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ԿՐԹՈՒԹՅԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆԿՐԹՈՒԹՅԱՆ    ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ    ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻՀԱՄԱԿԱՐԳԻ    
ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ    ԵՎԵՎԵՎԵՎ    ԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻԱՇԽԱՏԱՇՈՒԿԱՅԻ    

ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ    ՀՀՀՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ    
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՅԱՍՏԱՆԻՀԱՅԱՍՏԱՆԻ    ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ    

 
Հարությունյան ՎիկտորյաՀարությունյան ՎիկտորյաՀարությունյան ՎիկտորյաՀարությունյան Վիկտորյա    

 
ՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցայինՀանգուցային    բառերբառերբառերբառեր.... կրթություն, աշխատանք, կառավարում. շուկա, 

մրցակցություն, վերլուծություն, մեթոդ, հետազոտություն, տնտեսություն, համա-
կարգ: 

 
Հայաստանի Հանրապետությունում արդիական խնդիր է այնպիսի կրթա-

կան քաղաքականության մշակումն ու իրականացումը, որը հաշվի կառնի ինչ-
պես զարգացած երկրների կրթական քաղաքականության փորձը, այնպես էլ հան-
րապետության սոցիալ-տնտեսական և ազգային առանձնահատկությունները, 
աշխատաշուկայի պահանջարկը: Վերջին տարիներին հանրապետության կրթա-
կան քաղաքականության ոլորտում իրականացվող բարեփոխումները դարձել են 
պետության քաղաքականության կարևորագույն հիմնախնդիրներից մեկը, քանի 
որ կրթական համակարգը յուրաքանչյուր երկրի կյանքի բոլոր կողմերի արտացո-
լումն է: Ռազմավարական խնդիր է ստեղծել կրթական այնպիսի համակարգ և 
իրականացնել այնպիսի կրթական քաղաքականություն, որը համարժեք լինի 
կրթության ոլորտում իրականացվող վերափոխումներին: «Շուկայական տնտե-
սության գործունակությունը պայմանավորված է նրանով, թե որքանով են կայա-
ցել շուկայական տնտեսության ինստիտուտները, մրցակցության պայմանները, 
իրավական նորմերը և պետական կարգավորման լծակները: Շուկայական տնտե-
սության առանձնահատկությունները դրսևորվում են ռեսուրսների օգտագործ-
ման, ինքնակարգավորման մեխանիզմի առկայության, տնտեսական զարգացման 
ընթացքում ոչ բնականոն վիճակների ձևավորման ու հաղթահարման և հասարա-
կության սոցիալական կարիքները լուծելու հնարավորության ոլորտներում» [1, 
14]: Շուկայական տնտեսակարգի ժամանակակից պայմաններում կրթական գոր-
ծունեության ֆինանսավորման մեխանիզմների փոփոխությունը, կրթական ոլոր-
տի ընդհանուր զարգացումը, կրթական հաստատությունների միջև մրցակցու-
թյան սրումը, կրթական նոր չափորոշիչների առաջադրումը էապես ազդում են 
կրթության համակարգի կառուցվածքի և կառավարման վրա, փոխում կրթական 
գործունեության բնույթը: Ժամանակակից շուկայական տնտեսության պայման-
ներում կրթության կառավարումն ունի այն առանձնահատկությունը, որ կրթա-
կան խնդիրները պետք է լուծվեն ոչ միայն կրթության համակարգի մակարդակով, 
այլև մաս կազմեն համապետական ծրագրերի, որոնք կընդգրկեն հասարակական 
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կյանքի բոլոր ոլորտները: Այս իմաստով կրթության բնագավառում միասնական 
պետական քաղաքականության վարումը կրթության կառավարման կարևոր 
խնդիրներից է: Կրթության համակարգում իրականացվող բարեփոխումների հիմ-
նական ուղղություններում կարևոր տեղ է զբաղեցնում կրթության կառավարման 
համակարգի կատարելագործման հիմնահարցը, որի կարևոր խնդիրներն են. 

