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ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄՈԴԵԼԻ 
ԳՈՐԾԱՌԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ  

ՌՈԲԵՐՏ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 

Վ. Բրյուսովի անվան պետական համալսարան 
 

 
 

Հոդվածում ներկայացվում է ՀՀ բուհերի ռազմավարական կա-
ռավարման մոդելը, որի գործառականությունը դիտարկվել է ռազ-
մավարական կառավարման փուլերի իրականացման ու դրանց բա-
ղադրիչների փոխազդեցության գործընթացներում՝ հաշվի առնելով 
բուհերի գործունեության արդյունավետության կարևորությունը և մր-
ցունակության ապահովման արդի հիմնախնդիրները: Այդ մոդելի 
արդյունավետ գործառման միջոցով բուհերը կարող են զգալի կեր-
պով բարելավել գործունեության առանցքային ցուցանիշները: 

Բանալի բառեր. ռազմավարական կառավարում, ռազմավարա-
կան կառավարման մոդել, ռազմավարական կառավարման մոդելի 
գործառականություն, ռազմավարություն, ռազմավարական նպատակ:  
 

Գիտելիքահենք տնտեսության, աշխատանքի և կրթության շուկանե-
րի զարգացման միտումները ձևավորում են երկրի զարգացման երկարա-
ժամկետ հեռանկարներ, որոնց իրականացման հանձնառությունը կրող 
կարևոր դերակատարներից են ՀՀ բուհերը: Վերջին երկու տասնամյակ-
ներում գիտելիքահենք տնտեսության, տեղեկատվական ու հաղորդակց-
ման տեխնոլոգիաների արագընթաց զարգացման և կրթության զանգվա-
ծայնացման պայմաններում շարունակաբար ընդլայնվում է բուհերի գոր-
ծառույթների և գործունեության շրջանակը: Այս իրողությունները բուհե-
րին առաջադրում են ռազմավարական կառավարման ժամանակակից 
մոտեցումների, սկզբունքների ու գործիքների կիրառում՝ ընդգրկելով բու-
հերի ռազմավարական և գործառնական կառավարման գործընթացների 
վերափոխումներ, տնտեսության ճյուղերի համար մասնագետների պատ-
րաստման և գիտելիքի ստեղծման, փոխանցման ու տարածման գործա-
ռույթների բարեփոխումներ, ինչպես նաև բուհերի մրցունակության ու 
գործունեության արդյունավետության բարձրացումն ու գիտելիքահենք 
տնտեսության զարգացումը խթանող այլ առանցքային գործառույթներ: 

Մրցակցային կրթական միջավայրում ՀՀ բուհերը պետք է վերանա-
յեն իրենց առաքելություններն ու գործառույթների շրջանակները, շարու-
նակաբար կատարելագործեն ռազմավարական կառավարման իրենց 
սկզբունքներն ու մոտեցումները, վերափոխեն ռազմավարական կառա-
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վարման գործող համակարգերն ու գործընթացները, կառավարման մե-
թոդներն ու գործիքները, տեխնոլոգիաներն ու կառուցակարգերը, խթա-
նեն ինստիտուցիոնալ կարողությունների զարգացումը: Այս համատեքս-
տում ՀՀ բուհերի ռազմավարական արդյունավետ կառավարումը միտ-
ված է առկա հիմնախնդիրների վերհանմանն ու լուծմանը և բուհերի գոր-
ծունեության կայուն զարգացմանը: Հաշվի առնելով վերոնշյալը՝ սույն 
հոդվածում քննարկվում են այն հիմնական նախադրյալները, որոնք հիմք 
են հանդիսանում ՀՀ բուհերի ռազմավարական կառավարման մոդելի 
գործառականության և դրա միջոցով կառավարման մի շարք խնդիրների 
լուծման համար: ՀՀ բուհերի ռազմավարական կառավարման մոդելի 
գործառնականության դրույթները դուրս են բերվել կառավարման ոլոր-
տին առնչվող մասնագիտական գրականության և 2011-2020 թթ. ժամա-
նակահատվածում ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում ստացած ՀՀ 
պետական և ոչ պետական քսան բուհերի ռազմավարական կառավար-
ման համակարգերի ուսումնասիրման ու վերլուծության արդյունքում: 

