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1. ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐ 
 

1. «Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիա» 
պետական ոչ առևտրային կազմակերպության (այսուհետ` Ակադեմիա) բենչմարքինգի 
(առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծություն) իրագործման ընթացակարգը 
(այսուհետ՝ Ընթացակարգ) սահմանում է բենչմարքինգի քաղաքականությունը, էությունը, 
սկզբունքները, նպատակները, ինչպես նաև կարգավորում է բենչմարքինգի պլանավորման, 
անցկացման, արդյունքների հրապարակման և դրանց հիման վրա նոր մոտեցումների ու 
գործարկման մեթոդների մշակմանն առնչվող հարաբերությունները: 

2. Ակադեմիան՝ որպես հանրապետության պետական կառավարման համակարգի 
համար կադրեր պատրաստող և վերապատրաստող գիտակրթական կազմակերպություն, 
իր գործունեության ռազմավարական կարևոր ուղղություններից է համարում կրթության 
որակի ապահովումը: Ուստի Ակադեմիայում բենչմարքինգի իրականացումը դարձել է 
անհրաժեշտություն, ինչը հնարավորություն կտա գնահատելու ընտրված ռազմավարական 
ուղիների արդյունավետությունն ու նպատակահարմարությունը, ինչպես նաև ապահովելու 
Ակադեմիայի շարունակական բարելավումը: 

3. Սույն ընթացակարգը մշակվել է՝ առաջնորդվելով կրթության ոլորտը կարգավորող 
օրենսդրությամբ, Ակադեմիայի կանոնադրությամբ և զարգացման ռազմավարությամբ, 
որակի ապահովման եվրոպական չափանիշներով և չափորոշիչներով, ինչպես նաև 
ուսումնասիրելով միջազգային առաջավոր փորձը: 

4. Ընթացակարգը բաղկացած է 12 բաժնից: Ընթացակարգում ներկայացվում են 
կրթության ոլորտում «բենչմարքինգի» էությունը, նպատակը, սկզբունքները և միջազգային 
փորձը, ինչպես նաև Ակադեմիայում ներդրման քաղաքականության մշակման 
հիմնավորվածությունն ու անհրաժեշտությունը: 



5. Ընթացակարգում անդրադարձ է կատարվել նաև բենչմարքինգի վերլուծության 
մեթոդական շրջանակին, որտեղ սահմանվել են նպատակի իրագործման համար 
բենչմարքինգի ճիշտ մոտեցման ընտրությունը, բենչմարքինգի արդյունքների հրապա-
րակումը, ինչպես նաև մատնանշվել է բենչմարքինգի արդյունքների հիման վրա նոր մոտե-
ցումների և գործարկման մեթոդների մշակման անհրաժեշտությունը: 

6. Սույն ընթացակարգը պետք է կիրառվի Ակադեմիայի բոլոր կառուցվածքային 
ստորաբաժանումների կողմից` որպես կառավարման ժամանակակից գործիք, որը թույլ է 
տալիս բարելավել և կատարելագործել ինչպես առանձին կառուցվածքային միավորների, 
այնպես էլ ընդհանուր առմամբ Ակադեմիայի ծառայությունների որակն ու 
արդյունավետությունը, գործընթացների որակը (տե՛ս հավելված №1): 

7. Բենչմարքինգի կիրառումը հանգեցնում է Ակադեմիայի ներքին գործընթացների 
էական փոփոխությունների: Բենչմարքինգի կիրառման ցուցանիշները ներկայացված են 
Աղյուսակում։  

 
Աղյուսակ  

Բենչմարքինգի կիրառումը 
 
 

Մինչև բենչմարքինգը Բենչմարքինգից հետո 
Համախտանիշ՝ «Մեր կողմից չի 
ստեղծված» 

«Եկեք օգտագործենք այս լավ գաղափարը»  

Խնդրի մեկ պատասխան Ընտրության տարբեր տարբերակներ 
Հայացք ներսից Հայացք դրսից 
Պատմության վրա հիմնված 
նպատակներ/անցյալի վրա ձևավորված 
նպատակներ  

Աշխատանքի որակը բարելավելուն ուղղված 
նպատակներ 

Շուկայի թույլ ըմբռնում  Շուկայի լիարժեք ըմբռնում 
Ներքին առաջնահերթությունները Շահառուների/Սպառողների 

առաջնահերթությունները  
Ռեակտիվ բարելավումներ 
(պայմանավորված արտաքին 
գործոններով) 

Պրոակտիվ բարելավումներ (հնարավոր 
արտաքին ազդեցությունները 
կանխատեսող) 

Կենտրոնացում խնդրի վրա  Կենտրոնացում հնավորությունների վրա  
Խթան - անհատի ջանքերը  Խթան - ոլորտի լավագույն փորձառություն  
Առավել ցածր դիմադրության ուղի Ծախսարդյունավետ լուծումների ուղի 
«Մենք լավն ենք»  «Մենք պետք է դառնանք լավագույնը»  
Փորձի վրա հիմնված կառավարում Փաստերի վրա հիմնված կառավարում  
Կրթական գործունեության մեջ 
ուրիշներին հետևելը 

Առաջնորդումը կրթական գործունեության 
մեջ  

  
 
 



 
2․ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՓՈՐՁԸ 

 
 

8․ Կրթության որակի գնահատման նոր գործիքը՝ բենչմարքինգը, վերջին տարիներին 
լայն տարածում է ստացել միջազգային պրակտիկայում: Բենչմարքինգի գաղափարը ծնվել 
է բիզնեսի ոլորտում. ընկերությունները պետք է իմանային, թե իրենց մրցակիցների 
համեմատ որտեղ են գտնվում, և որ չափորոշիչներն է անհրաժեշտ բարելավել: 
Բենչմարքինգն այն գործիքն է, որի շնորհիվ կարելի է բարձրացնել կրթության 
չափորոշիչները՝ ստեղծելով ակադեմիական նվաճումների օրինակելի մոդել: 
Բենչմարքինգը կարող է կիրառվել անհատական, համազգային կամ միջազգային 
մակարդակով:  

9․ Այսօր աշխարհի բազմաթիվ երկրներ կրթության չափորոշիչների հավասարության 
պահանջ են դրել բուհերի առջև: Մեծ Բրիտանիայում, օրինակ, կառավարությունը 
հավասար չափորոշիչներ է սահմանել կրթության բոլոր մակարդակներում՝ խրախուսելով 
կրթական հաստատություններում որակի բարձրացման ուղղությամբ սեփական քայլեր 
մշակելու նախաձեռնությունը: Իսկ Շոտլանդիայում արդեն իսկ դա պահանջ է:  

10․ Ավստրալիայում համալսարաններից պահանջվում է հստակ սահմանել որակի 
չափորոշիչները և պատասխանատվություն կրել իրենց գործողությունների որակի համար: 
Ձևավորվել է մի մթնոլորտ, որը հնարավորություն է ընձեռում բենչմարքինգ իրականացնելու 
համալսարանների ներսում կամ այլ հաստատությունների հետ՝ մասնավորապես 
համեմատելով գործընթացները և նույնականացնելով դրական փորձը՝ որպես 
շարունակական առաջխաղացման խթան: 