1. կրթության ոլորտում միասնական պետական քաղաքականության իրա-
կանացում 

2. կրթության համակարգի կառավարման ապակենտրոնացում և ուսումնա-
կան հաստատությունների իրավասության աճ 

3. պետական և ոչ պետական ուսումնական հաստատությունների միջև 
իրավահավասար մրցակցության ապահովում 

4. վերահսկման մեխանիզմների և հաշվետվական համակարգի կատարելա-
գործում 

5. կրթական ոլորտի ղեկավար կադրերի կառավարման որակների զարգա-
ցում: 

Կրթության ոլորտն իրականացնում է մի քանի փոխկապակցված ֆունկցիա-
ներ, որոնք ուղղված են ինչպես անհատական, այնպես էլ հասարակական պա-
հանջմունքների բավարարմանը: Դրանցից կարևորագույնը հանդիսանում է հա-
ջորդ սերունդներին ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքների և հմտություննե-
րի փոխանցումը՝ կապված նոր գիտելիքների ձեռքբերման և կիրառման հետ: Բո-
լոր հիմնախնդիրները՝ տնտեսական, քաղաքական, բնապահպանական, ժողո-
վրդագրական, սոցիալական և այլն, որոնց հետ առնչվում է հասարակությունը, 
մեծ ազդեցություն են ունենում նաև կրթության ոլորտի վրա: Մյուս կողմից՝ 
կրթությունը հանդիսանում է հասարակության գլխավոր բարեփոխման ուժը: 
Կրթությունը պետք է դիտարկել որպես Հայաստանի Հանրապետության զարգաց-
ման, կյանքի նոր որակի հասնելու հիմնական միջոց: Մեծ է գլոբալիզացիայի ազ-
դեցությունը բարձրագույն կրթության համակարգի վրա: Տեղեկատվական և հա-
ղորդակցական տեխնոլոգիաները առաջ են բերում ապրանքների, կապիտալի և 
մարդկանց միջազգային տեղաշարժի լայն հնարավորություններ: Դրանք զգալի 
ազդեցություն են թողնում բարձրագույն կրթական համակարգի կառուցվածքի, 
բովանդակության և մատուցման վրա ողջ աշխարհում: Այսպես, օրինակ, աղյու-
սակ 1-ում ներկայացված է 2010/2014թթ. Հայաստանի Հանրապետության բարձ-
րագույն ուսումնական հաստատություններում սովորող օտարերկրյա ուսանող-
ների թվաքանակը, իսկ աղյուսակ 2-ում ներկայացված է ուսանողների թվի դինա-
միկայի վիճակագրական ցուցանիշների վերլուծությունը: 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    1. 1. 1. 1. ՕտարերկրյաՕտարերկրյաՕտարերկրյաՕտարերկրյա    ուսանողներիուսանողներիուսանողներիուսանողների    թվաքանակըթվաքանակըթվաքանակըթվաքանակը    հայաստանիհայաստանիհայաստանիհայաստանի    հանրապետությանհանրապետությանհանրապետությանհանրապետության    
բարձրագույնբարձրագույնբարձրագույնբարձրագույն    ուսումնականուսումնականուսումնականուսումնական    հաստատություններումհաստատություններումհաստատություններումհաստատություններում    

(ԱՌԱՋԻՆԱՍՏԻՃԱՆ)    
Աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայություն 

 
 

ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ2. 2. 2. 2. Օտարերկրյա Օտարերկրյա Օտարերկրյա Օտարերկրյա ուսանողների թվաքանակի դինամիկայի բազիսային ուսանողների թվաքանակի դինամիկայի բազիսային ուսանողների թվաքանակի դինամիկայի բազիսային ուսանողների թվաքանակի դինամիկայի բազիսային 
ցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներցուցանիշներ    

ԲազիսայինԲազիսայինԲազիսայինԲազիսային    

ՏարինՏարինՏարինՏարին    
ՈւսանողՈւսանողՈւսանողՈւսանող----
ների թիվըների թիվըների թիվըների թիվը    