Ռազմավարական կառավարման մոդելը կազմակերպության կազ-
մակերպաիրավական ձևից բխող ռազմավարական կառավարման հա-
մակարգ է, որի բաղադրիչների համակցումն ու փոխազդեցությունն ա-
պահովում են կազմակերպության առաքելության, կանոնադրական նպա-
տակների և գործառույթների իրականացումը: Ռազմավարական կառա-
վարման մոդելի առանցքային բաղադրիչներն են կազմակերպության ա-
ռաքելությունը, կանոնադրությունը, կազմակերպաիրավական ձևն ու կա-
ռուցվածքը, արժեքներն ու նորմերը, ռազմավարությունը (ռազմավարա-
կան նպատակներն ու խնդիրները), քաղաքականությունը (չափանիշներ, 
ուղենիշներ), ռազմավարական կառավարման սկզբունքներն ու մոտե-
ցումները, գործիքներն ու մեթոդները, կառավարման գործընթացները, 
ռազմավարական, մարտավարական ու կառավարչական որոշումները: 
Ռազմավարական կառավարման մոդելի նշված փոխկապակցված բա-
ղադրիչների արդյունավետ գործառման միջոցով կազմակերպությունը 
կարող է ապահովել գործունեության երկարաժամկետ ու կայուն զարգա-
ցում և ձեռք բերել մրցակցային առավելություն: 

Ռազմավարական կառավարման մոդելի գործառականությունը 
մոդելի բաղադրիչների փոխազդեցության, ռազմավարական կառավար-
ման գործընթացների իրականացման հատկանիշն է, որը բնութագրում է 
կառուցվածքային միավորների կողմից կազմակերպության ռազմավա-
րության և գործառույթների կատարման արդյունավետության մակարդա-
կը, կազմակերպական կառուցվածքի ճկունության և պաշարների բաշխ-
ման ու օգտագործման նպատակայնության աստիճանը: Բուհերի ռազմա-
վարական կառավարման մոդելի գործառականությունն ապահովվում է 
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ռազմավարական կառավարման չորս փոխկապակցված փուլերի հաջոր-
դական իրականացմամբ և գործունեության առանցքային արդյունքների 
գնահատմամբ: 

Ռազմավարական կառավարումը հիմնականում իրականացվում է 
հետևյալ չորս հաջորդական փուլերով` 1) ռազմավարական պլանավո-
րում, որը ներառում է կազմակերպության ռազմավարության՝ տեսլականի, 
առաքելության, ռազմավարական նպատակների ու խնդիրների մշակումը 
և հաստատումը` հաշվի առնելով կազմակերպության կանոնադրական 
նպատակները, գործառույթներն ու արժեքները, 2) ռազմավարության 
իրականացում, որը ներառում է կազմակերպության ռազմավարության 
(ռազմավարական ծրագրի) նպատակներից, խնդիրներից ու կազմակեր-
պական կառուցվածքից բխող գործողությունների իրականացումը և կառա-
վարման համակարգի գործառումը` համապատասխան պաշարների 
բաշխմամբ ու օգտագործմամբ, 3) ռազմավարության վերահսկում և 
գնահատում, որը ներառում է ռազմավարության իրականացման գործըն-
թացների և գործառությունների վերահսկումը, գործունեության արդյունք-
ների չափումն ու ռազմավարության իրականացման արդյունավետության 
գնահատումը, 4) ռազմավարության բարելավում, որը ենթադրում է ռազ-
մավարության գնահատման արդյունքների հիման վրա ընթացիկ ռազմա-
վարության բարելավումը: Ռազմավարական կառավարման մոդելի արդ-
յունավետ գործառման նպատակով կազմակերպությունները կիրառում են 
ռազմավարական կառավարման տարբեր գործիքներ ու կառուցակարգեր՝ 
միտված իրենց գործունեության շարունակական զարգացմանը:  

Ռազմավարական կառավարումը բնորոշվում է որպես` 
• կազմակերպության ռազմավարական պլանավորման՝ տեսլակա-

նի, առաքելության, ռազմավարական նպատակների ու խնդիրների սահ-
մանման, ներքին և արտաքին միջավայրերի գործոնների, ներառյալ 
մրցակցային դաշտի ուսումնասիրության, հիմնախնդիրների թիրախա-
վորման, ինչպես նաև ռազմավարության իրականացման, վերահսկման, 
գնահատման և բարելավման փոխկապակցված գործընթացների ամբող-
ջություն, 