11․ ԱՄՆ-ում բարձրագույն կրթության հիմքում զարգացող արդյունաբերությունն է, իսկ 
կրթական ոլորտի բենչմարքինգը հիմնված է արդյունաբերական մոդելի վրա: Դա 
նշանակում է, որ բենչմարքինգ անելու հարցում համագործակցողները հիմնականում 
ընկերություններն են, իսկ համալսարանները նրանց բիզնես-գործընկերներն են, որոնք 
«շուկայական հնարավորության» դիմաց միջոցներ են տրամադրում նախագծերի համար:  

 
 

3. ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ՍԱՀՄԱՆՈՒՄԸ 
 

12․ Բենչմարքինգը կրթության ոլորտում ուսուցման չափորոշիչների սահմանումն է 
տարբեր բուհերի առաջավոր փորձի համեմատական վերլուծության միջոցով և բուհի 
մրցունակության բարձրացման նպատակով: Այն կազմակերպության ներսում կատարվող 
գործընթաց է, որի նպատակն է ուսումնասիրել այլ կազմակերպությունների լավագույն 
փորձը և, հիմնվելով գնահատման արդյունքների վրա (հնարավորության դեպքում այդ 
գնահատումը իրականացնել կատարողականի հիմնական ցուցիչների միջոցով), սեփական 
կազմակերպությունում ներդնել այդ գործընթացները: 

13․ Բենչմարքինգը ինքնագնահատման, մյուսներից սովորելու և առաջընթաց գրանցելու 



համակարգային ձև է: Այն ներառված է բարձրագույն կրթության որակի գնահատման և 
որակի բարձրացման համակարգերում: 

4. ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ 
 
 

14․ Բենչմարքինգի քաղաքականության նպատակն է խրախուսել Ակադեմիայում 
որակյալ կրթությունը, բարելավել կատարողականի ցուցանիշներն ու ցուցիչները և ներդնել 
որակի ապահովման համապատասխան կառուցակարգեր՝ ազգային և միջազգային 
փորձերի ուսումնասիրության ու համեմատության, լավագույն փորձի բացահայտման 
միջոցով:  

15․ Բենչմարքինգի կայունությունը երաշխավորելու, ռազմավարական ուղղություններ 
սահմանելու և փոփոխությունների իրականացմանն օժանդակելու համար կարևոր է 
Ակադեմիայի ղեկավարության անմիջական մասնակցությունը գործընթացին: Ավելին, բենչ-
մարքինգը պահանջում է «վերադասից ստորադաս» և «ստորադասից վերադաս» մոտեցում: 
Այն կերաշխավորի բոլոր աշխատակիցների միասնականությունը և նվիրվածությունը գոր-
ծընթացին: 

16․ Անկախ այն բանից, թե ինչ մակարդակով է կատարվում վերլուծությունը, բենչմար-
քինգը միշտ ենթադրում է հաստատության թույլ և ուժեղ կողմերի սահմանում, ինչպես նաև 
այդ մասին ստույգ պատկերացման ձևավորում` որոշելով բարելավման ենթակա ոլորտները: 
Բենչմարքինգը պետք է անցկացվի պարբերաբար, լինի երկարաժամկետ և ներառվի 
Ակադեմիայի ռազմավարական մշակումների գործընթացում: 

17․ Բենչմարքինգի ընթացքում սահմանվում են համարժեք ցուցիչներ և բենչմարքեր, ո-
րոնց միջոցով հնարավոր կլինի Ակադեմիայի գործունեությունը համեմատել այլ բուհերի 
հետ: Ակնկալվում է, որ արդյունքում կգտնվի փոփոխություններ կատարելու համար լավա-
գույն փորձը: 

18․ Բենչմարքինգը ենթադրում է փոփոխությունների պատրաստակամություն, ֆինան-
սական և մարդկային ռեսուրսների ներդրումներ, ինչպես նաև կառավարող մարմնի ու աշ-
խատակազմի ներգրավվածություն հաստատության բոլոր գործընթացներում: 

19. Ակադեմիան շահագրգռված է մասնագիտական մոտեցում ցուցաբերելու բենչմար-
քինգի բոլոր փուլերին՝ պլանավորում, գործընթացի հստակ նկարագրում, տվյալների հա-
վաքում և արդյունքների իրագործում:  

 
5․ ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ՆՊԱՏԱԿԸ ԵՎ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 

 
20. Բենչմարքինգ կատարելու նպատակը սկզբից ևեթ պետք է հստակորեն սահմանվի. 

Ակադեմիան ի՞նչ է ցանկանում բացահայտել վերլուծության միջոցով, ինչո՞ւ է այդ անում և 
ինչպե՞ս է պատրաստվում օգտագործել ստացված արդյունքները:  

21. Այդ նպատակով նախ պետք է գտնել հետևյալ հարցադրումների պատասխանները. 
1) Այլ բուհերի համեմատությամբ ինչպիսի՞ արդյունավետությամբ է գործում 

Ակադեմիան: 
2) Ո՞ր բուհն է առավել արդյունավետ գործունեություն ծավալում և ինչպե՞ս է դա անում: 



3) Ի՞նչ կարելի է ընդօրինակել այլ բուհերից և ինչպե՞ս կարելի է բարեփոխումներ 
կատարել: 

 
6. ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԸ 

 
22․ Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանումների կողմից իրականացվող 

բենչմարքինգի ծրագրերը պետք է՝ 
1) բխեն Ակադեմիայի ռազմավարական խնդիրներից և ուղղություններից, 
2) նպատակ հետապնդեն ուսումնասիրելու լավագույն փորձը՝ հետագայում 

բենչմարքինգի արդյունքների հիման վրա գործընթացները բարելավելու ակնկալիքով, 
3) նպաստեն կրթական գործընթացների համադրելիությանը համապատասխան 

ոլորտի ընդհանրական քաղաքականությանը, 
4) նպաստեն բարելավմանն ուղղված այլընտրանքային միջոցառումների 

իրականացմանը, 
5) պահպանեն գաղտնիություն տեղեկությունների փոխանակման ընթացքում: 
 
 

7. ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 
 
 

23. Համեմատության առարկայով պայմանավորված՝ կարող ենք անձնացնել 
բենչմարքինգի հետևյալ տեսակները՝  

1) Ռազմավարական բենչմարքինգ. կենտրոնանում է այն ռազմավարությունների վրա, 
որոնցով առաջնորդվում են համեմատություն իրականացնող բուհերը` մրցակցային 
դաշտում իրենց դիրքը պահպանելու և ամպրապնդելու նպատակով: Այն ներառում է բարձր 
մակարդակի տեսակետները, ինչպիսիք են՝ առանցքային ոլորտների զարգացումը, նոր 
ծառայությունների զարգացումը, կազմակերպության գործունեության փոփոխությունը: Այս 
տեսակի բենչմարքինգի փոփոխությունները դժվար է ներդնել, և դրա օգուտները շոշափելի 
են դառնում զգալի ժամանակահատվածից հետո: 