ԲացարձակԲացարձակԲացարձակԲացարձակ    
հավելաճհավելաճհավելաճհավելաճ    

((((բազիսայինբազիսայինբազիսայինբազիսային))))    

ԱճիԱճիԱճիԱճի    
տեմպտեմպտեմպտեմպ    

ՀավելաճիՀավելաճիՀավելաճիՀավելաճի    
տեմպտեմպտեմպտեմպ    

1% 1% 1% 1% հավելաճիհավելաճիհավելաճիհավելաճի    
բացարձակբացարձակբացարձակբացարձակ    

նշանակություննշանակություննշանակություննշանակություն    

2010 3089 77 102 2 30,12 

2011 3316 304 110 10 30,89 

2012 3036 24 100 0,8 33,16 

2013 2755 -257 91 -8 30,36 

2014 3655 643 121 21 27,55 

 
Հայաստանում բարձրագույն կրթության ծառայությունների մատչելիությու-

նը անհավասար է. բարձրագույն կրթություն ստանալու՝ ցածր եկամուտներ ունե-
ցող ընտանիքներից ու գյուղական բնակավայրերից ուսանողների հնարավորու-
թյունները շատ ավելի սահմանափակ են, քան առավել բարեկեցիկ և քա-
ղաքաբնակ ընտանիքների երեխաներինը: 2014թ. բուհերի ուսանողների միայն 6,9 
տոկոսն է ներկայացնում ամենացածր եկամտային խմբում ընդգրկված ընտանիք-
ները, ուսանողների 32 տոկոսը գալիս են ամենաբարձր եկամտային խմբից: Եկա-

ՏարինՏարինՏարինՏարին    2010201020102010    2011201120112011    2012201220122012    2013201320132013    2014201420142014    
ԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենըԸնդամենը    3089308930893089    316316316316    3036303630363036    2755275527552755    3655365536553655    
Ռուսաստան 1130 1081 1001 903 1208 
Վրաստան 812 998 771 769 981 
Ղազախստան 20 25 19 20 22 
Ուկրաինա 50 56 42 33 67 
Թուրքմենստան 39 27 26 35 52 
Սիրիա 108 89 76 102 184 
Հնդկաստան 93 237 387 331 647 
Միացյալ Նահանգներ 27 27 25 25 36 
Իրան 675 672 594 403 295 
Այլ երկրներ 134 94 92 103 157 
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մուտների անհավասարության մեծ աճը վտանգ է ներկայացնում ոչ միայն կրթու-
թյան, այլ նաև հասարակության, տնտեսության համար: «Շուկայական տնտեսու-
թյանն անցման շրջանում աշխատանքային հարաբերությունների և սոցիալական 
քաղաքականության կարգավորումը չափազանց հիվանդագին ձևով է տեղի ունե-
նում նախկին ԽՍՀՄ-ի երկրներում: Բարեփոխումներն իրականացնող առաջա-
տար մասնագետներն անցումը շուկայական տնտեսությանը համարում են պե-