• բազմափուլ կառավարման համակարգ, որի բաղադրիչների արդ-
յունավետ գործառմամբ կազմակերպությունն իրականացնում է իր կանո-
նադրական գործառույթները և ռազմավարական (երկարաժամկետ) 
նպատակները, միջնաժամկետ ծրագրերն ու կարճաժամկետ գործողութ-
յունները՝ ապահովելով կազմակերպական կառուցվածքի ճկունությունը և 
պաշարների հասանելիությունը, 
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• կազմակերպության ռազմավարական կառավարման սկզբունքնե-
րի ու մոտեցումների, գործիքների ու մեթոդների համախումբ, որը նպա-
տակաուղղված է կազմակերպության գործառույթների, գործառություննե-
րի և գործընթացների իրականացմանը, 

• ռազմավարական, մարտավարական և կառավարչական որոշում-
ների ընդունման համակարգ, որը նպատակաուղղված է կազմակերպութ-
յան ռազմավարական զարգացմանը, մրցունակության բարձրացմանը, 
ռիսկերի արդյունավետ կառավարմանը, ճգնաժամային իրավիճակների 
ազդեցության նվազեցմանը և գործունեության արդյունավետության 
ապահովմանը, 

• պաշարների հայթայթում, բաշխում և իրաչափ օգտագործում, 
որոնց արդյունքում կազմակերպությունն ապահովում է իր գործունեութ-
յան արդյունավետությունը և շարունակական զարգացումը, ինչպես նաև 
կազմակերպության ռազմավարական առաջնահերթությունների ու ար-
տաքին միջավայրի գործոնների փոխկապակցումը և այդ գործոնների 
ազդեցության նկատմամբ կազմակերպության դիմակայունության բարձ-
րացումը, 

• ռազմավարական փոփոխությունների պարբերական գործընթաց-
ներ, որոնք կարող են փոփոխության ենթարկել կազմակերպության ռազ-
մավարությունը, գործունեության շրջանակը և կազմակերպական կա-
ռուցվածքը, 

• կազմակերպության կայուն զարգացում, որը բխում է կազմակեր-
պության ռազմավարության և պետական ու ոլորտային ներքին քաղաքա-
կանությունների արդյունավետ իրականացումից: 

Արդյունավետ ռազմավարական կառավարման միջոցով կազմակեր-
պությունը. 

• թիրախավորում է կազմակերպության առաքելության ու ռազմա-
վարության իրականացման գործընթացները և օժանդակում է կազմա-
կերպության ղեկավարությանը՝ հասկանալու կազմակերպության առկա 
վիճակն ու հիմնախնդիրները և սահմանելու կազմակերպության ռազմա-
վարական նպատակներն ու խնդիրները, 

• գնահատում է կազմակերպության ներունակությունը և մարդկային 
ներուժի կարողությունները, թիրախավորում է ուժեղ ու թույլ կողմերը և 
հիմք է ստեղծում ռազմավարական առաջնահերթությունների ու նպա-
տակների արդյունավետ իրականացման համար, 

• նախապատրաստում է կազմակերպության պաշարների ու միջոց-
ների իրաչափ բաշխման ու օգտագործման գործընթացները՝ միտված 
սահմանված նպատակների իրականացմանը, 
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• օժանդակում է կազմակերպությանը բացահայտելու և վերլուծելու 
արտաքին վտանգները, դիմակայելու արտաքին միջավայրի գործոնների 
բացասական ազդեցությանը և կառավարելի դարձնելու ռիսկերը, 

• հնարավորություն է տալիս կազմակերպությանը դրսևորելու 
պրոակտիվ մոտեցում իր կանոնադրական նպատակների իրականաց-
ման հնարավոր խոչընդոտների՝ արտաքին միջավայրի բացասական 
գործոնների, ռիսկերի ու վտանգների ազդեցության նվազեցման ու չեզո-
քացման նկատմամբ,  

• ստեղծում է գործառութային և հաղորդակցական ներքին կապեր 
կազմակերպությունում՝ նպատակների իրականացման համար անհրա-
ժեշտ տեղեկությունը փոխանցելու և տեղեկատվական հոսքերը կառավա-
րելու նպատակով, 

• ապահովում է ռազմավարական գործընթացներում արժեքների 
արտացոլումը և սոցիալական պատասխանատվության հանձնառության 
իրականացումը: 

