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ՀՏԴ 378   

ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԵՎ 
ԼՈՒԾՄԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ ՀՀ ԲՈՒՀԵՐՈՒՄ՝ ԱՌԱՋԻՆ 
ԻՆՍՏԻՏՈՒՑԻՈՆԱԼ ՀԱՎԱՏԱՐՄԱԳՐՈՒՄԻՑ ՀԵՏՈ  

ՎԱՐԴԵՎԱՆ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ1, ԱՆԱՀԻՏ ՖԱՐՄԱՆՅԱՆ2 
1Հայաստանի Հանրապետության Ազգային ժողով 
2«Շիրակի Մ. Նալբանդյանի անվան պետական համալսարան» հիմնադրամ 

Հոդվածում ուսումնասիրվել է ՀՀ պետական 22 բուհի՝ առաջին 
ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումից հետո կառավարման ու 
վարչարարության առկա վիճակը, բացահայտվել են հիմնախնդիր-
ները, համադրվել բարձրագույն կրթության մարտահրավերներին և 
ներկայացվել լուծման ուղիներ:  

Բանալի բառեր. Բոլոնիայի գործընթաց, Բոլոնիայի սկզբունք-
ներ, կառավարում, վարչարարություն, բուհի ինքնավարություն, ինս-
տիտուցիոնալ հավատարմագրում: 

 
1999-ի հունիսի 19-ին Բոլոնիայում Եվրոպայի կրթության նախարար-

ների կողմից ստորագրվեց համատեղ հռչակագիր (Բոլոնիայի հռչակա-
գիր), որով նրանք պարտավորվեցին մինչև 2010 թվականը ստեղծել 
Եվրոպական բարձրագույն կրթական տարածք (այսուհետև՝ ԵԲԿՏ) և ողջ 
աշխարհում նպաստել եվրոպական բարձրագույն կրթական համակարգի 
տարածմանը: ԵԲԿՏ-ի ստեղծման համար ամրագրվեց առանցքային 10 
սկզբունք [1], [2], [3]:  

2005-ի մայիսին Հայաստանը պաշտոնապես միացավ Բոլոնիայի 
գործընթացին՝ ստանձնելով պատասխանատվություն մինչև 2010 թ. 
ավարտել Բոլոնիայի գործընթացի հիմնական սկզբունքների իրականա-
ցումը: Ինտեգրումը ԵԲԿՏ-ին ինքնին ենթադրում էր խորքային փոփո-
խությունների իրականացում բուհում՝ Բոլոնիայի գործընթացի պահանջ-
ներին համապատասխան: ԵԲԿՏ-ի հիմնադրման հիմքում դրված էր որա-
կի ապահովումը և բոլոր նախարարական գագաթնաժողովներում արձա-
նագրվել են կրթության որակի ապահովմանը վերաբերող հիմնախնդիր-
ները և ձեռքբերումները, ինչպես նաև ամրագրվել, որ մասնագիտական 
ուսումնական հաստատությունների ինքնավարության սկզբունքների 
հետ մեկտեղ բարձրագույն կրթության որակի ապահովման համար 
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անմիջական պատասխանատուն համարվում է կրթական հաստա-
տությունը, որը և կհանդիսանա ազգային համակարգի ճանաչման իրա-
կան հիմքը: ՀՀ բարձրագույն մասնագիտական կրթության ոլորտում 
Բոլոնիայի գործընթացի սկզբունքների իրագործման նպատակով 2006-ին 
ՀՀ կառավարության կողմից հաստատվեց գործողությունների ժամանա-
կացույց [4]: Հայաստանի Հանրապետությունը բոլոնյան 10 սկզբունքի 
ուղղությամբ ամրագրեց բավականին շոշափելի արդյունքներ: 2010-ին 
Բոլոնիայի գործընթացի անդամ երկրների կրթության նախարարների 
գագաթնաժողովը հայտարարեց Բոլոնիայի հռչակագրով նպատակադր-
ված ԵԲԿՏ-ի պաշտոնական մեկնարկը և թևակոխեց զարգացման նոր 
փուլ: 2009 թ.-ին Լյուվենում, ինչպես նաև 2010-ին Բուդապեշտում և 
Վիեննայում տեղի ունեցած գագաթնաժողովներին ընդունվեցին նոր 
փաստաթղթեր, այդ թվում՝ Լյուվենի հռչակագիրը` «Բոլոնիայի գործըն-
թաց-2020, Եվրոպայի բարձրագույն կրթությունը նոր տասնամյա-
կում»: Դուրս գալով Լյուվենի հռչակագրում ամրագրված պահանջներից՝ 
ՀՀ կառավարությունը 2012-ի մարտին հաստատեց «Հայաստանի Հան-
րապետության մասնագիտական կրթական համակարգի` եվրոպական 
բարձրագույն կրթական տարածքին ինտեգրման գործընթացի ընդլայն-
ման ծրագիրը և ժամանակացույցը», որի նպատակն էր ապահովել բարձ-
րագույն մասնագիտական կրթության համակարգի հետագա զարգացու-
մը՝ ԵԲԿՏ-ի նոր փուլի 2010-2020 թթ. նպատակներին համահունչ [5], [6]: 