տական կարգավորումից լրիվ հրաժարվելու քաղաքականություն հույսը դնելով 
շուկայի ինքնակարգավորման վրա» [2,էջ171]: «Շուկայական տնտեսության պայ-
մաններում արտադրության միջոցների սեփականության բազմաձևությունը ան-
պայմանորեն ենթադրում է տնտեսական ազատություն բոլոր սեփականատերերի 
համար: Դրա հետ մեկտեղ հասարակության նյութական և սոցիալական պա-
հանջների բավարարման, երկրի բնական, աշխատանքային և մտավոր ռեսուրս-
ների լավագույն օգտագործման, համապետական խնդիրների լուծման շահերը 
պայմանավորում են տնտեսության պետական կարգավորման անհրաժեշտու-
թյունը: Ահա թե ինչու տնտեսական կառավարման համար կարևորագույն նշա-
նակություն ունի տնտեսության պետական կարգավորման և տնտեսական ազա-
տության ճիշտ զուգորդման սկզբունքը» [3,էջ7]: Հայաստանի տնտեսության ժա-
մանակակից պայմաններում պետության քաղաքականությունը աշխատանքի 
շուկայում չի կարող սահմանափակվել աշխատանքային հարաբերություններին 
միջամտելու փորձերով: Պետության կարգավորող ազդեցությունը չպետք է խոչ-
ընդոտի տնտեսական արդյունավետության պահանջների իրականացմանը, 
որոնք ենթադրում են աշխատուժի շարժունակություն, աշխատողների՝ աշխա-
տանքից ազատում: Բնակչության զբաղվածության բարձր աստիճանը պետք է 
ապահովվի նոր աշխատատեղերի ստեղծմամբ, բնակչության աշխատատեղերի 
պահանջների փոքրացմամբ և այլն: Տնտեսապես արդյունավետ և սոցիալապես 
հիմնավորված զբաղվածության հասնելը Հայաստանի տնտեսության վերա-
կանգնման գործընթացի անքակտելի հիմնական մասն է: Այդ գործընթացի խթա-
նիչները պետք է հանդիսանան շուկայական հարաբերությունները և տնտեսա-
կան քաղաքականության նպատակաուղղված միջոցառումները բոլոր մակար-
դակներում: Եթե զարգացած երկրներում զբաղվածության խնդիրները կարող են 
լուծվել մասնակիորեն, առանց տնտեսական ռազմավարության արմատական 
փոփոխությունների, ապա Հայաստանում դրա համար պահանջվում է տնտեսու-
թյան արմատական ձևափոխություն: Դա կարող է իրականացվել միայն ֆինան-
սական կայունության, տնտեսական աճի մեծացման, ներդրումային միջոցների 
ավելացման դեպքում: Անհրաժեշտ է աշխատողների, գործատուների, պետական 
մարմինների արդյունավետ փոխհամագործակցություն զբաղվածության հիմնա-
խնդիրների լուծման ուղիների համաձայնեցման նպատակով: 

