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ՎՊՄԻ-ի գործունեության ռազմավարական կարևոր ուղղություններից են նրա 

մրցակցային կարողությունները և կրթության որակի ապահովումը: Այս 

կապակցությամբ կարևոր նշանակություն է ստանում բուհի կառավարման 

նորարարական տեխնոլոգիաների որոնումը և կրթության որակի գնահատումը: 

Վերջին տարիներին միջազգային պրակտիկայում լայն տարածում է ստացել 

կրթության որակի գնահատման նոր գործիքը` այսպես կոչված բենչմարկինգը, ինչը 

նշանակում է տարբեր բուհերի առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն` 

լավագույն ռազմավարությունների և բուհի մրցունակության բարձրացման 

նպատակով:   

ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ժամանակակից համակարգը 

ունի անհրաժեշտ և բավարար պայմաններ բենչմարկինգային նախագծերի 

իրականացման համար: Դրանցից են Բոլոնյան պահանջներին և եվրոպական 

ընդհանուր կրթական տարածքում ներգրավվելու համահունչ կրթության 

համակարգերի ակտիվ գործընթացները, համատեղ նախագծերի իրականացումը, 

բուհերի կողմնորոշումը արտաքին և ներքին  սպառողների պահանջներին, որակի 

կառավարման համակագերի ներդրումը և զարգացումը, բուհերի և կրթական 

ծրագրերի պետական հավատարմագրումը, մասնագիտական կրթության 

փոխազդեցությունը աշխատանքի շուկայի և սոցիալական գործընկերների հետ: 

ՎՊՄԻ-ը ակտիվորեն ներգրավված է բոլոր այս գործընթացներում: Վերջին 

տարիներին ինստիտուտը հաջողությամբ համագործակցում է հանրապետական և 

այլ երկրներին հետ միջազգային և հանրապետական նախագծերի ու 

կոնսորցիումների շրջանակներում, հետևաբար, ստեղծված են բավարար 

նախադրյալներ արդյունավետ բենչմարկինգի և փորձի փոխանակման համար: 

Արդեն իսկ կատարվել են որոշակի գործողություններ  բենչմարկինգի իրականացման 

համար ինչպես ինստիտուցիոնալ մակարդակի, այնպես էլ մասնագիտական 

կրթական ծրագրերի մակարդակի, ինչպես նաև որակի կառավարման համակարգի 

(ՈԿՀ) կատարելագործման ոլորտում: Հիմնված է բենչմարկինգի գլոբալ ցանց, որը 

միավորում է աշխարհի երկրները (GBN), ինչպես նաև կրթության ոլորտում 

էտալոնային համադրման կենտրոնները (CHEBA, PSBS, EBI): 

Մրցունակության ապահովման նպատակով կրթական ծառայությունների 

շուկայում անհրաժեշտ է անցկացնել բարձր  վարկանիշ ունեցող բուհերի 

գործունեության մշտական ուսումնասիրություն և փորձի վերլուծություն: 

Բենչմարկինգը բարձրագույն կրթության ոլորտում ենթադրում է նաև 

կրթական ծրագրերի հաեմատական վերլուծություն` կրթական ծառայությունների  

ներքին և արտաքին շուկաներում բուհի ներդրումային գրավչությունը բարձրացնելու 

նպատակով: 
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Բենչմարկինգի գործնական կիրառությունը անհրաժեշտ է անցկացնել 

համաձայն հետևյալ հաջորդական գործողությունների. 

1. Սեփական գործունեության ինքնավերլուծություն, ուժեղ և թույլ կողմերի 

բացահայտում բուհի ուսումնական, մեթոդական, գիտական, 

կազմակերպչական    գործունեության  կառավարման բնագավառում: 

2.  Այլ բուհերի գործունեության վերլուծություն, լավագույն գործառույթներ 

ունեցող բուհերի որոնում: 

3. Վերլուծության արդյունքների համեմատում, գործընկերների և 

մրցակիցների գերակայության առանցքային գործոնների բացահայտում: 

4. Բուհի աշխատակիցների մոտիվացիոն մեխանիզմների ստեղծում` 

կրթական ծառայությունների որակի ապահովման ներքին համակարգի 

կատարելագործման համար: 

5. Անհրաժեշտ փոփոխությունների ներմուծում արդյունքների 

հավասարեցման համար (ճեղքվածքի կրճատում): 

6. Դրական ձեռքբերումների մոնիթորինգ (մշտադիտարկում): 

 

Բենչմարկինգի հիմնական ձևերը կարելի է դասել հետևյալ խմբերից որևէ 

մեկին. 