Չնայած ՀՀ-ում Բոլոնիայի գործընթացի ուղղություններով ծավալ-
ված հսկայական աշխատանքներին՝ ՀՀ կրթական համակարգում 
դեռևս առկա են բազմաթիվ հիմնախնդիրներ և լուրջ մարտահրավեր-
ներ: Իրականացված փոփոխությունները դեռևս ունեն զարգացման ու 
ամրապնդման անհրաժեշտություն և հիմնական շահառուներին` ուսա-
նողներին, բուհի պրոֆեսորադասախոսական և ուսումնաօժանդակ 
կազմին, ինչպես նաև գործատուներին, ուղղակիորեն բովանդակային 
լուծումների հասնելու խնդիր: 

ԵԲԿՏ-ին Հայաստանի ինտեգրման ուղղությամբ կատարվող կարևո-
րագույն աշխատանքներից էր եվրոպական չափանիշներին համապա-
տասխան որակի գնահատման և ապահովման ազգային համակարգի 
ստեղծումը: ՀՀ կառավարության որոշմամբ 2008-ին հիմնադրվեց «Մաս-
նագիտական կրթության որակի ապահովման ազգային կենտրոն» 
(ՈԱԱԿ) հիմնադրամ, որը իրականացնում է բուհերի հավատարմագրման 
փորձաքննությունը, ինչպես նաև՝ գործընկերային գնահատում ԵԲԿՏ-ին 
ինտեգրվելու համար: Գնահատումը իրականացվում է «ԵԲԿՏ-ի որակի 
ապահովման չափանիշներին և ուղեցույցներին» համապատասխան 
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մշակված «ՀՀ մասնագիտական կրթության հավատարմագրման չափա-
նիշների» հիման վրա, որը գրեթե ամփոփում են Բոլոնիայի գործընթացի 
գործողությունների պահանջները՝ բուհի ինստիտուցիոնալ մակարդակում: 

Համաձայն ՀՀ կառավարության որոշման՝  բարձրագույն ուսումնա-
կան հաստատությունների ինստիտուցիոնալ հավատարմագրումը պար-
բերաբար կրկնվող (շրջափուլային) պարտադիր գործընթաց է, որի առա-
ջին փուլի վերջնաժամկետ սահմանվեց 2018 թ. դեկտեմբերի 30-ը, որի 
ընթացքում ինստիտուցիոնալ հավատարմագրում անցան ՀՀ պետական 
բոլոր 22 բուհերը: ՀՀ-ում գործող 22 պետական բուհից 10-ը ինստիտու-
ցիոնալ հավատարմագրում ստացավ 2015-ին, 3-ը՝ 2016-ին, 3-ը՝ 2017-ին, 
իսկ 6-ը՝ 2018-ին: ՀՀ-ում գործող 22 պետական բուհից 20-ը հավատար-
մագրվել է ՈԱԱԿ-ի, իսկ 2-ը՝ «Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական 
համալսարան» (Իսպանիայի «Որակի գնահատման և հավատարմա-
գրման գործակալություն» և Ֆրանսիայի «Գիտության և բարձրագույն 
կրթության գնահատման բարձրագույն խորհուրդ», 07.06.2018 թ.) և 
«Ճարտարապետության և շինարարության Հայաստանի ազգային հա-
մալսարան» հիմնադրամները (Իսպանիայի «Որակի գնահատման և հա-
վատարմագրման ազգային գործակալություն», 12.06.2016 թ.) միջազգա-
յին այլ կառույցների կողմից: 

 Ըստ հաստատված 10 չափանիշերի՝ բացասական գնահատված կամ 
առաջնահերթ լուծում պահանջող բուհերի քանակը հետևյալն է. 