Զբաղվածության ոլորտը համարվում է երկրի սոցիալ-տնտեսական կայու-
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նության ապահովման առաջնահերթ այն ուղղություններից, որի պետական կար-
գավորումն ու կառավարումը ունեն օբյեկտիվ անհրաժեշտություն: Այստեղ պետք 
է կարևորել «աշխատանքային ռեսուրսի ընտրություն-աշխատանքի շուկա-բնակ-
չության զբաղվածություն» շրջապտույտը, որի արդյունքում ոչ միշտ է պահպան-
վում հավասարակշռությունը աշխատանքի շուկայում: Պետության հիմնական 
նպատակն այս ոլորտում պետք է լինի նշված հավասարակշռության ապահովու-
մը: Այլ կերպ ասած, զբաղվածության քաղաքականությունը պետք է մշտապես 
ուղղված լինի մի կողմից` տնտեսության կայուն զարգացման համար անհրա-
ժեշտ աշխատուժի ձևավորման, մյուս կողմից` աշխատուժի առաջարկի արդյու-
նավետ իրացման համար պայմանների ապահովմանը: Պետական կարգավոր-
ման վերը նկարագրված խնդիրն առավել ընդգծված է զարգացող տնտեսությամբ 
երկրներում, այդ թվում` Հայաստանի Հանրապետությունում: Դա հիմնականում 
պայմանավորված է այն հանգամանքով, որ զարգացող երկրների տնտեսական 
համակարգերին հատուկ է աշխատանքի շուկայի քանակական և որակական 
քրոնիկ անհավասարակշռությունը: Այս պայմաններում էապես կարևորվում են 
զբաղվածության պետական կարգավորումը և այդ գործընթացների համակողմա-
նի բարեփոխումների շարունակական անհրաժեշտությունը: Զբաղվածության 
ոլորտի նպատակադրված պետական քաղաքականությունն իր ուղղակի ազդե-
ցությունն է ունենում երկրի սոցիալ-տնտեսական զարգացումների և, վերջին 
հաշվով, հասարակության բոլոր սոցիալական խմբերի կյանքի որակի բարձրաց-
ման վրա: Կրթական համակարգն հաշվի չի առնում աշխատաշուկայի բոլոր մի-
տումները և գործազուրկների նորանոր խմբաքանակ է ուղարկում շուկա: ԲՈՒՀ-
ում իր կրթության համար ներդրումներ կատարած ուսանողը հետսգայում չի կա-
րողանում աշխատաշուկայում վաճառել իր գիտելիքը: Այսօր աշխատաշուկան չի 
հստակեցրել իր պահանջները բակալավրի, մագիստրոսի որակավորում ունցող-
ների նկատմամբ: Հանրապետությունում և հատկապես մարզերում երիտասարդ-
ների գործազրկության մակարդակը բարձր է: Հայաստանում շրջանավարտների 
մասնագիտացման ու աշխատաշուկայի պահանջների միջև կառուցվածքային 
անհամապատասխանությունն ակնհայտ է: Շրջանավարտների աշխատանքի 
անցնելու հնարավորություններն գնահատվում են 30 տոկոսից պակաս, իսկ 
նրանց աշխատավարձերը քիչ չափով են տարբերվում բարձրագույն կրթություն 
չստացած աշխատուժի վաստակից: Ինչպես ցույց են տալիս աղյուսակ 3-ում բեր-
ված տվյալները, բարձրագույն կրթությամբ աշխատուժի աշխատավարձը 2012-
2014թթ. միջինում ընդամենը 1,33 անգամ է բարձր եղել միջնակարգ կրթությամբ 
աշխատուժի աշխատավարձից: 
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ԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակԱղյուսակ    3. 3. 3. 3. ՄիջինՄիջինՄիջինՄիջին    ամսականամսականամսականամսական    աշխատավարձերըաշխատավարձերըաշխատավարձերըաշխատավարձերը    ըստըստըստըստ    կրթությանկրթությանկրթությանկրթության    մակարդակներիմակարդակներիմակարդակներիմակարդակների        
2012201220122012----2014201420142014թթթթթթթթ...., , , , ՀՀՀՀՀՀՀՀ    դրամդրամդրամդրամ    

