե թին գային) ծախ սե րի հաշ վա րկ 

Ի րաց ման կամ մար քե թին գային ծախ սե րը ապ րա նք նե րի/ ծա ռայու թյուն նե րի վա ճառ
քին ուղղ ված մար քե թին գային ծախ սե րի ամ բող ջու թյունն է: Ի րաց ման (մար քե թին գային) 
ծախ սե րը ԳԾում ներ կայաց վում են ներ քո հի շյալ ա ղյու սա կի տես քո վ՝ ծախ սե րը ներ
կայաց նե լով ըստ ա միս նե րի: 

Աղյուսակ 6.10.1.  Ի րաց ման (մար քե թին գային)  ծախ սե ր

Ծախ սային 
հոդ վա ծը 01.17 02.17 03.17 04.17 05.17 06.17 07.17 08.17 09.17 10.17 11.17 12.17 Ըն դա

մե նը

Օ րի նա կ՝
 Պի տակ նե
րի տպագ
րու թյուն 
1000 հատ

10 000 10 000

Ըն դա մե նը 10 000 10 000

6.11. Ինչ պես ի րա կա նաց նել շու կայի ար դյու նա վետ հե տա զո տու թյուն: Շու կայի   
մա սին տե ղե կատ վու թյան հա վա քա գր ման հիմ ա կան աղ բյուր նե րը

 Սե փա կան գո րծ սկ սե լուց ա ռաջ ան հրա ժե շտ է հս տակ պատ կե րա ցում կազ մել այն շու
կայի մա սին, որ տեղ Ձեր կող մից ա ռա ջա րկ վող ապ րան քը կամ ծա ռայու թյու նը մր ցակ ցե
լու է այլ ապ րա նք նե րի կամ ծա ռայու թյուն նե րի հետ: Շու կան ճա նա չե լու հա մար մշ տա պես 
պե տք է հե տա զո տել և վեր լու ծել այն:

 Գոր ծա րար մի ջա վայ րում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րի ա րա գու թյու նը մշ տա պես 
ազ դե ցու թյուն է թող նում կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու նե ու թյան վրա: Ապ րա նք նե րի և 
ծա ռայու թյուն նե րի ժա մա նա կա կից շու կա նե րը հակ ված են ա րագ փո փոխ ման, ա վե լա
նում են գնո րդ նե րի կա րիք նե րը, զար գա նում են նրա նց ճա շակ նե րը, և փոխ վում են ե կա
մուտ նե րը, ա վե լա նում են ինչ պես հա ման ման ապ րա նք ներ և ծա ռայու թյուն ներ ար տադ
րող ձեռ նար կու թյուն նե րը, այն պես էլ դրա նք մա տա կա րա րող մր ցա կից նե րը: Այս բո լոր 
գոր ծոն նե րը հան գեց նում են ապ րան քա տե սա կա նու, գնե րի և այդ ապ րա նք նե րը կամ ծա
ռայու թյուն նե րը գնո րդ նե րին մա տու ցե լու ձևե րի փո փոխ մա նը: Ար դյուն քում բո լոր կազ մա
կեր պու թյուն նե րը, ան կախ չա փե րից, պե տք է հետ ևեն շու կայից ստաց վող տե ղե կատ վու
թյա նը: Այս տեղ կար ևոր վում են ոչ մի այն ան հրա ժե շտ տե ղե կատ վու թյան ճշգր տու թյունն 
ու ըն դար ձա կու թյու նը, այլև դրա ստաց ման ա րա գու թյու նը: 

Այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րո նց հա ջող վում է պար բե րա բար տե ղե կու թյուն ներ 
ստա նալ ի րե նց գնո րդ նե րի պա հա նջ նե րի, ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի, նույն շու կայում 
գոր ծող մր ցա կից նե րի գոր ծու նե ու թյան, նրա նց ապ րան քա տե սա կա նու և գնե րի, ինչ պես 
նաև շու կայի ընդ լայն ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին, կար ևոր ա ռա վե լու թյուն ներ են 
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ձե ռք բե րում մր ցա կից նե րի նկատ մա մբ, պահ պա նում և բա րե լա վում ի րե նց համ բա վն ու 
դիր քը շու կայում:

 Շու կայի հե տա զո տու թյան հա մար ան հրա ժե շտ է հա վա քել տե ղե կատ վու թյուն հետ
ևյալ հար ցե րի վե րա բե րյալ. 

Շու կա 
 � Որ քա ՞ն է ընդ հա նուր շու կայի մո տա վոր չա փը (քա նա կա կան և դրա մային ար տա հայ

տու թյա մբ): 
 � Որ քա ՞ն է ընդ հա նուր շու կայի պա հա նա ջար կը (քա նա կա կան և դրա մային ար տա հայ

տու թյա մբ): 
 � Ի ՞նչ մի տում ներ են առ կա շու կայում: 
 � Ի նչ պի սի՞ հնա րա վո րու թյուն ներ են բաց վում Ձեր բիզ նե սի առջև:
 � Գ նո րդ ներ 
 � Ով քե ՞ր են ա ռա ջակ վող ապ րա նք նե րի առ կա և պո տեն ցի ալ գնո րդ նե րը: 
 � Որ տե ՞ղ են նրա նք գտն վում: 
 � Որ քա ՞ն են նրա նք պատ րա ստ վճա րել տվյալ ապ րան քի կամ ծա ռայու թյան դի մաց: 
 � Ո րո ՞նք են սպա ռող նե րի կող մից տվյալ ապ րան քի կամ ծա ռայու թյան գն ման վե րա բե

րյալ ո րո շում կայաց նե լու վրա ազ դող հիմ նա կան գոր ծոն նե րը (գին, ո րակ, փա թե թա
վո րում և այլն):

Մր ցա կից ներ 
 � Ով քե ՞ր են Ձեր ան մի ջա կան և ա նուղ ղա կի մր ցա կից նե րը: 
 � Ի նչ պի սի ՞ն է նրա նց ապ րան քա տե սակ նին կամ ծա ռայու թյուն նե րի ցան կը: 
 � Ի ՞նչ գնե րով են Ձեր մր ցա կից նե րը վա ճա ռում տվյալ ապ րա նք նե րը կամ ծա ռայու թյուն

նե րը: 
 � Ի նչ պի սի՞ մե թոդ ներ են կի րա ռում Ձեր մր ցա կից նե րը ապ րա նք նե րը կամ ծա ռայու թյուն

նե րը սպա ռող նե րին վա ճա ռե լիս: 
 � Ո րո ՞նք են Ձեր մր ցա կից նե րի ա ռա վե լու թյուն նե րը կամ թե րու թյուն նե րը: 
 � Ի նչ պի սի ՞ն են Ձեր մր ցա կից նե րի ա պա գա ծրագ րե րը: 
 � Ի նչ պի սի՞ այ լը նտ րան քային ապ րա նք ներ կամ ծա ռայու թյուն ներ են մա տա կա րար վում 

շու կա:

Դիտարկումներ
 − Վարքագծային 
 − Խմբային

Հարցումներ
 − Հարցաթերթիկ 
 − Հարցազրույց

Առաջնային տեղեկատվություն

Ներքին
 − Ֆինանսական հաշվետվություններ
 − Ավանդական հաճախորդների ցանկ

Արտաքին
 − Վիճակագրական վարչություն
 − ԶԼՄների տեղեկատվություն
 − և այլն

Երկրորդային տեղեկատվություն

Գծապատկեր 6.11.1.  Տե ղե կատ վու թյան հա վա քա գր ման աղ բյուր նե րն են
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@ Վարժու թյուն: « Շու կայի հե տա զո տու թյուն. հար ցում ներ»
 

Ի նք նագ նա հատ ման հար ցեր
1.  Ին չո ՞ւ ենք ԳԾի մշա կում սկ սում մար քե թին գի պլա նի մշակ մա մբ։
2.  Ո րո ՞նք են սեգ մեն տա վոր ման սկզ բունք նե րը ։
3.  Ին չո ՞վ է կար ևոր վում Մ. Փոր թե րի «5 Ու ժեր» գոր ծի քը ։
4.  Ինչ պե ՞ս ի րա կա նաց նել շու կայի տա րո ղու թյան, մաս նա բաժ նի և վա ճառ քի 

ծա վալ նե րի կան խա տե սում։
5.  Ի՞նչ է « մար քե թի նգ մի քս»ը։
6.  Ին չո՞ւ է կար ևոր վում ապ րան քան շու մը ։
7.  Ինչ պի սի՞ գոր ծոն ներ են ազ դում սպա ռո ղի վրա ապ րան քը/ ծա ռայու թյու նը 

գնե լու ո րո շում կայաց նե լի ս։
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Թեմա 7. ԳԾ – ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ՊԼԱ Ն

 Թե մայի նպա տա կը: Այս գլ խում ներ կայաց ված են ԳԾի մշակ ման հա մար ան հրա ժե շտ 
և կազ մա կեր պու թյան կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րին վե րա բե րող թե մա ներ և ու սում նա
սի րու թյան գոր ծիք նե ր։ Մաս նա վո րա պե ս՝ կա ռա վար ման է ու թյու նը և գոր ծա ռույթ նե րի նկա
րագ րու թյու նը, կազ մա կեր պու թյուն նե րի կազ մա կեր պա կան կա ռուց վա ծք նե րի տե սակ նե րը և 
ՀՀում գոր ծող կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևե րը։ Գլ խում ներ կայաց ված են նաև շա հա դրդ
ման (մո տի վա ցի ոն) և հա ղոր դա կց ման (կո մու նի կա ցի ոն) ժա մա նա կա կից տե սու թյուն նե րը ։

7.1. Կա ռա վար ման է ու թյու նը, գոր ծա ռույթ նե րը (հիմ ա կան փու լե րը)

 Մեզ շր ջա պա տող աշ խար հը դի նա միկ է և փո փո խա կա ն։ Մեր մի ջա վայ րում բազ մա
թիվ եր ևույթ ներ ըն թա նում են ո՛չ ինք նա բե րա բար, ո՛չ դեպ քե րի բե րու մո վ։ Դրան ցից շա
տե րը կան խա տե սե լի են, են թադ րե լի և նույ նի սկ ի սկզ բա նե պլա նա վոր վա ծ։ Ստաց վում  
է՝ ինչոր մե կը մտա ծում, ուղ ղոր դում և կար գա վո րում է  գոր ծըն թաց նե րը, այլ կե րպ ա սա ծ՝ 
կա ռա վա րում է դրա նք։ 

Ի սկ ո՞րն է կա ռա վար ման է ու թյու նը։ Այն նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար կազ մա կեր
պու թյան ռե սուրս նե րի՝ հո ղի, աշ խա տան քի և կա պի տա լի օպ տի մալ հա մակ ցու թյունն է և այն 
ու ժը, ո րը մի ա վո րում է այդ տար րե րն ու դրա նք դնում է շա րժ ման մե ջ։ Կա ռա վա րել նշա նա
կում է կազ մա կեր պու թյա նը հա սց նել իր նպա տա կի ն՝ լա վա գույնս օգ տա գոր ծե լով վեր ջի նիս 
ռե սուրս նե րը։ Մեկ այլ բնո րոշ մա մբ՝ կա ռա վա րու մը մա րդ կային գոր ծու նե ու թյան հա տուկ տե
սակ է, ո րի նպա տա կն է ան կազ մա կե րպ զա նգ ված նե րին վե րա փո խել ար դյու նա վետ, նպա
տա կաս լաց և ար տադ րո ղա կան խմ բե րի։ Լայն ա ռու մո վ՝ կա ռա վա րու մը մար դու և բնու թյան 
հա րա բե րու թյունն է, ո րը միջ նոր դա վոր վում է մար դու կող մից ստե ղծ ված ար տադ րու թյան 
մի ջոց նե րո վ։ Մար դը և՛ կա ռա վա րող է, և՛ կա ռա վար վող, և ա ռա նց նրա մաս նակ ցու թյան չկա 
կա ռա վա րում։ Որ պես կա ռա վա րող սուբյե կտ մշ տա պես հան դես է գա լիս ան հա տը ։

 Ի սկ ո՞րն է կա ռա վար ման է ու թյու նը։ Այն կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե րի՝ պլա նա վոր
ման, կազ մա կե րպ ման, շա հա դրդ ման և վե րա հս կո ղու թյան գոր ծըն թաց է, որն ան հրա ժե
շտ է կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մա ր։ Կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ
նե րն ընդ հա նուր են բո լոր կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար: Կա ռա վա րել նշա նա կում է 
ի րա գոր ծել այդ գոր ծա ռույթ նե րը։ 

Այս չո րս գոր ծա ռույթ նե րը մի ա վոր վում են հա ղոր դա կց ման և ո րո շում նե րի ըն դուն ման 
գոր ծըն թա ցո վ։

Կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ նե րը (հա ղոր դակ ցում  ո րո շում նե րի ըն դու նում)

Վերահսկողություն Կազմակերպում

Շահադրդում/մոտիվացիա

Պլանավորում

Գ ծա պատ կեր 7.1.1. Կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ ներ
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Պ լա նա վո րում
Պ լա նա վո րու մը են թադ րում է գտ նել լու ծում ներ և մշա կել հա մա պա տաս խան պլան ներ  

կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րի մա սին, ո րո շար կել դրա նց  ի րա գո րծ ման մի ջոց նե րը,  
ու ղի նե րը և  ե ղա նակ նե րը։ Պլա նա վոր ման մի ջո ցով ղե կա վա րու թյու նը ձգ տում է հաս տա
տել կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը և ըն դու նում է հա
մա պա տաս խան ո րո շում ներ, ո րո նք պե տք է ա պա հո վեն կազ մա կեր պու թյան բո լոր ան
դամ նե րի հա մար նպա տակ նե րի մի աս նու թյուն։ Պլա նա վոր ման գոր ծա ռույ թը պա տաս
խա նում է ե րեք հիմ նա կան հար ցե րի. 

1. Որ տե ՞ղ ենք գտն վում ներ կայումս։ Այս տեղ գնա հատ վում են ֆի նա նս նե րի, մար քե
թին գի, ար տադ րու թյան, հե տա զո տու թյուն նե րի, աշ խա տու ժի և այլ բնա գա վառ նե
րում կազ մա կեր պու թյան ու ժեղ և թույլ կող մե րը։ 

2. Ո ՞ւր ենք ու զում գնա լ։ Գնա հա տե լով կազ մա կեր պու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը և 
շր ջա պա տող մի ջա վայ րի սպառ նա լիք նե րը, ինչ պի սիք են մր ցակ ցային մի ջա վայ րը, 
սպա ռող նե րը, օ րե նք նե րը, տն տե սա կան պայ ման նե րը, ո րոշ վում է, թե ինչ պի սին 
պե տք է լի նեն կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րը, և ին չը կա րող է խո չըն դո տե լ՝   
հաս նե լու դրա նց։ 

3. Ի նչ պե ՞ս ենք  այն ի րա կա նաց նե լու։ Այս տեղ հս տակ ո րոշ վում է, թե ինչ պե տք է 
ա նեն կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րը դր ված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մա ր։ 
Սա կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի սկի զբն է, ին չի  ո րա կից էլ կախ ված  է կազ մա կեր
պու թյան հա ջո ղու թյու նը ։

 Կազ մա կեր պում
 Կազ մա կեր պել նշա նա կում է ստեղ ծել ինչոր կա ռուց վա ծք։ Որ պես զի կազ մա կեր պու

թյու նը կա րո ղա նա ի րա կա նաց նել իր պլան նե րը և հաս նել դր ված նպա տակ նե րին, ան
հրա ժե շտ է ձևա վո րել կազ մա կեր պու թյան կա ռուց ված քը, կազ մա կեր պու թյան նպա տակ
նե րի ի րա գո րծ ման հա մար աշ խա տան քի հո րի զո նա կան և ուղ ղա հայաց բա ժա նու մը։ Այ
սի նքն՝ կազ մա կեր պու թյան կա ռուց ված քը ձևա վո րե լիս կա տար վում է լի ա զո րու թյուն նե րի 
բաշ խում։ 

 Շա հա դր դում (մո տի վա ցի ա)
 Շա հա դր դու մը (մո տի վա ցի ա) աշ խա տող նե րի աշ խա տան քի նյու թա կան ու բա րոյա

կան խթա նումն է՝ խրա խուս ման զա նա զան ձևե րի գոր ծա դր մա մբ։ 
 Մո տի վը ան հա տի պա հա նջ է, գա ղա փար կամ հույզ, ո րը նրան դր դում է գոր ծե լու, 

իսկ մո տի վա ցի ան որ ևէ քայ լի դի մե լու դր դա պատ ճառ նե րի, շար ժա ռիթ նե րի ամ բող ջու
թյունն է։ Ղե կա վա րը մի շտ պե տք է հի շի, որ նույ նի սկ շատ ի րա տե սա կան կա զմ ված 
պլա նը և կազ մա կեր պու թյան կա տա րյալ կա ռուց ված քը չեն ու նե նա ոչ մի ար ժեք, ե թե 
այն չի կա տար վում։ Եվ մո տի վա ցի այի խն դի րն այն է նրա նում, որ կազ մա կեր պու թյան 
ան դամ նե րը կա տա րեն աշ խա տա նք նե րը՝ ի րե նց վրա դր ված պար տա վո րու թյուն նե րին 
հա մա պա տաս խա ն։

 Մո տի վա ցի ան, այ սի նքն՝ ներ քին մղում նե րը գոր ծի դնե լը, հան դի սա նում է պա հա նջ
մունք նե րի բա րդ հա մա կար գի ար դյունք, ո րո նք մշ տա պես փո փոխ վում են։ Աշ խա տո ղի 
ար դյու նա վետ դր դա պատ ճառ նե րի մղե լու հա մար ղե կա վա րը պե տք է բա ցա հայ տի, թե 
ինչ պի սիք են ի րա կա նում այդ պա հա նջ մունք նե րը, գտ նի դրա նց բա վա րար ման ե ղա նակ
նե րը և աշ խա տող նե րին հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռի լավ աշ խա տան քով հաս նե լու դրա ն։
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 Վե րա հս կո ղու թյուն
 Վե րա հս կո ղու թյու նը կազ մա կեր պու թյան սահ ման ված նպա տակ նե րի կեն սա գո րծ ման 

ա պա հով մա նն ուղղ ված նախ նա կան, ըն թա ցիկ ու եզ րա փա կիչ մի ջո ցա ռում նե րի ամ բող
ջու թյունն է։ Վե րա հս կո ղու թյու նը հաս տա տում է, որ ա մեն ինչ ըն թա նում է հաս տատ ված 
պլա նին հա մա պա տաս խա ն։ Վե րա հս կո ղու թյան խն դի րն է հնա րա վո րի նս ստույգ բա ցա
հայ տել ան բա րեն պա ստ ի րա վի ճակ նե րը, բաց թո ղում նե րը, թե րու թյուն նե րը և հնա րա վո
րու թյուն տալ ղե կա վա րու թյա նը՝ դրա նք շտ կե լու հա մա ր։

7.2. Կա ռա վար ման կազ մա կեր պում, կազ մա կեր պա կան կա ռուց վա ծք

 Կա ռա վար ման ժա մա նա կա կից հա մա կար գը պե տք է լի նի պա րզ և ճկուն։ Հիմ նա
կան խն դի րը  կազ մա կեր պու թյան ար դյու նա վե տու թյան և մր ցու նա կու թյան ա պա հո
վումն է։

 Կա ռա վար ման սկզ բունք նե րի բա վա կան եր կար շար քում առ այ սօր ար դի ա կա նն ու 
ամ բող ջա կա նը մնում են Ա. Ֆայո լի նշա նա վոր սկզ բունք նե րը։ Դրա նք են՝ 

1. աշ խա տան քի բա ժա նում,
2.  հե ղի նա կու թյուն ու պա տաս խա նատ վու թյուն (գի տե լիք նե րով, փոր ձով, բա րոյա

կան նկա րագ րով պայ մա նա վոր ված ան ձնա կան հե ղի նա կու թյան և իշ խա նու թյա մբ 
օժտ ված հե ղի նա կու թյան զու գակ ցու մը պա տաս խա նատ վու թյան հետ),

3.  կար գա պա հու թյուն,
4.  մի ա նձ նյա ղե կա վա րում (մե նիշ խա նու թյուն),
5.  ղե կա վար ման մի աս նա կա նու թյուն (ընդ հա նուր նպա տակ հե տա պն դող մեկ ղե կա

վար և մի աս նա կան ծրա գիր), 
6. ան հա տա կան շա հե րի ստո րա դա սում ընդ հա նուր շա հե րին, 
7. աշ խա տան քի վար ձատ րու թյուն,
8.  կե նտ րո նա ցում, 
9. աս տի ճա նա կար գու թյուն,
10.  կա րգ ու կա նոն, 
11. ար դա րու թյուն, 
12. ա նձ նա կազ մի կայու նու թյուն,
13.  նա խա ձեռ նու թյուն, 
14. ա նձ նա կազ մի մի աս նու թյուն (ըն կե րակ ցա կան ո գի)։

 Կա ռա վար ման կազ մա կեր պու մը են թադ րում է կազ մա կեր պու թյան կա ռուց ված քի 
ստեղ ծում և լի ա զո րու թյուն նե րի բաշ խում։ Կազ մա կեր պու թյան կա ռուց ված քը մի մյա նց 
հետ կայուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ գտն վող փոխ կա պա կց ված տար րե րի կար գա
վոր ված հա մա խմ բումն է։ 

Ան կախ կազ մա կեր պու թյան ձևից, կա ռա վար ման մա կար դակ նե րը դա սա կա րգ վում 
են ե րեք խմ բե րի: Ըստ այդմ էլ տար բե րակ վում են ղե կա վար նե րի, ուս տի և կա ռա վար ման 
մա կար դակ նե րը: Պար սոն սի հիմ նա վոր մա մբ՝ հա րկ է տար բե րել ղե կա վար նե րի հետ ևյալ 
մա կար դակ նե րը. 

1. ս տո րին օ ղակ կամ տեխ նի կա կան մա կար դակ,
2.  մի ջին օ ղակ կամ կա ռա վար չա կան մա կար դակ,
3.  բա րձր օ ղակ կամ ինս տի տու ցի ո նալ մա կար դակ: 
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Գ ծա պատ կեր 7.2.1. Կա ռա վար ման մա կար դակ ներ

 Տեխ նի կա կան մա կար դա կի կամ ստո րին օ ղա կի ղե կա վար նե րն ան մի ջա կա նո րեն 
զբաղ վում են ար տադ րա նք կամ ծա ռայու թյուն ներ թո ղար կող աշ խա տող նե րի գոր ծու նե
ու թյան կա ռա վար մա մբ, նրա նց ա պա հո վում ան հրա ժե շտ ռե սուրս նե րով, ստեղ ծում պայ
ման ներ` ա ռա ջա դր ված խն դիր նե րի լուծ ման հա մար, վե րա հս կում սար քա վո րում նե րի և 
նյու թե րի ռա ցի ո նալ օգ տա գոր ծու մը, ար տադ րա կան ա ռա ջադ րա նք նե րի կա տա րու մը: 

Կա ռա վար չա կան մա կար դա կի կամ մի ջին օ ղա կի ղե կա վար նե րը կոոր դի նաց նում են 
ստո րին օ ղակ նե րի ղե կա վար նե րի գոր ծու նե ու թյու նը, այ սի նքն` կա տա րում են զուտ կա ռա
վար չա կան աշ խա տա նք` մի ա ժա մա նակ հան դի սա նա լով միջ նո րդ օ ղակ  կա ռա վար ման 
ստո րին և  բա րձր մա կար դակ նե րի մի ջև: Որ պես այդ պի սին` նրա նք նա խա պատ րաս տում 
են բա րձր ղե կա վա րու թյան կող մից կայաց վե լիք ո րո շում նե րը, տե ղե կաց նում են ստո րին 
օ ղակ նե րին ըն դուն ված ո րո շում նե րի մա սին և վե րա հս կում են դրա նց կա տա րու մը: 

Ի նս տի տու ցի ո նալ մա կար դա կի կա ռա վա րիչ նե րը հետ ևում են ար տադ րու թյան գոր
ծըն թա ցն ի րա կա նաց նող աշ խա տող նե րին և կա ռա վա րում են նրա նց գոր ծու նե ու թյու նը՝ 
ստեղ ծե լով պայ ման ներ ա ռա ջա դր ված խն դիր նե րի լուծ ման հա մա ր։

 Կա ռա վար ման կազ մա կեր պա կան կա ռուց վա ծք
« Կա ռուց վա ծք» հաս կա ցու թյունն ար տա հայ տում է հա մա կար գի ներ քին տար րե րի 

կազ մը և փոխ կա պա կց վա ծու թյու նը։ « Կազ մա կեր պու թյան կա ռուց վա ծք» հաս կա ցու թյու
նը կա ռա վար ման մա կար դակ նե րի և ֆունկ ցի ո նալ ո լո րտ նե րի տրա մա բա նա կան փոխ
հա րա բե րու թյուն նե րն են, ին չը թույլ է տա լիս պա հա նջ վող ար դյու նա վե տու թյա մբ ի րա
գոր ծել կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րը։ 

 Կա ռա վար ման կազ մա կեր պա կան կա ռուց վա ծք նե րը կազ մա վոր վում են կազ մա կեր
պու թյան հիմ նա կան նպա տակ նե րի ար դյու նա վետ ի րա կա նաց ման  հա մար ան հրա ժե շտ 
պայ ման ներ ստեղ ծե լու նպա տա կով և պե տք է հեն վեն  ըն դուն ված ռազ մա վա րու թյան վրա ։

 Կա ռա վար ման կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը ձևա վոր վում է կա ռա վար ման գոր
ծըն թա ցում՝ ներ կայաց նե լով կազ մա կեր պու թյան նպա տակ նե րն ու խն դիր նե րն ի րա գոր
ծե լու հա մար լի ա զո րու թյուն նե րի բաշ խու մը ըստ հո րի զո նա կան (ար տադ րա կան ստո րա
բա ժա նում նե րի) և ուղ ղա հայաց ( կա ռա վար ման աս տի ճա նա կար գեր) կազ մա կեր պա կան 
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կա ռուց վա ծք նե րի։ Նպա տա կա հար մար է, որ կա ռա վար ման կազ մա կեր պա կան կա ռուց
ված քը լի նի ժա մա նա կա կից (ճ կուն կամ հար մար վո ղա կան, ո րոն ցից են գծային, ֆունկ
ցի ո նալ, մատ րի ցային, խա ռը տի պի կա ռուց վա ծք նե րը) և, ան շուշտ, խնայո ղա կա ն։ Չհիմ
նա վոր ված բա րդ ու ծախ սա տար կազ մա կեր պա կան կա ռուց վա ծք նե րը ոչ մի այն ար դյու
նա վետ չեն, այլև հա վա նա կան գոր ծըն կեր նե րին ու վար կա տու նե րին կա րող են վա նել 
կազ մա կեր պու թյու նի ց։

 Գոյու թյուն ու նե ցող տար բեր կազ մա կեր պա կան կա ռուց վա ծք նե րի հիմ քում ըն կած են 
գծային և ֆունկ ցի ո նալ կա ռուց վա ծք նե րը, այլ կե րպ ա սա ծ՝ դրա նց հի ման վրա ձևա վոր վել 
և ձևա վոր վում են կա ռա վար ման կա ռուց վա ծք նե րի բո լոր տա րա տե սակ նե րը ։

 Կա ռա վար ման գծային կա ռուց ված քի հիմ քում ըն կած է մի ա նձ նյա ղե կա վար ման 
սկզբուն քը, հա մա ձայն ո րի՝ կա ռա վար ման յու րա քան չյուր օ ղակ, բջիջ ու նի իր ան մի ջա
կան ղե կա վա րը, ո րը կե նտ րո նաց ված կար գով ի րա կա նաց նում է բո լոր գոր ծա ռույթ նե րը ։

 Կա ռա վար ման գծային կա ռուց ված քը կի րառ վել և կի րառ վում է մի այն պա րզ կազ մա
կեր պու թյուն նե րում, որ տեղ գոր ծու նե ու թյան մա սշ տաբ նե րը հա մե մա տա բար մեծ չե ն։

 Կա ռա վար ման գծային կա ռուց վա ծքն ու նի մի շա րք ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րո
նք բնո րո շում են նրա ար դյու նա վե տու թյու նը։ Այս դեպ քում բո լոր ո րո շում նե րն ըն դուն վում 
են մի ա նձ նյա, ին չը բա ցա ռում է հա կա սու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը, իսկ դա շատ կար ևոր 
է կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րը հս տակ կազ մա կեր պե լու հա մա ր։ Բա ցի այդ, կա ռա վա
րող և կա ռա վար վող հա մա կար գե րի մի ջև կա պն ի րա կա նաց վում է ու ղիղ գծո վ՝ ան մի
ջա կա նո րեն, ին չը մի կող մից բա րձ րաց նում է կա ռա վար ման օ պե րա տի վու թյու նը, մյուս 
կող մի ց՝ հա վաս տի դա րձ նում տե ղե կատ վու թյու նը ։

Գ ծա պատ կեր 7.2.2. Գծային կազ մա կեր պա կան կա ռուց վա ծք

Գ ծային կա ռուց վա ծք նե րը, բա ցա հայտ ա ռա վե լու թյուն նե րի հետ մեկ տեղ, ու նեն նաև 
ո րո շա կի թե րու թյուն նե ր։ Կազ մա կեր պու թյու նում մի ա նձ նյա ղե կա վա րն ի վի ճա կի չէ ամ
բող ջու թյա մբ ըն կա լել և մշա կել կա ռա վար չա կան ո րո շում նե րի ըն դուն ման հա մար ան
հրա ժե շտ տե ղե կատ վու թյու նը, հետ ևել ո րո շում նե րի կա տար ման ըն թաց քին, շե ղում նե րը 
կան խար գե լե լու կամ շտ կե լու հա մար ժա մա նա կին մի ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կե լ։

 Կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում աշ խա տան քի բա ժան ման խո րաց ման և մաս նա գի
տաց ման նպա տակ նե րից ել նե լո վ՝ կի րառ վեց նաև ֆունկ ցի ո նալ կազ մա կեր պա կան կա
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ռուց ված քը։ Այս տար բե րա կում կա ռա վար ման ար դյու նա վե տու թյու նը բա րձ րա նում է 
շնոր հիվ այն բա նի, որ կա ռա վար չա կան ո րո շում նե րն ըն դուն վում են հա մե մա տա բար 
բարձր ո րա կա վո րում ու նե ցող նեղ մաս նա գետ նե րի կող մի ց։ Հիմ նա կան ա ռա վե լու թյուն
նե րից մե կն այն է, որ ի րա կան պայ ման ներ են ստե ղծ վում կա ռա վար ման գոր ծըն թաց նե րը 
կա տա րե լա գոր ծե լու և ըն դուն վող ո րո շում նե րի ո րա կը բա րձ րաց նե լու հա մա ր։ Կա ռա վար
ման ֆունկ ցի ո նալ կա ռուց ված քը,, ի տար բե րու թյուն գծային կա ռուց ված քի, բա վա կան 
շար ժուն է և ա վե լի շուտ է հար մար վում ա ռա ջա դր վող պա հա նջ նե րի ն։

  Գ ծա պատ կեր 7.2.3. Ֆունկ ցի ո նալ կազ մա կեր պա կան կա ռուց վա ծք

7.3. Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կազ մա կեր պաի րա վա կան տե սակ նե րը 

 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում (ՀՀ) հա վա սար ի րա վունք նե րով ձեռ նար կա տի
րա կան գոր ծու նե ու թյա մբ կա րող են զբաղ վել ՀՀ և այլ պե տու թյուն նե րի ի րա վա բա նա կան 
ան ձի նք, ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ չու նե ցող ձեռ նար կու թյուն ներ, քա ղա քա
ցի ներ, քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի նք: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ու նե ցող և ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի
ճակ չու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րը տար բե րակ վում են ըստ ի րե նց սե փա կա նա տի րո ջից 
ա ռա նձ նաց ված ի րա վուն քի սուբյե կտ լի նե լու և գույ քային պա տաս խա նատ վու թյան աս
տի ճա նի: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ու նե ցող ձեռ նար կու թյու նը հան դի սա նում է 
ի րա վուն քի ինք նու րույն սուբյե կտ: Այդ պի սի ձեռ նար կու թյան գույ քը, ի րա վունք նե րն ու 
պար տա կա նու թյուն նե րն ա ռա նձ նաց ված են դրա սե փա կա նա տի րոջ այլ գույ քից, ի րա
վունք նե րից և պար տա կա նու թյուն նե րից: Ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ու նե ցող 
ձեռ նար կու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է այդ ի րա վա բա նա
կան ան ձը: Սե փա կա նա տե րը պա տաս խա նա տու չէ իր այլ գույ քով: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ չու նե ցող ձեռ նար կու թյու նը չի հա մար վում 
իր սե փա կա նա տի րո ջից ա ռան ձին ի րա վուն քի սուբյե կտ: Այդ պի սի ձեռ նար կու թյան 
սեփականա տե րը ձեռ նար կու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նա տու է 
իր ունե ցած այն գույ քով, ո րի նկատ մա մբ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նսդ րու
թյա մբ սահ ման ված կար գով կա րե լի է բռ նա գան ձում տա րա ծել: 
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Ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ու նե ցող և ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի
ճակ չու նե ցող ձեռ նար կու թյուն նե րը տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան բնա գա վա ռում ու նեն 
նույն ի րա վա սու թյու նը: 

Ը ստ գոր ծու նե ու թյան նպա տա կի՝ բո լոր ի րա վա բա նա կան ան ձի նք բա ժան վում են 
առևտ րային և ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի։ 

Ա ռևտ րային են այն կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րո նց հիմ նա կան նպա տա կը շա հույ թի 
ստա ցումն է, ոչ առևտ րայի ն՝ ո րո նք այդ պի սի նպա տակ չեն հե տա պն դում, սա կայն կա րող 
են ի րա կա նաց նել ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն, ե թե այն բա ցա ռա պես ծա ռայում 
է ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյան հիմ նա կան կա նո նադ րա կան նպա տա կի ի րա գո րծ
մա նը և հա մա պա տաս խա նում է այդ նպա տա կի ն։ 

Ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն հան դի սա ցող ի րա վա բա նա կան ան ձա նց թվին են 
դաս վում տն տե սա կան ըն կե րակ ցու թյուն նե րը և ըն կե րու թյուն նե րը, կոո պե րա տիվ նե րը, 
ոչ առևտ րային նե րի թվի ն՝ հա սա րա կա կան և կրո նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը, մի ու
թյուն նե րը, հիմ նադ րամ նե րը և հի շյալ հատ կու թյա մբ օժտ ված այլ կազ մա կեր պու թյուն նե ր։ 

Ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ու նե ցող կազ մա կեր պու թյուն նե րը ստե ղծ վում 
են հիմ նա դիր նե րի կող մի ց։

 Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան սուբյե կտ (ձեռ նե րեց) են հան դի սա նում ան հատ 
ձեռ նե րե ցը, ձեռ նար կու թյան սե փա կա նա տե րը (հիմ նա դի րը) կամ նրա կող մից ձեռ նար
կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման հա մար Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան 
օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված կար գով լի ա զոր ված մար մի նը ։

Գ ծա պատ կեր 7.3.1. Կազ մա կեր պու թյուն նե րի կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևե րը ՀՀում

 Ան հատ ձեռ նե րեց (Ա/Ձ) 
Ա/Ձ է հան դի սա նում ի րա վա բա նա կան ան ձի  կար գա վի ճակ չու նե ցող այն ֆի զի կա կան 

ան ձը, որն իր ա նու նից, որ պես զբաղ մունք, կա նո նա վոր կեր պով ի րա կա նաց նում է տն տե
սա կան գոր ծու նե ու թյուն, մա տու ցում է ծա ռայու թյուն ներ և կա տա րում է աշ խա տա նք ներ: 

Ա/Ձն պե տա կան լի ա զոր ված մար մին նե րից ստա նում է հա մա պա տաս խան ձեռ
նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյա մբ զբաղ վե լու վկայա կան և իր ձեռ նար կա տի րա կան 
գործունե ու թյունն ի րա կա նաց նում է այդ վկայա կա նի հի ման վրա, ո րը հան դի սա նում է 
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նրա գրա նց ման փաս տա թուղ թը: Ա/Ձն, հար կե րը լ րիվ վճա րե լուց հե տո, մի ա նձ նյա տնօ
րի նում է ստաց ված ամ բո ղջ ե կա մու տը ։

 Ըն տա նե կան ձեռ նար կու թյուն
Ըն տա նե կան է կոչ վում ի րա վա բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ չու նե ցող այն ձեռ նար

կու թյու նը, ո րը պատ կա նում է ըն տա նի քի ան դամ նե րի ն՝ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան 
ի րավուն քո վ։ Ըն տա նե կան ձեռ նար կու թյու նը, որ պես կա նոն, գոր ծում է ըն տա նի քի ան
դամ նե րի աշ խա տան քի հի ման վրա։ Այն կա րող է գոր ծել նաև վար ձու աշ խա տող ներ ընդ
գր կե լո վ։ Ըն տա նե կան ձեռ նար կու թյան սե փա կա նա տե րը լի ա կա տար գույ քային պա տաս
խա նատ վու թյուն է կրում ձեռ նար կու թյան ստա նձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար, 
ընդ ո րում՝ այդ պա տաս խա նատ վու թյու նը ոչն չով սահ մա նա փակ ված չէ ։

 Սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն (այ սու հե տ՝ ՍՊԸ)
Ս ՊԸն մեկ կամ մի քա նի ան ձա նց մի ա վո րումն է՝ հա մա տեղ ձեռ նար կա տի րա կան 

գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով, ո րի կա նո նադ րա կան կա պի տա լը սահ
ման ված չա փով բա ժան ված է բաժ նե մա սե րի։ ՍՊԸի մաս նա կից նե րը պա տաս խա նատ
վու թյուն են կրում ՍՊԸի պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար և ի րե նց նե րդ րած բաժ նե մա սե
րի սահ ման նե րում կրում են ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված վնաս նե րի ռիս
կե րը։ ՍՊԸ է կոչ վում մի այն այն ձեռ նար կու թյու նը, ո րի ան դամ նե րը տվյալ ըն կե րու թյան 
կա նո նադ րա կան հիմ նադ րա մում ու նեն ի րե նց ան հա տա կան բաժ նե մա սե րը և ըն կե րու
թյան պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում ի րե նց պատ կա
նող բաժ նե մա սի ան վա նա կան ար ժե քին հա մա պա տաս խա ն։

Լ րա ցու ցիչ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն (այ սու հե տ՝ ԼՊԸ)
Լ ՊԸ է հա մար վում մեկ կամ մի քա նի ան ձա նց հիմ նադ րած ըն կե րու թյու նը, ո րի կա նո

նադ րա կան կա պի տա լը բա ժան ված է կա նո նադ րու թյա մբ սահ ման ված մա սե րի։ Ի տար
բե րու թյուն ՍՊԸի՝ ԼՊԸ մաս նա կից նե րը ըն կե րու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար 
կրում են հա մա պա րտ սուբ սի դի ար պա տաս խա նատ վու թյուն։ Սա նշա նա կում է, որ ԼՊԸ 
գույ քի ան բա վա րար լի նե լու դեպ քում կազ մա կեր պու թյան պար տա վո րու թյուն նե րի կա
տար ման հա մար նրա մաս նա կից նե րը պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում ի րե նց գույ քո վ։ 
Մաս նա կից նե րից մե կի սնան կու թյան դեպ քում նրա պա տաս խա նատ վու թյու նը բա շխ վում 
է մյուս մաս նա կից նե րի մի ջև։

 Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյուն 
 Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ռա վել տա րած ված և բա րդ 

կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևն է։ Բաժ նե տի րա կան է հա մար վում այն ըն կե րու թյու նը, ո րի կա
նո նադ րա կան կա պի տա լը բա ժան ված է ո րո շա կի թվով բաժ նե տոմ սե րի։ Ընդ ո րում՝ բաժ նե
տո մս թո ղար կե լու ի րա վունք ու նի մի այն բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյու նը։ Բաժնե տի րա կան 
ըն կե րու թյան մաս նա կից նե րը կրում են ըն կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան հետ կապ ված վնաս նե րի 
ռիս կը ի րե նց բաժ նե տոմ սե րի ար ժե քի սահ ման նե րում և պա տաս խա նատ վու թյուն չեն կրում 
նրա պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման հա մա ր։ Սա նշա նա կում է, որ ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձը պա տաս խա նա տու է դրա հա մար մի այն բաժ նե տի րա
կան ըն կե րու թյան կա պի տա լում ու նե ցած իր ա վան դի չա փո վ։ Բաժ նե տի րա կան ըն կե րու թյան 
պար տա վո րու թյուն նե րի հա մար իր գույ քով պա տաս խա նա տու է մի այն ին քը՝ ըն կե րու թյու նը։ 

 Շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տա պն դող ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն
 Շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տա պն դող կազ մա կեր պու թյուն է կոչ վում ի րա վա

բա նա կան ան ձի կար գա վի ճակ ու նե ցող այն ձեռ նար կու թյու նը, ո րի սե փա կա նա տի
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րոջը կանոնադ րու թյա մբ ար գել ված է նե րդր ված գույ քից շա հույթ ս տա նա լ։ Շա հույթ ստա
նա լու նպա տակ չհե տա պն դող կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է հիմ նա դր վել մեկ ան ձի (ըն
տա նի քի) կող մի ց՝ որ պես ի րա վա բա նա կան ան ձի  կար գա վի ճակ ու նե ցող ձեռ նար կու թյուն, 
ձեռ նար կու թյան կամ կազ մա կեր պու թյան կող մի ց՝ որ պես դուստր ձեռ նար կու թյուն, և մի 
քա նի ան ձա նց կող մի ց՝ որ պես սահ մա նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյուն: 
Շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տա պն դող կազ մա կեր պու թյու նը չի կա րող ան դա մակ ցել 
ձեռ նար կու թյուն նե րի այն տն տե սա կան մի ա վո րում նե րին, ո րո նք շա հույթ ստա նա լու նպա
տակ են հե տա պն դում։ Շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տա պն դող կազ մա կեր պու թյունն 
իր ստա ցած ե կա մու տը կա րող է ծախ սել մի այն իր կա նո նադ րա կան գոր ծու նե ու թյան հետ 
կապ ված նպա տակ նե րո վ։ Թույ լա տր վում է նշել հիմ նադ րի (հիմ նա դիր նե րի) ա նու նը (ան
վա նու մը), « հիմ նադ րամ»  կամ « բա րե գոր ծա կան հիմ նադ րամ» բա ռե րը, ե թե դրա նք հա
մա պա տաս խա նում են շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տա պն դող կազ մա կեր պու թյան 
կա նո նադ րա կան գոր ծու նե ու թյա նը։ Շա հույթ ստա նա լու նպա տակ չհե տա պն դող կազ մա
կեր պու թյան հիմ նա դիր փաս տա թուղ թը նրա կա նո նադ րու թյունն է, իսկ որ պես սահ մա
նա փակ պա տաս խա նատ վու թյա մբ ըն կե րու թյա ն՝ նաև հիմ նա դիր պայ մա նա գի րը ։