1.  առաքելություն և նպատակներ 1 բուհ, 
2.  կառավարում ու վարչարարություն 8 բուհ, 
3.  մասնագիտության կրթական ծրագրեր 3 բուհ, 
4.  ուսանողներ 0 բուհ, 
5.  ՊԴ և ուսումնաօժանդակ կազմ 0 բուհ, 
6.  հետազոտություն և զարգացում 17 բուհ, 
7.  ենթակառուցվածք և ռեսուրսներ 3 բուհ, 
8.  հասարակական պատասխանատվություն 0 բուհ, 
9.  արտաքին կապեր և միջազգայնացում 8 բուհ, 
10.  որակի ներքին ապահովման համակարգ 11 բուհ։ 

Հավատարմագրված պետական բուհերից 3-ում՝ մեկական, 4 բուհում՝ 
երկուական, 11 բուհում՝ երեքական, 2 բուհում՝ չորսական չափանիշներ 
գնահատվել են բացասական կամ առաջնահերթ լուծում պահանջող:  

Հավատարմագրված պետական բուհերից միայն «Երևանի պետա-
կան համալսարան» հիմնադրամն է ստացել հավատարմագրում 6 տարի 
ժամկետով, միջազգային կառույցների կողմից հավատարմագրված վե-
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րոնշյալ երկու բուհերը ստացել են հավատարմագրում 5 տարի ժամկե-
տով, երեք բուհ՝ ՀՀ ԱԻՆ «Ճգնաժամային կառավարման պետական 
ակադեմիա» ՊՈԱԿ, «Գորիսի պետական համալսարան» ՊՈԱԿ և և 
«Եվրոպական համալսարան» հիմնադրամ ստացել են պայմանական հա-
վատարմագրում երկու տարի ժամկետով, իսկ մնացած 16 բուհերը ստա-
ցել են հավատարմագրում 4 տարի ժամկետով:  

Փորձագետների կողմից բուհերում իրականացվել է բավականին 
լուրջ փորձաքննություն, վեր են հանվել հաստատության ուժեղ և թույլ 
կողմերը, ամրագրվել են առկա ներուժը, գնահատվել հնարավորություն-
ները՝ տրամադրելով խորհրդատվություն յուրաքանչյուր չափանիշի բարե-
լավման ուղղությամբ: Փորձաքննությունն իրականացվել է «ՀՀ մասնագի-
տական կրթության փորձաքննության անցկացման» ձեռնարկում ամ-
րագրված բավականին թափանցիկ ընթացակարգով: Երբ ուսումնասիր-
վում է մի բուհի ինքնավերլուծությունը, փորձագիտական զեկույցը և 
ՈԱԱԿ-ի եզրակացությունը, ապա շատ համոզիչ է չափորոշչի դրական 
կամ բացասական գնահատելու փաստը, սակայն այլ պատկեր է ստաց-
վում, երբ փորձում ենք համեմատության մեջ տեսնել գնահատումը: Կա-
րող ենք հանդիպել բազմաթիվ դեպքերի, երբ մի բուհն ավելի առաջ է իր 
իրականացրած գործողություններով և ներուժով, քան մյուսը, սակայն 
գնահատումը ճիշտ հակառակն է: Այսինքն՝ անկախ նրանից, որ փորձա-
գետները լուրջ փորձաքննություն են իրականացրել ու ամրագրել, որոշ 
դեպքերում ցույց են տվել մեղմ վերաբերմունք՝ դուրս գալով բուհի բացա-
սական գնահատված չափանիշների քանակից: Ընկալելի է մոտեցումը, 
որ որպես բուհերի համար ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման 
առաջին փորձ, ցուցաբերվել է ավելի մեղմ մոտեցում, սակայն սա բա-
ցասական ազդեցություն կունենա բուհերի հետագա զարգացման հա-
մար, առավել ևս կարող է հարված հասցնել գնահատման արժանահա-
վատությանը: 

