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ԱՄԱԼՅԱ ՍԱՐԻԲԵԿԻ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ, տնտ.գ.թ., պրոֆեսոր, ԵՊՀ 
ԼԻԼԻԹ ՎԱԶԳԵՆԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ, 
ՃՇՀԱՀ էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի հայցորդ 

ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌԵՎՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ 

Արդի ժամանակաշրջանում շուկայական տնտեսությունը բնութագրվում է մրցակցության 
խորացմամբ։ Վերջինս մի կողմից մարտահրավեր է առևտրային ընկերությունների համար, մյուս 
կողմից՝ նորարարությունների ներդնման,շարունակական բարելավման խթան,ինչպես նաև 
դեպի հաճախորդը կողմնորոշման ուղղորդիչ։ 

ՀՀ տնտեսության առավել մրցակցային ոլորտներից են ֆինանսական համակարգը, հեռա-
հաղորդակցությունը և զբոսաշրջությունը, որոնք բնորոշվում են շուկայի կենտրոնացվածության ցածր 
մակարդակով և մրցակիցների միջև հաճախորդակենտրոն պայքարով։ ՀՀ մրցակցային միջա-
վայրում գործող ընկերությունների գլխավոր մարտահրավերներից մեկը երկարաժամկետ հատվա-
ծում ընկերության մրցունակության ապահովումն է՝ որպես բիզնեսի անընդհատության երաշխիքի։ 

Ֆինանսական համակարգը, և, մասնավորապես,առևտրային բանկերը առավել զգայուն են 
բիզնեսի անընդհատության ապահովման խնդիրների նկատմամբ։ Դա պայմանավորված է նրանով, 
որ յուրաքանչյուր առևտրային բանկ,մտնելով պայմանագրային հարաբերության մեջ մեծ թվով 
հաճախորդների հետ, իր գործունեության անընդհատությունը դիտարկում է որպես հաճախորդ-
ների կողմից վստահության երաշխիք։  

Առավել կարևորելով բանկային հատվածում գործունեության անընդհատության ապահով-
ման մարտահրավերը՝ սույն հետազոտության շրջանակում ուսումնասիրվել է ռազմավարական 
կառավարման և նախագծերի կառավարման հայեցակարգերը և նրանց փոխազդեցությունները՝ 
որպես առևտրային բանկի ռազմավարական կառավարման արդյունավետության երաշխիք և 
գործունեության անընդհատության ապահովման գրավական։ 

Մրցունակությունը ՀՀ բանկային համակարգում 
Հայաստանի բանկային համակարգը ՀՀ տնտեսության առավել մրցակցային ոլորտներից է։ 

Սրա մասին են փաստում 2015 թվականի դեկտեմբերի 31-ի դրությամբ շուկայի կենտրոնաց-
վածության Հերֆինդահլ Հիրշմանի (HH) ինդեքսի հաշվարկները՝ որոշ բանկային ցուցանիշների 
գծով: Մասնավորապես, ակտիվների գծով HH ինդեքսը կազմում է 763.0, պարտավորությունների 
գծով՝ 795.4 (տե՛ս աղյուսակ 1), ինչը վկայում է ճյուղում մրցակցության բավարար մակարդակի 
առկայության մասին։  

Աղյուսակ 1  
Բանկային համակարգի կենտրոնացվածության ցուցանիշներ 

Ցուցանիշ 
Մեծություն 

(31.12.2015թ. 
դրությամբ) 

HH ինդեքսի չափման միջակայքի սահմանումները համաձայն ԱՄՆ 
արդարադատության դեպարտամենտի 

Ակտիվներ 763.0 

Վարկային ներդրումներ 808.1 
Պարտավորություններ 795.4 
ժամկետային ավանդներ 808.1 

 <1,000, ճյուղը մրցակցային է 
 1,000-1,800, ճյուղում առկա է թույլ կենտրոնացվածություն 
 >1,800, ճյուղում առկա է բարձր կենտրոնացվածություն 

HH ինդեքսի հաշվարկման բանաձև 
HH ինդեքս = (S1)2 + (S2)2 + (S3)2 + ... + (Sn)2, որտեղ Sn-ը i-րդ բանկի շուկայի մասնաբաժինն է ըստ տվյալ ցուցանիշի:1 
*Շուկայի կենտրոնացվածության Հերֆինդահլ Հիրշմանի ինդեքսի հաշվարկները կատարվել են հեղինակների 
կողմից՝ հիմք ընդունելով ՀՀ առևտրային բանկերի կողմից եռամսյակային հաճախականությամբ հրապարակվող 
ֆինանսական հաշվետվությունները։ 

                                                             
1 http://www.investopedia.com/terms/h/hhi.asp 
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Ինչպես երևում է, Հերֆինդահլ Հիրշմանի ինդեքսը մրցակցային ճյուղի դեպքում չի գերազան-
ցում 1,000-ը։ Աղյուսակում առկա բոլոր ցուցանիշները տատանվում են 0-ից 1,000 միջակայքում, 
ինչը վկայում է Հայաստանում բանկային ճյուղում մրցակցության առկայության մասին։ 

