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ԱՌԱՋԱԲԱՆ
Ֆինանսական կայունությունը եվրոպական համալսարանների գլխավոր մար
տահրավերներից մեկն է, իսկ սույն ծրագրի զեկույցնայս թեմայի շուրջ ԵՀԱի
աշխատանքայինօրակարգիևսմեկհանգրվանը:Չնայածնրան,որհամալսա
րաններըպետքէավելիլավիմանանիրենցմիջոցառումներիբոլործախսերըև
պետքէպահպանենդիվերսիֆիկացվածեկամուտներիողջամիտկառուցվածքը,
այդուհանդերձպարզէ,որանհնարէհասնելֆինանսականկայունության՝առանց
կայունևբավարարպետականֆինանսավորման:

ԵՀԴԵՀծրագիրըտրամադրում է եվրոպականհամալսարաններումեկամուտնե
րիդիվերսիֆիկացմանիրավիճակիվերլուծություն,ինչպեսնաևբացահայտում
եկամուտների հաջող դիվերսիֆիկացման զարգացմանը խոչընդոտող ներքին

ևարտաքինարգելքները:Ծրագիրըբացահայտում էայն լավագույնևփոխանցելիպրակտիկաները,
որոնք կարող են բարելավել համալսարաններիպայմաններըև օգնել, որպեսզի նրանք կարողանան
ռազմավարությունկիրառելայսոլորտում:

Ներկայումս Եվրոպայի ողջ տարածքում բարձրագույն կրթության համար բյուջեների ծախսման վրա
կտրուկճնշումներըսույնզեկույցըդարձնումենհամալսարաններիմիջոցառումներըֆինանսավորելու
վերաբերյալ շարունակական բանավեճերին նպաստողև ճիշտ ժամանակին հրատարակվող զեկույց՝
մասնավորապեսդիտարկելովհավելյալեկամտիաղբյուրներիհնարավորությունը:

Հատկանշականէ,ործրագրումբացահայտվումէ,որեկամուտներիդիվերսիֆիկացմանընպաստելու
գործումմեծդերենխաղումպետականմարմինները՝ստեղծելովճիշտկառուցվածքիստեղծմանհա
մարպայմաններ,վերացնելովարգելքներըևսահմանելովճիշտդրդապատճառները:Ճիշտպայման
ներստեղծելուհամարամենակարևորգործողություններնենհամալսարաններինանկախությունտալը,
պետականևհամաեվրոպականմակարդակներումֆինանսավորմանպարզեցումըևշարժվելովդեպի
ծախսերիամբողջականհաշվարկմանհիմքովֆինանսավորմանը:

Ֆինանսավորմանհամապատասխանեցվածսխեմաները՝որպեսֆինանսավորմանխթաններկարողեն
շատկարևորդերխաղալ,որպեսզիավելանաբարձրագույնկրթությանոլորտումմասնավորներդրում
ների թիվը, բայց դրանքդեռևս շատ չեն կիրառվում: Հուսով ենք, որ սույն զեկույցում ներկայացված
լավագույնպրակտիկաներիօրինակներըքաղաքականություն մշակողներին կխրախուսեն ստեղծելու
նմանսխեմաներ:

Ուսումնասիրությունըցույցէտալիս,որհաջողդիվերսիֆիկացմանռազմավարությունիրականացնելու
գործումէապեսկարևորենառաջնորդությունըևկառավարումը,ինչպեսնաևկոչէարվումաջակցելայս
ոլորտներիզարգացմանը:

Վերջապես,կցանկանայիշնորհակալությունհայտնելսույնծրագրիգործընկերներին,ինչպեսնաևայն
բոլորհամալսարաններին,որոնքժամանակգտանևջանքերչխնայեցին՝անհրաժեշտտեղեկություններ
տրամադրելուևսեփականփորձովկիսվելուհամար:

Հույսունենքշարունակելուեվրոպականհամալսարաններիֆինանսականկայունությանուղղությամբ
տարվողաշխատանքներինցուցաբերվողաջակցությունը,որոնքկոչվածեննպաստելուդրանցնպա
տակներիիրականացմաննուհասարակությանմեջավելիմեծդերխաղալուն:

Ե ՀԱ նա խա գահ, 
պրոֆեսորԺան-ՄարկՌափփ
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ԵՐԱԽՏԻՔԻ ԽՈՍՔ
Սույնհաշվետվությանմեջներկայացվածվերլուծությունըևառաջարկություններըհիմնվածենբարդ
հարցաշարերի,աշխատաժողովների,համաժողովներիևայցելություններիմիջոցովհավաքվածբազ
մաբովանդակտվյալներիվրա:ԵՀԱըխորապեսշնորհակալէհամալսարաններիայնաշխատակիցնե
րին,ովքերհամաձայնելենիրենցլումաններդնելայսծրագրին,մասնավորապեսնրանց,ովքերլրաց
րելենհարցաթերթերըևայցերիժամանակհյուրընկալելմեզ:Դամեզօգնեցհավաքելշատկարևորև
որակյալտեղեկություններ:

Շնորհակալենքծրագրիգործընկերներին,մասնավորապեսԵվրոպայումհամալսարաններիկառավար
մանևղեկավարմանցանցիղեկավարներին(ԵՀԿՂՑ),Բարձրագույնկրթությանոլորտումհետազոտու
թյուններիևպլանավորմանբավարականպետականինստիտուտինևԲոլոնիայիհամալսարանին՝այս
գործումԵՀԱինմիանալուևերկամյածրագրիընթացքումիրենցշարունակականաջակցությանհամար:

ԵՀԱըցանկանումէշնորհակալությունհայտնելղեկավարողկոմիտեիանդամներին՝ԵՀԴԵԴիծրագրին1 
իրենցժամանակնուփորձընվիրելուհամար:Որպեսթիմիանդամ՝իրենցտեսակետներնանգնահատելի
էինևօգնեցինլուծելայսծրագրիբարդությանհետկապվածխնդիրը,ինչպեսնաևիրենցերկրներում
բացահայտելգլխավորխնդիրներըևիրականացնելայցելություններ:Ծրագրիիրականացմանսկզբից
հաջողությանհասնելուհամարկարևորգործոններդարձանվերլուծություններիևեզրակացություննե
րիպատրաստմանընթացքումիրենցոգևորությունը,հանձնառությունըևքննադատությունները:

ՄենքհատկապեսշնորհակալենքղեկավարողկոմիտեինախագահԻանԿրեագին՝այսծրագրինիրյու
րահատուկհանձնառության,աշխատաժողովները,միշարքայցելություններիևամփոփիչհամաժողովը
հաջողությամբանցկացնելու,սույնհաշվետվությաննախագծերումիրանգնահատելիդիտարկումների,
ինչպեսնաևայսբարդծրագրիիրականացմանընթացքումհոգովաշխատելուհամար:

Հաշվետվությանհամահեղինակներից էնորաԲեննեթուրՊրուվոնը հատուկ երախտիքի էարժանի, ով
կանգնածէԵՀԴԵԴծրագրիակունքներում:Տվյալներիվերլուծության,ծրագրումներառվածբոլորմիջո
ցառումներին,ուսումնասիրությանհամարկատարվողայցերինմասնակցության,ինչպեսնաևհամակող
մանիտեղեկություններըհավաքելուգործումիրնվիրվածություննապահովեցծրագրիհաջողությունը:

Վերջապես,ԵՀԱըցանկանումէշնորհակալությունհայտնելԵվրոպականհանձնաժողովիԿրթությանև
մշակույթիհարցերովգլխավորղեկավարությանը,ովքերտրամադրեցինֆինանսականաջակցությունև
«Հարատևուսումնառությանծրագրով»համաֆինանսավորեցայսծրագիրը:

 Բաժ նի պետ՝
ԹոմասԷստերման

 

1 Ղեկավարող կոմիտեի անդամների անունների մանրամասն ցանկի և մասնակից հաստատությունների 
անունները տեսնելու համար տե՛ս Հավելվածը:
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ԱՄՓՈՓ ՆԿԱՐԱԳԻՐ
Ներածություն

1.  Եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րի առջև ծա ռա ցած գլ խա վոր մար տահ րա վեր նե րից է ֆի նան սա կան 
կա յու նու թյու նը: Ուս տի հենց այն է կազ մում ԵՀԱ -ի և գոր ծըն կեր նե րի կող մից իրա կա նաց րած ծրագ-
րի բո վան դա կային առանց քը: «Ե կա մուտ նե րի հոս քե րը դի վեր սի ֆի կաց նող եվ րո պա կան հա մալ սա-
րան ներ» ծրա գի րը (ԵՀ ԴԵՀ) ֆի նան սա պես կա յուն հա մալ սա րան նե րի վե րա բե րյալ ԵՀԱ -ի առա ջին 
ու սում նա սի րու թյան շա րու նա կու թյունն է, որում ու սում նա սիր վել է եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե-
րում ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման ծրագ րե րի մշա կու մը և հա մալ սա րան նե րի կա րո ղու-
թյուն նե րը զար գաց նե լու ձևե րը, ավե լի լավ բա ցա հայ տե լու հա մալ սա րան նե րում ան ցկաց վող բո լոր 
մի ջո ցա ռում նե րի ամ բող ջա կան ծախ սե րը: Ֆի նան սա կան կա յու նու թյան մեկ այլ կար ևոր նա խա պայ-
ման է ֆի նան սա կան հոս քե րի կա ռուց ված քի ա ռա վե լա գույն բազ մա զանու թյու նը:

2.  ԵՀ ԴԵՀ ծրագ րում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը հաս կա նում ենք որ պես նոր կամ ար դեն գո-
յու թյուն ու նե ցող ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րից լրա ցու ցիչ եկա մուտ նե րի ստա ցու մը, որը նպաս-
տում է տվյալ հա մալ սա րա նի եկա մուտ նե րի կա ռուց ված քի հա վա սա րակշռ մա նը: Այն ֆի նան սա կան 
կա յու նու թյան հաս նե լու գոր ծիք է, եթե դա թույ լատ րեն այն պայ ման նե րում, որոն ցում գոր ծում են 
հա մալ սա րան նե րը: Ֆի նան սա կան կա յու նու թյան նպա տակն է այն պես անել, որ հա մալ սա րանն 
իրա կա նաց նի իր առջև դր ված նպա տակ նե րը, երաշ խա վո րե լով, բա վա րար եկա մուտ ներ, որ պես զի 
կա րո ղա նա ապա գա ու սում նա կան մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման հա մար ներդ րում ներ կա տա րել:

3.  Սույն ու սում նա սի րու թյու նում քն նարկ վում են ֆինան սա վոր ման աղ բյուր նե րի բաշ խումն ու դի վեր-
սի ֆի կա ցումն ընդ հա նուր առ մամբ, ինչ պես նաև մաս նա վո րա պես պե տա կան ֆի նան սա վոր ման և 
լրա ցու ցիչ (այլ) ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի ան վա նա կար գե րում: Լրա ցու ցիչ կամ այլ ֆի նան-
սա վոր ման աղ բյուր նե րը նե րա ռում են մաս նա վոր հատ վա ծի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի (պայ մա նագ-
րային հե տա զո տու թյուն նե ր և կր թա կան մի ջո ցա ռում նե ր) հետ կնք ված պայ մա նագ րե րի հի ման վրա 
ստաց վող եկա մուտ նե րը, մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մը, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մից 
ստաց ված եկա մուտ նե րը (սար քա վո րում նե րի, հյուրատների, սնն դի մա տա կա րար ման, խորհր դատ-
վու թյան, գրա դա րան նե րի և թան գա րան նե րի վար ձա կա լու մ), ինչ պես նաև ֆի նան սա կան գոր ծո ղու-
թյուն նե րից ստաց վող եկա մուտ նե րը:

Դիվերսիֆիկացմանհետկապվածիրավիճակ

4.  Ուղ ղա կի պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը շա րու նա կում է մնալ եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րում ամե-
նա կար ևոր եկամ տի աղ բյուր նե րից մե կը, մի ջին հաշ վով ներ կա յաց նե լով հա մալ սա րա նի բյու ջեի 
մոտ երեք քա ռոր դը: Հա մալ սա րանն ուղ ղա կի պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը հիմ նա կա նում ստա նում 
է որ պես բլո կային դրա մաշ նորհ: Այս նպա տա կով պե տա կան մար մին նե րը հակ ված են դի մե լու ֆի-
նան սա վոր ման բա նաձ ևե րի կի րառ մա նը, որը գնա լով ավե լի ու ավե լի շատ է նե րա ռում կա տա րո-
ղա կա նի չա փո րո շիչ ներ: Դրան զու գա հեռ, պե տա կան մար մին ներն ավե լի ու ավե լի շատ հակ ված են 
մր ցակ ցային և թի րա խային ֆի նան սա վոր մա նը. մի տում, որը խո րա ցել է ներդ րում նե րի նվազ մամբ: 
Ավե լի հա ճա խա կի է դառ նում նաև հա մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ նե րի սահ մա նու մը, որոն ցով 
հա մալ սա րան նե րին խնդ րում են ֆի նան սա վո րել մի ջո ցա ռում նե րի մի մա սը: Սա ավե լի մեծ բեռ է 
հա մալ սա րան նե րի հիմ նա կան ռե սուրս նե րը: Գա լիք տա րի նե րում շատ հա մալ սա րան ներ ակն կա լում 
են դա սա վանդ ման հա մար պե տա կան ֆի նան սա վոր ման նվա զում:

5.  Որոշ երկր նե րում եկա մ տի մեծ աղ բյուր ներ են ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րը, այ սինքն՝ 
ուս ման վար ձե րը: Սա կայն տար բեր հա մալ սա րան ներ տար բեր ձևով են դա կար ևո րում, կախ ված այն 
իրա վա կան շր ջա նա կից, որում գոր ծում են հա մալ սա րան նե րը: Չնա յած, որ բազ մա թիվ եվ րո պա կան 
երկր նե րում հա մալ սա րան նե րը կա րող են որոշ խմ բե րի ու սա նող նե րից գան ձել վճար ներ, սա կայն 
մա կար դակ նե րը հա ճախ կար գա վոր վում են պե տու թյան կող մից: Որոշ դեպ քե րում այդ վճար նե րը 
հա մալ սա րա նին օգ նում են եկա մուտ նե րի միայն փոքր տո կո սով: Հա ճախ ու սա նող նե րը բա ժան վում 
են խմ բե րի, ըստ ակա դե միական մա կար դա կի, կամ ըստ տար բեր չա փո րո շիչ նե րի, նե րա ռյալ՝ էթ նիկ 
ծա գու մը, հա մալ սա րա նում, կամ հե ռա կա ու սու ցու մը՝ կես դրույ քով, կամ ամ բողջ դրույ քով ու սուցու-
մը, դա սե րի ժա մա նակ օգ տա գործ վող լե զուն և այլն, որոնք էլ ցույց են տա լիս ողջ Եվ րո պա յում 
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դրա հետ կապ ված ամ բող ջա կան պատ կե րը: Ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րը կա րող են 
լի նել մեծ եկամ տի աղ բյուր, իսկ դրանք գան ձող մար դիկ դրանք հա մա րում են որ պես բա վա կա նին 
կան խա տե սե լի՝ հա մալ սա րա նին տա լով եր կա րա ժամ կետ ժա մա նա կա հատ վա ծում ներդ րում ներ 
կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը: Չնա յած, որ ողջ Եվ րո պա յում գո յու թյուն ու նեն տար բեր ըն կա լում-
ներ և ավան դույթ ներ, սա կայն բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի հա մար ֆի նան սա վոր ման մո դե լում 
վճար նե րի նե րա ռու մը և դրա հետ կապ ված բա նա վե ճը զար գա նում է շատ երկր նե րում, հատ կա պես 
տն տե սա կան ճգ նա ժա մի պայ ման նե րում: Այն գա լիք տա րի նե րին կշա րու նա կի լի նել բարձ րա գույն 
կր թու թյան հա մար ֆի նան սա վոր ման մո դել նե րի շուրջ բա նա վե ճե րի հիմ նա կան թե ման:

6.  Հա մալ սա րան նե րի մեծ մա սի հա մար լրա ցու ցիչ աղ բյուր նե րը ներ կա յաց նում են բյու ջե նե րի ավե լի 
քան տաս տո կո սը: Հա մալ սա րան ներն ակն կա լում են ապա գա յում ավե լի շատ աղ բյուր նե րից ստա-
նալ ավե լի շատ եկա մուտ ներ: Սա մաս նա վո րա պես նե րա ռում է մար դա սի րա կան ֆի նաս նա վո րու մը, 
իսկ Եվ րո պայի շատ հա մալ սա րան ներ զար գաց նում են ֆի նան սա վոր ման հա մար իրենց կա րո ղու-
թյուն նե րը: Չնա յած, որ այս հա մա տեքս տում ֆոն դերն ու հիմ նադ րամ ներն են հա մալ սա րան նե րի 
հիմ նա կան գոր ծըն կեր նե րը, սա կայն շրջանավարտները և ըն կե րու թյուն ներն էլ են ավե լի ու ավե-
լի շատ ներգ րավ վում: Սո վո րա բար ար դյու նա բե րական ձեռնարկություն նե րի հետ պայ մա նագ րե րն 
ավե լի շատ եկա մուտ ներ են բե րում, քան դրա մա հա վաք նե րը, հատ կա պես պայ մա նագ րային հե տա-
զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով (5 -ից 7 տո կո սով հա մե մա տած 3-ից 4 տո կո սի հետ): Ծա ռա յու թյուն նե րի 
մա տու ցու մից ստաց ված եկա մուտ նե րը կազ մում են հա մալ սա րա նի եկա մուտ նե րի մի ջին հաշ վով 4 
տո կո սը, բայց նման դրամ ահավաքները տարբեր երկներում տարբեր են լինում: Նման եկա մուտ ներ 
ստա նա լու հար ցում կար ևոր դեր են խա ղում ինք նա վա րու թյու նը, փոր ձը, ինչ պես նաև խորհր դատ-
վու թյուն տրա մադ րե լու կամ հաս տա տու թյուն նե րին ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու հա մար փոր-
ձաքն նու թյուն նե րը:

7.  Բազ մա թիվ հա մալ սա րան նե րի Եվ րո պա կան միու թյու նը հիմ նա կա նում ֆոն դե րով և Հե տա զո տու-
թյուն նե րի ու զար գաց ման շր ջա նա կային ծրագ րով տրա մադ րում է նշա նա կա լի եկա մուտ ներ, որոնք 
մի ջին հաշ վով կազ մում են 4 տո կոս: Հա մալ սա րան ներն ակն կա լում են ապա գա յում այս աղ բյու րից 
ստա նալ ավե լի շատ եկա մուտ ներ, չնա յած, որ հա զիվ թե գա լիք տա րի նե րին հնա րա վոր լի նեն այդ 
գու մար նե րի էա կան ավե լա ցում ներ: Հետ ևա բար ավե լի ցայ տուն կեր ևա այս ֆի նան սա վոր ման հա-
մար հա մալ սա րան նե րի միջև մր ցակ ցու թյու նը, այն հա մա տեքս տում, որում ակն կալ վում է, որ ավան-
դա կան եկամ տի աղ բյուր նե րը կա րող են լճա նալ կամ նվա զել:

Ինքնավարությունըևեկամուտներիդիվերսիֆիկացումը

8.  Հա մալ սա րան նե րի՝ լրա ցու ցիչ եկա մուտ ներ ստա նա լու կա րո ղու թյու նը կապ ված է կար գա վո րող այն 
շր ջա նա կով հա մալ սա րա նին շնորհ ված ինք նա վա րու թյան աս տի ճա նից, որում գոր ծում է տվյալ հա-
մալ սա րա նը: Այս հա րա բե րակ ցու թյու նը ստուգ վել է ան կա խու թյուն ու նե նա լու ըն թաց քում կազ մա-
կերպ չա կան, ֆի նան սա կան, ան ձնա կազ մի կազ մա վոր ման և ու սում նա կան ծրագ րե րի հար թու թյուն-
նե րում: Հա վաք ված տվյալ նե րը ցույց են տա լիս, որ ֆի նան սա կան ինք նա վա րու թյու նը, որն ըն կալ-
վում է որ պես այս չորս աս պեկտ նե րից ամե նա ցած րը, ամե նա շատն է կապ ված հա մալ սա րան նե րի՝ 
լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան աղ բյուր նե րից եկա մուտ ներ ստա նա լու կա րո ղու թյան հետ: Եկա մուտ նե րի 
դի վեր սի ֆի կաց ման աս տի ճա նին դրա կան առու մով կապ ված է ան ձնա կազ մի ան դամ նե րի ընտ րու-
թյան հար ցե րում ինք նա վա րու թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ աշ խա տան քի տե ղա վո րե լու, ինչ պես նաև 
դա սա խոս նե րի և ղե կա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հա մար աշ խա տա վար ձե րի մա կար դակ նե րը 
սահ մա նե լու գոր ծում:

9.  Սա կայն մինչ դեռ քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե րը ինք նա վա րու թյան հետ կապ ված բա րե փո խում-
նե րը դի տում են որ պես եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը խթա նող կար ևոր գործոն, հար ցազ րույ-
ցին մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րի զե կույց նե րում ղե կա վար ներն ինք նա վա րու թյու-
նը հա մա րում են որ պես նա խա պայ ման: Հա կա ռա կը, դի վեր սի ֆի կաց ված եկա մուտ ներ ապա հո վող 
կա ռույց նե րը նույն պես կա րող են նպաս տել հա մալ սա րա նի ինք նա վա րու թյան ընդ լայն մա նը՝ մեղ-
մաց նե լով տվյալ ֆի նան սա վո րո ղից կախ վա ծու թյան հետ կապ ված ռիս կե րը:

 Լ րա ցու ցիչ ռե սուրս նե րը հա մալ սա րան նե րին թույլ են տա լիս ան տես ված բնա գա վառ նե րում ռազ մա-
վա րու թյամբ ներդ րում ներ կա տա րել, հա մալ սա րան նե րին օգ նե լով իրենց առաջ նա հեր թու թյուն նե-
րում առանձ նաց նել ար տա քին նպա տակ նե րը:

10.  Հա մալ սա րան ներն իրենց կար գա վո րող շր ջա նակ նե րում բա ցա հայ տում են եկա մուտ նե րի դի վեր սի-
ֆի կա ցու մը խո չըն դո տող մի շարք արգելքներ: 
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 Ոչ պատ շաճ կա ռա վար ման կա ռույց նե րը և դրանք փո խե լու ան կա րո ղու թու նը, ֆի նան սա վոր ման 
ցիկ լի հետ կապ ված ֆի նան սա կան սահ մա նա փա կում նե րը կամ կադ րե րի խիստ կա նո նա կար գե րը 
հա մալ սա րան նե րին թույլ չեն տա լիս օգ տա գոր ծել իրենց նե րու ժը և ստեղ ծել ֆի նան սա վոր ման նոր 
հոս քեր:

Եկամուտներիդիվերսիֆիկացմանարգելքներիհաղթահարում

11.  Ֆի նան սա վոր ման ոչ պատ շաճ եղա նակ նե րը կա րող են բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նալ հա-
մալ սա րան նե րի հա մար, որն էլ կստեղ ծի լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր ներ գտ նե լու շատ 
ան բա րեն պաստ պայ ման ներ: Այս աղ բյու  րի՝ պե տա կան կամ մաս նա վոր, բեռը չա փա զանց է և 
անորոշությունը ևս մեկ խոչընդոտ է, որոնք ար դիական են հատ կա պես մր ցակ ցային ֆի նան սա վոր-
ման սխե մա նե րի հա մա տեքս տում: Հետ ևա բար շատ կար ևոր են ֆի նան սա վոր ման ծրագ րե րի հետ 
կապ ված վար չա կան գոր ծըն թաց նե րի և պայ ման նե րի պար զե ցու մը: Կա նոն նե րի պար զե ցու մը կա-
պա հո վի, որպեսզի գե րա զանց դա սա վանդ ման և հե տա զո տու թյուն նե րի հիմ նա կան նպա տակ նե րի 
իրա կա նաց ման հա մար տրա մադր վեն մարդ կային և ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ:

  Սա պետք է ամ րապնդ վի հաշ վետ վո ղա կա նու թյան հա մա չափ մի ջոց նե րով, ինչ պես նաև տար բեր 
ծրագ րե րի կա նոն նե րով և տեր մի նա բա նու թյամբ:

12.  Սույն ու սում նա սի րու թյու նում նույ նա կա նաց նում են հա ճախ հան դի պող հա մա ֆի նան սա վոր ման 
պա հանջ նե րը՝ որ պես, եր ևի թե, բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում եկա մուտ նե-
րի դի վեր սի ֆի կաց ման ամե նա մեծ խո չըն դո տներ: Այս տե սա կի մե խա նիզ մը, որով ֆի նան սա վո րո ղը 
միայն ֆի նան սա վո րում է տվյալ մի ջո ցա ռու մը, հա ճախ հա մալ սա րա նին ստի պում է ան հայտ կո րած 
ֆոն դե րը լրաց նել հիմ նա կան բյու ջեի ֆոն դե րով: Ոչ միայն հիմ նա կան պե տա կան ֆի նան սա վո րողն 
է հակ ված ավե լի շատ դի մե լու հա մա ֆի նան սա վոր ման եղա նակ նե րի կի րառ մա նը, այլև այլ կոմպ լե-
մեն տար ֆի նան սա վո րո ղը: Ար դյուն քում անուղ ղա կի ծախ սե րը հա մա կարգ ված կեր պով ոչ պատ շաճ 
ձևով են կա տար վում, եր կա րա ժամ կետ ժա մա նա կա հատ վա ծում ճն շում ավե լաց նե լով հա մալ սա րա-
նի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան վրա: Հետ ևա բար հա մա ֆի նան սա վո րու մը եկա մուտ նե րի դի վեր սի-
ֆի կաց ման հետ կապ ված ռիսկ է: Սա կայն այս ֆի նան սա վոր ման բա ցը լրաց նե լու հա մար հա մալ սա-
րան նե րին տր վող փոխ հա տուց ման հար ցե րի լու ծում նե րը չա փա զանց բարդ են դարձ նում մե ծա պես 
ին տեգր ված մի ջազ գային մի ջա վայ րում դրանց իրա կա նա ցմանը:

  Հետ ևա բար միակ իրա գոր ծե լի տար բե րակն է ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման հիմ քով ընդ-
հան րաց նել ֆի նան սա վո րու մը:

ՖինանսավորմանսխեմաներըԵվրոպայում

13.  Եվ րո պա յում ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը հա մալ սա րան նե րի հա մար մատ չե լի ֆի նան սա վոր ման 
ծրագ րե րից ամե նա բար դե րից են: Եվ րո պա յում կա ռուց ված քային ֆոն դե րը, ինչ պես նաև Հե տա զո-
տու թյուն նե րի և նո րա րա րու թյուն նե րի շր ջա նա կային ծրա գի րը Եվ րո պա յում բարձ րա գույն ու սում-
նա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մար եր կու հիմ նա կան աղ բյուր ներն են և ու նեն հա ման ման առանձ-
նա հատ կու թյուն ներ: Գոր ծիք նե րի բազ մա զա նու թյու նը և դրանց հետ կապ ված կա նոն նե րը, բարդ 
վար չա կան գոր ծըն թաց նե րը և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան պա հանջ նե րը, և վեր ջա պես, հա մա ֆի նան-
սա վո րից հա մա կարգ ված կեր պով օգտ վե լը մեծ թվով հա մալ սա րան նե րին շե ղել են այս ծրագ րե րին 
մաս նակ ցու թյու նից: Սա կայն լճա ցող ներ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման հա մա տեքս տում ոչ շատ հա-
մալ սա րան ներ կա րող են հաշ վի չառ նել նման սխե մա նե րը, նույ նիսկ ոչ գրա վիչ ֆի նան սա վոր ման 
մո դել նե րի դեպ քում: Սա իր հեր թին կընդ լայ նի իրենց հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման 
հա մար ֆի նան սա վոր ման բա ցը:

14.  Որոշ երկր նե րում պե տա կան մար մին նե րը մշա կել են եվ րո պա կան ֆի նան սա վոր ման ծրագ րե րի 
հա մար դի մող հա մալ սա րան նե րին աջակ ցու թյան մե խա նիզմ. օրի նակ՝ նրանք ֆի նան սա վո րում են 
ծրագ րի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը կամ տրա մադ րում են ֆոն դե րի մնա ցած մա սը: 
Սա կայն, եթե նման սխե մա նե րը չեն հա մա կարգ վում ան դամ պե տու թյուն նե րի կող մից, ապա նրանք 
կա րող են օգ նել ստեղ ծել ողջ Եվ րո պա յում հա մալ սա րան նե րի ոչ հա մա չափ մր ցակ ցու թյուն, իսկ 
որոշ երկր ներ կա րող են ավե լի շատ հա մա կող մա նի աջակ ցու թյուն տրա մադ րել, քան մյուս նե րը: 
Կա նոն նե րի և ըն թա ցա կար գե րի պար զե ցու մը, ինչ պես նաև դե պի այս սխե մա նե րի իրա կա նաց ման 
հա մար ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման հիմ քով ֆի նան սա վոր մա մբ շարժ վե լը եր կա րա ժամ-
կետ ժա մա նա կա հատ վա ծում, ըստ եր ևույ թին, միակ կա յուն լու ծումն է:
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Եկամուտներիդիվերսիֆիկացմաննաջակցությունևդիվերսիֆիկացմանխթաններ

15.  Հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը, որոն ցով պե տու թյան կող մից տրա-
մադրված գու մար նե րը հա մա պա տաս խա նեց վում են հա մալ սա րա նի կող մից մաս նա վոր հատ վա ծից 
հա վաք ված գու մար նե րին, հա մալ սա րան նե րի կող մից դիտ վում են որ պես եկա մուտ նե րի դի վեր սի-
ֆի կա ցու մը խթա նե լու հա մար ցան կա լի մե խա նիզմ: Այս սխե մա նե րը կի րառ վել են այն պի սի երկր նե-
րում, ինչ պի սիք են՝ Կա նա դան, ԱՄՆ -ը և Նոր Զե լան դիան, բայց դրանք Եվ րո պա յում դեռևս բա ցա-
ռու թյուն են: Եղա նակ նե րը կա րող են լի նել տար բեր, բայց այս մի ջոց նե րը հա ճախ ար դյու նա վետ են 
եղել մար դա սի րա կան ֆի նան սա վոր մամբ բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում մաս նա վոր հատ վա ծի 
մաս նակ ցու թյունն ակ տի վաց նե լու առու մով: Հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար հիմ նա կան սկզ բունք-
ներն են՝ կա նոն նե րի պար զե ցու մը, հա մալ սա րան նե րի մի ջո ցա ռում նե րի և հա մա պա տաս խա նեց ված 
ֆի նան սա վո րում տրա մադ րե լու հա մար ու նակ դո նոր նե րի տե սակ նե րը, ինչ պես նաև երաշ խիք, որ 
հիմ նա կան ֆի նան սա վո րու մը չի կր ճատ վի: Ավե լի մեծ ար դյուն քի հաս նե լու հա մար ցան կա լի են նաև 
տն տե սա կան ակ տի վու թյու նը խրա խու սե լու հա մար հար կե րի խթա նու մը և կա րո ղու թյուն նե րի զար-
գաց ման հա մար ֆի նան սա վո րու մը:

16.  Եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ հա ջող ռազ մա վա րու թյուն մշա կե լիս շատ կարևոր 
են առաջ նոր դու թյու նը, կա ռա վա րու մը և հմ տու թյուն նե րի զար գա ցու մը, հաշ վի առ նե լով վեր ջին 
տաս նա մյա կում բարձ րա գույն կր թու թյու նը վե րաձ ևա կեր պող փո խա կեր պում նե րը: Պե տա կան մար-
մին ներն ուղ ղա կիորեն կամ միջ նորդ նե րի և կա ռա վար ման զար գաց մա նը նվիր ված ծրագ րե րով կա-
րող են աջակ ցել այս ան ցմա նը: Սա կայն Միացյալ Թա գա վո րու թյու նը Եվ րո պա յում միակ եր կիրն 
է, որը զգա լի ներդ րում ներ է կա տա րել՝ ստեղ ծե լու նվիր ված ան դամ նե րով կա ռույց, որը կխ թա նի 
բրի տա նա կան հա մալ սա րան նե րում կազ մա կերպ չա կան ու սում նա ռու թյան մշա կույ թը և ու նի գե րա-
զանց կա ռա վար ման և ղե կա վար ման լա վա գույն օրի նակ նե ր:

17.  Պե տա կան մար մին նե րը նաև հա մալ սա րան նե րին ձևային ֆի նան սա վո րում տրա մադ րե լով ազ դում 
են եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյուն նե րի վրա: Խթան կա րող է լի-
նել ֆի նան սա վոր ման բա նաձ ևե րում հա տուկ չա փո րո շիչ նե րի նե րա ռու մը, ար տա սահ մա նից ֆի-
նան սա վո րում խրա խու սե լը կամ մր ցակ ցային ֆի նան սա վոր ման ավե լի լայն օգ տա գոր ծու մը: Սա-
կայն, եթե կի րառ վում են նման չա փո րո շիչ ներ, ապա կար ևոր է նե րա ռել հա մա ֆի նան սա վոր ման 
հետ ևանք նե րին հա կակշ ռե լու մե խա նիզմ ներ, օրի նակ՝ ամ բող ջա կան դրա մաշ նորհ նե րի մի ջո ցով:

Եկամուտներիդիվերսիֆիկացմանմղիչուժեր

18.  Հա մալ սա րան նե րի առջև ծա ռա ցած են ար տա քին մար տահ րա վեր ներ, ինչ պես օրի նակ՝ պե տա կան 
բյու ջե նե րից գու մար ներ ծախ սե լու վրա ճն շում նե րը, բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի հա մաշ խար-
հայ նա ցու մը և մի ջազ գայ նա ցու մը, որոնք նպաս տում են մր ցա կցու թյան աճին, սա կայն նաև տա լիս 
են գոր ծո ղու թյուն նե րի ընդ լայն ման հնա րա վո րու թյուն: Այս զար գա ցում նե րը նաև հա մալ սա րան նե-
րին մղում են այլ աղ բյուր նե րից փնտ րել լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րում: Եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա-
ցու մը կա րող է ռազ մա վա րա կան առու մով օգ տա գործ վել՝ մշա կե լու մի ջո ցա ռում ներ և պա տաս խա-
նելու նոր առա քե լու թյուն նե րին, քա նի որ այն կա րող է մր ցու նա կու թյա նը նպաս տե լով ամ րապն դի 
տե ղա կան, ներ պե տա կան կամ մի ջազ գային մա կար դակ նե րում հա մալ սա րա նի դիր քո րո շու մը:

19.  Ռիս կե րի կա ռա վա րու մը Եվ րո պա յում հա մալ սարան նե րի հա մար եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման 
գլ խա վոր մղիչ ուժ է: Հա մալ սա րան նե րը կի սում են այն կար ծի քը, որ ան հրա ժեշտ է տա րա ծել ֆի-
նան սա կան ռիս կե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ, հատ կա պես տն տե սա կան ճգ նա ժա մի հետ ևանք նե րի 
լույ սի ներ քո և հիմն վե լով «ա վան դա կան» աղ բյուր նե րից եկող ֆի նան սա վոր ման հար ցում ապա գա 
մի տում նե րի հետ կապ ված հո ռե տե սա կան ակն կա լիք նե րի վրա:

20.  Հա մալ սա րան նե րը նաև միտ ված են եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց մանը մո տե նալ որ պես ներ քին 
ֆի նան սա կան կա ռա վար ման ոլոր տում ավե լի շատ ճկու նու թյուն ձեռք բե րե լու մի ջոց: Հա մալ սա-
րա նի կող մից ստաց ված եկա մուտ նե րը հա ճախ պա տաս խան են բաշխ ման առու մով տար բեր կա-
նոն նե րին, օգ տա գործ ման թույ լատ րե լի տե սակ նե րը և այլն: Կա ընդ հա նուր ըն կա լում, որ լրա ցու ցիչ 
եկամ տի աղ բյուր նե րը կա րող են նե րա ռել ավե լի քիչ վար չա կան պա հանջ ներ, չնա յած, որ իրա կա-
նում ան հրա ժեշտ չէ, որ այս պես լի նի: Պե տա կան ֆի նան սա վոր ման բարձր մա կար դա կի բա ժա նու մը 
բար դաց նում է այս հար ցը, քա նի որ տար բեր պե տա կան ֆի նան սա վո րող ներ հա ճախ ու նեն բարդ 
և տար բեր կա նոն ներ և պա հանջ ներ: Սա է պե տա կան մար մին նե րից պա հան ջում է արագ գոր ծո-
ղու թյուն ներ՝ տար բեր ֆի նան սա վոր ման սուբյեկտ նե րի շր ջա նում ֆի նան սա վոր ման եղա նակ նե րը 
հստա կեց նե լու նպա տա կով:
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21.  Ոչ պատ շաճ կա ռույց նե րը և որո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րը խան գա րում են հա մալ սա-
րան նե րի՝ եկա մուտ նե րը դի վեր սի ֆի կաց նե լու ջան քե րը: Չնա յած, որ իրա վա կան շր ջա նա կը կա րող է 
խո չըն դո տել մեծ փո փո խու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մը, սա կայն հա մալ սա րան ներն ու նեն դի վերս ֆի-
կա ցիային նպաս տե լու հա մար ավե լի ար դյու նա վետ կա ռույց ներ ստեղ ծե լու այլ տար բե րակ նե րի դի-
մե լու հնա րա վո րու թյու նը: Եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց մանը վե րա բե րող մարդ կային ռե սուրս նե րի 
և փոր ձա գետ նե րի բա ժա նու մը, օրի նակ՝ մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րում տրա մադ րող նե րի հետ 
կա պե րը, ստեղ ծում են լրա ցու ցիչ դժ վա րու թյուն ներ: Վեր ջա պես, ֆա կուլ տե տից ֆա կուլ տետ եկա-
մուտ նե րի ստաց ման հնա րա վո րու թյուն նե րի ան հա վա սա րու թյու նը նույն պես խն դիր է, որին պետք է 
ան դրա դառ նալ կենտ րո նա կան մա կար դա կում՝ մեղ մե լու ներ քին լար վա ծու թյու նը:

22.  Եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը խթա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ է նո րից մտա ծել աշ խա տանք-
նե րի բա ժան ման և հա մալ սա րա նում նոր կադ րե րի ավե լաց ման մա սին: Սա նե րա ռում է հե տա զո-
տու թյուն նե րի ղե կա վար ման ծա ռա յու թյուն նե րի թար մա ցու մը և դրա մա հա վաք ներ կազ մա կեր պե լու 
հա մար լիար ժեք կա ռույց նե րի ստեղ ծու մը: Գի տա կան պար կե րի և գո յու թյուն ու նե ցող բիզ նե սի նոր 
բաժ նե մա սե րի վա ճառ քով կամ բաշխ մամբ ան կախ ըն կե րու թյան ստեղ ծումն ու զար գա ցումն առաջ-
նա հեր թու թյուն ներ են պատ շաճ աջակ ցու թյուն ստա նա լու կո չով դի մող շատ հա մալ սա րան նե րի հա-
մար: Հա մալ սա րան նե րը նաև ավե լի ու ավե լի շատ են փնտ րում հաս նել ոչ ավան դա կան ու սա նո-
ղա կան խմբերին՝ մշա կե լու մի շարք ծրագ րեր, որոնց ան ցկաց ման գի նը կա րող է ավե լի մոտ լի նել 
շու կա յա կան գնին:

23.  Հա մալ սա րա նի կա ռուց վածքն ապա հո վող տար բեր հա մայնք ներ եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը 
դի տում են տար բեր ան կյուն նե րից: Դեռևս շատ չեն այն հա մալ սա րան նե րը, որոնք հաս կա նում են, 
որ ան հրա ժեշտ է մշա կել մի ջո ցա ռում ներ, որոնք կա րող են պահ պա նել հա մալ սա րա նի ու սում ապա-
հո վե լու առա քե լու թյու նը, չնա յած, որ կա ընդ հա նուր մտա հո գու թյուն, ըստ որի լրա ցու ցիչ եկա մուտ-
ներ փնտ րե լը կա րող է վնա սել գիտ նա կան նե րի ինք նա վա րու թյա նը կամ նրանց շե ղել հիմ նա կան 
հե տա զո տա կան և դա սա վանդ ման առա քե լու թյուն նե րի իրա կա նա ցու մից: Հետ ևա բար կար ևոր է, որ 
հա մալ սա րա նի եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյուն նե րը և գոր ծո ղու-
թյուն նե րը հա մա պա տաս խա նեն պրո ֆի լին և առա քե լու թյա նը: Սա կայն նույն պես կար ևոր է, որ հա-
մալ սա րա նում լի նի հա ղոր դակ ցու թյուն, ինչ պես նաև հա մալ սա րա նի մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման 
հա մար կա յուն ֆի նան սա վոր ման հիմք:

Ծախսերիամբողջականհաշվարկում՝հասկանալովբոլորմիջոցառումներիծախսերը

24.  Ֆի նան սա կան կա յու նու թյան հաս նե լու հա մար հա մալ սա րան նե րին հա սա նե լի են ռազ մա վա րա կան 
գոր ծիք ներ: Որ պես առա ջին քայլ, հա մալ սա րան նե րը պետք է կա րո ղա նան նույ նա կա նաց նել իրենց 
բո լոր մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման հա մար ամ բող ջա կան ծախ սե րը, գնա հա տել այնպես, որ այս 
ծախ սե րը ծածկեն ֆի նան սա վո րող աղ բյու րի կող մից, ինչ պես նաև պար զել, թե տվյալ գոր ծըն կե-
րոջ հետ աշ խա տե լով հա մալ սա րա նը կշա հի, թե՞ կկորց նի: Սա պետք է բե րի գի տակց ված որոշ ման 
կա յաց մա նը՝ առանց պայ ման նե րի. մի ջո ցա ռում ան ցկաց նե լը կա րող է հա մա պա տաս խա նի, եթե կա-
րե լի է գտ նել այլ աղ բյուր ներ, կամ եթե երկարաժամկետ ներդրում կատարելու դեպքում հնարավոր 
է վերադարձնել ծախսերը: Ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման հա մա կար գե րով տրա մադր վող 
տե ղե կու թյուն նե րը նույն պես հա մալ սա րան նե րին թույլ են տա լիս որ դեգ րել ար դյու նա վե տու թյուն 
ապա հո վե լու հա մար նպա տա կա հար մար մի ջոց ներ:

Արդյունավետությունապահովելումիջոցներ

25. Ար դյու նա վե տու թյունն ապա հո վե լու մի ջոց նե րը կա րող են օգ նելու այն ռե սուրս նե րից, որոնք կա րող 
են վե րա բաշխ վել ռազ մա վա րա կան ներդ րում նե րում: Եվ րո պա կան հա մալ սա րա նի մի ջին ծախ սե րի 
հա մա կար գը հիմ նա կա նում կազմ ված է կադ րե րի հա մար ծախ սե րից (սո վո րա բար 60 -ից 90 տո կո-
սը): Հա մալ սա րան նե րի հա մար թող նե լով մա նևր ներ անե լու բա վա կա նին սահ մա նա փակ լու սանցք, 
հաշ վի առ նե լով այն, որ շատ հա մալ սա րան ներ հա րա բե րա կա նո րեն հա մեստ են կադ րե րին ընտ րե-
լու հա մար ան կախ լի նե լու հար ցում, սա կայն կա ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու 
և ռե սուրս ներն ազատ օգ տա գոր ծե լու շր ջա նակ: Կար ևոր է այն, որ ծախ սե րը նվա զեց նե լուն միտ-
ված որ ևէ մի ջոց ձեռ նար կե լիս պետք է հաշ վի առ նել ծա ռա յու թյուն նե րի որա կը և ակա դե միական 
չա փա նիշ նե րը: Ծրագ րով բա ցա հայտ վել է « ծա ռա յու թյուն ներ և կա ռա վա րում» ոլոր տում նե րու ժը, 
և՛ ներ քին մի ջոց նե րով, և՛ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ:
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Եկամուտներիդիվերսիֆիկացմաննկատմամբռազմավարականմոտեցում

26.  Դի վեր սի ֆի կա ցու մը պետք է սկս վի ստա տուս ք վոյի, հա մալ սա րա նի ու ժեղ կող մե րի, հատ կու թյուն-
նե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան վեր լու ծու թյամբ, ինչ պես նաև մր ցակ ցու թյան մի-
ջա վայ րի դի տարկ մամբ: Ընդ հա նուր գնա հա տա կա նի մեջ պետք է նե րառ վեն լրա ցու ցիչ եկա մուտ-
նե րի նա խա պես գո յու թյուն ու նե ցող հոս քե րը: Բա ցի ծախ սե րի ար դյու նա վե տու թյան և տար բեր մի-
ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման ռիս կե րի հա մա պա տաս խան վեր լու ծու թյու նից, հա մալ սա րան նե րը նաև 
պետք է գնա հա տեն հա մալ սա րան նե րի առա քե լու թյան և մշա կույ թի առու մով այս մի ջո ցա ռում նե րի 
ան ցկաց ման նպա տա կա հար մա րու թյու նը:

27.  Շատ կար ևոր է այս գոր ծըն թա ցին հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյան հանձ նա ռու թյու նը: Ղե կա վար նե-
րը լա վա գույն դիր քում են՝ նա խագ ծե լու իրենց տես լա կա նը և կազ մա կեր պել դի վեր սի ֆի կաց մանը 
նվիր ված մի ջո ցա ռում նե րը, ինչ պես նաև գոր ծըն թա ցում ներգ րա վել հա մալ սա րա նի ավե լի լայն հա-
մայնք նե րին: Հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րը նաև մեծ դեր են խա ղում դի վեր սի ֆի կաց ման հետ 
կապ ված ան հրա ժեշտ փո փո խու թյուն նե րի գոր ծըն թաց ներ իրա կա նաց նե լու գոր ծում՝ լի նի դա մշա-
կույ թի կամ կազ մա կերպ չա կան փո փո խու թյուն:

28.  Բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման նպատակով նոր եկամ տի աղ բյուր ներ ստեղ ծե լու հա մար 
ան հրա ժեշտ են նոր փոր ձա գետ ներ, իսկ ոչ միշտ է, որ հա մալ սա րանն ու նի նոր փոր ձա գետ ներ: Այս 
հմ տու թյուն նե րը ձեռք բե րե լու հաար հա մալ սա րան նե րը կա րող են ըն դու նել ոլոր տից դուրս մաս նա-
գետ նե րին կամ ան ձնա կազ մի ան դամ նե րի զար գաց ման հա մար կա տա րել ներդ րում ներ: Երբ դր սից 
են հա վա քագր վում աշ խա տող նե րին, կար ևոր է, որ նրանք հաս կա նան հե տա զո տու թյուն ներ կա-
տա րե լու և կր թու թյան մի ջա վայ րե րի հատ կու թյուն նե րը կամ ին տեգր վեն ար դեն ստեղծ ված թի մում: 
Մաս նա գի տա ցու մը կա րող է լի նել բո լոր մա կար դակ նե րում, նե րա ռյալ՝ կադ րե րի կա ռա վա րու մը, գի-
տե լիք նե րի փո խանց ման մի ջո ցա ռում նե րը, հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման ղե կա վա րու թյու նը, 
ֆի նան սա կան կա ռա վա րու մը և այլն: Կադ րե րի զար գաց ման աս տի ճա նա կան մո տե ցու մը կա րող է 
լա վա գույնս հար մա րեց վի, հաշ վի առ նե լով այն, որ ֆի նան սա կան սահ մա նա փա կում նե րի ժա մա նակ 
նվա զում է մար դային ռե սուրս նե րի հա մար ներդ րում ներ կա տա րե լու նե րու ժը: Նկատի ունենա լով 
եկա մուտ նե րի հա ջող դի վեր սի ֆի կաց ման հա մար թվարկված հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման հետ 
առն չու թյու նը, այս նպա տա կով կա ռա վա րու թյուն նե րի թի րա խային աջակ ցու թյու նը կու նե նար մեծ 
լծակ ներ ստեղ ծե լու էֆեկ տ:

29.  Եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյան հա ջո ղու թյու նը մե ծա պես կախ-
ված է հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյան, հա մալ սա րա նի հա մայն քի և օտա րերկ րյա շա հագր գիռ կող-
մե րի հետ ար դյու նա վե տո րեն հա ղոր դակց վե լու կա րո ղու թյու նից: Հա մալ սա րան նե րը պետք է բարձ-
րաց նեն իրենց կող մից նա խա ձեռ ված մի ջո ցա ռում նե րի մա սին իրա զե կու թյան մա կար դա կը և հա-
սա րա կու թյան հա մար իրենց կող մից ստեղծ վող ավե լաց ված ար ժե քը, հնա րա վոր գոր ծըն կեր նե րին 
օգ նե լով գնա հա տել ֆի նան սա վոր ման տար բե րակ նե րը: Դր սի հետ հա ղոր դակ ցու թյու նը նաև պետք 
է օգ նի ամ րապն դելու հա մալ սա րա նի պատ կե րը և հա տուկ պրո ֆի լը: Հա ղոր դակ ցու թյու նը կա րող 
է նաև լի նել ոլոր տային՝ պահ պա նե լով ավե լի լայն տն տե սու թյուն ու նե նա լու հա մար բարձ րա գույն 
կր թու թյան ար ժե քը:

30.  Այն հա մալ սա րան նե րը, որոնք եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման նկատ մամբ որ դեգ րել են ավե լի 
լայն մո տե ցում՝ սո վո րա բար նաև կա տա րել են կա ռուց ված քային փո փո խու թյուն ներ՝ հա տուկ թի մե-
րի կամ նվիր ված ան դամ նե րով կա ռույց նե րի ստեղ ծու մը, նե րա ռյալ՝ ավե լի ար դյու նա վետ որո շում-
ներ կա յաց նե լու հա մար կա ռա վար ման մար մին նե րի հս տա կե ցու մը: Այս գոր ծըն թաց նե րը տե ղի են 
ու նե նում պատ շաճ գոր ծիք նե րով, նե րա ռյալ՝ հաշ վա պա հու թյու նը և ծախ սե րի մա սին տվյալ նե րը: 
Վեր ջա պես, հիմն վե լով վե րոն շյա լի վրա՝ ղե կա վա րու թյու նը կա րող է իր ռազ մա վա րու թյու նում նե-
րա ռել խթա նե լու հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ ներ կենտ րո նա նա լով ֆա կուլ տե տի ան ձնա կազ մի 
վրա (խորհր դատ վու թյու նը, եկա մուտ նե րը կի սե լու պայ ման նե րը, գո յու թյուն ու նե ցող բիզ նե սի նոր 
բաժ նե մա սե րի վա ճառ քով կամ բաշխ մամբ ան կախ ըն կե րու թյան ստեղ ծու մը):

Շահագրգիռկողմերիարդյունավետկառավարում

31.  Հա մալ սա րան նե րը շա հագր գիռ կող մե րի կա ռա վար ման համար պետք է որ դեգ րեն կա ռուց ված-
քային մո տե ցում, լի նի դա ար դյու նա բե րու թյուն նե րի հետ պայ մա նագ րային հա րա բե րու թյուն նե րի 
կամ մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րում տրա մադ րող նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի մի ջո ցով: Վեր-
ջի նիս դեպ քում հա մալ սա րան նե րի ամե նա կար ևոր գոր ծըն կեր ներն են ֆոն դե րը և հիմ նադ րամ նե րը: 
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Հիմ նադ րամ նե րը շատ բան կա րող են առա ջար կել բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի հա մար, հատ-
կա պես նո րա րա րա կան ֆի նան սա վոր ման ու ղի նե րի, ռիս կե րի նկատ մամբ հան դուր ժո ղա կա նու թյան 
և միջ դիս ցիպ լի նար մո տե ցում նե րին նպաս տե լու առու մով: Սա կայն կար ևոր է, որ այս ֆոն դե րը 
չդիտ վեն որ պես պե տա կան ֆի նան սա վոր մա նը փո խա րի նող: Հետ ևա բար ֆոն դե րի և հիմ նադ րամ-
նե րի հա մար պետք է առաջ նային լի նի այն պի սի մո տե ցում նե րի որ դեգ րու մը, որոնք կտար բեր վեն 
պե տա կան ֆի նան սա վոր ման գոր ծա կա լու թյուն նե րի մո տե ցում նե րից: Հա մալ սա րան նե րի և հիմ-
նադ րամ նե րի միջև գոր ծակ ցային կա պե րը խթա նե լու գոր ծում դեր կա րող են խա ղալ պե տա կան 
մար մին նե րը՝ սահ մա նե լով շփ ման հա մար պատ շաճ կար գա վո րող շր ջա նակ (ֆի նան սա կան ան կա-
խու թյուն, հար կե րի խթա նում և հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան սա վոր ման սխե մա ներ):

32.  Բա ցի պե տա կան մար մին նե րից, հա մալ սա րան նե րի գլ խա վոր գոր ծըն կե րը մնում է բիզ նես ոլոր տը: 
Ծրա գի րը ցույց է տվել, որ գո յու թյուն ու նեն հա մա գոր ծակ ցու թյան բազ մա թիվ մո դել ներ և որ շատ 
հա մալ սա րան նե րի հա մար ծրագ րի հի ման վրա հա մա գոր ծակ ցու թյու նից դե պի եր կա րա ժամ կետ 
կա ռուց ված քային և ռազ մա վա րա կան գոր ծակ ցային կա պե րի ան ցու մը մնում է մար տահ րա վեր: Հա-
մա գոր ծակ ցու թյան մո դե լի ընտ րու թյու նը պետք է լի նի հա մալ սա րա նի ակ տիվ նե րի ու շա դիր վեր լու-
ծու թյան ար դյուն ք: Սա կայն այն նաև պետք է հիմն ված լի նի այն հնա րա վո րու թյուն նե րի վրա, որոնք 
գո յու թյուն ու նեն տե ղա կան մի ջա վայ րում և տա րա ծաշր ջա նում, նե րա ռյալ՝ սո ցիալ-տն տե սա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ժո ղովր դագ րա կան մի տում նե րը և այլն: Հա մալ սա րան նե րը նաև կա-
րող են ակ տի վո րեն ստեղ ծել իրենց սե փա կան ըն կե րու թյուն նե րի ցան ցե րը՝ նպաս տե լով սկս նակ 
ըն կե րու թյուն նե րի զար գաց մա նը:

33.  Ար դյու նա բե րու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան առա վե լու թյուն նե րը նե րա ռում են թա փան-
ցիկ հա րա բե րու թյուն նե րի կա ռա վար ման մո դել նե րը, բիզ նես հա մայն քի հետ հեշ տաց ված հա ղոր-
դակ ցու թյու նը (մուտ քի դար պա սը), ինչ պես նաև հա ճա խորդ նե րի ուղղ վա ծու թյամբ կա ռա վա րու մը: 
Հա մալ սա րան նե րի խն դիրն է « գոր ծու նեու թյան մե կու սաց ված կղ զի նե րից» շարժ վել դե պի իրենց 
գոր ծըն կեր նե րի հետ նե րա ռա կան մո տեց ման: Այս տե սա կի մի ջո ցա ռում նե րը նաև պա հան ջում են, 
որ հա մալ սա րան ներն ապա հո վեն իրենց հիմ նա կան առա քե լու թյան և ար տա քին ֆոն դե րի միջև 
հետևո ղա կա նու թյու նը: Հա մալ սա րան նե րը պետք է ու շա դիր լի նեն, որ պես զի կար ճա ժա մետ հա մա-
գոր ծակ ցու թյան դեպքում չա փա զանց շատ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը չվ նա սի հիմ նա կան հե տա զո-
տու թյուն նե րին: Մտա վոր սե փա կա նու թյան իրա վունք նե րի, ինչ պես նաև գոր ծըն կեր նե րի հետ հա-
մա գոր ծակ ցու թյան և հա վա քագր ման վե րա բե րյալ քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հետ հա մա պա տաս-
խա նու թյան նման իրա վա կան խն դիր նե րը կա րող են լի նել լրա ցու ցիչ մար տահ րա վեր ներ:

Տնտեսականճգնաժամիազդեցությունևֆինանսավորմանմիտումներ

34.  ԵՀԱ -ի կող մից ճգ նա ժա մի շա րու նա կա կան մշ տա դի տարկ ման ար դյունք նե րը հս տա կո րեն ցույց են 
տա լիս, որ Եվ րո պայի բարձ րա գույն կր թու թյան տար բեր հա մա կար գեր ճգնաժամի փուլերում տար-
բեր ձևով են ազդ վել: Սա կայն պարզ վել է, որ շատ քիչ բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գեր կան, 
որոնց վրա չի ազ դել տն տե սա կան ճգ նա ժա մը: Լատ վիան և Միացյալ Թա գա վո րու թյու նը ցայ տուն 
դեպ քեր են: Այդ երկր նե րում եղել են պե տա կան ֆի նան սա վոր ման մեծ կր ճա տում ներ, բայց իրա վի-
ճա կը մտա հո գիչ է նաև եվ րո պա կան այլ երկր նե րում: Չնա յած, որ շատ երկր նե րում հա մալ սա րան-
նե րը դեռևս զե կու ցում են որ կա անո րո շու թյուն և ակն կա լում են ավե լի շատ, մի գու ցե նաև ավե լի 
խո րը կր ճա տում ներ հե տա գա ամիս նե րին և 2010 թվա կա նից հե տո: Անգ լիայի օրի նակն ապա ցու-
ցում է, որ կր ճա տում նե րը կա րող են ու նե նալ վե րա կազ մա վոր ման էա կան ազ դե ցու թյուն Եվ րո պայի 
բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գե րի համար: Մինչ կա ռա վա րու թյուն նե րը պայ քա րում են խիստ 
մի ջոց նե րով և դե ֆի ցիտ նե րը հա վա սա րակշ ռե լով, դեռևս տե սա նե լի չեն Եվ րո պա յում բարձ րա գույն 
կր թու թյան հա մա կար գե րի վրա ամ բողջ ազ դե ցու թյու նը: Ավե լին, տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե-
րում բյու ջե տա վոր ման ար դյուն քում պե տա կան ֆի նան սա վոր ման կր ճա տում նե րը կա րող են տա-
րած վել բարձ րա գույն կր թու թյան հա մար նա խա տես ված բյու ջե նե րին:

35.  Պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը ոչ միայն նվա զում է շատ երկր նե րում, այլև փոխ վում է բնույ թով և 
ձևով, որով այն ապա հով ել է հա մալ սա րան նե րին: Բաշխ ման հա մար միշտ էլ կան պայ ման ներ կամ 
հաշ վետ վո ղա կա նու թյան հետ կապ ված պա հանջ ներ: Սա պե տա կան մար մին նե րին տվել է հա մալ-
սա րան ին վե րահս կե լու իշ խա նու թյուն, որը կա րող է բե րել ար դյու նա վե տու թյան պա կա սի, քա նի որ 
դա կա րող է զգա լիորեն նպաս տել հա մալ սա րան նե րի ինք նա վա րու թյան, ինչ պես նաև իրենց սե փա-
կան մի ջոց նե րը ազա տո րեն կա ռա վա րե լու կա րո ղու թյան նվազ մա նը: Նման զար գա ցում նե րը մտա-
հո գիչ են, քա նի որ կա րող են հա մալ սա րան նե րին թույլ չտալ դուրս գալ ճգ նա ժա մից: Շա րու նա կա-
կան տն տե սա կան իրա վի ճա կին ար դյու նա վե տո րեն պա տաս խա նե լու հա մալ սա րան նե րի կա րո ղու-
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թյու նը մե ծա պես կախ ված է եղել իրենց ինս տի տու ցիոնալ և, մաս նա վո րա պես՝ իրենց ֆի նան սա կան 
ինք նա վա րու թյան աս տի ճա նից:

36.  Ֆի նան սա վոր ման հար ցի ար դիակա նու թյու նը և սրու թյու նը հս տա կո րեն ցույց են տա լիս, որ դրանք 
Եվ րո պա յում բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում ապա գա բա րե փո խում նե րի գլ խա վոր առանձ նա-
հատ կու թյուն ներն են: Սույն ու սում նա սի րու թյա ն մեջ նշ վող խն դիր նե րին որոշ լու ծում ներ տա լու 
նպա տա կով բո լոր դե րա կա տար նե րը, նե րա ռյալ՝ ներ պե տա կան և շր ջա նային կա ռա վա րու թյուն նե-
րը, ինչ պես նաև եվ րո պա ցի ֆի նան սա վո րող նե րը և եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րը, պետք է կա-
տա րեն իրենց դե րը՝ հա մալ սա րան նե րին օգ նել հաս նելու ֆի նան սա կան կա յու նու թյան: Այս ծրագ րով 
առա ջարկ վում են յու րա քան չյուր տե սա կի շա հա ռու նե րի հա մար առա ջար կու թյուն ներ, որ պես զի 
նրանք դա կա րո ղա նան անել:
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ՍԱՀՄԱՆՈՒՄՆԵՐ
Լրացուցիչեկամուտ,ֆինանսավորմանհոսքեր.Բո լոր աղ բյուր նե րը, բա ցի ուղ ղա կի պե տա կան ֆի-
նան սա վո րու մից և ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րից, սույն զե կույ ցում հա մար վում են որ պես 
«լ րա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման հոս քեր» կամ «լ րա ցու ցիչ եկամ տի աղ բյուր ներ»: Այն նե րա ռում է մաս նա-
վոր հատ վա ծի (հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման հա մար պայ մա նագ րեր և կր թու թյան ոլոր տին առնչ-
վող մի ջո ցա ռում ներ) մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մը, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց մամբ ստաց վող 
եկա մուտ նե րը (խորհր դատ վու թյուն, հաս տա տու թյուն նե րի վար ձա կա լում, բնա կա վայ րեր, սնն դի մա տա-
կա րա րում, գրա դա րան ներ, թան գա րան ներ և այլն) և ֆի նան սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից ստաց վող եկա-
մուտ ներ: Այն նաև նե րա ռում է ար դյու նա վե տու թյունն ապա հո վե լու մի ջո ցա ռում ներ:

Բլոկայինդրամաշնորհ.տար բեր տե սա կի ծախ սեր ծած կե լու հա մար ֆի նան սա կան դրա մաշ նորհ ներ, 
օրի նակ՝ դա սա վան դու մը, շա րու նա կա կան գոր ծառ նա կան ծախ սե րը և (կամ) հե տա զո տու թյուն նե րը: Հա-
մալ սա րան նե րը պա տաս խա նա տու են ըստ իրենց կա րիք նե րի հա մալ սա րա նում նման ֆոն դե րը բա ժա նե-
լու և բաշ խե լու հա մար (ճ կու նու թյու նը կա րող է նվա զեց վել մանր սահ մա նա փա կում նե րով):

Համաֆինանսավորում.սույն զե կույ ցում այն վե րա բե րում է ֆի նան սա վոր մա նը, որի հա մար հիմ նա կան 
ֆի նան սա վո րո ղը շա հա ռու հաս տա տու թյու նից պա հան ջում է իր սե փա կան բյու ջեից կամ այլ պե տա կան 
կամ մաս նա վոր աղ բյու րից ֆի նան սա վոր վող մի ջո ցառ ման կամ ծրագ րի ամ բող ջա կան ծախ սե րի հա մա-
մաս նա կան չա փը:

Մրցակցային ֆինանսավորում.ֆոն դեր, որոնք հատ կաց վում են հաս տա տու թյուն նե րին այն բա նից 
հե տո, երբ դի մո ղը մր ցակ ցու թյան հի ման վրա ընտ րու թյուն կա տա րող նե րին ներ կա յաց նում է դի մու մը 
(ա ռա ջար կը): Այս ֆոն դե րը սո վո րա բար կց վում են ծրագ րին կամ ուղղ ված են ֆի նան սա վո րո ղի կող մից 
սահ ման ված հա տուկ նպա տակ նե րի կամ առաջ նա հեր թու թյուն նե րի իրա կա նաց մա նը:

Ծախսերիկիսում.բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում ծախ սե րի կի սու մը վե րա բե րում է բարձ րա գույն 
կր թու թյան հա մար ծախ սե րի կի սու մը ոչ թե բա ցա ռա պես կամ գե րա զան ցա պես կա ռա վա րու թյան կամ 
հար կա տու նե րի կող մից, այլ ծնող նե րի և ու սա նող նե րի կող մից:2

Ծախսերիամբողջականհաշվարկում.« ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վար կում» տեր մի նը վե րա բե րում 
է հաս տա տու թյան մի ջո ցա ռում նե րի, նե րա ռյալ՝ ծրագ րե րի բո լոր ուղ ղա կի և անուղ ղա կի ծախ սե րը նշե լու 
և հաշ վար կե լու կա րո ղու թյա նը:

Ֆինանսավորմանբանաձև.ստան դարտ չա փո րո շիչ նե րի հի ման վրա ալ գո րիթմ՝ հաշ վար կե լու բարձ-
րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րին տր վող պե տա կան դրա մաշ նորհ նե րի չա փը՝ դա սա վանդ-
ման և (կամ) շա րու նա կա կան օպե րա տիվ աշ խա տանք նե րի և որոշ դեպ քե րում հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մար: Չա փո րո շիչ նե րը նե րա ռում են ար տադր ման բա ղադ րիչ նե րը և (կամ) կա տա րո ղա կա նի ցու ցա-
նիշ նե րը: 

Եկամուտների դիվերսիֆիկացում. նոր կամ գո յու թյուն ու նե ցող ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րից 
լրա ցու ցիչ եկա մ տի ստա ցու մը, որը նպաս տում է հաս տա տու թյան եկա մուտ նե րի կա ռուց ված քի հա վա-
սարակշռ մա նը: 

Անուղղակիծախսեր.ծախ սեր, որոնք կա տար վել են մի ջո ցա ռում նե րի հա մար, բայց չեն կա րող ուղ ղա-
կիորեն բա ցա հայտ վել և գանձ վել յու րա քան չյուր ան հա տա կան մի ջո ցառ ման հա մար: Հո մա նիշ է « վե րա-
դի րը»:

2 Ջոնստոուն, Բրյուս Դ. Բարձրագույնկրթությանոլորտումծախսերիկիսումը.Համեմատականտեսանկյունից
ուսմանվարձը,ֆինանսականաջակցությունըևհասանելիությունը,Չեխական սոցիոլոգիական հանդես, 2003 
թվական, 39-րդ հատոր, թիվ 3:
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«Հարատև»ուսումնառությանմիջոցառումներնե րա ռում են հետ ևյա լը (կ րե դիտ նե րով կամ առանց 
դրանց).

l	  չա փա հաս նե րի հա մար շա րու նա կա կան կր թու թյու ն, 

l	աշ խա տող նե րի հա մար մաս նա գի տա կան զար գաց ման դա սըն թաց ներ,

l	  նա խա պատ րաս տա կան դա սըն թաց ներ՝ նախ քան բա կա լավ րի աս տի ճան ստա նա լը,

l	  դա սըն թաց ներ մինչև մա գիստ րո սի կո չում ստա նա լը,

l	  մե ծա հա սակ նե րի հա մար դա սըն թաց նե րը,

l	  հե ռա կա դա սըն թաց նե րը,

l	 ու սա նող նե րի հա մար աջակց ման և խորհր դատ վու թյան հա տուկ ծա ռա յու թյուն նե րը:

Համապատասխանեցված ֆինանսավորման սխեմա. պե տա կան մար մին նե րի նա խա ձեռ նու թյուն, 
որով պե տա կան գու մար նե րը հա մա պա տաս խա նում են հա մալ սա րա նի կող մից մաս նա վոր հատ վա ծից 
հա վաք ված գու մար նե րին (1-1 հա րա բե րակ ցու թյամբ կամ ավե լի ցածր հա րա բե րակ ցու թյամբ, ան հրա-
ժեշտ չէ, որ լի նի ծրագ րի շր ջա նակում):

Մարդասիրականֆինանսավորում.ֆոն դե րից և հիմ նադ րամ նե րից, կոր պո րա տիվ դո նոր նե րից, կամ 
կա ռա վա րու թյու նից ան կախ, ինչ պես նաև դրա մաշ նորհ նե րով կամ ոչ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րով (հո ղի 
կամ շեն քի նվի րատ վու թյուն և այլն), կամ իրենց սե փա կան ծրագ րերն իրա կա նաց նե լով հա մալ սա րան-
նե րի մի ջո ցա ռում նե րին աջակ ցե լով պե տու թան շա հի հա մար գոր ծող ան հատ նե րից ստաց ված ֆի նան-
սա վո րու մը:

Ծրագրիհիմանվրաֆինանսավորում.հա մալ սա րան նե րը դի մում են ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հա-
մար, իսկ դի մու մում ներ կա յաց ված ֆոն դե րը հաշ վարկ վում են չա փո րո շիչ նե րի բա վա րար ման և (կամ) 
այլ հաս տա տու թյուն նե րի միջև մր ցակ ցու թյան հի ման վրա: 

Ուսանողներիֆինանսականներդրումներ.ընդ հա նուր տեր մին է, որը նե րա ռում է «ուս ման վար ձե րը»՝ 
որ պես ու սա նող նե րի կող մից կա տար վող տա րե կան վճար՝ ծած կե լու բարձ րա գույն կր թու թյան հա մար բո-
լոր ծախ սե րը կամ դրանց մի մա սը, ինչ պես նաև « վար չա կան վճար նե րը»՝ որ պես ու սա նող նե րի կող մից 
տար բեր վար չա կան ծախ սեր կա տա րե լու հա մար տրա մադր վող ֆոն դե ր (մուտ քի վճար ներ, գրանց ման 
վճար ներ, հա վաս տիաց ման վճար ներ):

Թիրախային ֆինանսավորում.ֆի նան սա վո րում, որը նշ մար վում է պե տա կան մար մին նե րի կող մից 
սահ ման ված նպա տակ նե րի իրա կա նաց ման գոր ծում հա ջո ղու թյուն գրան ցե լու հա մար: Այն կա րող է 
հատ կաց վել մր ցակ ցու թյան մի ջո ցով կամ ուղ ղա կիորեն տր վի հա մալ սա րա նին: Կա րող են կի րառ վել հա-
մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ նե րը:
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1.ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ
 Հա ջորդ տաս նա մյա կում հա մալ սա րան նե րի գլ խա վոր խն դիր նե րից կլի նի ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը. 
միայն կա յուն ֆի նան սա կան կա ռույց նե րով և եկա մուտ նե րի հոս քե րով հաս տա տու թյուն նե րը կկա րո ղա-
նան կա տա րել իրենց բազ մա կի առա քե լու թյուն նե րը և պա տաս խա նել ավե լի ու ավե լի բարդ և գլո բալ 
դառ նող մի ջա վայ րում ներ կայիս մար տահ րա վեր նե րին: Իհա րկե, ֆի նան սա կան կա յու նու թյունն ինք-
նանպա տակ չէ. դրա նպա տակն է ապա հո վել, որ հա մալ սա րանն իրա կա նաց նի իր նպա տակ նե րը, երաշ-
խա վո րե լով, որ հաս տա տու թյու նը ստա նում է բա վա րար եկա մուտ՝ ապա գա ու սում նա կան և հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք նե րի կա տար ման մեջ ներ դում ներ կա տա րե լու հա մար: Այս նպա տակ նե րին հաս նե լու 
հա մար գոր ծիք է եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը, եթե այն պայ ման նե րը, որոն ցում գոր ծում են հա-
մալ սա րան նե րը դա թույլ է տա լիս և դրան ցով պա հանջ վում է՝ հաշ վի առ նե լով տար բեր հա մա տեքս տե րը: 

Ե ՀԱ -ի վեր ջին աշ խա տան քում բա ցա հայտ վել են երեք կոմպ լե մեն տար և իրա րից կա խում ու նե ցող հիմ-
նա սյու ներ, որոնք կար ևոր են՝ ապա հո վե լու ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը և հա մալ սա րան նե րին օգ նել 
իրա կա նաց նել իրենց առա քե լու թյուն նե րը:

I.  Հա մալ սա րան նե րը պետք է կա րո ղա նան նույ նա կա նաց նել և ավե լի լավ հաս կա նալ իրենց բո լոր 
ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռում նե րի ծախ սե րը:

II.  Ռիս կե րը մեղ մաց նե լու և ինք նա վա րու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու հա մար հա մալ սա րան նե րը 
պետք է պահ պա նեն ող ջամ տո րեն դի վեր սի ֆի կաց ված եկա մուտ նե րի կա ռուց վածք նե րը

III.  Հա մալ սա րան նե րին ան հրա ժեշտ են նպա տա կա հար մար հաշ վետ վո ղա կա նու թյան մե խա նիզմ նե րով 
բա վա րար, հու սա լի և կա յուն պե տա կան ֆի նան սա վո րում:

 Բարձ րա գույն կր թու թյան մաս սա յա կա նա ցու մը, հաշ վետ վո ղա կա նու թյան լրա ցու ցիչ և ավե լի խիստ պայ-
ման նե րը, հաս տա տու թյուն նե րից հա սա րա կու թյան նոր պա հանջ նե րը, ինչ պես նաև մարդ կային ռե սուրս-
նե րի հա մար աճող ծախ սե րը (կեն սա թո շակ նե րի ծախ սե րը և այլն) ավելի ծախ սեր կա տա րե լու հա մար 
խթան նե րից միայն մի քա նիսն են, որոնց առե րես վում են հա մալ սա րան նե րը:

Չ նա յած նրան, որ եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րից մեծ մա սը չեն կա րող լիովին հաշ վի առ նել այս ծախ-
սե րը, քա նի որ, ինչ պես բա ցա հայտ վեց « Ֆի նան սա պես կա յուն հա մալ սա րան ներ. Դե պի եվ րո պա կան հա-
մալ սա րան նե րում ծախ սե րի ամ բողջա կան հաշ վար կու մը» վեր նագ րով ԵՀԱ -ի 2008 թվա կա նի ու սու մա-
սի րու թյու նը, նրանք չեն կա րող պատ շա ճո րեն նույ նա կա նաց նել, մի շարք երկր նե րում դա սա վանդ ման և 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի հա մար պա կա սել է ֆի նան սա վո րու մն՝ ամ բող ջա կան ծախ սե րի մա սին 
իրա զեկ վա ծու թյան բարձ րա ցող մա կար դա կի և գի տե լիք նե րի պատ ճա ռով:

Դ րան զու գա հեռ, այս մի տում նե րի հետ մեկ տեղ չկան պե տա կան ֆի նան սա վոր ում տես նե լու հե ռան կար-
ներ: Սրա պատ ճառ նե րից մեկն այն է, որ բարձ րա գույն կր թու թյու նից և հե տա զո տու թյուն նե րից բա ցի, 
սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի հա մա տեքս տում պե տա կան բյու ջե նե րից ծախ սեր կա տա րե լու հա մար կան 
այլ առաջ նա հեր թու թյուն ներ, օրի նակ՝ ան վտան գու թյու նը, առող ջա պա հու թյու նը և այլն: Չնա յած տար-
բեր նա խա րար ներ հայ տա րա րել են, որ բարձ րա գույն կր թու թյու նը կհաս տա տեն որ պես մի բնա գա վառ, 
որի հա մար պա տաս խա նա տու կլի նի պե տու թյու նը (Լեու վեն/ Լու վան-լա-Նեուվ  Կո մու նիկ 2009 թվա կան. 
4-րդ մաս), սա կայն մեծ չէ հա վա նա կա նու թյու նը, որ պե տու թյան ծախ սում նե րը կա ճեն այն քան, որ լրաց-
նեն ֆի նան սա վոր ման լայ նա ցող բա ցը: 2008 թվա կա նին սկս ված ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մը և շա րու-
նակ վող տն տե սա կան ան կումն ավե լի շատ եվ րո պա կան երկր նե րի կա ռա վա րու թյուն նե րին ստի պել են 
նվա զեց նել բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում ներդ րում նե րի քա նա կը, հա մալ սա րան նե րի վրա ֆի նան-
սա կան առու մով ավե լի շատ ճն շում ներ գոր ծադ րե լով:

 Վե րոն շյա լով հա մալ սա րան նե րին կոչ է ար վում հրա տապ քայ լեր ձեռ նար կել՝ պահ պա նե լու ֆի նան սա-
կան կա յու նու թյու նը: ԵՀ ԴԵՀ ծրագ րով ԵՀԱ -ը և իր գոր ծըն կեր նե րը փոր ձում են նպաս տել եվ րո պա կան 
հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյա նը, մաս նա վո րա պես՝ դի տար կե լով այն ամենն, ինչ պետք 
է ար վի՝ խթա նե լու լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի ավե լա ցու մը: 

ԵՀ ԴԵՀ ծրա գի րը կազ մում է եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան մա սին ԵՀԱ -ի 
ու սում նա սի րու թյան երկ րորդ մա սը: Այն իրա կա նաց վել է 2008 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի և 2011 թվա կա-
նի հուն վա րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում և հա մա ֆի նան սա վոր վել է Եվ րո պա կան հանձ նա ժո-
ղո վի, ինչ պես նաև «Ց կյանս ու սում նա ռու թյան ծրագ րով» Կր թու թյան և մշա կույ թի հար ցե րով գլ խա վոր 
ղե կա վա րու թյան կող մից: ԵՀԱ -ը հա մա գոր ծակ ցել է Եվ րո պա յում հա մալ սա րան նե րի կա ռա վար ման և 
ղե կա վար ման ցան ցի ղե կա վար նե րի (Ե ՀԿՂՑ), Բա վա րիայի բարձ րա գույն կր թու թյան հար ցե րով հե տա-
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զո տու թյուն նե րի և պլա նա վոր ման պե տա կան ինս տի տու տի և Բո լո նիայի հա մալ սա րա նի հետ՝ ինս տի-
տու ցիոնալ տե սան կյու նից դի տար կե լու եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա-
ցու մը: Ծրագ րի ար դյունք նե րով փորձ է ար վում տվյալ երկ րի, շր ջա նի և Եվ րո պայում գործող քա ղա-
քա կա նու թյուն մշա կող նե րին տե ղե կաց նել, թե ինչ պես կա րե լի է լա վա գույնս հեշ տաց նել եկա մուտ նե րի 
հոս քե րի խե լա միտ դի վեր սի ֆի կա ցու մը և հա մալ սա րան նե րին տալ լա վա գույն պրակ տի կայի օգ տա կար 
օրի նակ ներ, որ պես զի կի րա ռեն դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ հա ջող ռազ մա վա րու թյուն ներ:

 Կար ևոր է ընդ գծել, որ լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րից ստաց վող եկա մուտ նե րը չեն կա րող 
փո խա րի նել բա վա րար չա փով տրա մադր վող պե տա կան մի ջոց նե րին: Եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման 
իրա վի ճա կի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծում լրա ցու ցիչ եկամ տի աղ-
բյուր ներն ավե լաց նե լու նե րու ժը քիչ է, մինչ դեռ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման որո շա կի կր ճա տում ներն 
օգ նում են լայ նաց նել բա ցը, որը լրա ցու ցիչ եկամ տի աղ բյուր նե րը չեն կա րող լրաց նել:

 Հետ ևա բար ան հրա ժեշտ է, որ բո լոր դե րա կա տար նե րը, հա մալ սա րան նե րը և իրենց ֆի նան սա վո րող նե րը 
միասին աշ խա տեն՝ Եվ րո պա յում հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա պես ապա հով ապա գայի հիմք ստեղ ծե լու 
հա մար:

1.1Ֆինանսական կայունության համար ԵՀԱ-ի կատարած 
աշխատանքներ
2008 թվա կա նից ԵՀԱ-ն ան ցկաց րել է հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան վե րա բերյալ ու սում-
նա սի րու թյուն ներ: 2007 թվա կա նի իր լի սա բո նյան հայ տա րա րու թյան մեջ ԵՀԱ -ը շեշ տել է, որ հանձ նա ռու 
է. «Նույ նա կա նաց նել հա մալ սա րան նե րի լրա ցու ցիչ եկա մուտ նե րի հոս քե րը և խթա նելու կա ռա վար ման 
եղա նակ ներ, որոնք նպաս տում են ֆի նան սա կան կա ռա վար ման ըն թաց քում օպ տի մալ թա փան ցի կու թյա-
նը»: Դրան զու գա հեռ. « Դե պի եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րում ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վար կու մը» 
վեր նագ րով առա ջին ու սում նա սի րու թյու նում վեր լուծ վեց հա մալ սա րան նե րի՝ բո լոր մի ջո ցա ռում նե րի ամ-
բող ջա կան ծախ սե րի բա ցա հայ տե լու կա րո ղու թյու նը և ցույց տվեց, որ կա եվ րո պա կան հա մալ սա րան-
նե րում ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման ծրագ րի3 զար գաց մանն աջակ ցե լու ան հրա ժեշ տու թյու ն: 

Այս ծրագ րով պարզ է, որ ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ մամբ հա մալ սա րան նե րը մի ջո ցա ռում նե րի 
վեր լու ծու թյան և ծախ սե րի հաշ վարկ ման նկատ մամբ կա րող են ցու ցա բե րել ավե լի հա մա կար գային մո-
տե ցում: Այն օգ նում է բա րե լա վելու ներ քին ռե սուրս նե րի բաշ խու մը, ինչ պես նաև ներդր ման որո շում նե ր 
և ու ղե նիշ ներ սահ մա նե լու հնա րա վո րու թյուն ներն ավե լի լավ հաս կա նա լով ռազ մա վա րա կան որո շում-
նե րի կա յա ցու մանը: Վեր ջա պես, այն ավե լի շատ է հաս տա տու թյա նը թույլ տա լիս բա նակ ցել և սահ մա-
նել մի ջո ցա ռում նե րի հա մար գնե րը, որոնք բե րում է ծրագ րի ծախ սե րի վե րա կանգն մա նը և հետ ևա բար 
նպաս տում են ֆի նան սա կան կա յու նու թյա նը: Հիմն վե լով այս փոր ձի վրա՝ 2009-2011 թթ. «Եվ րո պա կան 
հա մալ սա րան ներն իրա կա նաց նում են իրենց ար դիակա նաց ման օրա կար գը» (Ե ՀԻԱՕ-ծախ սե րի ամ բող-
ջա կան հաշ վարկ ման ծրա գի րը) վեր նագ րով ծրագ րի մի մա սով փորձ է ար վում բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում-
նե րով խթա նելու եվ րո պա կան հա մալ սարն նե րում ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման ծրագ րի զար-
գա ց մանը: 

Ե ՀԱ -ը նաև վեր ջին զե կույ ցում4 ու սում նա սի րել է ինս տի տու ցիոնալ բազ մա զա նու թյան հետ կապ ված ֆի-
նան սա վոր ման հար ցը: Այս ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ տար բեր տե սա կի հաս տա տու թյուն-
նե րի կամ առա քե լու թյուն նե րի շր ջա նում հա վա սա րու թյան գնա հա տու մը միայն հնա րա վոր է, եթե հա սա-
նե լի են ֆի նան սա վոր ման մի շարք խթան ներ և կա ավե լի ընդ լայն ված գոր ծա ռույթ նե րի իրա կա նաց մանն 
աջակ ցե լու հա մար նշա նա կա լի ֆի նան սա վո րու մը:

 Հա վա սա րա պես, ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը կար ևոր դեր է խա ղա ցել հա մալ սա րան նե րի ինք նա վա-
րու թյան մա սին ԵՀԱ -ի ու սում նա սի րու թյու նում: « Դե պի եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րում ծախ սե րի ամ-
բող ջա կան հաշ վար կում» վեր նագ րով ծրագ րի շր ջա նա կում օգ տա գործ վեց մեկ նար կի փոքր օրի նակ՝ 
վեր լու ծե լու հաս տա տու թյան ինք նա վա րու թյան և ֆի նան սա կան կա յու նու թյան միջև կա պը: «Եվ րո պա-

3 Տե՛ս՝ Սահմանումներ, էջ 18:

4 ԵՀԱ, Ռեյխերտ Ս., Եվրոպական բարձրագույն կրթության ոլորտում ինստիտուցիոնալ բազմազանությունը. 
Քաղաքականություն մշակողների և հաստատությունների ղեկավարների համար լարվածությունը և 
մարտահրավերները, 2009 թվական:
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յում հա մալ սա րան նե րի ինք նա վա րու թյու նը I. Հե տա զո տա կան աշ խա տանք»5 վեր նագ րով ու սում նա սի-
րու թյամբ ավե լի շատ ցույց տվեց, որ եր կա րա ժամ կետ ժա մա նա կա հատ վա ծում հա մալ սա րա նի ֆի նան-
սա կան լավ վի ճակն ապա հո վե լու հա մար կար ևոր հատ կա նիշ ներ են ֆի նան սա կան ռե սուրս նե րի ազատ 
բաշ խու մը և կա ռա վա րու մը, գոր ծակ ցային կա պեր հաս տա տու մը և մաս նա վոր հատ վա ծից եկա մուտ ներ 
ստա նա լը:

 Սույն ու սում նա սի րու թյու նը կազ մում է «Ինք նա վա րու թյան առա ջըն թա ցի գրանց ման մա տյան»6 եր կա մյա 
ծրագ րի (2009-2011 թթ.) մեկ մա սը, որի նպա տակն է մշա կել ողջ Եվ րո պա յում հա մալ սա րան նե րի ֆի նան-
սա կան ան կա խու թյունն ու ղեն շե լու հա մար գոր ծիք: Երբ տե ղին է և հնա րա վոր, սույն զե կույ ցում հղում-
ներ են կա տար վում ծրագ րի նախ նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րին:

2009 թվա կա նին հրա պա րակ ված Պրա հայի հայ տա րա րու թյան մեջ ԵՀԱ -ը և իր ան դամ նե րը նշե ցին հա-
ջորդ տաս նա մյա կում եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րի հա ջո ղու թյան տա սը գլ խա վոր գոր ծոն ներ. Դրան-
ցից մեկն է. «Բո լոր մի ջո ցա ռում նե րի ամ բող ջա կան ծախ սե րը բա ցա հայ տող հաշ վա պա հա կան պրակ-
տի կա նե րի կի րառ մամբ, եկա մուտ նե րի պորտ ֆե լի դի վեր սի ֆի կաց մամբ և պատ շաճ պե տա կան ֆի նան-
սա վոր ման ապա հով մամբ ֆի նան սա կան կա յու նու թյան հաս նե լու հա մար եկա մուտ նե րի ավե լաց ումը և 
դի վեր սի ֆի կաց ման կար ևո րու թյու նը՝ ստեղ ծե լով եր կա րա ժամ կետ ժա մա նա կա հատ վա ծում հա մալ սա-
րան նե րի հիմ նա կան առա քե լու թյուն նե րի իրա կա նաց ման հա մար երկարաժամկետ հիմ քը»:

Խնդրին շատ է առնչ վում նաև ֆի նան սա կան կա յու նու թյան թե ման: Սույն վեր լու ծու թյա նը շատ են նպաս-
տել ֆի նան սա վոր ման ծրագ րե րի պար զեց ման վրա ԵՀԱ -ի աշ խա տանք նե րը: Այս աշ խա տան քի նպա-
տակն է բա ցա հայ տել ազ գային և մի ջազ գային պե տա կան ֆի նան սա վոր ման հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ոչ 
պատ շաճ մե խա նիզմ նե րը: Աշ խա տան քում առա ջարկ վում է ֆի նան սա վոր ման այ լընտ րան քային հա մա-
պա տաս խան կա նոն ներ և կա նո նա կար գեր: Որ պես եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րի գլ խա վոր ներ կա յա-
ցու ցիչ, ԵՀԱ -ն ակ տի վո րեն մաս նակ ցել է այս բա նա վե ճին և տվել է ապա ցույց ներ՝ հղում ներ կա տա րե լով 
իր ու սում նա սի րու թյուն նե րին և ան դամ նե րի հետ Եվ րո պա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման 
ծրագ րե րի բա րե լավ ման մա սին խորհր դակ ցու թյուն նե րին, մաս նա վո րա պես՝ Եվ րո պա կան միու թյան Յո-
թե րորդ շր ջա նա կային ծրագ րի (ՇԾ7)7 կա նոն նե րը և կա նո նա կար գե րը: Այս ու սում նա սի րու թյան նախ-
նա կան վեր լու ծու թյամբ ար դեն հայտ նի են դար ձել ՇԾ7 -ի մի ջան կյալ ու սում նա սի րու թյա ն շրանակում 
ԵՀԱ -ի կող մից կա տար ված ներդ րում նե րը և պար զեց ման մա սին բա նա վե ճը: Այս շր ջա նա կում ԵՀԱ -ը նաև 
մաս նակ ցում է շա հա ռու նե րի « Հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար ար տա սահ մա նից ֆի նան սա վոր ման պա-
տաս խա նատ վու թյան ընդ հա նուր սկզ բունք նե րի» վե րա բե րյալ շա հա ռու նե րի հար թա կին, որի նպա տակն 
է կա րո ղա նալ հս տա կեց նել հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման հա մար ար տա սահ մա նից ֆի նան սա վոր-
ման պայ ման նե րը: Այն Եվ րո պա յում իր հո վա նու ներ քո գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջո ցով հա վա-
քագ րում է հե տա զո տու թյուն ներ ֆի նան սա վո րող նե րին և հե տա զո տա կան հաս տա տու թյուն նե րին և, այս 
գոր ծըն թա ցում ստա նում է Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի աջակ ցու թյու նը: 

1.2Եվրոպական քաղաքականություններ
Եվ րո պա կան միու թյան մա կար դա կում ֆի նան սա վոր ման և դի վեր սի ֆի կաց ման հար ցե րին ան դրա դարձ 
եղել է տար բեր գործողություննե րի և հա ղոր դում նե րի մի ջո ցով: 2006 թվա կա նի մայի սին ըն դուն ված 
Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի ար դիակա նաց ման օրա կար գում8 նշ վել են այն ինը ոլորտ նե րը, որոն ցում 
ակ ցիանե րը հա մալ սա րան նե րին կօգ նեին ար դիակա նաց ման հար ցում: Այս կե տե րից մե կում նշ վում է. 
«Կր թու թյան և հե տա զո տու թյան ոլորտ նե րում լրաց նել ֆի նան սա վոր ման բա ցը և ավե լի ար դյու նա վետ 
դարձ նել ֆի նան սա վո րու մը», ինչ պես նաև առա ջարկ վում է, որ կա ռա վա րու թյուն նե րը ՀՆԱ -ի առն վազն 2 
տո կո սը (նե րա ռյալ՝ մաս նա վոր և պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը) ծախ սեն բարձ րա գույն կր թու թյան վրա: 

5 ԵՀԱ, Եվրոպայում համալսարանների ինքնավարությունը I. Հետազոտական աշխատանք, 2009 թվական:

6 Ֆինանսական ինքնավարության առաջընթացի գրանցման մատյանի մասին լրացուցիչ տեղեկություններ 
տեղադրված են ԵՀԱ-ի ինտերնետային կայքում:

7 Հետազոտությունների, տեխնոլոգիաների զարգացման և ներկայացման միջոցառումների համար Եվրոպական 
համայնքի Յոթերորդ շրջանակային ծրագիրը (2007-2013 թթ.):

8 Հանձնաժողովից խորհուրդ և Եվրոպական խորհրդարան ուղարկված հաղորդում, «Համալսարաններում 
արդիականացման օրակարգի մասին հաղորդում. Կրթությունը, հետազոտությունները և նորարարությունը», 
2006 թվականի մայիս:
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Այս օրա կար գում հանձ նա ժո ղո վը նաև առա ջար կում է ֆի նան սա վո րու մը դարձ նել ավե լի շատ ար դյունք-
նե րին ուղղ ված ֆի նան սա վո րում և հա մալ սա րան նե րին կոչ է անում պա տաս խա նատ վու թյուն վերց նել 
ֆի նան սա կան կա յու նու թյան հա մար, նե րա ռյալ՝ ֆի նան սա վոր ման ակ տիվ դի վեր սի ֆի կա ցու մը, թեև 
օրա կար գում այն սա հա մա նա փակ վում է հա մալ սա րա նում հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկա ցմամբ: Եվ րո-
պա կան խոր հուրդն այս կե տե րը վե րա հաս տա տել է 2007 թվա կա նին ըն դուն ված բա նաձ ևով9:

 Հա վա նա բար նոր խն դիր ներ և տար րեր կնե րառ վեն «Ար դիակա նաց ման օրա կար գի» վե րա նայ ված տար-
բե րա կում, որի ուր վագ ծի հրա պա րա կու մը նա խա տես ված է լի նել 2011 թվա կա նին հանձ նա ժո ղո վի կող-
մից հրա պա րակ վող հա ղորդ ման մեջ: 

Եվ րո պա կան միու թյու նը նույն պես սահ մա նել է «2020 թվա կա նի ռազ մա վա րու թյան» հա մար շր ջա նա կը, 
որը կհետ ևի Լի սա բո նի ռազ մա վա րու թյա նը:

 Հիմն վե լով Պրա գայի հայ տա րա րու թյան վրա՝ ԵՀԱ-ն իր ան դամ նե րի անու նից ներ կա յաց րել է պա տաս-
խան՝ ընդ գծե լու գի տե լի քա հեն եվ րո պա կան հա սա րա կու թյան զար գաց ման գոր ծում հա մալ սա րան նե րի 
դե րը: Շեշ տե լով բարձ րա գույն կր թու թյան և հե տա զո տու թյուն նե րի ոլոր տում ավե լի շատ ներդ րում ներ 
կա տա րե լու ան հրա ժեշ տու թյու նը՝ ԵՀԱ -ը կոչ է արել սահ մա նել ներդ րում նե րի հա մար ավե լի հս տակ թի-
րախ ներ՝ ապա հո վե լու հա մա ձայ նեց ված խն դիր նե րի լուծ ման գոր ծում բո լոր ան դամ պե տու թյուն նե րի 
առա ջըն թա ցը:

 Հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման հա մար ֆի նան սա վոր ման ծրագ րե րի պար զեց ման թե մայի շուրջ 
2010 թվա կա նին Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վը հրա պա րա կեց թե մայի վե րա բե րյալ մի շարք հա ղոր դում-
ներ (« Հե տա զո տու թյուն նե րի շր ջա նա կային ծրագ րե րի իրա կա նաց ման պար զե ցու մը», 2010 թվա կա նի 
ապ րիլ, «Ա վե լի շա՞տ, թե՞ ավե լի քիչ վե րահս կո ղու թյուն. Հա վա սա րակշ ռե լով վե րահս կո ղու թյան վար չա-
կան ծախ սե րը և սխալ գոր ծե լու ռիս կը», 2010 թվա կա նի մայիս): Սրանք ավե լի շատ են օգ նել զար գաց նել 
եվ րո պա կան հաս տա տու թյուն նե րի շր ջա նում պար զեց ման մա սին քն նար կում ներ կազ մա կեր պե լու հա-
մար ֆի նան սա վոր ման վե րա բե րյալ բա նա վե ճը՝ ԵՄ եռյա կի (Իս պա նիա, Բել գիա և Հուն գա րիա) նա խա-
գա հու թյան առաջ նա հեր թու թյու նը, որին ԵՀԱ-ն ակ տի վո րեն նպաս տել է:

 Ներ պե տա կան մար մին նե րը նույն պես մշա կել են բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա վոր ման վե րա բե րյալ 
նոր քա ղա քա կա նու թյուն ներ և մի ջո ցա ռում ներ: Եվ րո պայի գրե թե բո լոր երկր ներ ինչ -որ ձևով ան դրա-
դար ձել են ֆի նան սա կան կա յու նու թյան հար ցին: Քա ղա քա կա նու թյան վե րա բե րյալ փաս տաթղ թե րում 
ավե լի շատ խոս վում է Ար դիակա նաց ման օրա կար գի ընդ լայն ված ու ղե ցույ ցնե րի մա սին և կա կա տա րո-
ղա կա նի հի ման վրա ֆի նան սա վոր ման տես լա կան, իսկ եր բեմն էլ նե րառ վում են եկա մուտ նե րի հոս քե րի 
դի վեր սի ֆի կա ցու մը խրա խու սե լու նպա տակ նե րը (Տե՛ս նաև 2008 թվա կա նի «Eurydice»-ը ): 

1.3Եվրոպայում կատարված վերջին ուսումնասիրություններ
Ա վե լի ու ավե լի են շա տա նում բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի ֆի նան սա վոր ման թե մային ան դրա դար-
ձող ու սում նա սի րու թյուն նե րը, չնա յած, որ հազ վա դեպ է լի նում դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ թե մայի 
վրա ու շադ րու թյու նը: Բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րում դի տարկ վում են ֆի նան սա վոր ման մո դել-
նե րը և մե թոդ նե րը, ար տադ րան քի վրա դրանց ազ դե ցու թյու նը, ինչ պես նաև ֆի նան սա վոր ման և ֆի նան-
սա կան ինք նա վա րու թյան միջև հա րա բե րակ ցու թյու նը: «Ա վե լի մեծ ձգ տում ներ. Եվ րո պա կան հա մալ սա-
րան նե րում բա րե փո խում ներ կա տա րե լու հա մար օրա կարգ»10 վեր նագ րով Աղիոնի և այլ հե ղի նակ նե րի 
աշ խա տան քում վեր լուծ վում է աս տի ճան նե րի առու մով կա տա րո ղա կա նի, ֆի նան սա կան ինք նա վա րու-
թյան և պե տա կան ֆի նան սա վոր ման մա կար դակ նե րի միջև հա րա բե րակ ցու թյու նը: Իրենց եզ րա կա ցու-
թյուն նե րում հե ղի նակ ներն առա ջար կում են հե տա գա տաս տա րի նե րի ըն թաց քում հա մալ սա րան նե րի 
ֆի նան սա վո րումն ավե լաց նել Եվ րո պա կան միու թյան ՀՆԱ -ի 1 տո կո սով և բարձ րաց նել հա մալ սա րան նե-
րի ինք նա վա րու թյան մա կար դա կը, քա նի որ ինք նա վա րու թյու նը և ֆի նան սա վո րու մը կա տա րո ղա կա նի 
մա կար դա կը բարձ րաց նե լու հա մար փոխլ րաց նող գոր ծոն ներ են:

Ծ րագ րի հետ կապ ված ամ փո փիչ հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ ան դրա դառ նա լով այս ու սում նա սի րու թյա նը, 
Ֆի լիպ Աղիոնը նո րից հղեց այս ու ղեր ձը, ընդ գծե լով, որ պե տա կան մար մին նե րը պետք է հա մա պա տաս-

9 «Գիտելիքների վրա հիմնված գլոբալ տնտեսությունում Եվրոպայի մրցունակության համար համալսարանների 
արդիականացման մասին» խորհրդի 2007 թվականի նոյեմբերի բանաձևը:

10 Աղիոն Պ. և այլ հեղինակներ. «Ավելի մեծ ձգտումներ. Եվրոպական համալսարաններում բարեփոխումներ 
կատարելու համար օրակարգ», Բրուեգել կապույտ տպագրության շարք, 5-րդ հատոր, Բելգիա, 2008 թվական:
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խան ձևե րով կա տա րեն հա մա կող մա նի բա րե փո խում նե րը, հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լով կա ռա-
վար ման կա ռույց նե րին: Հա տուկ կար ևո րու թյուն պետք է տր վի կա ռա վար ման մար մին նե րի ան դամ նե-
րին, ով քեր պետք է ու նե նան հա մալ սա րա նի ռազ մա վա րու թյու նը, նե րա ռալ՝ դրա ֆի նան սա կան աս պեկտ-
ները լա վա գույնս իրա կա նաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րը: 

Այս ար դյունք նե րը նաև ու սում նա սիր վել և հաս տատ վել են Մաաստ րիխ տի հա մալ սա րա նի նա խա գահ և 
Հո լան դիայի Կր թու թյան, մշա կույ թի և գի տու թյան նախ կին նա խա րար Ջո Ռի ցե նի կող մից: «Եվ րո պա կան 
հա մալ սա րան նե րի հա մար հնա րա վո րու թյուն»11 վեր նագ րով իր վեր ջին գր քում դոկ տոր Ռի ցե նը խո սում 
է փո փո խու թյուն նե րի երեք փու լե րի մա սին, որոն ցից եր կուսն են « հա մալ սա րան նե րում կազ մա կեր պու մը 
բյու րոկ րա տա կա նից դարձ նել նո րա րա րա կան» և « վե րա հա վա սա րակշ ռել ֆի նան սա կան հա մա կար գե-
րը, որ պես զի մաս նա վոր աղ բյուր նե րով հնա րա վոր լի նի լրաց նել վեր ջին տաս նա մյակ նե րում պե տա կան 
բյու ջե ում կա տար ված կր ճա տում նե րի հա մար»:

 Բարձ րա գույն կր թու թյան վե րա բե րյալ քա ղա քա կա նու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի կենտ րո նի 
(ԲԿ ՔՈւԿ)12 վեր ջին հրա տա րա կու թյուն նե րում կա ռա վար ման և ֆի նան սա վոր ման ոլորտ նե րի բա րե փո-
խում նե րին ան դրա դար ձով տր վում է վեր ջին տաս նա մյա կում Եվ րո պա յում բարձ րա գուն կր թու թյան ոլոր-
տում ֆի նան սա վոր ման բա րե փո խում նե րի ընդ հա նուր նկա րա գիր և վեր լուծ վում են կա ռա վար ման և ֆի-
նան սա վոր ման բա րե փո խում նե րի, ինչ պես նաև տար բեր կա տա րո ղա կա նի ցու ցա նիշ նե րի միջև կա պե րը: 
Այս աշ խա տան քը նաև նե րա ռում է ֆի նան սա վոր ման թե մայի վե րա բե րյալ գրա կա նու թյան ցան կը:

2008 թվա կա նին Եվ րո պա յում բարձ րա գույն կր թու թյան կա ռա վար ման մա սին «Eurydice» -ի կա տա րած 
ու սում նա սի րու թյու նում նույն պես ան դրա դարձ կա կա ռա վար ման շր ջա նա կում ֆի նան սա վոր ման թե-
մային: Զե կույ ցի եզ րա կա ցու թյուն նե րի բաժ նում նշ վում է, որ « Պե տա կան մար մին նե րի կող մից (դի վեր-
սի ֆի կաց ման հա մար) գոր ծադ րած խթան նե րը, ինչ պես նաև Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու-
թյուն նե րին վե րա բե րող ինք նա վա րու թյան և սահ մա նա փա կում նե րի մա կար դակ նե րը կա րող են ազ դել 
ստաց ված մաս նա վոր ֆի նան սա վոր ման չա փի վրա»13: Վեր ջա պես, եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման 
թե մային ան դրա դառ նում են հա մալ սա րան նե րում ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան և Գի տե լիք նե-
րի Եվ րո պայի14 միջև հա րա բե րակ ցու թյու նը վեր լու ծող ու սում նա սի րու թյան հե ղի նակ նե րը: ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՈ-ի 
Կրթու թյան պլա նա վոր ման մի ջազ գային ինս տի տու տի կող մից ղե կա վար վող ծրագ րում քն նարկ վե ցին 
1994 թվա կա նից մինչև 2004 թվա կա նի տվյալ նե րի հի ման վրա 27 հաս տա տու թյան նմուշ նե րը: Ծրագ րում 
ընդ գծ վում է եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը, ինչ պես նաև մարդ կային ռե սուրս նե րի ճկուն կա ռա վա-
րու մը խթա նե լու հա մար հա մալ սա րան նե րի ինք նա վա րու թյան և պատ շաճ ֆի նան սա վոր ման խթան նե րի 
մշակ ման կար ևո րու թյու նը:

1.4Ուսումնասիրության խնդիրներ
Հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան հա մար պա տաս խա նա տու պե տա կան մար մին նե րից 
լրա ցու ցիչ և էա կան ֆի նան սա կան աջակ ցու թյուն խնդ րե լու հետ մեկտեղ հա մալ սա րան նե րը նաև պետք է 
երկարաժամկետ ավե լաց նեն դի վեր սի ֆի կաց նեն ֆի նան սա վոր ման լրա ցու ցիչ աղ բյուր նե րը: Այս գոր ծըն-
թա ցում սո վո րա բար ներգ րավ վում են հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րը, հա մալ սա րան նե րի հա մայնք-
նե րը և պե տա կան ֆի նան սա վո րող նե րը լի նեն դրանք՝ տա րա ծաշր ջա նային, ազ գային կամ եվ րո պա կան: 
Նրանք մշա կում են այն կար գա վո րող շր ջա նակ նե րը, որոն ցում գոր ծում են բարձ րա գույն ու սում նա կան 
հաս տա տու թյուն նե րը: Այս հա մա տեքս տում ԵՀ ԴԵՀ ծրագ րի նպա տակն է քար տե զագ րել եվ րո պա կան հա-
մալ սա րան նե րում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման հետ կապ ված իրա վի ճա կը: Սա նե րա ռում է եկա-

11 Ռիցեն Ջ., «Եվրոպական համալսարանների համար հնարավորություն», Ամստերդամի համալսարանի 
հրատարակչութուն, 2010 թվական:

12 «Ողջ Եվրոպայում բարձրագույն կրթության ոլորտի բարեփոխումների առաջընթացը. Կառավարում և 
ֆինանսավորման բարեփոխումներ», 2010 թվական. Եվրոպական հանձնաժողովի Կրթության և մշակույթի 
հարցերով գլխավոր ղեկավարության կողմից Բարձրագույն կրթության վերաբերյալ քաղաքականությունների 
ուսումնասիրությունների կենտրոնի (ԲԿՔՈւԿ) ղեկավարած կոնսորտիումին հանձնարարված զեկույց:

13 Eurydice, «Եվրոպայում բարձրագույն կրթության կառավարումը», 2008 թվական, էջ 108:

14 Շաթոկ Մ. (խմբ.), Համալսարաններում ձեռնարկատիրական գործունեությունը և Գիտելիքահեն տնտեսություն», 
Բարձրագույն կրթության վերաբերյալ հետազոտությունների համար ընկերություն և Բաց համալսարանի 
հրատարակչություն, 2009 թվական:
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մուտ նե րի հա ջող դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյուն նե րի մշակ մա նը ներ քին և ար տա-
քին խո չըն դոտ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը, ինչ պես նաև այն լա վա գույն և փո խան ցե լի պրակ տի կա նե րի 
բա ցա հայ տու մը, որոնք կօգ նեն բա րե լա վել հա մալ սա րան նե րի կա ռուց վածք նե րը և կզար գաց նեն այս 
ոլոր տում ռազ մա վա րու թյամբ գոր ծե լու կա րո ղու թյուն նե րը: 

Այս հա մա տեքս տում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցում ասե լով հաս կա նում ենք ամե նա լայն իմաս տով 
և դրա բա ղադ րիչ նե րը: Սա կայն ԵՀ ԴԵՀ ծրագ րի նպա տակն էր կենտ րո նա նալ լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր-
ման աղ բյուր նե րի վրա, օրի նակ՝ ուղ ղա կի պե տա կան ֆի նան սա վո րու մից և ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան 
ներդրում նե րից բա ցի այլ եկամ տի աղ բյուր նե ր ունենալը: Ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րը 
վեր ջերս եղել են բազ մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րի հիմ նա կան թե ման, իսկ այդ ու սում նա սի րու թյուն-
նե րի հի ման վրա տե ղի է ու նե ցել բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում ծախ սե րի կիս ման վե րա բե րյալ 
բա նա վեճ: Հետ ևա բար, ծրագ րով բա ցա հայտ վում են եկամ տի տար բեր աղ բյուր ներ, որոնք հա մալ սա-
րան նե րի հա մար հա սա նե լի են դա սա վանդ ման, հե տա զո տու թյուն նե րի և նո րա րա րու թյուն նե րի, կամ այլ 
եկամ տա բեր մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով: Ու սում նա սի րու թյա ն մեջ վեր լուծ վում է, օրի նակ՝ ինչ պես կա րե-
լի է մաս նա վոր հատ վա ծի հետ պայ մա նագ րեր կն քե լով, մար դա սի րա կան ֆի նան սա վոր մամբ, ծա ռա յու-
թյուն նե րի մա տուց մամբ և ֆի նան սա կան մի ջո ցա ռում նե րով ստա նալ լրա ցու ցիչ եկա մուտ ներ:

 Կար ևոր է, որ ծրագ րում նաև քն նարկ վում է այն, թե ինչպես ար դյու նա վե տու թյուն ապա հո վե լու հա մար 
մի ջո ցա ռում նե րը կա րող են լի նել հաս տա տու թյան եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման և ստաց ման վե րա-
բե րյալ ավե լի ընդ լայն ված ռազ մա վա րու թյան մեկ մա սը: Ծրագ րում նաև քնն վում են հաս տա տու թյուն նե-
րում կա ռա վար ման և ղե կա վար ման հա մար դի վեր սի ֆի կաց ված ֆի նան սա վոր ման մար տահ րա վեր նե րը, 
ինչ պես նաև ֆի նան սա վոր ման բա զան ընդ լայ նե լու կա րո ղու թյան վրա ինք նա վա րու թյան ազ դե ցու թյու-
նը: 

Որ պես հետ ևանք, բա ցի բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման հետ 
կապ ված իրա վի ճա կի մա սին թար մաց ված նկա րագ րու թյուն ապա հո վե լուց, ԵՀ ԴԵՀ ծրագ րի նպա տակն 
է ստա նալ տվյալ ներ և գի տե լիք ներ, որոնք ան հրա ժեշտ են՝ գործ նա կա նում օժան դա կե լու հաս տա տու-
թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման բա զայի դի վեր սի ֆի կա ցու մը և ընդ լայ նու մը սկ սե լու ցան կու թյուն ու նե ցող 
հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րին և կա ռա վա րիչ նե րին: 

Ե կա մուտ նե րի ստաց ման առու մով իրենց նե րուժն օգ տա գոր ծե լու հա մար հա մալ սա րան նե րը նաև մե ծա-
պես կախ ված են ար տա քին պայ ման նե րից: Հետ ևա բար այս ծրագ րի նպա տակն է վեր լու ծել պայ ման նե րը 
և ար տա քին գոր ծոն նե րը, որոնք հաս տա տու թյուն նե րին թույլ են տա լիս հա ջո ղու թյամբ ստեղ ծել ֆի նան-
սա վոր ման նոր հոս քե րը:

Ծ րագ րում հա ջո ղու թյան գոր ծոն նե րի և կա ռուց ված քային պայ ման նե րի մա սին եզ րակ ցու թյուն նե րը նաև 
ԵՀԱ -ի կո լեկ տի վի ան դամ նե րին և Ռեկ տոր նե րի ազ գային խորհր դա ժո ղով նե րին թույլ կտան բարձ րաց նել 
պե տա կան և մաս նա վոր շա հա ռու նե րի շր ջա նում ֆի նան սա կան կա ռուց վածք նե րը դի վեր սի ֆի կաց նե լու 
հնա րա վո րու թյան ու նե նա լու հա մար ար տա քին պայ ման նե րը բա րե լա վե լու ան հրա ժեշ տու թյան մա սին 
իրա զեկ ման մա կար դա կը: Այս ծրագ րով և բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի վրա տն տե սա կան ճգ նա-
ժա մի ազ դե ցու թյան կա նո նա վոր մո նի տո րին գով ԵՀԱ -ը նաև նպա տակ ու նի եվ րո պա կան շա հա ռու նե րի 
և հաս տա տու թյուն նե րի շր ջա նում նպաս տել բարդ ժա մա նակ նե րում հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան 
կա յու նու թյան վե րա բե րյալ բա նա վե ճե րին:

1.5Մեթոդաբանություն
Ծ րա գի րը մշակ վել է որ պես հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան և ղե կա վար ման հետ կապ-
ված ԵՀԱ -ի աշ խա տանք նե րի մեկ մա ս: Հետ ևա բար այն հիմն ված է ավե լի վաղ նշ ված նախ կին և զու գա-
հեռ մի ջո ցա ռում նե րի վրա, ինչ պես նաև ծա ռա յում է որ պես « Ֆի նան սա պես կա յուն հա մալ սա րան ներ. 
Դե պի եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րում ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման» ծրագ րի երկ րորդ տրա-
մա բա նա կան քայ լը և այդ ծրագ րին հետ ևող ԵՀԻԱՕ-Ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման ծրա գի րը, 
որոն ցում դի տարկ վում է հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա ռուց վածք նե րի ծախ սե րի բա ժի նը: Սույն 
զե կույ ցում նաև ներ կա յաց ված են ինք նա վա րու թյան թե մայի վե րա բե րյալ կա տար ված աշ խա տանք նե րի 
ար դյունք նե րը, որոնք բխում են «Եվ րո պա յում հա մալ սա րան նե րի ան կա խու թյուն I. Հե տա զո տա կան ու-
սում նա սի րու թյուն» ծրագ րից և դրան հետ ևող «Ֆի նան սա կան ինք նա վա րու թյան առա ջըն թա ցի գրանց-
ման մա տյան» ծրագ րերից, մաս նա վո րա պես՝ ավե լաց ված ինք նա վա րու թյան և ֆի նան սա վոր ման կա-
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ռուց վածք նե րը դի վեր սի ֆի կաց նե լու հա մալ սա րան նե րի կա րո ղու թյան միջև կա պի վեր լու ծու թյու նում: 
Ներ կայիս վեր լու ծու թյան մեջ նաև օգ տա գործ վում են 2010 թվա կա նի ԵՀԱ -ի « Մի տում ներ» խո րագ րով 
զե կույ ցի15 մի ջո ցով հա վաք ված տվյալ նե րը:

Ծ րագ րի հա մար կար ևոր ելա կետ էր ղե կա վար ման մի ջազ գային կո մի տեի ան դամ նե րի ընտ րու թյու նը, 
որով ող ջա միտ չա փով եր ևաց եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րի և մաս նա վո րա պես ԵՀԱ -ի ան դամ նե-
րի բազ մա զա նու թյու նը: Կոմիտեի ան դամ նե րի՝ մասնագիտական ու աշխատանքային տարբեր անցյալ 
ունենալու հանգամանքն օգ նեց ստեղ ծել փոր ձա գետ նե րի հա մա պա տաս խան խումբ, որն ան հրա ժեշտ 
կլի նի ծրագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում տալ ուղ ղու թյուն ներ: 

Այս բաժ նում ավե լի ման րա մասն են ներ կա յաց վում ծրագ րի շր ջա նակ նե րում տվյալ նե րի հա վաք ման հա-
մար կի րառ վող մե թո դա բա նու թյան և գոր ծիք նե րի տար բեր տար րե րը: 

Պատկեր1.–Ծրագրիկառուցվածք

15 ԵՀԱ, Սուրսոկ Ա. և Շմիդտ Հ., «Միտումներ, 2010 թվական. Եվրոպայում տասնամյակի ընթացքում բարձրագույն 
կրթության ոլորտում կատարված փոփոխությունները», 2010 թվական:

Ծրագրինախագիծ

ԵՀ ԴԵՀ ղե կա վա րող կո մի տե 

Քանակականտվյալների

հավաքագրում
Սեմինարներևհամաժողով

Որակականտվյալների

հավաքագրում

Առ ցանց հար ցա շա ր
Այ ցեր  

հաս տա տու թյուն ներ
 Մադ րի դի սե մի նա րը 

(2009 թ., հոկ տեմ բեր) 

 Պե տա կան  
մար մին նե րի հա մար 

հար ցա շա ր

 Հա տուկ դեպ քե րի 
ուսում նա սի րու թյուն ներ 

(ղե կա վա րող  
կո մի տե)

Գեն տի սե մի նա ր 
(2010 թ., հու նիս)

 Հետ ևող (follow-up)  
հար ցա շա րե ր 

 Հա տուկ դեպ քե րի 
ուսում նա սի րու թյուն ներ 

(մի ջո ցա ռումների 
ժամա նակ 

ներկայացում ներ)

ԵՀ ԴԵՀ ամ փո փիչ  
հա մա ժո ղո վ 

(2010 թ., սեպ տեմ բեր)

Եվ րո պա յում բարձ րա գույն կր թու թյան վրա տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյան մշ տա դի տար կու մը  
և վեր լու ծու թյու նը 
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Առցանցհարցաշար

2009 թվա կա նի մայի սից սեպ տեմ բե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում ԵՀԱ -ի ան դամ հա մալ սա-
րան նե րին և այլ հաս տա տու թյուն նե րին լայ նո րեն բա ժան ված առ ցանց հար ցա շա րե րի տես քով հա վաք-
վե ցին շատ տվյալ ներ: Այս հար ցա շարն օգ նեց 27 երկր նե րի ավե լի քան 100 եվ րո պա կան հա մալ սա րան-
նե րից հա վա քել ֆի նան սա կան բազ մա թիվ տվյալ ներ (տե՛ս Հա վել վա ծը):

 Հար ցում ներն օգ նե ցին ծրագ րի իրա կա նաց ման հա մար հա վա քել հետ ևյալ բնա գա վառ նե րի վե րա բե րյալ 
տվյալ նե րը.

l	  Հաս տա տու թյան պրո ֆի լը (չա փը, առա քե լու թյուն նե րը, առար կա նե րը և այլն),

l	  Ֆի նան սա կան կա ռուց ված քը (տար բեր կա տե գո րիանե րում ման րա մասն ներ կա յաց ված պե-
տա կան և մաս նա վոր աղ բյուր նե րից ստաց ված եկա մուտ նե րը),

l	  Ծախ սում նե րը ,

l	 Ե կա մուտ նե րի և ծախ սե րի հետ կապ ված առաջ ընթացը և ակն կա լիք նե րը,

l	  Հա մա ֆի նանսա վոր ման մե խա նիզմ նե րի՝ պե տա կան և մաս նա վոր ֆի նան սա վո րող նե րի հա ճա-
խա կա նու թյու նը և կար ևո րու թյու նը ,

l	 Ե կա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը (խո չըն դոտ նե րը և մար տահ րա վեր նե րը, դի վեր սի ֆի կա ցու-
մը խթա նե լու հա մար մե խա նիզմ նե րը),

l	  Հաս տա տու թյան ինք նա վա րու թյան ըն կա լե լի աս տի ճա նը,

l	  Հա մալ սա րա նի գոր ծու նեու թյան վրա տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյու նը և եկա մուտ նե-
րի դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյան հետ հա րա բե րու թյուն նե րը:

 Հար ցա շա րով հնա րա վոր եղավ մո տա վո րա պես 2 մի լիոն ու սա նող (մո տա վո րա պես 800 հա զար լրիվ 
դրույ քով սո վո րող ու սա նող ներ) և 260 հա զար աշխատակիցներ ունեցող հա մալ սա րան նե րից հա վա քել 
տվյալ ներ: Ֆի նան սա կան առու մով հար ցա շա րը լրաց րած հա մալ սա րան նե րը նշե ցին, որ ընդ հա նուր առ-
մամբ ու նեն 20 մի լիարդ եվ րո, որից զգա լի չա փը՝ 13 մի լիարդ եվ րոն, ստաց վել է ուղ ղա կի պե տա կան ֆի-
նան սա վո րու մից (ազ գային և տա րա ծաշր ջա նային): Զե կույ ցում այս աղ բյու րը նշ վում է որ պես «առ ցանց 
հար ցա շա ր»: 

Ներպետականմարմիններիհամարհարցաշարեր

ԵՀ ԴԵՀ ծրագ րի նպա տակ նե րից էր հաշ վի առ նել խնդ րի վե րա բե րյալ պե տա կան ֆի նան սա վո րող նե րի տե-
սա կետ նե րը: Եվ րո պա կան միու թյան խորհր դի չե խա կան նա խա գա հու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ 
2009 թվա կա նի երկ րորդ կի սա մյա կում կր թու թյան նա խա րար նե րի Գլ խա վոր ղե կա վա րու թյան և Ռեկ տոր-
նե րի խորհր դա ժո ղով նե րի նա խա գահ նե րի հան դի պու մը տվեց կա ռա վա րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 
տե սա կետ նե րը ստա նա լու գե րա զանց հնա րա վո րու թյուն:

 Հար ցա շա րում կար հինգ հարց.

1.  Որո՞նք են հա մալ սա րա նի ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րը և որո՞նք են ընդ հա նուր ֆի նան սա վոր ման 
հա րա բե րա կան բաժ նե մա սե րը որ պես հա մա մաս նու թյուն:

2.  Ի՞նչ մի ջոց ներ է ձեռ նար կել ձեր նա խա րա րու թյու նը կամ կա ռա վա րու թյու նը՝ բարձ րա գույն կր թու-
թյան ոլոր տում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մն ամ րապն դե լու ուղ ղու թամբ: Հա մալ սա րան նե րը 
կա րո՞ղ են, օրի նակ՝ ուս ման վար ձեր գան ձե լով, ըն կե րու թյուն ներ ստեղ ծե լով կամ իրենց պա տենտ-
ներն օգ տա գոր ծե լով ստա նալ եկա մուտ ներ:

3.  Հար կա վո՞ր է, արդյոք բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը բուհե րին 
ոգ ևո րի, որն էլ կբարձ րաց նի բարձ րա գույն կր թու թյան որա կը: Պե տա կան ֆի նան սա վոր ման ինչ պի-
սի՞ գոր ծիք ներ են կի րառ վում ձեր երկ րում բարձ րա գույն կր թու թյան որա կը բարձ րաց նե լու հա մար: 
Եթե չկան գոր ծիք ներ, ապա ինչ պի սի՞ գոր ծիք ներ կա ռա ջար կեիք:

4.  Ինչ պի սի՞ ազ դե ցու թյուն է ֆի նան սա կան ճգ նա ժամն ու նե նում ձեր երկ րում հա մալ սա րան նե րի ֆի-
նան սա վոր ման վրա. եթե կա՞ որ ևէ ազ դե ցու թյուն:

5.  Ու նե՞ք պայ մա նագ րային սկզ բուն քի հի ման վրա բարձ րա գույն կր թու թյան հա մար պե տա կան ֆի-
նան սա վոր ման որ ևէ փորձ: Ո՞րն է ձեր օրենսդ րու թյան մեջ դրա սահ մա նու մը: Ո՞րն է այս տե սա կի 
ֆի նան սա վոր ման հա մա մաս նու թյու նը, հա մե մա տած հաստատված է հի մնված ֆի նան սա վոր ման 
բանաձևին: Ո՞րն է գործ նա կան փոր ձը: 
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Այս հար ցին պա տաս խա նե ցին 27 բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝ վեր լու-
ծու թյան հա մար ներ կա յաց նե լով իրենց տե սա կետ նե րը: Սա կայն հարկ է նշել, որ շատ երկր նե րում 2009 
թվա կա նի հու նի սից ֆի նան սա վոր ման կա ռուց ված քը եր բեմն են թարկ վել է մեծ փո փո խու թյուն նե րի և որ 
դրա պատ ճա ռով ան հրա ժեշտ է եղել մշ տա դի տար կու մը (տե՛ս 5-րդ գլու խը):

Այցելություններվայրերևդեպքերիուսումնասիրություններ

 Ի լրումն նկա րագր ված գոր ծիք նե րի, ծրագ րի նա խա գի ծը սկզ բից նե րա ռել է մի շարք այ ցե լու թյուն ներ 
վայ րեր և դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն ներ: Պարզ էր, որ հա մալ սա րան նե րի ընդ հա նուր ինս տի տու-
ցիոնալ ռազ մա վա րու թյուն նե րում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման ներ կա յա ցումն ավե լի լավ գնա հա-
տե լու հա մար հար կա վոր էր հա մա կող մա նի մո տե ցում: Հետ ևա բար կազ մա կերպ վե ցին մի շարք այ ցե-
լու թյուն ներ վայ րեր՝ հաս տա տու թյուն նե րի շա հա ռու նե րից ճշ տե լու, թե ինչ պես են նրանք մշա կում իրենց 
եկա մուտ նե րը դի վեր սի ֆի կաց նե լու հա մար ֆի նան սա կան ռազ մա վա րու թյուն նե րը, միաժա մա նակ հաշ վի 
առ նե լով իրենց առա քե լու թյուն նե րը և առաջ նա հեր թու թյուն նե րը: Ղե կա վա րող կո մի տեն հա մալ սա րան-
նե րին ընտ րել է մի շարք չա փո րո շիչ նե րի հի ման վրա, նե րա ռյալ՝ աշ խար հագ րու թյու նը, ակա դե միական 
պրո ֆի լը (հե տա զո տու թյուն ներ կա տա րե լու նպա տակ կա, թե՝ ոչ), չա փը, կամ այլ հատ կու թյուն ներ, օրի-
նակ՝ իրա կա նաց վող բա րե փո խում նե րը: Հաս տա տու թյուն ներն ընտր վել են մի շարք փու լե րով՝ հաշ վի առ-
նե լու քա նա կա կան տվյալ նե րի վե րա բե րյալ նախ նա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րը, այ ցե լող խմ բե րին թույլ 
տա լով ավե լի շատ տե ղե կու թյուն ներ ստա նալ հա տուկ թե մա նե րի շուրջ: 

Այ ցե լու թյուն ներ վայ րեր կազ մա կերպ վել են 2009 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի և 2010 թվա կա նի սեպ տեմ-
բե րի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում: Ղե կա վա րող կո մի տեի պատ վի րա կու թյուն ներն այ ցե լել են 
հետևյալ հաս տա տու թյուն նե րը.

l	  Նի դեր լանդ նե րում Մաաստ րիխ տի հա մալ սա րա ն (2009 թվա կա նի դեկ տեմ բեր),

l	  Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում Լոու բո րոու ի հա մալ սա րա ն (2010 թվա կա նի հուն վար),

l	  Գեր մա նիայի Մյուն խեն քա ղա քի Կի րա ռա կան գի տու թյուն նե րի հա մալ սա րա ն (2010 թվա կա նի 
մարտ),

l	  Գեր մա նիայի Դարմս տադտ քա ղա քի Տեխ նի կա կան հա մալ սա րա ն (2010 թվա կա նի ապ րիլ),

l	 Իռ լան դիայի Դուբ լին քա ղա քի Թրի նի թի քո լե ջ (2010 թվա կա նի մայիս),

l	  Լե հաս տա նի Վար շա վա քա ղա քի հա մալ սա րա ն (2010 թվա կա նի սեպ տեմ բեր),

l	Ֆ րան սիայի Փոլ Վա լե րիի ան վան Մոնտ պե լյե 3 հա մալ սա րա նը (2010 թվա կա նի սեպ տեմ բեր):

Այ ցե լու թյուն նե րի ըն թաց քում մեկ օրով հար ցազ րույց ներ ան ցկաց վե ցին հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե-
րի հետ, նե րա ռյալ՝ ռեկ տոր նե րի, պրոռեկ տոր նե րի, աշ խա տա կազ մի ղե կա վար նե րի, ֆի նանս նե րի բաժ նի 
պե տե րի, ու սում նա կան հար ցե րով բաժ նի ղե կա վար նե րի, պլա նա վոր ման բաժ նի ղե կա վար նե րի, շր ջա-
նա վարտ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի և դրա մա հա վաք նե րի կազ մա կերպ ման հար ցե րով բաժ նի ղե-
կա վար նե րի, մար կե տին գի և հա ղոր դակ ցու թյան բաժ նի պե տե րի և այլ բա ժին նե րի ղե կա վար նե րի հետ: 
Այ ցե լու թյուն նե րի հիմ նա կան նպա տակ ներն էին հաս կա նալ հա մալ սա րան նե րում եկա մուտ նե րի դի վեր սի-
ֆի կաց ման նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը և գնա հա տել նման դի վեր սի ֆի կա ցու մը խթա նող մե խա նիզմ նե-
րի իրա կա նաց ման ներ կայիս իրա վի ճա կը, ինչ պես նաև հաս կա նալ հաս տա տու թյուն նե րի վրա ներ կայիս 
տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյու նը: Այ ցե լու թյուն նե րը հյու րըն կալ հաս տա տու թյուն նե րին նույն պես 
տվե ցին հնա րա վո րու թյուն՝ եվ րո պա ցի կո լե գա նե րի հետ քն նար կե լու տվյալ հա մալ սա րա նի ռազ մա վա-
րու թյու նը և ան դրա դառ նալ դրա վե րա բե րյալ հար ցե րին, ինչ պես նաև Եվ րո պայի այլ բարձ րա գույն ու-
սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում խրա խու սել տվյալ հաս տա տու թյան լա վա գույն պրակ տի կան:

Ն ման այ ցե լու թյուն նե րը ծրագ րի վրա աշ խա տող խմ բին ոչ միայն թույլ տվե ցին խո րա պես բա ցա հայ տել 
հաս տա տու թյուն նե րի վրա ֆի նան սա վոր ման բա րե փո խում նե րի ազ դե ցու թյու նը, այլև հնա րա վոր դարձ-
րին եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման գոր ծըն թա ցը ներդ նել տվյալ հա մալ սա րա նի ավե լի լայն շր ջա-
նա կում, հատ կա պես դա սա վանդ ման և հե տա զո տու թյուն նե րի ոլորտ նե րում: Այ ցե լու թյու թյուն նե րը շատ 
օգ տա կար եղան լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն նե րը հա վա քե լու և քա նա կա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նից 
վար կած նե րը վերց նե լու ժա մա նակ: Այ ցե լու թյուն նե րը կազ մում են «Ն կա րագ րու թյուն ներ» բաժ նի բո վան-
դա կու թյան մեծ մա սը, որի օրի նակ նե րը ցույց են տա լիս ներ կայիս զե կույ ցում տեղ գտած կե տե րը:

 Բա ցի այ ցե լու թյուն նե րից, դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը նե րա ռել են ղե կա վա րող կո մի տեի ան դամ-
նե րի հաս տա տու թյուն նե րը: Դրան ցից յու րա քան չյու րը տրա մադ րել է եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման 
հետ կապ ված հա տուկ հար ցե րի վե րա բե րյալ իր տե սա կե տը:
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Ղեկավարողկոմիտեիանդամներիհաստատությունները՝

l	 Բար սե լո նայի ինք նա վար հա մալ սա րա ն, Իս պա նիա,

l	 Բա կա լավր նե րի հա մար բիզ նե սի և ֆի նանս նե րի հա մալ սա րա ն,  Լատ վիա,

l	 Կարլս րու հեի ան վան Տեխ նո լո գիական ինս տի տու տ,  Գեր մա նիա,

l	 Լոն դո նի Քինգ քո լե ջ,  Միացյալ Թա գա վո րու թյու ն, 

l	 Մյուն խե նի ԼՄՀ -ը (Լյուդ վիգ-Մաք սի մի լիանս Հա մալ սա րա ն),  Գեր մա նիա,

l	 Մա սա րի կի հա մալ սա րա ն,  Չե խիա,

l	 Բո լո նիայի հա մալ սա րա ն, Ի տա լիա,

l	 Տրեն տոյի հա մալ սա րա ն, Ի տա լիա:

Սեմինարներ

Եր կու սե մի նար նե րի ըն թաց քում հա մալ սա րան նե րի աշ խա տա կազ մե րի ղե կա վար նե րը և ֆի նանս նե րի 
բա ժին նե րի ղե կա վար նե րը լրաց րե ցին կարճ և կոնկ րետ հար ցեր նե րա ռող հար ցա շա րեր: Առա ջին սե մի-
նա րը տե ղի ու նե ցավ 2009 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին՝ Մադ րի դում, իսկ մյուսն ան ցկաց վեց 2010 թվա կա նի 
հու նի սին՝ ԵՀԿՂՑ -ի տա րե կան հա մա ժո ղո վի հետ միասին: Այս սե մի նար նե րին մասնակցեցին տար բեր 
հա մալ սա րան նե րից 70 ներկայացուցիչներ, ով քեր օգ նե ցին հար ցա շա րե րի բա ժան մամբ, դեպ քի ու սում-
նա սի րու թյուն նե րով և քն նար կում նե րով ավար տին հասց նել քա նա կա կան վեր լու ծու թյու նը: Չնա յած 
նրան, որ առ ցանց հար ցա շա րերն օգ նել էին տես նել ինս տի տու ցիոնալ պրո ֆիլ նե րի և երկր նե րի բաշխ-
վա ծու թյան առու մով նշա նա կա լի բազ մա զա նու թյու նը, այդուհանդերձ այս նոր տե ղե կու թյուն նե րը մե ծա-
պես օգ նե ցին ան դրա դառ նալ անպա տաս խան մնացած հար ցե րին և բա ցա հայ տել չնա խա տես ված ճա-
նա պարհ նե րը, որոնք վերհանվեցին պա տաս խա նող նե րի դի տար կում ներ րը վեր լու ծե լիս:

2009 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին ԵՀ ԴԵՀ -ի սե մի նարն ան ցկաց վեց Մադ րի դի Կար լոս եր րոր դի ան վան հա-
մալ սա րա նում: Այս եր կօ րյա աշ խա տա ժո ղո վին մաս նակ ցե ցին Եվ րո պայի 50 հա մալ սա րա նի ղե կա վար-
ներ և կա ռա վա րիչ ներ, ինչ պես նաև պե տա կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ ներ: Սե մի նա րը նե րա ռում 
էր եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ տար բեր թե մա նե րի շուրջ ընտր ված դեպ քե րի ու սում-
նա սի րու թյուն ներ, ինչ պես նաև կո մի տե նե րի հետ ին տե րակ տիվ նիս տեր և խմ բային աշ խա տանք ներ: 
Նիս տե րում հիմ նա կա նում ու շադ րու թյուն էր դարձ վում այն բա նին, թե ինչ պես կա րե լի է հա ջո ղու թյամբ 
գոր ծակ ցային կա պեր ստեղ ծել տա րա ծաշր ջա նային մա կար դա կում պե տա կան և մաս նա վոր ոլորտ նե-
րի դե րա կա տար նե րի հետ և օգտ վել ֆի նան սա վո րու մը դի վեր սի ֆի կաց նե լու հնա րա վո րու թյուն նե րից: 
Քննարկվեցին նաև, թե ինչ պես կա րե լի է օգ տա գոր ծել այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար պե տա կան 
մար մին նե րի կող մից սահ ման ված խթա նիչ մի ջոց նե րը, դի մա կայել տն տե սա կան ճգ նա ժա մի պատ ճա ռով 
ստեղծ ված մար տահ րա վեր նե րին: Սե մի նա րի ըն թաց քում ներ կա յաց ված դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն-
նե րը հետ ևա բար նե րառ վել են որա կա կան վեր լու ծու թյան մեջ և ներ կա յաց վում են որ պես լա վա գույն 
պրակ տի կայի օրի նակ ներ:

 Երկ րորդ սե մի նա րը տե ղի է ու նե ցել 2010 թվա կա նի հու նի սին Գեն տի հա մալ սա րա նի կող մից ան ցկաց-
վող ԵՀԿՂՑ -ի տա րե կան հա մա ժո ղո վի շր ջա նակ նե րում: «Հ րա տա պու թյունն ու ռազ մա վա րու թյու նը. Հա-
մալ սա րան նե րի ֆի նան սա վո րու մը, ապա գան և ճգ նա ժա մը» խո րագ րով սե մի նա րի նպա տակն էր տն տե-
սա կան ան կման, ինչ պես նաև մի շարք եվ րո պա կան երկր նե րում բարձ րա գույն կր թու թյան վրա ազ դող 
բյու ջե նե րի կր ճատ ման լույ սի ներ քո բա ցա հայ տել ֆի նան սա վոր ման և ֆոն դե րի տրա մադր ման կա ռա-
վար ման հետ կապ ված խն դիր նե րի լուծ ման մի տում նե րը: Մաս նա կից նե րին բա ժան ված հար ցա շա րե րում 
հար ցե րը հիմ նա կա նում վե րա բե րում էին պե տա կան ֆի նան սա վո րող նե րի և հաս տա տու թյան ռազ մա վա-
րու թյան դե րին: Հետ ևյալ վեր լու ծու թյու նում այս հար ցա շա րը նշ վում է որ պես «Գեն տի հար ցու մը», իսկ 
դրա ար դյունք նե րը միաց վել են Բո լո նիայի ամ փո փիչ հա մա ժո ղո վի ժա մա նակ մաս նա կից նե րին ներ կա-
յաց ված նույն հար ցա շա րին:

Ամփոփիչհամաժողով

Չ նա յած նրան, որ հա մա ժո ղո վը նա խա պես ծրագր ված և կազ մա կերպ ված էր 2010 թվա կա նի ապ րի լի 
22 -ից 23 -ի հա մար, սա կայն այն պետք է հե տաձգ վեր՝ այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում ողջ Եվ րո պայով մեկ 
հրաբ խային ամ պի պատ ճա ռած օդային երթ ևե կու թյան չնա խա տես ված խան գար ման պատ ճա ռով: Այն 
հե տաձգ վեց մինչև սեպ տեմ բեր, իսկ ծրա գի րը մնաց գրե թե ան փո փոխ: Հա մա ժո ղո վը հնա րա վո րու թյուն 
տվեց ԵՀ ԴԵՀ ծրագ րի ար դյունք նե րը հաս տա տել և տա րա ծել: Հա մա ժո ղո վի ձևա չա փով ար տա ցոլ վե-
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ցին ու սում նա սի րու թյան եր կու հիմ նա կան հար թու թյուն, կենտ րո նա նա լով « դի վեր սի ֆի կաց ման հա մար 
կա ռուց վածք նե րը և պայ ման նե րը», ընդ գծե լով այս ոլոր տում պե տա կան մար մին նե րի դերն ու պա տաս-
խա նատ վու թյու նը, ինչ պես նաև բա ցա հայ տե լով հա մալ սա րան նե րում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման 
գործ նա կա նում կի րա ռու մը: Հա վա քե լով Եվ րո պայի 40 երկր նե րից և այլ երկր նե րից մո տա վո րա պես 160 
հա մալ սա րա նի ղե կա վար նե ր և կա ռա վա րիչ նե ր, քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող նե ր և փոր ձա գետ նե ր, հա-
մա ժո ղովն օգ նեց հա վա քել վեր լու ծու թյան ար դյունք նե րը պաշտ պա նե լու հա մար վերջ նա կան քա նա կա-
կան տվյալ նե րը: Հա մա ժո ղո վի մաս նա կից նե րին ներ կա յաց ված հար ցա շա րը սույն զե կույ ցում նշ վում է 
որ պես « Բո լո նիայի հար ցու մը»: Ինչ պես ար դեն բա ցատր վեց, դրա ար դյունք նե րը միաց վել են «Գեն տի 
հարց մա նը», քա նի որ հար ցե րը նույնն էին:

Տնտեսականճգնաժամիազդեցությանմշտադիտարկումը

 Ե ՀԱ -ը տն տե սա կան ան կման ազ դե ցու թյու նը սկ սեց ոչ պաշ տո նա պես մշ տա դի տար կել 2008 թվա կա նին, 
երբ Եվ րո պա յում բարձ րա գույն կր թու թյան հիմ նա կան հետ ևանք նե րը սահ մա նա փակ ված էին մի շարք 
բրի տա նա կան հա մալ սա րան նե րի կո րուստ նե րով, քա նի որ հա մալ սա րան նե րի ներդ րում նե րի վրա ազ դել 
էր ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մը: Այս մշ տա դի տար կումն այ նու հետև պաշ տո նա պես իրա կա նաց վեց ԵՀԱ-ի 
կո լեկ տիվ ան դամ նե րի և Ռեկ տոր նե րի ազ գային կոն ֆե րանս նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ: Մինչ ճգ-
նա ժա մը տա րած վում էր ողջ Եվ րո պայով մեկ և ֆի նան սա կան շու կա նե րից շարժ վում էր դե պի տն տե սու-
թյուն նե րը, մի շարք երկր նե րի ներդ րում ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյու նը սկ սեց ազ դե ցու թյուն ու նե նալ 
բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի վրա: Դա ար վեց բյու ջե նե րի կր ճատ մամբ և պե տա կան ֆի նան սա վոր-
ման էա կան փո փո խու թյուն նե րով, օրի նակ՝ թի րա խային և մր ցակ ցային ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րի 
ավե լի շատ օգ տա գոր ծ մամբ: Ամ բողջ վեր լու ծու թյու նը ներ կա յաց ված է սույն զե կույ ցի 5-րդ գլ խում: ԵՀ-
ԴԵՀ ծրագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում օգ տա գործ ված գոր ծիք նե րը՝ սե մի նար նե րը և հար ցա շա րե րը, 
օգ նե ցին հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րից և կա ռա վա րիչ նե րից ստա նալ բարձ րո րակ և թար մաց ված 
տե ղե կու թյուն ներ, այս խն դրի վե րա բե րյալ ներ կա յաց նե լով հա մալ սա րան նե րի տե սա կետ նե րը: ԵՀ ԴԵՀ -
-ի շր ջա նակ նե րում վեր լու ծու թյան կի զա կե տում է տն տե սա կան ան կման պատ ճա ռով առա ջա ցած կամ 
արա գաց ված ֆի նան սա վոր ման կա ռուց վածք նե րի մշա կու մը, ինչ պես նաև հա մալ սա րան նե րի՝ իրենց ֆի-
նան սա վոր ման բա զան դի վեր սի ֆի կաց նե լու և ընդ լայ նե լու կա րո ղու թյան միջև կա պը:

1.6Մարտահրավերներ և սահմանափակումներ
 Սույն զե կույ ցը դժ վար և հա վակ նոտ ծրագ րի ար դյունք է: Իրա կա նաց ման ըն թաց քում եղել են սահ մա նա-
փա կում ներ և հնա րա վոր չի եղել խու սա փել որոշ խն դիր նե րից: Սա կայն դրանք էա պես չեն նվա զեց րել 
վեր լու ծու թյան ո՛չ շր ջա նա կը, ո՛չ էլ՝ վա վե րա կա նու թյու նը:

 Հիմ նա կա նում ֆի նան սա կան աս պեկտ նե րին վե րա բե րող ծրագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում առա ջին 
և ամե նա կար ևոր խն դիրն էր նպա տա կա հար մար ձևով հա վա քել բա վա րար չա փով տվյալ ներ: Սա կայն 
ծրագ րով պա հանջ վող տե ղե կատ վու թյան միայն բնույ թի պատ ճա ռով դժ վար էր ստեղ ծել այն պի սի հար-
ցա շար, որը կլի ներ և՛ հնա րա վո րինս ամ բող ջա կան, և՛ հնա րա վո րինս պարզ: Ի հա վե լումն, հար ցա շա րում 
հար կա վոր էր ապա հո վել կի րառ վող տեր մին նե րի, մաս նա վո րա պես՝ ֆի նան սա կան տեր մին նե րի ընդ հա-
նուր ըն կա լու մը: 

Ողջ Եվ րո պա յում բարձ րա գույն կր թու թյան կար գա վո րող շր ջա նակ նե րի բազ մա զա նու թյան պատ ճա ռով, 
որ ոչ բո լոր սցե նար նե րը կա րող էին նե րառ վել: Հետ ևա բար միայն պա տաս խա նող նե րից պա տաս խան-
նե րը հա վա քե լուց հե տո հայտն վե ցին տար բեր տար բե րակ ներ: Ողջ Եվ րո պա յում հա մալ սա րան նե րի բյու-
ջե նե րը հա մե մա տե լը նույն պես բարդ էր, քա նի որ ան հրա ժեշտ չէ, որ բյու ջեն նե րա ռի նույն հոդվածները 
(ո րոշ երկր նե րում հա մալ սա րան նե րը կադ րե րի ծախ սե րի, կեն սա թո շակ նե րի և շեն քե րի պահ պան ման 
հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն չեն կրում): Հա մադ րե լիու թյունն ամ րապն դե լու հա մար վեր լու ծու թյու-
նից բա ցառ վել է հա մալ սա րան նե րի հի վան դա նոց նե րի հետ կապ ված եկա մուտ նե րը: 

Էական դժ վա րու թյուն ներ ստեղ ծեց նաև ողջ Եվ րո պա յում ֆինանսական ոլորտին առընչվող հասկա ցու-
թյուն ների համընդհանուր ընկալման բացակայությունը, հատ կա պես, երբ բա ցատ րու թյուն նե րից հե տո 
դեռևս տար բեր ձևե րով էին մեկ նա բան վում հաս կա ցու թյուն նե րը, կախ ված ներ պե տա կան շր ջա նա կից: 
Իհար կե, մեծ խն դիր էր մշա կել այն պի սի ան վա նա կար գեր, որոնք կհա մա պա տաս խա նեին շատ հա մալ-
սա րան նե րի հաշ վա պա հու թյան պրակ տի կա նե րին, ինչ պես նաև որո շել, թե վեր լու ծու թյան նպա տակ նե-
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րով որ քան ման րա մասն ներ կա յաց ված պետք է լի նեին տե ղե կու թյուն նե րը: Երբ հս տակ եր ևում էր, որ 
մեկ նա բա նու թյուն ներն էա պես տար բեր վում են, տվյալ նե րը պետք է ան տես վեին կամ մեծ զգու շու թյամբ 
օգ տա գործ վեին: Դրա օրի նակ նե րից մեկն է « հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան սա վոր ման սխե մա» տեր-
մի նը, որը հա ճախ շփոթ վում է « հա մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ ներ» տեր մի նի հետ, իսկ դա հա վա նա-
բար պայ մա նա վոր ված է նման սխե մա նե րի իրա կա նաց ման տար բեր փոր ձե րից (չ նա յած, որ հա մա պա-
տաս խա նեց ված ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը մեկ ան գամ օգ տա գործ վող սխե մայով գո յու թյուն ու նեն 
Միացյալ Թա գա վո րու թյան, Նոր վե գիայի և Ֆին լան դիայի նման մի քա նի եվ րո պա կան երկր նե րում, այլ 
ոլորտ նե րում մի շարք հա մալ սա րան ներ նշում են, որ դրանք շա հում են նման հա մա կար գից): Սա կայն, 
չնա յած, որ ներ կա յումս հնա րա վոր չէ ապա հո վել նո մենկ լա տու րայի միաս նա կա նու թյու նը, սա կայն վեր-
լու ծու թյու նում առա ջարկ վում է ճշգր տու թյան աս տի ճան, որում եզ րա կա ցու թյուն նե րի վա վե րա կա նու-
թյու նը կա րե լի է հա մե մա տել տար բեր երկր նե րի վա վե րա կա նու թյան հետ:

 Պա տաս խա նող նե րի կող մից տրա մադր վող որոշ տե ղե կու թյուն նե րի գաղտ նիու թյու նը ևս մեկ հատ կան-
շա կան խն դիր էր. օրեն քով չէր նա խա տես վում հրա պա րա կել հաս տա տու թյան ֆի նան սա կան տե ղե կատ-
վու թյու նը: Դրա հա մար է, որ սույն զե կույ ցում ներ կա յաց ված շատ տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յաց ված են որ-
պես լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ: Կար ևորն այն է, որ հար ցա շա րում հար ցե րին տր ված պա տաս խան նե-
րը չպետք է լի նեին հաս տա տու թյուն նե րի կող մից հրա պա րակ ված պաշ տո նա կան հայ տա րա րու թյուն ներ: 

Ե թե տր վում են օրի նակ ներ, ապա դրանք լի նում են ծրագ րի շր ջա նա կում վեր լու ծու թյան են թարկ ված 
բազ մա թիվ դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար դյունք:
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2.ԴԻՎԵՐՍԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ  
ԻՐԱՎԻՃԱԿԻ ՔԱՐՏԵԶԱԳՐՈՒՄ

« Դի վեր սի ֆի կա ցում» տեր մի նը կա րող է ու նե նալ տար բեր իմաստ ներ, բայց ֆի նան սա վոր ման հա մա-
տեքս տում այն շատ հա ճախ վե րա բե րում է հա մալ սա րա նի եկա մուտ նե րի ընդ հա նուր կա ռուց ված քում 
տար բեր ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի բաշխ վա ծու թյա նը: Այս հա մա տեքս տում սո վո րա բար սահ ման-
վում են երեք լայն կա տե գո րիաներ, չնա յած կան մի շարք պայ ման ներ: Դրանք վե րա բե րում են պե տա կան 
ֆի նան սա վոր մա նը կամ հար կա տու նե րից ստաց վող ֆոն դե րին, ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում-
նե րի մի ջո ցով մաս նա վոր ֆի նան սա վոր մա նը կամ ուս ման վար ձե րը և տան ծախ սե րը, ինչ պես նաև այլ 
ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր ներ (կամ այլ մաս նա վոր ֆի նան սա վո րում, այ լընտ րան քային կամ լրա ցու ցիչ 
եկամ տի աղ բյուր ներ, եր րորդ կող մի ֆի նան սա վո րու մը): Այս դա սա կարգ մամբ նաև եր ևում է, որ առա ջին 
եր կու աղ բյուր նե րը սո վո րա բար ապա հո վում են հաս տա տու թյան ֆի նան սա վոր ման կա ռուց ված քի ամե-
նա մեծ մա սը: 

Այս ու սում նա սի րու թյու նում մի տում նա վոր կի րառ վել է եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման լայն սահ մա-
նու մը: Դրա նպա տակն է բա ցա հայ տել ընդ հա նուր առ մամբ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի բաշ խումն 
ու դի վեր սի ֆի կա ցու մը և մաս նա վո րա պես պե տա կան ֆի նան սա վոր ման և «այլ» («լ րա ցու ցիչ») ֆի նան-
սա վոր ման աղ բյուր նե րի կա տե գո րիանե րում: «Այլ» («լ րա ցու ցիչ») ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րը նե րա-
ռում են մաս նա վոր հատ վա ծի հետ գործարքներից ստաց վող եկա մուտ նե րը (հիմ նա կա նում հե տա զո տու-
թյուն իրա կա նաց նե լու պայ մա նագ րեր, բայց նաև կր թական ծառայություններ), մար դա սի րա կան ֆի նան-
սա վո րու մը, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց մամբ ստաց վող եկա մուտ նե րը (խորհր դատ վու թյուն, հաս տա տու-
թյուն նե րի, բնա կա վայ րե րի տրա մադ րում, սնն դի մա տա կա րա րում, գրա դա րան նե րի և թան գա րան նե րի 
տրա մադ րում և այլն), ինչ պես նաև ֆի նան սա կան մի ջո ցա ռում նե րի մի ջո ցով ստաց վող եկա մուտ ներ: 
Եվ րո պա կան ֆի նան սա վոր ման ներկա վիճակն ավե լի լավ ցույց տա լու, ինչ պես նաև ներ պե տա կան կամ 
շր ջա նային պե տա կան ֆի նան սա վո րու մից զանազանե լու հա մար, վեր լու ծու թյան մեջ սա նե րառ վել է 
լրա ցու ցիչ եկամ տի հոս քե րի կա տե գո րիանե րում, չնա յած, որ դա պաշ տո նա պես պե տա կան ֆի նան սա-
վոր ման հա տուկ ձև է:

Վեր ջա պես, սույն ու սում նա սի րու թյու նում դի վեր սի ֆի կա ցու մը սահ ման վում է որ պես ոչ միայն մեկ աղ-
բյու րից դե պի այլ՝ գո յու թյուն ու նե ցող կամ նոր աղ բյուր ան ցում, այլև մեկ կամ ավե լի շատ գո յու թյուն 
ու նե ցող եկամ տի աղ բյուր նե րի ավե լա ցում՝ նպաս տե լով հա մալ սա րա նի եկա մուտ նե րի կա ռուց ված քի 
մա սե րի հա վա սա րակշռ մա նը: Ու սում նա սի րու թյու նում նաև նե րառ վել է ար դյու նա վե տու թյան և ծախ սե-
րի խնայո ղու թյան մի ջոց նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը, որը նաև կա րող է դիտ վել որ պես եկա մուտ-
նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման մաս, քա նի որ ցույց է տա լիս եկա մուտ նե րի և ծախ սե րի միջև ու ժեղ կա պը: 

Եկամուտներիդիվերսիֆիկացում.

 Նոր կամ գո յու թյուն ու նե ցող ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րից լրա ցու ցիչ եկա մ տի ստա ցու մը, որը նպաս-
տում է տվյալ հաս տա տու թյան եկա մուտ նե րի կա ռուց ված քի մա սե րի հա վա սա րակշռ մա նը:

Պատկեր2.–Դիվերսիֆիկացմանսցենարներ՝ըստֆինանսավորմանաղբյուրի

Պետականաղբյուրներ

ՄասնավորաղբյուրներԲլոկայինդրամաշնորհ/
առանձինտողովներկայաց-

վածտեղեկություն

Նախագծիհամարև
թիրախային

ֆինանսավորում

Գոյությունունեցող
ֆինանսավորմանաճ

 Պե տա կան  
ֆի նան սա վոր ման աճ  Դի վեր սի ֆի կա ցում  Դի վեր սի ֆի կա ցում

Նորֆինանսավորման
հոսքիստեղծում

Պե տա կան ֆի նան սա վոր ման դի վեր սի ֆի կա ցում  Դի վեր սի ֆի կա ցում
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2.1Միջին եկամուտների կառուցվածքը և ֆինանսավորման 
միտումներ
Չ նա յած, որ տվյալ նե րը որոշ չա փով հա մա կար գային մա կար դա կում հա սա նե լի են «ՅՈՒ ՆԵՍ ԿՕ-
ՏՀԶԿ-Եվ րոս տատ »-ի (Յ ՏԵ) կր թու թյան վի ճա կագ րու թյան16 մա սին տվյալ նե րի հա վաք ման ծրագ րով, 
այդուհանդերձ այ սօր ողջ Եվ րո պայով ինս տի տու ցիոնալ մա կար դա կում չկա թար մաց ված տե ղե կատ վու-
թյուն: Հետ ևա բար զե կույ ցի այս բաժ նի հա մար վեր լու ծու թյու նը հիմ նա կա նում հիմն ված է ծրագ րում նե-
րառ ված քա նա կա կան տվյալ նե րի հա վաք ման վրա, իսկ առ ցանց հար ցա շա րի ար դյունք նե րը ծա ռա յում 
են որ պես հիմ նա կան աղ բյու ր: 

Գրաֆիկ1.–Միջինեկամուտներիբաշխումը

Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար

2.1.1Պետական ֆինանսավորում

 Բազ մա թիվ եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րի հա մար ամե նա կար ևոր ֆի նան սա վոր ման աղ բյու րը շա րու-
նա կում է մնալ ուղ ղա կի պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը:

 Սա բնա կա նա բար տար բեր վում մեկ բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գից մյու սը,17 բայց քա նա կա կան 
տվյալ նե րի հա վաք մա նը մաս նակ ցող հա մալ սա րան նե րի շա տե րը մե ծա պես ապա վի նում էին իրենց հա-
մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րից տր վող ուղ ղա կի ֆոն դե րին՝ լի նեն դրանք շր ջա նային կամ ներ-
պե տա կան: 2008 թվա կա նին ուղ ղա կի պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը կազ մում էր սո վո րա կան հա մալ սա-
րա նի եկա մուտ նե րի կա ռուց ված քի ավե լի քան եր կու եր րոր դը:

16 ՏՀԶԿ վիճակագրության քաղվածքներ, հասանելի է http://stats.oecd.org կայքում

17 Չնայած, որ սույն զեկույցում շատ հաճախ նշվում է «երկրներ», սակայն հարկ է նշել, որ ոչ միշտ 
է, որ բարձրագույն կրթության համակարգերը համընկնում են երկրի սահմանների հետ: Օրինակ՝ 
դաշնային պետություններում բարձրագույն կրթության համակարգերը կարող են ունենալ զգալի 
առանձնահատկություններ:

72.8%

9.1%

3%4.1%
4.5%

6.5%

   Պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը (համապետական և 

տարածաշրջա նային) 

  Ու սա նող նե րի ներդ րում նե րը

   Բիզ նես ոլոր տի հետ գործարքներից ստաց վող ֆի-

նան սները

   Մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մը

   Ծա ռա յու թյուն նե րի մատուցումից ստացված եկա-

մուտ նե րը

   Մի ջազ գային մա կար դա կով պե տա կան ֆի նան սա-

վո րու մը
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 Սա մե ծա պես հա մա հունչ է ՏՀԶԿ -ի հա մա կար գային մա կար դա կում ստաց ված վեր ջին ար դյունք նե րին18, 
որոն ցում նշ վում է, որ՝

«2007թվականինհամալսարանիմակարդակումպետականֆինանսավորմանբա
ժինը կազմում էր միջին հաշվով ՏՀԶԿ երկրներում 69տոկոս: Միջին հաշվով 17
ՏՀԶԿերկրներիշրջանում,որոնցհամարբոլորտարիներիհամարհասանելիենմի
տումներիմասինտեղեկություններ, համալսարանների՝պետականֆինանսավոր
մանբաժինը1995թվականիցմինչև2000թվականըթեթևակինվազելէ78տոկոսից
մինչև76տոկոս,իսկ2006թվականիցմինչև2007թվականին՝71տոկոսիցմինչև
70տոկոս:Այսմիտումըհիմնականումերևումէոչեվրոպականերկրներում,որտեղ
ուսմանվարձերըսովորաբարավելիբարձրեն,իսկձեռնարկություններըհամալ
սարաններինտրվողդրամաշնորհներիմիջոցովակտիվորենմասնակցումեն»:

 Հա մա կար գային և ինս տի տու ցիոնալ մա կար դակ նե րում տե ղե կու թյուն նե րի հա վաք ման մի ջո ցով հնա-
րա վոր է դար ձել վերհանել ֆինանսավորման ոլորտում սպասվող միտումները և այդ միտումների ի 
պատասխան բուհերի կողմից տարվող պատասխան քայլերը: Բլո կային դրա մաշ նորհ նե րին զու գա հեռ, 
հա մալ սա րան նե րը կա րող են բաց մր ցույ թի՝ որ պես ծրագ րի հի ման վրա կամ թի րա խային ֆի նան սա վոր-
ման մի ջո ցով ստա նալ լրա ցու ցիչ պե տա կան մի ջոց ներ: 

Այս բաժ նում վեր լուծ վում է ֆի նան սա վոր ման այս տե սակ նե րից յու րա քան չյու րը և այն, թե ինչ պես են 
բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը հար մար վում դրանց:

Բլոկայինդրամաշնորհներևֆինանսավորմանբանաձևեր

Եվ րո պա յում հա մալ սա րան ներն ուղ ղա կի պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը հիմ նա կա նում ստա նում են բլո-
կային դրա մաշ նորհ նե րի մի ջո ցով: Սույն ու սում նա սի րու թյու նում բլո կային դրա մաշ նոր հը սահ ման վում 
է որ պես ֆի նան սա կան դրա մաշ նորհ, որը ծած կում է բազ մա թիվ կա տե գո րիանե րի ծախ սեր, ինչ պես 
օրի նակ՝ դա սա վանդ ման ծախ սե րը, շա րու նա կա կան գոր ծառ նա կան ծախ սե րը և հե տա զո տու թյուն նե րի 
անցկաց ման հա մար ծախ սե րը): Այս շր ջա նա կում հա մալ սա րան նե րը հիմ նա կա նում պա տաս խա նա տու 
են իրենց կա րիք նե րի հա մա ձայն ֆի նան սա վոր ման ներ քին բաշխ ման հա մար (չ նա յած, որ կա րող են լի-
նել որոշ սահ մա նա փա կում ներ): Մյուս կող մից, հարց մա նը մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րից շատ քիչ 
տո կոսն է ուղ ղա կի պե տա կան ֆի նան սա վո րու մ ստա ցել որ պես յու րա քան չյուր մի ջո ցառ ման հա մար նա-
խա տես ված գու մար նե րով բյու ջե, որով ֆի նան սա վո րող մար մին նե րը մի ջոց նե րը նա խա պես հատ կաց-
նում են իրե րի գն ման և մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման հա մար: Սա հա մա հունչ է Եվ րո պա յում հա մալ-
սա րան նե րի ինք նա վա րու թյան վե րա բե րյալ ԵՀԱ -ի ու սում նա սի րու թյան ար դյունք նե րին, ըստ որոնց 26 
եվ րո պա կան երկր ներ հիմ նա կա նում դի մել են բլո կային դրա մաշ նորհ նե րի հա մար, մինչ դեռ միայն յոթն են 
օգտ վել յու րա քան չյուր առար կայի կամ մի ջո ցառ ման հա մար նա խա տես ված բյու ջեից19:

Բ լո կային դրա մաշ նորհ նե րի չա փե րը կա րող են հաշ վարկ վել տար բեր ձևե րով և հիմն վել պատ մա կան 
տե ղե կու թյուն նե րի, մուտ քագր ման գոր ծոն նե րի (ու սա նող նե րի թի վը, ան ձնա կազ մը, քա ռա կու սի մետ րե-
րը և այլն) կամ ել քային գոր ծոն նե րի (հա ջո ղու թյան մա կար դա կը, հրա տա րա կու թյուն նե րը, հե տա զո տու-
թյուն ներ ան ցկաց նե լու հա մար պայ մա նագ րե րը) վրա:

 Կա մեկ ընդ հա նուր առ մամբ կի րառ վող հա մա կարգ, որով բլո կային դրա մաշ նոր հի չա փը հաշ վարկ վում է 
այս տար բե րակ նե րի միաց ման հի ման վրա, իսկ ֆի նան սա վոր ման բա նաձ ևը ծած կում է ընդ հա նուր պե-
տա կան ֆի նան սա վոր ման բա ժի նը, որը կա րող է տար բեր վել մեկ երկ րից մյու սը (Շ վեյ ցա րիայում՝ մոտ 
25%, Դա նիայում՝ մոտ 40% և Լատ վիայում՝ մոտ 65%): Գեր մա նիայի կամ Իտա լիայի հա մալ սա րան նե րում 
պատ կե րը շատ տար բեր է եղել. այդ հա մալ սա րան նե րում են թաազ գային սուբյեկտ նե րը (Լան դե րը կամ 
շր ջան նե րը) պահ պա նում են տար բեր բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գեր:

Ն կա րագ րու թյուն 1. « ՍԻՄ ՊԱ» հա մա կար գով ֆրան սիական հա մալ սա րան նե րի հա մար պե տա կան ֆի-
նան սա վոր ման հաշ վարկ նե րը.

2009 թվականից Բարձրագույն կրթության և հետազոտությունների նախարարու
թյունիցստացվածֆինանսավորմանհաշվարկներիմեջներառվելենկատարողա
կանիցուցանիշները:Միջոցառումների հիմանվրամիջոցները դեռևսներկայաց
նումենդրամաշնորհի80տոկոսը (այսմասըկապվածէքննություններհանձնող

18 ՏՀԶԿ, Նայելովկրթությանը2010թվականՏՀԶԿցուցանիշներ,2010թվական:

19 ԵՀԱ, Եվրոպայումհամալսարաններիինքնավարությունը.ՄասI.Ուսումնասիրություն,3րդգլուխ:
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ուսանողներիթվիևաշխատանքներհրատարակածկադրերիթվիհետ):Մնացած
20տոկոսըհիմնվածէկատարողականիվրա(5տոկոսը՝դասավանդմանհամար,15
տոկոսը՝հետազոտություններիհամար,հիմնականումհաշվարկվումենուսանող
ներիհաջողությանհիմանվրա,բայցնաևներառվում էապագայումուսանողնե
րիաշխատանքիընդունվելը):Բացիկատարողականիցուցանիշներից,այսբյուջեի
փոքրբաժնիհետկապվածնաևբանակցություններենվարումհամալսարաննու
նախարարությունը, հաշվիառնելովհետազոտություններիկիրառման,դոկտորա
կանաստիճանստանալուցհետոաշխատանքգտնելուհնարավորության,արտա
սահմանումաշխատանքի ընդունվելու ևանշարժ գույքի կառավարման միջոցով
արտասահմանիցստացվողռեսուրսները20:

Աշխատանքի հի ման վրա ֆի նան սա վոր ման բա նաձ ևե րի ավել օգ տա գոր ծու մը հա մա հունչ է պե տա կան 
մար մին նե րի՝ մի ջոց նե րի հատ կաց ման գոր ծում ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու փոր-
ձե րին, հատ կա պես, երբ բյու ջեից ծախ սում նե րի վրա կան սահ մա նա փա կում ներ և նվա զել են ներդ րե լու 
կա րո ղու թյուն նե րը: Այս բա նաձ ևով գնա հատ վում է գե րա զան ցու թյու նը մի շարք չա փո րո շիչ նե րով, որոնք 
ան խու սա փե լիորեն կապ ված են հաս տա տու թյան ռազ մա վա րա կան և ուս մնական աշխատանքների հետ 
կապ ված որո շում նե րի հետ: Այս առու մով, չնա յած, որ բլո կային դրա մաշ նորհ նե րով ֆի նան սա վո րու մը 
հա մալ սա րա նին թույլ է տա լիս պահ պա նել ֆի նան սա կան ինք նա վա րու թյու նը, սա կայն այն ազ դում է հա-
մալ սա րա նի՝ ֆի նա նսա վոր ման բա նաձ ևի մի ջո ցով ընտ րու թյուն կա տա րե լու վրա: Սրա օրի նա կը տր վում 
է Անգ լիայում Հե տա զո տու թյուն նե րի գնա հատ ման գոր ծո ղու թյամբ (ՀԳԳ), որով գնա հատ վում են «աշ-
խար հում գլ խա վոր մի ջո ցա ռում նե րը»: Սրա ար դյուն քում հաս տա տու թյուն նե րը հիմ նա կա նում գոր ծակ-
ցային կա պեր են հաս տա տել ոչ թե տե ղա կան կամ տա րա ծաշր ջա նային ձեռնարկությունների, այլ մի-
ջազ գային ըն կե րու թյուն նե րի հետ: Ընդ հա նուր առ մամբ, ֆի նան սա կան և հե ղի նա կու թյան առու մով ՀԳԳ -ի 
ար դյունք նե րը մե ծա պես ազ դում են հաս տա տու թյան վար քագ ծի վրա: Ավե լին, երկ րի հե տա զո տա կան 
խոր հուրդ նե րը կրի տի կա կան զանգ վածն ու հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման դրա կան կող մերն օգ-
տա գոր ծում են որ պես հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման դրա մաշ նորհ ներ տրա մադ րե լու չա փո րո շիչ: 
Հետ ևա բար որ ևէ հաս տա տու թյուն իր լա վա գույն գի տա հե տա զո տա կան կենտ րոն նե րում ներդ րում ներ 
կա տա րե լով ավե լի շատ կշա հեր, քան այն դեպ քում, երբ չա փա զանց շատ կենտ րո նա նա առա քե լու թյուն-
նե րի այ լընտ րան քային հար թու թյուն նե րի վրա:21

 Հա ջորդ կար ևոր պե տա կան աղ բյու րից եկող ֆի նան սա վո րու մը (շատ դեպ քե րում տա րա ծաշր ջա նային 
սուբյեկտ նե րի կող մից, բա ցա ռու թյամբ դաշ նային պե տու թյուն նե րից, որ տեղ բարձ րա գույն կր թու թյու նը 
ապա կենտ րո նաց ված իրա վա սու թյուն է, որի դեպ քում դաշ նային մա կար դա կում ֆի նան սա վո րու մը երկ-
րոր դա կան աղ բյուր է) ցույց տվեց, որ ավե լի կոնկ րետ է և մե ծա պես հիմն ված է ծրագ րի ու պայ մա նագ րի 
վրա:

Տն տե սա կան ան կման հա մա տեքս տում բազ մա թիվ կա ռա վա րու թյուն ներ ձեռ նար կել են քայ լեր՝ բարձ-
րա գույն կր թու թյան հա մար ընդ հա նուր բյու ջեն կր ճա տե լու նպա տա կով, մինչ դեռ նո րից ներ կա յաց րել են 
տար բեր և թի րա խային ֆի նան սա վոր ման եղա նակ նե րով պահ ված գու մար նե րի մեկ մա սը: Օրի նակ նե րից 
են Իռ լան դիան, որ տեղ ոլո րտում բյու ջեի կր ճա տում նե րի (2009 թվա կա նին՝ 5.4% ան կում, իսկ 2010 թվա-
կա նին՝ 9.4% ան կում) հետ մեկ տեղ ստաց վեց գոր ծա զուրկ նե րի հա մար վե րաո րա կա վոր ման սխե մա նե րի 
ներ կա յաց ման նպա տա կով լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րում: Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում հա տուկ մի ջոց-
նե րը նա խա տես ված էին խթա նել այս պես կոչ ված «ԳՏՃՄ» (գի տու թյուն, տեխ նո լո գիա, ճար տա րա գի տու-
թյուն և մա թե մա տի կա) առար կա նե րի դա սա վանդ մա նը մաս նակ ցու թյու նը, մինչ դեռ էա պես նվա զե ցին 
հա մալ սա րան նե րին տր վող դրա մաշ նորհ նե րը:

Թիրախայինֆինանսավորում

Այս մի տու մով բլո կային դրա մաշ նոր հի ընդ հա նուր գու մա րից մի ջոց ներ են նո րից հատ կաց վում հա տուկ 
ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր ման հա մար: Այն նույն պես հաս տատ վել է հա մալ սա րա նի ավագ կա ռա վա րիչ նե-
րի կող մից: 2010 թվա կա նի հու նի սին ան ցկաց ված հարց մա նը մաս նակ ցած պա տաս խա նող նե րի 74 տո-

20 Adnof P. & Dupont J.L., Mise en place du volet budgétaire et financier de la loi n° 2007-1199 du 10 août 2007 
relative aux libertés et responsabilités des universités et nouveau système d’allocation des moyens aux universités 
(SYMPA), 2009 թվականի հուլիս:

21 ԵՀԱ, «Եվրոպայումբարձրագույնկրթությանոլորտումհաստատություններիբազմազանությունը.
Քաղաքականությունմշակողներիևհաստատություններիղեկավարներիլարվածությունըևնրանցառջև
ծառացածմարտահրավերները»7-րդ գլուխ:
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կո սը հա մա ձայն վել է հետ ևյա լի հետ. « հիմ նա կան ֆի նան սա վոր ման մար մինն ավե լի ու ավե լի է դի մում 
թի րա խային ֆի նան սա վոր մա նը»: Սա իր հեր թին ազ դում է հա մալ սա րա նի՝ մի ջոց նե րի հատ կաց ման հար-
ցում ռազ մա վա րա կան ընտ րու թյուն ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյան վրա: Ար դյուն քում սահ մա նա փակ վում 
է հա մալ սա րա նի ինք նա վա րու թյու նը: Հա ճախ թի րա խային ֆի նան սա վոր ման նպա տակն է լու ծել հա տուկ 
խն դիր ներ, որոնք հա մա հունչ են երկ րի ռազ մա վա րա կան առաջ նա հեր թու թյուն նե րին:

Ծրագրիհիմանվրաֆինանսավորում

Լ րա ցու ցիչ մի ջոց ներ կա րող են հատ կաց վել ծրագ րի հի ման վրա ֆի նան սա վոր ման մի ջո ցով: Շատ դեպ-
քե րում այդ մի ջոց նե րը հատ կաց վում են հա տուկ մար մին նե րի կող մից կազ մա կերպ ված մր ցույթ նե րի մի-
ջո ցով: Այն շր ջա նա կում, որում բլո կային դրա մաշ նորհ նե րը չեն աճում կամ իրա կա նում նվա զում են, այս 
մր ցույթ նե րը հա մալ սա րան նե րի հա մար ավե լի շատ դառ նում են եկա մ տի աղ բյուր. նույ նիսկ այս մրցույթ-
նե րում հա մալ սա րան նե րի հա ջո ղու թյուն նե րը կա րող են նե րառ վել իրենց բլո կային դրա մաշ նոր հի տրա-
մադր ման հա մար ֆի նան սա վոր ման բա նաձ ևում տեղ գտած չա փո րո շիչ նե րի շար քում: 

Ե կա մուտ նե րի կա ռուց ված քում մր ցակ ցային ֆի նան սա վոր ման հա րա բե րա կան բաժ նե մա սի աճի հետ 
մեկ տեղ, հա մալ սա րան նե րը նոր մար տահ րա վե րին պա տաս խա նում են հե տա զո տու թյուն նե րին աջակ-
ցու թյան հա մար ներդ րում ներ կա տա րե լով: Ինչ պես եր ևաց ծրագ րի նպա տա կով կազ մա կերպ ված այ ցե-
լու թյուն նե րի ժա մա նակ, սա նե րա ռում է ֆինան սա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մշ տա դի տարկ մամբ 
մաս նա գի տաց ված պաշ տոն նե րի և բա ժին նե րի ստեղ ծումն ու ամ րապն դու մը, ինչ պես նաև գիտ նա կան-
նե րին ֆի նան սներ ստա նա լու հա մար ավե լի բարդ դի մում ներ գրե լու և ներ կա յաց նե լու հար ցում օժան-
դա կու մը:

Պատկեր3.–Պետականֆինանսավորմանեղանակները(պարզեցված)22

 Պատ կեր 3-ու մ պար զեց ված ձևով ցույց է տա լիս հա մալ սա րան մտ նող պե տա կան մի ջոց նե րի հնա րա վոր 
ու ղի նե րը: Շատ դեպ քե րում բլո կային դրա մաշ նոր հը կազ մում է այս ֆի նան սա վոր ման մեծ մա սը: Ծրագ րի 
վրա հիմն ված ֆին անսա վոր ման և թի րա խային ֆի նան սա վոր ման հա մար կա րող են լի նել հա մա ֆի նանս-
վոր ման պա հանջ ներ: Ծրագ րի վրա հիմն ված ֆի նան սա վո րու մը և թի րա խային ֆի նան սա վո րու մը կազ-

22 Գրաֆիկը չպետք է ցույց տա համալսարաններին հասանելի պետական ֆինանսավորման յուրաքանչյուր 
տեսակի հարաբերական կարևորությունը, քանի որ սա կարող է տարբերվել տարբեր բարձրագույն կրթության 
համակարգերում:

Ոչմրցակցայինֆինանսավորում

(ուղղակիշահառու)

ԲԼՈԿԱՅԻՆԴՐԱՄԱՇՆՈՐՀ

(կամՅՈՒՐԱՔԱՆՉՅՈՒՐ

ԾՐԱԳՐԻԿԱՄ

ՄԻՋՈՑԱՌՄԱՆՀԱՄԱՐ

ԾԱԽՍՎՈՂԳՈՒՄԱՐՆԵՐԻ

ԲՅՈՒՋԵ)

ԾՐԱԳՐԻՎՐԱՀԻՄՆՎԱԾ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

ԹԻՐԱԽԱՅԻՆ

ՖԻՆԱՆՍԱՎՈՐՈՒՄ

Մրցակցայինֆինանսավորում

Կարողենլինելհամաֆինանսավորմանպահանջներ
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մա կերպ վում են մր ցույթ նե րի մի ջո ցով, չնա յած, որ թի րա խային ֆի նան սա վոր ման դեպ քում մի ջոց նե րը 
կա րող են ուղ ղա կիորեն տր վել: Կար ևոր է նշել, որ մի ջոց նե րը կա րող են հո սել մեկ կա տե գո րիայից մյու սը 
և որ այս գոր ծըն թա ցը շատ դի նա միկ է և անընդ հատ փո փոխ վում է:

Համաֆինանսավորում

Այս ծրագ րի շր ջա նա կում հայտ նա բեր ված և ֆի նան սա վոր ման բնույ թի հետ կապ ված ևս մեկ մի տումն է 
հա մա ֆի նան սա վոր ված ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռում նե րի ավե լի մեծ հա մա մաս նու թյու նը: Սույն զե կույ ցում 
հա մա ֆի նան սա վո րու մը վե րա բե րում է այն ֆի նան սա վոր մա նը, որի ըն թաց քում հիմ նա կան ֆի նան սա վո-
րո ղը շա հա ռու հաս տա տու թյու նից պա հան ջում է իր սե փա կան բյու ջեից կամ այլ պե տա կան կամ մաս-
նա վոր աղ բյու րից բարձ րաց նել ֆի նան սա վոր վող ծրագ րի կամ մի ջո ցառ ման ամ բող ջա կան ծախ սի հա-
մա մաս նա կան չա փը: Քա նա կա կան տվյալ նե րի հա վա քու մը ցույց տվեց, որ հա մալ սա րան նե րից շա տերն 
ամեն օր զբաղ վում են հա մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ նե րի բա վա րար մամբ, կա՛մ ստաց վող պե տա կան 
ֆի նան սա վոր ման մեծ մա սի, կա՛մ ստաց վող պե տա կան ֆի նան սա վոր ման մեկ մա սի դեպ քում:

 Սա կայն հա մա ֆի նան սա վո րու մը կա րող է վնա սել հա մալ սա րա նի ֆի նան սա կան կա յու նու թյա նը, հատ-
կա պես, եթե հա մա ֆի նան սա վո րու մը դառ նում է պե տա կան մար մին նե րի կող մից տրա մադր ված մի ջոց նե-
րի զգա լի մա սի հա մար կա նոն: Իհար կե, հա մա ֆի նան սա վոր ման դեպ քում հա մալ սա րա նից պա հանջ վում 
է գտ նել այլ ֆի նան սա վո րում, սա կայն շատ դեպ քե րում հա մալ սա րան ներն իրենց հիմ նա կան բյու ջեից 
են վերց նում ռե սուրս նե րը: Առ ցանց հար ցու մը ցույց տվեց, որ պա տաս խա նող նե րի 65 տո կոսն այս մի-
ջո ցա ռում նե րը ֆի նան սա վո րել է բլո կային դրա մաշ նորհ նե րով և հիմ նա կա նում առանց քային պե տա կան 
մի ջոց նե րով, մինչ դեռ 35 տո կո սը դի մել են մաս նա վոր հատ վա ծից կամ վճա րում նե րից եկող առանց քային 
և «լ րա ցու ցիչ» ռե սուրս նե րին: Սա իր հեր թին նվա զեց նում է հա մալ սա րա նի՝ իր ապա գայի հա մար ներդ-
րում ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյու նը, պա կա սեց նե լով սար քա վո րում նե րի23 գն ման հա մար «ոչ սահ մա նա-
փակ» գու մար նե րի չա փը: 

Այս հարցն ավե լի շատ է գոր ծին վե րա բե րում այն հա մա տեքս տում, որում հա մալ սա րան ներն ակն կա լում 
են, որ եկամ տի աղ բյուր նե րի թի վը, որոնք կա րող են հա մալ սա րան նե րից պա հան ջեն հա մա ֆի նան սա վո-
րու մը, աճի կամ գո նե մնա կա յուն, ինչ պես ցույց է տր վում ներք ևում:

 

Գրաֆիկ2.–Եկամտիաղբյուրներիթվիակնկալվողաճը

Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար

23 Տե՛ս նաև «Եկամուտների դիվերսիֆիկացումը խոչընդոտող ֆինանսավորման եղանակները» բաժինը:
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42.6%

  կա յուն

  թեթ ևա կի փո փո խու թյուն

 կտ րուկ փո փո խու թյուն

ն վա զում կա յուն աճ
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2.1.2Մասնավոր ֆինանսավորում
Ուսանողներիֆինանսականներդրումներ

Չ նա յած, որ ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րը24 սույն ու սում նա սի րու թյան հիմ նա կան թե ման 
չէ, դրանք կա րող են ծա ռայել որ պես հա մալ սա րան նե րում դա սա վան դու մը ֆի նան սա վո րե լու հա մար 
եկամ տի կար ևոր աղ բյուր: Ան շուշտ, եթե պե տա կան մար մին նե րը ցան կա նում են վերջ տալ բարձ րա գույն 
կր թու թյան ոլոր տի ֆի նան սա վոր մա նը և շարժ վեն դե պի դրա սուբ սի դա վո րու մը, օրի նակ՝ այլ ֆի նան սա-
վո րող նե րի հետ կի սել բարձ րա գույն կր թու թյան ծախ սե րը, ապա ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում-
նե րը կլի նեն ամե նաուղ ղա կի մատ չե լի աղ բյու րը: Սա կայն դա մի ընտ րու թյուն է, որը կա րող են կա տա րել 
պե տա կան մար մին նե րը, իսկ ընդ հա նուր առ մամբ՝ հա սա րա կու թյու նը: Սա նաև որո շում է, որը սեր տո րեն 
կապ ված է յու րա քան չյուր երկ րի ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նու թյան նա խագ ծի հետ: Այն ար տա ցո լում 
է հա սա րա կու թյան՝ հար կե րով կամ ապա գա շր ջա նա վարտ նե րի ներդ րում նե րով, կամ անուղ ղա կի հար-
կային խթան նե րով բարձ րա գույն կր թու թյու նը ֆի նան սա վո րե լու ընտ րու թյու նը:

Վ ճար նե րի տես քով հա մալ սա րա նի ստաց վող ֆի նան սա վո րու մը նաև հա ճախ նե րա ռում է ինչ -որ տե սա կի 
պե տա կան նպաստ (կր թա թո շակ նե րի կամ ար տո նյալ վար կե րի մի ջո ցով): Հետ ևա բար նման հա մա կար-
գե րի նա խագ ծու մը շատ դեպ քե րում հա մալ սա րան նե րի պա տաս խա նատ վու թյու նը չէ: Ար դյուն քում ներ-
կայիս ու սում նա սի րու թյու նում փորձ չի ար վում կենտրոնանալ այս ֆի նան սա վոր ման աղ բյու րի25 վրա, 
բայց նե րա ռում է նմու շի վեր լու ծու թյան հի ման վրա որոշ դի տար կում ներ և եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի-
կաց ման հետ կապ ված մի քա նի նկա տա ռում ներ, հաշ վի առ նե լով մի շարք եվ րո պա կան երկր նե րում հա-
մալ սա րան նե րի հա մար այս եկամ տի աղ բյու րի կար ևո րու թյու նը:

Ն կա րագ րու թյուն 2. Իռ լան դիայում ուս ման վար ձե րի վե րա ցու մը.

ԴուբլինիԹրինիթիքոլեջումկադիվերսիֆիկացմանարդարամիտաստիճան,բայց
ըստքոլեջիղեկավարների,քոլեջըդեռևսմեծապեսկախվածէպետականմիջոց
ներից,որոնքհատկացվումենամենտարի:Բակալավրիատումսովորողուսանող
ների համար«ազատվճարներ» սխեմաների ներդրումը նվազեցրել է քոլեջիֆի
նանսականճկունությունըևազդելէքոլեջիֆինանսականինքնավարությանվրա:
Ընդհանուրառմամբ,պետականմիջոցներիռեալկրճատումներիևուսանողների
ավելացած թվի պատճառով վերջին տարիներին էապես պակասել է յուրաքան
չյուր ուսանողինֆինանսավորելու համարգանձատնից վերցված միջոցների չա
փը: Հետևաբար քոլեջի դիվերսիֆիկացման վերաբերյալ ռազմավարության շատ
կարևորհատկանիշէուսմանվարձերըմուծելուհամարբակալավրիատումսովո
րողուսանողներիցներդրումներկատարելուկոչը,որըհնչումէշարունակաբար:

 Հա վաք ված պա տաս խան նե րը ցույց տվե ցին, որ ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րը հիմ նա կա-
նում կազ մում էին հա մալ սա րա նի եկա մ տի 10 տո կո սից պա կա սը: Սա կայն հարկ է նշել, որ նմու շը նե րա-
ռում է մի շարք երկր ներ, որոն ցում ու սա նող նե րը ներդ րում ներ չեն կա տա րում (Նոր վե գիայում), միայն 
մի քա նի ու սա նող է ներդ րում կա տա րում (օ րի նակ՝ 2006 թվա կա նից՝ Դա նիայի ոչ ԵՄ /ԵՏՏ ու սա նող նե րը 
և 2011 թվա կա նից՝ Շվե դիայի ու սա նող նե րը), կամ մա կար դա կը շատ ցածր է (Ֆ րան սիա): Հա կա ռա կը, 
Իս պա նիայում (13%) և Լատ վիայում (16%) ու սա նող նե րի ներդ րում նե րը կազ մում են հա մալ սա րան նե րի 
ստաց վող եկա մուտ նե րի զգա լի կամ նույ նիսկ մեծ մա սը (հարց մա նը մաս նակ ցած բրի տա նա կան հա մալ-
սա րան նե րի մո տա վո րա պես 25 տո կո սը26): Տար բեր երկր նե րի փոքր թվով հա մալ սա րան ներ իրենց եկա-

24 Տե՛ս «Սահմանումներ»:

25 «Eurydice»-ը՝ կրթության համակարգերի և քաղաքականությունների վերաբերյալ տեղեկություններ հավաքելով 
եվրոպական ցանց՝ իր 2007 թվականին հրատարակված «Եվրոպայում բարձրագույն կրթության մասին 
հիմնական տեղեկություններ» խորագրով ուսումնասիրությունում հավաքել է ուսանողների ֆինանսական 
ներդրումների չափի և բնույթի մասին համեմատական տվյալներ: 

26 Սա համահունչ է «Համալսարաններ ՄԹ» կազմակերպության կողմից հրատարակված համակարգային 
մակարդակում տվյալներին, ըստ որոնց հաշվարկվում է, որ ՄԹ-ում և Եվրոպայում լրիվ դրույքով ուսանողների 
ուսման վարձերը կազմում են համալսարանների ընդհանուր եկամտի 15 տոկոսը, ՄԹ-ում և Եվրոպայում կես 
դրույքով ուսանողների ուսման վարձերը՝ 2 տոկոսը, իսկ ոչ եվրոպացի ուսանողների վճարները՝ 8 տոկոսը, 
ընդհանուր առմամբ՝ 25 տոկոսը: ՀՄԹ, «Բարձրագույն կրթությունը՝ փաստերով և թվերով», (հիմնվելով 
Բարձրագույն կրթության վիճակագրության գործակալության տվյալների վրա) (2009 թվական). «Ֆինանս 
Պլյուս», (2007-2008 թթ.):
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մուտ նե րի ավե լի քան 50 տո կո սը ստա ցել են ու սա նող նե րի ներդ րում նե րից, իսկ հաս տա տու թյուն նե րի 
կող մից տրա մադր ված տվյալ նե րը դիտ վում են առան ձին, երբ տե ղին է: 

Այն բաժ նե մա սը, որ ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րը ներ կա յաց նում են հա մալ սա րա նի ընդ-
հա նուր եկա մուտն ուղ ղա կիորեն կապ ված է այն չա փի հետ, որով սահ ման վում են վճար նե րը: ԵՀԱ -ի 
նախ կին վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ հա մալ սա րան ներն ընդ հան րա պես պա տաս խա նատ վու թյուն 
չեն կրում ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րի չա փի սահ ման ման հա մար, իսկ առն վազն 22 եվ րո-
պա կան երկ րում պե տա կան մար մին նե րը կա՛մ միայ նակ են խնդ րի վե րա բե րյալ որո շում կա յաց նում, կա՛մ 
ար գե լում ուս ման վար ձե րի վճա րու մը:27 Սա կայն պատ կերն ավե լի բարդ է, քան են թադր վում է, և կան 
տար բե րակ ված վճար նե րի հա մա կար գի ստեղծելուն ուղղ ված ապացույցներ: Պե տա կան մար մին նե րը և 
հա մալ սա րան ներն ավե լի ու ավե լի են տար բե րում ու սա նող նե րի միջև, լի նի դա ակա դե միական մա կար-
դա կում (բա կա լավր, մա գիստ րոս, դոկ տո րատ), կամ ըստ ուս ման պայ ման նե րի (օ րի նակ).

l	 Առկա կամ հեռակա ուսուցմամբ ու սա նող ներ,

l	  Հա մալ սա րա նում սո վո րող/ հե ռա վար ու սուց մամբ ու սա նող ներ,

l	 Ե րկ րորդ մասնագիտություն ստացող ,

l	 Ուս ման կա նո նա վոր տևո ղու թյու նից ավելի սո վո րող ու սա նող ներ ,

l	 Ու սում նա կան պլա նում չնե րառ ված դա սըն թաց նե րում ընդ գրկ ված ու սա նող ներ ,

l	Օ տար լեզ վով դա սա վանդ վող դա սըն թաց նե րում ընդ գրկ ված ու սա նող ներ ,

l	Օ տա րերկ րյա ու սա նող ներ (ԵՄ երկր նե րի դեպ քում՝ երկ կող մա նի կոն վեն ցիանե րի շր ջա նա կից 
դուրս գտն վող ոչ  ԵՄ /ԵՏՏ երկր նե րից եկող ու սա նող ներ) :

Ե ՀԱ -ի նախ կին ու սում նա սի րու թյուն նե րում նշ վել է, որ ավե լի ու ավե լի տե ղին են դառ նում « Մաս տեր 
մար կետ»28 ծրագ րե րը: Եվ րո պայի ոչ ան գլո ֆոն երկր նե րում ան գլե րե նով իրա կա նաց վող ծրագ րե րը հիմ-
նա կա նում մա գիստ րո սի ծրագ րեր են, որի հա մար վար ձավ ճար նե րը շատ են տար բեր վում, սա կայն կա 
«վ ճա րից ազատ ված Մաս տեր» ծրագ րի ավար տին ուղղ ված մի տում:29

Տեղի և օտա րերկ րյա ու սա նող նե րի միջև տար բե րու թյուն դնելն ավե լի հա մա տա րած է դար ձել ողջ Եվ րո-
պա յում, և միայն մի քա նի եր կիր օտա րերկ րյա ու սա նող նե րից չի գան ձում հա տուկ ուս ման վարձ: Շվե-
դիայում նման վճար նե րը կներ կա յաց վեն 2011 թվա կա նին, և հա մալ սա րան ներն ազատ կլի նեն ամ բող ջա-
կան ծախ սե րի ծած կույ թի հի ման վրա սահ մա նել վար ձե րի չա փե րը: Ֆին լան դիայում կա ռա վա րու թյու նը 
նա խա ձեռ նել է մինչև 2014 թվա կա նը «ս տուգ ման ժա մա նա կա հատ ված», որի ըն թաց քում հա մալ սա րան-
ներն ազա տո րեն կկա րո ղա նան ավե լի բարձր վար ձեր գան ձել օտար լե զու նե րով ան ցկաց վող մա գիստ-
րո սի դա սըն թաց նե րում ընդ գրկ ված ոչ ԵՄ /ԵՏՏ ու սա նող նե րից:

 Նի դեր լանդ նե րում, որ տեղ երկ րի և ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի ու սա նող նե րից գանձ վող վար ձե րը սահ-
մա նա փակ ված են կա ռա վա րու թյան կող մից սահ ման ված սահ մա նով (1,672 եվ րո՝ բա կալվ րիատի և մա-
գիստ րո սի աս տի ճան նե րում՝ 2010 թվա կա նից մինչև 2011 թվա կա նը), 2006 թվա կա նին ոչ ԵՄ /ԵՏՏ ու սա-
նող նե րի հա մար վար ձե րը սահ մա նե լու վրա սահ մա նա փա կու մը վե րաց վեց և այժմ հա մալ սա րան նե րը 
կա րող են սահ մա նել իրենց սե փա կան վար ձե րը: (Կա րող են լի նել տա րե կան 6 հա զար եվ րոյից մինչև 32 
հա զար եվ րո՝ բա կա լավրի մա կար դա կում): 2010 թվա կա նից, հո լան դա կան կա ռա վա րու թյան թույլտվու-
թյամբ երկ րի հա մալ սա րան նե րը երկ րորդ ան գամ բա կա լավ րի աս տի ճան ձեռք բե րե լու ցան կու թյուն ու-
նե ցող ու սա նող նե րից ավե լի բարձր վար ձեր են գան ձում:

 Հար ցա շա րին պա տաս խա նող նե րին խնդ րե ցինք տար բե րա կել ուս ման վար ձե րի և վար չա կան վար ձե րի 
միջև, ու սա նո ղա կան համայնքի հա մա ձայն (տեղի և ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի ու սա նող ներ, օտա-
րերկ րյա և ոչ ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի ու սա նող ներ): Ներ քին հաշ վա պա հա կան հա մա կար գում առան-
ձին կա տե գո րիանե րի բա ցա կա յու թյու նը եր բեմն բե րեց առա ջին կա տե գո րիայի՝ « տեղի և ԵՄ ան դամ պե-
տու թյուն նե րի ու սա նող նե րի ուս ման վար ձեր» գերգ նա հատ մա նը: Ար դյունք նե րում հիմ նա կա նում նշ վում 
է, որ տեղի ԵՄ ան դամ պե տու թյուն նե րի ու սա նող նե րից հա վաք ված վճար նե րը միտ ված են ներ կա յաց նել 
բո լոր ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րի մեծ հա մա մաս նու թյու նը: Օտա րերկ րյա (ոչ ԵՄ /ԵՏՏ ան-
դամ պե տու թյուն նե րի) ու սա նող նե րի կող մից վճար վող վար ձե րը սահ ման վում են ներ պե տա կան և ԵՄ 

27 ԵՀԱ, «Եվրոպայում համալսարանների ինքնավարությունը»:

28 ԵՀԱ, Դեյվիս Հ.-ի կողմից, «Եվրոպայում մագիստրոսի կոչումների վերաբերյալ հարցում», 2009 թվական, 10-րդ 
գլուխ:

29 Տե°ս՝ նույնը:
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ան դամ պե տու թյուն նե րի ու սա նող նե րի վար ձե րից առան ձին, քա նի որ դրանք հա ճախ սահ ման վում են 
զգա լիորեն ավե լի բարձր մա կար դա կում (Նի դեր լանդ նե րում ոչ ԵՄ-ԵՏՏ ան դամ պե տու թյուն նե րի ու սա-
նող նե րը կվ ճա րեին վարձ, որն առն վազն երեք ան գամ ավե լի բարձր էր, քան ներ պե տա կան կամ ԵՄ ան-
դամ պե տու թյուն նե րի ու սա նող նե րից գանձ վող վար ձը), ներ կա յաց նում են հա վաք ված վճար նե րի ընդ հա-
նուր չա փի նկա տե լի բաժ նե մա սը, որը մի ջին հաշ վով մո տա վո րա պես 10 տո կոս է: Բրի տա նա կան հա մալ-
սա րան նե րը սո վո րա բար օտա րերկ րյա ու սա նող նե րից եկող մի ջին եկա մ տից ավե լի բարձր են ստա ցել 
(եր բեմն հա վաք ված գու մար նե րի մեկ եր րոր դը կամ մինչև գրե թե կե սը):

 Զե կուց ված գու մար նե րը հա ճախ նե րա ռում էին ուս ման վար ձե րը և վար չա կան վճար նե րը: Ան շուշտ, ինչ-
պես ԵՀԱ -ը ցույց է տվել իր նախ կին աշ խա տան քում, վար չա կան վճար նե րը կա րող են լի նել զգա լի գու-
մար ներ, եր բեմն ավե լի բարձր կամ ուս ման վար ձե րին « փո խա րի նող»: Վար չա կան վճար նե րի բարձր չա-
փե րի մա սին զե կու ցել են Խոր վա թիայի, Չե խիայի Հան րա պե տու թյան, Ֆրան սիայի, Գեր մա նիայի և Իտա-
լիայի հա մալ սա րան նե րը (վ ճար նե րի քա ռոր դից մինչև ընդ հա նուր գու մա րը): Սա կայն հարկ է նշել, որ 
ան հրա ժեշտ չէ, որ հա մալ սա րան նե րի կող մից գանձ ված վար չա կան վճար նե րը կազ մեն հաս տա տու թյան 
եկա մու տը, ինչ պես կա րե լի է պլա նա վո րել սո ցիալա կան ապա հո վագ րու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի 
նման այլ սուբյեկտ նե րի դեպ քում (ի նչ պես Ֆրան սիան կամ որոշ դեպ քե րում՝ Գեր մա նիայի Լան դե րը): 

Այս նկա րագ րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րը կա րող են կազ մել 
եկա մ տի մեծ աղ բյուր, որը դի տար կում են այն մար դիկ, ով քեր գան ձում են այդ վճար նե րը որ պես կան-
խա տե սե լիու թյան աս տի ճան հան դի սա ցող աղ բյուր, որը հա մալ սա րա նին տա լիս է եր կա րա ժամ կետ ժա-
մա նա կա հատ վա ծում ներդ րում ներ կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն: Սա կայն նմու շում շր ջա նա կը բա վա-
կա նին լայն է և կան բարդ ու շատ տար բե րակ ված հա մա կար գեր: Շատ եվ րո պա կան երկր նե րում այս 
ոլոր տում որո շում նե րի կա յա ցու մը հիմ նա կա նում հա մալ սա րան նե րի ձեռ քե րում չէ, իսկ ար դյուն քում կա-
րող է լի նել ավե լի քիչ « ֆի նան սա կան տա րածք», քան նա խա պես նա խա տես վում էր՝ կախ ված վճար նե րի 
չա փից: Բա վա կա նին ան հաս կա նա լի է վար ձե րի բնույ թը որ պես մաս նա վոր աղ բյուր նե րից ստաց վող եկա-
մուտ, քա նի որ այդ վճար նե րի մի մա սը կա րող է հա մար վել որ պես պե տա կան սուբ սի դիանե րի մի ջո ցով 
անուղ ղա կի պե տա կան ֆի նան սա վո րում, ու սա նող նե րի հա մար շա հա վետ վարկ և (կամ) դրա մաշ նորհ:

 Հա մալ սա րան նե րում դա սա վանդ ման հա մար ֆի նան սա վոր ման ձևե րի և ֆի նան սա վոր ման մո դե լում ուս-
ման վար ձե րի ներգ րավ ման մա սին քն նար կում նե րը սկս վե ցին ծրագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում, իսկ 
այս թե մա նե րը նաև քն նարկ վել են ամ փո փիչ հա մա ժո ղո վի և այ ցե լու թյուն նե րի ժա մա նակ: Բարձ րա գույն 
կր թու թյան հա մար ֆի նան սա վոր ման մո դե լի ընտ րու թյան շուրջ տե սա կետ նե րը տար բեր վում ամ բողջ Եվ-
րո պա յում: Չնա յած, որ այս հար ցի վե րա բե րյալ ըն կա լում ներ ձևա վո րե լու հար ցում կար ևոր դեր են խա-
ղում տվյալ երկ րի մշա կու թային և պատ մա կան ավան դու յթ նե րը, սա կայն կար ևոր է նաև նշել, որ շատ 
երկր նե րում քն նար կում նե րը գնա լով դառ նում են տե ղին, հատ կա պես տն տե սա կան ան կման լույ սի ներ-
քո. միաժա մա նակ պահ պան վում են հա տուկ առանձ նա հատ կու թյուն ներ, կախ ված ազ գային հա մա տեքս-
տից: Օրի նակ՝ կա րե լի է դի տար կել, որ եվ րո պա կան երկր նե րը շարժ վում են տար բեր ուղ ղու թյուն նե րով. 
Սկան դի նա վյան երկր նե րը, որ տեղ բո լո րի համար բարձ րա գույն կր թու թյան հա սա նե լիու թյու նը գլ խա վոր 
սկզ բունք է, սկ սում են քն նար կել և սահ մա նել օտա րերկ րյա ու սա նող նե րի հա մար վար ձեր, իսկ Իռ լան-
դիան30, Ավստ րիան և մի քա նի գեր մա նա կան նահանգներ (ի նչ պես օրի նակ Հյու սի սային Իռենոս-Վեստ-
ֆա լիան) որո շել են վե րաց նել իրենց երկր նե րում սո վո րող քա ղա քա ցի նե րի ուս ման վար ձե րը: Բո լոր այս 
դեպ քե րում նման փո փո խու թյուն նե րը սկս վել են քա ղա քա կան մա կար դա կում, բայց դրան ցով չի ավարտ-
վել հա մա կար գի կա յու նու թյան վե րա բե րյալ բա նա վե ճը, իսկ դեռևս պահպանվում է վար ձե րը նո րից 
ներդ նե լու վրա ճն շումը: Մեծ փո փո խու թյուն ներ նաև սպաս վում են Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում այն 
բա նից հե տո, երբ հրա պա րակ վեց Լորդ Բրաու նի կա ռա վա րու թյան ու սում նա սի րու թյու նը31, որում առա-
ջար կու թյուն նե րը նե րա ռում են 2012 թվա կա նից կի րառ վող ուս ման վար ձե րի ար գել քի վե րա ցու մը, դրան 
ավե լաց նե լով ավե լի եր կար ժամ կետ տր վող կր թա թո շակ նե րը և դրա մաշ նորհ նե րի ար տո նյալ հա մա կար-
գը: Միաց վե լով նա խա տես ված բյու ջեի կր ճա տում նե րին, սա կեն թադ րի Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում 
բարձ րա գույն կր թու թյան հա մար ֆի նան սա վոր ման մո դե լում մեծ փո փո խու թյուն ներ:

Չ նա յած, որ այս դեպ քում ավե լի բարձր վար ձե րի ներդ նու մը կապ ված է պե տա կան ֆի նան սա վոր ման 
պա կա սի հետ, հարկ է նշել, որ այլ հա մա կար գե րում, որոն ցում ներդր վել են վար ձե րը, սրան հետ ևել են 
կա՛մ այն երաշ խի քը, որ չի նվա զեց վի պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը և որ լրա ցու ցիչ եկա մու տը կօգ տա-
գործ վի՝ հա մալ սա րա նում ու սա նող նե րին մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի բա րե լավ ման նպա տա կով: 

30 Բակալավրի մակարդակում (տե՛ս Նկարագրություն 2-ը):

31 «Ապահովելով բարձրագույն կրթության համար կայուն ապագա. Բարձրագույն կրթության համար 
ֆինանսավորման և ուսանողների ֆինանսների մասին անկախ ուսումնասիրություն, Լորդ Բրաունի ղեկավարած 
«Ուսումնասիրության խումբը», 2010 թվականի հոկտեմբերի 12:
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Այս կարճ վեր լու ծու թյու նում միայն ուր վագծ վում են այն բարդ և տար բեր ձևե րը, որոն ցով պե տա կան 
մար մին նե րը և հա մալ սա րան նե րը մո տե նում են Եվ րո պա յում ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե-
րին32: Ծրագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում հս տա կո րեն եր ևաց, որ այս հար ցը կշա րու նա կի լի նել ապա-
գա յում բարձ րա գույն կր թու թյան հա մար ֆի նան սա վոր ման մո դել նե րի շուրջ քն նար կում նե րի կի զա կե-
տում:

Եկամուտներիայլհոսքեր

 Բա ցի ուղ ղա կի ներ պե տա կան/շր ջա նային պե տա կան ֆի նան սա վոր ման և ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան 
ներդ րում նե րից, սույն զե կույ ցում այլ հոս քեր հա մար վում են որ պես «լ րա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման հոս-
քեր» կամ «լ րա ցու ցիչ եկամ տի աղ բյուր ներ»: Հիմ նա կան են թա կա տե գո րիաներն են մաս նա վոր հատ վա-
ծի հետ պայ մա նագ րե րի կնք ման մի ջո ցով ստաց ված եկա մու տը (հիմ նա կա նում հե տա զո տու թյուն ներ 
անցկաց նե լու մա սին պայ մա նագ րեր, բայց նաև ավե լի շատ կր թա կան մի ջո ցա ռում նե րի հա մար), մար դա-
սի րա կան ֆի նան սա վո րու մը, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց մամբ ստաց վող եկա մու տը (խորհր դատ վու թյու-
նը, սար քա վո րում նե րի, գրա դա րան նե րի և թան գա րան նե րի վար ձույ թը և այլն), ինչ պես նաև ֆի նան սա-
կան գոր ծու նեու թյու նը: Սույն բաժ նում նաև քն նարկ վում է մի ջազ գային պե տա կան կազ մա կեր պու թյուն-
նե րի կող մից ստաց վող ֆի նան սա վո րու մը (հիմ նա կա նում Եվ րո պա կան միու թյան ֆի նան սա վո րու մը): 

Այս աղ բյուր նե րը միասին վերց րված կազ մում են մի ջին հաշ վով ընդ հա նուր եկամ տի կա ռուց ված քի մո-
տա վո րա պես 20 տո կո սը: Նմու շառ ված հա մալ սա րան նե րի գրե թե կեսն իր եկա մուտ նե րի 10 -ից 20 տո-
կո սը ստա նում է նման աղ բյուր նե րից: Լրա ցու ցիչ կամ «եր րորդ կող մի» եկա մուտ նե րի ստա ցու մը թվում 
է որ պես ավե լի քան զուտ հա մալ սա րան նե րի հիմ նա կան մի ջո ցա ռում նե րից ստաց վող, կող քից եկող 
եկա մուտ: Որոշ հա մալ սա րան ներ հայ տա րա րել են, որ իրենց եկա մուտ նե րի քա ռոր դը ստա ցել են այս 
աղ բյուր նե րի մի ջո ցով: Սա կայն սա բնա կա նա բար չի հա մե մատ վում այն չա փի հետ, որն ուղ ղա կի պե-
տա կան ֆի նան սա վոր ման մեջ շա րու նա կում է եր ևալ հա մալ սա րան նե րի եկամ տի կա ռուց վածք նե րում: 

Գրաֆիկ3.–Ընդհանուրեկամտինկատմամբլրացուցիչեկամտիաղբյուրներիչափը

Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար

 Հար կա վոր է հաշ վի առ նել այն , որ ոչ բո լոր նմու շառ ված հա մալ սա րան ներն են կա րո ղա ցել տար բե րա-
կել հար ցա շա րում ներ կա յաց ված եկա մ տի կա տե գո րիանե րի միջև: Դրա օրի նակն է կա՛մ պե տա կան ֆի-
նան սա վոր ման կամ «այլ աղ բյուր նե րի» դեպ քում մր ցակ ցային պե տա կան ֆի նան սա վո րու մից ստաց վող 
եկա մ տի նե րա ռու մը:

32 Քանի որ այս ուսումնասիրության նպատակն է կենտրոնանալ այն տարրերի վրա, որոնց հետ կապված 
համալսարաններն ունեն մանևր անելու մեծ լուսանցք, շատ եվրոպական երկրներում ուսանողների 
ֆինանսական ներդրումները հաշվի չեն առնվի վերլուծության հիմնական մասում:

  Ընդ հա նուր եկա մ տի ավե լի քան 20 տո կո սը ներ կա յաց-

նող լրա ցու ցիչ աղ բյուր նե րը 

 Ընդ հա նուր եկա մ տի 10 -ից 20 տո կո սը ներ կա յաց նող 

լրա ցու ցիչ աղ բյուր նե րը

 Ընդ հա նուր եկա մ տի 10  կամ ավելի քիչ տոկոսը 

ներկայացնող լրացուցիչ աղ բյուր նե րը

 Հա մալ սա րան նե րի տո կո սը

0% 10% 20% 30% 40% 50%
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Մասնավորգործընկերներիհետպայմանագրեր

 Մաս նա վոր գոր ծըն կեր նե րի հետ կնք վող պայ մա նագ րե րը (հե տա զո տու թյուն նե րի և դա սա վանդ ման հա-
մար) օգ նում են ստա նալ հա մալ սա րան նե րի եկա մուտ նե րի մի ջին հաշ վով 5-ից 7 տո կո սը և հետ ևա բար 
կազ մում են մե ծա գույն «լ րա ցու ցիչ» աղ բյու րը: Սա կայն սա տար բեր վում մեկ հա մալ սա րա նից մյու սը. 
շա տե րը նշում են, որ նման պայ մա նագ րե րից իրենց ընդ հա նուր եկա մուտ նե րին ավե լա նում է 1 տո կո-
սից պա կա սը: Մյուս կող մից, կան հա մալ սա րան ներ, որոնք նշում են, որ իրենց եկա մուտ նե րին ավե լա-
նում է 10 -ից 25 տո կո սը: Վեր ջին խում բը տա րած ված է ողջ Եվ րո պայում, իսկ բազ մա թիվ ֆրան սիական, 
հո լան դա կան, սլո վե նա կան և գեր մա նա կան հա մալ սա րան ներ մաս նա վոր գոր ծըն կեր նե րի հետ կնք վող 
պայ մա նագ րե րից ստա նում են իրենց ընդ հա նուր եկա մուտ նե րի ավե լի քան 10 տո կո սը: Իռ լան դա կան 
հա մալ սա րա նի հա մար սա հաս նում է մինչև 25 տո կոս: Չնա յած, որ տեխ նո լո գիական հա մալ սա րան-
ներն այս խմ բում ու նեն լավ ար դյունք ներ, սա կայն դրանք մե ծա մաս նու թյուն չեն կազ մում, իսկ սրա նով 
առա ջարկ վում է, որ հա մա կող մա նի հա մալ սա րան նե րը կա րող են մաս նա վոր հատ վա ծի հետ հաս տա տել 
գոր ծակ ցային կա պեր այն նույն հա ջո ղու թյամբ, ինչ տեխ նո լո գիական հա մալ սա րա նը:

Մարդասիրականֆինանսավորում

Թ վե րը ցույց են տա լիս, որ մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մը դեռևս եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րի 
եկամ տի կա ռուց վածք նե րում փոքր բա ղադ րիչ է: Մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մը սո վո րա բար կազ-
մում է հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր եկա մ տի 3-ից 4 տո կո սը, նշա նա կա լի բա ցա ռու թյուն նե րով, հատ կա-
պես Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում, որ տեղ որոշ հա մալ սա րան ներ մար դա սի րա կան ֆի նան սա վոր մամբ 
իրենց բյու ջեն ավե լաց նում են մո տա վո րա պես 10 տո կո սով (կամ որոշ դեպ քում՝ ավե լի քան քա ռոր դը): 
Հե տաքր քիր էր նաև տես նել, որ միայն Միացյալ Թա գա վո րու թյան հա մալ սա րան նե րը չեն, որ շա հում են 
մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մից: Շվե դիան, Իտա լիան և Ֆրան սիան երկր ներ են, որ տեղ որոշ հա-
մալ սա րան ներ զե կու ցել են, որ նշված ֆինանսավորման առընչությոմբ ու նե ցել են հաջողության մի ջի նից 
բարձր ցուցանիշ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ, հա մալ սա րան նե րը չեն կա րո ղա ցել մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մից ստա ցած 
իրենց եկա մուտ նե րը բա ժա նել են թա կա տե գո րիանե րի: Այս առումով հա ջո ղության հասած հա մալ սա րան-
նե րում եր ևաց, որ ֆի նան սա վոր ման այս տե սա կի ամե նա կար ևոր բա ղադ րիչն էր ֆոն դե րի, հիմ նադ րամ-
նե րի և բա րե գոր ծա կան ակ ցիանե րից ստաց վող եկա մուտ նե րը: Սա նե րա ռում է Միացյալ Թա գա վո րու-
թյու նում « Վել քոմ Թրաստ» կազ մա կեր պու թյան33 նման սուբյեկտ նե րի կող մից շնորհ ված մր ցակ ցային 
դրա մաշ նորհ նե րը: Մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մից ստաց վող եկա մ տի մեկ այլ կար ևոր աղ բյուր է 
բիզ նես ոլորտն ինք նին, մաս նա վո րա պես՝ նվի րատ վու թյուն նե րի, ինչ պես նաև շեն քե րի և ակա դե միական 
ամ բիոն նե րի ստեղծ ման հա մար հո վա նա վոր չա կան աշ խա տանք նե րը: Սա հատ կա պես տե ղին էր Իս պա-
նիայում: Շր ջա նա վարտ նե րի և ան հատ նե րի հետ դրա մա հա վաք ներ կազ մա կեր պե լը դեռևս մե ծա պես 
թեր զար գա ցած է, քա նի որ հա մալ սա րան ներն ընդ գծում են դո նոր լի նե լու մշա կույ թի պա կա սը: Շատ 
հաս տա տու թյուն նե րի դրա մա հա վաք ներ կազ մա կեր պող կա ռույց նե րը դեռևս ձևա վոր ման փու լում են:

Ծառայություններիմատուցմամբստացվողեկամուտ

Բ րի տա նա կան հա մալ սա րան նե րը հակ ված են տար բեր վել նմու շառ ված այլ հա մալ սա րան նե րից, երբ 
քննարկ վում են ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց մամբ ստաց վող եկա մուտ նե րը. որոշ հաս տա տու թյուն նե րի 
հա մար այս ծա ռա յու թյուն նե րը կազ մում են իրենց ընդ հա նուր եկա մուտ նե րի 10 -ից 25 տո կո սը: Սա հա-
կադր վում է սո վո րա կան 4 տո կո սին, որը ներ կա յաց ված է եվ րո պա կան հա մալ սա րա նների ընդ հա նուր 
եկա մուտ նե րի օրենսդրական միջավայրով: Բրի տա նա կան հա մալ սա րան նե րի եզա կիու թյու նը կա րե լի է 
բա ցատ րել շա հա վետ կա ռուց ված քով, որով ՄԹ -ի հա մալ սա րան նե րին շնորհ վում է ֆի նան սա կան ինք-
նա վա րու թյան հա րա բե րա կա նո րեն բարձր աս տի ճան. առ ցանց հար ցա շա րե րը լրաց նող պա տաս խա նող-
նե րին առա ջարկ ված 1-ից 5-ը սանդ ղա կով, բրի տա նա կան հա մալ սա րան ներն իրենց հա մար նշե ցին 3.8 
բալ, որը զգա լիորեն բարձր է 2.8 բա լով նմու շի մի ջի նից: Մաս նա վո րա պես, բրի տա նա կան հա մալ սա րան-
նե րին հա ջող վում է հիմ նել շա հույթ հե տապն դող կազ մա կեր պու թյուն ներ կամ նման կազ մա կեր պու թյուն-
նե րում լի նել բաժ նե տե րեր: Սա խթա նում է ծա ռա յու թյուն նե րի ավե լաց մա նը: Այս հա ջո ղու թյու նը մա սամբ 
կա րող է բա ցատր վել բիզ նե սի զար գաց մա նը օժան դա կե լու հա մա պա տաս խան հմ տու թյուն նե րով օժտ-
ված աշ խա տող նե րին աշ խա տան քի ըն դու նե լու կա րո ղու թյամբ: 

Ե կա մուտ ներ բե րող ծա ռա յու թյուն ներն են՝ հա մա ժո ղով նե րի հա մար նա խա տես ված սրահ նե րում ղե-

33 Սա օգնում է բացատրել Միացյալ Թագավորությունում գործող համալսարանների կողմից զեկուցված 
մարդասիրական ֆինանսավորման բարձր համամասնությունը: Որոշ դեպքերում այս կատեգորիայում նաև 
ինտեգրվել է միջազգային ֆինանսավորումը:
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կա վա րու մը, սնն դի մա տա կա րա րու մը և հար մա րու թյուն նե րի ապա հո վու մը (այդ թվում՝ ու սա նող նե րի 
բնա կա վայ րե րը), որոնք հա ճախ կազ մում են եկա մ տի այս տե սա կի մեծ մա սը: Մի ջին հաշ վով երկ րորդ 
ամե նա մեծ աղ բյուրն էին խորհր դատ վա կան ծա ռա յու թյուն նե րը, որից հե տո աղ բյուր ներն են՝ կր թա կան 
ծա ռա յու թյուն նե րը և հե տա զո տու թյուն նե րի ար դյունք նե րի առևտ րայ նա ցու մը: Դեռևս շատ ցածր է մշա-
կու թային ծա ռա յու թյուն նե րի՝ հա մեր գաս րահ նե րի, թատ րոն նե րի, թան գա րան նե րի, գրա դա րան նե րի և 
այլ նի մա տուց մամբ ստաց վող եկա մուտ նե րի չա փը: Հա մալ սա րան նե րը սո վո րա բար փոր ձում են ծած կել 
այս ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հա մար գոր ծող և ամ բողջ կյան քի հա մար ծախ սե րը, օրի նակ՝ այս 
մի ջո ցա ռում նե րի ըն թաց քում շա հույթ ստա նա լը հիմ նա կան նպա տա կը չէ:

 Հարկ է նշել նաև, որ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց ման հետ կապ ված եկա մուտ նե րի չա փե րը դեռևս ան-
հրա ժեշ տա բար ցածր կմ նան այն բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գե րում, որոն ցում հա մալ սա րան-
նե րը պա տաս խա նա տու չեն ու սա նող նե րի հար մա րու թյուն նե րի ապա հով ման և սնն դի մա տա կա րար ման 
հա մար, ինչ պես օրի նակ՝ Գեր մա նիայում կամ Ֆրան սիայում:

 Վեր ջին դեպ քում այս գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են հաս տա տու թյան կող մից, որը վե րահսկ վում է 
Բարձ րա գույն կր թու թյան և հե տա զո տու թյուն նե րի նա խա րա րու թյան կող մից:

Ն կա րագ րու թյուն 3. Լոու բո րոյի հա մալ սա րա ն, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց մամբ հաս տա տու թյուն.

Լոուբորոյիհամալսարանըհաստատությունէ,որտեղզարգացածենհամալսարա
նիառաքելությանը համահունչ «առևտրային գործողությունները» կամ ծառայու
թյուններիմատուցումը:Դրամիջոցառումներիցեն՝.

l	 Խորհրդատվականգրասենյակ,որըստանումէտարեկանմոտավորապես1մի
լիոնբրիտանականֆունտ,

l	 «Գիտությանևձեռնարկություններիպարկ»և«Սպորտիպարկ»,

l	 Տարեկան 8 միլիոն բրիտանական ֆունտ առևտրաշրջանառությամբ, լիովին
սեփականաշնորհված«Իմագո»ՍՊԸդուստրընկերություն,որըկառավարումէ
համալսարանիառևտրայինգործերը:Բացիկոնֆերանսներկազմակերպելուց,
որոնք զարգացել ենայնաստիճանի, որայսօրայս համալսարանն էտարա
ծաշրջանումառաջինկազմակերպողը,այսմիջոցառումներիշարքումեննաև
սպորտովզբաղվելուսարքավորումներիվարձակալությամբ,որըհամահունչէ
սպորտի ինժեներության ոլորտում ուսումնական առումով համալսարանի ու
ժին:Այսծառայություններիմատուցմամբստացվողշահույթընորիցներդրվում
է՝ համալսարանի ուսումնական միջոցառումների անցկացմանն աջակցելու
նպատակով:

 Հա մալ սա րան նե րը նաև զե կու ցել են, որ եկա մուտ ներ են ստաց վել գան ձա տան և ֆի նանս նե րի ակ տիվ 
կա ռա վար ման (օ րի նակ՝ պարտ քի և ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ նե րը, պե տա կան և մաս նա վոր հատ-
ված նե րի միջև գոր ծըն կե րու թյու նը, որոնք հա մալ սա րա նին թույլ են տա լիս այլ շա հա ռու նե րի հետ հա մա-
գոր ծակ ցե լով ձեռք բե րել ավե լի շա հա վետ տո կո սադ րույք ներ), ինչ պես նաև գույ քի վա ճառ քի մի ջո ցով: 
Այս տե սա կի մի ջո ցա ռում ան ցկաց նե լու հա մար հար կա վոր է ու նե նալ շատ փոր ձա ռու ֆի նան սիստ ներ, 
բայց կա րող է բե րել հաս տա տու թյան հա մար գու մար նե րի մեծ վե րա դարձ:34 Պարզ եր ևաց, որ այ նու ա մե-
նայ նիվ, սա դեռևս շատ հա մալ սա րան նե րի հա մար իրա գոր ծե լի չէ և որ դեռևս բա ցա կա յում է այս մի ջո-
ցա ռում նե րի մեջ հա ջո ղու թյամբ ներգ րավ ված լի նե լու համար ան հրա ժեշտ փոր ձը:

Ն կա րագ րու թյուն 4. Գույ քի կա ռա վար մամբ եկա մուտ նե րի օգ տա գոր ծու մը` ցան կա լի ար դյուն քի հաս նե-
լու հա մար.

ԴուբլինիԹրինիթիքոլեջնիրմիջոցառումներիմիջոցովշարունակաբարստանում
է եկամուտներ, որոնք չեն ուղարկվում գանձատուն: Այս լրացուցիչ եկամուտով
հաստատությունըկարողէֆինանսավորելկամհամաֆինանսավորելհետազոտու
թյուններըևայլմիջոցառումներ,որոնքայլկերպանհնարկլինեինանցկացնել:

Համալսարանիկողմիցմշակվածռազմավարությունէայն,որուսումնականնպա
տակներով ոչ իդեալական տարածքները փոխանակվում են այլ տարածքի հետ,
ավելացնելովառաջնակարգվայրերումվարձույթներիցստացվողեկամուտները:

34 Տե՛ս Նկարագրություն 18, Մասնագիտացման որոշ օրինակներ:



40

Ֆ Ի Ն Ա Ն Ս Ա Պ Ե Ս  Կ Ա Յ Ո Ւ Ն  Հ Ա Մ Ա Լ Ս Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր  I I   n  Ե Կ Ա Մ Տ Ի  Հ Ո Ս Ք Ե Ր Ը  Դ Ի Վ Ե Ր Ս Ի Ֆ Ի Կ Ա Ց Ն Ո Ղ  Ե Վ Ր Ո Պ Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Մ Ա Լ Ս Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր

Թրինիթիքոլեջըեկամուտներէապահովումնաևառուվաճառքիգործունեությունից,
երբ գնումները կատարվում են գների նվազման դեպքումև վաճառվում թանկա
ցումներիժամանակ:

Թրինիթիքոլեջընաևփորձումէցանկալիարդյունքիհասնելուհամարևմշակող
ներիհետռազմավարականհամագործակցությամբկառույցներիևվայրերիարժե
քըչափել՝ցանկալիարդյունքիհասնելուհամար:Մշակողներընպաստումենիրենց
գերազանց գիտելիքներով, իսկ քոլեջն օգտագործում է իր գնողունակությունը և
լավվարկանիշը՝ապահովելուֆինանսավորմանմրցակցայինպայմանները:

Միջազգայինպետականֆինանսավորում

Միջազգային պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը քն նարկ վում է այս կա տե գո րիայում, քա նի որ այն հա մալ սա-
րա նի հաշ վա պա հա կան պրակ տի կա յում սո վո րա բար ըն կալ վում է որ պես լրա ցու ցիչ եկամ տի աղ բյուր: 
Այս տե սա կի ֆի նան սա վո րու մը սո վո րա բար կազ մում է հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր եկա մ տի կա ռուց ված-
քի 3-ից 4 տո կո սը: Այս կա տե գո րիան թվում է, թե գրե թե բա ցա ռա պես կազմ ված է եվ րո պա կան մի ջոց նե-
րից: Գրա ֆիկ 4-ը ցույց է տա լիս եվ րո պական ֆոնդերից հաս տա տու թյուն ու ղարկ ված ֆի նան սա վոր ման 
մի ջին հաշ վով կա ռուց ված քը:

 Կա ռուց ված քային ֆոն դե րը, նե րա ռյալ՝ Եվ րո պայի սո ցիալա կան ֆոն դը (Ե ՍՖ) և Եվ րո պա յում տա րա-
ծաշր ջա նային զար գաց ման ֆոն դը (Ե ՏԶՖ) կազ մում են այս եկա մուտ նե րի եր կու հին գե րոր դը, Եվ րո-
պա յում հե տա զո տա կան ծրագ րե րից ստաց վող ֆի նան սա վո րու մը կազ մում է ընդ հա նուր եկա մ տի մեկ 
եր րոր դը, իսկ «Ց կյանս ու սում նա ռու թյան» ծրագ րից ստաց վող ֆի նան սա վո րու մը՝ ընդ հա նուր եկա մ տի 
մո տա վո րա պես քա ռոր դը: Սրանք չա փա զանց կո պիտ հաշ վարկ ներ են, որոնք պետք է քաղ վեին բա վա-
կա նին ան հա վա սար նմու շից: 

Գրաֆիկ4.–Եվրոպայումֆինանսավորմանսովորականկառուցվածքը

Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար 

Եվ րո պա կան հե տա զո տա կան տա րած քում լավ ին տեգր ված որոշ հա մալ սա րան ներ բարձր միավոր ներ 
են հա վա քում Եվ րո պա յում հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման ֆի նան սա վոր ման ոլոր տում, և այդ հա-
մալ սա րան նե րից են Կոիմբ րայի հա մալ սա րա նը, Լեյ դե նի հա մալ սա րա նը կամ Լո զա նի տե խո նո լո գիայի 
դաշ նային ինս տի տու տը: Որ պես այ լընտ րանք, Եվ րո պա կան միու թյա նը վեր ջերս միացած երկր նե րի հա-
մալ սա րան ներ շա հում են իրենց ներ պե տա կան կամ շր ջա նային պե տա կան մար մին նե րի կող մից բաշխ-
ված մի ջոց նե րից (սա կազ մում է այդ մար մին նե րի ընդ հա նուր եկա մուտ նե րի 5-ից 20 տո կո սը): Եվ րո պա-
յում կա ռուց ված քային ֆոն դե րից եկող ֆի նան սա վոր ման ամե նա մեծ բաժ նե մա սերն ու նեն այն հա մալ սա-
րան նե րը, որոնք սո վո րա բար ու նեն յո թե րորդ Շր ջա նա կային ծրագ րով ֆի նան սա վոր ման մի ջի նից ցածր 
բաժ նե մաս:

40%

33%

25%

2%

  Կա ռուց ված քային ֆոն դեր (նե րա ռյալ՝ 

ԵՍՖ-ը, ՀԶԵՖ -ը )

   Հե տա զո տու թյուն նե րի և զար գաց ման  

յո թե րորդ շր ջա նա կային ծրա գի րը

  «Ց կյանս ու սում նա ռու թյան ծրա գի րը» 

  Այլ ԵՄ դրա մաշ նորհ ներ (նե րա ռյալ ԵՀՏ -ը )
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Արդյունավետությանմիջոցներ

Այս վեր լու ծու թյան մեջ քն նարկ վում է նաև եկա մուտ նե րի ստաց ման և դի վեր սի ֆի կաց ման հա մա տեքս-
տում ար դյու նա վե տու թյան մի ջոց նե րը, քա նի որ այդ մի ջոց ներն օգ նում են ազա տո րեն օգ տա գոր ծել 
ռե սուրս ներ, որոնք կա րող են վե րա բաշխ վել և օգ տա գործ վել ռազ մա վա րա կան ներդ րում նե րում: Հա-
մալ սա րան նե րը նաև ըն դու նում են, որ հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման ծախ սե րի ամ բող ջա կան վե-
րա կանգ նու մը և ար դյու նա վե տու թյան հետ կապ ված խն դիր նե րի լու ծու մը փոխ կա պակց ված են՝ նպաս-
տե լով անուղ ղա կի ծախ սե րի նվա զեց մա նը և պահ պա նե լով մա տուց ված ծա ռա յու թյուն նե րի և ակա դե-
միական ստան դարտ նե րի որա կը: 

Եվ րո պա կան հա մալ սա րա նի ծախ սե րի սո վո րա կան կա ռուց ված քը հիմ նա կա նում բաղ կա ցած է կադ րե րի 
հետ կապ ված ծախ սե րից (սո վո րա բար 60 -ից 90 տո կո սը), որ տեղ հա մալ սա րան նե րի մա նևր ներ անե լու 
լու սանց քը բա վա կա նին սահ մա նա փակ է, քա նի որ այս օրե րին շատ հա մալ սա րան ներ հա րա բե րա կա-
նո րեն հա մեստ են կադ րե րի ընտ րու թյան հար ցում: Սա կայն հա մալ սա րան նե րը կա րող են փոր ձել օպ-
տի մա լի զաց նել աշ խա տանք նե րը՝ բարձ րաց նե լու ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կը և ազա տո րեն օգ-
տա գոր ծել ռե սուրս նե րը: « Ծա ռա յու թյուն ներ և կա ռա վա րում» ոլոր տում դի տարկ ված օրի նակ նե րից են 
հա մալ սա րա նի ներ սում ար դյու նա վե տու թյան հաս նե լու մի ջոց նե րը, ինչ պես նաև հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մի ջո ցով ծախ սե րը կր ճա տե լու սար քա վո րում ներ:

Համալսարանիներսումարդյունավետությանհասնելումիջոցներ.

l	 Ա կա դե միական բա ժին նե րի վե րա կազ մա վո րում. ավե լի պարզ կա ռույց նե րը հակ ված են նվա-
զեց նե լու վար չա կան ծախ սե րը: Օրի նակ՝ Լոու բո րո ի հա մալ սա րանն իր բա ժին նե րը դարձ րել է 
քո լեջ ներ և հա նել է ֆա կուլ տետ նե րը՝ ստեղ ծե լով ծախ սե րի առու մով ավե լի ար դյու նա վետ և 
ավե լի շատ ուս մանն ուղղ ված կա ռույց ներ:

l	  Կենտ րո նաց նե լով ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը. հա մալ սա րա նի գլ խա վոր ղե կա վա րու թյու-
նը կա րող է ավե լի լավ դիր քում լի նի, քան ֆա կուլ տետ նե րը՝ բա նակ ցե լու որոշ մա տա կա րա-
րող նե րի հետ և ար տա սահ մա նյան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցող նե րի հետ պայ մա նագ րեր կն-
քե լու հա մար (կա ռույց նե րի կա ռա վա րում, ՏՏ ծա ռա յու թյուն ներ):

l	 Ս րա օրի նակն է Դուբ լի նի Թրի նի թի քո լե ջը, որը սահ մա նեց « նա խընտ րե լի մա տա կա րա րող նե-
րի» ցանկ, որոնց հետ գնե րը բա նակց վում էին:

l	  Ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը այլ երկր նե րում. որոշ ոչ հիմ նա կան մի ջո ցա ռում ներ, օրի նակ՝ 
ան վտան գու թյան ապա հո վու մը կա րող են իրա կա նաց վել ար տա սահ մա նյան ծա ռա յու թյուն ներ 
մա տու ցող նե րի կող մից հա մալ սա րա նի հա մար ավե լի քիչ գու մա րով:

Համագործակցությանմիջոցովծախսերիկրճատումը.

l	 Այլ հա մալ սա րան նե րի հետ ծախ սե րի կի սու մը. սա կա րող է նե րա ռել զա նա զան մի ջո ցա ռում-
ներ, որոնք ան ցկաց վում են տար բեր ձևե րով: Հա մա տա րած պրակ տի կա է հա մախմ բել մի շարք 
հաս տա տու թյուն նե րի « քա շե րը»՝ ավե լաց նե լու գնո ղու նա կու թյու նը ար տա սահ մա նյան ծա ռա-
յու թյուն ներ մա տու ցող նե րից գնում ներ կա տա րե լիս: Սրան կա րե լի է հաս նել թեթև եղա նակ-
նե րով՝ հա մա գոր ծակ ցե լով մի խումբ հա մալ սա րան նե րի հետ և ըն դու նե լով կա ռուց ված քային 
մո տե ցում ներ, օրի նակ՝ ան կախ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղ ծու մը: Սա կայն այս պրակ տի-
կա նե րը պայ մա նա վոր ված են մա տուց վող ծա ռա յու թյան որա կով և առա ջարկ վող ծա ռա յու-
թյան « բա ժա նորդ նե րի» թվով, որը նպաս տում է գու մա րի նվա զեց մա նը (ս րա նով խե լա միտ է 
դառ նում հա մա կար գային մա կար դա կում կազ մա կեր պե լը): 

 Ո րոշ երկր նե րում հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ ստեղծ վել են, որ պես զի ծա ռա յու-
թյուն նե րը գն վեն հան րային ոլոր տի բո լոր դե րա կա տար նե րի հա մար: Հա մալ սա րան նե րը կա-
րող են որո շել, թե արդյոք ու զում են օգտ վել այս կազ մա կեր պու թյուն նե րի մա տու ցած ծա ռա-
յու թյուն նե րից (Ա վս տրիա): Այլ կիս վող ծա ռա յու թյուն նե րից են վճար ման ծա ռա յու թյուն նե րը 
(Ֆին լան դիա, Գեր մա նիա, Միացյալ Թա գա վո րու թյուն), գույ քի կա ռա վա րու մը, ճամ փոր դու-
թյան պլա նա վո րու մը, ան վտան գու թյու նը, ու սա նո ղի առող ջու թյու նը և հար մա րու թյուն նե րի 
գրան ցու մը, ինչ պես նաև մարդ կային ռե սուրս նե րի զար գա ցու մը: 

l	 Այլ հա մալ սա րան նե րի հետ սար քա վո րում ներ կի սե լը. ծանր սար քա վո րում նե րի ընդ հա նուր 
օգ տա գոր ծումն ու պահ պա նու մը ցածր գնով դա ավե լի մատ չե լի են դարձ նում մաս նա կից հա-
մալ սա րան նե րի հա մար (օ րինակ՝ սու պեր հա մա կար գիչ նե րի ձեռք բե րու մը՝ Ավստ րիայում, տե՛ս 
Նկա րագ րու թյուն 5):



42

Ֆ Ի Ն Ա Ն Ս Ա Պ Ե Ս  Կ Ա Յ Ո Ւ Ն  Հ Ա Մ Ա Լ Ս Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր  I I   n  Ե Կ Ա Մ Տ Ի  Հ Ո Ս Ք Ե Ր Ը  Դ Ի Վ Ե Ր Ս Ի Ֆ Ի Կ Ա Ց Ն Ո Ղ  Ե Վ Ր Ո Պ Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Մ Ա Լ Ս Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր

l	  Կի սե լով կա ռույց նե րը. որոշ դեպ քե րում մի շարք հա մալ սա րան ներ կի սում են կա ռույց նե րը 
կա՛մ իրար միջև իրենց տա րածքն օպ տի մալ օգ տա գոր ծե լու հա մար, կա՛մ այլ ոչ կր թա կան 
բիզ նես նե րի հետ՝ դրանք շա հա գոր ծե լու օգ տա գործ ման նոր մալ ժա մե րից հե տո (դա սա խո սու-
թյուն նե րի սրահ նե րի օգ տա գոր ծու մը որ պես կի նո թատ րոն, երե կո յան ավ տո կան գա ռի վար ձա-
կա լու մ և այլն):

l	  Պե տա կան և մաս նա վոր հատ ված նե րի միջև գոր ծակ ցու թյու նը հա մալ սա րան նե րին թույլ է տա-
լիս ստա նալ ավե լի մեծ չա փով վե րա դարձ ված գու մար ներ (օ րի նակ՝ գույ քի զար գաց ման նա-
խագ ծե րի դեպ քում):

Ն կա րագ րու թյուն 5. Ավստ րիական հա մալ սա րան նե րում բարձր կա տա րո ղա կա նի հաշ վարկ ման մա կար-
դա կի բարձ րա ցու մը.