Ռազմավարական պլանավորումը բազմաբաղադրիչ գործընթաց է, 
որի ընթացքում կազմակերպությունը ներքին և արտաքին միջավայրերի 
վերլուծության միջոցով կանխատեսում է հնարավոր ռիսկերը, թիրախա-
վորում է հիմնախնդիրները, բացահայտում է հնարավորությունները և 
կանխատեսումների արդյունքների հիման վրա սահմանում ռազմավարա-
կան նպատակներ ու խնդիրներ և դրանց համապատասխան գործողութ-
յուններ պլանավորում: Ռազմավարական պլանավորումը հիմնարար որո-
շումների կայացմանը և գործողությունների պլանավորմանը նպատա-
կաուղղված գործընթաց է: Գործողությունների պլանավորումն իրակա-
նացվում է կանոնադրական նպատակների ու գործառույթների, դրանց ի-
րականացման համար սահմանված ռազմավարական նպատակների ու 
խնդիրների հիման վրա՝ հաշվի առնելով գործունեության առանցքային ո-
լորտում սահմանված ցուցանիշները և գործունեության արդյունավետութ-
յան ապահովման գործիքները: Գործողությունների պլանավորումը են-
թադրում է անհրաժեշտ միջոցառումների խմբավորում և կատարման 
ժամկետների հստակեցում, որի ընթացքում իրականացվում են փոխկա-
պակցված գործընթացներ՝ դերերի ու գործառույթների բաշխում, պար-
տականությունների սահմանում, գործողությունների պլանի կազմում, 
անհրաժեշտ ֆինանսական և այլ պաշարների գնահատում և բաշխում: 
Ռազմավարական պլանավորումը փոխկապակցված որոշումների շարք է, 
որոնք վերաբերում են կազմակերպության գործառույթների, գործառութ-
յունների, գործընթացների ու մարտավարությունների մշակմանը, և այդ 
որոշումների միջոցով կազմակերպությունը բացահայտում ու թիրախավո-
րում է իր առաջնահերթությունները [1]: Ընդհանուր առմամբ, ռազմավա-
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րական պլանավորումը կապված է կազմակերպության որոշումների կա-
յացման, պաշարների բաշխման և բյուջետավորման գործընթացների կա-
ռավարման հետ:  

Ռազմավարական պլանավորման գործընթացներում նախանշվում և 
սահմանվում են կազմակերպության գոյության նպատակը, ներկա և 
ապագա գործունեության ուղղվածությունը և դերակատարությունը [2]: 
Ռազմավարական պլանավորման փուլում կազմակերպությունը երկարա-
ժամկետ նպատակների արդյունավետ իրականացման համար անհրա-
ժեշտ ներքին փոփոխություններ է պլանավորում և նախադրյալներ է 
ստեղծում որակի կառավարման, արդյունավետության ապահովման և 
առանցքային այլ գործընթացների փոփոխությունների ու դրանց կառա-
վարման համար՝ ի պատասխան արտաքին միջավայրի պայմաններին ու 
գործոնների ազդեցությանը [3]: Ռազմավարական պլանավորումը կազ-
մակերպությանը հնարավորություն է տալիս ՝ 

• վերլուծելու արտաքին միջավայրի համատեքստը և հասկանալու 
այդ միջավայրի գործոնների ազդեցությունն իր ներքին միջավայրի ու 
գործունեության վրա` առաքելությունը, նպատակներն ու խնդիրները 
ճշգրիտ սահմանելու նպատակով, 

• հստակեցնելու ներքին և արտաքին միջավայրերում առկա այն 
հիմնախնդիրները, որոնք կազմակերպությունը համարում է առանցքային 
և տվյալ ժամանակահատվածում հրատապ լուծում պահանջող, 

• սահմանված հիմնախնդիրների լուծման համար վերլուծելու կազ-
մակերպության ուժեղ ու թույլ կողմերը և հստակեցնելու հնարավորութ-
յուններն ու վտանգները, որոնք կարող են ազդել կազմակերպության գոր-
ծունեության վրա, 

• հիմնվելով հիմնախնդիրների վերլուծության արդյունքների վրա՝ 
սահմանելու հեռահար վերջնանպատակ և հստակեցնելու ռազմավարա-
կան նպատակները,  