7.4. Պե տա կան ռե գի ստ րում գրա նց վե լու կա րգն ու պայ ման նե րը 
 Ա/Ձ հաշ վա ռում, փո փո խու թյուն նե րի հաշ վա ռում և հաշ վա ռու մից հա նում

Պե տա կան 
տուրք

Ժամ կետ և ներ կայաց վող  
փաս տա թղ թեր Ա ռա նձ նա հատ  կու թյուն ներ

Ա/Ձ պե տա
կան հաշ վա
ռում

3 000 ՀՀ դրա մ
(հաշ վե հա մա ր՝ 
900005160750)

Ան մի ջա պե ս
 − դի մում,
 − ան ձնա գիր (անձ նա գի րն ան ձը 

նույ նա կա նաց նե լուց հե տո վե
րա դա րձ վում է),

 − պե տա կան տուր քի վճա րու մը 
հաս տա տող փաս տա թուղթ

–

Ա/Ձ մա սին 
տե ղե կու
թյուն նե րի 
փո փո խու
թյուն նե րի 
պե տա կան 
հաշ վա ռում 

1 500 ՀՀ դրա մ
(հաշ վե հա մա ր՝ 
900005160750)

Ան մի ջա պե ս
 − դի մում,
 − հա մա պա տաս խան փո փո խու

թյու նը հա վաս տող փաս տա
թուղթ,

 − պե տա կան տուր քի վճա րու մը 
հաս տա տող փաս տա թուղթ

–

Ա/Ձ հաշ վա
ռու մից հա
նե լը

Պե տա կան 
տուրք չի գա նձ
վում

Ան մի ջա պե ս
 − դի մում,
 − ան ձնա գիր (անձ նա գի րն ան ձը 

նույ նա կա նաց նե լուց հե տո վե
րա դա րձ վում է)

 − Ս նա նկ ճա նաչ ված ան հատ 
ձեռ նար կա տի րո ջը պե տա
կան հաշ վա ռու մից հա նե լու 
հա մար գոր ծա կա լու թյուն 
են ներ կայաց վում՝
1. դի մում,
2. դա տա րա նի՝ օ րի նա

կան ու ժի մեջ մտած 
ո րոշ ման պատ ճե նը,

3. իր կող մից տե ղե կա նք՝ 
«Ար խի վային գոր ծի 
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 20
րդ հոդ վա ծի 6րդ մա սի 
պա հա նջ նե րի կա տար
ման մա սի ն։
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Պե տա կան 
տուրք

Ժամ կետ և ներ կայաց վող  
փաս տա թղ թեր Ա ռա նձ նա հատ  կու թյուն ներ

 − Ան հայտ բա ցա կայող ան
հատ ձեռ նար կա տի րո ջը 
հաշ  վա ռու մից հա նե լն ի րա
կա նաց վում է շա հա գր գիռ 
ան ձի դի մու մի հա մա ձայն, 
ո րի հա մար ներ կայաց վում 
են որ պես Ա/Ձ հաշ վառ ված 
ան ձի նույ նա կա նաց ման 
հա մար բա վա րար ցան կա
ցած տե ղե կատ վու թյուն և 
ան հայտ բա ցա կայող ճա
նա չե լու մա սին դա տա րա նի 
ո րոշ ման պատ ճեն նե րը։ 

 − Մա հա ցած ան հատ ձեռ
նար կա տի րո ջը հաշ վա ռու
մից հա նե լն ի րա կա նաց
վում է շա հա գր գիռ ան ձի 
դի մու մի հա մա ձայն, ո րի 
հա մար ներ կայաց վում են 
որ պես Ա/Ձ հաշ վառ ված 
ան ձի նույ նա կա նաց ման 
հա մար բա վա րար ցան կա
ցած տե ղե կատ վու թյուն, 
մահ վան փաս տը հա վաս
տող փաս տա թուղթ և 
պատ ճե նը (մահ վան փաս
տը հա վաս տող փաս տա
թուղ թը պատ ճե նի հետ հա
մադ րե լուց հե տո վե րա դա
րձ վում է ներ կայաց նո ղին)

Ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի  պե տա կան գրան ցու մը 

Պե տա կան 
տուրք

Ժամ կետ և ներ կայաց վող 
փաս տա թղ թեր

Ա ռա նձ նա հատ կու
թյուն ներ

Ս ՊԸ պե տա կան գրան
ցում

Սկզբ նա կան պե
տա կան գրան ցում 
 0 դրա մ

 Փո փո խու թյուն
նե րի, լու ծար ման 
գոր ծըն թա ցի և 
լու ծար ման պե
տա կան գրան
ցում – 

Անհ րա ժե շտ բո լոր փաս տա
թղ թե րը պե տա կան ռե գի ստր 
ներ կայաց նե լուց և նույն օ րը 
տա րած քային ստո րա բա ժան
ման փաս տա թղ թե րի ըն դուն
ման մա տյա նում գրա ռում 
կա տա րե լուց հե տո ոչ ուշ, 
քան հի նգ օր վա ըն թաց քում 
պե տա կան ռե գի ստ րի տա
րած քային ստո րա բա ժա նու
մը պե տք է կա տա րի դրա նց 
պե տա կան գրան ցու մը, բա
ցա ռու թյա մբ՝ երբ դի մո ղն 
օգտ վում է օ րեն քով նա խա
տես ված փաս տա թղ թե րի 
նմու շային ձևե րից: Վեր ջի նիս 
դեպ քում գրան ցումն ի րա կա
նաց վում է ան մի ջա պես:

Ի րա վա բա նա կան ան
ձա նց պե տա կան գրա նց
ման վկայա կա նը պե տք 
է պա րու նա կի հետ ևյալ 
տե ղե կու թյուն նե րը. 
ա) ի րա վա բա նա կան 

ան ձի ան վա նու մը 
(նե րա ռյա լ՝ ֆիր
մային ան վա նու մը և 
կազ մա կեր պա կան
ի րա վա կան ձևը),

բ) պե տա կան գրա նց
ման վկայա կա նի սե
րի ան և հա մա րը,

գ) ի րա վա բա նա կան 
ան ձի պե տա կան 
գրա նց ման հա մա րը,

դ) պե տա կան գրա նց
ման տա րին, ա մի սը, 
ամ սա թի վը, 

Բաժ նե տի րա կան ըն
կե րու թյան պե տա կան 
գրան ցում
Ար տադ րա կան կոո
պե րա տի վի պե տա կան 
գրան ցում
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Պե տա կան 
տուրք

Ժամ կետ և ներ կայաց վող 
փաս տա թղ թեր

Ա ռա նձ նա հատ կու
թյուն ներ

ԼՊԸ պետական 
գրանցում

10 000 դրա մ

 Ա ռա նձ նաց ված 
ստո րա բա ժա
նում նե րի հաշ
վա ռում – 12 000 
դրա մ

 Ա ռա նձ նաց ված 
ստո րա բա ժա
նում նե րի փո փո
խու թյուն նե րի 
հաշ վա ռում և 
հաշ վա ռու մից 
հա նում – 10 000 
դրամ

Ա նհ րա ժե շտ փաս տա թղ թե
րն են. 
ա) ի րա վա բա նա կան ան ձի 

հիմ նադ րի (հիմ նա դիր նե րի) 
լի ա զոր ված ան ձի դի մու մը.

բ) ի րա վա բա նա կան ան ձ 
հիմ նադ րե լու մա սին հիմ
նադ րի (հիմ նա դիր նե րի) 
ժո ղո վի (հա մա գու մա րի 
կամ օ րեն քով սահ ման ված 
այլ մա րմ նի) ար ձա նագ
րու թյու նը՝ ստո րա գր ված 
նա խա գա հի և քար տու ղա
րի կող մից (բա ցա ռու թյա մբ 
մեկ ֆի զի կա կան ան ձով 
հիմ նա դր վող ի րա վա բա
նա կան ան ձա նց): 

Եթե հիմնադիրների կազմում 
առկա է իրա վաբանական 
անձ, ապա անհրա ժեշտ է 
ներկայացնել հիմ նադիր 
իրավա բանական անձի 
կառավարման լիազորված 
մարմնի որոշումը.

գ) կանոնադրության 
առնվազն եր կու օրինակ՝ 
հաս տատ ված ժողովի 
(համագումարի կամ 
օրենքով սահմանված այլ 
մարմնի) կողմից.

դ) պետական տուր քի 
վճարման անդոր րագիրը:

2. Առանձին կազմա
կերպականիրավա
կան ձև ունեցող իրա
վաբանական անձանց 
վերաբերյալ օրենքներով 
կամ այլ օրենքներով 
կարող են նախատեսվել 
պետական գրանց ման 
համար պար  տադիր ներ
կայացման են թա կա նաև 
այլ փաստաթղթեր:

3. Օտարերկրյա հիմ նադիր 
(մասնակից)  
իրավաբանական անձով 
իրավա բա նական անձինք 
պետական գրանց ման

ե) կո դը,
զ) գտն վե լու վայ րը, 
է) ի րա վա բա նա կան 

ան ձի տե սա կը, 
ը) պե տա կան գրան

ցումն ի րա կա նաց
րած պե տա կան 
ռե գի ստ րի տա րած
քային ստո րա բա
ժան ման ան վա նու մը,

թ) կանոնադրական 
կապիտալի 
(բաժնեհավաք 
կապիտալի, 
բաժնային ֆոնդի և 
այլն) չափը,

ժ) կանոնադրական 
կապիտալում 
(բաժնեհավաք 
կապիտալում, 
բաժնային ֆոնդում և 
այլն) հիմնադիրների 
(մասնակիցների, 
անդամների, 
գործընկերների, 
բաժնետերերի) 
ներդրումների չափը,

ժա) իրավաբանական 
անձի գտնվելու 
վայրը (փոստային 
հասցեն), այդ թվում՝ 
հեռախոսը և կապի 
այլ միջոցներ,

ժբ) գործունեության 
ժամկետը, եթե 
ստեղծված 
է որոշակի 
ժամանակով,

ժգ) տեղեկություններ 
լուծարման 
գործընթացում 
գտնվելու մասին,

ժդ) գործունեության 
(գոյության) 
դադարման 
դեպքում՝ նշում այդ 
մասին:

Գյուղատնտեսական 
կոոպերատիվի 
պետական գրանցում
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Պե տա կան 
տուրք

Ժամ կետ և ներ կայաց վող 
փաս տա թղ թեր Ա ռա նձ նա հատ կու թյուն ներ

  համար, սույն հոդվածի 1ին և 
2րդ կետերով նախատեսված 
փաստաթղթերից բացի, 
ներկայացնում են 
նաև  քաղվածք՝ տվյալ 
երկրի առևտրային 
գրանցամատյանից, կամ 
օտարերկրյա ներդրողի 
իրավական կարգավիճակը 
հաստատող այլ համազոր 
փաստաթուղթ և նրա 
հիմնադիր փաստաթղթերը 
(կամ համապատասխան 
քաղվածքները)՝  
վավերացված և հայերեն 
թարգմանված:

2. Իրավաբանական 
անձանց միությունների, 
հասարակական 
միավորումների և 
հիմնադրամների 
պետական գրանցման 
դեպքում պարտադիր 
գրառման ենթակա չեն 
սույն հոդվածի 1ին կետի 
«թ» և «ժ» ենթակետերով 
սահմանված 
տեղեկությունները:

3. Բաժնետիրական 
ընկերությունների 
պետական գրանցման 
դեպքում պարտադիր 
գրառման ենթակա չեն 
սույն հոդվածի 1ին կետի 
«ը» և «ժ» ենթակետերով 
սահմանված 
տեղեկությունները:

4. Կոոպերատիվների 
պետական գրանցման 
դեպքում բաժնային ֆոնդի 
(սույն հոդվածի 1ին 
կետի «թ» ենթակետ) հետ 
գրառվում է անբաժանելի 
ֆոնդի չափը:

7.5. Նա խա պատ րաս տա կան գոր ծու նե ու թյուն և նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սեր 

 Նախ քան կազ մա կեր պու թյու նը կսկ սի իր հիմ նա կան աշ խա տան քը, պա հա նջ վում են 
մի շա րք նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տա նք ներ: Կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րը պե տք 
է նա խա պես պլա նա վո րի նա խա գոր ծառ նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ բա ժա նե լով դրա նք 
փու լե րի, որ պես զի  դրա նց հա ջոր դա կա նու թյան հս տակ պատ կե րա ցում ու նե նա։ Այդ պի
սո վ՝ ղե կա վա րը կկա րո ղա նա կա ռա վա րել ժա մա նա կը, խնայել ծախ սե րը և գոր ծըն թա ցը 
դա րց նել վե րա հս կե լի ։

 Նա խա գոր ծառ նա կան գոր ծու նե ու թյու նը նե րա ռում է՝
 �  մաս նակ ցու թյուն ու սում նա կան ծրագ րե րին,
 �  գոր ծա րար ծրագ րի մշա կում, 
 � կազ մա կեր պու թյան գրան ցում
 �  շու կայի հե տա զո տու թյան ի րա կա նա ցում,
 �  սար քա վո րում նե րի, գույ քի և հում քի մա տա կա րար նե րի հետ հան դի պում ներ և 
նախ նա կան պայ մա նա վոր վա ծու թյուն նե րի ձե ռք բե րում,

 �  լի ցեն զա վոր ման գոր ծըն թա ցի ու սում նա սի րում (ե թե ան հրա ժե շտ է),
 �  հա մա պա տաս խան տա րած քի ձե ռք բե րում կամ վար ձա կա լու թյան պայ մա նագ րի 
կն քում,

80
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 �  տա րած քի վե րա նո րո գում,
 �  գույ քի և սար քա վո րում նե րի ձե ռք բե րում և մոն տա ժում,
 �  հում քի ձե ռք բե րում: 

 Նա խա պես պլա նա վոր ված նա խա պատ րաս տա կան գոր ծու նե ու թյու նը են թադ րում 
է ո րո շա կի ծախ սե ր։ Սա կայն ոչ բո լոր նա խա պատ րաս տա կան գոր ծու նե ու թյան հա մար 
կա տար ված ծախ սե րն են հա մար վում նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սե ր։ Անհ րա ժետ է տա
րան ջա տել նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սե րը և հս տակ պատ կե րա ցում ու նե նալ, թե ո րո
նք են դրա նք։ Նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սե րը գոր ծա րա րը կա տա րում է մի ան վագ, իր 
սե փա կան մի ջոց նե րից  և գոր ծա վար ման ըն թաց քում դրա նք եր բեք չեն կրկն վում: Այդ 
ծախ սե րի թվին են պատ կա նում կազ մա կեր պու թյան գրա նց ման, ինչ պես նաև մի նչ հիմ
նա կան գոր ծու նե ու թյու նը սկ սե լը շու կայի, հում քի, նյու թի, սար քա վո րում նե րի և գույ քի ձե
ռք բեր ման աղ բյուր նե րի հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար կա տար ված ծախ սե րը։ Այս ծախ
սե րը ան հրա ժե շտ է հաշ վի առ նել ծրագ րի ընդ հա նուր ար ժե քի մեջ, բայց ոչ ապ րան քի 
կամ ծա ռայու թյան ինք նար ժե քի հաշ վա րկ նե րում։ Այս պես, օ րի նա կ՝ նա խա գոր ծառ նա կան 
գոր ծըն թա ցում ձե ռք են բեր վում հիմ նա կան մի ջոց ներ (սար քա վո րում, գույք), սա կայն այդ 
ծախ սը չի հա մար վում նա խա գոր ծառ նա կան և  ար տա ցոլ վում է այլ ծախ սային հոդ վա
ծում՝ մաշ վա ծու թյան ծախ սի տես քո վ։ Ինչ պես նաև այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ձե ռք է 
բեր վում հումք, կա տար վում են տրա նս պոր տային, վար ձա կա լու թյան և բազ մա թիվ այլ 
ծախ սեր, ո րո նք ժա մա նա կային ա ռու մով հնա րա վոր է, որ ի րա կա նաց վեն նա խա պատ
րաս տա կան փու լում, սա կայն չեն հա մար վում նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սե ր։

7.6. Գան տի պլա ն

Նշ ված գոր ծի քը՝ Գան տի ա ղյու սա կը, ստե ղծ վել է  1900ա կան նե րին գի տա կան կա ռա
վար ման հայտ նի տե սա բան և պրակ տիկ Ֆրե դե րիկ Թեյ լո րի հա մա խոհ, զի նա կից Հեն րի 
Գան տի կող մից: Ըստ է ու թյան, Գան տի ա ղյու սա կն ի րե նից ներ կայաց նում  է հիս տոգ րամ 
(դի ագ րա մա), որ տեղ հո րի զո նագ ծով ա ռա նձ նաց վում են ժամ կետ նե րը, իսկ ուղ ղա հայաց 
գծով ներ կայաց վում են աշ խա տան քային  գոր ծու նե ու թյան բո լոր տե սակ նե րը, ո րո նց հա մար 
էլ, ըստ է ու թյան, կա զմ վում է ա ղյու սա կը: Սյու նակ նե րն ար տա ցո լում են ար տադ րա կան գոր
ծըն թա ցի պլա նա վոր ված և ի րա կան ար դյունք նե րը: Այս պի սո վ՝ Գան տի ա ղյու սա կը գրա ֆի
կո րեն պատ կե րում է, թե ար տադ րա կան ինչ խն դիր ներ և ինչ ժամ կետ նե րում պե տք է լուծ վեն, 
ինչ պես նաև հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հա մե մա տա կան ան ցկաց նել պլա նա վոր ված ար
դյունք նե րի և ի րա կա նում կա տար ված աշ խա տա նք նե րի մի ջև: Սա բա վա կա նին պա րզ, միև
նույն ժա մա նակ կի րառ ման տե սան կյու նից հար մար և օգ տա կար գոր ծիք  է, ո րի օգ նու թյա մբ 
կա ռա վա րիչ նե րը, մե նե ջեր նե րը կա րո ղա նում են ո րո շել, թե հա վե լյալ ինչ քայ լեր են ան հրա
ժե շտ աշ խա տան քային ա ռա ջադ րան քը  կամ նա խա գի ծն ա վար տին հա սց նե լու հա մար, ինչ
պես նաև գնա հա տում են, թե ինչ պես է ըն թա նում ի րա կա նա ցու մը՝ ժամ կե տից շուտ, ժա մա
նա կա ցույ ցի հա մա ձայն, թե՞  ու շա ցու մով:  Ե թե ի րա կա նա ցումն ըն թա նում է ու շա ցու մով, ա պա 
մե նե ջեր նե րը պե տք է ձեռ նար կեն մի ջոց ներ ի րա վի ճա կի շտկ ման ուղ ղու թյա մբ: 

Ե թե ղե կա վա րը ցան կա նում է նա խա պես պլա նա վոր ված գոր ծո ղու թյուն նե րի ա ռա
վել ճշգ րիտ ըն թա ցք ա պա հո վել, ա պա ան հրա ժե շտ է մշա կել սույն ա ղյու սա կը, և հետ ևո
ղա կա նո րեն ա ռաջ նո րդ վել դրա նո վ։ Այն հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ղե կա վա րին հս տակ 
սահ մա նել գոր ծո ղու թյուն նե րի ժա մա նա կա ցույ ցը և կազ մա կեր պու թյան նա խա գոր ծառ
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նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կազ մա կեր պել ըստ սահ ման ված ժամ կետ նե րի։ Նա խա պես 
պլա նա վոր ված գոր ծըն թա ցը բա ժան վում է փու լե րի և հս տակ սահ ման ված ժամ կետ նե
րում՝ պահ պա նե լով գոր ծո ղու թյուն նե րի հեր թա կա նու թյու նը ար տա ցոլ վում է ա ղյու սա
կում։ Սույն գոր ծի քը ղե կա վա րին ստի պում է մեկ ան գամ ևս ու շա դիր զն նել քայ լե րի հեր
թա կա նու թյու նը և դրա նք դա րձ նել վե րա հս կե լի ։

Գոր ծու նե ու թյան  
տե սա կը Պա տաս խա նա տու

Շա բաթ ներ

1 2 3 4 5 6 7 8

Գ ծա պատ կեր 7.6.1. Գան տի պլա ն

7.7. Շա հա դրդ ման (մո տի վա ցի ա) տե սու թյուն նե րը, տե սակ նե րը 

 Մար դու աշ խա տան քային վար քի կա ռա վա րու մը մի շտ հե տա քրք րել է մե նեջ մեն թի 
մաս նա գետ նե րին: Աշ խա տո ղի ցան կա լի վա րքն ա պա հո վե լու, կազ մա կեր պու թյան շա հե
րին ա ռա վե լա գույնս ծա ռայեց նե լու հա մար ան հրա ժե շտ է ու սում նա սի րել այն ի րա կան 
մղում նե րը, ո րո նք դր դում են աշ խա տո ղին գոր ծե լու այս կամ այն կե րպ: Մար դու մո տիվ
նե րը ծա գում ու ձևա վոր վում են պա հա նջ մունք նե րի և շա հե րի հիմ քի վրա:

 Շա հա դրդ ման ա ռա ջին և ա ռա վել տա րած ված ձևը ե ղել է պատ ժի և խրա խուս ման 
հա մա կար գը, այս պես կոչ վա ծ՝ «մտ րա կի և բլի թի» քա ղա քա կա նու թյու նը: Այն օգ տա գո րծ
վել է ցան կա լի ար դյունք ստա նա լու հա մար, կի րառ վել է վար չահ րա մայա կան հա մա կար
գե րի պայ ման նե րում` աս տի ճա նա բար ձևա փոխ վե լով վար չա կան ու տն տե սա կան պատ
ժա մի ջոց նե րի ու խթան նե րի հա մա կար գի: 

 Շա հա դրդ ման բո վան դա կային տե սու թյուն նե րը հի մն վում են, ա ռա ջին հեր թին, պա
հա նջ մունք նե րի վրա՝ ըն դու նե լով, որ պա հա նջ մունք նե րն են մար դուն մղում գոր ծո ղու
թյա ն։ Ըստ Ա.  Մաս լոուի՝ աշ խա տան քային մո տի վա ցի այի տե սու թյու նը հի մն ված է մար դու 
պա հա նջ մունք նե րի աս տի ճա նա կար գային կա ռուց ված քի գա ղա փա րի վրա։ Աբ րա համ 
Մաս լոուն  փոր ձել է ո րո շել և դա սա կար գել մա րդ կային հիմ նա կան պա հա նջ մունք նե րը 
հի ե րար խի այի տես քով, ո րը հա ճախ ան վա նում են Մաս լոուի պա հա նջ մունք նե րի բուրգ։ 
Ըստ նրա տե սու թյա ն՝ պա հա նջ մուն քի յու րա քան չյուր մա կար դակ հի մն վում է նա խո րդ՝ 
ա վե լի ցա ծր կար գի պա հա նջ մունք նե րի վրա, մո տի վա ցի ոն դե րը պատ կա նում է տվյալ 
պա հին ա ռա վել սուր ար տա հայտ ված պա հա նջ մուն քին, իսկ ա վե լի բա րձր մա կար դա կի 
պա հա նջ մունք նե րն ակ տի վա նում են և կա տա րում են շա հա դրդ ման դեր, երբ ո րո շա կի ո
րեն  բա վա րար ված են ստո րին մա կար դա կի պա հա նջ մունք նե րը։ 

 Մաս լոուի կող մից ա ռա ջար կած հի ե րար խի ան հետ ևյա լն է. 
1. Ան հա տա կան, ան ձնա կան կա րիք նե րն ա ռա ջա նում են հե նց ա մե նա ցա ծր մա կար

դա կում:
2.  Պա հա նջ մունք նե րի մի մա կար դա կի բա վա րա րու մից հե տո մար դիկ կձգ տեն հաս

նել մյուս մա կար դա կին: 
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3. Ի նք նա դրս ևո րու մը շատ մա րդ կա նց մոտ ի րա կա նաց ված չէ, սա կայն բո լո րն էլ ըն
դու նակ են ցու ցադ րե լու ի րե նց նե րու ժը: 

4. Ե րբ որ ևէ պա հա նջ մունք չի բա վա րար վում, այն այլևս չի մո տի վաց նում ան հա տին, 
այդ պատ ճա ռով էլ, երբ նյու թա կան կա րիք նե րը բա վա րար ված են, ա վե լի շատ գու
մա րի ա ռա ջար կը չի բա րձ րաց նի ար տադ րո ղա կա նու թյու նը:

5.  Վե րա դար ձը միև նույն մա կար դա կին նույն պես հնա րա վոր է։

Գ ծա պատ կեր 7.7.1. Պա հա նջ մունք նե րի բուր գը՝ ըստ Մաս լոուի
 

Աշ խա տան քային շա հա դրդ ման տե սու թյուն նե րի մեջ Դ.  ՄակԳ րե գո րն շեշ տը դնում է աշ
խա տո ղին նե րք նա պես բնո րոշ մո տի վա ցի այի ու սում նա սի րու թյան վրա՝ հիմ նա վո րե լով, որ 
մա րդն ու նի չհա գե ցած պա հա նջ մունք ներ, ո րո նց բա վա րա րու մը մղում է ո րո շա կի վար քագ ծի ։

 Գո րծ նա կան ա ռու մո վ՝ այդ տե սու թյու նը որ պես մո դել ծա ռայեց կա ռա վա րիչ նե րի վար
քի տար բե րակ ման հա մար. մի մա սը հակ ված է հետ ևե լու «X»ի ըմբռ նում նե րին (սո վո
րա կան աշ խա տո ղը խու սա փում է աշ խա տան քից ու պա տաս խա նատ վու թյու նից), մյու սը՝ 
«Y»ի (մար դը ձգ տում է ինք նու րույ նու թյան, պա տաս խա նատ վու թյան)։
 

 � Չեն սիրում աշխատել
 � Ալարկոտ են
 � Չեն սիրում պատասխանատվություն կրել
 � Հասնում են արդյունքների միայն գործատուի կողմից ճնշում 

գործադրելուց հետո

 � Սիրում են աշխատանքը
 � Կրեատիվ են (ստեղծարար)
 � Փնտրում են պատասխանատվություն
 � Ինքնակառավարվող են

X

Y
X կար գի աշ խա տող նե րը շատ բա ցա սա կան են վե րա բեր վում աշ խա տան քին և հիմ

նա կա նում շր ջան ցում են աշ խա տան քը` չկա տա րե լով ի րե նց պար տա կա նու թյուն նե րը: 
Որ պես զի գոր ծու նե ու թյունն ար դյու նա վետ կա ռա վար վի, և գոր ծա րա րը հաս նի սպա սե լի 
ար դյուն քի, ան հրա ժե շտ է բա ցա հայ տել նման մա րդ կա նց և ա նը նդ մեջ վե րա հս կել նրա նց 
աշ խա տան քը:
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Y կար գի  աշ խա տող նե րը շատ պատ րաս տա կամ են և պա տաս խա նա տու: Աշ խա տան
քին վե րա բեր վում են այն պես, ինչ պես կվե րա բեր վեն հա նգս տին կամ խա ղին: Աշ խա տում 
են հա ճույ քով, ա ռա նց դրա չեն պատ կե րաց նում ի րե նց կյան քը: Նման աշ խա տող նե րը, ե թե 
նվիր վում են կազ մա կեր պու թյա նը, ա պա մշ տա պես նպա տա կա դր ված են լավ ար դյունք ներ 
ցու ցա բե րել աշ խա տան քում: Անհ րա ժե շտ չէ ա նը նդ մեջ հի շեց նել ի րե նց պար տա կա նու թյուն
նե րի մա սին և ստի պել աշ խա տել: Նրա նք կա րող են ինք նու րույն ո րո շում ներ կայաց նել:

 Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ վա ծը՝ պա րզ է դառ նում, որ մեր օ րե րում ձեռ նար կա տի րա կան 
գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի գոր ծա ռույթ նե
րն ա ռա վել բա րդ են, քա նի որ ժա մա նա կա կից մա րդն ու նի շատ ա վե լի մեծ պա հա նջ
մունք ներ, իսկ դրա նք բա վա րա րե լու գոր ծըն թա ցն ու նի բազ մա թիվ խո չըն դոտ նե ր։ Ստո րև 
ներ կայաց վում է մի քա նի խոր հուրդ ղե կա վար նե րի ն։

Դեղատոմս ղեկավարին

 � Հարկավոր է սկզբից բավարարել աշխատողների պահանջ մունքները, այնու հետև` սպա ռող ների:
 � Անհրաժեշտ է ցուցաբերել անհատական վերաբերմունք յուրա քանչուր աշխա տողին, իմանալ 

նրա բնավորության գծերը:
 � Հիշեք` թիմը բիզնեսի կարևորագույն մասերից մեկն է:
 � Այն ղեկավարն է լավը, ում բացակայության ժամանակ գործը լավ է ընթանում

Ի հար կե, կազ մա կեր պու թյան ղե կա վա րն ան ձնա կա զմ հա վա քագ րե լիս պե տք է 
ուշադ րու թյուն դա րձ նի XY տե սու թյան վրա և ընտ րի հա մա պա տս խան աշ խա տա կից
ներ, սա կայն հե նց ին քը՝ ղե կա վա րը նույն պես պե տք է հա մա պա տաս խա նի իր պաշ տո
նի ն։ Մաս նա վո րա պե ս՝ փո քր կազ մա կեր պու թյան կեն սա գոր ծու նե ու թյան և զար գաց ման 
հա մար ղե կա վա րը պե տք է ու նե նա հա մա պա տաս խան ո րա կա վո րում և փո րձ: Բիզ նե սի 
կեն սու նա կու թյու նը և զար գա ցու մը կախ ված է ղե կա վա րու թյան  մաս նա գի տա կան ու նա
կու թյուն նե րից: Այս պես, օ րի նա կ՝ ե թե A դա սի (կոմ պե տեն տու թյան բա րձր մա կար դակ) 
ղե կա վա րը կա ռա վա րում է B դա սի աշ խա տա կազ մի (մի ջին մա կար դակ/ պո տեն ցի ալ), 
ա պա շատ հնա րա վոր է, որ նա կհաս նի հա ջո ղու թյան, հա կա ռակ դեպ քում ա մեն ինչ կա
վա րտ վի ան հա ջո ղու թյա մբ։ Սրա նից բխում է, որ գոր ծա րա րը, ով ցան կա նում է զբաղ վել 
որ ևէ բիզ նես գոր ծու նե ու թյա մբ, պե տք է լի նի իր գոր ծում կոմ պե տե նտ։ 

Կոմ պե տեն տու թյունն ան ձի գի տե լիք նե րի, ու նա կու թյուն նե րի և հմ տու թյուն նե րի ամ
բող ջու թյունն է, ին չը թույլ է տա լիս յու րա քան չյուր գո րծ կազ մա կեր պել ա ռա վել ո րա կյալ 
և ար դյու նա վե տ։ 

 Կոմ պե տեն տու թյուն
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 Ժա մա նա կա կից ձեռ նար կու թյուն նե րում կի րառ վող խթան նե րը կա րե լի է բա ժա նել 
նյու թա կա նի (ար տա քին) և ոչ նյու թա կա նի (ներ քին): 

 Նյու թա կան խթան նե րը կա րող են լի նել և՛ դրա մա կան, և՛ ոչ դրա մա կան: Նյու թա կան 
խթան նե րի թվում են աշ խա տա վար ձը, պա րգև նե րը, հա վե լավ ճար նե րը, շա հույ թի կամ 
ե կա մուտ նե րի բա շխ մա նն աշ խա տող նե րի մաս նակ ցու թյան զա նա զան ե ղա նակ նե րը և 
այլն։ Ոչ նյու թա կան խթան նե րը, ո րո նք կապ ված են ա ռա վել բա րձր մա կար դա կի պա հա
նջ մունք նե րի բա վա րար ման հետ, կա րե լի է ներ կայաց նել 2 ձևով. 

1. Սո ցի ալհո գե բա նա կան խթան նե րը կապ ված են շր ջա պա տի կող մից աշ խա տո ղի 
ճա նաչ ման, հար գան քի, պատ կա նե լու թյան, ինչ պես նաև ինք նա հաս տատ ման պա հա նջ
մունք նե րի հետ: Այդ խթան նե րը կա րող են ար տա հայտ վել աշ խա տո ղին ծա ռայո ղա կան 
և մաս նա գի տա կան ա ռաջ խա ղաց ման հնա րա վո րու թյան ըն ձեռ մա մբ, նրան ա ռա վել պա
տաս խա նա տու և կար ևոր աշ խա տա նք ներ վս տա հե լով և այլն: 

2. Ս տեղ ծա գոր ծա կան խթան նե րը պայ մա նա վոր ված են աշ խա տո ղի ինք նա հաս տատ
ման, ինք նա կա տա րե լա գո րծ ման պա հա նջ մունք նե րով: Դրա նք կա րող են ար տա հայտ վել 
աշ խա տո ղին ա ռա վել հե տա քր քիր և ստեղ ծա գոր ծա կան բնույ թի աշ խա տան քի վս տահ
մա մբ: 

 Շա հա դրդ ման ոչ նյու թա կան մե թոդ ներ : Որ պես կա նոն, ա մե նա խե լա ցի, ու նակ, զա
նա զան գա ղա փար ներ ու նե ցող աշ խա տող նե րը հազ վա դեպ են խրա խուս վում աշ խա տա
վար ձի կամ պաշ տո նի բա րձ րա ցու մով: Հա կա ռա կը, նրա նք հա ճույք են ստա նում բուն աշ
խա տան քային պրո ցե սից:

 Մի այն փո ղը չի կա րող մո տի վաց նել և ար դյու նա վե տու թյան հա սց նե լ։ Մո տի վաց ման 
ոչ ֆի նան սա կան մե թոդ նե րը բազ մա զան են՝ 

 � աշ խա տան քի ռո տա ցի ա/ փո փո խում, 
 � աշ խա տան քի ընդ լայ նում, 
 � աշ խա տան քի հա րս տա ցում,
 �  թի մային աշ խա տա նք, 
 � ո րա կի շր ջա նակ ներ,
 � ն պա տա կի սահ մա նում,
 �  լի ա զո րում,
 � հ զո րա ցում,
 �  հա մա գոր ծակ ցու թյուն:
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Աշ խա տան քի ռո տա ցի ան  բա րձ րաց նում է աշ խա տու ժի ճկու նու թյու նը և նրա նց կա
տա րած աշ խա տան քի զա նա զա նու թյու նը՝ մի աշ խա տան քից փո խե լով մյու սի ն։

Աշ խա տան քի ընդ լայ նու մը ն պա տակ ու նի մե ծաց նե լու աշ խա տան քի շր ջա նա կը՝ ընդ
լայ նե լով կամ խո րաց նե լով ա ռա ջադ րա նք նե րը ։

Աշ խա տան քի հա րս տա ցու մը  նե րա ռում է աշ խա տան քի կազ մա կե րպ ման սկզ բունք
նե րն այն պես, որ աշ խա տա կից նե րը ոգ ևոր վեն, և նրա նց թույլ տր վի օգ տա գոր ծել ի րե նց 
ամ բո ղջ կա րո ղու թյուն նե րը, ոչ մի այն ֆի զի կա կան ջան քե րը ։

Աշ խա տան քի վե րա փո խու մը  նե րա ռում է աշ խա տան քի վե րա կա ռու ցու մը՝ սո վո րա
բար աշ խա տող նե րի նե րգ րավ մա մբ և հա մա ձայ նու թյա մբ, որ պես զի աշ խա տա նքն ա վե լի 
հե տա քր քիր ու բա վա րա րող դառ նա ։

Ո րա կի շր ջա նակ նե րն աշ խա տող նե րի կա մա վո րա կան խմ բեր են, ո րո նք պար բե րա
բար հան դի պում են՝ քն նար կե լու աշ խա տան քին վե րա բե րող հար ցե րն ու խն դիր նե րը։ 

Աշ խա տո ղի հա մա գոր ծակ ցու թյունն աշ խա տող նե րի ակ տիվ խրա խու սումն է՝ նե րգ
րա վե լով կազ մա կեր պու թյան ներ սում ո րո շում ներ կայաց նե լուն։

Թի մային աշ խա տան քի  մի ջո ցով ար տադ րու թյունն այն պես է կազ մա կե րպ ված, որ 
աշ խա տող նե րի խմ բե րն ի րա կա նաց նեն աշ խա տան քի ամ բող ջա կան մի ա վոր նե ր։ Թի
մային աշ խա տան քը կա րող է ոչ հար մար մե թոդ լի նել կազ մա կեր պու թյան աշ խա տու ժի 
հա մար, քա նի որ ո րոշ լավ աշ խա տող ներ չեն կա րո ղա նում լի նել ար դյու նա վետ թի մի 
ան դա մ։

Ն պա տա կի սահ մա նու մը կապ ված է նպա տակ նե րի կա ռա վար ման հե տ։
Լի ա զո րումը, հզո րա ցու մը և հա մա գոր ծակ ցու թյու նը  են թադ րում են ա ռա ջադ րա նք նե

րի կա տար ման վե րա հսկ ման ո րո շա կի ինք նու րույ նու թյուն։
 Նյու թա կան խթան ման հա մա կար գում գլ խա վոր դե րը պատ կա նում է աշ խա տա վար

ձին, ո րը կոչ ված է կա տա րե լու եր կու գոր ծա ռույթ՝
 ա) աշ խա տող նե րի և նրա նց ըն տա նի քի վե րար տադ րու թյան ա պա հո վում,
 բ) աշ խա տան քին  մա րդ կա նց նե րգ րա վում և աշ խա տան քի ար դյու նա վե տու թյան 

խթա նում։
 Շու կայա կան տն տե սու թյան պայ ման նե րում աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան հա մա

կար գում ե լա կե տայի նն օ րե նսդ րո րեն նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի սահ մա նումն է, ո րի 
հիմ քը նվա զա գույն սպա ռո ղա կան զամ բյու ղի ար ժե քն է: Գոյու թյուն ու նի աշ խա տան քի 
վար ձատ րու թյան եր կու հիմ նա կան ձև` գոր ծա վա րձ և ժա մա նա կա վա րձ։ Վեր ջին տա րի
նե րին կի րառ վում է նաև շա հա բա ժին նե րի մե խա նիզ մի մի ջո ցով աշ խա տող նե րի խթան
ման ձևը, որն իր մեջ նե րա ռում է մո տի վա ցի այի և՛ նյու թա կան, և՛ սո ցի ալհո գե բա նա կան 
ձևե րը: Դրա նք աշ խա տո ղի մեջ ձևա վո րում են կազ մա կեր պու թյա նը պատ կա նե լու թյան, 
ղե կա վա րու թյան կող մից իր ա վան դի գնա հատ ման, իր նկատ մա մբ հար գան քի զգա ցում, 
և, ան շուշտ, մղում են ա ռա վել ար դյու նա վետ աշ խա տան քի: Այս տեղ կար ևոր է այն հան
գա ման քը, որ ա պա հով վում է ան հա տի և կազ մա կեր պու թյան շա հե րի զու գակ ցու մը: Ստա
նա լով ձեռ նար կու թյան բաժ նե տո մս` աշ խա տո ղն ի րեն զգում է կազ մա կեր պու թյան սե փա
կա նա տե րե րից մե կը, ո րը կազ մա կեր պու թյան հա ջող աշ խա տան քի դեպ քում կստա նա 
նաև շա հա բա ժի ն՝ դրա նով իսկ շա հա դրդ վե լով հաս նե լու ոչ մի այն ան հա տա կան բա րձր 
ար դյուն քի, այլև ողջ կազ մա կեր պու թյան վե րջ նա կան ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի մե
ծաց ման:
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7.8. Հա ղոր դա կց ման (կո մու նի կա ցի ա) է ու թյու նը, տե սակ նե րը, դրա կա ռա վար
ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը 

Յու րա քան չյուր ան հատ այս կամ այն ձևով շփ վում է այլ մա րդ կա նց կամ կազ մա կեր
պու թյան մյուս ան դամ նե րի հետ: Շփ ման ար դյուն քում նրա նք տե ղե կու թյուն ներ են փո
խա նա կում, որն ի րե նից ներ կայաց նում է կո մու նի կա ցի ոն գոր ծըն թա ցը: Ե թե մար դիկ 
չկա րո ղա նան հա ղոր դա կց վել, ա պա, հաս կա նա լի է՝ չեն կա րող նա և աշ խա տել մի ա սին, 
ձևա կեր պել նպա տակ ներ ու հաս նել դրա նց: Հա ղոր դու նա կու թյու նը շատ ան հրա ժե շտ կա
րո ղու թյուն է ղե կա վա րի հա մար, քա նի որ նրա ա ռօ րյա գոր ծու նե ու թյան ան բա ժա նե լի մա
սն է մա րդ կա նց՝ են թա կա նե րի, գոր ծըն կեր նե րի, վե րա դաս նե րի հետ հա ղոր դակ ցու մը:

Ո ՞րն է հա ղոր դա կց ման նշա նա կու թյու նը: Ընդ հան րա պես, աշ խա տան քային ժա մա
նա կի 80%ը կազ մա կեր պու թյան ղե կա վար նե րը ծախ սում են այլ մա րդ կա նց հետ շփ ման 
վրա: Ժա մում 48 րո պե նրա նք ան ցկաց նում են հան դի պում նե րում, հե ռա խո սային և ընդ
հան րա պես ոչ ֆոր մալ խո սակ ցու թյուն նե րի վրա: Ժա մա նա կի մնա ցած 20%ն ան ցնում է 
աշ խա տա սե ղա նի մոտ: Ղե կա վար նե րն ի րե նց ան հրա ժե շտ տե ղե կատ վու թյու նը ստա նում 
են ինչ պես կազ մա կեր պու թյան ներ սում, այն պես էլ ար տա քին աշ խար հից, հե տո վե րա
կազ մա վո րում են այն և փո խան ցում նրա նց, ով քեր ու նեն դրա կա րի քը:

 Կո մու նի կա ցի ա նե րն ա ռա ջին հեր թին ձևա վոր վում են կա ռա վար ման տար բեր մա
կար դակ նե րի մի ջև: Ըստ այդմ՝ կո մու նի կա ցի ա նե րը կա րող են լի նե լ՝

1. ուղ ղա հայաց, 
2. հո րի զո նա կան: 
Ուղ ղա հայաց կո մու նի կա ցի ա նե րը կա րող են ու նե նալ եր կու ուղ ղու թյուն` վեր ևից նե

րքև (վա րըն թաց) և հա կա ռա կը` նե րք ևից վե րև (վե րըն թաց): Վա րըն թաց հա ղոր դա կց ման 
պա րա գայում կա ռա վար ման բա րձր մա կար դա կից տե ղե կու թյու նը հա ղո րդ վում է ստո րա
դաս մա կար դա կին հրա ման նե րի, կար գադ րու թյուն նե րի տես քով: 

Վե րըն թաց ե ղա նա կով տե ղե կու թյան փո խա նա կու մը հիմ նա կա նում տե ղի է ու նե նում 
ստո րին մա կար դա կից վե րի ն՝ հաշ վետ վու թյուն նե րի, ա ռա ջար կու թյուն նե րի, ա հա զան գե
րի և զե կու ցագ րե րի տես քով: 

Նշ ված կո մու նի կա ցի ոն հոս քե րը լի նում են հի նգ տե սա կի ՝
 �  հաշ վետ վու թյուն ներ գոր ծու նե ու թյան վե րա բե րյալ,
 �  բո ղոք ներ և վե ճեր, 
 � խն դիր ներ և հար ցեր, 
 � բա րե փոխ ման ա ռա ջար կու թյուն ներ, 
 � ֆի նան սա կան և հաշ վա պա հա կան  տե ղե կու թյուն նե ր։ 
 � Ղե կա վար նե րը պար տա վոր են՝
 � լ սել և լու ծել ստո րա դաս նե րի մի ջև վե ճե րը,
 �  տե ղե կա նալ ա մե նօ րյա և ան հե տաձ գե լի լու ծում պա հան ջող խն դիր նե րին,
 �  հետ ևել նոր գա ղա փար նե րին ու ա ռա ջա րկ նե րին:

 Վե րըն թաց կո մու նի կա ցի այի թվա րկ ված տե սակ նե րը, փաս տո րեն, նաև հե տա դա րձ 
կա պի դեր են կա տա րում: Իսկ վեր ջի նիս շնոր հիվ մե ծա նում է ամ բող ջա կան և հա վաս տի 
տե ղե կատ վու թյան հա ղոր դու մը կա ռա վար ման տար բեր մա կար դակ նե րի և օ ղակ նե րի մի
ջև: Դա կա րե լի է ա պա հո վել նաև ղե կա վար նե րի և են թա կա նե րի, տար բեր ստո րա բա ժա
նում նե րի աշ խա տող նե րի մի ջև ա նը նդ հատ շփ ման մի ջո ցով, ո րի ժա մա նակ մի կող մի ց՝ 
ղե կա վար նե րը հնա րա վո րու թյուն ներ են ստեղ ծում քն նար կե լու նոր պլան նե րը, ռազ մա
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վա րու թյու նը, մյուս կող մի ց՝ են թա կա նե րի հա րց մա մբ պար զա բա նում են առ կա հիմ նա
հար ցե րը:

 Բա ցի վա րըն թաց և վե րըն թաց ե ղա նա կով տե ղե կու թյան փո խա նա կու մից,  ձեռ նար
կու թյուն նե րում ի րա կա նաց վում են նաև հո րի զո նա կան հա ղոր դակ ցու թյուն ներ: Դա ստո
րա բա ժա նում նե րի մի ջև հա ղոր դակ ցու թյունն է: Հո րի զո նա կան և ուղ ղա հայաց կո մու նի
կա ցի ա նե րը ներ քին մի ջա վայ րի կո մու նի կա ցի ա նե րն են: 

Կո մու նի կա ցի ոն գոր ծըն թա ցի փոխ կա պա կց ված փու լե րն են՝
1.  գա ղա փա րի ծնուն դը,
2.  կո դա վո րու մը և կա պու ղու ընտ րու թյու նը,
3.  հա ղոր դու մը, 
4. ըն դու նու մը և վեր ծա նու մը (ա պա կո դա վո րում):

Գծապատկեր 7.8.1.Հաղորդակցման էությունը
 
Հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման բա նա վոր 

և գրա վոր մի ջոց նե րի մի ա ժա մա նա կյա օգ տա գոր ծու մը սո վո րա բար ա ռա վել ար դյու նա վետ 
է, քան մի այն գրա վոր փո խա նա կու մը: Գրա վոր հա ղոր դագ րու թյուն նե րը կա րող են պահ
պան վել, դրա նք հա ճախ ա վե լի լավ են ձևա կե րպ ված, քան բա նա վոր հա ղոր դում նե րը:

Գ րա վոր կո մու նի կա ցի ա նե րն ան հրա ժե շտ են պայ մա նագ րե րի և գոր ծա րք նե րի կնք
ման, կազ մա կեր պու թյան ծրագ րե րի և մե թո դա կան ցու ցում նե րի շա րա դր ման, ի րա վա բա
նա կան փաս տա թղ թե րի հրա պա րակ ման, գո վազ դի և այլ նպա տակ նե րով:

 Բա նա վոր կո մու նի կա ցի ա նե րի գլ խա վոր ա ռա վե լու թյունն այն է, որ հնա րա վոր է ի րա
կա նաց նել տե ղե կու թյան ա րագ և ամ բող ջո վին փո խան ցու մը: Մի ա ժա մա նակ կա րե լի է և’ 
հար ցեր տալ, և’ ստա նալ պա տաս խան ներ: 

Այս պի սո վ՝ կո մու նի կա ցի ա նե րի ար դյու նա վե տու թյունն ա ռա ջին հեր թին պայ մա նա վոր
ված է նրա նով, թե ինչ քա նով է հս տակ ձևա կե րպ վել գա ղա փա րը կամ տե ղե կատ վու թյու նը: 

Նաև կար ևոր նշա նա կու թյուն ու նի հե տա դա րձ կա պը: Դրա նով է ճշտ վում, թե որ քա
նով է հա վաս տի ըն կալ վել հա ղոր դագ րու թյու նը: Մա նա վա նդ, կո մու նի կա ցի ան մի ա կող
մա նի գոր ծո ղու թյուն չէ, և տե ղե կու թյուն ստա ցո ղն ինքն է դառ նում հա ղոր դող, ան ցնում 
տե ղե կու թյան փո խա նակ ման գոր ծըն թա ցի բո լոր փու լե րով, իսկ սկզբ նա կան ու ղար կո ղն 
ստա նձ նում է ստա ցո ղի դե րը: 

Կո մու նի կա ցի այի և, ընդ հա նուր առ մա մբ, մա րդ կային հա ղոր դակ ցու թյան ար դյու նա
վե տու թյան կար ևոր պայ ման նե րից մե կը ան ձի, այս պես կոչ վա ծ՝ « հա ղոր դու նա կու թյունն» 
է, այ սի նքն՝ այն կա րո ղու թյու նը, ո րով մար դը բնա կա նոն փոխ հա րա բե րու թյուն ներ է հաս

Հաղորդագրություն 
ուղարկող

Հաղորդագրություն 
ստացողը
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տա տում ու րիշ նե րի հետ, լի ար ժեք ձևա կեր պում է իր ա սե լի քը, տե ղե կու թյուն ներ հա ղոր
դում և ստա նում՝ զա նա զա նե լով կար ևո րն ու երկ րոր դա կա նը, ա պա հո վե լով ճի շտ ու ղիղ 
և հե տա դա րձ կա պը: 

Ան ձի հա ղոր դու նա կու թյան հիմ նա կան բա ղադ րիչ նե րը ե րե քն են՝ 
1. ան ձի դի տո ղա կա նու թյու նը, այ սի նքն՝ որ քա նով է նա կա րո ղա նում հա մար ժեք ըն

կա լել և հա վաս տի ըմբռ նել շր ջա պա տի ան ձա նց շա հե րը, ցան կու թյուն նե րը, մտադ
րու թյուն նե րը, դիր քո րո շու մը.

2. ան ձի ինք նա դրս ևո րու մը, այ սի նքն՝ որ քա նով է նա կա րո ղա նում սե փա կան մտ քե րն 
ու հույ զե րը ճի շտ ձևա կեր պել, ար տա հայ տել, ներ կայաց նել ու րիշ նե րին. 

3. ան ձի վար վե ցո ղու թյու նը, այ սի նքն՝ որ քա նով է նա տի րա պե տում հա ղոր դա կց ման 
ըն դուն ված ե ղա նակ նե րին և կա նոն նե րին: 

Ինչպե՞ս ենք մենք ըմբռնում այլոց.

 � նույնացում. երբ անձն ուրիշին հասկանում է՝ իրեն նրա տեղը դնելով, 
 � ապրումակցում. երբ անձն ըմբռնում է դիմացինի հոգեվիճակը, տրամադրությունը, 

կողմնորոշումը՝ վերապրելով նրա հույզերն ու տրամադրությունը, 
 � խորհրդածություն. (ռեֆլեքսիա), երբ անձը մտածում, խորհում է այն մասին, թե ինքն 

ինչպես է ընկալվում դիմացինի կողմից:

Ըն կա լո ղը և իր « չո րս ա կա նջ նե րը»
 Յու րա քան չյուրս՝ չո րս «ա կա նջ».
1.  բո վան դա կու թյու նը (թե ման)< փաս տե րն ըն կա լող «ա կա նջ».

 փոր ձում ենք հաս կա նալ ու ղեր ձի բո վան դա կու թյու նը և ի մաս տը, 
2. բա նա խո սին (ինք նա) բա ցա հայ տող «ա կա նջ». 

փոր ձում ենք վեր լու ծել բա նա խո սի ու ղեր ձի հիմ քում ըն կած զգաց մունք նե րը/ շար ժա
ռիթ նե րը,

3.  հա ղոր դո ղի և լսո ղի մի ջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րն ըն կա լող «ա կա նջ».
ըն կա լում ենք, թե ինչ է բա նա խո սը մտա ծում մեր մա սին. արդյո ՞ք նա մեզ ըն դու նում է, 
հար գում է, քն նա դա տում է, ինչ պես է վե րա բեր վում ... 

4. ն պա տա կը/ կո չն ըն կա լող ա կա նջ.
լ սում և ըն կա լում ենք ո րո շա կի ո րեն գոր ծե լու, մտա ծե լու կամ զգա լու կոչ: Այս ա կան ջը 
շատ զգայուն է այն ճնշ ման նկատ մա մբ, ո րը ոչ բա ցա հայտ կեր պով կա րող է կրել ու ղեր ձը:
 

Ո՞րն է ու ղեր ձի 
բո վան դա կու թյու նը

 1  2

Ինչ պի սի՞  
ան ձնա վո րու թյուն  է նա

Ինչ պե ՞ս է դի մո ղը խո սում ինձ 
հետ 

 3  4

Ի՞նչ է ցան կա նում որ ես 
ա նեմ,  մտա ծեմ,  զգամ

Կո մու նի կա ցի ոն գոր ծըն թա ցում կա րող են հան դի պել ար գե լք ներ, ո րոն ցից են՝
1.  ըն կալ մա մբ պայ մա նա վոր ված ար գե լք ներ,
2.  ի մաս տա բա նա կան ար գե լք ներ,
3.  ա նո րակ հե տա դա րձ կապ,
4.  վատ ունկնդ րում և այլն:



ՁԵՌՆԱՐԿ Ա
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 Մար դիկ միև նույն տե ղե կատ վու թյու նը կա րող են տար բեր կե րպ մեկ նա բա նել, ըն կա
լել այն յու րո վի՝ կախ ված փոր ձից, մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րից ու նաև շա հե րից: 

Մար դիկ մի մյա նց տե ղե կու թյուն ներ են հա ղոր դում ոչ մի այն բա նա վոր կամ գրա վոր 
խոս քով, այլև ի րե նց շար ժուձ ևով, դի մա խա ղով, կեց ված քով: Մաս նա վո րա պե ս՝ հե տա
զո տու թյուն նե րը պար զել են, որ «ե րբ ար տա սան ված բա ռե րը չեն հա մը նկ նում մյուս՝ ոչ 
խոս քային նշան նե րին, ա պա հաս ցե ա տե րը ա ռա վել հակ ված է լի նում հե նց դրա նց հի ման 
վրա իր կար ծի քը ձևա վո րել»։ 

Ա ռա վել դժ վար է հաղ թա հա րել շա հե րից բխող տե ղե կատ վա կան ար գե լք նե րը: Շատ 
հա ճախ մի ջին և ստո րին մա կար դա կի ղե կա վար նե րը ձգ տում են հա ճոյա նալ ի րե նց վե
րա դա սին և ներ կայաց նում են մի այն այն տե ղե կու թյուն նե րը, ո րո նք նրա նք ակն կա լում 
են ստա նալ: Հատ կա պես այդ եր ևույթ նե րը տե ղի են ու նե նում, ե թե կա ռա վար ման բա րձր 
մա կար դա կի ղե կա վար նե րը նա խը նտ րում են ստա նալ մի այն դրա կան տե ղե կու թյուն ներ:

 Մյուս ար գե լքն այն է, որ հա ճախ կա ռա վար ման մի ջին մա կար դա կի ղե կա վար նե րը ա վե
լի շատ հակ ված են լսե լու և ըն կա լե լու կա ռա վար ման ա վե լի բա րձր մա կար դա կից ստաց
ված տե ղե կու թյու նը և հաշ վի չառ նե լու ստո րին օ ղակ նե րից հա ղո րդ վա ծը: Դա բա ցա ռե լու 
հա մար վե րա դաս ղե կա վար նե րը պար տա վոր են պար բե րա բար ան ցկաց նել հար ցում ներ, 
հան դի պել, հա ղոր դա կց վել սկզբ նա կան օ ղակ նե րի աշ խա տող նե րի հետ, աշ խա տող նե րի 
հա մար ա պա հո վել ա ռա ջար կու թյուն նե րը մշ տա պես ներ կայաց նե լու հնա րա վո րու թյուն:

 Տե ղե կու թյուն նե րի փո խա նակ ման վրա իր ազ դե ցու թյունն է թող նում ձեռ նար կու թյան 
կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը: Որ քան փոք րա թիվ են կա ռա վար ման մա կար դակ նե րը, 
այն քան փո քր է տե ղե կու թյան ա ղա վաղ ման հա վա նա կա նու թյու նը: Բազ մա մա կար դակ 
կազ մա կեր պու թյուն նե րում մե ծա նում է տե ղե կու թյան ա ղա վա ղում նե րի հա վա նա կա նու
թյու նը, քա նի որ յու րա քան չյուր հա ջո րդ մա կար դակ կա րող է զտել տե ղե կու թյուն նե րը: 
Ուս տի կո մու նի կա ցի ա նե րի ա ռու մով չա փա զա նց է ա կան է, որ կա ռա վար ման կազ մա կեր
պա կան կա ռուց վա ծք նե րը լի նեն, որ քան հնա րա վոր է, հա րթ:

 Հաշ վի առ նե լով կո մու նի կա ցի ա նե րի նշ ված հնա րա վոր ար գե լք նե րը՝ յու րա քան չյուր ղե
կա վար դրա նց ար դյու նա վե տու թյան ա պա հով ման նպա տա կով պե տք է ձեռ նար կի հա մա
պա տաս խան մի ջո ցա ռում ներ: Ստո րև ներ կայաց վում է մի քա նի խոր հուրդ ղե կա վա րին:

Գծապատկեր 7.8.2. Հաղորդակցման կառավարման առանձնահատկությունները

Ինչպես է 
հաճախորդը 

բացատրեց այն

Ինչպես է նա 
խագծի փաստա

թղթավորվել

Ինչպես է նա
խագծի ղեկավար 

հասկացել այն

Ինչ գործո
ղություններ են 

տեղադրվել

Ինչպես է 
վերլուծաբանը 

մշակել այն

Ինչի համար է 
հաճախորդը 

վճարել

Ինչպես է 
ծրագրավորող 

գրել այն

Ինչպես են ծրա գրի 
իրականացմանը 

աջակցել

Ինչպես է 
խորհրդատուն 
նկարագրել այն

Ինչ էր 
հաճախորդին 

իրոք անհրաժեշտ
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Խորհուրդ կառավարչին

 � Կարգավորեք տեղեկատվական հոսքերը։ 
 � Ապահովեք անկաշկանդ վերընթաց կոմունիկացիոն հոսքեր։
 � Հստակեցրեք տեղեկությունների նկատմամբ ձեր, գործընկերների և ենթակաների 

պահանջները։
 � Գնահատեք բոլոր տեղեկատվական պահանջմունքների որակական ու քա նա կական 

կողմերը և հստակ սահմանեք դրանց ծավալը, տեսակները և պարբերականությունը:

@ Վարժու թյուն: «Կու բիկ ներ»

7.9. Կա ռա վար չա կան (ադ մի նի ստ րա տիվ)  ծախ սե րի հաշ վար կը 

 Կա ռա վար չա կան ծախ սե րի հաշ վա րկն ան հրա ժե շտ է կազ մա կեր պու թյան ադ մի նի
ստ րա տիվվար չա կան գոր ծըն թա ցը կա ռա վա րե լու հա մա ր։ Ե թե կազ մա կեր պու թյան կա
ռա վար չա կան ծախ սե րը գե րա զան ցում են կազ մա կեր պու թյան հա սույ թի 5%ը, ա պա այն 
յու րա տե սակ ազ դակ է հու շե լու հա մար, որ կազ մա կեր պու թյու նը պե տք է լուրջ ու սում
նա սի րու թյուն ներ և հե տա զո տու թյուն ներ ի րա կա նաց նի իր ֆի նան սա կան հոս քե րը ճի
շտ կա ռա վա րե լու նպա տա կո վ։ Ադ մի նի ստ րա տիվ ծախ սե րը վե րա հս կե լիս ան հրա ժե շտ է 
հնա րա վո րի նս կր ճա տել դրա նք, քա նի որ թեև այս ծախ սե րն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված 
չեն ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի հետ, սա կայն ու նեն բա ցա սա կան մի տում. այն է՝ դրա
նց ա վե լա ցու մը, չնայած հնա րա վոր է՝ կազ մա կեր պու թյան դրա մա կան մուտ քե րը կտ րուկ 
նվա զել են։ 

 Կա ռա վար չա կան (ադ մի նի ստ րա տիվ) ծախ սե րի թվին են պատ կա նում.
 �  կա ռա վար չա կան ան ձնա կազ մի աշ խա տա վար ձի ծախ սե րը,
 �  սո ցի ա լա կան վճար ման ծախ սե րը,
 �  մար քե թին գային ծախ սե րը,
 � գ րա սե նյա կային ծախ սե րը, 
 � ադ մի նի ստ րա տիվ գույ քի մաշ վա ծու թյու նը,
 � ս պա սա րկ ման ծախ սե րը,
 �  կո մու նալ ծախ սե րը:

 
Ի նք նագ նա հատ ման հար ցեր 
1. Ին չո ՞վ են տար բեր վում « ղե կա վա րի» և « կա ռա վար չի»  դե րե րը։ 
2. Ի նչ պե ՞ս բա րձ րաց նել կո մու նի կա ցի ա նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը թի մի 

ներ սում։ 
3. Ո ՞ր կազ մա կեր պա կան կա ռուց վա ծքն է ա ռա վե լա պես հա մա պա տաս խա

նում ՓՄՁ գոր ծու նե ու թյան հա մար, և ին չո ՞ւ։ 
4. Ին չո ՞վ են տար բեր վում ՍՊԸ և Ա/Ձ կազ մա կեր պաի րա վա կան ձևե րը։ 
5. Ի նչ պի սի՞ շա հա դրդ ման տե սակ նե րի եք ծա նոթ, և ո րո ՞նք են ա ռա վել ար

դյու նա վե տ։
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Թեմա 8. ԳԾ – ԱՐ ՏԱԴ ՐԱ ԿԱՆ ՊԼԱ Ն

  Թե մայի նպա տա կը: Այս գլ խում ներ կայաց ված են ԳԾի ար տադ րա կան պլա նի կա զմ
ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Պար զա բան ված են այն պի սի հիմ նա րար հաս կա ցու թյուն
ներ, ինչ պի սիք են ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի պլա նա վո րու մը, ար տադ րու թյան ար դյու նա
վե տու թյու նը, ինք նար ժե քի հաշ վա րկ ման ե ղա նակ նե րը, ռե սուրս նե րի խնայո ղու թյու նը։ 

8.1. Ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի պլա նա վոր ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը

Յու րա քան չյուր ԳԾի ան բա ժա նե լի մա սն է ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի պլա նա վո րու
մը, որ տեղ նկա րա գր վում են ըն կե րու թյան ար տադ րա կան կամ այլ աշ խա տան քային գոր
ծըն թաց նե րը: Այս տեղ ան հրա ժե շտ է դի տար կել բո լոր այն հար ցե րը, ո րո նք առնչ վում են 
ար տադ րա կան տա րա ծք նե րին, դրա նց դա սա վո րու թյա նը, սար քա վո րում նե րին և ան ձնա
կազ մին: Անհ րա ժե շտ է ան դրա դառ նալ նաև ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի տե ղա կայ մա
նը և գոր ծիք նե րի, սար քա վո րում նե րի, ինչ պես նաև աշ խա տան քի տե ղի դա սա վո րու թյա նն 
առնչ վող հար ցե րին: Այս հատ վա ծում պե տք է ու սում նա սիր վեն և նշ վեն մա տա կա րար ման 
ժամ կետ նե րը, հիմ նա կան մա տա կա րար նե րը, նաև, թե որ քան ա րագ ըն կե րու թյու նը կկա
րո ղա նա  կր ճա տել կամ ա վե լաց նել ար տա դր վող ապ րա նք նե րի, մա տուց վող ծա ռայու թյուն
նե րի ծա վալ նե րը: Ար տադ րա կան պլա նի կար ևոր մաս է կազ մում նաև ըն կե րու թյան կող մից 
ար տադ րա կան բո լոր փու լե րում ի րա կա նաց վող ո րա կի հս կո ղու թյու նը: 

ԳԾի այս բաժ նի հիմ նա կան նպա տա կն ըն կե րու թյան կող մից ար տադ րա կան այս 
կամ այն գոր ծըն թա ցի, սար քա վո րում նե րի ընտ րու թյան ձևա կեր պումն ու հա մա պա տաս
խան փաս տա րկ նե րով դրա նց հիմ նա վո րումն է: 

Ի՞ նչ է ար տադ րու թյու նը:  Ցան կա ցած կազ մա կեր պու թյուն ա վե լաց ված ար ժեք է ստեղ
ծում ար տադ րու թյան մի ջո ցով: Իսկ ի՞նչ է այն ի րե նից ներ կայաց նում: Ար տադ րու թյու նը  
մուտ քային տա րա տե սակ ռե սուրս նե րի (անձ նա կա զմ, տեխ նո լո գի ա ներ, կա պի տալ, սար
քա վո րում ներ, նյու թեր և տե ղե կատ վու թյուն) փո խա կե րպ ման գոր ծըն թա ցն է, ո րի ար
դյուն քում ստաց վում են նոր ապ րա նք ներ և ծա ռայու թյուն ներ (տե ՛ս գծա պատ կեր  8.1.1): 

Արդյունք 
• Ապրանքներ
• Ծառա
• յություններ

Մուտքագրվող ռեսուրսներ
• Անձնակազմ
• Տեխնոլոգիա Կապիտալ
• Սարքավորում
• Նյութեր
• Տեղեկություն

Փոխակերպման
գործընթաց 

 Գ ծա պատ կեր  8.1.1. Ար տադ րա կան գոր ծըն թա ց 

Ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի պլա նա վոր ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը:  Ար տադ
րա կան գոր ծըն թա ցի պլա նա վո րու մը թույլ է տա լիս հաշ վար կել և կան խա տե սել ար տադ
րա կան գոր ծըն թա ցի նպա տակ նե րն ու փու լե րը, այն պի սի փո փո խու թյուն նե րի լույ սի ներ
քո,  ինչ պի սիք են ապ րան քա տե սա կա նու ընդ լայ նու մը, նոր ար տադ րա տե սակ նե րի  կամ 
ծա ռայու թյուն նե րի նե րդ րու մը, նոր մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, առ կա աշ խա տան քային հա
մա կար գի թույլ կող մե րի վե րա ցու մը և այլն: 
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Ժա մա նա կա կից մե նե ջեր նե րը, կա ռա վա րիչ նե րը ստիպ ված են լու ծել չա փա զա նց 
դժվար խն դիր ներ. նրա նք պե տք է պլա նա վո րեն ի րե նց կազ մա կեր պու թյուն նե րի գոր ծու
նե ու թյու նը բա րդ և չա փա զա նց ա րագ փո փոխ վող ար տա քին մի ջա վայ րի պայ ման նե րում: 
Այս ա ռու մով կար ևո րա գույն և ա ռաջ նա հե րթ խն դի րը կազ մա կեր պու թյան ճկու նու թյու նը 
բա րձ րաց նե լն է, ա ռա նց ո րի ժա մա նա կա կից, մշ տա պես փո փոխ վող գոր ծա րար աշ խար
հում հնա րա վոր չէ հա ջո ղու թյան հաս նել: 

Այս պի սո վ՝ ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցը պլա նա վո րե լիս ըն կե րու թյու նը պե տք է սահ
մա նի, թե կո նկ րետ ինչ ե ղա նա կով են ար տա դր վե լու իր ապ րա նք նե րն ու ծա ռայու թյուն
նե րը, ման րա կր կիտ վեր լու ծի և գնա հա տի ար տադ րա կան այն մե թոդ նե րն ու տեխ նո լո գի
ա նե րը, ո րո նց վեր ջի նս տի րա պե տում է՝ ընտ րու թյուն կա տա րե լով հօ գուտ նրա նց, ո րո նք 
կա րող են ա ռա վե լա գույնս նպաս տել ար տադ րա կան նպա տակ նե րի ի րա գո րծ մա նը:

 Օ րի նակ, ռես տո րա նային բիզ նես սկ սե լո վ՝ ըն կե րու թյու նը պե տք է ո րո շի՝ իր գոր ծու
նե ու թյու նը ծա վա լի որ պես ա րագ սնն դի մա տուց ման կե ՞տ,  թե՞  որ պես բա րձ րա կա րգ՝ 
« լյուքս» կար գի ռես տո րան, որն ա ռա ջար կում է հա տըն տիր ճա շա տե սակ ներ: Իր ար
տադ րա կան գոր ծըն թա ցը պլա նա վո րե լիս ըն կե րու թյու նը պե տք է պա տաս խա նի մի շա
րք ա ռա նց քային հար ցե րի, ո րոն ցով  և կպայ մա նա վոր վի ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի 
վերջնա կան ընտ րու թյու նը:

 Ի՞նչ տեխ նո լո գի ա է կի րառ վե լու վեր ջի նիս կող մից. Ստան դա ՞րտ, թե՞ ան հա տա կան: 
Որ քա նո ՞վ ավ տո մա տաց ված կլի նի ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցը: 

Ի ՞նչն է ա ռա վել կար ևոր ըն կե րու թյան հա մար. Ար դյու նա վե տությո ՞ւ նը, թե՞ ար տադ րա
կան հա մա կար գի ճկու նու թյու նը: 

Անտառ Անտառանյութի 
պահեստ (բազա) Կեղեվահան հաստոց

Նրբատախտակների 
մշակման/կտրատման 

հաստոց 

Նրբատախտակի 
հղկում

Նրբատախտակների 
բաժանված կոճղեր 

Սոսնձապատում

Նրբատախտակի 
չորացում

Հղկում/ծլեպներից 
մաքրում

Սառեցումով մամլում

Հղկաթղթով 
մշակում

Տեսակավորում եվ 
փաթեթավորում 

Տաքացումով մամլում
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Օրինակ՝  Խաղող

Հումքի ձեռք բերում և 
պահեստավորում

Հումքի ճզմում

Պահեստավորված արկղե րով 
գինի

.... և այլն

Պատրաստի արտադրանքի 
պահեստավորում

Հիմնական հումք

Արտադրական 
գործընթացները 

(քայլեր)

Վերջնական 
ցանկալի արդյունք

Գծապատկեր 8.1.2. Ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի սխե մա տիկ պատ կեր նե րը ԳԾում

Ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի գոր ծա րկ ման պլա նա վո րու մը: Դի ցուք, ABC ըն կե
րու թյու նը ո րո շել է ար տադ րել խո տհն ձիչ ներ: Շու կայի հա մա կող մա նի հե տա զո տու թյան և 
վեր լու ծու թյան  մի ջո ցով ո րոշ վում է, որ սպա ռող նե րի շր ջա նում ա ռա վել մեծ պա հան ջա րկ 
ու նեն մի ջին կար գի գոր ծիք նե րը: Այս պի սով` ըն կե րու թյա նը հայտ նի է, թե ինչ պե տք է ար
տադ րել: Այ նու հե տև ան հրա ժե շտ է ո րո շել, թե ինչ քա նա կու թյա մբ  խո տհձ նիչ ներ պե տք է 
ար տա դր վեն, այ սի նքն՝ ընտր ված տե սա կի քա նի խո տհն ձիչ է պե տք ար տադ րել կո նկ րետ 
ժա մա նա կա հատ վա ծում: Հե նց այդ ո րո շու մից էլ կախ ված է ար տադ րա կան հզո րու թյուն
նե րի գոր ծա րկ ման պլա նա վոր ման հետ կապ ված այլ խն դիր նե րի կար գա վո րու մը: 

Ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի գոր ծա րկ ման պլա նա վո րու մը հի մն վում է ա պա գա 
պա հան ջար կի կան խա տե սում նե րի վրա, ո րո նք և հիմ նա վո րում են ար տադ րու թյան ծա
վալ նե րի պա հան ջար կը: Օ րի նակ, ե թե ABC ըն կե րու թյունն ար տադ րում է  մի այն մեկ տե
սա կի խո տհն ձիչ, ո րը պլա նա վո րում է վա ճա ռել մի ջի նում 30 000 դրա մով, և նա խա տե սում  
է,  որ ա ռա ջին տար վա ըն թաց քում վա ճառ քի ծա վալ նե րը կհաս նեն 30 մի լի ոն դրա մի, 
ա պա ան հրա ժե շտ կլի նի ա պա հո վել ար տադ րա կան հզո րու թյուն ներ, ո րո նք հնա րա վո
րու թյուն կտան ար տադ րել  տա րե կան 1 000 խո տհն ձիչ (30 000 х 1 000 = 30 000 000 դրամ): 
Այս ե ղա նա կով սահ ման վում են ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե րի գոր ծա րկ ման նկատ մա
մբ ֆի զի կա կան պա հա նջ նե րը: Ե թե ABC ըն կե րու թյու նը թո ղար կի մի ան գա մից մի քա նի 
տե սա կի խո տհն ձիչ ներ, ինչ պես նաև այլ գոր ծիք ներ ու պա րա գա ներ, ա պա պա րզ է, որ 
այդ դեպ քում հաշ վար կը շատ ա վե լի բա րդ կլի նի: 

 Սար քա վո րում նե րի դա սա վո րու թյան պլա նա վո րու մը: ԳԾի՝ ար տադ րու թյա նը վե րա
բե րող հատ վա ծը մշա կե լիս ռազ մա վա րա կան վեր ջին ո րո շու մը վե րա բե րում է սար քա վո
րում նե րի, գոր ծիք նե րի և աշ խա տան քային տե ղե րի օպ տի մալ ընտ րու թյա նը և դա սա վո
րու թյա նը: Տվյալ պա րա գայում նպա տա կն  այն պի սի դա սա վո րու թյունն է, ո րը կե րաշ խա
վո րի ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի ա ռա վե լա գույն ար դյու նա վե տու թյու նը և կա պա հո վի 
ան ձնա կազ մի, իսկ հա ճախ նաև սպա ռող նե րի հա մար դրա նց օգ տա գո րծ ման ա ռա վե լա
գույն հար մա րա վե տու թյու նը: 

Սար քա վո րում նե րի դա սա վո րու թյան պլա նա վո րումն սկս վում է այդ նպա տա կի հա
մար պա հա նջ վող տա րած քի գնա հա տու մից: Այս փու լում ըն կե րու թյու նը պե տք է սահ մա
նի,  թե ար տադ րա կան ինչ տա րա ծք ներ, գոր ծիք նե րի և սար քա վո րում նե րի հա մար նա
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խա տես ված ինչ պա հա սե նյակ ներ, պա հե ստ ներ, ար հես տա նոց ներ, հա նգս տի սե նյակ ներ, 
գրա սե նյակ ներ և այլ տա րա ծք ներ ան հրա ժե շտ կլի նեն ար տադ րա կան բնա կա նոն գոր
ծըն թա ցն ա պա հո վե լու հա մար:  Այ նու հետ, ար դեն իսկ գոյու թյուն ու նե ցող ար տադ րա կան 
պլան նե րի հի ման վրա ըն կե րու թյու նը կա րող է դի տար կել սար քա վո րում նե րի ընդ հա նուր 
ուր վագ ծի  (կոն ֆի գու րա ցի այի) և դա սա վո րու թյան  զա նա զան տար բե րակ նե ր՝  գնա հա
տե լով դրա նք ար տադ րա կան ար դյու նա վե տու թյան տե սան կյու նից:  Տվյալ դեպ քում ո րո
շում կայաց նե լու հար ցում ըն կե րու թյա նն օգ նու թյան են գա լիս տա րա տե սակ գոր ծիք ներ 
ու մե թոդ նե ր՝ ա մե նա պա րզ  պլան նե րից ու քար տեզ նե րից մի նչև բա րդ հա մա կա րգ չային 
ծրագ րեր, ո րո նք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում մշա կել հս կայա կան ծա վա լի փո փո խա
կան ցու ցա նիշ ներ և տպագ րել հաս տոց նե րի,  գոր ծիք նե րի ու այլ սար քա վո րում նե րի դա
սա վո րու թյան զա նա զան տար բե րակ ներ: 

Նյու թա ծախ սի պլա նա վո րու մը: Հս տա կեց նե լով, թե կո նկ րետ ո՛ր տե սա կի ապ րա նք
ներ են ար տա դր վե լու, և ի՛նչ ծա ռայու թյուն ներ են մա տուց վե լու՝ ըն կե րու թյու նը պե տք է 
ի րա կա նաց նի դրան ցից յու րա քան չյու րի մա սով վեր լու ծու թյուն և հնա րա վո րի նս հս տակ 
սահ մա նի հում քի, նյու թե րի հա մալ րող  պա րա գա նե րի պա հան ջար կը: Նյու թե րի պա հան
ջար կի պլա նա վո րումն ընդ հա նուր պլա նա վոր ման ընդ լայն ված գա ղա փա րն է, ո րը նե րա
ռում է մո դե լա վոր ման տար րեր և ի րա վի ճա կից կախ ված ի րա դար ձու թյուն նե րի զար գաց
ման տար բեր սցե նար նե րի մշակ ման հնա րա վո րու թյուն:  Օգտ վե լով այս գա ղա փա րի ց՝ 
ըն կե րու թյու նը կա րող է կազ մել վե րջ նա կան (կամ ի րաց վող) ար դյուն քի ար տա դր ման հա
մար ան հրա ժե շտ նյու թե րի  պա հան ջագ րե րի հս տակ գրա ֆի կը: Հա մա կա րգ չային ծրագ
րե րի շնոր հիվ ժա մա նա կա կից մե նե ջեր նե րը հնա րա վո րու թյուն են ստա ցել ման րա կր կիտ 
վեր լու ծե լու ի րե նց ապ րա նք նե րի ու ծա ռայու թյուն նե րի տեխ նի կա կան բնու թագ րե րը, ինչ
պես նաև հս տակ սահ մա նե լու այն բո լոր նյու թե րը, հա մալ րող պա րա գա նե րը և հում քը, 
ինչն ան հրա ժե շտ է ապ րան քի ար տադ րու թյան կամ ծա ռայու թյան մա տուց ման հա մար: 
Նշ ված կար ևո րա գույն տե ղե կատ վու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում մե նե ջեր նե րին 
ո րո շե լու պա հես տում առ կա յու րա քան չյուր դե տա լի քա նա կու թյու նը, հետ ևա բար նաև 
հաշ վար կե լու, թե որ քան ժա մա նա կով է ըն կե րու թյունն ա պա հով ված նյու թա կան պա շար
նե րով, և երբ է նա խա տես վում հա ջո րդ պատ վե րը: 

Ար տադ րու թյան պլա նա վոր ման գոր ծիք նե րը: Ար տադ րա կան պլան նե րի կա զմ ման 
և ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյան բա րձ րաց ման գոր ծում է ա կան նշա
նա կու թյուն ու նի այն գոր ծի քա կազ մը, ո րո նց շնոր հիվ ըն կե րու թյու նը կա րող է ոչ մի այն 
է ա պես բա րձ րաց նել տվյալ գոր ծըն թա ցի ար դյու նա վե տու թյու նը, այլ նաև ԳԾում ներ
կայաց նել իր ա պա գա ար տադ րա կան գոր ծու նե ու թյան հս տակ ու ամ բող ջա կան ծրա գի րը: 
Հիմ նա կա նում տվյալ գոր ծըն թա ցի պլա նա վոր ման հա մար կի րառ վում է Գան տի ա ղյու
սա կը, ո րը ներ կայաց ված է ԳԾի կա ռա վար ման պլա նում (գծ. 7.6.1):

9.1.4. Ար տադ րու թյան վե րա հս կո ղու թյուն

Ցան կա ցած ԳԾի շր ջա նա կում ներ կայաց վող ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի կար ևոր բա
ղադ րիչ է հան դի սա նում ըն կե րու թյան կող մից ար տադ րա կան հա մա կար գի վե րա հս կո ղու
թյան նկա րագ րու թյու նը, մաս նա վո րա պե ս՝ այն պի սի տար րե րի նկատ մա մբ ի րա կա նաց վող 
հս կո ղու թյան, ինչ պի սիք են ծախ սե րը, գնում նե րը, տեխ նի կա կան սպա սար կու մը և ո րա կը: 

Ո րա կի վե րա հս կո ղու թյու նը հա մա լիր ծրա գիր է, ո րի կե նտ րո նում սպա ռո ղն է: Այն 
նպա տա կաուղղ ված է ըն կե րու թյան ար տադ րա կան գոր ծըն թաց նե րի, ինչ պես նաև վեր ջի
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նիս կող մից ար տա դր վող ապ րա նք նե րի ու մա տուց վող ծա ռայու թյուն նե րի ո րա կի կայուն 
բա րե լավ մա նը: ԳԾի ՝ ար տադ րու թյա նը վե րա բե րող հատ վա ծում ան հրա ժե շտ է նշել, թե 
ինչ պես է ըն կե րու թյու նը նա խա տե սում ի րա կա նաց նել ո րա կի վե րա հս կո ղու թյու նը: 

Նշ ված գոր ծու նե ու թյու նը են թադ րում է ար տա դր վող ապ րա նք նե րի ո րա կի մշ տա կան 
վե րա հս կո ղու թյուն, որ պես զի դրա նք ան շե ղո րեն հա մա պա տաս խա նեն սահ ման ված չա
փա նիշ նե րին: Ո րա կի վե րա հս կո ղու թյունն ան հրա ժե շտ է ի րա կա նաց նել մի քա նի ան գա մ՝ 
սկ սե լով մուտ քային ռե սուրս նե րի ա ռաջ նային մուտ քագ րու մից: Այս գոր ծու նե ու թյու նը պե
տք է շա րու նակ վի ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի ողջ ըն թաց քում և ա վա րտ վի ապ րա նք նե
րի և ծա ռայու թյուն նե րի ո րա կի վե րա հս կո ղու թյա մբ՝ ար տադ րա կան հա մա կար գից դրա նց 
դուրս գա լու պա հին: Նշ ված գոր ծըն թա ցը նա խա տե սում է նաև ո րա կի գնա հա տում՝ վե
րա փոխ ման մի ջան կյալ հատ ված նե րում: Ակն հայտ է, որ քան շուտ հայտ նա բեր վի խո տա
նը, վեր հան վեն ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի ա նար դյու նա վետ կամ ա վե լո րդ տար րե րը, 
այն քան ա վե լի քիչ  մի ջոց ներ կպա հա նջ վեն ի րա վի ճա կը շտ կե լու հա մար:

 Ի նչ պես չա փել ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու
թյու նը :

Ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը ստաց
ված ար դյուն քի՝ ար տադ րան քի, ծա ռայու թյուն նե
րի և  ծա խս վող աշ խա տա ժա մա նա կի ու մի ջոց նե րի 
հա րա բե րակ ցու թյունն է: Ըն դուն ված է տն տե սա պես 
ար դյու նա վետ հա մա րել ար տադ րու թյան այն մե թո
դը, ո րի դեպ քում ըն կե րու թյու նը չի կա րող ա վե լաց նել 
ապ րա նք նե րի ար տադ րու թյու նը՝ ա ռա նց ա վե լաց նե
լու ռե սուրս նե րին առնչ վող ծախ սե րը, միև նույն ժա
մա նակ չի կա րող ա պա հո վել ար տադ րու թյան նույն 
ծա վալ նե րը՝ օգ տա գոր ծե լով միև նույն տե սա կի ա վե լի 

քիչ քա նա կու թյա մբ ռե սուրս նե ր՝ խու սա փե լով այլ ռե սուրս նե րին առնչ վող ծախ սե րի ա ճից: 
Ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը ձևա վոր վում է գոր ծող բո լոր ձեռ նար կու թյուն

նե րի ար դյու նա վե տու թյան ար դյուն քում: Ձեռ նար կու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը բնու թա
գր վում է ապ րան քի կամ ծա ռայու թյան ար տադ րու թյա մբ՝ նվա զա գույն ծախ սե րով: Այն 
ար տա հայտ վում է ա ռա վե լա գույն ծա վա լով ըն դու նե լի ո րա կի ապ րա նք ներ թո ղար կե լու և 
այդ ար տադ րան քը նվա զա գույն ծախ սե րով ի րաց նե լու կա րո ղու թյա մբ: Ձեռ նար կու թյան 
տն տե սա կան ար դյու նա վե տու թյու նը, ի տար բե րու թյուն դրա տեխ նի կա կան ար դյու նա վե
տու թյան, կախ ված է  շու կայի պա հան ջար կին և սպա ռող նե րի պա հա նջ նե րին ապ րան քի 
հա մա պա տաս խա նու թյու նից: 