ՀՀ բուհերի ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման առաջին փուլի ըն-
թացքում արդեն իսկ նկատելի էր, որ բուհերի մեծամասնությունը չեն կա-
րողանում արդյունավետ իրականացնել առկա ինքնավարությունը [8], [9], 
որն ամրագրված է «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտական 
կրթության մասին» ՀՀ օրենքով: 

Ուսումնասիրությունները ցույց տվեցին, որ անկախ դրական գնա-
հատված չափորոշիչների քանակից, այս պահին բուհերը դեռևս 
գտնվում են անցումային փուլում և ինստիտուցիոնալ մակարդակում 
որակի ապահովման գործընթացը հիմնականում ընկալվում է որպես 
պարտադրանք և ոչ թե պատասխանատվություն:  
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Նկատի ունենալով բարձրագույն ուսումնական հաստատության 
առկա ինստիտուցիոնալ խնդիրները, ԵԲԿՏ-ին և Եվրոպական Հետա-
զոտական Տարածքին բարձրագույն կրթության համակարգի ինտեգր-
ման ու միջազգայնացման գործընթացների ընդլայնման անհրաժեշ-
տությունը՝ ակնհայտ է, որ բուհերը կանգնած են լուրջ մարտահրավեր-
ների առջև, որոնց կարող են դիմադրել, հաղթահարել և գրանցել հա-
ջողություններ միայն ինստիտուցիոնալ մակարդակում բուհերի արդ-
յունավետ կառավարման և վարչարարության շնորհիվ՝ նկատի ունե-
նալով բուհի ակադեմիական ազատությունը: Հակառակ պարագայում 
անգամ ծանրակշիռ ներուժի դեպքում հնարավոր չէ ակնկալել բուհի 
առաջընթաց և առաջիկա նոր մարտահրավերներին դիմակայում: 

Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների կառավարման 
և վարչարարության առկա խնդիրներն ու լուծման ուղիները 

ՀՀ մասնագիտական կրթության ինստիտուցիոնալ հավատարմա-
գրման համար ամրագրված 10 չափանիշից յուրաքանչյուրը շատ կարևոր 
և պարտադիր է բուհի բնականոն զարգացման ու որակի ապահովման 
համար: Սակայն այս 10 չափանիշից ամենակարևորը երկրորդ չափանի-
շի՝ «Կառավարում և վարչարարություն» ու դրան համապատասխան չա-
փորոշիչներին բավարարելն է, քանի որ բուհի սխալ կառավարման և 
վարչարարության դեպքում, անգամ լուրջ ներուժի դեպքում, հնարավոր չէ 
խոսել բուհի որակի ապահովման և կայուն զարգացման մասին: 

Մինչև 2004-ը, այսինքն՝ ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից Լիսաբոնյան 
որակավորումների ճանաչման համաձայնագրի վավերացումը, և 2005-ին 
Բոլոնիայի գործընթացին միանալը, բուհական համակարգի կառավարու-
մը և վարչարարությունը ծառայել է իր նպատակին: Բոլոնիայի գործըն-
թացում կարևորելով ինստիտուցիոնալ ինքնավարությունը և վարչարա-
րությունը` բուհերը կանգնեցին բավականին լուրջ մարտահրավերի 
առաջ, ինչպես փորձի պակասի, այնպես էլ պահանջվող գործընթացների 
քաղաքականությունների, ընթացակարգերի և գործիքակազմի բացակա-
յության պատճառով:  

Այսինքն՝ ինստիտուցիոնալ կառավարման մակարդակում բուհերից 
պահանջվում է ինքնավարության իրականացման արդյունավետություն և 
հաշվետվողականություն ներքին ու արտաքին շահակիցների առջև, որո-
շումների կայացման հստակ գործընթաց, որակի ապահովում և ներուժի 
արդյունավետ կառավարում:  