• սահմանելու անհրաժեշտ գործողությունների առաջնահերթութ-
յուններ և մշակելու գործողությունների պլան (միջոցառումների ծրագիր)` 
պաշարների իրաչափ բաշխմամբ, 

• սահմանված նպատակներին հասնելու համար բազմակողմանիո-
րեն վերլուծելու ռազմավարական տարբերակները (այլընտրանքները) և 
դրանցից ընտրելու առավել համապատասխանը: 

Ռազմավարական պլանավորման արդյունքում կազմակերպությու-
նում ձևավորվում է պլանավորման մշակույթը, թիրախավորվում են կազ-
մակերպության գործունեության զարգացման, կազմակերպության կա-
տարողականի արդյունավետության ու ծառայությունների որակի ապա-
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հովման ուղղությունները, օպտիմալացվում են կառավարման համակար-
գերում ներդրումներն ու պաշարների բաշխումը, պլանավորվում է մրցու-
նակ մարդկային ներուժի զարգացումը, և մշակվում է ռազմավարական 
ծրագիրը:  

Ռազմավարական պլանավորումը ներառում է կազմակերպության 
ռազմավարության մշակումն ու կանխորոշում է դրա արդյունավետ իրա-
կանացման նախադրյալները: Ռազմավարական պլանավորման գործըն-
թացը պետք է մեթոդապես ճիշտ կազմակերպված ու ճկուն լինի, որպեսզի 
արագ և արդյունավետորեն արձագանքի միջավայրի փոփոխություննե-
րին՝ հարմարվելով դրանց: Կազմակերպության գործունեության ընդհա-
նուր արդյունավետության ապահովման խնդրում որոշիչ դեր ունի նաև 
կազմակերպության շահակիցների ներգրավումը, որն իրականացվում է 
համապատասխան ընթացակարգերի գործադրման ու կառուցակարգերի 
կիրառման միջոցով: Շահակիցների հետ հարաբերությունների կառավա-
րումը խթանում է կազմակերպական մշակույթի ձևավորումն ու զարգա-
ցումը, ռազմավարական նշանակություն ունեցող խնդիրների արդյունա-
վետ լուծումը, ինչպես նաև մրցակցային շուկայական պայմաններում տե-
ղի ու դիրքի կայունացումը: Այսպիսով, ռազմավարական պլանավորումը 
ժամանակային տարբեր փուլերով իրականացվող երկարաժամկետ պլա-
նավորում է: Ռազմավարական պլանավորման արդյունքում մշակվում և 
հաստատվում է կազմակերպության ռազմավարությունը: 

Ռազմավարությունը բնորոշվում է որպես ցանկալի արդյունքներին 
հասնելու համար կազմակերպության ռազմավարական նպատակների ու 
խնդիրների սահմանման և գործողությունների պլանավորման գործըն-
թացի արդյունք: Ռազմավարությունը կազմակերպության ռազմավարա-
կան ծրագիրն է (հեռանկարային կամ զարգացման պլան), որը մշակվում 
է կազմակերպության ներունակության (ներքին կարողությունների) և 
կազմակերպության պատրաստականության, ինչպես նաև արտաքին ու 
ներքին միջավայրերի գործոնների հաշվառմամբ: Ռազմավարությունը 
ռազմավարական նպատակների և պլանավորված գործողությունների 
համալիր է, որը մշակվում է կազմակերպության ներունակության զար-
գացման և մրցակիցների նկատմամբ առավելության ձեռքբերման նպա-
տակով: Այսինքն՝ ռազմավարությունը սահմանված նպատակների իրա-
կանացման մանրակրկիտ, բազմակողմանի և համապարփակ պլան է: 
Այն ներառում է ռազմավարական, մարտավարական և գործառնական ո-
րոշումների շրջանակը, որոնք հստակեցնում են կազմակերպության ընդ-
հանուր առաջնահերթությունները և սահմանում են հնարավոր ռազմա-
վարական այլընտրանքներ: Ռազմավարության միջոցով կազմակեր-
պությունը ներդաշնակեցնում է իր ներքին ու արտաքին միջավայրերը՝ ա-
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ռաջնորդվելով զարգացման ուղղություններով ու առաջնահերթություննե-
րով: Ռազմավարությունը կազմակերպության զարգացման հեռանկարն է, 
որը մատնանշում է, թե կազմակերպությունը երբ և ինչ արդյունքների է 
ցանկանում հասնել ապագայում (սակայն առանց այդ արդյունքների 
ձեռքբերման եղանակների ու միջոցների սահմանման): Ռազմավարութ-
յան մշակման ժամանակ կազմակերպությունը պետք է նաև ուսումնասիրի 
ու վերլուծի ոլորտի զարգացման միտումները, շուկայում առաջատար, 
մրցակից և գործընկեր կազմակերպությունների փորձը, ինչպես նաև ար-
տաքին կապերի հաստատման և զարգացման հնարավորությունները:  