Ար տադ րու թյան ժա մա նա կա կից աս պե կտ նե րը: 
ԳԾի՝ ար տադ րու թյա նն առնչ վող հատ վա ծը մշա կե լիս ան հրա ժե շտ է հի շել ար տադ րա

կան ո լոր տի ար դի ի րո ղու թյուն նե րի մա սին: Այ սօր ըն կե րու թյուն նե րը ստիպ ված են լու ծել մի 
շա րք չա փա զա նց բա րդ խն դիր նե ր՝ կապ ված ար տադ րո ղա կա նու թյան բա րձ րաց ման հետ: 
Վեր ջին նե րս պե տք է ձգ տեն ա ռա վե լա գույնս օգտ վել ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գի ա նե րի 
ա ռա վե լու թյուն նե րից, պե տք է ջան քեր գոր ծադ րեն TQM (Total Quality Management – ո րա կի 
ընդ հա նուր կա ռա վա րում) հայե ցա կար գը նե րդ նե լու, ի րե նց ար տադ րա նքն ISO 9000 հա մա
պա տաս խա նու թյան հա վաս տագ րի մի ջո ցով հա վաս տագ րե լու ուղ ղու թյա մբ: Վեր ջին նե րս 
ստիպ ված են նաև շա րու նա կա բար կր ճա տել  ապ րան քա նյու թային պա շար նե րը, ձևա վո րել 
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գոր ծըն կե րային հա րա բե րու թյուն ներ մա տա կա րար նե րի հետ, հաս նել մր ցակ ցային ա ռա
վե լու թյա ն՝ ճկու նու թյան ու պա հան ջար կի փո փո խու թյուն նե րին ա րագ ար ձա գան քե լու ու
նա կու թյան շնոր հիվ  և այլն: Ուս տի ըն կե րու թյունն իր ԳԾում  պե տք է ար տա ցո լի նաև, թե 
ինչ պես է ի րա կա նաց նե լու  իր առջև դր ված վե րոն շյալ բո լոր խն դիր նե րը: 

Տեխ նո լո գի ա նե ր:
Ս պա ռո ղա կան շու կա նե րի մեծ  մա սում ա նը նդ հատ ուժգ նա ցող մր ցակ ցու թյունն ստի

պում է ար տադ րող նե րին ա վե լի ու ա վե լի բա րձ րո րակ ապ րա նք ներ մա տա կա րա րել սպա
ռող նե րին հնա րա վո րի նս ցա ծր գնո վ՝  միև նույն ժա մա նակ կր ճա տե լով դրա նց շու կայա
հան ման ժամ կետ նե րը: Նոր ապ րան քա տե սակ նե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցի ա րա գաց մա
նը նպաս տում է եր կու գոր ծոն. մշակ ման փու լը կր ճա տե լու ըն կե րու թյան մտադ րու թյու նը 
և նոր տեխ նո լո գի ա նե րին ուղղ ված նե րդ րում նե րի ար դյու նա վե տու թյու նը: 

Ժա մա նա կա կից ըն կե րու թյուն նե րի ար դյու նա վետ գոր ծու նե ու թյան կար ևո րա գույն 
պայ ման նե րից է տեխ նո լո գի ա նե րի ա նը նդ մեջ ար դի ա կա նա ցու մը, ո րի մի ջո ցով նե րդր վող 
հում քի հոս քը վե րա փոխ վում է պատ րաս տի ապ րա նք նե րի չը նդ միջ վող ար տադ րու թյան: 
Հիմ նա կան տեխ նո լո գի ա կան փո փո խու թյուն նե րը են թադ րում են ար տադ րու թյան ավ տո
մա տա ցում, ին չի մա սին ար դեն խո սել ենք վեր ևում, ինչ պես նաև նոր սար քա վո րում նե րի, 
գոր ծիք նե րի կամ աշ խա տան քային մե թոդ նե րի նե րդ րում և հա մա կա րգ չայ նա ցում:

Ճ կու նու թյու նը՝ որ պես մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն 
Ար տադ րա կան ճկուն հա մա կար գե րի բա ցա ռիկ ա ռա վե լու թյուն նե րից է ավ տո մա տաց

ված նա խա գծ ման, ին ժե նե րա կո նստ րուկ տո րա կան նա խա գծ ման և բուն ար տադ րու թյան 
գոր ծըն թաց նե րի մի ա վո րու մը, ին չի շնոր հիվ գոր ծա րան նե րը կա րող են ար տադ րել ոչ մեծ 
ծա վալ նե րով, պատ վե րով ար տա դր վող ապ րա նք նե րի խմ բա քա նակ այն գնով, ո րը նախ
կի նում հնա րա վոր կլի ներ ա պա հո վել մի այն զա նգ վա ծային ար տադ րու թյան պայ ման նե
րում:  

Ճ կուն ար տադ րա կան հա մա կար գե րի օգ տա գո րծ ման ար դյուն քում ծա վա լի հաշ վին 
տն տես մա նը փո խա րի նե լու է գա լիս տե սա կա նու բազ մա զա նու թյան մի ջո ցով ա պա հով
վող տն տե սու մը: Ըն կե րու թյունն այլևս ստիպ ված չէ ար տադ րել հա զա րա վոր նույ նան ման 
ապ րա նք նե ր՝ կր ճա տե լու հա մար մի ա վոր   ծախ սե րը:  Նոր ապ րան քի ար տադ րու թյա նն 
ան ցնե լու հա մար կա րիք չկա փո խել հաս տոց նե րն ու սար քա վո րում նե րը, ան հրա ժե շտ է 
ըն դա մե նը փո փո խու թյուն ներ կա տա րել հա մա կա րգ չային ծրագ րում: 

Ա րա գու թյու նը՝ որ պես մր ցակ ցային ա ռա վե լու թյուն
 Հայտ նի է, որ այն ըն կե րու թյու նը, որն ու նակ է  ա րագ սպառ ման շու կա դուրս բե րել 

նոր ապ րա նք ներ ու ծա ռայու թյուն ներ, ի րեն ա պա հո վում է է ա կան մր ցակ ցային ա ռա վե
լու թյուն նե րով: Սպա ռող նե րը նա խը նտ րու թյու նը տա լիս են այս կամ այն ըն կե րու թյա նը 
ոչ մի այն այն պատ ճա ռով, որ վեր ջի նիս կող մից ա ռա ջա րկ վող ապ րա նք նե րը կամ ծա
ռայու թյուն նե րը մատ չե լի են, ու նեն ինք նա տիպ դի զայն, ա ռա նձ նա նում են բա րձր ո րա կով, 
այլև հա ճախ այն պատ ճա ռով, որ բա րձր են գնա հա տում տվյալ ապ րան քը հնա րա վո րի նս 
ա րագ ձե ռք բե րե լու հնա րա վո րու թյու նը: Կա րե լի է թվար կել բազ մա թիվ ըն կե րու թյուն ներ, 
ո րո նք զգա լի հա ջո ղու թյուն ներ են ար ձա նագ րել ապ րա նք նե րի ու ծա ռայու թյուն նե րի նա
խա գծ ման և ար տադ րու թյան ժամ կետ նե րը կր ճա տե լու շնոր հիվ: Ար տադ րա կան գոր ծըն
թա ցի ա րա գաց ման և մր ցա կից նե րի վրա ճնշ ման ուժգ նաց ման նպա տա կով շատ ըն կե րու
թյուն ներ փոր ձում են կր ճա տել բյու րոկ րա տա կան սահ մա նա փա կում նե րը և պար զեց նել 
ի րե նց կազ մա կեր պաի րա վա կան կա ռուց ված քը. ստեղ ծում են մի աս նա կան  բազ մա գոր
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ծա ռու թային աշ խա տան քային խմ բեր, վե րա կազ մա վո րում են ի րաց ման կա ռուց ված քը, 
գոր ծի են դնում JIT (Just in time – ճի շտ ժա մա նա կին) մե թո դը և CIM (Common Information 
Model – ընդ հա նուր տե ղե կատ վա կան մո դել) հա մա կար գե րը, կի րա ռում ար տադ րա կան 
ճկուն հա մա կար գեր և այլն: Եվ այս ա մե նը պե տք է ար տա ցոլ վի ար տադ րա կան պլա նում՝ 
նշե լով  ապ րա նք նե րի ու ծա ռայու թյուն նե րի շու կա դուրս բեր ման գոր ծըն թա ցն ա րա գաց
նե լու  հնա րա վո րու թյուն նե րը:

@ Վարժու թյուն:  « Բա բե լո նյան աշ տա րա կի կա ռու ցում»

@ Վարժու թյուն:  «Նր բաբ լիթ ներ մա տու ցող կազ մա կեր պու թյան նա խագ ծում»

8.2. Ոչ ապ րան քային ար դյուն քի հայե ցա կար գի ներ կայա ցում շա հու թա բեր և ռե
սուր սար դյու նա վետ  հա մա կար գե րի նե րդր ման հա մա տե քս տում (ProReMaS 
Concept)

Գ ծա պատ կեր  8.2.1. Ոչ ապրանքային արդյունք

 Ոչ ապ րան քային ար դյունք նե րի և դրա նց առնչ վող ծախ քե րի տե սակ ներ են՝
 �  ցած րո րակ հում քը,
 �  ծա խս վող նյու թե րը,
 �  խո տա նը և լրա ցու ցիչ վե րամ շակ ման ծախ սե րը,
 �  թա փոն նե րը (կո շտ, հե ղուկ, թու նա վոր, ոչ թու նա վոր),
 �  կեղ տաջ րե րը (ծա վա լը, աղ տոտ վա ծու թյան աս տի ճա նը, ամ բո ղջ ջու րը, ո րը չի պա
րու նակ վում վե րջ նա կան ապ րան քում), 

 � է ներ գի ան (ո րը չի պա րու նակ վում վե րջ նա կան ապ րան քում, օր.՝ ա ծուխ, գո լոր շի, 
է լե կտ րա կա նու թյուն, նա վթ, դի զել, վա ռե լա նյութ, սպառ ված ջեր մու թյուն), 

 � ար տա նե տում նե րը մթ նո լո րտ (մաս նա վո րա պե ս՝ ջեր մո ցային գա զե րի, նե րա ռյալ` 
աղ մու կը և հո տե րը), 
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 � կո րուստ նե րը՝ պա հես տա վո րե լու ըն թաց քում,
 �  կո րուստ նե րը՝ նյու թե րը նա խա պատ րաս տե լիս և տե ղա փո խե լիս (ներ քին, ար տա
քին),

 �  փա թե թա վոր ման նյու թեր (բա ցա ռու թյա մբ օ ծա նե լի քը կամ նմա նա տիպ ապ րա նք
նե րի փա թե թա վո րու մը, ո րո նք ապ րան քի մաս են կազ մում),

 �  հա ճա խո րդ նե րի կող մից գն ված ապ րան քը փո խա րի նե լու և վե րա դա րձ նե լու պա
հա նջ նե րը,

 �  կո րուստ նե րը՝ սար քա վո րում նե րի տեխ նի կա կան սպա սա րկ ման բա ցա կայու թյան 
հետ ևան քով,

 �  կո րուստ նե րը՝ դժ բա խտ պա տա հար նե րի կամ ա ռող ջա կան ու բնա պահ պա նա կան 
խն դիր նե րի հետ ևան քով:

 Վիր տուալ ոչ ապ րան քային ար դյունք նե րն են՝
 � լ րա ցու ցիչ մշակ ման գոր ծըն թա ցում նե րգ րավ ված ար տադ րա կան հզո րու թյուն նե
րը (այ լը նտ րան քային ար ժեք),

 �  հաս տոց նե րի/ սար քե րի պա րա պուր դը (ան սար քու թյան/ խա փան ման հետ ևան քով 
պա րա պուրդ)։

 Ջեր մո ցային գա զե րի ամ բո ղջ ար տա նե տում նե րը ոչ ապ րան քային ար դյունք են:

@ Վարժու թյուն: « Ծե րու նի Ֆրից» ռես տո րա նը 

8.3.  Ծախ սե րի տն տե սա կան բո վան դա կու թյու նը, տե սակ նե րը, դա սա կա րգ ման 
ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը 

 Ծախ սը հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նում տն տե սա կան օ գուտ նե րի նվա զումն է, ո րը 
տե ղի է ու նե նում ակ տիվ նե րի ար տա հոս քի կամ նվազ ման, պար տա վո րու թյուն նե րի ա ռա
ջաց ման կամ ա ճի ձևով, ին չը հան գեց նում է կա պի տա լի նվազ ման, բա ցա ռու թյա մբ մաս
նա կից նե րի մի ջև սե փա կան կա պի տա լի բա շխ ման հետ ևան քով դրա նվազ ման դեպ քի ։

Գոյու թյուն ու նի ծախ սե րի  տա րա տե սակ դա սա կար գում, ըստ ձեռ նար կու թյան գոր
ծու նե ու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի՝ ար տադ րու թյան կա ռա վար ման հա մա կար գում 
ա ռա նձ նաց վում են՝

 � մա տա կա րար մա նը և գնում նե րին առնչ վող ծախ սեր,
 � ար տադ րա կան ծախ սեր,
 � ա ռևտ րային և ի րաց ման ծախ սեր,
 �  կազ մա կեր պա կա ռա վար չա կան ծախ սեր: 

Ծախ սե րի տա րան ջա տումն ըստ գոր ծու նե ու թյան ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րի հնա
րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում պլա նա վոր ման և հաշ վառ ման ըն թաց քում ո րո շել նաև սե փա
կան նե րտն տե սա կան հաշ վառ ման ծա վալ նե րը: Նշ ված ստո րա բա ժա նում նե րում տն տե
սա կան հաշ վար կային սկզ բուն քով ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյան նկատ մա մբ ան մի ջա
կան վե րա հս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է ծախ սե րի հաշ վա րկ ման և դրա նց ընդ հան
րաց ման մի ջո ցո վ՝ ըստ նշ ված ծախ սե րի ա ռա ջաց ման կե տե րի (ծախ սային կե նտ րոն նե րի) 
և պա տաս խա նա տու մի ա վոր նե րի: 

Ը ստ ապ րան քի ար տադ րու թյան ըն թաց քում ու նե ցած տն տե սա կան դե րի (տեխ նի կա
կանտն տե սա կան նշա նա կու թյան)՝  ա ռա նձ նաց վում են հիմ նա կան և վե րա դիր ծախ սեր: 
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Հիմ նա կան են կոչ վում  այն ծախ սե րը, ո րո նք ան մի ջա կա նո րեն կապ ված են ար տադ
րու թյան տեխ նո լո գի ա կան գոր ծըն թա ցի հետ.  հումք, նյու թեր,  տեխ նո լո գի ա կան նպա
տակ նե րով սպառ վող վա ռե լիք և է ներ գի ա, ար տադ րու թյու նում նե րգ րավ ված ար տադ րա
կան բան վոր նե րի աշ խա տա վար ձե րի  ծախ սեր և այլն: 

Վե րա դիր ծախ սե րը գոյա նում են ար տադ րու թյան կազ մա կե րպ ման, սպա սա րկ ման և 
կա ռա վար ման մա սով: Դրա նք կա զմ ված են ընդ հա նուր ար տադ րա կան և գոր ծառ նա կան 
հա մա լիր ծախ սե րից: Նշ ված ծախ սե րի ծա վա լը կախ ված է ստո րա բա ժա նում նե րի, ար
տադ րա մա սե րի և ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման կա ռուց ված քից: 

Ը ստ ապ րան քի ինք նար ժե քում  նե րառ ման ե ղա նա կի՝ ա ռա նձ նաց վում են ուղ ղա կի և 
ա նուղ ղա կի ծախ սեր:  

Ուղ ղա կի ծախ սե րը կապ ված են կո նկ րետ տե սա կի ապ րան քի ար տադ րու թյան հետ 
և, հիմ նա կան փաս տա թղ թե րում զե տեղ ված տվյալ նե րի հի ման վրա, կա րող են ուղ ղա կի
ո րեն և ան մի ջա կա նո րեն վե րա գր վել նշ ված ապ րան քա տե սա կի ինք նար ժե քին: Դրա նք 
հում քի, հիմ նա կան նյու թե րի և աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րի վճար ման գծով կա
տար վող ծախ սե րն են: 

Ա նուղ ղա կի ծախ սե րը կապ ված են մի քա նի տե սա կի ապ րա նք նե րի ար տադ րու թյան 
հետ: Դրա նք վե րա բե րում են ար տադ րու թյան կա ռա վար մա նն ու սպա սա րկ մա նը: Նշ ված 
ծախ սե րը կո նկ րետ ապ րան քա տե սա կի ինք նար ժե քում նե րառ վում են հա տուկ հաշ վա
րկ նե րի և բա շխ ման մի ջո ցով: Բա շխ ման բա զայի ընտ րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ար
տադ րու թյան կազ մա կե րպ ման և տեխ նո լո գի ա նե րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րով: Դրա
նք սահ ման վում են ար տադ րան քի ինք նար ժե քի պլա նա վոր ման, հաշ վառ ման և հաշ վար
կային հոդ ված նե րի (կալ կու լյա ցի այի) կա զմ ման ո լոր տային ցու ցում նե րով: 

Հիմ նա կան ծախ սե րն ա ռա վել հա ճախ հան դես են գա լիս ուղ ղա կի, իսկ վե րա դիր նե րը՝ 
ա նուղ ղա կի ծախ սե րի տես քով, սա կայն դրա նք նույ նա կան չեն: Ուղ ղա կի և ա նուղ ղա կի 
ծախ սա տե սակ նե րի խմ բե րի ա ռա նձ նաց ման ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա նում է ար տադ
րա կան ամ բող ջա կան և մաս նա կի ծախ սե րի հաշ վառ ման ա ռան ձին հա մա կար գե րի ձևա
վոր ման պա րա գայում: 

Ա ռա նձ նաց վում են նաև մշ տա կան և փո փո խա կան (փո փո խուն) ծախ սեր: 
Մշ տա կան ծախ սե րը կախ ված չեն ար տադ րու թյան և ի րաց ման ծա վալ նե րի դի նա մի

կայից, այ սի նքն՝ ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի փո փո խու թյան դեպ քում փո փո խու թյուն նե
րի չեն են թա րկ վում: 

Դ րա նց մի մա սն առնչ վում է կազ մա կեր պու թյան ար տադ րա կան հզո րու թյա նը (ա մոր
տի զա ցի ա, վար ձա կա լու թյան վճար, ժա մավ ճա րով վար ձա տր վող վար չա կան ան ձնա
կազ մի աշ խա տա վար ձեր և ընդ հա նուր գոր ծառ նա կան ծախ սեր), մյուս մա սը՝ ար տադ
րու թյան և ի րաց ման գոր ծըն թաց նե րի կա ռա վար մա նն ու կազ մա կե րպ մա նը (ու սում նա սի
րու թյուն նե րի կազ մա կեր պում, գո վա զդ, աշ խա տա կից նե րի ո րա կա վոր ման բա րձ րա ցում): 
Կա րելիէ նաև ա ռա նձ նաց նել մաս նա վոր մշ տա կան ծախ սեր, ո րո նք կա տար վում են ապ
րան քա տե սակ նե րից յու րա քան չյու րի գծով, և մշ տա կան այն ծախ սե րը, ո րո նք ընդ հա նուր 
են ողջ կազ մա կեր պու թյան հա մար:

 Սա կայն մեկ մի ա վո րի հա մար հաշ վա րկ ված մշ տա կան ծախ սե րը փո փոխ վում են ար
տադ րու թյան ծա վալ նե րի փո փո խու թյան դեպ քում: 

Փո փո խա կան (փո փո խուն) ծախ սե րը կախ ված են ծա վա լից, և դրա նց փո փո խու թյունն 
ու ղիղ հա մե մա տա կան է ըն կե րու թյան ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի փո փո խու թյա նը (ըն
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կե րու թյան գոր ծու նե ու թյան ակ տի վաց մա նը): Դրա ա ճին զու գա հե ռ՝ ա ճում են նաև փո
փո խուն ծախ սե րը, և հա կա ռա կը (օր.՝ ար տադ րու թյու նում նե րգ րավ ված աշ խա տա կից
նե րի աշ խա տա վար ձը, ո րո նք ար տադ րում են մեկ կո նկ րետ տե սա կի ապ րա նք, հում քի և 
նյու թե րի ծախ սը և այլն): 

     Մեկ մի ա վոր ապ րան քի հա մար հաշ վա րկ ված փո
փո խուն ծախ սե րն ի րեն ցից ներ կայաց նում են հաս
տա տուն մե ծու թյուն: 

Ս րա նից զատ, գոյու թյուն ու նեն նաև, այս պես 
կոչ ված, խա ռը ծախ սեր, ո րո նք նե րա ռում են ինչ
պես հաս տա տուն, այն պես էլ փո փո խա կան տար րեր: 

Դրա նց մի մա սը ար տադ րու թյան ծա վալ նե րի փո փո խու թյան պա րա գայում փո փոխ վում 
է, իսկ մյուս մա սը կախ ված չէ ար տադ րու թյան ծա վալ նե րից և մնում է հաս տա տուն՝ հաշ
վե տու ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծի  հա մար: Օ րի նա կ՝ հե ռա խո սա կա պի ծա ռայու թյուն նե րի 
ամ սա կան վճա րը նե րա ռում է ինչ պես ֆի քս ված բա ժա նոր դային վար ձը,  այն պես էլ փո
փո խա կան հատ վա ծը, ո րը կախ ված է միջ քա ղա քային հե ռա խո սա զան գե րի քա նա կից և 
տևո ղու թյու նից: Ուս տի ծախ սե րը հաշ վար կե լիս ան հրա ժե շտ է դրա նք բա ժա նել մշ տա կան 
և փո փո խա կան ծախ սե րի: 

Ծախ սե րի բա ժա նու մը մշ տա կան և փո փո խա կան ծախ սա տե սակ նե րի կար ևոր է հաշ
վառ ման և կալ կու լյա ցի այի կա տար ման հա մա կար գի ընտ րու թյան հա մար: Ա վե լի ն՝ ծախ
սե րի նշ ված դա սա կար գումն օգ տա գո րծ վում է ան վնա սա բեր ար տադ րու թյան վեր լու ծու
թյան և կան խա տես ման և, ի վեր ջո, ձեռ նար կու թյան տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյան 
ընտ րու թյան հա մար: 

Ծախ սե րի՝ վե րը ներ կայաց ված դա սա կար գու մը տե ղա կան ձեռ նար կու թյուն նե րի գոր
ծու նե ու թյան պայ ման նե րում լա վա գույնս է դրս ևոր վում ար տադ րա կան և գոր ծառ նա կան 
ծախ սե րի ձևով: 

Ծախ սե րն ար տադ րա կան և գոր ծառ նա կան ծախ սա տե սակ նե րի բա ժա նե լու հա մար 
հի մք է ծա ռայում այն, որ ապ րան քի ինք նար ժե քում պե տք է նե րառ վեն մի այն ար տադ րա
կան ծախ սե րը: Դրա նք, կրե լով պար տա դիր բնույթ, ձևա վո րում են ապ րան քի ար տադ րա
կան ինք նար ժե քը և օգ տա գո րծ վում են մեկ մի ա վո րի ինք նար ժե քի հաշ վա րկ ման հա մար: 
Գոր ծառ նա կան ծախ սե րը պար տա դիր բնույթ չեն կրում ապ րա նք նե րի ար տադ րու թյան 
հա մար և հաշ վի չեն առն վում մեկ մի ա վոր ապ րան քի գի նը սահ մա նե լիս: Դրա նք օգ տա
գո րծ վում են ապ րա նք նե րի ի րաց ման գոր ծըն թա ցը և ձեռ նար կու թյա ն՝ որ պես տն տես
վա րող մի ա վո րի գոր ծու նե ու թյունն ա պա հո վե լու հա մար և ան մի ջա կա նո րեն հան վում են 
ապ րան քի ի րա ցու մից ստաց վող հա սույ թից:

 Ծախ սե րի նման դա սա կար գու մը հազ վա դեպ է հան դի պում տե ղա կան հաշ վա պա հա կան 
հաշ վառ ման պրակ տի կայում: Մի նչ դեռ այն վա ղուց ի վեր լայ նո րեն կի րառ վում է զար գա
ցած շու կայա կան տն տե սու թյուն ու նե ցող երկր նե րում, քա նի որ ստաց վող հաշ վա պա հա կան 
ին ֆոր մա ցի ան ա ռա վել լի ար ժեք կեր պով է ար տա ցո լում շու կայա կան գնա գոյաց ման գոր
ծըն թաց նե րը և հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում հա մա կող մա նի ո րեն վեր լու ծել ու պլա նա վո րել 
ար տադ րա կան ծա վալ նե րի, գնի և ար տադ րան քի ինք նար ժե քի հա րա բե րակ ցու թյու նը: 

Ար տադ րա կան ծախ սե րը նե րա ռում են՝ 
 � ուղ ղա կի նյու թա կան ծախ սե րը, 
 � ուղ ղա կի աշ խա տան քային ծախ սե րը՝ նե րա ռյալ սո ցի ա լա կան ա պա հո վու
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թյան վ ճար նե րը, 
 �  խո տա նի հետ ևան քով ա ռա ջա ցող կո րուստ նե րը,
 � ար տադ րա կան վե րա դիր ծախ սե րը: 

Ար տադ րա կան վե րա դիր ծախ սե րը բաղ կա ցած են ար տադ րա կան սար քա վո րում նե րի 
շա հա գո րծ ման և ար տադ րա մա սային ծախ սե րից: 

Գոր ծառ նա կան ծախ սե րը բա ժան վում են հետ ևյալ խմ բե րի. 
 � ա ռևտ րային ծախ սեր, 
 � ը նդ հա նուր ծախ սեր, 
 � ադ մի նի ստ րա տիվ ծախ սեր: 

Դ րա նց է վե րա բե րում ծախ սե րի ընդ հա նուր ծա վա լի զգա լի մա սը, որն ուղղ ված է ար
տադ րու թյան կա ռա վար մա նը, սպա սա րկ մա նը, ար տադ րան քի ի րաց մա նը և կախ ված է 
ոչ թե ար տադ րու թյան ծա վալ նե րից ու ի րա ցու մից, վա ճառ քից, այլ ար տադ րաա ռևտ րային 
գոր ծու նե ու թյան կազ մա կեր պու մից, ղե կա վա րու թյան որ դեգ րած գոր ծա րար քա ղա քա կա
նու թյու նից, հաշ վե տու ժա մա նա կա հատ վա ծի տևո ղու թյու նից, ձեռ նար կու թյան կա ռուց
ված քից և մի շա րք այլ գոր ծոն նե րից: 

@ Վարժու թյուն:  « Բա ցիկ նե րի ար տադ րու թյուն» 

8.4 . Ար տադ րան քի (ծա ռայու թյուն նե րի) ինք նար ժե քի հաշ վա րկ։ Ար տադ րա կան 
և լրիվ ինք նար ժեք ներ 

Ի նք նար ժեք: Ինք նար ժե քն ապ րան քի ար տադ րու թյան (աշ խա տա նք նե րի, ծա ռայու
թյուն նե րի) ըն թաց քում օգ տա գո րծ վող բնա կան պա շար նե րի, հում քի, վա ռե լի քի և է ներ
գի այի,  հիմ նա կան ֆոն դե րի, աշ խա տան քային ռե սուրս նե րի և դրա ար տադ րու թյան ու 
ի րաց ման ուղ ղու թյա մբ կա տար վող այլ ծախ սե րի գնա հա տումն է:

Ծախսեր Արդյունք

Ի նք նար ժե քի տե սակ նե րը
 Պատ րաս տի ապ րան քի ինք նար ժե քը փո փոխ վում է՝ կախ ված վեր ջի նիս ար տադ րու

թյան ըն թաց քում ա ռա ջա ցող ծախ սե րի ծա վա լից: Այս պի սո վ՝ ա ռա նձ նաց վում են ինք նար
ժե քի հետ ևյալ տե սակ նե րը. 

 � տեխ նո լո գի ա կան ինք նար ժեք. ո րոշ վում է հում քի և նյու թե րի, հա մալ րող պա րա
գա նե րի, վե րամ շակ վող թա փոն նե րի, ար տադ րու թյու նում նե րգ րավ ված բան վոր
նե րի աշ խա տա վար ձի, աշ խա տա վար ձից գա նձ վող հար կե րի և պա հում նե րի, ինչ
պես նաև սար քա վո րում նե րի գծով կա տար վող ծախ սե րով, 
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 Մար քե թին
գային ծախ սե ր

+

Լ րիվ 
ինք նար ժեք

Ադ մի նի ստ րա
տիվ ծախ սե ր

+
Ար տադ րա

կան ա նուղ ղա
կի ծախ սե ր

+
Ար տադ րա
կան ինք
նար ժեք

Ար տադ րա կան 
ինք նար ժեքԱր տադ րա կան 

ուղ ղա կի ծախ
սեր

Ար տադ րա
կան ուղ ղա կի 

ծախ սե ր

Գ ծա պատ կեր  8.4.1. Ինքնարժեքի տեսակներ

 � ար տադ րա մա սային ինք նար ժեք. նե րա ռում է ո րո շա կի ար տադ րա տե սակ նե րի ու 
ծա ռայու թյուն նե րի ար տադ րու թյան մեջ ան մի ջա կա նո րեն նե րգ րավ ված բո լոր ար
տադ րա մա սե րի ու ար տադ րա կան կա ռույց նե րի ծախ սե րը: Ար տադ րա կան ինք
նար ժե քը ո րոշ վում է ար տադ րա մա սային ինք նար ժե քին ընդ հա նուր գոր ծա րա
նային և նպա տա կային ծախ սե րի գու մար ման մի ջո ցով, 

 � լ րիվ ինք նար ժեք. նե րա ռում է  ոչ մի այն կազ մա կեր պու թյան ծախ սե րը՝ կապ ված  
ար տադ րան քի  թո ղա րկ ման ու ար տադ րա կան գոր ծըն թա ցի կազ մա կե րպ ման 
հետ, այլ նաև այն ծախ սե րը, ո րո նք առնչ վում են դրա ի րաց մա նը, այն է` վե րջ նա
կան ապ րա նք նե րի ու ծա ռայու թյուն նե րի շու կայա հան մա նը: 

@ Վարժու թյուն:  « Վեր նա շա պիկ նե րի ինք նար ժե քի հաշ վա րկ» 

Ի նք նագ նա հատ ման հար ցեր 
1. Ի ՞նչ է ար տադ րու թյու նը ։
2. Ին չո ՞ւ է ան հրա ժե շտ ար տադ րա կան սար քա վո րում նե րի տե ղա կայ ման պլա նա

վո րու մը ։
3. Ի ՞նչ է ծախ սը ։ 
4. Ի նչ պի սի՞ ծախ սային հոդ ված ներ են նե րա ռում ար տադ րա կան ծախ սե րը ։
5. Ի ՞նչ է ոչ ապ րան քային ար դյուն քը ։
6. Ի նչ պե ՞ս չա փել ար տադ րու թյան ար դյու նա վե տու թյու նը ։
7. Ի նչ պե ՞ս հաշ վար կել ար տադ րա կան և լրիվ ինք նար ժեք նե րը ։
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Թեմա 9. ԳԾ – ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ ՊԼԱ Ն

 Թե մայի նպա տա կը: Այս գլ խում ներ կայաց ված են ԳԾի վեր ջին բաժ նի՝ ֆի նան սա
կան պլա նի կա զմ ման ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րը։ Այս տեղ թվային տես քով ամ փոփ վում 
են ԳԾի այլ բա ժին նե րում կա տար ված բո լոր կան խա տե սում նե րն ու հիմ նա վո րում նե րը։ 
Գլուխն ու սում նա սի րե լիս կհաս կա նաք, թե ին չու և ում հա մար պե տք է մշակ վի ֆի նան սա
կան պլա նը, կծա նո թա նաք ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րին և դրա նց մի ջև առ կա 
կա պե րին, ՀՀում այս պա հին գոր ծող հար կային հա մա կար գի ն։

ԳԾն  ըն դա մե նը հայե ցա կա րգ է, քա նի դեռ  լց ված չէ թվե րով ու հս տակ ժամ կետ
նե րով: Ռազ մա վա րու թյա նն ու մար քե թին գին վե րա բե րող հատ ված նե րը կա րող են հե
տա քրք րու թյա մբ ըն թե րց վել, սա կայն դրա նք որ ևէ ի մա ստ չու նեն, ե թե հիմ նա վոր ված չեն 
բիզ նես գոր ծու նե ու թյան հիմ քում ըն կած հա մա պա տաս խան թվե րով: Այս բո լոր թվե րը 
ներ կայաց վում են ԳԾի ա ռան ձին հատ վա ծում, ո րը նա խա տես ված է ֆի նան սա կան կան
խա տե սում նե րի ու հիմ նա վո րում նե րի հա մար: ԳԾի ֆի նան սա կան հատ վա ծը  ծրագ րի 
ա մե նա կար ևոր բա ղադ րիչ նե րից  է, քա նի որ այն ան հրա ժե շտ է, երբ հույս եք փայ փայում 
նե րդ րող նե րի գրա վել կամ վա րկ ստա նալ: Ան գամ ե թե ար տա քին ֆի նան սա վոր ման կա
րիք չու նեք, միև նույնն է, ֆի նան սա կան կան խա տես ման հատ վա ծը ան հրա ժե շտ լրաց նել, 
որ պես զի պար զա պես հա ջո ղեք: 

« Սա այն է, ին չը Ձեզ կհու շի՝ արդյո ՞ք բիզ նե սը կեն սու նակ կլի նի, թե՞ պար զա պես վատ
նում եք Ձեր ժա մա նա կն ու/ կամ գու մա րը,– գրում է « Բիզ նես պլա նի ա նա տո մի ան» գր քի 
հե ղի նակ Լին դա Փին սո նը,– Շատ դեպ քե րում այն Ձեզ կհու շի, որ հա րկ չկա այս կամ այն 
բիզ նե սը նա խա ձեռ նե լու»: 

Ս տո րև կն կա րագ րե նք, թե ինչ է ի րե նից ներ կայաց նում ԳԾի ֆի նան սա կան հատ վա
ծը, ինչ պե տք է այն նե րա ռի, և ինչ պես է այն պե տք ծա ռայեց նել իր նպա տա կին ոչ մի այն 
ֆի նան սա պես շա հե լու, այլև  բիզ նե սն ա վե լի լավ կա ռա վա րե լու հա մար: 

9.1. Ինչ պես և ում հա մար մշա կել ֆի նան սա կան պլա նը 

Սկ սե նք նրա նից,  թե ին չը չի կա րող կոչ վել ԳԾի ֆի նան սա կան հատ ված: Անհ րա ժե շտ 
է գի տակ ցել, որ ԳԾի ֆի նան սա կան հատ վա ծը նույ նը չէ, ինչ հաշ վա պա հա կան հաշ վա
ռու մը: Սա հա ճախ է շփոթ մունք ա ռա ջաց նում, քա նի որ ֆի նան սա կան կան խա տե սում նե
րը` վնաս նե րի ու ե կա մուտ նե րի, հաշ վեկ շիռ նե րի, դրա մա կան հոս քե րի նկա րագ րու թյու նը, 
ո րը նե րառ վում է այս հատ վա ծում, հի շեց նում է հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռու մը: Ըստ է ու
թյան, հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռու մը հե տա դա րձ հայա ցք է, ան դրա դա րձ է ան ցած ժա
մա նա կա հատ վա ծին: Բիզ նես պլա նա վո րու մը կամ կան խա տե սում նե րի ի րա կա նա ցու մը 
հայա ցք է դե պի ա պա գան, դե պի ա ռաջ: 

« Ձեր բիզ նես պլա նում ֆի նան սա կան հաշ վա րկ նե րը չեն ի րա կա նաց վում նույն կե րպ, 
ինչ պես դա ար վում է հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման հաշ վետ վու թյուն նե րում», գրում է 
Թիմ Բե րի ն՝ Palo Alto Software  ըն կե րու թյան հիմ նա դի րը, ով իր բլո գն է վա րում նաև 
Bplans.com վեբ կայ քում, և աշ խա տում է PlanAsYouGo Business Plan  (Նա խա պես մշա կեք 
բիզ նես պլա նը) մե նագ րու թյան վրա: « Սա հար կային հաշ վետ վու թյուն չէ, այլ  լավ մշակ
ված, հիմ նա վոր են թադ րու թյուն է»: 



«Ձեռնարկատիրական հմտություննների զարգացում» մոդուլի վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների համար
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Որոշեք ընթացիկ
ֆինանսական

վիճակը

Զարգացրեք ձեր
ֆինանսական
նպատակներ

Առանձնացրեք
այլընտրանքային
գործողությաններ

Վերլուծեք այլընտրանքային
գործողությաններ:

Հաշվի առեք։առկա իրավիճակը, 
անձնական արժեքները, տնտեսական

գործոնները: 

Գնահատեք: ռիսկերը, ժամանակը և
արժեքները (հնարավորության արժեքը)

Ստեղծեք և իրականացրեք
ձեր ֆինանսական

գործողությունների պլանը

Վերանայեք և
վերանայեք

ֆինանսական
պլանը

Գծապատկեր 9.1.1. Ֆինանսական պլանավորման գործընթաց

« Սա նշա նա կում է,– շա րու նա կում է Բեր րին,– որ դուք ամ փո փե լու, ամ բող ջաց նե լու 
ա վե լի շատ հնա րա վո րու թյուն ու նեք, քան հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման դեպ քում, որն 
ա ռա վե լա պես գո րծ ու նի ման րա մա սն տվյալ նե րի հետ: Պար տա դիր չէ պատ կե րաց նել բո
լոր ա պա գա ակ տիվ նե րի ձե ռք բե րում նե րը՝  են թա դր վող ժամ կետ նե րով ու  են թա դր վող 
մաշ վա ծու թյան հաշ վա րկ նե րով: Կա րե լի է պար զա պես են թադ րե լ՝  հի մն վե լով ան ցյա լում 
ստաց ված ար դյունք նե րի վրա: Ժա մա նակ մի՛ կո րց րե ք

 ֆի նան սա կան կան խա տե սում նե րի ման րա մաս նե րի վրա, միև նույնն է, դրա նք էլ ի րե
նց հեր թին հի մն ված  են վա ճառ քին վե րա բե րող հիմ նա վոր են թադ րու թյուն նե րի վրա»: 

Ֆի նան սա կան հատ վա ծն ու նի եր կու նպա տակ: Այն ան հրա ժե շտ է, ե թե փոր ձում 
եք նե րգ րա վել վեն չու րային կա պի տալ նե րդ րում ներ, հրեշ տակ նե րդ րող ներ (ան կախ 
նե րդ րող ներ) կամ ան գամ Ձեր հա րա զատ նե րին: Նրա նք կցան կա նան տես նել թվեր, 
ո րո նք ցույց կտան, որ Ձեր բիզ նե սը կա րող է ա րա գո րեն ա ճել, զար գա նալ, և ո րո շա կի 
ժա մա նակ ան ց նրա նք կկա րո ղա նան ու նե նալ նաև «ել քի ռազ մա վա րու թյուն»՝ այդ ըն
թաց քում ստա նա լով ո րո շա կի շա հույթ: Ցան կա ցած  բա նկ կամ վար կա տու  նույն պես 
կխնդ րի ներ կայաց նել ո րո շա կի թվե ր՝  հա մոզ վե լու հա մար, որ կկա րո ղա նաք մա րել 
պա րտ քը: 

Սա կայն նշ ված ֆի նան սա կան հատ վա ծը լրաց նե լու հիմ նա կան պատ ճա ռը այն օ գուտն 
է, որն ինք նե րդ կա րող եք քա ղե լ՝ պատ կե րա ցում կազ մե լով, թե ինչ պես է զար գա նա լու Ձեր 
բիզ նե սը: « Սա կեն դա նի, շա րու նա կա կա նու թյուն են թադ րող փաս տա թուղթ է: Այն պե տք է 
ու ղե ցույց հան դի սա նա բիզ նե սը կա ռա վա րե լու հա մար, նշում է Փին սո նը: Եվ ցան կա ցած 
պա հի, երբ ա ռա ջա նա ֆի նան սա վոր ման կա րիք, Դուք պատ րա ստ կլի նեք ներ կայաց նել 
Ձեր փաս տա թուղ թը»: 

Ֆինանսա կան 
պլանավոր ման 

գործ ընթաց



ՁԵՌՆԱՐԿ Ա
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Ե թե կա որ ևէ ըն դուն ված կա նոն, ո րը պե տք է կի րա ռել ֆի նան սա կան հատ վա ծի թվե
րը լրաց նե լիս, ա պա այն կա րող է ձևա կե րպ վել հետ ևյալ կե րպ. «Ե ղեք ի րա տես»: Շատ 
մեծ խն դիր ներ են ա ռա ջաց նում թռիչ քա ձև ա ճի կան խա տե սում նե րը, ո րո նք ո րո շա կի ժա
մա նա կի հա մար նա խա տե սում են կայուն աճ, և այ նու հե տ՝  սրըն թաց վե րե լք, ո րը պատ
կեր վում է « հո կեյի մա կա նի» ձևով: Նման կան խա տե սում նե րն ի րա կա նում վս տա հու թյուն 
չեն նե րշն չում:  Բեր րին, ով Willamette Angel Conferenceի հրեշ տակ նե րդ րող նե րից է, նշում 
է, որ չնայած այն հան գա ման քին, որ նե րդ րող նե րը շատ կցան կա նային տես նել ա ճի նման 
ապ շեց նող հե տա գիծ, սա կայն շատ հա ճախ այդ կան խա տե սում նե րը վս տա հու թյուն չեն 
նե րշն չում:

Վս տա հու թյուն նե րշն չող ֆի նան սա կան պլան մշա կե լու հա մար ան հրա ժե շտ է ցույց 
տալ, որ այն ի րա տե սա կան է:  Դրան հաս նե լու ու ղի նե րից  մե կը, ըստ Բեր րի ի, թվե րը բա
ղադ րիչ նե րի բա ժա նե լն է՝ ներ կայաց նե լով դրա նք ըստ վա ճառ քի ուղ ղու թյուն նե րի կամ 
թի րա խային շու կա նե րի սեգ մեն տի, ա պա հո վե լով նաև վա ճառ քին ու ե կա մուտ նե րին վե
րա բե րող ի րա տե սա կան կան խա տե սում ներ: «Դ րա նք կո նկ րետ տվյալ ներ չեն,  այլ դե
ռևս են թադ րու թյուն ներ են ա պա գայի վե րա բե րյալ: Սա կայն ե թե այդ են թադ րու թյուն նե րը 
բա ժան վում են հա մա պա տաս խան տար րե րի, և դրան ցից յու րա քան չյու րը դի տա րկ վում է 
ա ռան ձինա ռան ձին, ինչոր ա ռու մով ա վե լի մեծ վս տա հու թյուն ենք  ձե ռք բե րում,– ա սում 
է Բեր րին:– Չա փա զա նց լա վա տե սա կան կամ չա փա զա նց հո ռե տե սա կան կան խա տե
սում նե րը ոչ ո քի հաղ թա նակ չեն բե րում»:  

Ֆի նան սա կան պլա նի մշակ ման աշ խա տա նք նե րը նե րա ռում են հետ ևյալ են թա բա ժին
նե րը.