2) Գործառութային բենչմարքինգ. կենտրոնանում է գործընթացների իրականացման 
ձևի վրա, ցույց է տալիս, թե այլ ուսումնական հաստատությունները որքանով են ճիշտ 
գործում, և ինչպես է իրականացնում իր գործունեությունը տվյալ ուսումնական 
հաստատությունը։ Համեմատվում են կատարողականության ցուցանիշները և դրանց 
ապահովման գործընթացները ներքին տարբեր գործառույթների շրջանակներում՝ 
սեփական գործունեության կատարելագործման համար հնարավոր լավագույն 
ռազմավարությունն ընտրելու նպատակով: Սա բավական բարդ տեսակ է, քանի որ հաճախ 
չափից դուրս գաղտնիությունը խոչընդոտ է դառնում այդպիսի փորձի փոխանակման 
համար: 

3) Ներքին բենչմարքինգ. բաղկացած է կազմակերպության ներսում տվյալների 
համեմատական ուսումնասիրության գործընթացներից: Այն համեմատում է մեկ 
գործառույթի կատարումը, բացահայտում, թե ինչպիսին է տվյալների գործընթացը միևնույն 
կազմակերպության տարբեր ստորաբաժանումներում: Այլ կերպ ասած՝ ներքին 



բենչմարքինգը ենթադրում է ստորաբաժանումների գործունեության համեմատություն, 
լավագույն փորձի բացահայտում և տարածում կառուցվածքային մյուս 
ստորաբաժանումներում: Անհրաժեշտ է որակի ներքին ապահովման համակարգի 
մշտադիտարկման և ապահովման համար: Սակայն հարկ է նկատի ունենալ, որ միայն 
«սեփական յուղով տապակվելը» բարելավման լավագույն միջոցը չէ, ավելի լավ է լավագույն 
փորձը որոնել արտաքին բենչմարքինգի միջոցով: 

4) Արտաքին/միջբուհական բենչմարքինգ իրականացնելիս կարևոր է որոշել, թե 
Ակադեմիան այլ համալսարանների հետ ինչ նմանություններ ունի, կատարել 
համեմատական վերլուծություն այլ բուհերի հետ և անհրաժեշտության դեպքում ներդնել այլ 
համալսարանների լավագույն փորձը` հաշվի առնելով Ակադեմիայի գործունեության 
առանձնահատկությունները: Հաճախ ավելի դանդաղ է ընթանում «ստեղծված չէ այստեղ» 
համախտանիշի պատճառով: 

5) Մրցակցային բենչմարքինգ. խթանում է կազմակերպությունների միջև տեղի 
ունեցող գործընթացների վերաբերյալ տեղեկատվության համեմատության իրականացումը:  

24․ Բենչմարքինգի ենթակա փորձառություններն ու գործընթացները կարող են չափվել 
հետևյալ բենչմարքերով՝ 

1) գործառական բենչմարքեր. վերաբերում են այն ձևերին ու միջոցներին, որոնցով 
կազմակերպությունը փորձում է բենչմարքինգ իրականացնել տվյալ ոլորտում: Այս 
բենչմարքերի կիրառման միջոցով կազմակերպությունը գնահատում է՝ արդյոք ճի՞շտ 
ուղղությամբ է ծավալում իր գործունեությունը, և արդյոք համապատասխանեցնո՞ւմ է 
գործընթացները՝ դրանք ուղղելով ոլորտային խնդիրների լուծմանը:  

Այս դեպքում կազմակերպությունը կարող է կիրառել երկու մոտեցում`  
ա․ գործընթացի վրա հիմնված բենչմարքինգ, որի դեպքում կազմակերպությունը 

կենտրոնանում է գործունեության ոլորտի առանցքային գործընթացների և կուտակված 
փորձի վրա (այս մոտեցման դեպքում խրախուսվում են հարցումների իրականացումը, 
գործընթացների վերլուծությունն ու գնահատումը).  

բ․ խնդրի վրա հիմնված բենչմարքինգ, որի դեպքում կազմակերպությունը 
կենտրոնանում է բենչմարքինգի առարկա հանդիսացող խնդրի վերհանման վրա: 
Այնուհետև կազմակերպությունն իր ջանքերն ու ռեսուրսներն ուղղում է այդ խնդրի լուծմանը: 

2) կատարողականության բենչմարքեր. սրանցով կազմակերպությունը գնահատում է 
նախկին փորձի արդյունքները: Վերջիններս ցույց են տալիս, թե կազմակերպությունը 
որքանով է արդյունավետ գործել և ինչ դրական արդյունքներ է արձանագրել: 
Համեմատության կարող են ենթարկվել արտադրանքները, կրթական վերջնարդյունքներն 
ու ծառայությունները: 

 
 

8. ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ՊԼԱՆԱՎՈՐՈՒՄԸ 
 

25․ Բենչմարքինգի անցկացման համար առաջարկվող առաջին չորսը քայլերը 
վերաբերում են գործընթացի պլանավորմանը (տե՛ս հավելված №2). 

1) սահմանել, թե ինչն է պետք բենչմարքինգի ենթարկել, 



2) նույնականացնել կատարման կարևորագույն ցուցիչները, 
3) նույնականացնել բենչմարքինգի գործընկերներին, 
4) սահմանել, թե որ տվյալներն է անհրաժեշտ հավաքագրել։ 

 
 

9. ՏՎՅԱԼՆԵՐԻ ՀԱՎԱՔՈՒՄ 
 

26. Արդյունավետ բենչմարքինգ կատարելու համար կարևորագույն քայլ է ինքնագնահա-
տումը, որը հաստատությանը հնարավորություն կտա լիարժեք պատկերացում կազմելու իր 
քաղաքականության և գործընթացների վերաբերյալ:  

27. Ընդհանուր մոտեցումն այսպիսին է. 
1) Տեղեկություն ստանալու համար առաջին քայլը հարցաշարի ձևաչափ մշակելն է` նե-

րառելով բաց կամ փակ հարցեր: Գործունեություն ծավալելու և փոխըմբռնման համար դրա-
կան նշանակություն կունենա բոլոր համագործակիցների հետ նախնական հանդիպումը:  

2) Հաջորդ քայլը` բոլոր համագործակիցներին ուղարկել հարցաշարը կամ հարցաթեր-
թիկները՝ նշելով նաև լրացման վերջնաժամկետը: Համակարգող հաստատությունը պետք է 
ունենա աշխատակազմ՝ խնդիրները պարզաբանելու համար: Որակական տվյալներ ստա-
նալու համար կարելի է նաև հեռախոսային հարցազրույցներ կամ այցեր կատարել: 