Ռազմավարության մշակման փուլում են սահմանվում կազմակեր-
պության ռազմավարական (երկարաժամկետ), մարտավարական (միջ-
նաժամկետ) և գործառական (կարճաժամկետ) նպատակների իրակա-
նացման ժամկետները: Երկարաժամկետ նպատակները բխում են կազ-
մակերպության կանոնադրությունից, առաքելությունից և արտացոլվում 
են կազմակերպության ռազմավարությունում, իսկ միջնաժամկետ ու կար-
ճաժամկետ նպատակները բխում են երկարաժամկետ նպատակներից և 
արտացոլվում են մարտավարություններում ու գործողությունների պլան-
ներում: Պայմանավորված կազմակերպության գործունեության ոլորտով, 
ծավալով և տեսակով` այդ ժամանակահատվածները կարող են տարբեր 
լինել: Նպատակները պետք է ունենան հստակ ժամկետներ, մասնավորա-
պես՝ կարճաժամկետ նպատակներին սովորաբար կարելի է հասնել մինչև 
մեկ տարի: Կարճաժամկետ նպատակները կարող են դառնալ միջնաժամ-
կետ նպատակներ՝ մարտավարություններ, որոնց կատարման ժամկետը 
կարող է լինել մեկից երեք տարի: Իսկ ռազմավարական (երկարաժամ-
կետ) նպատակների իրականացման տևողությունը կարող է տատանվել 
հինգից տասը տարի: Երկարաժամկետ (ռազմավարական) և միջնաժամ-
կետ (մարտավարական) պլանների մշակման ժամանակ քննարկվում են 
նաև ռազմավարական այլընտրանքները, որոնց միջոցով հնարավոր կլի-
նի խուսափել պլանային շեղումներից ու ռիսկերից և հաշվի առնել հնա-
րավոր սահմանափակումները: 

Ռազմավարության վերահսկման ու գնահատման փուլում ստուգ-
վում, վերահսկվում և գնահատվում են կազմակերպության ռազմավարա-
կան նպատակների իրականացման ու առանցքային արդյունքների ապա-
հովման գործընթացները: Մասնավորապես՝ ռազմավարության վերա-
հսկման գործընթացներում կազմակերպությունը հավաստիանում է, որ 
կազմակերպության նպատակներն իրականացվում են ըստ սահմանված 
ռազմավարության և միտված են գործունեության առանցքային ցուցանիշ-
ների (ԳԱՑ) ձեռքբերմանը: Ռազմավարության վերահսկման արդյունք-
ները հիմք են հանդիսանում ռազմավարության գնահատման համար: 
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Ռազմավարության գնահատման փուլում վերլուծության են ենթարկվում 
ռազմավարության վերահսկման արդյունքում հավաքված տվյալներն ու 
տեղեկությունը: 

Ռազմավարության վերահսկման փուլում կազմակերպության ղեկա-
վարությունը կամ կառավարիչները պետք է պարբերաբար վերահսկեն ու 
մշտադիտարկեն ռազմավարության իրականացումը, ընդ որում, վե-
րահսկման ու մշտադիտարկման գործընթացները կարող են լինել եռամս-
յակային, կիսամյակային (կես տարվա) և/կամ տարեկան կտրվածքով: Այս 
գործընթացներով ստուգվում և գնահատվում է ռազմավարության իրա-
կանացման համապատասխանությունը սահմանված ռազմավարական 
նպատակներին, չափանիշներին, արժեքներին ու նորմերին, ներքին կա-
նոնակարգերին և ռազմավարական, մարտավարական ու գործառնական 
որոշումներին: Ռազմավարության վերահսկման ու գնահատման փուլում 
չափվում է իրականացված նպատակների ու գործողությունների ազդե-
ցությունը կազմակերպության գործունեության արդյունավետության վրա` 
ռազմավարությունում համապատասխան փոփոխություններ կամ բարե-
լավումներ կատարելու նպատակով: 