 
Գծապատկեր 9.1.2. Ֆինանսական պլանի մշակման ենթաբաժինները

Ը նդ հա նուր առ մա մբ, « ֆի նան սա կան կան խա տե սում ներ» ա սե լով հաս կա նում ենք որ
ևէ ժա մա նա կա հատ վա ծից հաշ վա ծ՝ մի նչև ա պա գա որ ևէ ժամ կե տը կան խա տես վող (հիմ
նա վոր ված) փո փո խու թյուն նե րի հետ ևան քով ակն կալ վող ֆի նան սա կան ար դյունք նե րը 
թվային տես քով:

Կապիտալի 
ընդսհանուր 

պահանջ

Կանխիկ
դրամի հոսքերի
հաշվետվու թյուն

Շահույթ/վնասի
հաշվետվու թյուն

Հաշվեկշիռ

Կապիտալի 
շահու

թաբերություն, 
զուտ շահութա

բերու թյուն

Անվնասա
բերրու թյան շեմի 

հաշվարկ
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9.2. Ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն ներ, դրա նց կա զմ ման ա ռա նձ նա հատ կու
թյուն նե րը 

 Ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը, որ պես կա նոն, կա զմ վում են ո րո շա կի հա մե մա
տե լի ժամ կետ նե րի հա մար (ե ռամ սյակ, կի սա մյակ, տա րի), ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա
լիս կա տա րել տվյալ և նա խո րդ ժա մա նա կա շր ջան նե րի միև նույն տար րե րի հա մե մա տու
թյուն ներ:

Ճշգ րիտ կա զմ ված հաշ վետ վու թյուն նե րի և տար րե րի հա մե մա տու թյուն նե րի մի ջո ցով 
կա տար վում է կազ մա կեր պու թյան հա մար մի շա րք կար ևոր ցու ցա նիշ նե րի դի նա մի կայի 
գնա հա տում, ա պա՝ վեր լու ծու թյուն: Ստաց ված ար դյունք նե րի հի ման վրա բա ցա հայտ վում 
են խն դիր նե րը, քն նա րկ վում պատ ճառ նե րը և գոր ծու նե ու թյան հե տա գա ար դյու նա վե տու
թյան բա րձ րաց ման նպա տա կով կայաց վում են ո րո շում նե ր՝ ճշգր տում ներ և ուղ ղում ներ 
մտց նե լու վե րա բե րյալ:

 Կազ մա կեր պու թյան ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի ամ բող ջա կան փա թե թը նե
րա ռում է`

 ֆի նան սա կան վի ճա կի մա սին հաշ վետ վու թյու նը (հաշ վա պա հա կան հաշ վեկ շիռ),
1.  հա մա պար փակ ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը,
2.  սե փա կան կա պի տա լում փո փո խու թյուն նե րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը,
3. դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը,
4.  ծա նո թագ րու թյուն ներ, ո րո նք բաղ կա ցած են հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման քա

ղա քա կա նու թյան նշա նա կա լի մա սե րի վե րա բե րյալ հա մա ռո տագ րե րից և բա ցատ
րա կան տե ղե կատ վու թյու նի ց։

 Ել նե լով մեր ծրագ րի ա ռա նձ նա հատ կու թյուն նե րից` կան խա տե սում նե րի ար դյունք նե րը 
կամ փո փե նք ա ռա ջին, երկ րո րդ և չոր րո րդ հաշ վետ վու թյուն նե րում։

Ծ րագ րի ար ժեք  (կա պի տա լի ընդ հա նուր պա հան ջի, կան խիկ դրա մա կան մի ջոց նե
րի պա հան ջի հաշ վա րկ)

 Ֆի նան սա կան պլա նում նախ և ա ռաջ ներ կայաց վում է կան խիկ դրա մա կան մի ջոց նե
րի հաշ վար կը` կա պի տա լի ընդ հա նուր պա հան ջը:

 Կա պի տաlի ընդ հա նուր պա հան ջը, ո րը նաև ան վա նում են ծրագ րի ար ժեք կամ ընդ
հա նուր ին վես տի ցի ոն պա հա նջ, կա զմ ված է 3 հոդ վա ծից`

 �  հիմ նա կան մի ջոց ներ (առ կա են կամ ԳԾի շր ջա նակ նե րում պե տք է ձե ռք բեր վեն),
 �  նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սեր,
 � շր ջա նա ռու մի ջոց ներ:

 Հիմ նա կան մի ջոց ներ են այն ակ տիվ նե րը, ո րո նք` 
 � առ կա են կազ մա կեր պու թյու նում ար տադ րան քի ար տադ րու թյան, աշ խա տա նք նե
րի կա տար ման, ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման, աշ խա տա նք նե րի ի րաց ման, վար
ձա կա լու թյան տա լու կամ վար չա կան նպա տակ նե րով օգ տա գոր ծե լու հա մար,

 �  նա խա տես վում են օգ տա գոր ծել ա վե լի քան մեկ տա րի ժամ կե տով, 
Օրի նա կ՝ հող, շե նք/ շի նու թյուն ներ, սար քա վո րում ներ, գույք, տրա նս պոր տային մի ջոց նե ր։
 Նա խա գոր ծառ նա կան են այն ծախ սե րը, ո րո նք ան հրա ժե շտ են կազ մա կեր պու թյան 

նա խա գոր ծառ նա կան (մի նչև հիմ նա կան գոր ծու նե ու թյունն սկ սե լը) աշ խա տա նք նե րը 
կազ մա կեր պե լու հա մար: Սրա նց մեջ մտ նում են գրա նց ման, լի ցեն զի ա նե րի ծախ սե րը և 
այն բո լոր ծախ սե րը, ո րո նք գոր ծա րա րն ա նե լու է մի այն մեկ ան գամ, այն էլ՝ հիմ նա կան 
գոր ծու նե ու թյուն սկ սե լի ս։ 
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Շր ջա նա ռու մի ջոց նե րը տվյալ գոր ծա րար ծրագ րի կան խա տե սում նե րով նա խա տես
ված կան խիկ կամ ապ րան քային տես քով դրա մա կան մի ջոց նե րի ամ բող ջու թյունն է, որն 
ան հրա ժե շտ է ըն կե րու թյան աշ խա տու նա կու թյու նը պա հե լու հա մար:

 Կա պի տա լի ընդ հա նուր պա հան ջը հաշ վար կե լու հա մար ան հրա շետ է գու մա րել հետ
ևյալ հոդ ված նե րը.

 հիմ նա կան մի ջոց նե ր
+ նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սե ր
+ շր ջա նա ռու կա պի տա լ
= կա պի տա լի ընդ հա նուր պա հա նջ (ծ րագ րի ար ժեք)
 Ֆի նան սա կան կան խա տե սում նե րը կա զմ վում են սո վո րա բար 35 տար վա հա մար: 

Ընդ ո րում՝ ա ռա ջին տար վա հա մար բեր վում են տվյալ ներ յու րա քան չյուր ամս վա կամ 
ե ռամ սյա կի հա մար, իսկ հա ջո րդ տա րի նե րի հա մար կան խա տե սում նե րը կա տար վում են 
տա րե կան կտր ված քով, ո րո շա կի հիմ նա վոր ված ա ճով (հ նա րա վոր է նաև նվա զեց մա մբ):

 Ֆի նան սա կան կան խա տե սում նե րն ի վեր ջո ներ կայաց վում են ֆի նան սա կան հաշ
վետ վու թյուն նե րի տես քով: Դրա նք կազ մե լու հա մար նախ ծա նո թա նա նք ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վու թյուն նե րին, վեր ջին նե րիս կա զզ ման ձևե րին և կա նոն նե րին:

 Ֆի նան սա կան վի ճա կի մա սին հաշ վետ վու թյուն (հաշ վա պա հա կան հաշ վեկ շիռ)
 Հաշ վեկ շի ռը ցույց է տա լիս բիզ նե սի ֆի նան սա կան վի ճա կը որ ևէ պա հի դրու թյա մբ՝ 

ար տա հայտ ված դրա մով: Այն հա ճախ հա մե մա տում են « լու սան կա րի» հետ: Հաշ վեկ շի ռը 
հան դի սա նում է կազ մա կեր պու թյան տն տե սա կան մի ջոց նե րի և դրա նց գոյաց ման աղ
բյուր նե րի ամ փոփ ման, խմ բա վոր ման և գնա հատ ման մի ջոց:  Ըստ կա ռուց ված քի՝ այն 
երկ կող մա նի ա ղյու սակ է, ո րի ձախ մա սը` մի ջոց նե րը կամ ակ տի վը, ար տա ցո լում է տն
տե սա կան մի ջոց նե րի կազ մը և տե ղա բաշ խու մը, իսկ ա ջը` պար տա վո րու թյուն նե րը կամ 
պա սի վը, ար տա ցո լում է տն տե սա կան մի ջոց նե րի գոյաց ման աղ բյուր նե րն ու դրա նց նպա
տա կային նշա նա կու մը: Ա վե լի կա րճ՝ հաշ վե կշ ռի ձախ մա սը (ակ տի վը) ցույց է տա լիս, թե 
ին չի մեջ են նե րդր վել գու մար նե րը, իսկ աջ մա սը (պա սի վը)` ում գու մար նե րն են նե րդր վել: 
Քա նի որ ցան կա ցած մի ջոց ձե ռք է բեր վում որ ևէ աղ բյու րի շնոր հիվ, հետ ևա բար մի ջոց նե
րի հան րա գու մա րը` ակ տի վը, ցան կա ցած պա րա գայում պե տք է հա վա սար լի նի աղ բյուր
նե րի հան րա գու մա րին` պա սի վին: 

Այս պի սո վ՝ ակ տի վը կազ մա կեր պու թյան կող մից վե րա հսկ վող մի ջոց է՝ որ պես կա
տար ված գոր ծառ նու թյուն նե րի ար դյունք։

 Պար տա վո րու թյուն նե րը կազ մա կեր պու թյան առ կա պա րտքն է՝ որ պես կա տար ված 
գոր ծառ նու թյուն նե րի ար դյունք։

 Կազ մա կեր պու թյունն իր ֆի նան սա կան վի ճա կի մա սին հաշ վետ վու թյու նում ակ տիվ նե
րն ու պար տա վո րու թյուն նե րը պե տք է ներ կայաց նի եր կու խմ բո վ՝ ըն թա ցիկ և ոչ ըն թա ցի կ։ 

Կազ մա կեր պու թյու նը ակ տի վը պե տք է դա սա կար գի որ պես ըն թա ցիկ, երբ՝ 
ա) ակն կա լում է ակ տի վն ի րաց նել կամ մտա դիր է այն վա ճա ռել կամ սպա ռե լ՝ իր սո

վո րա կան գոր ծառ նա կան փու լի ըն թաց քում,
բ) պա հում է ակ տի վը հիմ նա կա նում առևտ րային նպա տակ նե րով,
գ) ակն կա լում է ակ տի վն ի րաց նել հաշ վե տու ամ սաթ վից հե տո տաս ներ կու ամս վա 

ըն թաց քում,
դ) ակ տի վը դրա մա կան մի ջոց է կամ դրա մա կան մի ջոց նե րի հա մար ժեք, բա ցա ռու

թյա մբ, երբ դրա փո խա նա կու մը կամ օգ տա գոր ծու մը՝ պար տա վո րու թյուն մա րե լու նպա
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տա կով, սահ մա նա փակ ված է հաշ վե տու ամ սաթ վից հե տո նվա զա գույ նը տաս ներ կու 
ա մի ս։ 

Օ րի նա կ՝ 
 � ար տադ րու թյան մեջ օգ տա գո րծ վող նյու թե րը,
 � տր ված կար ճա ժամ կետ փո խա ռու թյուն նե րը,
 �  կան խիկ դրա մը դրա մա րկ ղում։

 Կազ մա կեր պու թյան գոր ծառ նա կան փու լը մշակ ման նպա տա կով ակ տիվ նե րի ձե ռք
բեր ման և դրա մա կան մի ջոց նե րով կամ դրա նց հա մար ժեք նե րով դրա նց ի րաց ման մի ջև 
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծն է։

 

Արտա
դրական 

գործընթաց

Նյութերն 
արտադրու

թյունում

Դրամական 
միջոց

Դեբիտո
րական 
պարտք

Արտա դրանքի 
վաճառ ք

Պատրաստի 
արտադրանք 
պահեստում

Նյութերի ձեռքբերում 
(նյութերը 

պահեստում)

Գծապատկեր 9.2.1. Կազմակերպության գործառնական փուլ

Ե րբ կազ մա կեր պու թյան սո վո րա կան գոր ծառ նա կան փու լը հս տակ ո րո շե լի չէ, ըն
դուն վում է, որ այն լի նե լու է տաս ներ կու ա մի ս։

 Կազ մա կեր պու թյու նը բո լոր այլ ակ տիվ նե րը պե տք է դա սա կար գի որ պես ոչ ըն թա ցի կ։ 
Օ րի նա կ՝

 �  հիմ նա կան մի ջոց նե րը, 
 � ոչ նյու թա կան ակ տիվ նե րը ։

 Պա սի վային մա սն իր մեջ ընդ գր կում է կազ մա կեր պու թյան մի ջոց նե րի ձևա վոր ման 
աղ բյուր նե րը` խմ բա վոր ված ըստ եր կա րա ժամ կետ ու կար ճա ժամ կետ պար տա վո րու թյուն
նե րի և սե փա կան կա պի տա լի:

 Պար տա վո րու թյուն նե րը բիզ նե սի պա րտ քե րն են այլ ան ձա նց` բան կե րին, այլ բիզ նես
նե րին, կազ մա կեր պու թյուն նե րին, ան հատ նե րին և այլն: Դրա նց մի մա սը պե տք է վճար
վեն կա րճ ժա մա նակ նե րում, օ րի նա կ՝ աշ խա տա վար ձե րը, հար կային պար տա վո րու թյուն
նե րը և այլն, իսկ մյուս մա սի վճար ման ժամ կետ նե րն ան ցնում են մեկ տար վա ժա մա
նա կա հատ վա ծը: Ըստ վճար ման ժամ կե տայ նու թյա ն՝  նրա նք դաս վում են ըն թա ցիկ և ոչ 
ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն նե րի: 

Ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն նե րը բիզ նե սի այն կար ճա ժամ կետ պա րտ քե րն են այլ 
ան ձա նց, ո րո նք պե տք է վճար վեն մեկ տար վա ըն թաց քում։ Դրա նք կա րող են լի նել պա
րտ քե ր՝ ստաց ված ապ րա նք նե րի, հում քի, նյու թե րի, ծա ռայու թյուն նե րի դի մաց, այլ ձեռ
նար կու թյուն նե րից ստաց ված կան խավ ճար ներ վա ճառ վող ապ րա նք նե րի, ծա ռայու թյուն
նե րի հա մար, պա րտ քեր բյու ջե ին, սո ցի ա լա կան ա պա հո վու թյան հիմ նադ րա մին, այլ 
պար տա դիր վճար նե րի, վար ձե րի գծով պա րտ քեր, ինչ պես նաև ստաց ված կար ճա ժամ
կետ վար կեր և եր կա րա ժամ կետ վար կե րի կար ճա ժամ կետ մա սը, այ սի նքն՝ այն գու մա րը, 
ո րը պե տք է վճար վի մո տա կա մեկ տար վա ըն թաց քում և այլն։ 
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Ոչ ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն նե րը եր կար ժամ կե տով ստաց ված պա րտ քե րն են, 
ո րո նք ընդ գր կում են եր կա րա ժամ կետ վար կե րն ու փո խա ռու թյուն նե րը, հե տա ձգ ված 
հար կային կամ այլ պար տա վո րու թյուն նե րը և այլն։

 Պա սի վային մա սն ա վա րտ վում է սե փա կան կա պի տա լո վ։ Սե փա կան կա պի տա լը կազ
մա կեր պու թյան սե փա կա նա տե րե րի նե րդ րումն է բիզ նե սի մե ջ՝ գու մա րի տես քո վ։ Ակ տիվ
նե րի գու մա րային մե ծու թյու նը մի շտ հա վա սար է պար տա վո րու թյուն նե րի և սե փա կան 
կա պի տա լի գու մա րին, քա նի որ ակ տիվ նե րի որ ևէ աճ կա րող է ֆի նան սա վոր վել պար տա
վո րու թյուն նե րի կամ կա պի տա լի հա մա պա տաս խան ա ճի դեպ քում։ Այլ կե րպ ա սա ծ՝ ակ
տիվ նե րի ա ճի դեպ քում նույն չա փով պե տք է ա վե լա նան պա րտ քե րը, կամ կա պի տա լում 
լրա ցու ցիչ նե րդ րում ներ կա տար վե ն։ 

Այս պի սո վ՝ հաշ վեկ շի ռը բաղ կա ցած է 5 մա սից, ո րոն ցից ա ռա ջին եր կու սը՝ ըն թա ցիկ 
և ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվ նե րը, վե րա բե րում են ակ տի վային մա սին, իսկ պա սի վային մա սին 
պատ կա նում են ըն թա ցիկ և ոչ ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն նե րն ու սե փա կան կա պի տա
լը։ Յու րա քան չյուր բիզ նես գոր ծու նե ու թյան պա րա գայում ակ տի վի և պա սի վի հա վա սա
րա կշռ վա ծու թյու նը՝ « բա լան սը», պահ պան վում է։ Գոր ծու նե ու թյան յու րա քան չյուր տար վա 
ա վար տի կան խա տես վող հաշ վեկ շի ռն իր մեջ նե րա ռում է ծրագ րային տար վա վեր ջին 
օր վա դրու թյա մբ գոր ծու նե ու թյան ար դյուն քը՝ շա հույ թը ։

 Հետ ևա բար, հաշ վեկ շի ռը կա րե լի է կազ մել մի այն՝ ու նե նա լով յու րա քան չյուր տար վա 
կան խա տես վող ե կա մուտ նե րի և դրա մա կան հոս քե րի հաշ վետ վու թյուն նե րը ։

  

ԱԿ ՏԻՎ ՊԱ ՍԻՎ

1. Ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ
Հող և շի նու թյուն ներ
Մե քե նասար քա վո րում ներ
Ար տադ րա կան և տն տե սա կան գույք
Տ րա նս պոր տային մի ջոց ներ
Այլ ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ
Ըն դա մե նը ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ
Հա նած
Կու տակ ված մաշ վա ծու թյուն
Զուտ ոչ ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ

3. Սե փա կան կա պի տալ
Կա նո նադ րա կան (հիմ նա դիր) կա պի տալ
Ն պա տա կային ֆի նան սա վո րում
Զուտ շա հույթ
Սե փա կան կա պի տա լի այլ աղ բյուր ներ
Ըն դա մե նը սե փա կան կա պի տալ

4. Ոչ ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն ներ
Եր կա րա ժամ կետ վար կեր
Այլ ոչ ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն ներ
Ըն դա մե նը ոչ ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն ներ

2. Ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ
Հումք և նյու թեր
Դ րա մա կան մի ջոց ներ
Ա նա վա րտ ար տադ րու թյուն
Պատ րաս տի ար տադ րան քի մնա ցո րդ
Դե բի տո րա կան պա րտ քեր
Այլ ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ
Ըն դա մե նը՝ ըն թա ցիկ ակ տիվ ներ

5. Ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն ներ
Կար ճա ժամ կետ վար կեր
Կ րե դի տո րա կան պա րտ քեր գնում նե րի գծով
Կ րե դի տո րա կան պա րտ քեր բյու ջե ի գծով
Կ րե դի տո րա կան պա րտ քեր աշ խա տա վար ձի գծով
Այլ ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն ներ
ն դա մե նը՝ ըն թա ցիկ պար տա վո րու թյուն ներ

Ըն դա մե նը՝ ակ տիվ ներ Ըն դա մե նը՝ պա սիվ ներ

 Հա մա պար փակ ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի մա սին հաշ վետ վու թյուն (շա հույթ/
վ նա սի կամ ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի մա սին հաշ վետ վու թյուն)
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 Ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը բնու թագ րում է հաշ վե տու ժա
մա նա կա շր ջա նում կազ մա կեր պու թյան գոր ծու նե ու թյան ֆի նան սա կան ար դյունք նե րը, 
ո րի հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված տար րե րն են ե կա մուտ նե րը և ծախ սե րը ։

 ՇԱ ՀՈՒՅԹ = Ե ԿԱ ՄՈՒՏ ՆԵՐ – ԾԱԽ ՍԵ Ր

 Ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի հաշ վետ վու թյու նում ե կա մուտ նե րի ու ծախ սե րի տար բեր 
հոդ ված ներ դա սա կա րգ վում են ըստ դա սե րի։ Հիմ նա կան դա սե րն են՝ 

 � գոր ծառ նա կան ե կա մուտ ներ (ի րա ցու մից ստաց ված ե կա մուտ ներ), 
 � վա ճառ ված ապ րա նք նե րի ինք նար ժեք, 
 � գոր ծառ նա կան ծախ սեր (ի րաց ման հետ կապ ված ծախ սեր, վար չա կան ծախ սեր և այլն),  
 � շա հույթ։

 Ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի մա սին հաշ վետ վու թյան տար րե րն են ե կա մուտ նե րը և 
ծախ սե րը: 

Ե կա մուտ նե րը. հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նում կազ մա կեր պու թյան տն տե սա կան 
օ գուտ նե րի ա վե լա ցումն է, որն ար տա հայտ վում է ակ տիվ նե րի ա վե լաց մա մբ կամ պար
տա վո րու թյուն նե րի նվազ մա մբ, ո րի ար դյուն քում ա ճում է սե փա կան կա պի տա լը՝ բա ցա
ռու թյա մբ մաս նա կից նե րի կող մից սե փա կան կա պի տա լում կա տար ված նե րդ րում նե րի 
հետ ևան քով սե փա կան կա պի տա լի ա ճի։ 

Ե կա մուտ նե րի թվին են դաս վում՝ ապ րա նք նե րի, ար տադ րա նք նե րի, ծա ռայու թյուն նե
րի ի րա ցու մից ստաց վող հա սույ թը, հիմ նա կան մի ջոց նե րի և այլ ակ տիվ նե րի ի րա ցու մից 
ստաց վող գու մար նե րը, փո խա ռու թյան դի մաց ստաց վող տո կոս նե րը, վար ձա կա լու թյան 
դի մաց ստաց վող վճար նե րը և այլն։

 Ծախ սը հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նում տն տե սա կան օ գուտ նե րի նվա զումն է, որն 
ար տա հայտ վում է ակ տիվ նե րի նվազ մա մբ կամ պար տա վո րու թյուն նե րի ա վե լաց մա մբ, 
ո րի ար դյուն քում նվա զում է սե փա կան կա պի տա լը, բա ցա ռու թյա մբ մաս նա կից նե րի մի ջև 
սե փա կան կա պի տա լի բա շխ ման հետ ևան քով դրա փոք րաց ման դեպ քի ։

 Ծախ սե րի թվին են դաս վում՝ վա ճառ ված ապ րա նք նե րի ինք նար ժե քը, աշ խա տան քի վար
ձատ րու թյու նը և դրա նց հա վա սա րեց ված այլ վճա րում նե րը, մաշ ված քի և ա մոր տի զա ցի ոն 
մաս հա նում նե րը, ա պա հո վագ րա կան վճա րը, վար կե րի տո կոս նե րի գծով ծախ սե րը և այլն։

Ս տո րև ներ կայաց ված է ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի մա սին հաշ վետ վու թյան սույն 
դա սըն թա ցի շր ջա նակ նե րում ա ռա ջա րկ վող կա ռուց ված քը.

Հաշ վա րկ Հոդ ված ներ Գու մար

Ապ րա նք նե րի (ար տադ րան քի) ի րա ցու մից հա մա խա ռն հա սույթ 

Հա նած Հար կեր (շր ջա նա ռու թյան և այլն)

Ապ րա նք նե րի (ար տադ րան քի) ի րա ցու մից զուտ հա սույթ

Հա նած Աշ խա տա վար ձի ուղ ղա կի ծախ սում ներ  

Հա նած Ուղ ղա կի նյու թա կան ծախ սում ներ  

Հա նած Ուղ ղա կի ար տադ րա կան այլ ծախ սում ներ  
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Հաշ վա րկ Հոդ ված ներ Գու մար

Հա նած Ա նուղ ղա կի ար տադ րա կան ծախ սում ներ

= Ի րա ցու մից ստաց ված հա մա խա ռն շա հույթ  

Հա նած Ի րաց ման ծախ սեր  

Հա նած Վար չա կան ծախ սեր  

Հա նած Նա խա գոր ծառ նա կան ծախ սեր  

=  Հիմ նա կան գոր ծու նե ու թյու նից շա հույթ/վ նաս  

Հա նած Վար կի դի մաց վճար վող տո կո սավ ճար ներ  

= Շա հույթ մի նչև հար կու մը  

Հա նած Շա հու թա հար կի ծա խս 

= ԶՈւՏ ՇԱ ՀՈՒՅԹ/Վ ՆԱՍ

 Պե տք է հի շել, որ հա մա պար փակ ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի մա սին հաշ վետ վու
թյու նը սեր տո րեն կապ ված է ֆի նան սա կան վի ճա կի մա սին (հաշ վեկ շիռ) հաշ վետ վու թյա
նը։ Այս կա պը կա րե լի է ներ կայաց նել հետ ևյալ կե րպ.

Համապարփակ ֆինանսական 
արդյունքների մասին հաշվետվություն

Շահույթ կամ վնաս

Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն 
(հաշվեկշիռ)

Գծապատկեր 9.2.2.  Ֆինանսական արդյունքների և վիճակի հաշվետվությունների միջև կապը

Ներ կայաց ված պատ կե րից եր ևում է, որ ֆի նան սա կան վի ճա կի մա սին հաշ վետ վու
թյու նը (հաշ վա պա հա կան հաշ վեկ շի ռը) չի հան դի սա նում պար զա պես ուղ ղա կի մե կու սաց
ված հաշ վետ վու թյուն, այն ժա մա նա կի մեջ կապ ված է շա հույ թի հետ, ո րը վեր լու ծու թյան է 
են թա րկ վում հա մա պար փակ ֆի նան սա կան ար դյունք նե րի հաշ վետ վու թյան մե ջ։

Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վու թյուն
Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վու թյու նը, ի տար բե րու թյուն հաշ վե

կշ ռի, կա զմ վում է ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար և ցույց է տա լիս, թե այդ ժա մա
նա կա հատ վա ծում որ քան դրա մա կան մի ջոց ներ են մուտ քա գր վել, դուրս ե կել, և տար վա 
ա վար տին որ քան դրա մա կան մնա ցո րդ է առ կա բիզ նե սում։

Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի ցիկ լը կան խիկ դրա մի շա րու նա կա կան մուտքն ու ելքն 
է բիզ նե սի մեջ: Կան խի կը փո խա րկ վում է ապ րա նք նե րի կամ ծա ռայու թյուն նե րի, ո րը հե տո 
վա ճառ վում է՝ հա ճա խո րդ նե րին հետ փո խա րկ վե լով նո րից կան խի կի: Ստաց ված կան խի կի 
մի մա սը նո րից օգ տա գո րծ վում է բիզ նես գոր ծըն թա ցի շա րու նա կու թյան հա մար: Ե թե որ ևէ 
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փու լում կան խի կի շար ժը դա դա րում է,  բիզ նե սը հայտն վում է դժ վա րու թյան մեջ:  
Դ րա մա կան հոս քե րի հաշ վետ վու թյու նը տար բեր վում է ե կա մուտ նե րի հաշ վետ վու

թյու նից նրա նով, որ ընդ գր կում է բիզ նե սի մեջ փաս տա ցի մուտ քա գր ված դրա մա կան ներ
հոս քը և բիզ նե սից դուրս ե կող փաս տա ցի դրա մա կան ար տա հոս քը (ան կախ նպա տա կից`  
հում քի պա շա րի ձե ռք բե րում, հիմ նա կան մի ջոց նե րի գնում, վար կի մա րում, շա հա բաժ նի 
վճա րում, նվի րատ վու թյուն և այլն):  

 ՀԻ ՇԵ Ք
Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի մա սին հաշ վետ վու թյունն ար տա ցո լում է փաս
տա ցի կան խի կի ներ հոս քը և ար տա հոս քը ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 1 օր
վա, շա բաթ վա, ամս վա կամ տար վա կտր ված քո վ։

 Կան խի կի շար ժի մշ տա պես հս կու մը խի ստ կար ևոր է ըն թա ցիկ ծախ սե րի ա պա հով ման 
հա մար: Սա կայն միև նույն ժա մա նակ պե տք է խու սա փել կան խի կի ա վե լո րդ կու տա կում նե
րից, քա նի որ պահ ված կան խի կը, ո րը չի օգ տա գո րծ վում, ա ռան ձին վե րց ված ա նար դյու
նա վետ մի ջոց է, այ սի նքն՝ պա հե լով կան խի կը, վնաս ենք տա լիս կազ մա կեր պու թյա նը։  

Ե թե ծրագ րով կան խա տես վող ներ հոս քե րը նույ նի սկ մի քա նի ան գամ գե րա զան
ցում են ար տա հոս քին, դա դեռ չի նշա նա կում, որ տվյալ բիզ նե սը խն դիր ներ չի ու նե նա 
ժամանա կային հա մա պա տաս խա նու թյան տե սա կե տից: Քա նի որ դրա մա կան մուտ քե րը 
հի մն ված են կան խա տե սում նե րի վրա և կապ ված են բազ մա թիվ ռիս կե րի հետ, ա պա ան
հրա ժե շտ է կան խա տե սում նե րը կա տա րել պահ պա նո ղա կան սկզ բուն քո վ՝ հաշ վի առ նել 
ռիս կե րը ։

Դ րա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րի վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս` 
 � կան խա տե սել հնա րա վոր կան խի կի դե ֆի ցի տը, 
 � ա պա հո վել բա վա րար կան խի կ՝ ան հրա ժե շտ ծախ սե րը ժա մա նա կին հո գա լու հա
մար,

 �  կո ղմ նո րոշ վե լ՝ ինչ պես ա վե լի ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծել ռե սուրս նե րը և կր ճա տել 
ծախ սե րը,

 �  կան խա տե սել դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քե րը: 
Ը նդ հա նուր առ մա մբ, դրա մա կան ել քերn ա վե լի հե շտ է կան խա տե սել, քան դրա մա

կան մուտ քե րը:
Դ րա նց հիմ նա կան մա սը գա լիս է վա ճառ քից (ի րա ցում – հա սույթ)։ Որ պես զի այն ա ռա

վել ի րա տե սա կան լի նի, գոր ծա րա րը պե տք է՝
 � մ շա կի ա ռա վել ի րա տե սա կան վա ճա ռք նե րի ծա վալ նե րի կան խա տե սում նե ր՝ 
 � ար դյու նա վետ օգ տա գոր ծե լով շու կայի ու սում նա սի րու թյուն նե րը. 
 � կան խա տե սում նե րի հի մք ըն դու նի նա խո րդ տար վա ցու ցա նիշ նե րը (ե թե այդ պի
սիք առ կա են).

 �  կան խա տե սում նե րի ժա մա նակ նմա նա տիպ այլ գոր ծու նե ու թյան հետ հա մե մա տու
թյուն ներ կա տա րի:
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Հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մումն ինք նան պա տակ չէ։  Դրա նք կա զմ վում են, որ պես զի 
հնա րա վոր լի նի ստաց ված տե ղե կատ վու թյան հի ման վրա կայաց նել կազ մա կեր պու թյան 
հա մար կար ևոր կա ռա վար չա կան ո րո շում նե ր։ Յու րա քան չյուր ձեռ նար կա տեր պար տա
վոր է, ե թե ոչ կազ մել ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը, ա պա գո նե հաս կա նալ դրա
նք և կա րո ղա նալ վեր լու ծել և դա տո ղու թյուն ներ կա տա րել հաշ վետ վու թյուն նե րում առ կա  
թվե րի հի ման վրա ։

 Ֆի նա նստն տե սա կան վեր լու ծու թյուն ա սե լով հաս կա նում ենք տն տե սա կան ցու ցա
նիշ նե րի  դի նա մի կայի հե տա զո տու մը ներ քին և ար տա քին տն տե սա կան, տեխ նի կա կան, 
սո ցի ա լա կան և կազ մա կե րպ չա կան գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո ։

 Ֆի նան սա տն տե սա կան վեր լու ծու թյու նը ձեռ նար կու թյուն նե րի կա ռա վար ման հա մա կար
գի բաղ կա ցու ցիչ մա սն է, քա նի որ տն տե սա կան վեր լու ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս 
կա ռա վար չա կան ո րո շում ներ ըն դու նե լիս ընտ րել լու ծում նե րի լա վա գույն տար բե րա կը ։

 Ֆի նան սա տն տե սա կան վեր լու ծու թյուն նե րը հի մն ված են հա մա պա տաս խան ֆի նան
սա տն տե սա կան գոր ծա կից նե րի հաշ վա կի վրա։ 

Այս ծրագ րի շր ջա նակ նե րում մե նք հաշ վար կում ենք եր կու տի պի գոր ծա կից նե ր՝ ընդ
հա նուր շա հու թա բե րու թյան և ընդ հա նուր կա պի տա լի շա հու թա բե րու թյան գոր ծա կից ներ. 

@ Վարժու թյուն: Ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի կազ մում (վեր նա շա պիկ նե
րի ար տադ րու թյա մբ զբաղ վող կազ մա կեր պու թյան հա մար)

@ Վարժու թյուն: Ծրար նե րի ար տադ րու թյուն

9.3.  Ինչ պես օգ տա գոր ծել ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյու նը 

Գոր ծա րար նե րի ա մե նա մեծ սխա լն այն է, որ վեր ջին նե րս ի րե նց ԳԾին՝ մաս նա
վո րա պես դրա ֆի նան սա կան հատ վա ծին, տա րե կան մեկ ան գամ  են ան դրա դառ նում: 
«Կ ցան կա նայի մեջ բե րել նա խա գահ Դուայթ Էյ զեն հաուե րի խոս քե րը,–  գրում է Բեր
րին.–  «Ծ րագ րե րը ո չի նչ են, պլա նա վո րու մը՝ ա մեն ինչ»: Սխա լը նրա նում է, որ մար դիկ 
ու շադ րու թյու նը սևե ռում են ծրագ րե րի վրա, և երբ ծրա գի րն ի րա կա նաց վում, ա վա րտ վում 
է, մո ռա նում են դրա մա սին, ինչն իս կա պես չա փա զա նց ան պա տաս խա նա տու է, քա նի 
որ այն կա րող է օգ տա գո րծ վել որ պես ըն կե րու թյան կա ռա վար ման գոր ծիք»: Ի րա կա նում 
Բեր րին ա ռա ջար կում է բիզ նես կա ռա վա րիչ նե րին ա մի սը մեկ ան գամ ու սում նա սի րել 
ԳԾն և լրաց նել շա հույ թին ու վնաս նե րին վե րա բե րող փաս տա ցի թվե րը՝ հա մե մա տե լով 
դրա նք կան խա տե սում նե րի հետ: Այ նու հետ այս հա մե մա տու թյուն նե րը կա րող են կի րառ
վել կան խա տե սում նե րը վե րա նայե լու հա մար: 

Փին սո նը նույն պես ա ռա ջար կում է կա տա րել ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րի վեր
լու ծու թյուն և ան գամ հա մե մա տա կան ներ ան ցկաց նել սե փա կան ըն կե րու թյան հաշ վետ
վու թյուն նե րի և այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի հաշ վետ վու թյուն նե րի մի ջև:  Սրա մի մա սը 
ֆի նան սա կան տվյալ նե րի հա րա բե րակ ցու թյան վեր լու ծու թյունն է: Փին սո նն ա ռա ջար կում 
է կա տա րել ո րո շա կի «տ նային աշ խա տա նք» և վեր հա նել ա ռա վել տա րած ված գոր ծա
կից նե րը, ո րո նք կի րառ վում են տվյալ ո լոր տում լիկ վի դայ նու թյան, ե կամ տա բե րու թյան, 
պա րտ քի վեր լու ծու թյան նպա տա կով, և ա ռա ջար կում է հա մե մա տել այդ ստան դա րտ ցու
ցա նիշ նե րը Ձեր ըն կե րու թյան ցու ցա նիշ նե րի հետ: 
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 «Այս ա մե նը Ձեր շա հե րին է ծա ռայում,– ա սում է Փին սո նը:– Հե նց դա է ֆի նան սա կան 
հաշ վետ վու թյուն նե րի նպա տա կը: Ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը պե տք է օգ տա գո
րծ վեն հա մե մա տե լու հա մար նախ կին տա րի նե րին ար ձա նա գր ված ար դյունք նե րը կամ 
գնա հա տե լու հա մար նմա նա տիպ այլ ըն կե րու թյուն նե րի և Ձեր կազ մա կեր պու թյան գոր
ծու նե ու թյու նը»: 

 Ե թե Ձեր ԳԾն օգ տա գոր ծում եք նե րդ րող ներ նե րգ րա վե լու կամ վա րկ ստա նա լու 
հա մար, ա պա կա րող եք ֆի նան սա կան հատ վա ծում նե րա ռել նաև նախ կի նում ծա վա լած 
ֆի նան սա կան գոր ծու նե ու թյան ու ար դյունք նե րի նկա րագ րու թյու նը: Դա Ձեր բիզ նե սի 
ամ փոփ նկա րագ րու թյունն է՝ հիմ նա դր ման պա հից առ այ սօր:  Եր բե մն բան կե րը նման 
հատ ված կա րող են նե րա ռել վար կե րի տրա մա դր ման դի մում նե րում: Ե թե ցան կա նում եք 
վա րկ ստա նալ, ա պա կա րող են պա հա նջ վել լրա ցու ցիչ փաս տա թղ թեր, ինչ պի սիք են, օ րի
նա կ՝ սե փա կա նա տի րոջ ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն նե րը, ակ տիվ նե րի ու պար տա վո
րու թյուն նե րի ցան կը և այլն: 

Նշ ված տա րա տե սակ հաշ վա րկ նե րը, ո րո նք ան հրա ժե շտ են ԳԾի ֆի նան սա կան 
հատ վա ծը մշա կե լու, ամ բող ջա կա նաց նե լու հա մար, լավ ա ռիթ կա րող են հան դի սա նալ 
հա մա պա տաս խան հա մա կա րգ չային ծրագ րեր նե րդ նե լու հա մար: Այդ պի սո վ՝ հնա րա վոր 
կլի նի այդ ա մե նը պահ պա նել հա մա կա րգ չում և վս տահ լի նել, որ ա մեն ինչ ճի շտ ու ղով է 
ըն թա նում:  

 
9.4. ՀՀ հար կային օ րե նսդ րու թյան պար զա բա նում ե ր*

ՀՀ հար կային հա մա կա րգ
Յու րա քան չյուր պե տու թյուն ինքն է մշա կում իր հար կային քա ղա քա կա նու թյու նը։ ՀՀ

ում գոր ծում է մի աս նա կան հար կային հա մա կա րգ։ Հար կե րը գա նձ վում են ՀՀ պե տա կան և 
(կամ) հա մայն քային բյու ջե նե ր։ Հա մա ձայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45րդ հոդ վա ծի՝ յու րա
քան չյուր ոք պար տա վոր է ժա մա նա կին վճա րել հար կե րը, տուր քե րը և պար տա դիր վճար
նե րը։ Հա րկ վճա րող նե րի հաշ վառ ման կար գը սահ մա նում է ՀՀ  կա ռա վա րու թյու նը, իսկ 
հաշ վա ռումն ի րա կա նաց նում են հար կային մար մին նե րը։ ՀՀ hար կային մար մին նե րն են՝

 �  վե րա դաս հար կային մար մին,
 �  հար կային տա րած քային տես չու թյուն ներ:

 Հար կային տես չու թյուն նե րը ստեղ ծում, վե րա կազ մա վո րում և լու ծա րում է ՀՀ  կա ռա
վա րու թյու նը։ Ան կա խու թյան հռ չա կու մից հե տո ան հրա ժեշ տու թյուն ա ռա ջա ցավ ար մա
տա կան բա րե փո խում ներ կա տա րել ՀՀ  հար կային հա մա կար գում։ 19921996 թթ. ըն թաց
քում ՀՀում սկ սում են կար գա վոր վել հար կային հա րա բե րու թյուն նե րը, իսկ 1997 թից ուժի 
մեջ են մտ նում տար բեր հար կա տե սակ նե րի գծով օ րե նք նե րը։ Հար կային հա մա կար գի 
բնո րոշ տար րե րն են՝

 �  Հա րկ ման սուբյե կտն ի րա վա բա նա կան կամ ֆի զի կա կան ան ձ է, որն օ րեն քով սահ
ման ված կար գով վճա րում է հար կը.

 �  Հա րկ վող օբյեկ տը ե կա մուտն է, գույ քը, շա հույ թը, ապ րա նք նե րը և այլն, ո րի նկատ
մա մբ հաշ վա րկ վում է հար կը.

 �  Հա րկ ման բա զան կամ մի ա վո րն այն ար ժե քային մե ծու թյունն է, ո րի նկատ մա մբ 

*  Հար կային օե րնսդ րու թյու նը ներ կայումս գտն վում է քն նա րկ ման փու լում։ Նո րու թյուն նե րին կա րող եք 
ծա նո թա նալ www.taxservice.am կայ քում:
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ո րո շա կի դրույ քա չա փով հաշ վա րկ վում է հար կը.
 �  Հար կի դրույ քա չա փը հա րկ ման բա զայի այն մա սն է, ո րը հար կա տուն պար տա վոր 
է վճա րել տո կո սային ար տա հայ տու թյա մբ կամ բա ցար ձակ գու մա րով.