ՀՀ բանկային համակարգում առկա մրցակցությունը թույլ է տալիս ենթադրել, որ յուրա-
քանչյուր առևտրային բանկի գործունեության արդյունավետության չափման համար անհրա-
ժեշտ է գնահատել ոչ միայն շահութաբերության ներուժը, այլ նաև երկարաժամկետ հատվածում 
կայուն գործունեություն իրականացնելու նրա ունակությունը։ Մրցակցային միջավայրի մար-
տահրավերներին երկարաժամկետ հատվածում դիմակայելու առևտրային բանկի ունակու-
թյունը նրա՝ բիզնեսի անընդհատության (business continuity) ապահովման երաշխիքն է: Մաս-
նավորապես, եթե մակրոտնտեսագիտական տեսնակյունից այդ անընդհատությունը  կարևորվում 
է ֆինանսական համակարգի կայունության ապահովման տեսանկյունից, ապա միկրոտնտեսա-
գիտական առումով այն մրցակցային միջավայրում բանկի կայուն զարգացման գրավականն է:  

Կարևորելով բիզնեսի անընդհատության ապահովման խնդիրը՝ ուսումնասիրվել է ռազմա-
վարական կառավարման և նախագծերի կառավարման դերը և դրանց փոխազդեցությունները՝ 
առևտրային բանկերի գործունեության արդյունավետության բարձրացման համատեքստում։ 

Ռազմավարական կառավարման զարգացման ուղղությունները  
ՀՀ առևտրային բանկերում 

 ՀՀ բանկերում ռազմավարական կառավարման հիմնադրույթների կիրառումը բխում է մի 
շարք խնդիրներից՝ պայմանավորված ՀՀ կենտրոնական բանկի վերահսկողական քաղաքակա-
նությամբ, ինչպես նաև առևտրային բանկերի կողմից մշակված կորպորատիվ կառավարման 
քաղաքականություններով։ Այդ հիմնադրույթներն ունեն հետևյալ հիմքերը.  

ՀՀ ԿԲ իրավական կարգավորումը  
2003 թվականին ՀՀ կենտրոնական բանկի կողմից մշակվել է Հայաստանի Հանրապետու-

թյան տարածքում գործող բանկերի ռազմավարական զարգացման ծրագրերը ՀՀ կենտրոնական 
բանկ ներկայացման մասին կարգը, որով սահմանվում են բանկերի հեռանկարային զարգաց-
ման նպատակները, խնդիրները, մոտեցումները, ծրագրի ներկայացման հաճախականությունը և 
այլն։ Նշված փաստաթուղթը իրավական կարգավորման տեսանկյունից կարող է առավել 
կանոնակարգել ռազմավարական կառավարման գործընթացն առևտրային բանկերում՝ դրանով 
իսկ խթանելով բանկերի նպատակային զարգացումը։ 

Կորպորատիվ կառավարումը  
Առևտրային բանկերում ռազմավարական կառավարման անհրաժեշտությունը կարող է պայ-

մանավորվել գործադիր կառավարման մարմնի և բաժնետերերի խմբի տարանջատմամբ, այն է՝ 
կորպորատիվ կառավարման համակարգի ներդրմամբ։ Արդյունքում բանկը կառավարվում է ոչ 
թե մեկ կամ մի քանի բաժնետերերի կողմից, այլ ընտրված կառավարման մարմնի՝ բանկի վար-
չության կողմից։ Ուշադրության է արժանի այն հանգամանքը, որ բանկերը ՀՀ տնտեսությունում 
գործող այն սակավաթիվ առևտրային կազմակերպություններից են, որտեղ ընկերության սեփա-
կանատերերի և գործադիր կառավարման մարմինների տարանջատման արդյունքում զարգացել 
է կորպորատիվ կառավարման համակարգը։ Նշանակված գործադիր մարմնի առկայությունը 
ուղղորդում է առևտրային բանկի ղեկավարությանը՝ ընկերությունը կառավարել ոչ թե անձնա-
կան կամ ընտանեկան բիզնես մոդելով, այլ ապահովել կառավարման հաշվետվողականությունը 
բանկի բաժնետերերին և ներդրողներին։ 

Գործունեության երկարաժամկետ նպատակադրումը 
Առևտրային բանկերն իրենց նպատակները և գործունեության տեսլականը սահմանում են ոչ 

թե միամյա կամ երկամյա ժամանակային լագով, այլ առավել երկարաժամկետ հորիզոնով։ Վեր-
ջինս պայմանավորված է նրանով, որ բանկային գործունեության ճյուղ մուտք գործելը բավակա-
նին ռեսուրսատար է օրենսդրական պահանջներին բավարարելու, տեխնոլոգիական համապա-
տասխանության ապահովման, ինչպես նաև փոփոխվող շուկայական պայմաններին համապա-
տասխան բանկային ծառայություններ մշակելու և առաջարկելու տեսանկյունից։ Այդ պատճառով 
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ներդրողը, հաղթահարելով ճյուղի մուտքի նման արգելքները, սահմանում է այդ ճյուղում գոր-
ծունեության հնարավորինս երկարաժամկետ հորիզոն։  

Մրցակցային միջավայրը  
Մրցակցային միջավայրը ուղղորդում է յուրաքանչյուր ընկերության մշտապես ուսումնասի-