3) Որակական տվյալներ կարելի է հավաքել նաև այցեր կատարելով երկու կամ երեք 
փորձագետներով՝ օգտագործելով հարցաշարերն ու ստուգման թերթիկները: Հավաստիութ-
յունն ապահովելու համար խիստ կարևոր է տեղեկության վավերացումը բոլոր համագործա-
կիցների կողմից: Բոլոր տվյալներն անհրաժեշտ է մեկտեղել ստանդարտացված մեկ ձևա-
չափում կամ տվյալների բազայում՝ հետագայում բենչմարքինգ կատարելու կամ այլ հետա-
զոտություններում կիրառելու համար: 

 
 

10. ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԸ 
 

28․ Բենչմարքինգի ողջ գործընթացի հաջողության գրավականը գործընկերների ճիշտ 
ընտրությունն է: Այդ նպատակով համագործակից բուհը պետք է՝ 

1) ունենա համադրելի առաքելություն, ռազմավարական նպատակներ և խնդիրներ, 
2) ունենա համադրելի ուսանողների և դասախոսների, ինչպես նաև համապատասխան 

ռեսուրսների քանակ, 
3) ունենա տեղեկությունների փոխանակման ցանկություն, 
4) ցուցաբերի լուրջ առաջխաղացում բենչմարքինգի թիրախային ոլորտում, 
5) ունենա որակի ապահովման համապատասխան մեխանիզմներ և որակի 

բարելավմանը միտված քաղաքականություն, 
6) ունենա միջազգային մակարդակում որոշակի գործունեություն՝ միտված կրթական 

գործընթացների բարելավմանը և առաջավոր փորձի ներդրմանը: 
29. Բենչմարքինգի գործընթացն սկսելուց առաջ այն իրականացնող ստորաբաժանումը 

իր աշխատանքները համակարգող պրոռեկտորին մանրամասն տեղեկություն է 
ներկայացնում իրականացվող բենչմարքինգի առարկայի, գործընթացի նպատակի, 



խնդիրների մասին, հիմնավորում դրանց համահունչ լինելը Ակադեմիայի ռազմավարական 
խնդիրների հետ, հստակեցնում բենչմարքինգի համագործակիցների շրջանակը: 

30․ Բենչմարքինգի գործընթացի իրականացման համար ֆինանսական ռեսուրսների 
անհրաժեշտության պարագայում խնդիրը նախապես քննարկվում և համաձայնեցվում է 
Ակադեմիայի ղեկավարության հետ: Վերոնշյալ փաստարկների հետ մեկտեղ հաստատման 
է ներկայացվում նաև նախապես կազմված նախահաշիվը: 

31․ Համապատասխան համակարգող պրոռեկտորը բենչմարքինգի իրականացման 
հիմնավորումները պարունակող փաթեթը փոխանցում է Ակադեմիայի որակի ապահովման 
կենտրոն՝ Ակադեմիայի ռազմավարական, զարգացման և որակի ապահովման խնդիրների 
հետ համահունչ լինելու վերաբերյալ կարծիք ստանալու նպատակով: 

32․ Բացասական կարծիք ներկայացնելու դեպքում այն պետք է ամբողջությամբ 
հիմնավորված լինի սույն ընթացակարգի 29-րդ կետում նշված ստորաբաժանման կողմից: 
Անհրաժեշտության դեպքում կազմակերպվում են հանդիպումներ բենչմարքինգի 
գործընթացը նախաձեռնած ստորաբաժանման ներկայացուցիչների հետ: 

33․ Դրական կարծիքի հիման վրա, համապատասխան պրոռեկտորի կողմից գրավոր 
համաձայնություն ստանալուց հետո, անհրաժեշտ է համագործակից հաստատության/ 
հաստատությունների հետ կնքել Հուշագիր՝ բենչմարքինգի առարկայի/առարկաների, 
փոխանակվող տեղեկությունների շրջանակի, յուրաքանչյուր հաստատության 
ներկայացուցիչների իրավասությունների վերաբերյալ: 

34․ Բենչմարքինգի գործընթացը գրանցվում է Ակադեմիայի համապատասխան 
գրանցամատյանում, որի կառավարումն իրականացնում է Ակադեմիայի որակի 
ապահովման կենտրոնը: 

35․ Տեղեկատվության համադրության և համեմատության հիման վրա կազմվում է 
արձանագրություն և հաշվետվություն բենչմարքինգի արդյունքների և ստացված տվյալների 
վերաբերյալ: Համեմատության համար ստեղծվում է ամփոփ աղյուսակ (հավելված №3), 
որտեղ մուտքագրվում են համալսարանի/առաջնորդ կազմակերպության և նրա 
կառուցվածքային ստորաբաժանման ցուցանիշները: Ընդ որում, խորհուրդ է տրվում 
ուշադրություն դարձնել Ակադեմիայի կառուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքի 
բացասական կողմերին: 

36․ Հաշվետվությունը ներկայացվում է համապատասխան ստորաբաժանման 
գործունեությունը համակարգող պրոռեկտորի քննարկմանը և հաստատմանը: 

37․ Հաշվետվությունը պարտադիր ներկայացվում է նաև Ակադեմիայի որակի 
ապահովման կենտրոն: 

38․ Բենչմարքինգի արդյունքում կազմվում է միջոցառումների ծրագիր՝ միտված 
ուսումնասիրվող ոլորտի բարելավմանը և նոր գործընթացների ներդրմանը: 

39․ Յուրաքանչյուր տարվա ավարտին համապատասխան ստորաբաժանման 
ղեկավարը իր ստորաբաժանման տարեկան զեկույցում հակիրճ հաշվետվություն է 
ներկայացնում բենչմարքինգի արդյունքների և նախանշված ծրագրերի վերաբերյալ: 

40. Գծապատկերում պարզեցված ձևով ներկայացված են բենչմարքինգի գործընթացի 



փուլերը։ 
  



Գծապատկեր․ Բենչմարքինգի գործընթացի փուլերը 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Փուլ 1 Բենչմարքինգի առարկայի որոշում 

Փուլ 3 

Փուլ 4 

Փուլ 5 

Փուլ 6 

Փուլ 7 

Փուլ 8 

Փուլ 9 

Փուլ 10 

Փուլ 2 
Բենչմարքինգի գործընկերոջ որոշում 

Տեղեկատվության հավաքագրման օպտիմալ  
եղանակի որոշում 

Մրցունակության ապահովման տեսակետից 
ցուցանիշների նմանությունների և տարբերությունների 

որոշում 
 

Տեղեկատվության ապահովում բոլոր շահագրգիռ 
կողմերին բենչմարքինգի արդյունքների վերաբերյալ, նրանց 
ներգրավումը բենչմարքինգի անցկացման գործընթացում 

Ակադեմիայի գործունեության արդյունավետության 
բարձրացմանը միտված հստակ նպատակների և 