 �  հար կային ար տո նու թյու նը հար կե րից մաս նա կի կամ լրիվ ա զատ վե լն է կա մ՝ 
ա) հա րկ վող օբյեկ տի նվա զե ցու մը,
 բ) հար կի դրույ քա չա փի նվա զե ցում,
 գ) հար կի հաշ վար կային ժամ կե տի հե տաձ գու մը,
 դ) հար կի վճար ման ժամ կե տի հե տաձ գու մը:

 Հար կային գոր ծա կա լը հա րկ վճա րող նե րին ե կա մուտ ներ վճա րող ի րա վա բա նա կան 
ան ձն է, Ա/Ձն, նո տա րը, հիմ նար կը, ՏԻՄե րը (տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին), 
ո րո նց վրա դր ված է հա րկ վճա րող նե րին ե կա մուտ ներ վճա րե լիս նրա նց ե կա մուտ նե րից 
հար կե րը հաշ վար կե լու, գան ձե լու և ՀՀ  պե տա կան և հա մայնք նե րի բյու ջե ներ վճա րե լու 
պար տա կա նու թյու նը ։

 Հար կե րի տե սակ նե րը 

ՀՀում գոր ծում են հար կե րի հետ ևյալ տե սակ նե րը.
 �  պե տա կան հար կե ր՝
1.  շա հու թա հա րկ, 
2. ե կամ տային հա րկ,
3. ակ ցի զային  հա րկ, 
4. ա վե լաց ված ար ժե քի հա րկ (ԱԱՀ),
5.  փո խա րի նող հար կա տե սակ նե ր՝ հաս տա տա գր ված վճար ներ կամ ար տո նագ

րային վճար ներ և շր ջա նա ռու թյան հա րկ.

 �  տե ղա կան հար կե ր՝
1.  գույ քա հա րկ.
2.  հո ղի հա րկ:

ՀՀում գոր ծում են հար կային հետ ևյալ ռե ժիմ նե րը.
 �  Դա սա կան հար կային ռե ժիմ՝  շա հու թա հա րկ կամ ե կամ տային հա րկ (ԱԱՀ), 

 � Ար տո նյալ հար կային ռե ժիմ ներ` շր ջա նա ռու թյան հա րկ, հաս տա տա գր ված կամ 
ար տո նագ րային վճար ներ,

 �  Հա տուկ ար տո նու թյուն ներ`  ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյուն, սահ մա նա մե րձ 
գյու ղե րում հար կային ար տո նու թյուն, ՏՏ ո լոր տի հար կային ար տո նու թյուն։

 Հար կե րը լի նում են 2 տե սա կի՝ ուղ ղա կի, ո րո նք հա րկ վում են բնակ չու թյան բո լոր խա
վե րի ե կա մուտ նե րից և տնօ րին վող օբյե կտ նե րից (շա հու թա հա րկ, ե կամ տային հա րկ, գույ
քա հա րկ, հո ղի հա րկ)։ Ա նուղ ղա կի հար կե րը սահ ման վում են ապ րա նք նե րի և ծա ռայու
թյուն նե րի գնե րի նկատ մա մբ՝ սա կագ նե րի բա րձ րաց ման մի ջո ցով, վճար վում են վե րջ նա
կան սպա ռո ղի կող մից (ակ ցի զային հա րկ, ԱԱՀ)։ Ըստ հա րկ ման բնույ թի՝ հար կի դրույ քա
չա փե րը լի նում են՝

 � պ րոգ րե սիվ, երբ ե կամ տի ա ճին զու գըն թաց մե ծա նում է հար կի դրույ քա չա փը 
(ե կամ տային հա րկ),

 �  ռեգ րե սիվ, երբ ե կամ տի ա ճին զու գըն թաց նվա զում է հար կի դրույ քա չա փը,
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 �  հա մա մաս նա կա ն՝ ան կախ ե կամ տի ա ճի ց՝ հար կի դրույ քա չա փը մնում է նույ նը (շա
հու թա հա րկ, ԱԱՀ):

 Կար ևոր է հար կային բե ռի մա կար դա կի օպ տի մալ սահ մա նու մը։ Հար կային բե ռի մա
կար դա կը կա րե լի է ներ կայաց նել որ պես բնակ չու թյան մեկ շն չի հաշ վով հար կի գու մա րի 
հա րա բե րու թյուն բնակ չու թյան վճա րու նա կու թյա նը.

K հար կային բե ռը = H x / կ H, 
Որ տե ղ՝ H xը մեկ շն չի հաշ վով հար կի մի ջին գու մա րն է,
կHը բնակ չու թյան վճա րու նա կու թյունն է:
Շա հու թա հա րկ
 Շա հու թա հար կը հա րկ վճա րող նե րի կող մից սույն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա

փով պե տա կան բյու ջե վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է:
 Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում շա հու թա հա րկ են վճա րում (հար կա տու են) 

Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան ռե զի դե նտ նե րը և ոչ ռե զի դե նտ նե րը, բա ցա ռու թյա մբ 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան կա ռա վար չա կան հիմ նա րկ նե րի, « Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյան պա շտ պա նու թյան ժա մա նակ զին ծա ռայող նե րի կյան քին կամ 
ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տուց ման մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյան օ րեն քի հի ման վրա ստե ղծ ված հա տուց ման հիմ նադ րա մի, Հայաս տա նի Հան
րա պե տու թյան տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, պե տա կան ոչ առևտ րային 
կազ մա կեր պու թյուն նե րի` բյու ջե տային հատ կա ցում նե րի և ամ բող ջու թյա մբ բյու ջե փո խա
նց վող ե կա մուտ նե րի մա սով և Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կե նտ րո նա կան բան կի:

 Շա հու թա հար կի գու մա րը հա րկ վող շա հույ թի նկատ մա մբ հաշ վա րկ վում է 20% դրույ
քա չա փով, իսկ նե րդ րու մային ֆոն դե րի հա մար` զուտ ակ տիվ նե րի նկատ մա մբ՝ 0,01% 
դրույ քա չա փով: 

 Սույն օ րեն քի ի մաս տով` 
ա) ռե զի դե նտ են հա մար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ստե ղծ ված (պե տա

կան գրան ցում ստա ցած, հաշ վառ ված, կա նոն նե րը գրան ցած) կազ մա կեր պու թյուն նե րը և 
պայ մա նագ րային նե րդ րու մային ֆոն դե րը, բա ցա ռու թյա մբ կեն սա թո շա կային ֆոն դե րի և 
սույն կե տի «բ» են թա կե տում նշ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րի ա ռա նձ նաց ված ստո րա բա
ժա նում նե րի:

 Ռե զի դե նտ նե րի հա մար հա րկ վող օբյե կտ է հա մար վում Հայաս տա նի Հան րա պե տու
թյան տա րած քում և նրա սահ ման նե րից դուրս ստաց վող հա րկ վող շա հույ թը:

բ) ոչ ռե զի դե նտ են հա մար վում օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն նե րում ստե ղծ ված կազ մա
կեր պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև մի ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և դրա նց կող մից 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նից դուրս ստե ղծ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը:

 Նե րդ րու մային ֆոն դի` որ պես հար կա տուի հետ կապ ված սույն օ րեն քով նա խա տես
ված բո լոր հա րա բե րու թյուն նե րում նրա փո խա րեն հան դես է գա լիս տվյալ նե րդ րու մային 
ֆոն դի կա ռա վա րի չը` այդ նե րդ րու մային ֆոն դի հաշ վին: 

Ոչ ռե զի դե նտ նե րի հա մար հա րկ վող օբյե կտ է հա մար վում հայաս տա նյան աղ բյուր նե
րից ստաց վող (սույն օ րեն քի 53րդ հոդ ված) հա րկ վող շա հույ թը:

 Հա րկ վող շա հույ թը հար կա տուի հա մա խա ռն ե կամ տի և սույն օ րեն քով սահ ման
ված նվա զե ցում նե րի դրա կան տար բե րու թյունն է, իսկ նե րդ րու մային ֆոն դե րի հա մար` 
նրա զուտ ակ տիվ նե րը: Հա րկ վող շա հույ թի ո րոշ ման հա մար նե րդ րու մային ֆոն դի զուտ 
ակ տիվ նե րի հաշ վա րկ ման կար գը սահ մա նում է Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կե
նտ րո նա կան բան կը` հա մա ձայ նեց նե լով ֆի նան սա կան ո լոր տում Հայաս տա նի Հան րա



«Ձեռնարկատիրական հմտություննների զարգացում» մոդուլի վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների համար

119118

պե տու թյան կա ռա վա րու թյան լի ա զոր մա րմ նի հետ: Ընդ ո րում՝ սույն օ րեն քի ի մաս տով 
նե րդ րու մային ֆոն դի զուտ ակ տիվ նե րից չեն նվա զեց վում իր մաս նա կից նե րին նե րդ րու
մային ֆոն դի ակտիվ նե րից շա հա բաժ նի կամ նման այլ ձևով կա տար ված բաշ խում նե րի 
գու մարնե րը:

 Հա րկ վող շա հույ թը ո րո շե լիս հա մա խա ռն ե կա մու տը նվա զեց վում է դրա ստաց ման 
հետ կապ ված ան հրա ժե շտ և փաս տա թղ թե րով հիմ նա վոր ված ծախ սե րի չա փով:

 Սույն օ րեն քի ի մաս տով` 
ա) ծա խս է հա մար վում հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում ակ տիվ նե րի ար տա հոս քը, նվա

զու մը կամ պար տա վո րու թյուն նե րի ա ճը, ո րո նք հան գեց նում են հար կա տուի սե փա կան 
կա պի տա լի նվա զեց ման.

բ) ան հրա ժե շտ են հա մար վում ան մի ջա կա նո րեն և բա ցա ռա պես ապ րա նք նե րի ար
տադ րու թյան, ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման, շու կայում ա ռաջ խա ղաց ման և (կամ) ապ
րա նք նե րի (ծա ռայու թյուն նե րի) ի րաց ման, խո րհր դատ վա կան և ի րա վա բա նա կան ծա
ռայու թյուն նե րի, ու ղե կց ման, ե րաշ խի քային հս կո ղու թյան և շա հա գո րծ ման ըն թաց քում 
բա ցա հայտ ված թե րու թյուն նե րի վե րաց ման, ար տադ րու թյան (շի նա րա րու թյան) նա խա
պատ րա ստ ման, յու րաց ման և կոն սեր վաց ման, գույ քի պահ պան ման, կադ րե րի պատ րա
ստ ման հա մար հար կա տուի կա տա րած ծախ սե րը, ինչ պես նաև ե կամ տի ստաց ման հետ 
կապ ված և դրա հա մար ան հրա ժե շտ այլ ծախ սե րը:

 Շա հու թա հար կի հաշ վար կը ներ կայաց վում է մի նչև հա ջո րդ տար վա ապ րի լի 15ը:
 Շա հու թա հար կի կան խավ ճար նե րի մու ծում նե րը կա տար վում են յու րա քան չյուր ե ռամ

սյակ, նա խո րդ տար վա շա հու թա հար կի փաս տա ցի գու մա րի և (կամ) շա հու թա հար կի 
հաշ վար կային մե ծու թյան 18,75 տո կո սի չա փո վ՝ յու րա քան չյուր ե ռամ սյա կի վեր ջին ամս
վա 15ից ոչ ուշ: 

Ե կամ տային հա րկ
ՀՀ եկամ տային հա րկ վճա րող ներ են հա մար վում ռե զի դե նտ և ոչ ռե զի դե նտ  ֆի զի կա

կան ան ձի նք, այդ թվում`Ա/Ձնե րը և նո տար նե րը:
 Բա ցա ռու թյա մբ ո րոշ դեպ քե րի՝ հա րկ վճա րող նե րի ե կա մուտ ներy հաշ վար կե լիս ե կամ

տային  հար կը պա հում (գան ձում) է  հար կային գոր ծա կա լը:
 Հա մա պա տաս խան հաշ վա րկ ված ե կամ տային  հար կը պե տա կան բյու ջե է վճար վում 

ֆի զի կա կան ան ձա նց ե կա մուտ նե րի հաշ վա րկ ման (պա սիվ ե կա մուտ նե րի և (կամ) քա ղա
քա ցի աի րա վա կան պայ մա նագ րե րի շր ջա նակ նե րում աշ խա տա նք նե րի կա տար ման (ծա
ռայու թյուն նե րի մա տուց ման) դի մաց վճար ման) ա մս վան հա ջոր դող ամս վա 20ից ոչ ուշ:

 
Ե կամ տային հար կի դրույ քա չա փե րը 

Ամ սա կան հա րկ վող ե կամ տի 
չա փը

Հար կի գու մա րը

Մի նչև 120 000 դրամ Հա րկ վող ե կամ տի 24,4 տո կո սը

120 0002 000 000 դրամ 29 280 դրա մին գու մա րած 120 000 դրա մը գե րա զան ցող գու մա րի 26 
տո կո սը

2 000 000 դրա մից ա վե լի 518 080 դրա մին գու մա րած 2 000 000 դրա մը գե րա զան ցող գու մա
րի 36 տո կո սը

 « Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գի ա նե րի ո լոր տի պե տա կան ա ջակ ցու թյան մա սին» 
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված կար գով հա վաս տա գր ված  հար
կային գոր ծա կա լը հա վաս տագ րի գոր ծո ղու թյան ժամ կե տում աշ խա տող նե րին վճար վող 
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աշ խա տա վար ձից և դրան հա վա սա րեց ված ե կա մուտ նե րից ե կամ տային  հար կը հաշ վար
կում է 10%դ րույ քա չա փով:

 Հա րկ վ ճա րող ֆի զի կա կան ան ձի նք պար տա վոր են  հար կային տար վա հա մար  մի նչև 
տվյալ տար վան հա ջոր դող տար վա ապ րի լի 15ը նե րա ռյալ բա ցա ռա պես է լե կտ րո նային 
ե ղա նա կով  հար կային մար մին ներ կայաց նել տա րե կան ե կա մուտ նե րի մա սին հաշ վա րկ, 
իսկ ամ բո ղջ հաշ վե տու տար վա ըն թաց քում օ րեն քով սահ ման ված կար գով ա վե լաց ված 
ար ժե քի  հա րկ վ ճա րող չհա մար ված  հա րկ վ ճա րող նե րը` տա րե կան ե կա մուտ նե րի մա սին 
պար զեց ված հաշ վա րկ՝ բա ցա ռու թյա մբ սույն հոդ վա ծի 2րդ կե տով սահ ման ված դեպ քե րի:

2)  հար կային գոր ծա կա լի մի ջո ցով չհա րկ ված ե կա մուտ նե րից ե կամ տային  հար կը հաշ
վա րկ վում է հետ ևյալ դրույ քա չա փե րով.

 

Տա րե կան  հա րկ վող ե կամ տի չա փը Հար կի գու մա րը

մի նչև 1 440 000 դրամ Հա րկ վող ե կամ տի 24,4 տո կո սը

1 440 000 դրա մից ա վե լի 351 360 դրա մին գու մա րած 1 440 000 դրա մը գե րա զան
ցող գու մա րի 26 տո կո սը

  
Ա/Ձն  վճա րում է 5 000 դրամ ամ սա կան ե կամ տային հա րկ՝ յու րա քան չյուր ամս վա 

հա մար մի նչև հա ջո րդ ամս վա 20ը, հաշ վե հա մար նե րը`
– 900005600219 Ե կամ տային հա րկ նո տար նե րի ստա ցած ե կա մուտ նե րի ց
– 900005600227 Ե կամ տային հա րկ հաս տա տա գր ված վճար վճա րող ԱՁնե րի ձեռ

նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյու նից ստա ցած ե կա մուտ նե րի 
– 900005600235 Ե կամ տային հա րկ ար տո նագ րային վճար վճա րող ԱՁնե րի ձեռ նար

կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյու նից ստա ցած ե կա մուտ նե րի ց
– 900005600243 Ե կամ տային հա րկ շր ջա նա ռու թյան հա րկ վճա րող ԱՁնե րի ձեռ նար

կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյու նից ստա ցած ե կա մուտ նե րի ց
– 900005600250 Ե կամ տային հա րկ այլ ԱՁնե րի ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու

թյու նից ստա ցած ե կա մուտ նե րից 

Ա/Ձ և (կամ) նո տար չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի ան շա րժ գույ քի վար ձա կա լու
թյու նից ստաց ված ե կա մուտ նե րի հան րա գու մա րն ըն թա ցիկ տա րում 58,35 մլն դրա մը գե
րա զան ցե լու դեպ քում գե րա զան ցող մա սից  հա րկ վ ճա րո ղի կող մից տա րե կան հաշ վա րկ
վում է ե կամ տային հա րկ 10%  դրույ քա չա փով` հաշ վի չառ նե լով սույն օ րեն քով սահ ման
ված նվա զե ցում նե րը և  հար կային գոր ծա կա լի մի ջո ցով հաշ վա րկ ված ու պահ ված  հար կի 
գու մար նե րը, իսկ  հար կային գոր ծա կալ չհան դի սա ցող ան ձան ցից ե կա մուտ ներ ստա նա
լու դեպ քում՝ հաշ վի չառ նե լով սույն օ րեն քով սահ ման ված նվա զե ցում նե րը և ֆի զի կա կան 
ան ձի կող մից գույ քի վար ձա կա լու թյու նից ստաց ված ե կա մուտ նե րից ինք նու րույ նա բար 
հաշ վա րկ ված  հար կի գու մար նե րը:

 Ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյու նից ե կամ տային  հար կի  հա րկ վող օբյեկ տի ո րոշ
ման ժա մա նակ, բա ցի սույն օ րեն քով սահ ման ված նվա զեց վող ե կա մուտ նե րից, հա մա խա
ռն ե կա մու տը նվա զեց վում է ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյու նից ստաց ման են թա կա 
կամ քա ղա քա ցի աի րա վա կան պայ մա նագ րե րի կա տա րու մից ստաց ված ե կա մուտ նե րի 
հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված և փաս տա թղ թե րով հիմ նա վոր ված ծախ սե րի չա փով` ֆի
զի կա կան ան ձի ներ կայաց րած տա րե կան ե կա մուտ նե րի մա սին հաշ վար կի հի ման վրա: 
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Ա վե լա ցած ար ժե քի հա րկ  (ԱԱՀ)
ԱԱՀն ա նուղ ղա կի  հա րկ է, ո րը, սույն օ րեն քի հա մա ձայն, վճար վում (գա նձ վում) է պե

տա կան բյու ջե` ապ րա նք նե րի ներ մուծ ման, Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում 
դրա նց ար տադ րու թյան ու շր ջա նա ռու թյան, ինչ պես նաև ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման 
բո լոր փու լե րում: 

ԱԱՀ վճա րող է հա մար վում որ պես ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց
նող գրա նց ված կամ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն վա րե լու ի րա վունք ու նե ցող 
ի րա վա բա նա կան ան ձը, օ տա րե րկ րյա կազ մա կեր պու թյա ն՝ Հայաս տա նի Հան րա պե տու
թյու նում հաշ վառ ված մաս նա ճյու ղը (ան կախ ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն հան դի
սա նա լու հան գա ման քից), նո տա րը  կամ Ա/Ձն`

1) տվյալ օ րա ցու ցային տար վա հուն վա րի 1ից մի նչև տվյալ օ րա ցու ցային տար վա 
ա վար տը, օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում նոր ստե ղծ ված (պե տա կան գրան ցում ստա
ցած, որ պես Ա/Ձ հաշ վառ ված կամ որ պես նո տար նշա նակ ված) ան ձի հա մար` պե տա կան 
գրա նց ման կամ որ պես Ա/Ձ հաշ վառ ման կամ որ պես նո տար նշա նակ ման օր վա նից մի նչև 
տվյալ օ րա ցու ցային տար վա ա վար տը, իսկ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում ըն տա նե
կան ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ հա մար վե լուց դա դա րած ան ձի հա մար` ըն տա նե կան 
ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ հա մար վե լուց դա դա րե լու օր վա նից մի նչև տվյալ օ րա ցու
ցային տար վա ա վար տը, ե թե ան ձը տվյալ տար վա հուն վա րի 1ի կամ պե տա կան գրա
նց ման կամ որ պես Ա/Ձ հաշ վառ ման կամ որ պես նո տար նշա նակ ման կամ ըն տա նե կան 
ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ հա մար վե լուց դա դա րե լու օր վա դրու թյա մբ, օ րեն քի հա
մա ձայն, չի կա րող հա մար վել շր ջա նա ռու թյան  հա րկ վ ճա րող կամ օ րեն քով սահ ման ված 
ժամ կետ նե րում իր հաշ վառ ման վայ րի  հար կային մար մին չի ներ կայաց րել վե րա դաս  հար
կային մա րմ նի ղե կա վա րի հաս տա տած ձևով շր ջա նա ռու թյան  հա րկ վ ճա րող հա մար վե լու 
վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյուն, բա ցա ռու թյա մբ ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն 
վա րե լու ի րա վունք ու նե ցող ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի և գյու ղա տն տե սա
կան ար տադ րա նք ար տադ րող նե րի, ո րո նք ԱԱՀ վճա րող են հա մար վում սույն հոդ վա ծի 
1.1 կե տով սահ ման ված դեպ քում և կար գով:

 ԱԱՀի դրույ քա չա փը սահ ման վում է 20 տո կոս` ապ րա նք նե րի ու ծա ռայու թյուն նե
րի  հա րկ վող շր ջա նա ռու թյան նկատ մա մբ: 

Ապ րա նք նե րի ու ծա ռայու թյուն նե րի լրիվ ար ժե քով հա տուց ման գու մա րի մեջ (նե րա
ռյալ 20 տո կոս դրույ քա չա փը) ԱԱՀի գու մա րը ո րոշ վում է 16,67 տո կոս հաշ վար կային 
դրույ քա չա փով: Ե թե ան ձը օ րեն քի խա խտ մա մբ ի րեն չի հա մա րել ԱԱՀ վճա րող կամ ԱԱՀ 
վճա րող հա մար վող ան ձը ԱԱՀով  հա րկ վող գոր ծա րք նե րի գծով դուրս գր ված հաշ վար
կային փաս տա թղ թում ԱԱՀի գու մա րի ա ռա նձ նա ցում չի կա տա րել կամ հաշ վար կային 
փաս տա թուղթ դուրս չի գրել և մի ա ժա մա նակ նշ ված դեպ քե րում ԱԱՀ վճա րող հա մար վող 
ան ձը ԱԱՀի գու մա րը չի ար տա ցո լել ԱԱՀի հաշ վար կի հա մա պա տաս խան տո ղե րում, 
ա պա ԱԱՀի գու մա րը հաշ վա րկ վում է ԱԱՀի 20 տո կոս դրույ քա չա փի կի րառ մա մբ:

«Շր ջա նա ռու թյան  հար կի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ
ման վա ծ՝ շր ջա նա ռու թյան  հա րկ վ ճա րող հա մար վե լու հա մար ապ րա նք նե րի մա տա կա
րար ման և ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան չա փը սույն օ րեն քի 
կի րառ ման ա ռու մով հա մար վում է ԱԱՀի շե մ՝ բա ցա ռու թյա մբ ձեռ նար կա տի րա կան գոր
ծու նե ու թյուն վա րե լու ի րա վունք ու նե ցող ոչ առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի և սույն 
օ րեն քի 3.1 հոդ վա ծի 3րդ կե տի «բ» են թա կե տում և 6րդ հոդ վա ծի 1ին կե տի «ա» են թա
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կե տում նշ ված դեպ քե րի` Ա/Ձ չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձա նց, ո րո նց հա մար սույն 
օ րեն քի կի րառ ման ա ռու մով ԱԱՀի շեմ է հա մար վում ապ րա նք նե րի մա տա կա րար ման և 
ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման ի րաց ման շր ջա նա ռու թյան 58,35 մլն դրա մը:

Շր ջա նա ռու թյան հա րկ
Շր ջա նա ռու թյան հար կը օ րեն քով սահ ման ված կար գով, չա փե րով ու ժամ կետ նե րում 

առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի, Ա/Ձնե րի և նո տար նե րի կող մից ի րա կա նաց վող 
գոր ծու նե ու թյան հա մար պե տա կան բյու ջե վճար վող` ԱԱՀ և/ կամ շա հու թա հար կին փո
խա րի նող հա րկ է: Շր ջա նա ռու թյան հա րկ վճա րող կա րող են հա մար վել այն ան ձի նք, ո րո
նց կող մից նա խո րդ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում գոր ծու նե ու թյան բո լոր տե սակ նե րի 
մա սով մա տա կա րար ված ապ րա նք նե րի և մա տուց ված ծա ռայու թյուն նե րի (կա տար ված 
աշ խա տա նք նե րի) ի րա ցու մից հա սույ թը՝ ա ռա նց ԱԱՀի (այ սու հետ` ի րաց ման շր ջա նա ռու
թյուն), չի գե րա զան ցել 115.0 մլն դրա մը: 

Ա ռևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար շր ջա նա ռու թյան հար կը փո խա րի նում է 
ԱԱՀին և/ կամ շա հու թա հար կին: Շր ջա նա ռու թյան հար կի մեջ շա հու թա հար կի հաշ վար
կային մե ծու թյունն ըն դուն վում է 40 տո կոս: Ա/Ձնե րի և նո տար նե րի հա մար շր ջա նա ռու
թյան հար կը փո խա րի նում է ԱԱՀին: Շր ջա նա ռու թյան հա րկ վճա րող նե րի հա մար սույն 
օ րեն քով կար գա վոր վող հա րա բե րու թյուն նե րի մա սով կա սեց վում են ԱԱՀի և շա հու թա
հար կի գծով հար կային օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված հար կային ար տո նու թյուն նե րը:

Շր ջա նա ռու թյան հա րկ վճա րող նե րը յու րա քան չյուր հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի 
հա մար շր ջա նա ռու թյան հար կը հաշ վար կում են հա րկ վող օբյեկ տի նկատ մա մբ հետ ևյալ 
դրույ քա չա փե րով, ե թե սույն հոդ վա ծով այլ բան սահ ման ված չէ. 

Ե կա մու տի տե սա կը Դ րույ քա չա փը

Առևտ րա կան (առք ու վա ճառ քի) գոր ծու նե ու թյու նից ե կա մուտ 5%

Ար տադ րա կան գոր ծու նե ու թյու նից ե կա մուտ 3,.5%

Վար ձա կա լու թյու նից ե կա մուտ, տո կոս ներ, ռոյալ թի ներ, ակ տիվ նե րի  
(այդ թվում` ան շա րժ գույ քի) օ տա րու մից ե կա մուտ

10%

Նո տա րա կան գոր ծու նե ու թյու նից ե կա մուտ 20%

Այլ գոր ծու նե ու թյան (ե կա մուտ նե րի) տե սակ նե րից ե կա մուտ ներ 5%

 Հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի հա մար առևտ րա կան (առք ու վա ճառ քի) գոր ծու նե ու
թյու նից ստաց վող ե կա մուտ նե րի մա սով հաշ վա րկ ված շր ջա նա ռու թյան հար կի գու մա րը 
նվա զեց վում է տվյալ հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նում ան մի ջա կան վա ճառ քի նպա տա
կով ձե ռք բեր ված ապ րա նք նե րի գծով կա տար ված ծախ սե րի` Հայաս տա նի Հան րա պե
տու թյան օ րե նսդ րու թյա մբ սահ ման ված երկ կող մա նի հաս տատ ված (վա վե րաց ված) հաշ
վար կային փաս տա թղ թե րով հիմ նա վոր ված ծախ սե րի (նե րա ռյա լ՝ ա նուղ ղա կի հար կե րը), 
ինչ պես նաև Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյուն ներ մուծ ված ապ րա նք նե րի մա սով ներ մուծ
ման հայ տա րա րագ րե րում ար տա ցոլ ված մաք սային ար ժե քի և հաշ վա րկ ված ա նուղ ղա կի 
հար կե րի հան րա գու մա րի կամ ԱԱՀով հա րկ ման բա զայի ու հաշ վա րկ ված ԱԱՀի հան
րա գու մա րի (այ սու հե տ՝ ապ րա նք նե րի ձե ռք բեր ման ծախ սեր) 4 տո կո սը կազ մող գու մա րի 
չա փով: Ե թե սույն պար բե րու թյա մբ նա խա տես ված նվա զե ցում նե րից հե տո շր ջա նա ռու թյան 
հար կի գու մա րը կազ մում է առևտ րա կան (առք ու վա ճառ քի) գոր ծու նե ու թյու նից ստաց վող 
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ե կա մուտ նե րի նկատ մա մբ հաշ վա րկ ված 1,5 տո կո սից պա կաս գու մար, ա պա առևտ րա կան 
(առք ու վա ճառ քի) գոր ծու նե ու թյու նից ստաց վող ե կա մուտ նե րի հա մար շր ջա նա ռու թյան 
հար կը հաշ վա րկ վում է հա րկ վող օբյեկ տի նկատ մա մբ 1,5 տո կոս դրույ քա չա փով: 

Շր ջա նա ռու թյան հա րկ վճա րող նե րը մի նչև հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նին հա ջոր դող 
ա ռա ջին ամս վա 20ը Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նն ա ռըն թեր պե
տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տե ի սահ մա նած ձևով ի րե նց հաշ վառ ման վայ րի հար կային 
մար մին են ներ կայաց նում շր ջա նա ռու թյան հար կի հաշ վար կը: 

Ակ ցի զային հա րկ 
Ակ ցի զային հար կը սույն օ րեն քի 3ճրդ հոդ վա ծի 1ին կե տով սահ ման ված ապ րա նք նե

րի ներ մուծ ման կամ Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա րած քում այդ ապ րա նք նե րն ար
տադ րող նե րի, իսկ սե ղմ ված բնա կան գա զի դեպ քում՝ ավ տոտ րա նս պոր տային մի ջոց նե րի 
գա զա լց ման (գա զա լից քա վոր ման) գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող նե րի կող մից դրա նց 
օ տար ման հա մար օ րեն քով սահ ման ված կար գով և չա փով պե տա կան բյու ջե վճար վող 
ա նուղ ղա կի հա րկ է: 

Ակ ցի զային հար կով հա րկ ման են թա կա ապ րա նք նե րն են գա րե ջու րը, խա ղո ղի և այլ 
գի նի նե րը, սպիր տը (բա ցա ռու թյա մբ կո նյա կի սպիր տի) և սպիր տային խմի չք նե րը, ծխա
խո տի ար դյու նա բե րա կան փո խա րի նիչ նե րը, սի գար նե րը, սի գա րե լա նե րը և սի գա րետ նե
րը` ծխա խո տով կամ դրա փո խա րի նիչ նե րով, բեն զի նը, հում նավ թը և նավ թամ թե րք նե
րը, դի զե լային վա ռե լի քը, նավ թային գա զե րը, սե ղմ ված բնա կան գա զը և գա զան ման այլ 
ած խաջ րա ծին նե րը (բա ցա ռու թյա մբ սե ղմ ված չհա մար վող բնա կան գա զի), քսայու ղե րը:  
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ակ ցի զային հա րկ վճա րում են վե րո հի շյալ ապ րա նք
նե րը (բա ցա ռու թյա մբ սե ղմ ված բնա կան գա զի) ներ մու ծող կամ ար տադ րող (նե րա ռյալ` 
շշա լց նող կամ այլ կե րպ տա րայա վո րող) ի րա վա բա նա կան (այդ թվում` օ տա րե րկ րյա ի րա
վա բա նա կան ան ձա նց Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սահ ման ված կար գով գրա նց
ված ներ կայա ցուց չու թյուն նե րը և մաս նա ճյու ղե րը) և ֆի զի կա կան ան ձի նք: Սե ղմ ված բնա
կան գա զի դեպ քում ակ ցի զային հա րկ վճա րող են հա մար վում ավ տոտ րա նս պոր տային 
մի ջոց նե րի գա զա լց ման (գա զա լից քա վոր ման) գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ի րա վա
բա նա կան (այդ թվում` Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում սահ ման ված կար գով գրա նց
ված օ տա րե րկ րյա ի րա վա բա նա կան ան ձա նց ներ կայա ցուց չու թյուն նե րը և մաս նա ճյու ղե
րը) և ֆի զի կա կան ան ձի նք: 

Սույն հոդ վա ծի 2րդ կե տում նշ ված վճա րող նե րը յու րա քան չյուր հաշ վե տու ժա մա նա
կա շր ջա նի հա մար, մի նչև դրան հա ջոր դող ամս վա 20ը նե րա ռյալ, վճա րում են ակ ցի
զային հար կը և յու րա քան չյուր ե ռամ սյա կի հա մար` մի նչև տվյալ ե ռամ սյա կին հա ջոր դող 
ամս վա 20ը նե րա ռյալ, հա մա պա տաս խան հար կային տես չու թյուն ներ կայաց նում ակ ցի
զային հար կի հաշ վա րկ` հար կային մա րմ նի սահ մա նած ձևով: 

Ար տո նագ րային վճար ներ 
Ար տո նագ րային վճա րը սույն օ րեն քով սահ ման ված չա փե րով և ժամ կետ նե րում 

սույն օ րեն քով նա խա տես ված գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող ֆի զի կա կան ան ձի (այդ 
թվում` ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ) հա մար ԱԱՀին, իսկ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մա ր՝ 
շահութա հար կին և (կամ) ԱԱՀին փո խա րի նող պե տա կան բյու ջե մուծ վող պար տա դիր և 
ան հա տույց վճար է: 

Ի րա վա բա նա կան ան ձա նց հա մար ար տո նագ րային վճա րի գու մա րի մեջ ԱԱՀի հաշ
վար կային մե ծու թյունն ըն դուն վում է 60 տո կո սի չա փով: 
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Ար տո նագ րային վճար վճա րող հա մար վե լու հա մար ի րե նց հաշ վառ ման (բ նա կու թյան, 
գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման) հար կային մար մին են ներ կայաց նում սույն օ րեն քի ան
բա ժա նե լի մաս հա մար վող հա վել ված N3ում սահ ման ված ձևով դի մումհայ տա րա րու թյուն: 

Ար տո նագ րի վճա րի չա փը ֆի քս ված է և կան խա տե սե լի՝ կախ ված ք/մից, աշ խա տա
տե ղից, բնա կա վայ րից և այլն:

1. Ար տո նագ րային վճա րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րն են`
1) հան րային սնն դի ո լոր տում ի րա կա նաց վող գոր ծու նե ու թյու նը,
2) թե թև մար դա տար մե քե նայով ուղ ևո րա փո խադ րու մը, 
4) վար սա վի րա կան ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման գոր ծու նե ու թյու նը,
5) ավ տո տե խս պա սա րկ ման կայան նե րի (կե տե րի) գոր ծու նե ու թյու նը,
6) ավ տո կան գառ նե րի գոր ծու նե ու թյու նը,
7) բի լի ա րդ խա ղի կազ մա կեր պու մը,
8) սե ղա նի թե նիս խա ղի կազ մա կեր պու մը,
9) մե տա ղադ րա մով շա հա գո րծ վող ավ տո մատ նե րի մի ջո ցով սնն դի առևտ րի կազ

մա կե րպ ման գոր ծու նե ու թյու նը,
10) մե տա ղադ րա մով շա հա գո րծ վող ավ տո մատ նե րի մի ջո ցով խա ղե րի կազ մա կե րպ

ման գոր ծու նե ու թյու նը (բա ցա ռու թյա մբ շա հու մով խա ղե րի և խա ղատ նե րի գոր
ծու նե ու թյան), 

11) ա տամ նա բու ժա կան գոր ծու նե ու թյու նը, 
12) ա տամ նա տեխ նի կա կան գոր ծու նե ու թյու նը, 
13) ան շա րժ գույ քի առք ու վա ճառ քի կամ վար ձա կա լու թյան միջ նոր դային գոր ծու նե

ու թյու նը, 
14) առևտ րի ի րա կա նաց ման վայ րե րում (ոս կու շու կա ներ) վա ճա ռա սե ղան նե րի կամ 

վա ճա ռա կե տե րի մի ջո ցով թան կար ժեք մե տաղ նե րի, թան կար ժեք մե տաղ նե րից 
պատ րա ստ ված ի րե րի կամ թան կար ժեք քա րե րի առք ու վա ճառ քի գոր ծու նե ու
թյու նը` տա րե կան մի նչև 115 մլն դրամ ի րաց ման շր ջա նա ռու թյա մբ: 

 Հաս տա տա գր ված վճա ր
 Սույն օ րեն քի ի մաս տով` հաս տա տա գր ված վճա րը սույն օ րեն քով նա խա տես ված չա

փե րով և ժամ կետ նե րում հաս տա տա գր ված վճար վճա րող նե րի կող մից պե տա կան բյու ջե 
վճար վող ԱԱՀին և/ կամ շա հու թա հար կին փո խա րի նող պար տա դիր և ան հա տույց վճար 
է: Ա/Ձնե րի հա մար հաս տա տա գր ված վճա րը փո խա րի նում է ԱԱՀի գու մա րին: Ի րա վա
բա նա կան ան ձա նց հա մար հաս տա տա գր ված վճա րը փո խա րի նում է ԱԱՀի և/ կամ շա
հու թա հար կի գու մա րին:

 Հաս տա տա գր ված վճար վճա րող ներ են ի րա վա բա նա կան ան ձի նք և Ա/Ձը (այ սու
հետ` վճա րող ներ), ո րո նք զբաղ վում են սույն օ րեն քի 7րդ հոդ վա ծով սահ ման ված գոր ծու
նե ու թյան տե սակ նե րով:

 Հաս տա տա գր ված վճա րի հա մար հա րկ ման բա զա է հա մար վում սույն օ րեն քի 7րդ 
հոդ վա ծով, բա ցա ռու թյա մբ 7րդ հոդ վա ծի Ի Ա են թա կե տի, նա խա տես ված գոր ծու նե ու
թյան տե սակ նե րի հա մար սահ ման ված ե լա կե տային տվյալ նե րի և ուղ ղիչ գոր ծա կից նե րի 
ո րո շա կի ար տադ րյա լը` դրա մա կան ար տա հայ տու թյա մբ:

 Հաս տա տա գր ված վճա րի հա րկ վող օբյե կտ են հա մար վում գոր ծու նե ու թյան հետ ևյալ 
տե սակ նե րը՝ 

 � ավ տոտ րա նս պոր տային գոր ծու նե ու թյու նը,
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 �  վի ճա կա խա ղե րի կազ մա կեր պու մը, 
 � ավ տոտ րա նս պոր տային մի ջոց նե րի գա զա լց ման (գա զա լից քա վոր ման) գոր ծու նե
ու թյու նը:

Դ րոշ մա նի շային վճա ր
 Սույ նով կար գա վոր վում են մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով զին ծա ռայող

նե րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման հետ կապ ված հա րա
բե րու թյուն նե րը, կա րգն ու պայ ման նե րը: Դրոշ մա նի շային վճա րը զին ծա ռայող նե րի կյան
քին և ա ռող ջու թյա նը պատ ճառ ված վնաս նե րի հա տու ցումն ա պա հո վե լու նպա տա կով սահ
ման ված կար գով և չա փով Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան բյու ջե վճար վող 
պար տա դիր վճար է: Շա հա ռու նե րն են հա մար վում այն զին ծա ռայող նե րը, ո րո նց կյան քին 
կամ ա ռող ջու թյա նը վնաս է պատ ճառ վել մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հետ ևան քով: 

Դ րոշ մա նի շային վճար պար տա վոր են վճա րե լ՝ 
 � աշ խա տան քային պայ մա նագ րով ՀՀ տա րած քում կամ ՀՀ տա րած քից դուրս աշ
խա տող  ՀՀ ռե զի դե նտ հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի նք, 

 � աշ խա տան քային պայ մա նագ րով ՀՀ տա րած քում աշ խա տող ՀՀ ռե զի դե նտ չհան
դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի նք,

 � ՀՀ հաշ վառ ված և ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող Ա/Ձնե րը,
 �  նո տար նե րը, 
 � աշ խա տա նք նե րի կա տար ման կամ ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման քա ղա քա ցի
ա կանի րա վա կան պայ մա նագ րե րով ՀՀ տա րած քում կամ ՀՀ տա րած քից դուրս 
ե կա մուտ ստա ցո ղ՝ ՀՀ ռե զի դե նտ հան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի նք, 

 � աշ խա տա նք նե րի կա տար ման կամ ծա ռայու թյուն նե րի մա տուց ման քա ղա քա ցի
ա կանի րա վա կան պայ մա նագ րե րով ՀՀ աղ բյուր նե րից ստա ցո ղ՝ ՀՀ ռե զի դե նտ 
չհան դի սա ցող ֆի զի կա կան ան ձի նք. 