 Բուհերի ինքնավարությունը, իրավասությունը, ակադեմիական 
ազատությունները և կառավարումը սահմանվեցին «Բարձրագույն և հետ-
բուհական մասնագիտական կրթության մասին ՀՀ օրենքով» (2004 թ.): 
Կարող ենք ասել, որ բուհն ունի ակադեմիական, մարդկային ու ֆի-
նանսական պաշարների կառավարման և կազմակերպական ինքնա-
վարություն: 
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 Կառավարման և վարչարարության առկա խնդիրները, ենթակա-
ռուցվածքային առաջին հավատարմագրումից հետո, վեր հանելու նպա-
տակով ուսումնասիրվել է ՀՀ 22 պետական բուհի ինստիտուցիոնալ հա-
վատարմագրման համար ներկայացված ինքնավերլուծությունը, փոր-
ձաքննության արդյունքում փորձագետների կողմից կազմված փորձագի-
տական զեկույցը, ՈԱԱԿ-ի եզրակացությունը, հավատարմագրման հանձ-
նաժողովի որոշումը, ինչպես նաև բուհերի կայքէջերը, կայքէջերում տե-
ղադրված ռազմավարական ծրագրերը, մասնագիտության կրթական 
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը և հաշվետվությունները: Նշված 
փաստաթղթերի ուսումնասիրությունը, վերլուծությունը և համադրումը 
բավականին լուրջ վեր են հանում ոլորտի համակարգային խնդիրները:  

ՀՀ պետական 22 բուհից 8-ում «Կառավարում և վարչարարություն» 
չափանիշը գնահատվել է անբավարար, սակայն ուսումնասիրությունը 
ցույց տվեց, որ դրական գնահատված բուհերում ևս առկա են նույնաբո-
վանդակ խնդիրներ, այսինքն՝ համակարգային խնդիրներ, որոնց անտե-
սումը լուրջ վտանգի առաջ կկանգնեցնի բուհերի բնականոն զարգացումը 
և առաջիկա նոր մարտահրավերներին դիմակայելը: 

Փորձագիտական զեկույցում և ՈԱԱԿ-ի եզրակացությունում ամրագր-
ված բուհի ուժեղ կողմերի մեջ գրեթե առկա չեն բուհի կառավարմանը և 
վարչարարությանը վերաբերող տարրեր: Որոշակի դեպքերում բացա-
ռություն է կազմում «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառա-
վարման ակադեմիա» ՊՈԱԿ-ը, իսկ ՀՀ ՊՆ «Վ.Սարգսյանի անվան ռազ-
մական համալսարան», «Մարշալ Ա. Խանփերյանցի անվան ռազմական 
ավիացիոն համալսարան» պետական հիմնարկների կառավարումը և 
վարչարարությունն ավելի շատ պլանավորվում և կառավարվում են ՊՆ 
կազմակերպական փաստաթղթերով՝ գրեթե ունենալով ինքնավարութ-
յան քիչ ոլորտներ:  

Ուսումնասիրության արդյունքում բուհերի ինստիտուցիոնալ կառավար-
ման և վարչարարություն առկա խնդիրները վեր են հանվել 7 ուղղությամբ: 

1. Կազմակերպական ինքնավարության առկա խնդիրներ 
ա) Կազմակերպական կառուցվածքը հիմնականում ուռճացված է և 

հարմարեցված չէ ռազմավարական նպատակների ու խնդիրների իրա-
կանացմանը: 

բ) Հստակեցված և ամրագրված չեն ստորաբաժանումների գործա-
ռույթները, բացակայում են հորիզոնական արդյունավետ փոխհամագոր-
ծակցության կառուցակարգերը: 

գ) Հստակեցված չեն փաստաթղթաշրջանառությունը և ստորաբա-
ժանումներում պահպանվող անհրաժեշտ փաստաթղթերի ցանկը: 

դ) Առկա չեն ստորաբաժանումների գործունեության գնահատման և 
բարելավման ընթացակարգեր ու կառուցակարգեր:  
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2. Մարդկային ներուժի կառավարման առկա խնդիրներ 
ա) Բուհերում առկա չեն վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմերի 

ընտրության կանոնակարգեր, այս կարևորագույն կազմերը նշանակվում 
են ռեկտորի կողմից՝ միանձնյա որոշմամբ: 