րել և հաշվի առնել մրցակիցների դիրքը շուկայում կարճաժամկետ և երկարաժամկետ առավե-
լությունների սահմանման նպատակով։ Այս տեսանկյունից ՀՀ բանկային ոլորտը բացառություն 
չէ։ Նշված իրավիճակում ռազմավարության մշակումը մրցակցությանը դիմակայելու և մրցա-
կիցներից տարբերվելու ամենակարճ ճանապարհն է։ Ինչպես Մայքլ Պորտերը նշել է իր «Ի՞նչ է 
ռազմավարությունը» հոդվածում, ռազմավարության էությունը ընկերության գործունեությունը 
մրցակիցներից տարբերվող ձևով իրականացնելն է։ Նույն հոդվածում նա նաև սահմանել է ընկե-
րության՝ մրցակցային միջավայրում գործելու պայմանը հետևյալ կերպ՝ «ընկերությունը կարող է 
գերազանցել իր մրցակիցներին, եթե այն կարող է սահմանել մի տարբերություն, որով կպաշտ-
պանվի իր մրցակիցներից»։1 

Կողմնորոշումը դեպի նորարարությունը  
Բանկային ոլորտը ՀՀ տնտեսության առավել նորարարական լուծումներ պահանջող ոլորտ-

ներից է։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ ճյուղը մատուցում է ստանդարտացված ծառայու-
թյուններ, իսկ նորարարության կիրառումը թույլ է տալիս ընկերությանը տարբերվել ապրանքա-
յին ռազմավարությամբ և գործարար գործընթացների օպտիմալացմամբ։ Կողմնորոշումը դեպի 
նորարարությունը ընկերության մրցակցային առավելության ապահովման երաշխիք է։ Ճյուղում 
մրցակցության բարձր մակարդակը վտանգում է ճյուղի շահութաբերությունը, և ծառայություն-
ների մատչելիության բարձրացումը բանկի տեսանկյունից կարող է ունենալ բացառապես 
կարճաժամկետ բնույթ։  

Որակի կառավարումը 
Որակի կառավարման անհրաժեշտությոնը բխում է առևտրային բանկի՝ հաճախորդակենտ-

րոն քաղաքականությունից։ Ինչպես սահմանվում է ISO 9000 որակի կառավարման ստանդարտի 
կիրառման սկզբունքներում, «ընկերությունները կախված են իրենց հաճախորդներից. նրանք 
պետք է բացահայտեն իրենց հաճախորդների ներկա և ապագա կարիքները, հաճախորդների 
պահանջները, և ձգտեն գերազանցել հաճախորդների սպասումները։ Այս մոտեցման կիրառումը 
թույլ կտա ընկերությանը մեծացնել իր եկամուտները և շուկայի մասնաբաժինը շուկայի փոփո-
խություններին արագ և ճկուն արձագանքելու միջոցով, մեծացնել ընկերության ռեսուրսների 
կիրառման արդյունավետությունը, հաճախորդների հավատարմությունը»։2 

Որակի կառավարումը ժամանակակից առևտրային բանկի սկզբունքային մարտահրա-
վերներից է, որին կարելի է դիմակայել բանկի ռազմավարության իրագործման ճանապարհով։  

Նախագծերի կառավարման զարգացման ուղղությունները ՀՀ առևտրային բանկերում 
Բանկային համակարգում և, մասնավորապես, հայաստանյան բանկերում նախագծերի կա-

ռավարման հայեցակարգերի կիրառումը ունի հետևյալ հիմքերը․ 
Գործընթացային մոտեցումը 
Գործընթացային մոտեցման կիրառումը են-

թադրում է չորս կայուն քայլերի իրականացում 
ընկերության յուրաքանչյուր միավորում, այն է՝ 
պլանավորել (plan), իրագործել (do), ստուգել (check), 
բարելավել (act): Նշված քայլային հաջորդակա-
նությունն առավել հայտնի է «Դեմինգի շրջան» 
(Deming Cycle) անվանումով, որի նպատակն է 
ապահովել որակի շարունակական բարելավումը։ 
Համաձայն այս մոտեցման, ընկերությունում, և 

                                                             
1  Michael E. Porter, “What is Strategy?”, Harvard Business Review, November-December 1996, page 61-78 
2  http://www.iso.org/iso/qmp_2012.pdf 

Գծանկար 1. Դեմինգի շրջան 
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տվյալ պարագայում առևտրային բանկում, առկա յուրաքանչյուր գործարար գործընթացի նկատ-
մամբ հնարավոր է կիրառել Դեմինգի շրջանը՝ ապահովելով շարունակական բարելավումը։  

Մեծաքանակ տվյալների (Big Data) ուսումնասիրմամբ կառավարչական որոշումների կայա-
ցումը 

Վերջին տարիներին բավականին արդյունավետ է դարձել «Big Data»-ի կիրառումը կառա-
վարչական որոշումներ կայացնելիս։ Այն պայմանավորված է կյանքի տարբեր իրավիճակ-
ներում, այդ թվում նաև գործարար միջավայրում ահռելի քանակությամբ չիրացված տվյալների 
կուտակմամբ, որոնք հատուկ մշակված վերլուծական գործիքների միջոցով կարողանում են 
վերհանել իրավիճակային խնդիրները թվային տեսքով և ապահովել բիզնեսի տեսանելիությունը 
(visualization)։Յուրաքանչյուր խնդրի լուծմանն ուղղված նախագիծ առևտրային բանկում 
հիմնվում է որոշակի տվյալների վերլուծության վրա։ Ուստի «Big Data»-ի կատարելագործված 
գործիքների կիրառումը թույլ կտա առավել արժանահավատ տեղեկատվություն կիրառել 
կառավարչական որոշումներ կայացնելիս։ 