Կրթության մակարդակ 2012 2013 2014 
2012-2014 
միջին 

Տարրական 23256 45667 39476 36133 
Թերի միջնակարգ 45684 54011 60558 53418 
Միջնակարգ 50543 58359 65088 57997 
Միջնակագ մասնագիտ. 48971 55804 62163 55646 
Բարձրագույն 70871 76343 84601 77272 
Հետբուհական 80839 100769 106436 96015 
Ընդամենը 54513 58001 70762 61092 
հարաբերակցություններ % 
Բարձրագույն/ Միջն. 140,2 % 130,8 % 130,0 % 133,2 % 
Հետբուհական/ Միջն. 159,9 % 172,7 % 163,5 % 165,6 % 
Բարձրագույն/ Միջին 130,0 % 131,6 % 119,6 % 126,5 % 
Հետբուհական/ Միջին 148,3 % 173,7 % 150,4 % 157,2 % 

 
Աղբյուրը` ՀՀ ազգային վիճակագրական ծառայության տնային 

տնտեսությունների կենսամակարդակի ամբողջացված հետազոտություն 
 

Հայաստանի Հանրապետությունում աշխատաշուկան առանձնանում է 
առաջարկի և պահանջարկի անհավասարակշռությամբ: Աշխատաշուկան 
գտնվում է անկանոն զարգացումների շրջանում: Շուկայական տնտեսության 
պայմաններում, երբ ոչ պետական և պետական բուհերը կանգնած են ֆինանսա-
վորման լուրջ խնդիրների առջև, տեղի է ունեցել շրջանավարտների քանակի 
խիստ աճ, ինչը ի հայտ է բերում աշխատաշուկայում շրջանավարտների ընդ-
գրկման և մրցունակության լուրջ խնդիրներ: Հատկապես արդիական է բուհ-աշ-
խատաշուկա կապի ներկայիս վիճակի ուսումնասիրությունը, խնդիրների և զար-
գացման հնարավորությունների բացահայտումը: ՀՀ կառավարությունը բնակչու-
թյան զբաղվածության քաղաքականության շրջանակներում պետք է իրականաց-
նի աշխատուժի առաջարկի և պահանջարկի հաշվեկշռության և կառուցվածքա-
յին համապատասխանության կարգավորում: Այս նպատակին են միտված աշ-
խատաշուկայի պետական կարգավորման, աշխատանքի և աշխատավարձի, ձեռ-
նարկատիրական, ֆինանսավարկային, տարածքային զարգացման, ներդրումա-
յին, հարկային, կրթական, ժողովրդագրական, աշխատուժի միգրացիայի քաղա-
քականությունները: Կրթական համակարգը դեռևս գտնվում է կառուցվածքային, 
բովանդակային և կառավարչական բարեփոխումների փուլում` միտված տնտե-
սության և աշխատանքի շուկայի կարիքներին համահունչ մասնագիտական 
կրթության և ուսուցման համակարգի ապահովմանը: 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМЫ ПРОБЛЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОУПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОУПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОУПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ ОБРАЗОВАНИЯ И Й ОБРАЗОВАНИЯ И Й ОБРАЗОВАНИЯ И Й ОБРАЗОВАНИЯ И     
УПОРЯДОЧЕНИЯУПОРЯДОЧЕНИЯУПОРЯДОЧЕНИЯУПОРЯДОЧЕНИЯ    РЫНКА ТРУДА В РАРЫНКА ТРУДА В РАРЫНКА ТРУДА В РАРЫНКА ТРУДА В РА    

Арутюнян ВАрутюнян ВАрутюнян ВАрутюнян Викторияикторияикторияиктория    
РезюмеРезюмеРезюмеРезюме    

Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: Ключевые слова: образование, работа, упрвление, рынок, конкуренция, 
анализ, метод. 

В условиях современной рыночной экономики проблемы управления систе-
мой образования должны решаться не только на уровне системы образования, а 
должны совмещаться еще и в общегосударственных программах. Ведение госу-
дарственной политики в области образования является одним из важных проблем 
управленияобразованием. Государственная политика занятости тоже должна быть 
направлена с одной стороны на формирование необходимой рабочей силы для раз-
витияэкономики, с другой стороны- на обеспечение условий для реализации пред-
ложения рабочей силы. В статье отмечается важность усовершенствования управ-
ления системой образования и необходимость государственного упорядочения 
рынка труда.        

 
    

ISSUES OF EDUCATION MANAGEMENT IMPROVEMENTISSUES OF EDUCATION MANAGEMENT IMPROVEMENTISSUES OF EDUCATION MANAGEMENT IMPROVEMENTISSUES OF EDUCATION MANAGEMENT IMPROVEMENT    
AND LABOR REGULATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIAAND LABOR REGULATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIAAND LABOR REGULATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIAAND LABOR REGULATION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA    

Harutyunyan VHarutyunyan VHarutyunyan VHarutyunyan Viktoriaiktoriaiktoriaiktoria    
SummarySummarySummarySummary    

Key words:Key words:Key words:Key words: education, labor, management, market, competition, analysis, method, 
research, economy, system. 

Under market economy conditions the education management issues should be 
solved not only at the level of the education system, but should also be included in 
national programs. In the field of education the realization of unified state policy is one 
of the important problems of education management. State's employment policy should 
be aimed on the one hand at the formation of the required workforce for economic 
development, on the other hand, at providing the conditions of the realization of labor 
supply. The need of improving the education management system and the state 
regulation of the labor market is highlighted in the article. 