 � յու րա քան չյուր հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի հա մար ֆի զի կա կան ան ձի նք դրոշ
մա նի շային վճար վճա րում են 1000 դրամ գու մա րի չա փով, իսկ Ա/Ձնե րը և նո տար
նե րը՝ 12000 դրամ գու մա րի չա փով: 

Գույ քա հա րկ
 Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով հա րկ վճա րող նե րին պատ կա նո ղ՝ հա րկ վող օբյե կտ 

հա մար վող գույ քի հա մար հա մա պա տաս խան բյու ջե ներ վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է, ո րը 
սա կայն կախ ված չէ վճա րող նե րի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րից:  

 Գույ քա հա րկ վճա րող նե րը 
ՀՀում և օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն նե րում ստե ղծ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը, մի

ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րը և դրա նց կող մից ՀՀից դուրս ստե ղծ ված կազ մա կեր
պու թյուն նե րը, ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը, օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի նե րը, ինչ պես նաև քա ղա
քա ցի ու թյուն չու նե ցող ան ձի նք, ո րո նց ՀՀ տա րած քում պատ կա նում է հա րկ վող օբյե կտ 
հա մար վող գույ քը, բա ցա ռու թյա մբ ՀՀ պե տա կան մար մին նե րի, ՀՀ կե նտ րո նա կան բան
կի, ՀՀ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի և հիմ նա րկ նե րի:

 Գույ քա հար կով հա րկ վող օբյեկ տը
 �  Շեն քեր և շի նու թյուն նե րը, ան հա տա կան բնա կե լի տուն, բնա կա րան, այ գետ նակ 
(ա մա ռա նոց), բազ մաբ նա կա րան բնա կե լի շե նք, բազ մաբ նա կա րան շեն քի ոչ բնա
կե լի տա րա ծք, ավ տոտ նակ, հա սա րա կա կան նշա նա կու թյան շի նու թյուն, ար տադ
րա կան նշա նա կու թյան շի նու թյուն, ա նա վա րտ (կի սա կա ռույց) շի նու թյուն, ՀՀ օ րե
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նսդ րու թյան հա մա ձայն՝ նոր կա ռուց ված, ձե ռք բեր ված և ան շա րժ գույ քի կա դա
ստր վա րող լի ա զոր մա րմ նի կող մից հաշ վառ ված ու գնա հատ ված, սա կայն դե ռևս 
ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան ցում չս տա ցած շի նու թյուն ներ, ինչ պես նաև սե փա
կա նու թյան կամ հո ղօգ տա գո րծ ման ի րա վունք ու նե ցող ան ձա նց կող մից այդ հո ղա
մա սի վրա ինք նա կամ կա ռուց ված շեն քեր և շի նու թյուն ներ (այդ թվում` բազ մաբ
նա կա րան շեն քե րում կամ շեն քե րին կից ինք նա կամ կա ռույց ներ),

 �  Փո խադ րա մի ջոց նե րը` ավ տո մո բի լային տրա նս պոր տի մի ջոց, ջրային փո խադ րա
մի ջոց, ձյու նագ նաց, մո տոա մե նագ նաց (ք վադ րո ցի կլ) և մո տո ցիկ լետ: 

 Գույ քա հար կով հա րկ ման բա զա ն
 Շի նու թյուն նե րի հա րկ ման բա զան « Գույ քա հար կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի բաղ կա ցու ցիչ 

մա սը կազ մող հա վել վա ծով սահ ման ված կար գով գնա հատ ված կա դա ստ րային ար ժե քն է 
(ար տա հայտ ված դրա մով):

 Փո խադ րա մի ջոց նե րի հա րկ ման բա զան դրա նց քա շող շար ժի չի հզո րու թյունն է (ար
տա հայտ ված ձի աու ժով կամ կի լո վա տով): Ե թե փո խադ րա մի ջո ցի վրա առ կա են մե կից 
ա վե լի քա շող շար ժիչ ներ, ա պա հա րկ ման բա զա է հա մար վում բո լոր քա շող շար ժիչ նե րի 
գու մա րային հզո րու թյու նը:

  Գույ քա հար կի հաշ վա րկ ման և վճար ման կար գը, գույ քա հա րկ վճա րող նե րին հաշ վա
ռող մար մին նե րը

 Գույ քա հա րկ վճա րող նե րին հաշ վա ռող մար մին են հան դի սա նում ՀՀ տե ղա կան ինք
նա կա ռա վար ման մար մին նե րը: Կազ մա կեր պու թյուն նե րը գույ քա հար կը հաշ վար կում են 
ինք նու րույն` ել նե լով հա րկ ման բա զայից և օ րեն քով սահ ման ված գույ քա հար կի դրույ քա
չա փե րից, հաշ վի առ նե լով օ րեն քով սահ ման ված ար տո նու թյուն նե րը:

 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի գույ քա հար կի հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջան է հա մար վում 
հաշ վե տու տար վա կի սա մյա կը: Կի սա մյա կային հաշ վա րկ նե րը մի նչև հաշ վե տու կի սա
մյա կին հա ջոր դող ամս վա 20ը նե րա ռյալ ներ կայաց վում են հա մա պա տաս խան հաշ վա
ռող մար մին ներ: Հաշ վա րկ ված գու մար նե րը վճար վում են յու րա քան չյուր կի սա մյա կ՝ մի
նչև տվյալ կի սա մյա կին հա ջոր դող ամս վա 20ը նե րա ռյալ: 

Ֆի զի կա կան ան ձա նց հա մար գույ քա հար կի հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջան է հա մար
վում o րա ցու ցային տա րին: 

Ֆի զի կա կան ան ձի նք գույ քա հար կի տա րե կան գու մա րը հա մա պա տաu խան բյու ջե են 
վճա րում մի նչև հաշ վե տու տար վա դեկ տեմ բե րի 1ը նե րա ռյալ, բա ցա ռու թյա մբ տա րե կան 
տեխ նի կա կան զն նու թյան են թա կա փո խադ րա մի ջոց նե րի գույ քա հար կի, ո րի գծով հար
կային պար տա վո րու թյուն նե րն ամ բող ջու թյա մբ կա տա րում են մի նչև փո խադ րա մի ջոց նե
րի` տվյալ տար վա տեխ նի կա կան զն նու թյան ներ կայաց նե լը:

 Հո ղի հա րկ
 Հո ղի հար կը հա րկ վող օբյե կտ հա մար վող հո ղա մա սե րի հա մար օ րեն քով սահ ման ված 

չա փե րով ու ժամ կետ նե րում հա մա պա տաս խան բյու ջե ներ վճար վող ուղ ղա կի հա րկ է, ո րը 
կախ ված չէ հա րկ վճա րող նե րի տն տե սա կան գոր ծու նե ու թյան ար դյունք նե րից: Հայաս տա նի 
Հանրա պե տու թյու նում հո ղի հա րկ վճա րող ներ են հա մար վում հո ղի uե փա կա նա տեր կամ պե
տա կան uե փա կա նու թյուն հան դիuա ցող հո ղի ան հա տույց (մշ տա կան) օգ տա գոր ծող հան դի
սա ցող`

 �  ՀՀ և օ տա րե րկ րյա պե տու թյուն նե րում ստե ղծ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը, մի
ջազ գային կազ մա կեր պու թյուն նե րն ու դրա նց կող մից Հայաս տա նի Հան րա պե տու
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թյու նից դուրս ստե ղծ ված կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև դրա նց մաս նա
ճյու ղե րն ու ներ կայա ցուց չու թյուն նե րը (այ սու հե տ՝ կազ մա կեր պու թյուն ներ),

 �  ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը, օ տա րե րկ րյա քա ղա քա ցի նե րը և քա ղա քա ցի ու թյուն չու նե
ցող  ան ձի նք (այ սու հե տ՝ ֆի զի կա կան ան ձի նք): Ա/Ձնե րի վրա տա րած վում է ֆի
զի կա կան ան ձա նց հա մար հո ղի հար կի հաշ վա րկ ման և վճար ման օ րեն քով սահ
ման ված կար գը:

 Հա րկ վող օբյե կտն ու հա րկ ման օբյեկ տը, հար կի դրույ քա չա փե րը
 Հո ղի հար կով հա րկ վող օբյե կտ է հա մար վում հա րկ վճա րող նե րին սե փա կա նու թյան 

ի րա վուն քով պատ կա նող կամ ան հա տույց (մշ տա կան) օգ տա գո րծ ման ի րա վուն քով տրա
մա դր ված պե տա կան սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սը:

 Հա րկ վող օբյե կտ հա մար վող հո ղա մա սե րի հո ղի հար կի հաշ վա րկ ման նպա տա կով`
 �  գյու ղա տն տեuա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի հա մար հա րկ ման oբյե կտ է հան դիuա
նում հո ղի կա դաuտ րային գնա հատ մա մբ ո րոշ ված հաշ վար կային զուտ ե կա մու տը. 

 � ոչ գյու ղա տն տեuա կան նշա նա կու թյան հո ղե րի հա մար հա րկ ման oբյե կտ է հան
դիuա նում հո ղի կա դաuտ րային գնա հատ ման ար ժե քը: 

Հո ղի հար կի հաշ վա րկ ման և վճար ման կար գը
 Կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մար հո ղի հար կի հաշ վա րկ ման հաշ վե տու ժա մա նա կա

շր ջան է հա մար վում հաշ վե տու տար վա կի սա մյա կը:
Յու րա քան չյուր հաշ վե տու ժա մա նա կա շր ջա նի հա մար հո ղի հա րկ վճա րող կազ մա

կեր պու թյուն նե րը հո ղի հար կը հաշ վար կում են ինք նու րույն և մի նչև տվյալ կի սա մյա կին 
հա ջոր դող ամս վա 20ը նե րա ռյալ ներ կայաց նում են հո ղի հա րկ վճա րող նե րին հաշ վա
ռող հա մա պա տաս խան մար մին ներ: Կազ մա կեր պու թյուն նե րը հաշ վա րկ ված հո ղի հար կի 
կի սա մյա կային գու մար նե րը հա մա պա տաu խան բյու ջե են վճա րում յու րա քան չյուր կի սա
մյակ` մի նչև տվյալ կի սա մյա կին հա ջոր դող ամu վա 20ը նե րա ռյալ:

 Ֆի զի կա կան ան ձի նք հո ղի հար կի տա րե կան գու մա րը հա մա պա տաu խան բյու ջե են 
վճա րում եր կու հա վաuար մաuե րո վ՝ մի նչև հաշ վե տու տար վա նոյեմ բե րի 15ը (նե րա ռյալ) 
և մի նչև հա ջո րդ տար վա ապ րի լի 15ը (նե րա ռյալ): Ֆի զի կա կան ան ձի չկա տա րած պար
տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն ա պա հո վող պա հա նջ նե րի վրա հայ ցային վա ղե մու թյուն 
չի տա րած վում:

 Հյու րա նո ցային հա րկ 
Այս հար կա տե սա կը ևս կար գա վոր վում է ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին օ րեն քով: 

Մաս նա վո րա պե ս՝ հաշ վա րկ ման ե լա կե տային տվյալ ներ են հյու րա նո ցային տն տե սու
թյան օբյե կտ նե րի գոր ծու նե ու թյան հա մա ր՝ ընդ հա նուր տա րած քը: 

ՀՀում գոր ծող հա տուկ հար կային ար տո նու թյուն նե ր
 Ի նք նազ բաղ ված ան ձա նց հար կային ար տո նու թյուն նե րը

 Հար կային ար տո նու թյու նը կի րառ վում է այն ինք նազ բաղ ված ան ձա նց նկատ մա մբ՝
1. ո րո նց կող մից նա խո րդ օ րա ցու ցային տար վա ըն թաց քում գոր ծու նե ու թյան բո լոր 

տե սակ նե րի մա սով մա տա կա րար ված ապ րա նք նե րի, մա տուց ված ծա ռայու թյուն նե րի և 
կա տար ված աշ խա տա նք նե րի (բա ցա ռու թյա մբ որ պես վար ձու աշ խա տող կա տա րած աշ
խա տա նք նե րի) ի րա ցու մից հա սույ թը չի գե րա զան ցել 9,0 մլն դրա մը.

2. ո րո նք ի րե նց գոր ծու նե ու թյան ի րա կա նաց ման հա մար չեն օգ տա գոր ծում Ա/Ձ չհան
դի սա ցող այլ ֆի զի կա կան ան ձա նց աշ խա տան քը.
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3. ո րո նք չեն հան դի սա նում հա մա տեղ գոր ծու նե ու թյան պայ մա նագ րի (բա ցա ռու թյա մբ 
գյու ղա տն տե սա կան ար տադ րան քի ար տադ րու թյան) կո ղմ.

4. ո րո նց գոր ծու նե ու թյու նը (բա ցա ռու թյա մբ իր բնույ թով պայ մա նա վոր վա ծ՝ ի րա կա
նաց ման մշ տա կան վայր չու նե ցող գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի) ի րա կա նաց վում է բա ցա
ռա պես մեկ վայ րի մի ջո ցով:

 Սույ նով սահ ման ված հար կային ար տո նու թյու նից օգտ վե լու հա մար սահ ման ված պայ
ման նե րը բա վա րա րող ինք նազ բաղ ված ան ձի նք ի րե նց հաշ վառ ման վայ րի հար կային 
մար մին են ներ կայաց նում դի մում՝ հար կե րից ա զատ ման ար տո նա գիր ստա նա լու և հար
կային ար տո նու թյու նից օգտ վե լու վե րա բե րյալ: Դի մու մի ձևը և դրա լրաց ման կար գը սահ
մա նում է հար կային մար մի նը:

Ց Ա Ն Կ
 

 ԳՈՐ ԾՈՒ ՆԵ ՈՒԹՅԱՆ ՏԵ ՍԱԿ ՆԵ ՐԻ, Ո ՐՈ ՆՑ Ի ՐԱ ԿԱ ՆԱՑ ՄԱՆ  
ՄԱ ՍՈՎ Ի ՆՔ ՆԱԶ ԲԱՂ ՎԱԾ ԱՆ ՁԱ ՆՑ ՀԱ ՄԱՐ ՍԱՀ ՄԱՆ ՎԱԾ ԵՆ ՀԱՐ ԿԱՅԻՆ  

ԱՐ ՏՈ ՆՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵ Ր

 Գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րը

1. Բ նակ չու թյան պատ վե րով կա տար վող`

1.1
Կո շի կի և կաշ վե գա լան տե րե այի և հա ման ման այլ ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րու թյուն, 
կո շի կի և կաշ վե գա լան տե րե այի պա րա գա նե րի ար տադ րու թյուն, կո շի կի և կաշ վե ար տադ
րա տե սակ նե րի նո րո գում

1.2 Հա գուս տի ար տադ րու թյուն և նո րո գում

1.3 Գլ խա րկ նե րի ար տադ րու թյուն և նո րո գում

1.4 Գոր գե րի և գոր գա գոր ծա կան ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րու թյուն և նո րո գում

1.5 Փայ տյա ի րե րի պատ րաս տում, կա հույ քի և տան կա հա վո րան քի նո րո գում

1.6 Ոչ թան կար ժեք զար դե րի ար տադ րու թյուն և նո րո գում

1.7 Հա մա կա րգ չային տեխ նի կայի, հե ռուս տա ցույց նե րի, լվաց քի մե քե նա նե րի, օ դո րա կիչ նե րի և 
այլ կեն ցա ղային տեխ նի կայի նո րո գում, ծրագ րային սպա սար կում

1.8 Հե ծա նիվ նե րի և հաշ ման դամ նե րի սայ լակ նե րի ար տադ րու թյուն, ա նձ նա կան օգ տա գո րծ ման 
և կեն ցա ղային այլ ար տադ րա տե սակ նե րի նո րո գում

1.9 Տն տե սա կան և գե ղա զա րդ խե ցե գոր ծա կան ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րու թյուն

1.10 Այլ ճե նա պա կե և խե ցե գոր ծա կան ար տադ րա տե սակ նե րի ար տադ րու թյուն

1.11 Թի թե ղա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյուն

2. Ժա մա ցույց նե րի, ժա մա նա կա չափ սար քե րի նո րո գում, ե րա ժշ տա կան գոր ծիք նե րի նո րո գում

3. Նեղ մաս նա գի տա կան գի տե լիք նե րի ձե ռք բեր ման այլ դա սըն թաց ներ

4. Լե զու նե րի ու սուց ման դա սըն թաց ներ

5. Բա րձ րա գույն և այլ հաս տա տու թյուն ներ ըն դուն վե լու հա մար նա խա պատ րաս տա կան դա
սըն թաց ներ

6. Պա րեր, եր գե ցո ղու թյուն դա սա վան դող նե րի գոր ծու նե ու թյուն
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 Գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րը

7. Կա տա րո ղա կան ար վես տի բնա գա վա ռում գոր ծու նե ու թյուն, կա տա րո ղա կան ար վես տի բնա
գա վա ռում օ ժան դակ գոր ծու նե ու թյուն

8. Ս տեղ ծա գոր ծա կան գոր ծու նե ու թյուն

9. Խն ջույ քա վար նե րի գոր ծու նե ու թյուն

10. Կր թա կան գոր ծու նե ու թյուն և ար տա դպ րո ցա կան դաս տի ա րա կու թյուն մա րմ նա մար զու թյան 
և սպոր տի բնա գա վա ռում

11. Մաս նա վոր տնային տն տե սու թյուն նե րում ծա ռայու թյուն նե րի մա տու ցում (ա ռա նց տար բե
րակ ման) սե փա կան սպառ ման հա մար

12. Դա րբ նո ցային գոր ծու նե ու թյուն

13. Զ բո սա շր ջային տնե րի մի ջո ցով հյու րա նո ցային ծա ռայու թյուն նե րի մա տու ցում

 Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյուն
 Հար կային օ րե նսդ րու թյան կի րա ռու թյան ի մաս տով` 1) ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի

րու թյուն է հա մար վում շա հույթ (ե կա մուտ) ստա նա լու նպա տա կով ըն տա նի քի մե կից 
ա վե լի ան դամ նե րի կող մից հա մա տեղ ի րա կա նաց վող ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե
ու թյու նը. 2) ըն տա նի քի ան դամ ներ են հա մար վում ծնո ղը, ա մու սի նը, զա վա կը, եղ բայ րը, 
քույ րը: 2) Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ ներ կա րող են հա մար վել Հայաս
տա նի Հան րա պե տու թյան ռե զի դե նտ հա մար վող առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն նե րը 
և Ա/Ձնե րը, այդ թվում` նոր ստե ղծ ված (պե տա կան գրան ցում ստա ցած կամ հաշ վառ
ված) կազ մա կեր պու թյուն նե րը և Ա/Ձնե րը: Ընդ ո րում՝ 1) Ա/Ձ կա րող է հա մար վել ըն
տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ, ե թե վեր ջի նս իր գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա
նաց նում է բա ցա ռա պես իր ըն տա նի քի ան դամ նե րի (այդ թվում` որ պես վար ձու աշ խա
տող) մի ջո ցով. 2) առևտ րային կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է հա մար վել ըն տա նե կան 
ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ, ե թե առևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան 
(բաժ նե հա վաք) կա պի տա լն ամ բող ջու թյա մբ պատ կա նում է ըն տա նի քի մեկ կամ մի քա
նի ան դա մի, և ե թե կազ մա կեր պու թյունն իր գոր ծու նե ու թյունն ի րա կա նաց նում է բա ցա
ռա պես կազ մա կեր պու թյան բաժ նե տե րե րի կամ բաժ նե տե րե րի ըն տա նի քի ան դամ նե րի 
(այդ թվում` որ պես վար ձու աշ խա տող) մի ջո ցով: 3) Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան 
սուբյե կտ ներ են հա մար վում այն ան ձի նք, ո րո նց կող մից նա խո րդ օ րա ցու ցային տար
վա ըն թաց քում գոր ծու նե ու թյան բո լոր տե սակ նե րի մա սով մա տա կա րար ված ապ րա
նք նե րի և մա տուց ված ծա ռայու թյուն նե րի (կա տար ված աշ խա տա նք նե րի) ի րա ցու մից 
հա սույ թը՝ ա ռա նց ԱԱՀի, չի գե րա զան ցել 18.0 մլն դրա մը: Սույն մա սի կի րա ռու թյան 
ա ռու մով ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը նե րա ռում է նաև հաս տա տա գր ված վճար նե րով 
և (կամ) ար տո նագ րային վճար նե րով հա րկ վող գոր ծու նե ու թյան տե սակ նե րի մա սով 
ի րաց ման շր ջա նա ռու թյու նը (ի րա ցու մից հա սույ թը): 4. Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու
թյան սուբյե կտ ներ չեն կա րող հա մար վե լ՝ 1) առևտ րա կան (առք ու վա ճառ քի) գոր ծու նե
ու թյա մբ զբաղ վող ան ձի նք, ինչ պես նաև « Հաս տա տա գր ված վճար նե րի մա սին» և (կամ) 
«Ար տո նագ րային վճար նե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րե նք նե րով նա
խա տես ված գոր ծու նե ու թյան տե սակ ներ ի րա կա նաց նող ան ձի նք (բա ցա ռու թյա մբ «Ար
տո նագ րային վճար նե րի մա սին» Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի հա վել ված 
1ով հաս տատ ված ցան կի 13րդ կե տով նա խա տես ված գոր ծու նե ու թյան տե սա կն ի րա
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կա նաց նող Ա/Ձնե րի)` գոր ծու նե ու թյան այդ տե սակ նե րի մա սով. 2) ակ ցի զային հար կով 
հա րկ ման են թա կա ապ րա նք ներ ար տադ րող նե րը և (կամ) ներ մու ծող նե րը. 3) աու դի տո
րա կան ըն կե րու թյուն նե րը, հաշ վա պա հա կան հաշ վառ ման ծա ռայու թյուն ներ մա տու ցող 
կազ մա կեր պու թյուն նե րը և Ա/Ձնե րը. 4) ար տար ժույ թի առք ու վա ճառ քի, ար տար ժույ թի 
դի լե րայինբ րո քե րային առք ու վա ճառ քի գոր ծու նե ու թյուն ի րա կա նաց նող նե րը. 5) խա
ղատ նե րի և շա հու մով խա ղե րի կազ մա կեր պիչ նե րը. 6) առևտ րային կազ մա կեր պու թյուն
նե րը և Ա/Ձնե րը, ե թե` ա. առևտ րային կազ մա կեր պու թյա նը կամ ան հատ ձեռ նար կա տի
րո ջը պատ կա նում է այլ ռե զի դե նտ հա մար վող առևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա նո
նադ րա կան (բաժ նե հա վաք) կա պի տա լի 20 տո կոս և ա վե լի փայա բա ժի նը (բաժ նե տոմ սը, 
բաժ նե մա սը), բ. առևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան (բաժ նե հա վաք) կա
պի տա լի որ ևէ մա սի սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող ըն տա նի քի ան դա մին պատ կա նում է 
այլ ռե զի դե նտ հա մար վող առևտ րային կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա կան (բաժ նե հա
վաք) կա պի տա լի 20 տո կոս և ա վե լի փայա բա ժի նը (բաժ նե տոմ սը, բաժ նե մա սը): 1. Սույն 
օ րեն քի 13.7րդ հոդ վա ծի 3րդ մա սով նա խա տես ված` ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու
թյան սուբյե կտ հա մար վե լու պայ մա նը բա վա րա րող ան ձն ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու
թյան սուբյե կտ է հա մար վում՝ 1) յու րա քան չյուր տար վա հուն վա րի 1ից մի նչև այդ տար վա 
ա վար տը (բա ցա ռու թյա մբ օ րեն քով նա խա տես ված` տար վա ըն թաց քում շր ջա նա ռու թյան 
հա րկ կամ ԱԱՀ վճա րող հա մար վե լու դեպ քե րի), ե թե մի նչև այդ տար վա փե տր վա րի 20ը 
իր հաշ վառ ման վայ րի հար կային մար մին է ներ կայաց րել վե րա դաս հար կային մա րմ նի 
ղե կա վա րի հաս տա տած ձևով ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ հա մար վե լու 
վե րա բե րյալ հայ տա րա րու թյուն և ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյու նում նե րգ րավ ված 
ան ձա նց` ըն տա նի քի ան դամ լի նե լը հիմ նա վո րող հա մա պա տաս խան փաս տա թղ թեր:

Ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան սուբյե կտ նե րն ա զատ վում են ըն տա նե կան ձեռ նար
կա տի րու թյան մա սով ա ռա ջա ցող բո լոր պե տա կան հար կե րից (այդ թվում` որ պես հար կային 
գոր ծա կալ հար կը հաշ վար կե լու, պա հե լու և պե տա կան բյու ջե փո խան ցե լու պար տա վո րու
թյու նից), բա ցա ռու թյա մբ սույն մա սի երկ րո րդ պար բե րու թյա մբ սահ ման ված դեպ քե րի: Ըն
տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան մեջ նե րգ րավ ված ըն տա նի քի ան դամ նե րին (այդ թվում` 
վար ձու աշ խա տող հա մար վող) ըն տա նե կան ձեռ նար կա տի րու թյան մա սով հար կային գոր
ծա կա լի կող մից վճար վող հա րկ վող ե կա մուտ նե րից ե կամ տային հար կը հաշ վա րկ վում և 
վճար վում է յու րա քան չյուր ան ձի հա մար ամ սա կան 5 հա զար դրա մի չա փով` մի նչև ե կա
մուտ նե րի հաշ վա րկ ման ամս վան հա ջոր դող ամս վա 20ը (նե րա ռյալ), ո րը նրա նց հա մար 
հա մար վում է ե կամ տային հար կի գծով վե րջ նա կան հար կային պար տա վո րու թյուն: 
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 Սահ մա նա մե րձ գյու ղե րում հար կային ար տո նու թյուն
  Ը ստ կա ռա վա րու թյան թիվ 713 ո րոշ մա ն՝ ցան կում ընդ գրկ ված գյու ղա կան հա

մայնք նե րում  ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նե ու թյունն ա զատ ված է հար կե րից.                     
 � Ա ռևտ րի ո լո րտն ա զատ ված է շր ջա նա ռու թյան հար կից: 
 � Ար տադ րու թյունն ա զատ ված է շա հու թա հար կից, ար տադ րան քի ի րաց ման ԱԱՀից:

 Պար տա դիր պայ ման է գոր ծու նե ու թյու նը ծա վա լել սահ մա նա մե րձ հա մայնք նե րում. 
ի րաց ման նկատ մա մբ տա րած քային սահ մա նա փա կում չկա։ 

Օ րե նքն ու ժի մեջ է մտել 01.10.14 թից 
 ՀՕ134Ն
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ՏՏ ո լոր տի հար կային ար տո նու թյուն
ՏՏ ո լոր տի սկս նակ բիզ նես նե րն ա զատ ված են հար կե րից:
ՏՏ ո լոր տում գոր ծու նե ու թյուն ծա վա լող սկս նա կ՝ մի նչև 3 ամ սա կան հա վաս տա գր ված 

բիզ նես նե րը՝ 
 � ա զատ վում են շա հու թա հար կից.
 �  վար ձու աշ խա տող նե րի ե կամ տային հար կը հաշ վա րկ վում է ֆի քս ված 10% դրույ քա
չա փո վ՝ ան կախ աշ խա տա վար ձի չա փից.

 �  վար ձու աշ խա տող նե րի քա նա կը՝ ոչ ա վել, քան 30 հո գի,
 � գ րա նց ման պա հից մի նչև 3 ա միս ժամ կե տը դի մել հա վաս տա գր ման,
 �  հա վաս տա գր ման դի մե լու վե րջ նա ժամ կետ` 2017 թ. դեկ տեմ բե րի 1: 
 � սույն ար տո նու թյուն նե րը գոր ծում են մի նչև 2020 թ. հուն վա րի 1ը: 

Օ րե նքն ու ժի մեջ է մտել 01.10.14 թից. ՀՕ134Ն
 Հար կե րի մա սին պար բե րա բար կա տար վող փո փո խու թյուն նե րի և թար մա ցում նե րի 

մա սին  տե ղե կատ վու թյուն կա րող եք ստա նալ հետ ևյալ կայ քից. http://www.arlis.am/
 

Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր
1. Ի նչ պի սի՞ ֆի նան սա կան հաշ վետ վու թյուն ներ ենք կազ մում ԳԾի ֆի նան սա

կան պլա նը մշա կե լի ս։
2. Ո՞րն է ֆի նան սա կան պլա նի կա զմ ման հիմ նա կան նպա տա կը ։
3. Ի նչ պե ՞ս օգ տա գոր ծել ֆի նան սա կան տե ղե կատ վու թյու նը ։
4. Ո րո ՞նք են ՀՀում այս պա հին գոր ծող հար կային ռե ժիմ նե րը ։
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Թեմա 10. Ս ՏԵՂ ԾԱ ԳՈՐ ԾԱ ԿԱՆ (Կ ՐԵ Ա ՏԻՎ) ՄՏԱ ԾԵ ԼԱ ԿԵ ՐՊ ԵՎ  
ՇԱ ՐՈՒ ՆԱ ԿԱ ԿԱՆ ԲԱ ՐԵ ԼԱ ՎՈՒՄ

 Թե մայի նպա տա կը: Այս գլ խում  ներ կայաց ված են հա ջո ղու թյան հաս նե լու և պահ
պա նե լու հա մար ան հրա ժե շտ եր կու հիմ նա սյու նե րի նկա րագ րու թյուն նե րը ՝

 � ս տեղ ծա գոր ծա կան մտա ծե լա կեր պի ա ռա վե լու թյուն նե րը և դրա զար գաց ման ան
հրա ժեշ տու թյու նը, 

 � Kaizen՝ շա րու նա կա կան բա րե լավ ման, ո րա կի վե րա հսկ ման ան հրա ժեշ տու թյան 
հիմ նա վո րում նե րը ։

10.1. Ս տեղ ծա գոր ծա կան մտա ծե լա կեր պի զար գա ցում

Ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը (կ րե ա տի վու թյու նը) նոր և եր ևա կայու թյան ար գա սիք 
հան դի սա ցող գա ղա փար ներn ի րա կա նու թյան դա րձ նե լուն ուղղ ված գոր ծու նե ու թյուն է: 

 Այն բնո րոշ վում է որ պես աշ խար հը նո րո վի ըն կա լե լու, թա քն ված պատ կեր նե րը հայտ
նա բե րե լու, ա ռա ջին հայաց քից ի րար հետ կապ չու նե ցող եր ևույթ նե րը մի մյա նց հետ շաղ
կա պե լու ու լու ծում ներ գտ նե լու կա րո ղու թյուն: Ստեղ ծա գոր ծա կան դրս ևո րու մը նե րա ռում 
է եր կու գոր ծըն թաց` մտ քի աշ խա տա նք և ար դյուն քի ներ կայա ցում:  

Ե թե ու նեք գա ղա փար ներ, սա կայն չեք աշ խա տում դրա նց ի րա կա նաց ման ուղ ղու թյա
մբ, ա պա  դուք օժտ ված եք եր ևա կայու թյա մբ, սա կայն ստեղ ծա գոր ծա կան (կ րե ա տիվ) չեք: 

Ս տեղ ծա գոր ծա կան (կ րե ա տիվ) աշ խա տան քը որ ևէ նոր բան կյան քի կո չե լու, ի րա կա
նու թյուն դա րձ նե լու գոր ծըն թաց է, ո րը պա հան ջում է կի րք ու նվի րում: Այն մեր գի տակ
ցու թյա նն է հա սց նում այն ա մե նը, ին չը մի նչ այդ թա քն ված էր, և  բա ցա հայ տում է կյան քը 
նո րո վի:

Հ նա րա վո ՞ր է արդյոք սա բիզ նե սում:
Հ նա րա վոր է, բայց պե տք է  պատ րա ստ լի նել գնա լու ո րո շա կի ռիս կե րի,  հաղ թա հա

րե լու ո րո շա կի ան հար մա րու թյուն նե ր՝ վե րջ նա կան ար դյուն քին հաս նե լու հա մար: 
«Ար դյուն քը կա րող է ստեղ ծա գոր ծա կան (կ րե ա տիվ) հա մար վել, երբ այն՝ 

(ա) նո րա րա րա կան է, 
(բ) պատ շաճ է:

« Նո րա րա րա կան ար դյուն քը չու նի  իր նմա նա կը, ան կան խա տե սե լի է: Որ քան ա վե լի 
մեծ է գա ղա փա րը, և որ քան ա վե լի շատ աշ խա տա նք ներ ու գա ղա փար ներ է ա ռաջ բե րում 
ստաց ված ար դյուն քը, այն քան ա վե լի ստեղ ծա գոր ծա կան (կ րե ա տիվ) է այն»:  Ստե րեն բե
րգ և Լու բա րտ (Defying the Crowd) 

Նո րա րա րու թյու նը բո լո րո վին նոր կամ է ա պես բա րե լավ ված ապ րան քի,  ծա
ռայու թյան մա տու ցում է կամ գոր ծըն թա ցի ի րա կա նա ցում, որն ար ժեք է ստեղ ծում 
բիզ նե սի, կա ռա վա րու թյան կամ հա սա րա կու թյան հա մար: 

Ո մա նք պն դում են, թե ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը (կ րե ա տի վու թյու նը) որ ևէ կապ չու
նի նո րա րա րու թյան հետ, նո րա րա րու թյու նը գի տա կան ուղ ղու թյուն է՝ ակ նար կե լով, որ 
կրե ա տի վու թյունն այդ պի սին չի հան դի սա նում: Թույլ տվեք չհա մա ձայ նել: Կրե ա տի վու
թյու նը ևս գի տա կան ուղ ղու թյուն է և նո րա րա րու թյան ա ռա նց քային նշա նա կու թյան մաս: 
Չկա նո րա րա րու թյուն ա ռա նց կրե ա տի վու թյան: Թե՛ կրե ա տի վու թյան, թե՛ նո րա րա րու
թյան  չա փա նի շը ար ժե քի ստեղ ծումն է:  



«Ձեռնարկատիրական հմտություննների զարգացում» մոդուլի վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների համար
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Ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը ա պա գա հա ջո ղու թյան ա մե նա կար ևոր գոր ծոն նե րից է: 
 Կա րե լի՞ է արդյոք սո վո րել կե րա տիվ մտա ծե լա կեր պին: Կա րճ պա տաս խա նն է՝ այո: 
Այն հմ տու թյուն է, ո րը կա րե լի է զար գաց նել, և գոր ծըն թաց, ո րը կա րե լի է կա ռա վա րել: 
Ս տեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը սկս վում է գի տե լի քի հիմ քը դնե լուց, գի տա կան ուղ ղու

թյունն ու սում նա սի րե լուց և մտա ծե լա կեր պը զար գաց նե լուց: Փոր ձար կում ներ կա տա րե լու, 
հե տա զո տե լու, են թադ րու թյուն նե րը հար ցա կա նի տակ առ նե լու, եր ևա կայու թյա նը դի մե լու 
և ին ֆոր մա ցի ան սին թե զե լու մի ջո ցով կա րե լի է սկ սել մտա ծել կրե ա տիվ: Դա շատ նման 
է մար զա ձև յու րաց նե լուն: Այն պա հան ջում է մշ տա կան մար զում՝ զար գաց նե լու հա մար 
մկան նե րը, ինչ պես նաև նպաս տա վոր պայ ման ներ, որ տեղ հնա րա վոր կլի նի դրս ևոր վել: 

@ Վարժու թյուն: Կրե ա տիվ մտա ծե լա կեր պի զար գաց մա նն ուղղ վա ծ

10.2. Kaizen. շա րու նա կա կան բա րե լավ ման, ո րա կի վե րա հսկ ման  
ան հրա ժեշ տու թյան հիմ ա վո րում

       Կայ զեն հիմ նա կան հայե ցա կա րգ (շա րու նա կա
կան բա րե լա վում)

Kaizen ճա պո նե րեն բա ռը պար զա պես նշա
նա կում է « փո փո խու թյուն դե պի լա վը»՝ ա ռա նց  
« շա րու նա կա կան» ներ քին ի մաս տի: Բա ռը վե րա
բե րում է ցան կա ցած բա րե լավ մա ն՝ մե կան գա մյա 
կամ շա րու նա կա կան, մեծ կամ փո քր: 

Ներ կայումս Kaizenը ոչ մի այն բառ է, այլև ամ
բող ջա կան հայե ցա կա րգ: Այն ա մե նօ րյա գոր ծըն
թաց է, ո րի նպա տա կը բա րե լա վում նե րի մի ջո ցով 
ար տադ րա կան տար բեր գոր ծըն թաց նե րի ար
տադ րո ղա կա նու թյան բա րձ րա ցումն է: 

Կայ զե նը հայե ցա կա րգ է, ո րը կա րե լի է բնո րո շել որ պես բիզ նե սի ղե կա վար ման « շա
րու նա կա կան բա րե լա վում»՝ ներ կա գոր ծո ղու թյուն նե րում կի րա ռե լով նա խոր դից սո վո
րած դա սե րը: Կայ զե նը շատ նման է ՊԿՏ (պ լա նա վո րել, կա տա րել, տես նել) շր ջա նին:

 Կայ զե նը ծնունդ է ա ռել Ճա պո նի այում և կի րառ վում է տար բեր ձեռ նար կու թյուն նե
րի ու հան րային կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ոչ մի այն Ճա պո նի այում, այլ նաև այլ 
երկր նե րում: Այն բիզ նե սի կա ռա վար ման « շա րու նա կա կան բա րե լա վում» է ներ կա գոր
ծո ղու թյուն նե րում՝ օգտ վե լով նա խոր դից ստաց ված գի տե լիք նե րից: Կայ զե նը կի րառ վում 
է բիզ նե սի տար բեր գոր ծառ նա կան ո լո րտ նե րում՝ նե րա ռյալ ո րա կի կա ռա վա րու մը և շու
կայա վար ման գոր ծո ղու թյուն նե րը:

Ի նք նաս տուգ ման հար ցե ր
1. Ո րո ՞նք են ստեղ ծա գո րծ մտա ծե լա կեր պի ա ռա վե լու թյուն նե րը ։
2. Ո՞րն է կայ զե նի օգ տա կա րու թյու նը ։
3. Ի նչ պե ՞ս զար գաց նել ու սա նող նե րի ստեղ ծա գոր ծա կա նու թյու նը ։

Գծապատկեր 10.2.1  Կայզեն  բիզնեսի 
ղեկավարման շարունակական բարելավում



ՁԵՌՆԱՐԿ Ա
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 ՀԱ ՎԵԼ ՎԱԾՆԵՐ

 Հա վել ված 1

      Ռո բե րտ Տո րու Կիյո սա կի, ա մե րի կա ցի (ճա պո նա կան ծագ մա մբ) 
գոր ծա րար, նե րդ նող, գրող և ու սու ցի չ։ Ա ռա վել հայտ նի է իր « Հա րուստ 
հայ րիկ, աղ քատ հայ րիկ» գր քո վ։ Հե ղի նակ է 22 գր քե րի, ո րո նք վա
ճառ վել են ա վե լի քան 26 մի լի ոն օ րի նա կո վ։ Մշա կել է ու սու ցո ղա կան 
« Կան խի կի հո սք 101» սե ղա նի խա ղը՝ նա խա տես ված զար գաց նե լու ֆի
նան սա կան ռազ մա վա րու թյու նը, և դրա շա րու նա կու թյու նը՝ « Կան խի կի 
հո սք 202»։

 Հատ ված « Հա րուստ հայ րիկ, աղ քատ հայ րիկ» գր քի ց
 
Ես ու նե ցել եմ եր կու հայր՝ հա րուստ և աղ քատ: Նրան ցից մե կը չա փա զա նց կրթ ված 

ու բա նի մաց էր, գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի կո չում ու ներ, իսկ ու սումն աս պի րան տու րայում 
չո րս տար վա փո խա րեն ա վար տել էր ըն դա մե նը 2 տա րում: Մյուս հո րս կր թա կան մա կար
դա կը զգա լի ո րեն ա վե լի ցա ծր էր. նա ըն դա մե նը ու թա մյա կր թու թյուն ու ներ:  

Եր կու հայ րե րս էլ ի րե նց ողջ կյան քում քրտ նա ջան աշ խա տել ու հա ջո ղու թյուն նե րի է ին 
հա սել ի րե նց աշ խա տան քային գոր ծու նե ու թյան մեջ: Եր կուսն էլ բա վա կա նին մեծ գու մար
ներ է ին  վաս տա կում: Նրան ցից մե կը, սա կայն, ողջ իր կյան քում ան դա դար ֆի նան սա կան 
դժ վա րու թյուն նե րի էր բախ վում: Մյու սը դար ձավ Հա վայան կղ զի նե րում ա մե նա հա րուստ 
մա րդ կան ցից մե կը: Նրան ցից մե կը մա հա ցա վ՝ իր ըն տա նի քին թող նե լով տաս նյակ մի լի
ո նա վոր դո լար նե րի ժա ռան գու թյուն, բա րե գոր ծա կան կա ռույց ներ և իր ե կե ղե ցին: Մյու սը՝ 
մուր հակ ներ, ո րո նք պե տք է մար վե ին: Եր կու հայ րե րս էլ ու ժեղ, վառ ան հա տա կա նու թյա
մբ օժտ ված և ազ դե ցիկ մար դիկ է ին:  Եր կուսն էլ խոր հուրդ ներ է ին տա լիս ինձ, սա կայն 
նրա նց խոր հուրդ նե րը տար բեր վում է ին: Եր կուսն էլ այն կար ծի քին է ին, որ կր թու թյու նը 
չա փա զա նց կար ևոր է, սա կայն ա ռա ջար կում է ին ուս ման տար բեր ու ղի ներ: 

 Այս պես, օ րի նա կ՝ հայ րե րի ցս մե կը կա րող էր պն դել, թե՝ « Բո լոր չա րիք նե րի հիմ քը 
փո ղի հան դեպ սե րն է»,– իսկ մյու սը, թե՝ « Բո լոր չա րիք նե րի հիմ քը փո ղի պա կա սն է»: 
Ինձ հա մար, որ պես ե րի տա սար դի, ով ու ներ ու ժեղ ան հա տա կա նու թյա մբ օժտ ված եր կու 
հայր, ո րո նք շատ մեծ ազ դե ցու թյուն է ին թող նում ինձ վրա, չա փա զա նց բա րդ էր կո ղմ նո
րոշ վե լը: Ես ու զում է ի լավ ու հնա զա նդ որ դի լի նել, բայց հայ րե րս ինձ տար բեր բա ներ է ին 
ա սում: Նրա նց տե սա կետ նե րի տար բե րու թյու նը, հատ կա պես փո ղին վե րա բե րող հար ցե
րում, այն քան աչք զար նող էր, որ արթ նաց նում էր ան սահ ման հե տա քրք րա սի րու թյուն: 

 Պատ ճառ նե րից մե կը, թե ին չու են հա րուստ նե րը շա րու նակ հա րս տա նում, աղ քատ
նե րը՝ աղ քա տա նում, իսկ մի ջին խա վը ան վե րջ պա րտ քե րի մեջ է, այն է, որ փո ղի մա սին 
գի տե լի քը մե նք ստա նում ենք տա նը, ոչ թե դպ րո ցում: Մե զա նից շա տե րը փո ղի մա սին 
ի մա նում են ծնող նե րից: Իսկ ի՞նչ կա րող է աղ քատ ծնո ղն ա սել իր ե րե խային: Նա պար զա
պես ա սում է. « Շա րու նա կիր ու սումդ դպ րո ցում՝ ա ռա նց ջա նք ու ե ռա նդ խնայե լու»: Ե րե
խան կա րող է փայ լուն գնա հա տա կան նե րով ա վար տել դպ րո ցը, սա կայն ու նե նալ աղ քատ 
մար դուն հա տուկ ֆի նան սա կան պլան ներ և մտա ծե լա կե րպ: Սա այն է, ինչ նա քա ղում է 
դեռ մա նուկ հա սա կում:  



«Ձեռնարկատիրական հմտություննների զարգացում» մոդուլի վերապատրաստման դասընթացի մասնակիցների համար
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Փո ղի մա սին դպ րո ցում գի տե լիք չի ու սու ցան վում: Դպ րոց նե րն ու շադ րու թյու նը կե
նտ րո նաց նում են դպ րո ցա կան ա ռար կա նե րի և մաս նա գի տա կան հմ տու թյուն նե րի վրա: 
Սրա նով է բա ցա տր վում այն, թե ին չու են խե լա ցի բան կային աշ խա տող նե րը, բժի շկ նե րը 
և հաշ վա պահ նե րը, ով քեր փայ լուն ա ռա ջա դի մու թյուն են ու նե ցել դպ րո ցում, ողջ կյան քում 
ստիպ ված լի նում կրել ֆի նան սա կան դժ վա րու թյուն ներ: Մեր ապ շե ցու ցիչ չա փի հաս նող 
պե տա կան պա րտ քը զգա լի չա փով ֆի նան սա կան ո րո շում ներ ըն դու նող լավ կրթ ված քա
ղա քա կան գոր ծիչ նե րի ու պաշ տո նյա նե րի « ձե ռք բե րումն է», ով քեր շատ քիչ բան են սո վո
րել փո ղի մա սին: 