Առևտրային բանկում «Big Data»-ի կիրառումը ունի կառավարչական որոշումների վրա 
ազդելու բավականին մեծ ներուժ, քանի որ գործունեության բնույթով պայմանավորված` բանկի 
տեղեկատվական բազաներում կուտակվում են ահռելի քանակությամբ տվյալներ հաճա-
խորդների վերաբերյալ։ Այդ տվյալների վերլուծությունը և նպատակային կիրառումը կարող է 
էապես անդրադառնալ բանկի գործառնական և ռազմավարական կառավարման որակի վրա։ 
Միևնույն ժամանակ կողմից «Big Data»-ի կիրառումը պահանջում է նախագծային մոտեցման 
կիրառում, քանի որ յուրաքանչյուր վերլուծության հիմքում դրվում է որևէ խնդրի լուծումը՝ 
որպես վերջնական նպատակի։ 

Կազմակերպական կառուցվածքը 
Ուսումնասիրելով ՀՀ առևտրային բանկերի կազմակերպական կառուցվածքը՝ պարզ է 

դառնում, որ նրանք հիմնականում մշակված են գործառութային (ֆունկցիոնալ) մոդելին համա-
պատասխան։ Դա պայմանավորված է նրանով, որ որքան էլ ընկերությունն ապրի դինամիկ 
փոփոխությունների ժամանակաշրջան, երկարաժամկետ հատվածում այն հակված է պատաս-
խանատվությունների և հաշվետվողականության գործառութային բաշխմանը, որի արդյունքում 
ֆունկցիոնալ կազմակերպական կառուցվածքները համարվում են առավել կիրառական։ Սա-
կայն, պայմանավորված ընկերության, և տվյալ պարագայում առևտրային բանկի զարգացման 
փուլով (աճի փուլ, կայուն առաջատարի դիրքի ապահովման փուլ, պահպանողական աճի փուլ, 
անկման փուլ և այլն)՝ կազմակերպությունում կարող են ձևավորվել ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբեր՝ 
առաջադրված խնդիրների առավել օպտիմալ լուծման նպատակով։ Նշված խմբերն ուղղորդում 
են ընկերությանն առաջադրանքներն իրականացնել նախագծային մոտեցման (project-based 
approach) կիրառմամբ, որի արդյունքում խախտվում է ընկերության կազմակերպական կառուց-
վածքին համապատասխան հաշվետվողականությունը։ Սակայն, մյուս կողմից նախագծային 
մեթոդի կիրառմամբ առաջադրված խնդիրները լուծվում են առավել սահուն և օպտիմալ եղանա-
կով։ Նշված իրավիճակում յուրաքանչյուր խնդիր կամ առաջադրանք դիտարկվում է որպես 
առանձին նախագիծ՝ պայմանավորված այն նպատակով, որն իրագործվելու է տվյալ առաջադ-
րանքը կատարելիս։ 

Վերոնշյալ թվարկած երեք գործոնների առկայությունը, այն է՝ գործընթացային մոտեցումը, 
«Big Data»-ի կիրառումը, կազմակերպական կառուցվածքը,ստեղծում են նոր հնարավորություն-
ներ առևտրային բանկերում սահմանված նպատակները նախագծային մեթոդով իրագործելու 
համար։  
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Նախագծի մեկնարկ՝  
ռազմավարության մշակում 

Ռազմավարության 
իրագործում 

Ռազմավարության 
իրագործման հսկողություն 

Նախագծի ավարտ՝ 
ռազմավարական 

կառավարման որակի 
գնահատում 

Նպատակների 
վերանայում, 
անհրաժեշտ 

փոփոխությունն
երի կատարում 

Ռազմավարության մշակումը և իրագործումը․ նախագծային մոտեցում 

Բիզնեսի կառավարման արդի մոտեցումներում զուգահեռաբար կարևորելով ռազմավարական 
կառավարման և նախագծերի կառավարման հայեցակարգերը՝ առաջարկվում է առևտրային 
բանկերում կիրառել նշված երկու հայեցակարգերի համախմբված մոդելը, մասնավորապես՝ 
ինտեգրել նախագծերի կառա-
վարման համակարգը բանկի 

ռազմավարական կառավարման 
համակարգին՝ այդպիսով ապա-
հովելով բանկի ռազմավարա-
կան հաղորդակցումը բոլոր կազ-
մակերպական մակարդակնե-
րում։ Ռազմավարական կառա-
վարման գործընթացը դիտար-
կելով որպես մեկ նախագիծ՝ 
առևտրային բանկը կարող է խու-
սափել ռազմավարության իրա-
գործման այն ձախողումներից, 
որոնք պայմանավորված են ռազ-
մավարական ծրագրի թերի հա-
ղորդակցմամբ և ռազմավարա-
կան կառավարման շրջափուլերի 
(փուլերի) միջև կապի խափան-
մամբ։ Ռազմավարական կառավարման շրջափուլերն են՝ ռազմավարական ծրագրի մշակումը, 
ռազմավարական ծրագրի իրագործումը, ռազմավարական ծրագրի իրագործման հսկողության 
ապահովումը, ռազմավարական կառավարման որակի գնահատումը։ Նշված չորս շրջափուլերի 
միջև կապը հնարավոր է ապահովել նախագծային մեթոդի կիրառման շնորհիվ։ 