խնդիրների մշակում 

Ցուցանիշների վերլուծություն և հավաքագրված տվյալների 
կիրառման հնարավորությունների ստեղծում 

 

Նպատակներին հասնելու և խնդիրների լուծմանն ուղղված 
հստակ գործողությունների կատարման  

ռազմավարության մշակում 

Պլանավորած միջոցառումների անցկացում և  
արդյունքների ամրագրում ու ամփոփում  

Բենչմարքինգի անցկացման ընթացքում ստուգման 
ենթակա կետերի մշտադիտարկում 

 



 
 

11. ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄ 
 

41․ Բենչմարքինգի տվյալները մշակելուց հետո արդյունքների վերաբերյալ հրապա-
րակվում է հաշվետվություն, որը պետք է հասկանալի և ընդունելի լինի գործընթացում բոլոր 
ներգրավվածների համար: 

42․ Հաշվետվությունը պետք է՝ 
1) լինի հավաստի, ճշգրիտ և ամբողջական՝ հիմնված փաստացի տվյալների վրա (ներ-

քին և արտաքին գործոնները հաշվի առնելով), 
2) լինի ճիշտ կառուցված, թափանցիկ, 
3) ներառի որակական և քանակական արդյունքների համեմատական վերլուծություն,  
4) պարունակի երաշխիքներ բենչմարքինգի ճշգրտության և թափանցիկության 

վերաբերյալ: 
43․ Բենչմարքինգի արդյունքները հանրության շրջանում տարածելը կբարձրացնի 

Ակադեմիայի հեղինակությունը և բենչմարքինգի վարկանիշը շահակիցների շրջանում: 
Այդուհանդերձ, արդյունքները հասարակությանը հասանելի դարձնելիս պետք է շատ զգույշ 
լինել և հաշվի առնել գաղտնիության գործոնը, քանի որ որոշ ոլորտների վերաբերյալ տվյալ-
ները հրապարակման ենթակա չեն: 

 
12. ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ԱՐԴՅՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ ՆՈՐ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ 

ԳՈՐԾԱՐԿՄԱՆ ՄԵԹՈԴՆԵՐԻ ՄՇԱԿՈՒՄ 
 

44․ Բենչմարքինգի արդյունքները ստանալուց հետո սահմանվում է այն միջոցառումնե-
րի շրջանակը, որոնց հիման վրա մշակվում է բարելավմանն ուղղված գործողությունների 
ծրագիր` ըստ առաջնայնության: 

45․ Բենչմարքինգի ղեկավարը (ղեկավարները) պատասխանատվություն է (են) կրում 
գործընթացների իրականացման արդյունավետության և վերահսկման համար` ըստ նա-
խանշված ժամանակացույցի: Բարելավմանն ուղղված գործողությունների ծրագրերը պետք 
է լինեն իրատեսական և ունենան հստակ սահմանված ժամանակացույց (հավելված N 3): 
Գործողությունների երկարաժամկետ ծրագրերի հիման վրա պետք է մշակել կարճաժամկետ 
և միջնաժամկետ ծրագրեր: 

46․ Բենչմարքինգի արդյունքները օգտագործվում են ռազմավարական ծրագրի մշակ-
ման և վերանայման ժամանակ: Բարեփոխմանն ուղղված նոր մոտեցումներն ու մեթոդները 
պետք է պարբերաբար գնահատվեն` դրանց արդյունավետությունը ստուգելու և համոզվելու 
համար, որ դրանք կհանգեցնեն նախանշված արդյունքներին: Այդ արդյունքները ևս պետք 
է համեմատվեն համագործակցող ուսումնական հաստատությունների արդյունքների հետ: 
Այլ կերպ ասած՝ սկսվում է բենչմարքինգի մի նոր շրջափուլ: 

 
  



 Հավելված № 1  
 

Ձև  
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ԱՆՑԿԱՑՈՒՄ 

 
Բենչմարքինգի անցկացման հիմնական 

գործողություններ 
Փաստաթղթավորված արդյունքներ  

• Ընտրել գործընկերներին և կապ հաստատել 
նրանց հետ 
• Գործընկերների հետ համաձայնեցնել 
համատեղ անցկացվելիք գործընթացները և 
անհրաժեշտության դեպքում կազմել 
արձանագրություն բենչմարքինգի վերաբերյալ 
• Պատրաստել հարցերը և համաձայնեցնել 
տերմինաբանությունը, ինչպես նաև 
գործունեության չափման անհրաժեշտ 
գործիքները 
• Հանձնել հարցերի ցուցակը բոլոր 
գործընկերներին  
• Տեղեկություններ և տվյալներ հավաքել 
ընտրված մեթոդի վերաբերյալ, օրինակ՝ 
հարցազրույցների, այցելությունների, 
հեռախոսային խոսակցությունների, էլ. փոստի 
միջոցներով 
• Եթե անհրաժեշտ է, կատարել այցեր, մշակել 
այցելությունների ծրագիր և համաձայնեցել 
դրանց նպատակները  
• Հնարավոր վերլուծության համար 
համադրել/համեմատել տվյալները 

• Գործընթացի քարտեզ 
• Բենչմարքինգի արձանագրություն  
• Հարցերի ցուցակ 
• Բենչմարքինգի այցելությունների ծրագիր  
• Այցելությունների արդյունքների տվյալների 
և դիտարկումների ռեզյումե  
• Տվյալների խոշոր ձևաչափի աղյուսակներ 
վերլուծության պարզեցման համար  
 

Տվյալների վերլուծություն Փաստաթղթավորված արդյունքներ 
• Վերանայել տվյալները և կազմել 
աղյուսակներ, գծանկարներ և գծապատկերներ 
վերլուծությանը աջակցելու համար 
• Բացահայտել աշխատանքի բացերը 
Ակադեմիայի և լավագույն փորձ ունեցող 
հաստատության միջև  
• Գտնել աշխատանքում առկա բացերի 
պատճառները 
• Համոզվել, որ համեմատությունները 
համեմատությունները անկողմնակալ և 
հավասարակշռված ձևով են ներկայացված: 
Որտեղ անհրաժեշտ է՝ համակարգել 
օգտագործվող չափման գործիքները՝ կիրառել 
ուղղիչ ներգործության միջոցներ՝ հաշվի առնելու 
համար առկա տարբերությունների 
պատճառները  

• Տվյալներ կամ ռեզյումե  
• Որտեղ անհրաժեշտ է՝ աղյուսակներ, 
գծանկարներ և գծապատկերներ  
• Բարելավման հնարավորությունների ցանկ  



• Քննարկել տվյալները՝ ինչպես նշված է 
հաղորդակցման ռազմավարության մեջ 
նախագծի սկզբում  
• Որոշել բարելավման համար իրատեսական 
հնարավորությունները  
Առաջարկությունների մշակում, ներկայացում 