 Հա ճախ եմ խոր հում նոր հա զա րա մյա կի մա սին և մտո րում այն հար ցի շուրջ, թե  ինչ 
տե ղի կու նե նա, երբ հա սու նա նա մի պահ, երբ մի լի ո նա վոր մար դիկ ֆի նան սա կան ու 
բժշկա կան ա ջակ ցու թյան կա րիք ու նե նան: Ինչ պե ՞ս է գոյատ ևե լու ժո ղո վուր դը, ե թե փո ղի 
մա սին դա սե րը տա լու պար տա կա նու թյու նը շա րու նա կում է  մնալ ծնող նե րի ու սե րին:  

Քա նի որ ես ու նե ցել եմ եր կու հայր, ո րո նք ինձ վրա շատ մեծ ազ դե ցու թյուն են թո
ղել, ես եր կու սից էլ շատ բան եմ սո վո րել: Ես ստիպ ված է ի խոր հել եր կու հայ րիկ նե րիս 
խոր հուրդ նե րի շուրջ: Եվ այդ պե ս՝ ես ձե ռք է ի բե րում ան գնա հա տե լի խո րը պատ կե րա
ցում մտ քի ու ժի ու մար դու կյան քի վրա այդ մտ քե րի ազ դե ցու թյան վե րա բե րյալ: Օ րի նա կ՝ 
հայրե րի ցս մե կը սո վո րու թյուն ու ներ կրկ նե լու՝ «Ես դա ինձ չեմ կա րող թույլ տալ»: Իսկ 
մյուս հայրս ար գե լում էր նման ար տա հայ տու թյուն ներ օգ տա գոր ծել: Նա պն դում էր, որ ես 
հետ ևյալ կե րպ ար տա հայտ վեմ. «Ի նչ պե ՞ս ես կա րող եմ դա ինձ թույլ տալ»: Մե կը պն դում  
է, իսկ մյու սը հա րց նում էր: Մե կը ձեզ թա կա րդն է գցում, իսկ մյու սը ստի պում է մտա ծել: 
Իմ հայ րը, ո րը շատ շու տով պե տք է հա րս տա նար, բա ցատ րում էր դա նրա նով, որ մե
խա նի կո րեն կրկ նե լով. «Ես դա ինձ չեմ կա րող թույլ տալ» ար տա հայ տու թյու նը՝ մար դու 
մի տքն ար գե լա փա կում է: Իսկ «Ի նչ պե ՞ս ես դա ինձ կա րող եմ թույլ տալ» հա րցն ա ռա ջադ
րե լով ստի պում ենք, որ մի տքն աշ խա տի: Հայրս ա մեն ևին  նկա տի չու ներ, թե պե տք է գնել 
ցան կա ցած բան, ինչ մտ քով ան ցնում է: Նա պար զա պես միտ քը՝ աշ խար հի ա մե նահ զոր 
հա մա կար գի չը, մար զե լու սի րա հար էր: «Իմ մի տքն օր օ րի ա վե լի ու ա վե լի զո րեղ է դառ
նում, քա նի որ ես այն մար զում եմ: Որ քան ա վե լի հզոր է իմ միտ քը, այն քան ա վե լի շատ 
գու մար ես կա րող եմ վաս տա կել»,– ա սում էր հայրս: Նա վս տահ էր, որ մե խա նի կո րեն 
կրկ նե լով «Ես դա ինձ չեմ կա րող թույլ տալ» ար տա հայ տու թյու նը՝ մար դը ցու ցադ րում է իր 
մտա վոր   ծու լու թյու նը:   

Չ նայած այն հան գա ման քին, որ եր կու հայ րե րս էլ քրտ նա ջան աշ խա տում է ին, ես նկա
տում է ի, որ նրան ցից մե կի միտ քը սո վո րա բար ան գոր ծու թյան էր մա տն վում, երբ գոր ծը 
հաս նում էր փո ղային խն դիր նե րին, մի նչ դեռ մյուսն իր միտ քը մար զում էր այդ ուղ ղու թյա
մբ:  Հե տա գա ար դյուն քը ե ղավ այն, որ հայ րե րի ցս մե կի ֆի նան սա կան  վի ճա կը գնա լով 
ամ րա ցավ, իսկ մյու սի նը թու լա ցավ:  

 Ծու լու թյու նը նվա զեց նում է և´ ա ռո ղջ լի նե լու և´ հա րս տա նա լու շան սե րը: Իմ եր կու 
հայ րե րը  հա կա ռակ մո տե ցում ներ է ին դրս ևո րում նույն հար ցի վե րա բե րյալ: Նրան ցից 
մե կն ա սում էր, որ հա րուստ նե րն ա վե լի շատ հա րկ պե տք է վճա րեն, որ պես զի հոգ տա
նեն պա կաս հա րուստ մա րդ կա նց մա սին: Իսկ մյու սը պն դում էր. « Հար կե րով պատ ժում են 
նրա նց, ով ար տադ րում է, և պա րգ ևատ րում նրա նց, ով ար դյունք չի ստեղ ծում»: 

Հայ րե րի ցս մե կը հոր դո րում էր. « Ջա նա սի րա բար սո վո րիր, որ պես զի կա րո ղա նաս 
լավ  ըն կե րու թյուն գտ նել, որ տեղ կկա րո ղա նաս աշ խա տան քի ան ցնել»: Մյուս հայրս խոր
հուրդ էր տա լիս. « Սո վո րիր, որ պես զի կա րո ղա նաս գտ նել լավ ըն կե րու թյուն ու գնել այն»: 
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Հայ րե րի ցս մե կն ա սում էր. «Ես հա րուստ չեմ, ո րով հե տև ու նեմ ե րե խա ներ»: Մյուսն ա սում 
էր. «Ես պե տք է հա րս տու թյուն ձե ռք բե րեմ, ո րով հե տև կաք դուք՝ իմ ե րե խա նե րը»:

Ն րան ցից մե կը խրա խու սում էր փո ղի ու բիզ նե սի մա սին զրույց նե րը ճա շի սե ղա նի 
շուրջ, մյուսն ար գե լում էր փո ղին վե րա բե րող հար ցեր քն նար կել ճա շի ժա մա նակ: Նրան ցից 
մե կն ա սում էր. «Ե րբ խոս քը գու մա րի մա սին է, ռիս կի մի՛ դի միր, գոր ծիր զգու շու թյա մբ»: 
Մյու սը խոր հուրդ էր տա լիս. « Սո վո րիր ռիս կի դի մել»: Մե կն ա սում էր. « Մեր տու նը մեր ա մե
նա խո շոր նե րդ րումն է և մեր ա մե նա մեծ ու նեց ված քը», իսկ մյուսն ա սում էր, որ մեր տունն 
ան ձե ռնմ խե լի է, «ի սկ ե թե տու նը ձեր ա մե նա մեծ նե րդ րումն է, ա պա դուք մեծ խն դիր ներ 
ու նեք»: Եր կու հայ րե րս ճի շտ ժա մա նա կին է ին վճա րում նե րը կա տա րում, սա կայն նրան ցից 
մե կն ա ռա ջին հեր թին  հե նց հա շիվ նե րն էր վճա րում, իսկ մյու սը վեր ջի նն էր դա ա նում: 

 Հայ րե րի ցս մե կը հա վա տա ցած էր, որ  ըն կե րու թյու նը կամ կա ռա վա րու թյու նը պե տք 
է հոգ տա նի մա րդ կա նց մա սին, հո գա նրա նց կա րիք նե րը: Մշ տա կան զբաղ վա ծու թյան 
ա պա հով ման և աշ խա տող նե րին տրա մա դր վող ար տո նու թյուն նե րի գա ղա փա րը եր բե մն 
ա վե լի կար ևոր էր թվում, քան աշ խա տան քը: Նա հա ճախ կրկ նում էր. «Ես եր կար ժա մա
նակ աշ խա տել եմ կա ռա վա րու թյան հա մար, և ես ար տո նու թյուն ներ ստա նա լու ի րա վունք 
ու նեմ»: Մյուս հայրս հա վա տում էր բա ցար ձակ ֆի նան սա կան ան կա խու թյա նը: Նա դեմ 
էր ար տա հայտ վում ար տո նու թյուն ներ ակն կա լե լու մտա ծե լա կեր պի ն՝ տես նե լով, որ դա 
ա ռաջ է բե րում թույլ ու ֆի նան սա կան կախ վա ծու թյան մեջ գտն վող մա րդ կա նց: Նա ընդ
գծում էր  ֆի նան սա կան ի րա զեկ վա ծու թյան կար ևո րու թյու նը: 

 Հայ րե րի ցս մե կը ջա նում էր մի քա նի դո լար խնայել: Մյու սը պար զա պես նե րդ րում ներ 
էր ստեղ ծում: Մե կն ինձ սո վո րեց նում էր՝ ինչ պես տպա վո րիչ ինք նա կեն սագ րա կան կազ
մել, որ պես զի կա րո ղա նամ լավ աշ խա տա նք գտ նել, մյու սը սո վո րեց նում  էր ու ժեղ բիզ նես 
և ֆի նան սա կան պլան ներ մշա կել, որ պես զի ինքս ստեղ ծեմ աշ խա տա տե ղեր: 

Եր կու ազ դե ցիկ հայ րե րի դաս տի ա րա կու թյան ար գա սի քը լի նե լո վ՝ ես ան գնա հա տե լի 
հնա րա վո րու թյուն է ի ստա նում հետ ևե լու, թե ինչ պես են տար բեր մտ քե րն ազ դում մա րդ
կա նց կյան քի վրա: Ես նկա տե ցի, որ մար դիկ իս կա պես ի րե նց կյան քը կեր տում են ի րե նց 
մտ քի ու ժով: 

Այս պես, օ րի նակ` ես նկա տում է ի, որ իմ աղ քատ հայ րը մշ տա պես կրկ նում էր. «Ես 
եր բեք հա րուստ չեմ լի նի», և այդ  կան խա գու շա կու թյունն ի րա կա նու թյուն դար ձավ: Մյուս 
կող մի ց՝ իմ հա րուստ հայրն ինքն ի րեն պա հում էր որ պես  մեծ կա րո ղու թյան տեր մե կը: 
Նա մշ տա պես ա սում էր. «Ես հա րուստ մա րդ եմ», և պն դում, որ հա րուստ մար դը  չի ա սի՝ 
«Ես եր բեք հա րուստ չեմ լի նի»: Ան գամ երբ նա ֆի նան սա կան մեծ ան կման հետ ևան քով 
վե րջ նա կա նա պես սնան կա ցավ, նա շա րու նա կում էր ի րեն պա հել իբրև հա րուստ մա րդ: 
Նա մշ տա պես ինքն ի րեն պա շտ պա նում էր՝ ա սե լով, որ մեծ տար բե րու թյան կա աղ քատ 
և սնան կա ցած լի նե լու մի ջև: «Ս նան կու թյու նը ժա մա նա կա վոր եր ևույթ է, իսկ աղ քա տու
թյու նը՝ մշ տա կան»:  

Իմ աղ քատ հայ րը մշ տա պես կրկ նում էր. « Փո ղը ինձ չի հե տա քրք րում», կամ « Փո ղը 
կար ևոր չէ»: Իսկ իմ հա րուստ հայրն ա սում  էր. « Փո ղն իշ խա նու թյուն է»: Մե նք երբ ևէ չե նք 
կա րո ղա նա չա փել կամ գնա հա տել մտ քե րի ու ժը, բայց ինձ հա մար, իբրև ե րի տա սար դի,  
ակն հայտ էր,  որ պե տք է զգույշ լի նել մտ քե րը ձևա կեր պե լիս ու ար տա հայ տե լիս: Ես նկա
տել է ի, որ իմ աղ քատ հայրն աղ քատ էր ոչ թե այն պատ ճա ռով, որ քիչ գու մար էր վաս տա
կում, այլ իր մտ քե րի ու գոր ծո ղու թյուն նե րի պատ ճա ռով:  Ու նե նա լով եր կու հայր՝ որ պես 
պա տա նի,  ես շատ  լավ գի տակ ցում է ի, որ չա փա զա նց զգու շու թյա մբ պե տք է  ընտ րեմ, 
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թե որ  մտ քե րն եմ ցան կա նում յու րաց նել, ի մը դա րձ նել: Ո՞ւմ խոս քին պե տք է հետ ևե մ՝ հա
րո ՞ւստ, թե՞ աղ քատ հո րս: 

Չ նայած եր կուսն էլ մե ծա գույն հար գա նք ու նե ին կր թու թյան և գի տե լի քի հան դեպ, 
նրա նք  տա րա ձայ նու թյուն ներ ու նե ին այն հար ցի վե րա բե րյալ, թե ինչ է պե տք ու սում նա
սի րել:  Նրան ցից մե կը ցան կա նում էր, որ ես ջա նա սի րա բար սո վո րեմ, գի տա կան աս տի
ճան ստա նամ, լավ աշ խա տա նք գտ նեմ ու  աշ խա տեմ վար ձատ րու թյա մբ: Նա ցան կա նում 
էր, որ ես, կր թու թյուն ստա նա լով, ձե ռք բե րեմ մաս նա գի տու թյուն, դառ նամ փաս տա բան 
կամ հաշ վա պահ կամ ըն դուն վեմ բիզ նես դպ րո ց՝ ստա նա լու հա մար բիզ նե սի կա ռա վար
ման մա գի ստ րո սի աս տի ճան: Մյու սը քա ջա լե րում էր, որ ես սո վո րե մ՝ հաս կա նա լու հա
մար, թե ինչ պես հա րս տու թյուն վաս տա կել, հաս կա նամ, թե ինչ պես է աշ խա տում փո ղը, 
և ինչ պես ստի պեմ, որ այն սկ սի ինձ հա մար աշ խա տել: «Ես չեմ աշ խա տում փո ղի հա
մար,– ա նը նդ մեջ կրկ նում էր իմ հա րուստ հայ րը,– այլ փո ղն է ինձ վրա աշ խա տում»: Ի նը 
տա րե կա նում ես ո րո շե ցի, որ փո ղին վե րա բե րող հար ցե րում պե տք է  լսել ու սո վո րել իմ 
հա րուստ հո րից: Այս պի սո վ՝ ես ո րո շե ցի չհետ ևել իմ աղ քատ հոր խոս քի ն՝ չնայած  որ նա 
ա վար տել էր հա մալ սա րան ներ և ու ներ գի տա կան կո չում ներ:

 Հա վել ված 2

 Ռու բեն Կառ լե նի Վար դա նյան,  ռու սաս տան ցի գոր ծա րար և բա
րե րար, «Տ րոյ կա Դի ա լոգ» ըն կե րու թյան ղե կա վար ու վե րա հս կող բաժ
նե տեր, «Ս կոլ կո վո» մոս կո վյան կա ռա վար ման դպ րո ցի  հիմ նա դիր և 
ա ռա ջին նա խա գա հ։

 Ռու բեն Վար դա նյան. «Ե րկ րո րդ շա նս չե նք ու նե նա լու»

Մե նք Հայաս տա նի ան կա խու թյան 25ա մյա կին մո տե ցա նք մի ի րա վի ճա կում, երբ 
այս տա րի նե րի ըն թաց քում ստե ղծ ված երկ րի կա ռա վար ման մո դե լն ի րեն սպա ռել է: 
ԽՍՀՄի փլու զու մից հե տո Հայաս տա նում իշ խա նու թյան ե կան մար դիկ, ո րո նք ծն վել և 
մե ծա ցել են խո րհր դային հա մա կար գում: Նրա նք նախ կին այ լա խոհ ներ է ին, նախ կին կո
մե րի տա կան կամ կու սակ ցու թյան գոր ծիչ ներ, կամ էլ հա տուկ ծա ռայու թյուն նե րի նախ կին 
աշ խա տա կից ներ: Նրան ցից շա տե րը սի րել են ու սի րում են Հայաս տա նը, սա կայն Խո րհր
դային Մի ու թյան ժա մա նակ ստա ցած կա ռա վար ման փոր ձից բա ցի, այլ փո րձ չու նեն, այլ 
երկր նե րում սո վո րե լու հնա րա վո րու թյուն ևս չեն ու նե ցել: Եվ նրա նք վե րս տեղ ծել են կա
ռա վար ման այն մո դե լը, որն ի րե նց հա մար ա ռա վել ըն կա լե լի ու հաս կա նա լի է:

Ն րա նք մար տա վա րա կան, և ոչ թե ռազ մա վա րա կան մտա ծո ղու թյուն ու նեն: Նրան ցից 
շա տե րը կար ծում են, որ ծա ռայո ղա կան դիր քը օգ տա գոր ծե լով գու մար աշ խա տե լը նոր
մալ է, որ դա կո ռուպ ցի ա չէ: 

Ի սկ նրա նք, ով քեր ա վե լի շատ լե զու ներ գի տեն, ա վե լի լավ են կրթ ված և դաս տի ա
րակ ված, մնում են գրե թե չպա հա նջ ված և չեն կա րո ղա նում լուրջ հա ջո ղու թյուն նե րի հաս
նել, քա նի որ հա սա րա կու թյան մեջ գե րիշ խում է « կի սա գո ղա կան լավ տղեր քի» մո դե լը: 
Նման ի րա վի ճա կում ին տե լի գե նտ և խե լա ցի մա րդ կա նց այլ բան չի մնում, քան ի րե նց 
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ան հա մա ձայ նու թյու նը հայտ նել խոս քե րով, և ոչ թե գոր ծով: 
 Շատ գոր ծա րար ներ Հայաս տա նում հա րս տա ցել են ոչ թե սե փա կան բիզ նե սն ար դյու

նա վետ կա ռա վա րե լով, այլ ար տո նու թյուն նե րի, հար կե րից խու սա փե լու կամ կե ղծ ու ա նո
րակ ապ րա նք նե րի ար տադ րու թյան հաշ վին: Եվ խոս քը մի այն օ լի գա րխ նե րի մա սին չէ: 
Վեր ջե րս ան կախ փոր ձա քն նու թյուն ան ցած հայ կա կան կաթ նամ թեր քի 26 նմուշ նե րից և 
ոչ մե կը չէր հա մա պա տաս խա նել չա փա նիշ նե րին: Դա վկայում է, որ այս մո դե լում « հե շտ» 
գու մար վաս տա կե լն ա վե լի կար ևոր է, քան ազ գի, մեր ե րե խա նե րի ա ռող ջու թյու նը: Սա 
վե րա բե րում է և մյուս սնն դամ թե րք նե րին ու ապ րա նք նե րին: Ընդ ո րում՝ բո լո րը չէ, որ ար
տա դր վում են օ լի գար խիկ կա ռույց նե րի կող մից:  

Ար տա քին մի ջա վայ րի հետ մր ցակ ցու թյան բա ցա կայու թյու նը հան գեց րել է նրան, որ 
Հայաս տա նում մի ջազ գային չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող շատ քիչ ըն կե րու
թյուն ներ կան: Այդ փակ վա ծու թյու նը բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե նում հա սա րա կու
թյան գոր ծու նե ու թյան տար բեր ո լո րտ նե րի վրա ՝ լրագ րու թյան, գի տու թյան, մշա կույ թի:

 Մեր երկ րում պար զա պես ի ջեց վել է նշա ձո ղը, և այն, ինչն  ան ցյա լում ան թույ լատ րե լի 
էր թվում, այժմ նոր մալ է հա մար վում:

 Պե տք է ազ նիվ լի նե նք ինք նե րս մեզ հետ. մե նք մր ցու նակ ապ րա նք ներ ու ծա ռայու թյուն
ներ չե նք ար տադ րում: Այո՛, մե նք ա ռան ձին հա ջո ղակ ըն կե րու թյուն ներ ու նե նք ֆի նան սա կան 
ու ՏՏ ո լո րտ նե րում, սնն դամ թեր քի ար տադ րու թյան մեջ, սա կայն դրա նց մաս նա բա ժի նը մեծ 
չէ: Մե նք շատ ենք խո սում ար տա քին շու կա ներ դուրս գա լու կար ևո րու թյան մա սին, սա կայն 
չե նք գի տակ ցում, որ այն տեղ խի ստ մր ցակ ցու թյուն է տի րում: Դրան կա րե լի է դի մա կայել 
մի այն մի շա րք պայ ման նե րի առ կայու թյան դեպ քում, և ա ռա նց քային նշա նա կու թյուն ու նեն 
ար տադ րան քի ո րա կն ու նո րա րա րու թյու նը, աշ խա տան քի բա րձր ար տադ րո ղա կա նու թյու նը: 

 Կա ռու ցե լով թա նկ ռես տո րան նե ր՝ ա ռա նց նոր մալ օ դա փոխ ման հա մա կար գե րի, կամ 
հս կա հյու րա նո ց՝  մեկ վե րե լա կով, ար տադ րե լով կե ղծ կո նյակ կամ թուր քա կան լո լի կն 
ար տա հա նե լով իբրև հայ կա կա ն՝ կա րե լի է դեռ ո րոշ ժա մա նակ ապ րել, սա կայն այդ տար
բե րակ նե րը եր կար կյա նք ու նե նալ չեն կա րող:

 Ի րա վի ճա կը կա րե լի է և պե տք է փո խե լ՝ ի րա կա նաց նե լով ա վե լի մեծ թվով մի ջազ
գային մա կար դա կի ծա վա լուն և եր կա րա տև կր թա կան նա խագ ծեր: Նման նա խագ ծե րն 
օգ նում են լու ծել ևս մեկ կար ևոր խն դիր. դրա նք խթա նում են կր թու թյան հա մա կար գի փո
փո խու թյու նը, ո րը հնա ցած է ոչ մի այն Հայաս տա նում, այլև ամ բո ղջ աշ խար հում: 

… Ըստ է ու թյան այն քան էլ կար ևոր չէ, թե ով ես դու. գոր ծա րար, ոս տի կան թե պե տա
կան պաշ տո նյա: Շատ ա վե լի  կար ևոր է,  թե ինչ ար ժեք ներ ես կրում: Մե զա նից  հե տո 
մե նք թող նում ենք մի այն հի շա տակ, և ու րիշ ո չի նչ: Ա մե նա կար ևո րը, որ քո զա վակ նե րը 
չա մա չեն քեզ հա մար, քայ լե ն՝ գլուխ նե րը բա րձր ու հպա րտ: Այ լա պես ի՞ն չի հա մար ենք մե
նք ապ րում: Մա րդ կա նց մե ծա մաս նու թյու նը դժ վա րա նում է պա տաս խա նել այն հար ցին, 
թե ինչ պի սին է ի րեն տես նում 2030 տա րի ան ց, կամ ինչ պես կցան կա նային, որ ի րե նց 
շնոր հա վո րե ին 50ա մյա հո բե լյա նին:  Սա ի րա կա նում չա փա զա նց կար ևոր հա րց է: Մեզ 
բո լո րիս ա ռաջ  են մղում  հի նգ շար ժիչ ու ժե ր՝ վախ,  դրամ, իշ խա նու թյուն, ճա նա չում և հա
ճույք:  Ինձ հա մար դա մաս նա գի տա կան ճա նա չումն է ու շր ջա պա տող մա րդ կա նց  հար
գան քը, որն ինձ հա մար շատ ա վե լի կար ևոր է,  քան հաշ վե հա մա րիս ե ղած գու մա րը: Ես 
ու զում եմ հար գան քի ար ժա նա նալ նրա հա մար, ինչ ես ա նում եմ: 

 Տե՛ս.  http://www.mediamax.am/am/news/society/22051/#sthash.Q7I3c7oV.dpuf
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 Հա վել ված 3

 Ֆա սի լի տա տո րա կան և փոր ձա գի տա կան դե րե ր

 Ֆա սի լի տա տո րի դիր քից աշ խա տան քի ի րա կա նա ցու մը ներ կայաց նե լու նպա տա կով 
մե նք ան ցկաց րի նք մի փոք րիկ փո րձ։

 Մե ծա հա սակ լսա րա նի հետ աշ խա տան քի մե թոդ նե րին նվիր ված մի քա նի դա սըն թաց
նե րի ըն թաց քում վա րո ղը մաս նա կից նե րին բա ժա նում էր եր կու են թա խմ բի: Մի խմ բին 
հա նձ նա րար վում է կազ մել դա սըն թա ցա վա րի՝ որ պես փոր ձա գետ հան դես գա լու ա ռա
վե լու թյուն նե րի ցան կը, իսկ մյու սի ն՝ նշ ված դիր քից հան դես գա լու թե րի կող մե րի ցան կը: 
Այ նու հե տև նույ նան ման ա ռա ջադ րա նք էր հա նձ նա րար վում նաև ֆա սի լի տա տո րա կան 
դե րի հա մար: Ար դյուն քում ստաց վեց հետ ևյալ ցան կը.  

Փոր ձա գի տա կան դեր 
Ա ռա վե լու թյուն նե րը.
 +  Տե սա կան նյու թի հս տակ կա պա կց վա ծու թյուն
+  Տս տակ կա ռուց վա ծք, տրա մա բա նու թյուն
 +  Ժամ կետ նե րի հս տա կու թյուն
 +  Պատ րաս տի լու ծում ներ, 
+  Եզ րա կա ցու թյուն նե ր
 +  Լայն լսա րա նի ընդ գր կում

 Ֆա սի լի տա տո րա կան դեր 
Ա ռա վե լու թյուն ներ 
+  Ա նդ րա դա րձ մաս նա կից նե րի փոր ձին,
+   Մաս նա կից նե րի ակ տիվ նե րգ րավ վա ծու թյուն 
+  Տե սու թյան և պրակ տի կայի հա մադ րում
+   Մաս նա կից նե րի  փոր ձի փո խա նա կում
+   Նոր փո րձն օգ տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյուն 
+  Ըն կալ ման, յու րաց ման դյու րի նու թյուն
 +  Մաս նա կից նե րի ստեղ ծա գոր ծա կան ձիր քի 

դրս ևո րում
 +  Տե սա կետ նե րի բազ մա զա նու թյուն
+   Փո խը մբռ նում մաս նա կից նե րի շր ջա նում 
+  Դա սըն թա ցա վա րի վար պե տու թյան հղ կում

 Թույլ կող մե րը
 — Մաս նա կից նե րի պա սի վու թյուն
  — Վեր ջին նե րիս փոր ձը չի օգ տա գո րծ վում
 —  Մե թո դա բա նու թյան մի ա պա ղա ղու թյուն
 —  Մաս նա կից նե րը շուտ են հոգ նում
  — Կար ծի քի պար տադ րում 
 — Ան հա տա կան մո տեց ման բա ցա կայու թյուն

 Թույլ կող մե րը
  — Պատ րաս տի կա ղա պար նե րը փոր ձով ամ փո

փե լու սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն
 —  Տե սա կան նյու թի ներ կայա ցու մը սահ մա նա

փակ է 
 — Դժ վար է պահ պա նել ժամ կետ նե րը
  — Նա խա պատ րաս տա կան փու լում դա սըն

թա ցա վար նե րի կող մից  մեծ ջան քեր են ծա
խսվում

 — Հս տակ պլա նա վոր ման հետ կապ վա ծ դժ վա
րու թյուն նե րի առ կայու թյուն

 —  Դա սըն թա ցա վա րի կող մից է ներ գի այի մեծ 
պա շար Է ծա խս վում

Այս պի սո վ՝ ֆա սի լի տա տո րա կան դիր քից հան դես գա լը հնա րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում նե
րա ռել և ընդ հան րաց նել մաս նա կից նե րի փոր ձը, ընդ ո րում պար տա դիր չէ, որ դա սըն թա ցա
վա րը հան դի սա նա տվյալ ո լոր տի մաս նա գետ (ա վե լի ն՝ սե փա կան կար ծի քը կա րող է խան
գա րել չե զո քու թյա նը): Արդյո ՞ք սա նշա նա կում է, որ տի րա պե տե լով ֆա սի լի տա տո րա կան 
հմ տու թյուն նե րի՝ դա սըն թա ցա վա րը կա րող է ցան կա ցած թե մայով դա սըն թաց ան ցկաց նել, 
ան գամ այն թե մա նե րով, ո րոն ցից նա բա ցար ձա կա պես ա նի րա զեկ է: Պատ կե րաց նե նք  մի 
դա սըն թա ցա վա րի, ով XYZ թե մայով դա սըն թա ցի մեկ նար կից ա ռաջ տե ղե կաց նում է մաս
նա կից նե րին, որ XYZի հետ աշ խա տան քում կա եր կու մո տե ցում՝ A և B մո տե ցում նե րը: Այ
նու հե տև մաս նա կից նե րին տր վում է  ա ռա ջադ րա նք.  կազ մել նշ ված մո տե ցում նե րի ա ռա վե
լու թյուն նե րի ու թույլ կող մե րի ցան կը: Ա ռա ջին հայաց քից հե շտ է թվում, այն պես չէ՞: 

Սա կայն ամ բո ղջ նր բու թյունն այն է, որ ֆա սի լի տա ցի այից բա ցի, դա սըն թա ցա վա րը 
հան դես է գա լիս նաև փոր ձա գե տի դիր քից, ա ռա ջար կում մո դել ներ (մո տե ցում նե րի շա րք՝ 
դրա նց թվից), տի րա պե տում է դրա նց քն նա րկ ման հա մար ան հրա ժե շտ հմ տու թյուն նե րի: 
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Դա սըն թա ցա վա րի դե րը պայ մա նա վոր ված է դա սա վա նդ ման մե թո դի ընտ րու թյա մբ:  
Ֆա սի լի տա տո րի դե րում հան դես գա լիս դա սըն թա ցա վա րը (թ րեյ նե րը) նե րգ րա վում է նաև 
մաս նա կից նե րի ան ձնա կան փոր ձը և կի րա ռում  է այն պի սի մե թոդ ներ, ո րո նք հի մն ված են 
կո նկ րետ փոր ձա ռու թյան վրա, օ րի նա կ՝ կո նկ րետ օ րի նակ նե րի վեր լու ծու թյուն, դե րային 
վար ժու թյուն ներ, տե սա կապ (eye contact), գո րծ նա կան ա ռա ջադ րա նք ներ և այլն: Փոր ձա
գե տի դե րում հան դես գա լիս դա սըն թա ցա վա րը (թ րեյ նե րը) մաս նա կից նե րին փո խան ցում 
է մաս նա գի տա կան փոր ձը՝ ընդ հան րաց ված ձևով, որն էլ վեր ջին նե րս պե տք է յու րաց նեն: 
Այս դեպ քում ընտ րու թյու նը սո վո րա բար կա տար վում է հօ գուտ այն պի սի մե թոդ նե րի, ինչ
պի սիք են դա սա խո սու թյուն նե րը (զ րույց, շա րադ րա նք), ցու ցադ րու թյուն նե րը, տե ղե կատ
վա կան բնույթ կրող տե սա նյու թե րի դի տու մը, կո նկ րետ օ րի նակ նե րի վեր լու ծու թյու նը (դա
սըն թա ցա վա րը` որ պես թրեյ ներմեկ նա բան)  և այլն:

 Հա վել ված 4

 Ու սուց ման շր ջա փուլ

Ս տո րև ներ կայաց նում ենք այն հար ցադ րում նե րը, ո րոն ցով դուրս է բեր վում ան հրա
ժե շտ տե ղե կատ վու թյու նը փու լե րից յու րա քան չյու րում:

 Հար ցե ր՝ դա սըն թա ցի փու լե րի հա մար: 
Փուլ 1. Գոր ծո ղու թյուն, վար ժու թյան ան ցկա ցում 
Փոր ձի ձե ռք բե րում վար ժու թյան մի ջո ցով: 
Փուլ 2. Զ գաց մունք նե րի վեր հա նում և աշ խա տա նք դրա նց հետ. 

 − Որ քա նո ՞վ Ձեզ դուր ե կավ վար ժու թյու նը: 
 − Ո րո ՞նք են ձեր ան ձնա կան զգաց մունք նե րը, զգա ցո ղու թյուն նե րը: 
 − Բա վա րար վա ՞ծ եք արդյոք: 
 − Ի նչ պե ՞ս է իք Ձեզ զգում խմ բում: 
 − Ու նե ցել եք արդյո ՞ք դժ վա րու թյուն ներ: Ի՞նչ դժ վա րու թյուն նե րի եք բախ վել: 

Փուլ 3 . Ար տա ցո լում, հրա պա րա կում. այն, ինչ տե սա նե լի էր: 
 − Ի ՞նչ էր տե ղի ու նե նում: 
 − Ի ՞նչ եք տե սել և նկա տել (հետ ևեք, որ ներ կայաց վեն մի այն փաս տեր): 

Փուլ 4.  Վեր լու ծու թյուն
 −  Հա մա գոր ծակ ցո ՞ւմ է ին արդյոք խմ բի ա ռան ձին ան դամ նե րը, թե՞ ոչ: 
 − Ի նչ պե ՞ս էր կազ մա կե րպ ված այդ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:  
 − Ի նչ պե ՞ս է ին բա շխ ված դե րե րը թի մում (ա ռաջ նո րդ, ոչ ա ռա ջա տար դիր քե

րում հան դես ե կող ան դամ ներ և այլ): 
 − Ի նչ պե ՞ս դա տե ղի ու նե ցավ:  
 − Կա ՞ր արդյոք հս տակ մշակ ված ռազ մա վա րու թյուն, և ինչ պի սի ՞ն էր այն:  
 − Ի ՞ն չը բե րեց հաղ թա նա կի: 
 − Դի տոր դի կար ծի քի ներ կայա ցում: 

Փուլ 5 . Ը նդ հան րա ցում 
 − Ի նչ պե ՞ս եք ըն կա լել խա ղի է ու թյու նը: 
 − Ի նչ պե ՞ս եք սահ մա նել խմ բի առջև դր ված խն դիր նե րը: 
 − Ի ՞նչ ճա նա պար հով հնա րա վոր կլի ներ հաս նել ա վե լի լավ փո խը մբռն մա ն։ 
 − Ա րդյոք կա ՞ր հնա րա վո րու թյուն ստեղ ծա գոր ծա կան դրս ևո րում նե րի, փո խ
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ըմբռն ման հա մար: 
 − Խմ բի կող մից ա ռա ջադ րած ռազ մա վա րու թյուն նե րից ո՞րն էր օպ տի մալ, և 

ո՞րն ի րեն չար դա րաց րեց: 
Փուլ 6. Կի րա ռում և հե ռան կա ր

 −  Կա՞ արդյոք տվյալ ի րա վի ճա կն ի րա կան կյան քում կի րար կե լու հնա րա վո
րու թյուն: 

 − Օգ նո ՞ւմ են արդյոք դե րային վար ժու թյուն նե րն ի րա կան կյան քում ո րո շա կի 
խն դիր նե րի լուծ մա նը: 

 − Ո ՞ր խմ բե րում կա րող է օգ տա կար լի նել նման դե րային վար ժու թյուն նե րի 
ան ցկա ցու մը:   

 − Ի ՞նչ եզ րա կա ցու թյան եք հան գել խա ղի ար դյունք նե րի կի րառ ման տե սան
կյու նից: 

 Հա վել ված 5

 Հա ջո ղակ և ան հա ջո ղակ ձեռ նե րեց նե րի տար բե րու թյուն նե րը 

« Մե նեջ մե նթ և Սիս թե մս Ին թեր նեյշնլ և Մակ բեր» հե տա զո տա կան  խմ բի կող մից աշ
խար հի տար բեր երկր նե րում կա տար ված հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյուն քում սահ ման վել 
են ձեռ նե րե ցի 10 ան ձնա կան հատ կա նիշ ներ, ո րո նք տար բե րա կում են հա ջո ղակ ձեռ նե րե
ցին ան հա ջո ղա կից:

 �  Հնա րա վո րու թյուն նե րի ո րո նում
 Բիզ նե սի ո լոր տում տես նում է նոր հնա րա վո րու թյուն ներ և աշ խա տում է դրա նք ի րա

կա նաց նե լու ուղ ղու թյա մբ, օգ տա գոր ծում է ոչ ա վան դա կան մե թոդ նե ր։
 �  Հա մա ռու թյուն 

Օգ տա գոր ծում է տար բեր մի ջոց ներ խո չըն դոտ նե րը հաղ թա հա րե լու հա մար:
 Հա նձ նա րա րու թյունն ա վար տին հա սց նե լու հա մար ջա նք ու ժա մա նակ չի խնայում:

 �  Պայ մա նագ րի բո լոր կե տե րն  ի րա գոր ծե լու  հակ վա ծու թյուն
 Հա ճա խոր դի հետ աշ խա տե լիս ծա գած բո լոր խն դիր նե րը հար թե լու պա տաս խա նատ

վու թյու նը վե րց նում է իր վրա, որ պես զի աշ խա տան քը լի ար ժեք կա տար վի:
 �  Ո րա կի և ար դյու նա վե տու թյան պա հա նջ

Ձգ տում է աշ խա տել առ կա ստան դա րտ նե րին հա մա պա տաս խան, փոր ձում կի րա ռել 
այդ ստան դա րտ նե րը, ինչ պես նաև բա րե լա վել աշ խա տան քի ար դյունք նե րը, ձգ տում է 
ա մեն ինչ լավ, ա րագ և մատ չե լի կա տա րել: 

 �  Ռիս կի դի մե լու պատ րաս տա կա մու թյուն
 Պատ րա ստ է դի մել մի նի մալ ռիս կի, նա խա պատ վու թյու նը տա լիս է այն պի սի ի րա

վի ճա կի, ո րը շա հա վետ է, սա կայն պա րու նա կում է ռիս կի հա մե մա տա բար ա վե լի մեծ 
գործոն:

 �  Նպա տա կադ րում
Պ լա նա վոր ման ժա մա նակ զին վել վս տա հե լի տե ղե կատ վու թյա մբ, ա ռա ջի կա ժա մա

նա կա հատ վա ծի հա մար հս տակ և կո նկ րետ խն դիր նե րի սահ մա նում, նպա տակ նե րի սահ
մա նում եր կա րա տև ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար:

 �  Հա մա կա րգ ված պլա նա վո րում և վե րա հս կում
Ն պա տակ նե րին հաս նե լու հա մար պլան նե րի շա րու նա կա կան մշա կում և ի րա գոր ծում, 

այ լը նտ րան քային մի ջոց նե րի գնա հա տում, նպա տակ նե րին հաս նե լու գոր ծըն թա ցի վե րա
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հս կում և ան հրա ժեշ տու թան դեպ քում այ լը նտ րան քային ռազ մա վա րու թյան կի րա ռում:
 �  Տե ղե կատ վու թյան ո րո նում

 Հա ճա խո րդ նե րի, մա տա կա րար նե րի և մր ցա կից նե րի վե րա բե րյալ ան ձնա կան տե ղե
կատ վու թյան ո րո նում, ան ձնա կան կա պե րի և տե ղե կատ վա կան ցան ցի օգ տա գոր ծում` 
ար դյու նա վետ տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու հա մար:

 �  Ցան ցի ստեղ ծում և հա մո զե լու ու նա կու թյուն
 Ռազ մա վա րու թյան կան խամ տած ված կի րա ռում գոր ծըն կեր նե րի, սպա ռող նե րի և մր

ցա կից նե րի վրա ազ դե լու նպա տա կով, սե փա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար ան
ձնա կան և գո րծ նա կան կա պե րի օգ տա գոր ծում:

 �  Ինք նա վս տա հու թյուն 
Ի նք նա վս տա հու թյուն սե փա կան ու նա կու թյուն նե րի վրա` դժ վար ա ռա ջադ րա նք ներ 

կա տա րե լու ժա մա նակ, վս տա հու թյուն սե փա կան ու ժե րի և ու նա կու թյուն նե րի վրա:

 Հա վել ված 6

 Մար քե թի նգ միք սի պատ մու թյու նը և զար գաց ման հայե ցա կար գը

« Մար քե թի նգ մի քս» հաս կա ցու թյան մա սին նշ վել է 1964 թ. Նել Բոր դե նի հրա պա րա
կած « Մար քե թի նգ մի քս»  հայե ցա կար գում: Դրա օգ նու թյա մբ Բոր դե նը ցան կա նում էր հա
մա կար գել և նկա րագ րել մար քե թին գի բո լոր գոր ծիք նե րը, ո րո նք ան հրա ժե շտ է ին կազ
մա կեր պու թյան ար տադ րան քի զար գաց ման մար քե թին գային պլա նի հա մար: 

Ն ման հար մա րա վետ մար քե թին գային ռազ մա վա րա կան գոր ծի քի ստե ղծ մա նը նրան 
դր դել է նրա գոր ծըն կեր Ջեյմս Կու լի տո նը:  Ջեյմ սը 1948 թ. ոչ սո վո րա կան ձևով է նկա րագ
րել կազ մա կեր պու թյան մար քե թո լո գի ն՝ նրան նմա նաց նե լով «ա նհ րա ժե շտ բա ղադ րիչ նե
րի խառ նի չի»:  Ըստ Բոր դե նի՝  նախ նա կան մար քե թի նգ միք սը բաղ կա ցած էր բազ մա թիվ 
բա ղադ րիչ նե րի ց՝ գնա գոյա ցում, բրեն դի նգ, բաշ խում, ան ձնա կան վա ճա ռք, գո վա զդ, գո
վազ դային մի ջո ցա ռում, փա թե թա վո րում, ծա ռայու թյուն,  ապ րան քի ստա ցում  և այլն: 

Մի այն Է. Ջե րո մի Մաք քար դին խմ բա վո րեց բո լոր « բա ղադ րիչ նե րը» մար քե թի նգ միք
սի 4Pի մեջ, ինչն  այն ա ռա վել  հար մար դա րձ րեց հի շե լու և գո րծ նա կան աշ խա տան քի 
հա մար: Հա մար վում է, որ Մար քե թի նգ մի քս մո դե լն իր մեջ նե րա ռում է ապ րան քի ան
հրա ժե շտ բո լոր պա րա մետ րե րը, ո րո նք մար քե թո լո գը կա րող է վե րա հս կել և զար գաց նել 
շու կայում ապ րան քի ար դյու նա վետ ա ռա ջմղ ման  հա մար: Մար քե թի նգ միք սի նպա տա կն 
է մշա կել հա մա պա տաս խան ռազ մա վա րու թյուն, ո րը կօգ նի բա րձ րաց նել ապ րան քի ըն
դու նե լի ար ժե քը, ինչ պես նաև կօգ նի կազ մա կեր պու թյա նը՝ շու կայում շա հույթն  ա ռա վե
լա գույ նի հա սց նել և պա հել հնա րա վո րի նս եր կար ժա մա նակ:
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