բ) Վարչական և ուսումնաօժանդակ կազմի պաշտոնների տեղակալ-
ման համար առկա չեն որակական պահանջներ և ամրագրված չեն գոր-
ծառույթները՝ ըստ ոլորտի առանձնահատկությունների: 

գ) Բուհերում առկա չեն աշխատակիցների առաջխաղացման քաղա-
քականություն և ընթացակարգեր: 

դ) Պրոֆեսորադասախոսական (այսուհետև՝ ՊԴ), վարչական և ուսում-
նաօժանդակ կազմերի կատարողականների գնահատման համար չկան 
մշակված քաղաքականություն, վերապատրաստման, խրախուսման կամ 
հեռացման ընթացակարգեր: 

ե) Ղեկավար պաշտոնյաների գործառույթները հստակեցված չեն և չի 
իրականացվում գործընթացի կառավարման արդյունավետության գնա-
հատում: 

3. Ֆինանսական պաշարների կառավարման առկա խնդիրներ 
ա) Ֆինանսների բաշխումը չի համապատասխանում բուհի ռազմա-

վարական պլանին:  
բ) Առկա չեն ֆինանսների տնօրինման քաղաքականություն և ընթա-

ցակարգեր, իսկ առկայության դեպքում կրում են ձևական բնույթ, և ֆի-
նանսները տնօրինվում են ոչ թե ըստ ռազմավարական գերակայություն-
ների, կրթական ծրագրերի կամ կառուցվածքային միավորների, այլ 
կենտրոնացված: 

գ) Բուհերում առկա չեն ֆինանսական ներքին կամ արտաքին հաշվե-
ստուգում (աուդիտ) իրականացնելու կառուցակարգեր, իսկ եթե որոշ բու-
հերում իրականացվել է արտաքին հաշվեստուգում, ապա դրա արդյունք-
ները լայնամասշտաբ չեն քննարկվել և որևէ ազդեցություն չեն ունեցել 
հաջորդ տարիների ֆինանսների պլանավորման հետ: 

դ) Ֆինանսական հաշվետվությունները հիմնականում գնահատված 
են լոկ պլանավորման և կատարողականի հիման վրա՝ որևէ կապ չունե-
նալով ռազմավարության իրականացման հետ: 

ե) Առկա չեն ֆինանսական այլընտրանքային կայուն կառուցա-
կարգեր: Բուհերի բյուջեի 70%-ից ավելին հիմնականում գոյանում է ուսա-
նողների վարձավճարներից, իսկ մյուս մասը՝ պետական բյուջեից, այն 
պարագայում, երբ բուհերի գերակշիռ մասն արդեն համարվում են հիմ-
նադրամներ (որոշ բուհեր հավատարմագրումից հետո փոխեցին կազմա-
կերպաիրավական ձևը՝ անցնելով հիմնադրամի, իսկ մյուս մասը՝ մինչև 
համատարմագրումը): 

4. Ակադեմիական ներուժի կառավարման առկա խնդիրներ 
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ա) Առկա չեն ՄԿԾ-երի և իրականացվող գործընթացների արդյունա-
վետության վերաբերյալ տեղեկատվության հավաքման, վերլուծման, 
գնահատման հստակ ընթացակարգեր և կառուցակարգեր: 

բ) Առկա չեն կրթական ծրագրերի և շնորհվող որակավորումների 
որակի մասին օբյեկտիվ և անկողմնակալ որակական ու քանակական տե-
ղեկատվության հրապարակումը գնահատող կառուցակարգեր և գործի-
քակազմ: 

5. Կառավարման համակարգի առկա խնդիրներ 
ա) Առկա չեն կառավարման համակարգի գործունեության արդյունա-

վետության գնահատման ընթացակարգեր և կառուցակարգեր: 
բ) Առկա չեն կառավարման և վարչարարության քաղաքականություն-

ների ու ընթացակարգերի գնահատման և բարելավման կառուցա-
կարգեր: 

գ) Առկա չեն կառավարման համակարգում ընդգրկված ուսանողների 
և ՊԴ կազմի արդյունավետության գնահատման և բարելավման կառու-
ցակարգեր:  

6. Ռազմավարական ծրագրի իրականացման առկա խնդիրներ 
ա) Առկա չեն ռազմավարությունից բխող միջնաժամկետ և կարճա-