և հետևում  
Փաստաթղթավորված արդյունքներ  

• Մշակել առաջարկություններ 
• Ուսումնասիրել բարելավումների 
իրականացման հնարավորությունը՝ հաշվի 
առնելով Ակադեմիայի պայմանները  
• Համաձայնեցնել իրատեսական 
բարելավումները 
• Պատրաստել հաշվետվություն բենչմարքինգի 
վերաբերյալ՝ այնտեղ ներառելով նաև 
առաջարկություններ 
• Ստանալ մասնակիցների աջակցությունը 
առանցքային խմբերում անհրաժեշտ 
փոփոխություններ կատարելու համար 
• Մշակել ներդրվելիք գործողությունների 
ծրագիր․ ներկայացնել առաջարկություններ  
• Ներդնել գործողությունների ծրագիրը  
• Հետևել աշխատանքների ընթացքին 
• Արձանագրել հաջողությունը 
• Առաջընթացի մասին տեղեկացնել նախագծի 
առանցքային մասնակիցներին  

• Հաշվետվություն բենչմարքինգի նախագծի 
վերաբերյալ  
• Շնորհանդեսների ներկայացում 
ստորաբաժանումների ղեկավարներին և 
առանցքային մասնակից խմբերին 
• Բալելավման ծրագիր/ծրագրեր  
• Առաջընթացի վերաբերյալ տարբեր 
ձևաչափերով զեկույցներ, որոնք 
համապատասխանում են մասնակիցների 
տարբեր խմբերի պահանջներին  
• Գրառումներ աշխատանքում 
փոփոխությունների մասին  
 

Մշտադիտարկում և վերանայում Գրառումներ 
• Գնահատել բենչմարքինգի գործընթացը և 
բարելավումների արդյունքները՝ ըստ 
հաջողության չափանիշների և նպատակների, 
ինչպես նաև ըստ ընդհանուր 
արդյունավետության  
• Արձանագրել քաղած դասերը՝ մատչելի 
դարձնելով դրանք այլոց համար  
• Պարբերաբար վերանայել բենչմարքինգի 
արդյունքները աշխատանքի վրա ազդող 
պայմանների փոփոխությունների պարագայում,  

• Քաղած դասերի մասին զեկույց/ռեզյումե  
• Զեկույցներ առաջընթացի և 
գործունեության վերանայման վերաբերյալ 
 

 
  



Հավելված № 2 
 

Ձև  
 

№ Պլանավորում Փաստաթղթավորված 
արդյունքներ 

Պատասխա-
նատուներ 

Կատարողներ 

 Որոշել հետազոտության 
առարկան1 

Պլան/Ծրագիր   

 Որոշել հետազոտության 
նպատակները և 
ցուցիչները, որոնք 
օգտագործվելու են 
հաջողության արդյունքի 
գնահատման համար 

Նախագծի սկզբի 
փաստաթուղթ 

  

 Ընտրել բենչմարքինգի 
տեսակը և մոտեցումները  

   

 Որոշել հնարավոր 
մասնակիցներին 

   

 Մշակել պլան/ծրագիր    
 Որոշել ռեսուրսները և 

թիմը  
Փորձի ներկայացում/ 
շնորհանդես 

  

 
Բուհերի համար կարելի է սահմանել բուհի նշված հիմնական ոլորտներում 

բենչմարքինգի ենթակա օրինակներ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ԴԱՍԱՎԱՆԴՈՒՄ ԵՎ 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ 

- Ուսանողների խրախուսման համակարգեր և/կամ 
ուսումնառության մեթոդներ, որոնք հանգեցրել են 
վարկանշային ցուցանիշների և ուսումնառությունից 
ուսանողների բավարարվածության աստիճանի 
բարձրացմանը,  
- դասավանդման համակարգի վերանայում և հետադարձ 

կապի ապահովման մարտավարություններ, որոնք 
հնարավորություն են ընձեռել բուհի աշխատակազմին 
բարձրացնելու իրենց կատարողականը/դասավանդման որակը 
առանց լրացուցիչ աշխատանքային ծանրաբեռնվածության,  
- գործընթացներ, որոնք խրախուսման համակարգի միջոցով 
նպաստում են դասավանդման արդյունավետության 
բարձրացմանը և իրատեսական են համարվում,  
- դասավանդման մեթոդներ, որոնք ուսանողներին օգնում են 
զարգացնելու ընդհանրական հմտությունները (խնդիրների 
լուծման կարողություններ, թիմային աշխատանքներ, 
շարունակական կրթության հմտություններ և այլն),  
- որակի կառավարման գործընթացներ, որոնց արդյունքում 
ընդլայնվել է մասնագիտական կապերի շրջանակը, և բուհում 

                                                             
1 Տե՛ս բենչմարքինգի ենթակա օրինակները։ 



կիրառվում են դասավանդման նորարարական մեթոդներ: 
 
 
 
 
 
 
ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ 

- Բուհում գործող խրախուսման մեխանիզմներ ու 
ներբուհական պայմաններ, որոնք ստեղծում և ամրապնդում են 
հետազոտության մշակույթը,  
- ռազմավարություններ, որոնք աշխատանքային 
ծանրաբեռնվածության առումով հետազոտության համար 
նպաստավոր պայմաններ են ստեղծում (դասավանդման 
ծանրաբեռնվածության, խորհրդատվությունների 
տրամադրման, վարչական և այլ բնույթի աշխատանքների 
իրականացման հնարավորություններ), 
- գործընթացներ և աջակցման ծրագրեր, որոնք խրախուսում 
ու ավելի դյուրին են դարձնում հետազոտությունների 
իրականացումը 

 
 
 
 
ՈՒՍՈՒՄՆԱՕԺԱՆԴԱԿ 
ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ 

- Մասնագիտական աջակցության ծառայությունների և 
խորհրդատվությունների բարելավում ուսանողների 
ներգրավման գործընթացներում,  
- պաշտոնուղու զարգացման ուղղությամբ 
խորհրդատվությունների տրամադրում և աշխատանքի 
տեղավորման վերաբերյալ կապի հաստատում 
շրջանավարտների հետ, 
- աշխատակազմի մասնագիտական զարգացման և 
խրախուսման մեթոդներ ու ծրագրեր,  
- հանրային կապերի բարելավման և բուհի համբավի 
բարձրացման ռազմավարություն 

 
  



Հավելված № 3  
 

Ձև  
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԱՂՅՈՒՍԱԿ  

 
Ամբիոնի/Կենտրոնի/բաժնի 

ցուցանիշներ 
Առաջնորդ բուհի 
ցուցանիշները 

 

Այլ բուհերի (առաջնորդ) 
գործընթացների ներդրման 

առավելությունները և 
բացերը  

   
 
* Անհրաժեշտ է վերանայել առաջնորդ բուհի բացերը՝ նրա սխալները չկրկնելու համար։ 

 
ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ԱՆՑԿԱՑՄԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԾՐԱԳԻՐ 

 
Տարեթիվ Ամիս Նպատակ Գործընթացի 

բովանդակությունը 
    
    

 
  