Ռազմավարական ծրագրի մշակման փուլը 
Այս փուլի գլխավոր խնդիրը բանկի ռազմավարության մշակումն է, իսկ գլխավոր արդյունքը՝ 

ռազմավարական ծրագիրը՝ որպես մեկ ամփոփ գլխավոր փաստաթուղթ։ Բանկի ռազմա-
վարության մշակումը առաջարկվում է իրականացնել վարից վեր(Bottom-Up) և վերից վար (Top-
Down) մեթոդների համադրմամբ։ Ընդ որում «վարից վեր» սկզբունքի կիրառման դեպքում առաջ-
նահերթությունը տրվում է բանկի զարգացման ներուժի սահմանմանը արտաքին գործոնների 
ազդեցության պայմաններում, իսկ «վերից վար» սկզբունքի կիրառման դեպքում՝ բաժնետերերի 
սպասումներին։ Համադրելով այս երկու մեթոդները՝ հնարավոր է ստանալ բանկի՝ իրագործման 
տեսանկյունից առավել օպտիմալ ռազմավարությունը։  

«Bottom-Up» մեթոդի կիրառման դեպքում բանկի ռազմավարությունը մշակվում է բոլոր 
բիզնես միավորների (տարածքային և կառուցվածքային ստորաբաժանումներ, բիզնես ուղղութ-
յուններ և այլն) ռազմավարական նպատակների համադրմամբ։ Մեթոդի առավելությունը կայա-
նում է նրանում, որ յուրաքանչյուր բիզնես միավոր ստանում է հնարավորություն սահմանել 
սեփական բարելավման և աճի ուղիները, որի արդյունքում հնարավոր է դառնում գնահատել 
յուրաքանչյուր բիզնես միավորի աճի առավելագույն ներուժը՝ ռազմավարական նպատակները 
սահմանելով այդ ներուժին համապատասխան։ Նշված մեթոդի մեկ այլ կարևոր առավելությունն 
այն է, որ ծրագրավորելիս հնարավոր է գնահատել մակրոմիջավայրի ազդեցությունը և ապագա 
սպասումները։ Այնուհանդերձ, մեթոդը զերծ չէ թերություններից, մասնավորապես առկա է 
առևտրային բանկի ներքին միջավայրում մի քանի բիզնես ուղղությունների նպատակների՝ միմ-
յանց, ինչպես նաև բանկի բարձրագույն ղեկավարության սպասումներին հակասելու վտանգը։  

Գծանկար2 
Ռազմավարական կառավարման շրջափուլերն առևտրային բանկում 
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Գծանկար 3. 
Ռազմավարության մշակման մոտեցումներ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 «Top-Down» մեթոդի կիրառման դեպքում ռազմավարության մշակման հիմքում դրվում է 
բանկի ղեկավարության և բաժնետերերի տեսլականը։ Առավելությունը կայանում է նրանում, որ 
այլևս վերանում է ղեկավարության հետ համաձայնեցնելու անհրաժեշտությունը,սակայն մյուս 
կողմից ղեկավարության սպասումները կարող են տվյալ ժամանակաշրջանի համար մեծ մար-
տահրավեր լինել։ Այս մեթոդը կարող  հանգեցնել անգամ համապատասխան ներուժի բացակա-
յությանը։ 

Քանի որ նշված երկու մեթոդներն ունեն բավականին շատ և առավելություններ, և թերու-
թյուններ, առաջարկվում է բանկի ռազմավարական պլանավորումն իրականացնել երկու մեթոդ-
ների համադրմամբ։ Արդյունքում կարող է ստացվել մի իրավիճակ, երբ մեթոդներից յուրաքանչ-
յուրի դեպքում կսահմանվեն միմյանցից բավականին տարբերվող ուղղություններ և թիրախներ։ 
Այս դեպքում լավագույն լուծումը որևէ միջանկյալ թիրախի սահմանումն է։ Այն դեպքում, երբ 
երկու մեթոդներով մշակված ռազմավարությունները նույնական են, ապա դա նշանակում է, որ 
առևտրային բանկի թե ստորին,թե վերին օղակներն ունեն միանման գնահատական և սպա-
սումներ բանկի զարգացման ներուժի և հնարավորությունների վերաբերյալ։ Արդյունքում ռազ-
մավարության իրագործումը դառնում է առավել իրատեսական։ 

Ռազմավարական ծրագրի իրագործման փուլը 
Ռազմավարական ծրագրի իրագործման գործընթացն արդյունավետ դարձնելու նպատակով 

առաջարկվում է մշակել ռազմավարական կառավարման ուղեցույցներ, որոնց միջոցով հնարա-
վոր կլինի ապահովել ռազմավարության անխափան հաղորդակցումը ըստ թիրախային խմբերի։ 
Ռազմավարական կառավարման ուղեցույցը մի փաստաթուղթ է, որն ըստ տարանջատված 
թիրախային խմբերի(տես՝ աղյուսակ 2) հակիրճ ներկայացնում է ընկերության գործունեության 
ռազմավարական ուղղությունները և տվյալ թիրախային խմբի մասնակցության ուղիները ըն-
կերության ռազմավարության իրականացման գործընթացին։ Ռազմավարական կառավարման 
ուղեցույցի գլխավոր և վերջնական նպատակն է՝ ապահովել բանկի ռազմավարության իրագործ-
ման ճիշտ հաղորդակցումը, ինչպես նաև բանկի յուրաքանչյուր աշխատակցի համար մատչելի 
դարձնել բանկի ռազմավարության իրագործման գործընթացին իր մասնակցության չափը։ 
Աշխատակիցների թիրախային խմբերը տարանջատելիս պետք է առաջնորդվել այն պայմանով, 
թե տեղեկատվության ինչպիսի հասանելիություն պետք է ապահովել տվյալ աշխատակցի հա-
մար՝ ռազմավարական ծրագրի շրջանակներում։ Ուստի, առաջարկվում է սահմանել հետևյալ 
թիրախային խմբերը. 
 բանկի բոլոր աշխատակիցներ 