Ռազմավարության վերահսկման ու գնահատման միջոցով կազմա-
կերպությունը կարողանում է ապահովել սահմանված ժամկետներում ո-
րոշումների կատարումը, օպերատիվ կերպով իրականացնել գործողութ-
յունների պլանը և գնահատել միջնաժամկետ արդյունքներն ու վեր հանել 
առկա շեղումները: Ռազմավարության վերահսկման ու գնահատման փու-
լը հնարավորություն է տալիս նաև ռազմավարության գնահատման չա-
փանիշներն ու ակնկալվող ցուցանիշները համեմատական վերլուծության 
(բենչմարքինգի) ենթարկելու նույն ոլորտում կամ շուկայում համանման 
գործունեություն ծավալող կազմակերպությունների չափանիշների ու ցու-
ցանիշների հետ՝ շուկայում սեփական դիրքը տեղորոշելու և մրցակցային 
առավելություն ձեռք բերելու նոր հնարավորությունները գնահատելու հա-
մար: Ռազմավարության վերահսկման փուլում ստուգվում (մշտադիտարկ-
վում) են կազմակերպության գործառնություններն ու գործընթացները՝ 
դրանք դիտարկելով կազմակերպական կառուցվածքի և կազմակերպութ-
յան կառավարման սկզբունքների շրջանակում: Ռազմավարության գնա-
հատումն իրականացվում է փաստացի և ցանկալի արդյունքների հա-
մադրմամբ՝ հիմք ընդունելով առաջադրված նպատակները:  

Ռազմավարության գնահատման արդյունավետությունը պայմանա-
վորված է նաև այդ գործընթացի պարբերականությամբ, քանի որ կազ-
մակերպության գործունեության հաջողությունը դեռևս չի ենթադրում, որ 
կազմակերպության արդյունավետությունն ապագայում ևս ապահովված 
կլինի, և կազմակերպությունը չի կորցնի մրցակցային դիրք գրավելու իր 
հնարավորությունները: Ռազմավարության վերահսկման և գնահատման 
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փուլում գնահատվում են ԳԱՑ-երը, և գնահատման արդյունքների հիման 
վրա մշակվում են բարելավման ուղղությունները: ԳԱՑ-երը բնութագրում 
են կազմակերպության գործունեության զարգացումը և նախատեսված են 
աճի ներուժի գնահատման ու կատարելագործման համար: Օրինակ՝ ՀՀ 
բուհերը կարող են սահմանել ԳԱՑ-երի հետևյալ ոլորտները՝ կրթական 
գործընթացների արդյունավետության, գիտահետազոտական ու գիտա-
տեխնիկական զարգացման և նորարարությունների ցուցանիշներ, ուսա-
նողական համակազմի համալրման, մարդկային, ֆինանսական և նյու-
թատեխնիական պաշարների կառավարման, կրթական ծառայություննե-
րի որակի ապահովման և այլ ցուցանիշներ: 