ժամկետ ծրագրեր՝ համապատասխան առաջընթացի ցուցիչներով, 
բ) Առկա չեն ռազմավարական ծրագրի մշտադիտարկման և բարե-

լավման ընթացակարգեր և կառուցակարգեր, 
գ) Առկա չեն զեկույցներ ՌԾ-ի իրականացման և արդյունավետության 

գնահատման վերաբերյալ: 
դ) Թույլ է ՌԾ-ի մշակման ներքևից վերև համակարգը, որն ավելի ժա-

մանակատար է, սակայն համարվում է ավելի արդյունավետ: 
7. Հաշվետվողականության առկա խնդիրներ 
ա) Հիմնականում հասանելի չեն ՄԿԾ-երի բովանդակության և շնորհ-

վող որակավորումների վերաբերյալ տվյալներ, շրջանավարտների և 
ուսանողների կրթական ծրագրերից բավարարվածության որակական ու 
քանակական վերլուծություններ:  

բ) Ռեկտորների հաշվետվությունները հիմնականում չեն պարունա-
կում որակական վերլուծություններ և կապված չեն ռազմավարական 
ծրագրի խնդիրների իրականացման արդյունքների հետ: 

գ) Ֆինանսական հաշվետվություններին կից ներկայացված չեն ներ-
քին կամ արտաքին հաշվեստուգման արդյունքներ, որոնք կհավաստեն 
ֆինանսական պաշարների արդյունավետ կառավարման մասին:  

դ) Ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման և բարելավման գործողութ-
յունների ընթացիկ հաշվետվություններ առկա չեն:  

Կառավարման և վարչարարության հիմնախնդիրները ի սկզբանե 
այդքան էլ չեն կարևորվել ինստիտուցիոնալ մակարդակում, ավելի շատ 
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կրել են ձևական բնույթ: «Բարձրագույն և հետբուհական մասնագիտա-
կան կրթության մասին» ՀՀ օրենքով ամրագրված ինքնավարությունը, 
իրավասությունը, ակադեմիական ազատությունները բուհը չի իրակա-
նացրել արդյունավետ, հիմնականում, որպես պարտականություններ 
իրականացվել են վերոնշյալ օրենքով ամրագրված կոնկրետ գործողութ-
յուններ: Օրինակ՝ բոլոր բուհերի կառավարման մարմիններում (հոգա-
բարձուների (կառավարման), գիտական, ֆակուլտետային խորհուրդներ) 
25%-ը՝ ուսանողական, իսկ 25%-ը ՊԴ կազմի ներկայացուցիչներ են, քանի 
որ այդ պահանջն ամրագրված է օրենքով, իսկ արտաքին շահառուները 
գրեթե բացակայում են, որը գտնվում էր բուհի ինքնավարության տիրույ-
թում: Ռեկտորն ընդունում և ազատում է ուսումնաօժանդակ ու վարչական 
կազմերի ներկայացուցիչների, որն ամրագրված է օրենքով, սակայն աշ-
խատանքի ընդունելու որակական չափանիշները սահմանված չեն, քանի 
որ վերաբերվում է բուհի ինքնավարությանը, և այլն: 

Վեր հանված խնդիրներն ավելի ակնհայտ ցույց տվեցին, որ բու-
հերը հիմնականում չեն կարողացել արդյունավետ իրականացնել ինք-
նավարությունը և, առավել ևս, դեռ պատասխանատվություն չեն զգում 
կրթության որակի ապահովման գործընթացում: Ամբողջ գործընթացը 
կրել է ավելի շատ ձևական, քան լուրջ բովանդակային բնույթ, որի հիմ-
նական պատասխանատուները համարվում են բուհի ռեկտորը և 
առանցքային վարչական պաշտոն զբաղեցնող անձինք: Այսպիսով, 
առկա խնդիրների լուծման և հաշվետվողականության բարձրացման, 
ինչպես նաև առաջիկա մարտահրավերներին դիմակայելու համար 
ներկայացվում են հետևյալ լուծման ուղիները. 