Հավելված № 4 
 

ԲԵՆՉՄԱՐՔԻՆԳԻ ԻՐԱԳՈՐԾՄԱՆ ՈՒՂԵՑՈՒՅՑ 
 
Պայմանավորված այն բանով, թե ինչ մակարդակով է վերլուծությունը կատարվում՝ ազ-

գային, թե միջազգային (մասնագիտական ուսումնական մի քանի հաստատություններում 
կամ նրանց միջև), բենչմարքինգը միշտ ենթադրում է հաստատության թույլ և ուժեղ կողմերի 
սահմանում, դրա մասին ստույգ պատկերացման ձևավորում` որոշելով բարելավման ենթա-
կա ոլորտները: Համեմատական մոտեցման շնորհիվ որոշելով լավագույն փորձը՝ բենչմար-
քինգի ընթացքում պետք է հատուկ ուշադրություն դարձնել շարունակական բարելավումնե-
րին: Վիճակագրական տվյալների համեմատությունից բացի, այն պետք է կատարի շատ 
ավելին: Բենչմարքինգը պետք է անցկացվի պարբերաբար, լինի երկարաժամկետ և ներառ-
վի հաստատության ռազմավարական մշակումների գործընթացներում: 

Անընդմեջ անցկացվող բենչմարքինգի ընթացքում կսահմանվեն համարժեք ցուցիչներ 
և բենչմարքեր, որոնց միջոցով էլ հաստատության գործունեությունը հնարավոր կլինի հա-
մեմատել այլ հաստատության հետ: Սրա նպատակը սեփական բուհում փոփոխություններ 
կատարելու համար լավագույն փորձը գտնելն է: 

 Բուհերում բենչմարքինգի իրականացումը պայմանավորված է հաստատության՝ իր 
կազմակերպչական գործունեությունը բարելավելու, «սովորող կազմակերպություն» դառնա-
լու, իր գործընթացները վերանայելու, փորձ փնտրելու և գործունեություն ծավալելու նոր մո-
դելներ ներդնելու ցանկության աստիճանով։ Անկախ այն բանից` բենչմարքինգը կատար-
վում է առանձի՞ն ստորաբաժանման, թե՞ ամբողջ հաստատության մասշտաբով, այն կտա 
դրական արդյունք, եթե միտված է զարգացմանը և բարելավմանը: Համակարգի բարելավ-
մանը նպաստող նոր նպատակներ սահմանելիս չափազանց կարևոր է արդյունավետութ-
յունն ապահովող ոլորտները որոշելը և համապատասխան ներդրումներ կատարելը: 

 Բենչմարքինգը ենթադրում է փոփոխությունների պատրաստակամություն, ֆինանսա-
կան և մարդկային ռեսուրսների ներդրումներ, ինչպես նաև կառավարող մարմնի ու աշխա-
տակազմի ներգրավվածություն հաստատության բոլոր գործընթացներում: 

Անկողմնակալ բենչմարքինգ կատարելու համար հաճախ նպատակահարմար է հրավի-
րել արտաքին խորհրդատուի, չնայած դա հանգեցնում է լրացուցիչ ծախսերի: 

 Բենչմարքինգին պետք է ցուցաբերել մասնագիտական մոտեցում` սկսած գործընթացի 
հստակ նկարագրումից, տվյալների հավաքումից մինչև արդյունքների իրագործում: Այն պա-
հանջում է պլանավորում, ղեկավարող մարմնի կողմից վերլուծության իրագործում: Բենչ-
մարքինգի ողջ գործընթացի իրականացման արդյունավետության հաջողության գրավակա-
նը գործընկերների ճիշտ ընտրությունն է: 

 
Միջավայրի ուսումնասիրություն և նկարագիր 
Յուրաքանչյուր բուհ իր գործունեությունը սկսում է տարբեր մեկնակետերից. բենչմար-

քինգի բնույթի և ծավալի վրա իրենց ազդեցությունն են թողնում հաստատության նկարա-
գիրը, ինստիտուցիոնալ կարողությունը, կազմակերպչական գործընթացները, որակի բա-
րելավման մեխանիզմները, փոփոխություններ կատարելու ցանկությունը, ռեսուրսները կամ 
տվյալների հասանելի լինելը: 



 Գործընթացների ընտրությունը պետք է համահունչ լինի հաստատության նկարագրին, 
առաքելությանը և կազմակերպչական զարգացումներին: Բոլոր դեպքերում շատ կարևոր է 
հստակ պատկերացում ունենալ խնդիրների մասին և հիմնվելով կարիքների վրա՝ որոշել 
առաջնային խնդիրները, որպեսզի անհրաժեշտ ռեսուրսներով իրականացվի բենչմարքինգ: 
Իրենց ուժերի վրա վստահ և նպատակներն իրականացնելու ցանկություն ունեցող բուհերը 
սովորաբար բենչմարքինգ են կատարում` առաջնորդվելով բարձր արժեքներ ու հեղինա-
կություն ունեցող հաստատությունների փորձով, իսկ մյուս հաստատությունները կարող են 
նախ կատարել ներքին բենչմարքինգ, այնուհետև՝ համագործակից հաստատությունների 
հետ կենտրոնանալ ավելի գործառական, ոչ թե ռազմավարական ոլորտների վրա: 

 
Նպատակի իրագործման համար բենչմարքինգի ճիշտ մոտեցման ընտրությունը 
 Բենչմարքինգի երկու մոտեցումներն էլ (ոչ համագործակցային, համագործակցային) 

կարևոր են պարբերաբար և համեմատական տվյալներ հավաքելու և հետագա քայլեր ձեռ-
նարկելու գործում: Երկու դեպքում էլ վերլուծության ընթացքում պետք է պահպանվեն վստա-
հությունը, գաղտնիությունը և համապատասխան տեղեկատվության տրամադրումը: 

 Մյուս կողմից՝ համագործակցային բենչմարքինգ կարելի է կատարել տարբեր եղանակ-
ներով: Բենչմարքինգի այս մոտեցման առավելությունն այն է, որ հնարավորություններ են 
առաջանում հետագա կապերի ստեղծման և տարբեր հաստատություններից համագործա-
կիցների մասնագիտական զարգացման համար: Այսպիսով ամրապնդվում է բենչմարքին-
գից սովորելու հնարավորությունը, որն ուղղված կլինի հետագա բարելավումներ կատարե-
լուն և բարձր մակարդակի գործունեություն ծավալելուն: 

 Բենչմարքինգի կայունությունը երաշխավորելու, ռազմավարական ուղղություններ սահ-
մանելու և փոփոխությունների իրականացմանն օժանդակելու համար կարևոր է ղեկավա-
րության անմիջական մասնակցությունը գործընթացին: Ավելին, բենչմարքինգը պահանջում 
է «վերադասից ստորադաս» և «ստորադասից վերադաս» մոտեցում: Այն կերաշխավորի բո-
լոր աշխատակիցների միասնականությունը և նվիրվածությունը գործընթացին: 