Ռազմավարության բարելավումն այն գործողությունների համա-
խումբն է, որը կազմակերպությունը նախաձեռնում է գործող ռազմավա-
րությունում փոփոխություններ կատարելու համար: Այդ փոփոխություննե-
րը հիմնականում միտված են կազմակերպության գործունեության որոշա-
կի կամ բոլոր ոլորտների բարելավմանը, մրցակցային դաշտում դիրքի 
ամրապնդմանը: Ելնելով ներքին ու արտաքին միջավայրերի փոփոխվող 
գործոններից, ներառյալ արտաքին շուկայի ու կազմակերպության ա-
ռանցքային շահակիցների պահանջներին առավելագույնս համապա-
տասխանելու անհրաժեշտությունից [4]՝ կազմակերպությունը վերանայում 
է առկա ռազմավարությունը կամ մշակում է նորը: Ռազմավարության բա-
րելավման փուլում կարևոր է, որ պատասխանատուները կարողանան վե-
րահսկել գործունեության առաջընթացը և գնահատեն արդյունքները: Այս-
պիսով, արդյունավետ ռազմավարական կառավարումը ենթադրում է 
ռազմավարական կառավարման վերոնշյալ փուլերի հիման վրա ռազմա-
վարական կառավարման մոդելի այնպիսի գործառում, որը միտված է 
կազմակերպության կանոնադրական գործառույթների ու նպատակների 
իրականացմանը: Ռազմավարական կառավարման մոդելի գործառումն 
ապահովող փուլերը և դրանց բաղադրիչները ներկայացված են գծա-
պատկերում: 
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Բուհերի հնարավորությունների վերաբերյալ ռազմավարական պատ-
կերացում ունենալը և ինստիտուցիոնալ ներունակությունն ու պաշարները 
գնահատելն անհրաժեշտ են ռազմավարական կառավարման մոդելի 
գործառականությունն ապահովելու համար: ՀՀ բուհերը պետք է մշակեն 
և իրականացնեն այնպիսի ռազմավարություններ, որոնք միտված են ի-
րենց կանոնադրությունների և սահմանված առաքելությունների լիարժեք 
իրականացմանը, բուհերի մրցունակության բարձրացմանը, հասարա-
կության և իրենց առանցքային շահակիցների սոցիալական ու կրթական 
պահանջների և կարիքների բավարարմանը: ՀՀ բուհերի կազմակեր-
պաիրավական ձևով, գործառութային շրջանակով ու գործունեության ա-
ռանձնահատկություններով պայմանավորված՝ բուհերի ռազմավարական 
կառավարման մոդելները կարող են ունենալ տարբեր կառուցվածքներ:  

Այսպիսով, բուհերի ռազմավարական կառավարումը շարունակական 
և համակարգված գործընթացների իրականացումն է, որոնց արդյունա-
վետությունը պայմանավորված է ռազմավարական կառավարման մոդելի 
ու դրա առանցքային բաղադրիչների գործառականությամբ: ՀՀ բուհերի 
ռազմավարական կառավարման թիրախային և արդյունավետ իրականա-
ցումը մեծապես պայմանավորված է բուհերի ղեկավարության կառավար-
չական հմտություններով ու ռազմավարական մտածողությամբ, ռազմա-
վարական թիրախային գործիքների ու կառուցակարգերի արդյունավետ 
կիրառմամբ, բուհերի առանցքային շահակիցների հետ հարաբերություն-
ների կառավարմամբ, ուժեղ ու թույլ կողմերը վեր հանելու, վտանգները 
կանխատեսելու և բարելավմանը միտված հնարավորություններ ստեղծե-
լու ներունակությամբ: Այս համատեքստում ՀՀ բուհերի ռազմավարական 
կառավարման մոդելի գործառականությունը կարևորվում է հարափոփոխ 
արտաքին միջավայրին բուհերի ներքին միջավայրերի հարմարվողակա-
նության, ինստիտուցիոնալ ներունակության ամրապնդման ու զարգաց-
ման, ինչպես նաև մրցակցային շուկայում առաջնային դիրքի զբաղեցման 
տեսանկյունից: 
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ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ МОДЕЛИ УПРАВЛЕНИЯ 
В ВУЗАХ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 

РОБЕРТ ХАЧАТРЯН 

Государственный университет имени В. Я. Брюсова 
 

В последние два десятилетия, сфера деятельности и функцио-
нальные рамки высших учебных заведений постоянно расширяются. 
Учитывая важность трансформации моделей стратегического управ-
ления и обеспечения эффективности стратегического управления, в 
данной статье предлагается модель стратегического управления 
вузами РА, функциональность которой обсуждается в процессах реали-
зации стратегического управления и взаимодействия их компонентов. 

Ключевые слова: стратегическое управление, модель стратеги-
ческого управления, функциональность модели стратегического 
управления, стратегия, стратегическая цель. 

 
 
 
 
 

THE FUNCTIONALITY OF STRATEGIC MANAGEMENT MODEL AT 
RA HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS 
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In the last two decades, the scope of activities and functional framework 

of higher education institutions (HEIs) have been expanding continuously. 
Taking into consideration the importance of transformation of strategic 
management models and assurance of efficiency of strategic management, 
the current article suggests a strategic management model for the RA HEIs, 
the functionality of which is discussed in the implementation of strategic 
management phases and their components. 

Keywords: strategic management, strategic management model, 
functionality of strategic management model, strategy, strategic goal. 

 
 
 
 

Ներկայացվել է խմբագրություն 07.09.2020  
Երաշխավորվել է տպագրության 12.12.2020  

  