«Top-Down» մոտեցում «Bottom-up»մոտեցում 
Ռազմավարական նպատակներ Ռազմավարական նպատակներ 

Գործառնական կառավարում Գործառնական կառավարում 
 Ընկերության առաքելության և տեսլա-

կանի սահմանում բարձրագույն ղեկա-
վարության կողմից։ 

 Ընկերության ռազմավարության սահմա-
նում բարձրագույն ղեկավարության կողմից։ 

 Ռազմավարության կասկադավորում ըն-
կերության կառուցվածքային և տարած-
քային ստորաբաժնումների ուղղությամբ։ 

 Ընկերության ռազմավարության համա-
խմբում և միասնական ռազմավարության 
ձևավորում։ 

 Ընկերության տարածքային և կառուց-
վածքային ստորաբաժանումների կողմից 
ռազմավարական զարգացման ուղղութ-
յունների սահմանում։ 

 Ընկերության առաքելության և տեսլա-
կանի սահմանում բարձրագույն ղեկավա-
րության կողմից։ 
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 բանկային ծառայությունների (պրոդուկտների) վաճառքի գործընթացում ներգրավված աշ-
խատակիցներ 

 բանկային ծառայությունների (պրոդուկտների) վաճառքի գործընթացին չմասնակցող կա-
ռուցվածքային ստորաբաժանումների աշխատակիցներ 

 միջին օղակի ղեկավարներ 
 բարձրագույն ղեկավարություն (բանկի վարչություն) 
 բարձրագույն ղեկավարություն (խորհուրդ)։ 

Նշված խմբավորման նպատակն է՝ սահմանել յուրաքանչյուր թիրախային խմբին հասանելի 
տեղեկատվության միջակայքերը, ովքեր և հանդիսանում են ռազմավարական ծրագրի իրա-
գործողները։Բանկի յուրաքանչյուր թիրախային խմբին հասանելի ռազմավարական տեղեկատ-
վությունը ներկայացված է աղյուսակ 2-ում։ 

Աղյուսակ2 
Ռազմավարական կառավարման ուղեցույցի թիրախային խմբեր 

N Թիրախային խումբ Ռազմավարական կառավարման ուղեցույցում առկա տեղեկատվություն 

1.  բանկի բոլոր աշխատակիցներ 

 բանկի առաքելությունը, տեսլականը, ռազմավարական նպատակները 
 բանկի դիրքը բանկային համակարգում 
 բանկի մրցակցային առավելությունները 
 բանկի գործունեության ուղղությունները պլանային ժամանակա-

շրջանում 

2.  

բանկային ծառայությունների 
(պրոդուկտների) վաճառքի 
գործընթացում ներգրավված 
աշխատակիցներ 

 սույն աղյուսակի 1-ին կետով սահմանված տեղեկատվությունը 
 յուրաքանչյուր աշխատակցի գծով սահմանված վաճառքի ծավալի 

պլանային ցուցանիշները 

3.  

բանկային ծառայությունների 
(պրոդուկտների) վաճառքի 
գործընթացին չմասնակցող 
կառուցվածքային ստորաբա-
ժանումների աշխատակիցներ 

 սույն աղյուսակի 1-ին կետով սահմանված տեղեկատվությունը  
 բանկի բիզնես ուղղությունների միջնաժամկետ ծրագրերը 

4.  միջին օղակի ղեկավարներ 
 սույն աղյուսակի 1-ին կետով սահմանված տեղեկատվությունը 
 բանկի բիզնես ուղղությունների միջնաժամկետ ծրագրերը 
 բանկի տարածքային ստորաբաժանումների միջնաժամկետ ծրագրերը 

5.  
բարձրագույն 
ղեկավարություն  
(բանկի վարչություն) 

 սույն աղյուսակի 4-րդ կետով սահմանված տեղեկատվությունը  
 բանկի ֆինանսական ցուցանիշները պլանավորվող յուրաքանյուր 

տարվա համար 

6.  
բարձրագույն 
ղեկավարություն  
(բանկի խորհուրդ) 

 սույն աղյուսակի 1-ին կետով սահմանված տեղեկատվությունը բանկի 
գործունեության ուղղությունները պլանային ժամանակաշրջանում 

 բանկի ֆինանսական ցուցանիշներ պլաավորվող ժամանակաշրջանի 
համար 

 
Ռազմավարական ուղեցույցների տրամադրմանը հաջորդում է գործառնական մակար-

դակում ռազմավարության իրագործումը՝ բանկի բոլոր աշխատակիցների կողմից: Արդյունքում 
ռազմավարական կառավարման ուղեցույցների միջոցով ապահովվում է Բանկի ռազմավարու-
թյան հաղորդակցումը բոլոր օղակների միջև։ 