 
Բենչմարքինգի իրականացումը 
Բենչմարքինգ կատարելու նպատակով բուհերը պետք է ձեռնարկեն հետևյալ քայլերը. 
1) բուհն ընդունում է իր ներկա վիճակը որպես մեկնակետ, որի համար անհրաժեշտ է՝ 
- կազմել տվյալների հավաքման գործողությունների ծրագիր, 
- ստեղծել բենչմարքինգ կատարող խումբ և ընտրել հաստատությունը, որի փորձը պետք 

է ուսումնասիրվի, 
- հավաքել տվյալներ (ներքին և արտաքին), կազմել հարցաշարեր, կատարել այցեր, 

փոխգնահատումներ, 
- մշակել բարելավումներ կատարելու գործողութունների ծրագիր, 
- իրագործել գործողությունների ծրագիրը և բենչմարքինգի համար սահմանել նոր ո-

լորտներ։ 
2) Կազմել հստակ գործողությունների ծրագիր, կատարել աշխատանքի բաժանում (ո՞վ 

է պատասխանատու տվյալների հավաքման, զեկույցների պատրաստման և այլնի համար), 



աշխատանքային տարբեր փուլերի համար մշակել ժամանակացույց, որոշել ժողովների քա-
նակը (ներքին, ինչպես նաև գործընկերների հետ): Հիմնվելով այս բոլոր գործողությունների 
վրա` կսահմանվեն ծախսերի ծրագիրը, մարդկային ռեսուրսներն ու ժամանակացույցը:  

3) Համագործակցային բենչմարքինգ կատարելու համար համագործակցող հաստա-
տություններից մեկը պետք է հանդես գա որպես ամբողջ գործընթացը համակարգող, կամ 
պետք է վարձել խորհրդատու, որը գործընկերների համար հանդես կգա որպես արտաքին 
կանոնակարգող։ 

4) Յուրաքանչյուր համագործակից բուհում առաջարկվում է նշանակել ծրագրի ղեկա-
վար, որը կհամակարգի գործընթացը, կղեկավարի բենչմարքինգում ներգրավված խմբի աշ-
խատանքները և կապեր կհաստատի կառավարող մարմնի հետ: 

5) Բենչմարքինգը ժամանակատար գործընթաց է: Ծախսված ժամանակը պայմանա-
վորված է բենչմարքինգի բնույթով կամ ծավալով: Որոշ բենչմարքինգներ կատարվում են 
միայն մեկ անգամ՝ սահմանափակ ժամկետում մեկ հատուկ խնդիր ուսումնասիրելու համար: 
Այլ դեպքերում կարող են կատարվել ծավալուն վերլուծություններ, որոնք ուսումնասիրում են 
մի շարք խնդիրներ: Այդուհանդերձ, բենչմարքինգն արդյունավետ կառավարման գործիք է, 
երբ իրականացվում է պարբերաբար: 

6) Պետք է համաձայնեցվի գործողությունների այն հստակ մեթոդը, որին հարում են բո-
լոր համագործակիցները: Այստեղ պետք է նաև անդրադարձ կատարվի գաղտնիության և 
վստահության պահպանմանը: 

 
Տվյալների հավաքման մեթոդաբանություն 
 Հավաքվող տվյալների տեսակն ու ծավալը հիմնականում պայմանավորված են նրա-

նով, թե ինչի վրա է կենտրոնանում բենչմարքինգը: Ամեն դեպքում, լավագույն արդյունք ա-
պահովելու համար հավաքվող տվյալները պետք է լինեն իրական:  

Ստորև ներկայացվում է մի քանի խորհուրդ. 
1) Չափել միայն այն, ինչն ունի դրա անհրաժեշտությունը (և ոչ թե այն, ինչը հնարավոր 

է չափել), և ընտրել ու մշակել հնարավորինս լավագույն ցուցիչները, որոնք հնարավորութ-
յուն կտան սահմանելու նշաձողին հասնելու կարճաժամկետ և երկարաժամկետ նպատակ-
ներ։ 

2) Երբ բենչմարքինգի ուղղվածությունը հստակ է, նախընտրելի է առկա վերլուծության 
ենթակա ոլորտների համար կատարել նախնական բենչմարքինգ` ըստ կատարողականի 
ցուցիչների: 

3) Տվյալները հավաքելու համար կիրառվող մեթոդաբանությունը որոշվում է բենչմար-
քինգի ուղղվածությամբ և դրանից ակնկալվող արդյունքներով: Քանակական տվյալները, 
որակյալ տեղեկատվությունը, կառավարման գործընթացների վրա կենտրոնացումը կամ 
դրանց միաձուլումը հաջող գործընթացի կազմակերպման նախադրյալներ են: 

 
 
Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բենչմարքինգ 
 Եթե մարդկային ռեսուրսների կառավարումը ենթարկվում է բենչմարքինգի, ապա դրա 

համար անհրաժեշտ են հետևյալ փաստաթղթերը` հաստատության առաքելությունը, ռազ-



մավարության փաստաթուղթը և կազմակերպչական սխեման՝ հստակ պատկերացում կազ-
մելու համար, թե ինչպես է մարդկային ռեսուրսների կառավարումը կապված հաստատութ-
յան ընդհանուր ռազմավարության հետ: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բենչմար-
քինգը, օրինակ, կուսումնասիրի, թե ինչ մեխանիզմներ են կիրառվում մարդկային ռեսուրս-
ների զարգացման ռազմավարության իրականացման և այդ գործընթացի արդյունավետութ-
յան համար, ով է երաշխավորելու համար պատասխանատվություն կրում, մարդկային ռե-
սուրսների կառավարման քաղաքականությունը համապատասխանո՞ւմ է օրենսդրական 
պահանջներին: Այն կուսումնասիրի նաև քաղաքականության և ընթացակարգերի սահման-
ման գործընթացում աշխատակազմի և առևտրային միությունների ներգրավվածության մա-
կարդակը: Մարդկային ռեսուրսների կառավարման բենչմարքինգի հիմնական խնդիրներից 
են նաև մարդկային ռեսուրսների ղեկավարության և ենթակա աշխատակազմի գործողութ-
յունների միջև հավասարակշռության պահպանումն ու գործընթացների իրականացման 
երաշխավորումը (վերահսկող և օժանդակող մեխանիզմները, որոնք կանոնակարգում են 
հարաբերությունները տարբեր մակարդակների միջև), աշխատակազմի զարգացման հա-
մար ընդհանուր պահանջների որոշումն ու դրանց համաձայնեցումը անհատների կարիքնե-
րի հետ, վերապատրաստումների և զարգացումների (ծրագրերի հետ ծանոթացում, վերա-
պատրաստում, անհատական ուսուցում, աշխատակազմին աշխատանքի վերաբերյալ 
խորհրդատվության տրամադրում) ապահովումը, ինչպես նաև այդ գործընթացների արդյու-
նավետության վերանայումը: 
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