1. Պետական բուհերի ռեկտորների համար սահմանել նոր որակա-
կան չափանիշներ: Բուհի ռեկտորը պետք է տիրապետի մարդկային, 
ակադեմիական և ֆինանսական պաշարների կառավարմանը, կրթութ-
յան ոլորտին առնչվող օրենսդրական և ենթաօրենսդրական ակտերին, 
բարձրագույն կրթության ոլորտի մարտահրավերներին: Անհրաժեշտ է 
բարձրագույն կրթության լիազոր մարմնի կողմից մշակել համապատաս-
խան գիտելիքների գնահատման ընթացակարգ, և այն անձինք, ովքեր 
ցանկանում են զբաղեցնել ռեկտորի պաշտոնը, անպայման պետք է ունե-
նան պահանջվող գիտելիքները հավաստող վկայագիր, ինչպես տրա-
մադրվում է հանրակրթության տնօրենի դեպքում: 

2. Պետական բուհերի առանցքային վարչական պաշտոն (պրոռեկ-
տոր, վարչության պետ, կենտրոնի տնօրեն, ֆակուլտետի դեկան) 
զբաղեցնող անձանց համար սահմանել որակական չափանիշներ: Բու-
հի կողմից պետք է մշակվեն և գիտական խորհրդում հաստատվեն 
առանցքային վարչական պաշտոն զբաղեցնող անձանց որակական չա-
փանիշները՝ կախված ոլորտից, և բաց մրցույթների արդյունքում ռեկտորի 
կողմից նշանակվեն այդ պաշտոններին՝ 5 տարի ժամկետով: 
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3. Ստեղծել «Բուհի ռազմավարության մշակման և վերահսկման» 
բաժին: Բուհերի կառավարման կառուցվածքում անհրաժեշտ է ունենալ 
«Բուհի ռազմավարության մշակման և վերահսկման» բաժին, որը պա-
տասխանատու կլինի ՌԾ-ի մշակման, կարճաժամկետ և միջնաժամկետ 
ծրագրերի պլանավորման և կատարողականի արդյունավետության գնա-
հատման և ՌԾ-ի բարելավման հարցերով: 

4. «Կառավարում և վարչարարություն» չափանիշին բավարարելը 
համարել ինստիտուցիոնալ հավատարմագրման անհրաժեշտ պայ-
ման: «Կառավարում և վարչարարություն» չափանիշի բացասական գնա-
հատումն արդեն ցույց է տալիս բուհի սահմանային վիճակում գտնվելը, 
քանի որ առանց լուրջ կառավարման և վարչարարության հնարավոր չէ 
պատկերացնել բուհի բնականոն զարգացումն ու գործընթացների բարե-
լավումը: Այս չափանիշին բավարարելը պետք է համարվի ինստիտուցիո-
նալ հավատարմագրման անհրաժեշտ պայման, որի պատասխանատու-
ներն են բուհի ռեկտորը և առանցքային վարչական պաշտոններ զբաղեց-
նող անձինք: Այս չափանիշի բացասական գնահատման դեպքում, բուհը 
լավագույն դեպքում կարող է ստանալ պայմանական հավատարմագրում: 

Կարող ենք եզրակացնել, որ բուհերի արդյունավետ կառավարման 
համար կարևոր են բուհի ռեկտորի և առանցքային վարչական պաշ-
տոն զբաղեցնող անձանց՝ կառավարման ոլորտում ունեցած գիտելիք-
ներն ու կարողությունները: Վերոնշյալ չորս կետերի իրականացման 
դեպքում հնարավոր կլինի ապահովել բուհերի բնականոն և բովանդակա-
յին զարգացումը, որակի մշակույթի ձևավորումը և առաջիկա մարտահ-
րավերներին դիմակայելը:  
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АДМИНИСТРИРОВАНИЯ В ВУЗАХ РА И ПУТИ РЕШЕНИЯ ПОСЛЕ 

ПЕРВОЙ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ АККРЕДИТАЦИИ 
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1Национальное собрание Республики Армения 
2Фонд «Ширакский государственный университет имени М. Налбандяна» 

 
В статье рассматривается текущее состояние управления и 

администрирования в 22 государственных вузах Армении после первой 
институциональной аккредитации, выявлены проблемы, поставлены в 
соответствие с вызовами высшего образования и представлены пути 
решения.  
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In the present work, the current state of the management and 

administration of 22 state universities in Armenia after the first institutional 
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