Ռազմավարական ծրագրի իրագործման հսկողության փուլը 
Այս փուլի գլխավոր խնդիրը ռազմավարական ծրագրի իրագործման ընթացքի անփախա-

նության ապահովումն է։ Այս գործառույթը պետք է իրականացնել ինչպես մոնիթորինգի եղա-
նակով, այնպես էլ ուղղորդելով ռազմավարության իրագործմանը մասնակցող աշխատակից-
ներին։ Առևտրային բանկում գործառնական որոշումները չպետք է հակասեն ռազմավարու-
թյանը։ Այնուհանդերձ ընկերության ռազմավարության թերի ընկալումը կարող էհանգեցնել 
բանկի ռազմավարությանը հակասող գործառնական որոշումների կայացմանը։ Շատ կարևոր է 
նաև բանկի ղեկավարության պատշաճ իրազեկումը ռազմավարության իրագործման գործըն-
թացի և արդյունքների մասին։Նման իրավիճակում լավագույն գործիքներ կարող են ծառայել 
հաշվետվական ձևերը, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի համադրել պլանային և փաստացի ցու-
ցանիշները, ինչպես նաև առաջադրված որակական խնդիրների կատարողականը։ Հաշվետ-
վությունների ներկայացման օպտիմալ հաճախականությունը եռամսյակայինն է, սակայն դա չի 
հակասում ամենօրյա հսկողության իրականացմանը։ Հսկողության փուլում կարող են նաև վերա-
նայվել ռազմավարական նպատակները՝ պայմանավորված արտաքին միջավայրի փոփոխու-
թյուններով։   
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Ռազմավարական կառավարման որակի գնահատման փուլը 
Այս փուլում տրվում է բանկի ռազմավարական կառավարման գործընթացի գնահատա-

կանը` որպես մեկ նախագծի, որի վերջնական արդյունքը ռազմավարության իրագործումն է: 
Որակի գնահատման նպատակով կարող են սահմանվել նաև անանուն հարցումներ տարբեր 
թիրախային խմբերի մասնակցությամբ։ Հարցման նպատակն է պարզել, թե յուրաքանչյուր թիրա-
խային խումբ որքանհետևողական է վերաբերվել բանկի ռազմավարական նպատակներին և իր 
մասնակցությանը այդ նպատակների իրագործմանը:  

Ռազմավարական կառավարման արդյունավետության բարձրացման  
ուղիները ՀՀ առևտրային բանկերում 

Ամփոփելով՝ ռազմավարական կառավարման և նախագծերի կառավարման համակարգերի 
փոխազդեցության արդյունքում ակնկալվում է ապահովել հետևյալ հեռանկարների իրագործումը. 

Ապահովել ռազմավարական ծրագրի` որպես մեկ նախագծի իրագործումը 
Ռազմավարական կառավարման գործընթացը դիտարկելով որպես տվյալ ժամանակա-

շրջանի նախագիծ՝ ընկերությանը, և տվյալ պարագայում՝ առևտրային բանկին, հնարավորու-
թյուն է ընձեռվում նախագծի գլխավոր նպատակները նույնացնել ռազմավարական նպատակ-
ների հետ, և հետևաբար, նախագիծը համարվում է ավարտվածսահմանված թիրախներն իրա-
գործելիս։ Նախագծային մոտեցման դեպքում հնարավոր է դառնում ռազմավարական ծրագիրը 
հավասարակշռել առևտրային բանկում առկա և նախագծերի կառավարման տեսանկյունից 
սահմանված սահմանափակումների հետ, այն է՝ շրջանակը (scope), ժամանակը(time), արժեքը 
(cost), որակը (quality), մարդկային ռեսուրսները (HR), հաղորդակցումը (communication), ռիսկը 
(risk), գնումները (procurement), նախագծի ինեգրումը (project integration): 

Դարձնել ռազմավարական կառավարման գործընթացնառավել տեսանելի 
Նախագծային մեթոդի կիրառման արդյունքում կապ է հաստատվում գործառնական մա-

կարդակում կայացրած յուրաքանչյուր որոշման և ռազմավարական նպատակների միջև։ Ար-
դյունքում ռազմավարական կառավարումը դառնում է առավել տեսանելի գործընթաց, և 
ամենօրյա պարբերականությամբ հնարավոր է դառնում գնահատել, թե որքանով է յուրա-
քանչյուր կարճաժամկետ ժամանակային միջակայքում (շաբաթ, ամիս) ստեղծված հավելյալ 
արժեքը նպաստում ռազմավարության իրագործմանը։ 

Ապահովել բանկի յուրաքանչյուր աշխատակցի մասնակցությունը բանկի ռազմավարու-
թյան իրագործմանը 

Ռազմավարական կառավարման ուղեցույցները կարող են ծառայել ուղղորդող գործիք 
առևտրային բանկի յուրաքանչյուր աշխատակցի համար՝ սահմանելով նրանց պատասխանատ-
վությունների շրջանակը ռազմավարության իրականացման գործընթացում։ Ռազմավարական 
կառավարման ուղեցույցները պետք էներառեն բանկի բոլոր աշխատակիցներին: Ռազմավարա-
կան կառավարման ուղեցույցից որևէ աշխատակցի(կամ տվյալ աշխատակցին համապատաս-
խան թիրախային խմբի) բացակայությունը կարող է վկայել այն մասին, որ տվյալ աշխատակցի 
գործառույթները չեն ստեղծում արժեք գործառնական մակարդակում։  