- Ներքին բենչմարկինգ -   բուհի ենթաբաժինների գործունեության 

համադրություն, առաջավոր փորձի բացահայտում և տարածում, 

- Մրցունակային բենչմարկինգ – սեփական և մրցակցային բուհի 

առանցքային ցուցանիշների վերլուծություն, փորձի ընդօրինակում, 

- Ֆունկցիոնալ բենչմարկինգ – էտալոնային համեմատում  տվյալ 

ասպարեզում առաջատար համարվող բուհի հետ`  լավագույն 

ռազմավարության և նույնանման արդյունքների հասնելու նպատակով, 

- Ընդհանուր բենչմարկինգ – բուհի համեմատություն այլ ոլորտում 

աշխատող ձեռնարկությունների    հետ:  

Կրթության ոլորտում նպատակահարմար է օգտագործել Ռ.Կոմպի կողմից մշակված  

և միջազգային պրակտիկայում արդեն իսկ   փորձարկված բենչմարկինգի 

անցկացման 10-փուլանոց ալգորիթմ. 

1. Բենչմարկինգի առարկայի որոշում, 
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2. Բենչմարկինգի գործընկերոջ որոշում, 

3. Տեղեկատվության հավաքագրման օպտիմալ եղանակի որոշում: Տվյալների 

հավաքագրում, 

4. Մրցունակության ապահովման  տեսակետից ցուցանիշների նմանության և 

տարբերությունների որոշում, 

5. Արդյունավետության հնարավոր ցուցանիշների պլանավորում, 

6.   Տեղեկատվության ապահովում բոլոր հետաքրքվող կողմերին բենչմարկինգի 

արդյունքների մասին, նրանց ներգրավումը բենչմարկինգի անցկացման 

գործընթացում: Որակի կորպորատիվ մշակույթի ձևավորում, 

7. Բուհի գործունեության արդյունավետության ավելացման  կոնկրետ 

նպատակների և խնդիրների մշակում, 

8. Նպատակներին հասնելու  և խնդիրների լուծմանն ուղղված կոնկրետ 

գործողությունների կատարման ռազմավարության մշակում, 

9. Պլանավորած միջոցառումների  անցկացում և արդյունքների ամրագրում, 

ամփոփում 

10. Բենչմարկինգի անցկացման ընթացքում ստուգման ենթակա կետերի 

մոնիթորինգ: 

Առաջին փուլում որոշվում է այն, թե որքանով է բուհը փոփոխությունների 

անհրաժեշտություն զգում, հստակեցվում են որակի ներքին ապահովման 

համակարգի քաղաքականությունը, տեսլականը և նպատակները: Դրանից հետո 

որոշվում են չափանիշները (ինդիկատորները), անցկացվում է որակի կառավարման 

համակարգի արդյունավետության  գնահատում: Ճշտվում են բենչմարկինգի 

գործընթացի օբյեկտները: Վերլուծվում են սեփական բուհի ուժեղ և թույլ կողմերը 

(SWOT-վերլուծություն): Հավաքագրվում է բենչմարկինգի գործընկերներին 

վերաբերող  տեղեկատվություն: Ամբողջ հավաքված տեղեկատվությունը 

փաստագրվում է: Որոշվում են համեմատվող օբյեկտների նմանությունները և 

տարբերությունները, կատարվում է ցուցանիշների վերլուծություն, որի արդյունքների 

հիման վրա ձևակերպվում են նոր խնդիրներ: Ամփոփիչ փուլում կատարվում է 

բենչմարկինգի արդյունքների ադապտացում և բուհի զարգացման ռազմավարական 

ծրագրում   փոփոխությունների կատարում:  

 Բենչմարկինգի իրականացումը թույլ է տալիս. 

• համաձայնեցնել բոլոր կառուցվածքային ստորաբաժանումների նպատակները 

միասնական կորպորատիվ գերնպատակի հետ, 
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• կատարելագործել տեղեկատվության ձեռքբերման գործընթացները` շուկայի 

պահանջների, սոցիալական պատվերի փոփոխությանը արագ արձագանքելու 

նպատակով, 

• խթանել նախաձեռնություննների աճը և դրանց կառավարման 

հնարավորությունը, 

• չափել ձեռքբերումները արտաքին չափորոշիչների կիրառմամբ, էտալոնային 

գնահատականների միջոցով,  

• իրականացնել կառուցվածքային ստորաբաժանումների ինքնավերլուծություն 

և օգտագործել ստացած արդյունքները ներքին և արտաքին բենչմարկինգի 

անցկացման համար, 

• անցնել «արարման բենչմարկինգի» մակարդակին, երբ բենչմարկինգի 

գործընկերները ստեղծում են համատեղ կրթական ծրագրեր, կոնսորցիումներ, 

համագործակցության նորարարական ձևեր: 

 

  