Ապահովել հետադարձ կապըմրցակցային միջավայրի փոփոխությունների նկատմամբ 
Ի տարբերություն առևտրային բանկի ներքին միջավայրում ի հայտ եկող խնդիրների, 

մրցակցային միջավայրի փոփոխությունները չեն կարող կառավարվել կամ վերահսկվել մեկ 
առևտրային բանկի կողմից։Հետևաբար, նման իրավիճակում անհրաժեշտ է այնպիսի գործիք-
ների կիրառումը, որոնք կարող են գործառնական մակարդակում իրականացնել ռազմավարա-
կան նպատակներն այն պարագայում, երբ մրցակցային միջավայրում ի հայտ են գալիս նոր 
մարտահրավերներ։ 

Ապահովել բանկի գործառնական կառավարման անընդհատությունը 
Ինչպես առևտրային բանկի, այնպես և ցանկացած այլ տեսակի առևտրային կազմակերպու-

թյան արդի մարտահրավերներից մեկը բիզնեսի անընդհատության ապահովումն է։ Ինտեգրելով 
ռազմավարական կառավարման համակարգը նախագծերի կառավարման համակարգին՝ ընկե-
րությունը ստանում է գործառնական մակարդակում ռազմավարության իրագործման և այդ 
իրագործման հսկողության հնարավորություն, ինչը թույլ է տալիս խուսափել բիզնեսի խափա-
նումներից և ապահովել նրա անընդհատությունը։ Ռազմավարական կառավարման ուղեցույցը, 
ծառայելով որպես առևտրային բանկի ռազմավարության հաղորդակցման գործիք, ճիշտ պահին 
և ըստ անհրաժեշտության միջամտում է գործառնական կառավարման մակարդակում այն 
ժամանակ, երբ ընկերությունը բախվում է անընդհատության ապահովման խնդրին։ 
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ՌԱԶՄԱՎԱՐԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ և ՆԱԽԱԳԾԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԱՌևՏՐԱՅԻՆ ԲԱՆԿԵՐՈՒՄ 

 
ԱՄԱԼՅԱ ՍԱՐԻԲԵԿԻ ՍԱՐԻԲԵԿՅԱՆ, տնտ.գ.թ., պրոֆեսոր, ԵՊՀ 
ԼԻԼԻԹ ՎԱԶԳԵՆԻ ՊՈՂՈՍՅԱՆ, ՃՇՀԱՀ էկոնոմիկայի, իրավունքի և կառավարման ամբիոնի հայցորդ 
  

Սույն հետազոտության շրջանակներում ուսումնասիրվել է ՀՀ առևտրային բանկերի ռազմավարա-
կան կառավարման արդյունավետության բարձրացման խնդիրները: Այդ համատեքստում քննարկվելեն 
ռազմավարական կառավարման և նախագծերի կառավարման փոխազդեցությունները: Բացահայտվել է, 
որ ռազմավարական կառավարման՝ նախագծային մեթոդով իրականացումը հնարավորություն կտառազ-
մավարական կառավարման գործընթացը դարձնել առավել տեսանելի ևապահովել ռազմավարական 
ծրագրի` որպես մեկ նախագծի իրագործումը:Միաժամանակ, նախագծային մեթոդի կիրառմամբ հնարա-
վոր կլինի ապահովելյուրաքանչյուր աշխատակցի մասնակցությունը ռազմավարության իրագործմանը, 
հետադարձ կապը մրցակցային միջավայրի փոփոխություններին, ինչպես նաև գործառնական կառավար-
ման անընդհատությունը։ 

 

Բանալի բառեր. առևտրային բանկեր, ռազմավարություն, նախագիծ,մրցունակություն, ռազմավարական կառա-
վարման ուղեցույց, որակի կառավարում, մեծաքանակ տվյալներ, բիզնեսի անընդհատություն 
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Aннотация 

В рамках данной работы рассмотрены проблемы повышения эффективности стратегического управления в 
коммерческих банках РА. В этом контексте обсуждены вопросы взаимодействия стратегического управления и 
управления проектами. Выявлено, что реализация стратегического управления проектным методом позволит 
процесс стратегического управления сделать максимально обозримым и обеспечить реализацию стратегичес
кой программы в качестве одного проекта. 

Одновременно, применение проектного метода позволит обеспечить вовлеченность каждого работника в 
процесс реализации стратегии, обратную связь по отношению к изменениям конкурентной среды, а также 
непрерывность операционного управления. 

 

Ключевые слова: коммерческие банки, стратегия, проект, конкурентоспособность, руководство по стратегическому 
управлению, управление качеством, многочисленные данные, непрерывность бизнеса. 
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Abstract 

The research touches upon the problems of strategic management performance in commercial banks of the 
Republic of Armenia. For that reason, interrelationship between strategic management and project management is 
reviewed. It is concluded, that projectbased implementation of strategic management will empower strategic 
management process to become more visible and ensure the strategy realization as a single project. Moreover, the 
projectbased approach shall ensure the following targets, i.e. enrollment of all employees in strategy realization 
process, ontime feedback to competitive environment dynamics, as well as the business continuity on operational level. 
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