2009թվականիաշնանըՎիեննայիհամալսարանը,ՎիեննայումԲնականռեսուրս
ներիևկենսականգիտություններիհամալսարանըևՎիեննայիՏեխնիկականհա
մալսարանը համախմբեցին ռեսուրսները՝ ձեռք բերելու 2 միլիոն եվրոարժողու
թյամբ,«ՎիեննայիգիտականխումբI»անունովգերարագՏՏսարքավորում,որը
ներկայումս աշխարհի 200 ամենաարագ սուպեր համակարգիչներից մեկն է: Սա
համալսարաններիվրամիջազգայինմակարդակումմրցունակ լինելուևմիաժա
մանակգումարխնայելուճնշումներիարդյունքնէր:

Երեքհաստատություններիմիջևհամագործակցությամբհնարավորեղավօպտի
մալձևովօգտագործելգոյությունունեցողռեսուրսներըևգումարներնօգտագոր
ծելհավելյալներդրումներիհամար:Համալսարաններըմտադիրեներկարաժամ
կետ,վեցանգամավելիգումարներդնելայսՏՏսարքավորմանհամար,ներառյալ՝
երկրորդխմբիգնումը:2010թվականիհունիսինՀետազոտություններինախարա
րությունըհայտարարեց,որայնկաջակցերայսհամագործակցությանը,ներդնելով
12 միլիոն եվրո՝ զարգացնելու գոյություն ունեցող ենթակառուցվածքի կարողու
թյունները35:

2.2Ընկալումներ
 ԵՀ ԴԵՀ ծրագ րի նպա տակն է ու նե նալ հա մալ սա րան նե րի ըն կա լում նե րի և ակն կա լիք նե րի մա սին նկա-
րագ րու թյուն, ոչ թե փոր ձել բար դաց նել գոր ծը և հա մե մա տել տար բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում ու նե-
ցած ըն կա լում նե րը և ակն կա լիք նե րը: Առ ցանց հար ցա շա րում մաս նա կից նե րը պետք է պա տաս խա նեին, 
թե ինչ պես կգ նա հա տեին վեր ջին հինգ տա րի նե րին եկա մուտ նե րի հոս քե րի զար գա ցու մը: Սրա ար դյունքն 
այն է, որ շատ պա տաս խա նող ներ հաս կա նում են, որ եկա մուտ նե րի բո լոր հոս քե րը բա ցար ձա կա պես շա-
տա ցել են, բայց իրա կա նում դրանք հա մա հունչ չեն եղել մե ծա ցող ծախ սե րին36:

 Սա կայն այն հար ցին, թե ինչ պես են ակն կա լում մոտ ապա գա յում ֆի նան սա վոր ման հոս քե րի ավե լա ցու-
մը, մաս նա կից ներն ու նեին տար բեր կար ծիք ներ: Հա մալ սա րան նե րից մեծ մասն ակն կա լում է, որ ամե-
նա փոքր աղ բյուր նե րը կշա րու նա կեն աճել (եվ րո պա կան և մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մը), մինչ դեռ 
նրանք ավե լի հո ռե տես էին ամե նա խո շոր աղ բու րի՝ դա սա վանդ ման, կա ռույց նե րի և հե տա զո տու թյուն-
նե րի հա մար պե տա կան ֆի նան սա վոր ման հար ցում: Որոշ պա տաս խան նե րում կապ կար այս տխուր 
հե ռան կար նե րի և 2009 թվա կա նի ամ ռա նը բարձ րա գույն կր թու թյան որոշ հա մա կար գե րի վրա ար դեն 
ազ դող ֆի նան սա կան ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյան միջև: Սա կայն, և թերևս որ պես ճգ նա ժա մի ար դյունք, 

35 DiePresse.com,“Universitäten sparen gemeinsam Geld”, 2010 թվականի հունիսի 1 և “Zwölf Millionen Euro für 
Supercomputerder Wiener Unis”, 2010 թվականի հունիսի 17:

36 Չնայած, որ ավելի մեծ նմուշի պատճառով 2010 թվականի «Միտումներ» խորագրով զեկույցի արդյունքները 
լիովին համեմատելի չեն, սակայն արդյունքներով որոշ չափով հիմնավորվում է ներկայիս վերլուծությունը, 
ընդգծելով այն, որ պատասխանողների մեծ մասը նշել է հետազոտությունների անցկացման համար միջազգային 
և մասնավոր աղբյուրներից ստացվող ֆինանսավորման ավելացումը՝ որպես վերջին հինգ տարիներին իրենց 
համապատասխան համալսարաններում ֆինանսավորման ոլորտում զարգացումներից ամենակարևորը: 
ԵՀԱ, Սուրսոկ Ա. և Շմիդտ Հ., «Միտումներ 2010 թվական. Եվրոպայում բարձրագույն կրթության ոլորտում 
փոփոխությունները վերջին տաս տարում», 2010 թվական:
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ակն կա լիք նե րը շատ են տար բեր վոմ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման հար ցում, քա նի որ հա մալ սա րան նե րի 
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը առան ձին հարց ման մեջ հայտ նել են իրենց մտա հո գու թյուն նե րը դա սա վանդ ման 
ֆի նան սա վոր ման, այլ ոչ թե հե տա զո տու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման մա սին:

 

Գրաֆիկ5.–Համալսարաններիղեկավարների՝պետականֆինանսավորումիցակնկալիքներ

Աղ բյուր՝ Գեն տի և Բո լո նիայի հար ցում նե րը

 

Ընդ հա նուր առ մամբ, հա մալ սա րան ներն ակն կա լում են, որ լրա ցու ցիչ մի ջոց նե րը կգան լրա ցու ցիչ, բա-
վա կա նին փոքր աղ բյուր նե րից՝ փոխ հա տու ցե լու պե տա կան մի ջոց նե րի ավե լաց ման բա ցա կա յու թյան 
(շատ հա ճախ սա ըն կալ վում է որ պես պա կա սող կամ լա վա գույն դեպ քում՝ կա յուն): Սա կայն հաշ վի առ նե-
լով մի ջոց նե րի ներ կայիս բաշ խու մը, ինչ պես նաև դրա մա հա վաք նե րի նման ֆի նան սա վոր ման հոս քե րի՝ 
կարճ կամ եր կար ժամ կե տով եկա մուտ ներ բե րե լու կա րո ղու թյու նը, ար դյունք նե րի հի ման վրա կա րող են 
և չար դա րաց վեն ակն կա լիք նե րը: Այս նույ նը սպաս վում է շատ հա մալ սա րան նե րի հա մար, որոնք իրենց 
եկա մուտ նե րում աճ են ակն կա լում Եվ րո պայի ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րից: Դի տորդ նե րը հակ ված 
են մտա ծե լու, որ ան հնար է հա ջորդ ֆի նան սա կան ժա մա նա կա հատ վա ծում՝ 2014 թվա կա նից մինչև 2020 
թվա կա նը, Եվ րո պա յում ֆի նան սա վոր ման աճը: Փո խա րե նը, ավե լի շատ հա մալ սա րան ներ ֆի նան սա վոր-
ման միև նույն գու մա րի հա մար կմտ նեն պայ քա րի մեջ: Այս մր ցակ ցային ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րի 
հա ջո ղու թյան տեմ պը նաև շատ կախ ված է այն չա փից, որով հա մալ սա րան ներն ու նեն այս ամե նում հա-
ջո ղե լու հա մար աջակց ման պատ շաճ կա ռույց նե ր և հմ տու թյուն նե ր: Միայն սրան պատ րաստ հա մալ սա-
րան նե րը մի գու ցե կա րո ղա նան այս աղ բյու րի մի ջո ցով ավե լաց նել իրենց եկա մուտ նե րը:

Ա վե լա ցող ծախ սե րի առն չու թյամբ հա րա բե րա կան պա կա սու մը ստեղ ծում է ֆի նան սա վոր ման լայ նա ցող 
բաց, որը վտան գի տակ է դնում հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը: «Լ րա ցու ցիչ» աղ բյուր-
նե րը չեն կա րող լրաց նել այս բա ցը և չպետք է պե տու թյան փո խա րեն պար տա վոր լի նեն ապա հո վե լու 
բարձ րա գույն կր թու թյան պատ շաճ և հու սա լի ֆի նան սա վո րում: 

Այ նու ա մե նայ նիվ, այս ակն կա լիք նե րը ցույց են տա լիս, որ հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար ներն ու կա ռա վա-
րիչ նե րը լիովին տե ղյակ են լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման հոս քե րի գո յու թյան մա սին և գի տեն, որ ար ժե 
դրանք ու սում նա սի րել: Ստորև ներ կա յաց ված ամ փոփ աղյու սա կում տր վում է Եվ րո պայի շատ հա մալ-
սա րան նե րին հա սա նե լի հիմ նա կան ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի և եղա նակ նե րի նկա րագ րու թյու նը:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

28.3%

17% 29.8% 53.2%

41.3% 30.4%

Ակնկալիքներ՝

 հա ջորդ հինգ տա րի նե րի հա մար՝ 

 Դա սա վանդ ման հա մար պե տա կան 

ֆի նան սա վո րու մ աճ  կա յուն կմ նա

 կա յուն կմ նա

նվազում

նվազումաճ
 Հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման 

հա մար պե տա կան ֆի նան սա վո րու մ
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Պատկեր4.–Եկամտիաղբյուրներևֆինանսավորմանեղանակներ

Պետականմարմիններ

Բարձրագույնուսումնականհաստատություններ

Բ լո կային դրա-
մաշ նորհ /ա ռան-

ձին տո ղե րով 
բյու ջե

Հե տա զո տու-
թյուննե րի 

ան ցկաց ման 
պայ մա նագ րեր/ 
խորհր դատ վու-

թյուն

 Թի րա խային ֆի-
նան սա վո րում

Վե րա պատ րաստ-
ման հա մար պայ-

մա նագ րեր

Ծ րագ րի հի ման 
վրա ֆի նան սա-

վո րում 

Մար դա սի րա կան 
ֆի նան սա վո րում 

 Պայ մա նագ րեր

Այլ ծա ռա յու-
թյուն նե րի գնում 
(հա մա ժո ղով նե րի 
կազ մա կեր պում, 
հե տա զո տու թյան 

հա մար հար մա րու-
թյուն ներ) 

Ծ րագ րի հի ման 
վրա ֆի նան սա-

վո րում 

Ուս ման վարձ 
և վար չա կան 

վճար ներ

Ուսանողներ

Մր ցույթ ներ

Ն վի րատ վու թյուն-
ներ, ծրագ րի 
հի ման վրա 

ֆի նան սա վո րում, 
ծա ռա յու թյուն ներ 

Ֆոնդերև
հիմնադրամ-
ներ/բարեգոր-
ծություններ

Այլ

(նե րա ռյալ մար-
դա սի րա կան ֆի-
նան սա վո րու մը)

Վ ճար ներ, ծա-
ռա յու թյուն ներ, 

մար դա սի րա կան 
ֆի նան սա վո րում

Այլ

(նե րա ռյալ՝ 
շր ջա նա վարտ-

նե ր)

Եվրոպականմիություն/այլմիջազգային
ֆինանսավորում

Ընկերություններ/բիզնեսոլորտ
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3.ՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ԴԵՐԸ

3.1Եկամուտների դիվերսիֆիկացումը խթանող մարմիններ
 Պե տա կան մար մին նե րը հա մալ սա րան նե րի հա մար եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց մանն աջակ ցե լու 
գոր ծում ու նեն իրենց դե րը: Ստորև ներ կա յաց ված գրա ֆի կում ամ փոփ վում են հա մալ սա րան նե րի հետ 
անց կաց ված հարց մա նը մաս նակ ցած ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա տաս խան նե րը հետ ևյալ հար ցին. «Ի՞նչ 
են անում պե տա կան մար մին նե րը, որ պես զի ձեր հա մալ սա րա նին օգ նեն դի վեր սի ֆի կաց նե լու իր ֆի նան-
սա վո րու մը»: Չնա յած, որ առա ջարկ վող մե խա նիզմ ներն ան հրա ժեշտ չեն այս գոր ծըն թա ցը խթա նե լու 
հա մար, սա կայն դրանք կա րող են, եթե լի նի պատ շաճ աջակ ցու թյուն: 

Գրաֆիկ6.–Եկամուտներիդիվերսիֆիկացումըխթանելուհամարպետականմարմիններիկողմիցձեռնարկ-

վողմիջոցները

Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար

3.2Կարգավորող շրջանակներ և ինստիտուցիոնալ  
ինքնավարություն
 Ներ կայիս ու սում նա սի րու թյան նպա տակ նե րից մեկն է բա ցա հայ տել եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման և 
ինս տի տու ցիոնալ ինք նա վա րու թյան աս տի ճա նի միջև կա պը: Այս բաժ նում առա ջին հեր թին վեր լուծ վում 
է այս եր կու հաս կա ցու թյուն նե րի միջև հա րա բե րակ ցու թյու նը և փորձ է ար վում գտ նել եկա մուտ նե րի դի-
վեր սի ֆի կաց ման և ինք նա վա րու թյան միջև դրա կան կապ: Այ նու հետև, ու սում նա սիր վում են Եվ րո պա յում 
հա մալ սա րան նե րի ինք նա վա րու թյան առու մով ներ կայիս իրա վի ճա կի հետ կապ ված բաց թո ղում նե րը: 
ԵՀԱ -ի «Ինք նա վա րու թյան առա ջըն թա ցի գրանց ման մա տյա նով» կտր վի Եվ րո պա յում բազ մա թիվ բարձ-
րա գույն կր թու թյան հա մա կար գե րում ինք նա վա րու թյան ճշգ րիտ պատ կե րը և հետ ևա բար կմատ նանշ վեն 
այս հա մա կար գե րում բա րե լավ ման կա րիք ու նե ցող ոլորտ նե րը:

0% 20% 40% 60% 80% 100%

55.9%

48.5%

45.5%

* 4.5%

*

45.2%

31.1%

23.5%

7.4%

12.9%

8.2%

20.6%

44.1%

50%

41.9%

60.7%

  գո յու թյուն ու նե ցող կամ իրա կա նաց վող    քն նարկ վել է     չի քն նարկ վել

Ինք նա վա րու թյան հետ կապ ված  
բա րե փո խում ներ

«Ց կյանս» ու սում նա ռու թյան հետ  
կապ ված մի ջո ցա ռում նե րի հա մար  

հա տուկ ֆի նան սա վո րում 

 Հար կային խթան նե ր/ 
 բա ցա ռու թյուն նե ր

Մ տա վոր սե փա կա նու թյան շա հա վետ 
կար գա վո րում ներ

 Հա մա պա տաս խա նեց ված  
ֆի նան սա վոր ման սխե մա
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3.2.1Ինքնավարություն և եկամուտների դիվերսիֆիկացում

 Հա մալ սա րան նե րը կկա րո ղա նան հե տա մուտ լի նել լրա ցու ցիչ եկա մուտ նե րի հոս քե րին միայն այն դեպ-
քում, երբ դրանց դա թույլ է տր վում այն կար գա վո րող կա ռուց ված քը, որում նրանք գոր ծում են: Մաս նա-
վոր գոր ծըն կեր նե րի հետ գոր ծակ ցային կա պեր հաս տա տել կա րո ղա ցող հա մալ սա րան նե րը, կամ շա-
հույթ հե տապն դող կազ մա կեր պու թյուն ներ ստեղ ծե լու կա րո ղու թյուն ու նե ցող նե րը, կա՛մ պարտ քով գու-
մար վերց նե լու, կա՛մ էլ՝ ֆի նան սա կան շու կա յում դրա մա հա վաք կազ մա կեր պե լու կա րո ղու թյուն ու նե ցող 
հա մալ սա րան ներն ավե լի հա ջո ղակ կլի նեն լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման հոս քեր ստա նա լու և զար գաց-
նե լու դեպքում: Հետ ևա բար ինք նա վա րու թյու նը եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման հա ջող ռազ մա վա րու-
թյուն նե րի իրա կա նաց ման նա խա պայ ման է:

« Դե պի Եվ րո պայի հա մալ սա րան նե րում ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ումը» ծրագ րում ԵՀԱ -ը հա մալ-
սա րան նե րի մեկ նար կային նմու շով բա ցա հայ տեց ինս տի տու ցիոնալ ինք նա վա րու թյան և եկա մուտ նե րի 
դի վեր սի ֆի կաց ման միջև կա պը: Ար դյունք նե րում եր ևաց ինք նա վա րու թյան աս տի ճա նի, ինչ պես նաև 
տար բեր աղ բյուր նե րից ֆի նան սա վոր ման ավե լի հա վա սար բաշխ ման միջև դրա կան կա պը:

Գրաֆիկ7.–Յուրաքանչյուրհարթությունումինքնավարությանմիջինհամաթիվ

Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար 

 Ներ կայիս ու սում նա սի րու թյամբ ցան կա նում ենք ան դրա դառ նալ ինս տի տու ցիոնալ տե սա կե տին և 
հետևա բար կենտ րո նա նալ հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րի և ավագ կա ռա վա րիչ նե րի ըն կա լում նե րի, 
և ոչ թե՝ հա մա կար գային մա կար դա կում կար գա վո րող կա ռուց ված քի վեր լու ծու թյան վրա:

 Վեր ջինս իրա կա նաց վում է զու գա հեռ ան ցկաց վող «Ինք նա վա րու թյան առա ջըն թա ցի գրանց ման մատյան» 
ծրագ րով: Հետ ևա բար պա տաս խա նող նե րին խնդ րե ցինք նշել, թե ինչքանով են համապատասխան, որ 
իրենց հաս տա տու թյուն նե րը կա րող են ազա տո րեն իրա կա նաց նել որոշ աշ խա տանք ներ՝ տա լով 1-ից 5 
բա լա նոց հա մա կար գով պա տաս խան ներ (5 -ը ներ կա յաց նում էր հա մալ սա րա նի լիակա տար ազա տու-
թյու նը): Հիմն վե լով « հա մալ սա րա նի ան կա խու թյուն» տեր մի նի ԵՀԱ -ի տված սահ ման ման վրա37, այս 
հար ցե րը բա ժան վել են կա տե գո րիանե րի և չորս հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րով, նե րա ռյալ՝ կազ մա կերպ-
չա կան, ֆի նան սա կան, կադ րեր և ակա դե միական ան կա խու թյուն՝ կի րա ռե լով ինք նա վա րու թյան վե րա բե-
րյալ ԵՀԱ -ի ու սում նա սի րու թյան տար բեր տար րեր: 

Ինք նա վա րու թյան ըն կալ վող աս տի ճա նի մա սին հա սա նե լի քա նա կա կան տվյալ նե րում եր ևում է, որ մի ջին 
հաշ վով ֆի նան սա կան ան կա խու թյունն ըն կալ վում է որ պես մյուս երեք ուղ ղու թյուն նե րից ավե լի ցած րը: 

37 ԵՀԱ, «Լիսաբոնի հայտարարությունը. Եվրոպայի համալսարանները՝ 2010 թվականից հետո. Բազմազանությունը՝ 
ընդհանուր նպատակով», 2007 թվական, էջ 6:
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 կադ րե րին ընտ րե լու 
ինք նա վա րու թյու ն 

ակա դե միական  
ինք նա վա րու թյու ն

կազ մա կերպ չա կան 
ինք նա վա րու թյու ն

ֆի նան սա կան  
ինք նա վա րու թյու ն

3.91
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Իր նախ կին աշ խա տան քում ԵՀԱ -ը ցույց էր տվել, որ եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րին դեռևս բա ցա կա-
յում էր բա վա րար չա փով ֆի նան սա կան ինք նա վա րու թյու նը: Սա կայն կար ևոր է նշել, որ կան ինս տի տու-
ցիոնալ մա կար դա կում ան հա տա կան ըն կալ ման հի ման վրա բա լեր, որոնք կա րող են բա ցատ րել, թե օրի-
նակ կադ րե րի առու մով ըն կալ վող ինք նա վա րու թյան բա վա կա նին բարձր աս տի ճա նը: Հա մա կար գային 
մա կար դա կում ավե լի վաղ կա տար ված վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել շատ երկր նե րում ան ձնա կազ մի 
ան դամ նե րի քա ղա քա ցիական ծա ռայող լի նե լու կար գա վի ճա կը և հա մալ սա րան նե րի՝ ընդ հա նուր աշ-
խա տա վար ձե րը վճա րե լու գու մար նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն հաս տա տե լու ան կա րո ղու թյու նը, 
սահ մա նա փա կում են հա մալ սա րան նե րի կող մից կադ րե րի ըն դուն ման ինք նա վա րու թյու նը38: ԵՀԱ -ի «Ինք-
նա վա րու թյան առա ջըն թա ցի գրանց ման մա տյան» ծրագ րով կտ րա մադր վի հա մա կար գային մա կար դա-
կում լրա ցու ցիչ տվյալ ներ՝ ներ կա յաց նե լով այդ թե մայի շուրջ իրա վի ճա կի ավե լի ճշգ րիտ պատ կե րը:

Ս տաց ված բա լե րը վեր լուծ վել են «լ րա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման հոս քե րով» եկա մուտ նե րի բաժ նի հետ 
միասին (բո լոր ֆի նան սա վոր ման հոս քե րը, բա ցա ռու թյամբ՝ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման և ու սա նող նե-
րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րի):

 Կան խա վար կած նե րը փոր ձար կե լու հա մար դի տարկ վել է նաև ինք նա վա րու թյան յու րա քան չյուր ցու-
ցա նի շի և լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման հոս քե րի տար բեր տե սակ նե րի միջև հա րա բե րակ ցու թյու նը: Ար-
դյունք նե րը պետք է զգու շո րեն քն նարկ վեն, հաշ վի առ նե լով նմու շի սահ մա նա փա կում նե րը, բայց պետք է 
թույլ տր վի անել մի շարք եզ րա կա ցու թյուն ներ: 

Գրաֆիկ8.–Լրացուցիչեկամուտներիգրավչությունը,անձնակազմիանդամներիընդունմանևֆինանսական

ինքնավարությանըմբռնում

Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար

Ար դյունք նե րով հաս տատ վեց այն, որ տվյալ հա մալ սա րա նի եկա մուտ նե րի կա ռուց վածք նե րի դի վեր սի ֆի-
կաց ման աս տի ճա նի, ինչ պես նաև ան ձնա կազ մի ան դամ նե րի ըն դուն ման և ֆի նան սա կան ինք նա վա րու-
թյան միջև կա դրա կան փոխ կա պակց վա ծու թյուն: Մաս նա վո րա պես, նկա տե լի դրա կան կա պեր կա րե լի 
է տես նել եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման և հա մալ սա րա նի՝ ֆի նան սա կան շու կայի բաժ նե տոմ սե րում 
և բաժ նե մա սե րում ներդ նե լու, բան կե րից վար կեր վերց նե լու կամ ֆի նան սա կան ավել ցուկ ներ վերց նե լու 

38 ԵՀԱ-ի «Եվրոպայում համալսարանների ինքնավարության վերաբերյալ հետազոտությունում» ներառված 34 
երկրներից 19-ում, անձնակազմի անդամների մեկ մասը կամ բոլոր անդամներն ունեին քաղաքացիական 
ծառայողի կարգավիճակ, չնայած, որ որոշ դեպքերում սա փուլերով է եղել: Աշխատավարձի ընդհանուր 
ծախսերը լիովին կամ մասնակի սահմանվել են պետության կողմից 9 դեպքում, իսկ 14 երկրների 
համալսարաններ չեն կարողացել որոշել աշխատավարձերի չափերը (կամ միայն անձնակազմի որոշ 
կատեգորիաների դեպքում):
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Լրացուցիչեկամտիներգրավումըև

կադրերինընտրելուինքնավարություն

Լրացուցիչեկամտիներգրավումըև
ֆինանսականինքնավարություն
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կա րո ղու թյան միջև դրա կան կա պը: Հա մալ սա րան նե րի՝ ազա տո րեն ակա դե միական և վար չա կան կադ-
րե րին աշ խա տան քի ըն դու նե լու հնա րա վո րու թյու նը, նույն պես դրա կան առու մով կապ ված է եկա մուտ-
նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման աս տի ճա նի հետ: Այս ար դյունք նե րը կհաս տա տեն այն կան խա վար կա ծը, որով 
կադ րե րի ըն դուն ման հա մա պա տաս խան քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լու և որ պես ան կախ ֆի նան սա կան 
դե րա կա տար ներ գոր ծե լու հա մալ սա րան նե րի կա րո ղու թյու նը եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա-
բե րյալ ռազ մա վա րու թյան հա ջող իրա կա նաց ման ան հրա ժեշտ պայ ման է:

 Մաս նա վոր գոր ծըն կեր նե րի հետ հե տա զո տու թյուն նե րի կամ կր թու թյան մա սին պայ մա նագ րե րով եկա-
մուտ նե րի մեծ մա սը ստա ցող հա մալ սա րան նե րը նաև այն հա մալ սա րան ներն են, որոն ցում թվում է, թե 
կա պե տա կան ֆի նան սա վո րում հատ կաց նե լու հար ցում ավե լի շատ ան կա խու թյուն: Այս հա րա բե րու-
թյան մա սին մեկ հնա րա վոր մեկ նա բա նու թյունն այն է, որ ար դյու նա բե րական ձեռնարկու թյուն նե րի կամ 
բիզ նե սի գոր ծըն կեր նե րի հա մար իրա կա նաց վող հե տա զո տու թյուն նե րում սո վո րա բար ան դրա դարձ չկա 
մի ջո ցառ ման ամ բող ջա կան ծախ սին, այ սինքն՝ հա մալ սա րան նե րի ռե սուրս նե րի վե րա բաշ խու մը պետք է 
ուղղ ված լի նի այս մի ջո ցա ռում նե րին: 

Ըստ եր ևույ թին, մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մը ներգ րա վե լու կա րո ղու թյու նը կապ ված է հաս տա-
տու թյան կող մից այլ իրա վա կան սուբյեկտ ներ (ֆոն դեր և հիմ նադ րամ ներ) հիմ նե լու, ինչ պես նաև ֆի-
նան սա կան ավել ցուկ ներն օգ տա գոր ծե լու և պա շար նե րը ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյան հետ: Վեր լու ծու-
թյու նում նաև բա ցա հայտ վել է հա մալ սա րան նե րի եկամ տի կա ռուց ված քում մար դա սի րա կան ֆի նան սա-
վոր ման բաժ նի, ինչ պես նաև ուս ման վար ձե րը գան ձե լու և դրանց չա փով որո շե լու կա րո ղու թյան միջև 
բա ցա սա կան կապ: Կա րե լի է այս հա րա բե րու թյու նը մեկ նա բա նել վար ձեր ստա ցող հա մալ սա րան նե րի՝ 
դրա մա հա վաք նե րում ներգ րավ վե լու ըն կալ վող ան հրա ժեշ տու թյան պա կա սով, կամ Եվ րո պայի մայր ցա-
մա քում շր ջա նա վարտ նե րի՝ «եր կու ան գամ վճա րե լու» ցան կու թյան բա ցա կա յու թյամբ, օրի նակ՝ հա մալ-
սա րա նին իրենց կր թու թյան հա մար վճա րե լուց հե տո ներդ րում կա տա րե լը: Հա րա բե րու թյու նը չկա բրի-
տա նա կան հա մալ սա րան նե րում, հաշ վի առ նե լով այն, որ բո լորն էլ գան ձում են վճար ներ և մշա կել են 
դրա մա հա վաք ներ կազ մա կեր պե լու ռազ մա վա րու թյուն ներ ավե լի վաղ, քան մայր ցա մա քում շատ հաս-
տա տու թյուն նե րը:

 Ման րա մասն ներ կա յաց ված վեր լու ծու թյու նում նաև բա ցա հայտ վեց, որ ծա ռա յու թյուն նե րի մա տուց մամբ 
ստաց վող եկա մուտ նե րի բա ժի նը դրա կա նո րեն կապ ված է կադ րե րի ըն դուն ման ըն կալ վող ինք նա վա րու-
թյան աս տի ճա նի հետ, իսկ ավե լի ճշգ րիտ՝ հա մալ սա րա նի՝ կադ րե րին ազա տո րեն ըն դու նե լու կա րո ղու-
թյան հետ (ա կա դե միական կամ վար չա կան): Դրա կան կապ կա նաև եկա մ տի այս տե սա կի ստաց ման և 
հա մալ սա րա նի՝ պարտ քով գու մար վերց նե լու կա րո ղու թյան միջև: Կաս կած չկա, որ պարտ քով գու մար 
վերց նե լու կա րո ղու թյու նը կար ևոր գոր ծոն է՝ հա մալ սա րան նե րին մեկ նար կային մի ջո ցա ռում նե րում օգ-
նե լու հա մար, իսկ այդ մի ջո ցա ռում նե րը հե տա գա յում կա րող են դառ նալ եկա մուտ ներ բե րող ծա ռա յու-
թյուն ներ:

Ն մու շում չբա ցա հայտ վեց ինք նա վա րու թյան տար բեր ցու ցա նիշ նե րի և մի ջազ գային պե տա կան սուբյեկտ-
նե րից մի ջոց ներ ստա նա լու կա րո ղու թյան միջև որ ևէ նկա տե լի հա րա բե րակ ցու թյուն: Այս կա պի բա ցա-
կա յու թյու նը կա րե լի է բա ցատ րել հարց մա նը մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րում մի ջազ գային կազ մա կեր-
պու թյուն նե րից մի ջոց ներ ստա նա լու մա սին սահ մա նա փակ թվով տվյալ նե րով, հատ կա պես, երբ ԵՄ -ի 
դրա մաշ նորհ նե րի օգ տա գոր ծու մը հա ճախ կա ռա վար վում է ֆա կուլտետ նե րի մա կար դա կում: Կա ռուց-
ված քային մի ջոց նե րի բաշ խու մը, որը հա ճախ կազ մում է մի ջազ գային ֆի նան սա վոր ման մեծ մա սը, մե-
ծա պես կախ ված չէ կար գա վո րող կա ռուց ված քից, որում գոր ծում է շա հա ռու հա մալ սա րա նը:

2007 թվա կա նին Ֆրան սիայում հա մալ սա րան նե րի ինք նա վա րու թյան հետ կապ ված սկս ված բա րե փո-
խումն ավե լի շատ ինք նա վա րու թյու նը դի վեր սի ֆի կա ցու մը խթա նե լու կոնկ րետ օրի նակ է: Բա րե փո խու մը 
նոր կար գա վի ճակ ու նե ցող հա մալ սա րան նե րին տվել է ար բա նյա կային իրա վա բա նա կան սուբյեկտ ներ 
ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյու նը: Երեք տար վա ըն թաց քում ստեղծ վել է մո տա վո րա պես 30 հիմ նադ րամ, 
մաս նա վոր գոր ծըն կեր նե րից հա վա քե լով ընդ հա նուր առ մամբ մո տա վո րա պես 62 մի լիոն եվ րո, իսկ 2010 
թվա կա նի կե սե րին ևս 30 հաս տա տու թյուն աշ խա տում էր հիմ նադր ման ծրագ րե րի վրա: Հա վաք ված մի-
ջոց նե րը հա մալ սա րան նե րին թույլ կտան տալ կր թա թո շակ նե րի հա մար ֆի նան սա վո րում և ֆի նան սա վո-
րել ամ բիոն նե րը, ինչ պես նաև ծրագ րեր, որոնց հա մար ֆի նան սա վո րու մը եղել է ան բա վա րար:

 Քա ղա քա կա նու թյուն մշա կող ներն իրենց տես նում են որ պես դի վեր սի ֆի կա ցու մը խթա նե լու կար ևոր մղիչ 
ուժ: Հար ցին, թե ի՞նչ մի ջոց ներ են իրենց հա մա պա տաս խան նա խա րա րու թյու նը կամ կա ռա վա րու թյու-
նը ձեռ նար կել՝ բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում դի վեր սի ֆի կա ցու մը զար գաց նե լու հա մար, կա ռա վա-
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րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներն39 առա ջին հեր թին նշել են հա մալ սա րան նե րի ինք նա վա րու թյան հար ցում 
բա րե փո խում նե րը, որոնք հա մալ սա րան նե րին թույլ են տվել ձեռք բե րել գույք, բարձ րաց նել վճար նե րը, 
իրա կա նաց նել առևտ րային գոր ծո ղու թյուն ներ, շա հա գոր ծել պա տենտ ներ և այլն:

 Սա ինչ -որ չա փով հաս տատ վում է այս ու սում նա սի րու թյա նը հա մալ սա րան նե րի կող մից կա տար ված 
ներդ րում նե րով: Սա կայն վեր լու ծու թյան մեջ ավե լաց ված որա կա կան տե ղե կու թյուն նե րի հա մա ձայն, ինք-
նա վա րու թյու նը կա րող է լա վա գույնս որակ վել որ պես եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման նա խադ րյալ, և 
ոչ թե՝ պար զա պես մղիչ ուժ: Չնա յած, որ ինս տի տու ցիոնալ ան կա խու թյամբ հա մալ սա րա նին տր վում են 
եկամ տա բեր մի ջո ցա ռում ներ իրա կա նաց նե լու հա մար էա կան պայ ման նե ր, այդուհանդերձ դրանք կա րող 
են և բա վա րար չլի նել նման ռազ մա վա րու թյունն առաջ տա նե լու հա մար: 

Ան շուշտ, ան հրա ժեշտ չէ, որ հա մալ սա րա նի կող մից շեն քե րի սե փա կա նու թյու նը բե րի գույ քի ակ տիվ կա-
ռա վար մա նը:

Ն կա րագ րու թյուն 6. Ֆրան սիական հա մալ սա րան նե րում ան ցում դե պի գույ քի կա ռա վա րում .

Որպես ինքնավարության հետ կապված շարունակական բարեփոխման մի մաս,
Ֆրանսիայի պետական մարմինները վերջերս համալսարաններին են փոխանցել
մարդկային ռեսուրսների կառավարմանպատասխանատվությունն ու իրավասու
թյունը:Երկրորդփուլումհամալսարաններըկունենանիրենցսեփականկառույց
ները,չնայած,որմինչևհիմադաեղելէըստցանկության:Այսփոխանցմաննպա
տակնէհամալսարաններինտալգլոբալինստիտուցիոնալռազմավարությանմեջ
գույքի կառավարումը ներառելու կարողություն և օգնել հայտնի դարձնել իրենց
ինքնությունը,բրենդայինանունըևգրավչությունը:

Սակայնմինչև2010թվականիկեսերը,83համալսարաններիցմիայնինըհամալ
սարան է հետաքրքրված եղել նման փոխանցմամբ: Որոշ դիտորդներ ընդգծում
ենգործընթացիբարդությունըևշեշտում,որհամալսարաններիհամարդժվարէ
ավելիարագսովորելգույքիկառավարմանևպահպանմանտեխնիկան,ներառյալ՝
ռազմավարականպլաններիմշակումը40:Խնդրիմիմասնենկազմումբարձրագույն
կրթությանոլորտումինքնավարությանհետկապվածբարեփոխումների(որոնցով
համալսարաններըկարողենկամավորհիմունքներովունենալիրենցշենքերը)և
պետական շենքերի կառավարման վերաբերյալ ընդհանուրպետականքաղաքա
կանությունը:Կառավարությունըստեղծել է կենտրոնացվածկառույց, որնունիև
կառավարումէբոլորպետականշենքերըևգույքը,ներառյալ՝համալսարանիհողը
ևկառույցները:Այս շենքերիօգտագործումնարդարացնելու համարայսկառույ
ցըպետքէօգտագործողներից,ներառյալ՝համալսարաններիցհավաքիվարձերը,
իսկդահնարավորէ2012թվականիցսկսած:Հետևաբարդրանպատակնէայնպես
անել,որհամալսարաններըդառնանսեփականատերեր,բայցդրանքայսնորպար
տավորություններըստանձնելուհամարշատենզրկվածանհրաժեշտմարդկային
ևֆինանսականռեսուրսներից:Սացույցկտար,որանհրաժեշտէաջակցելթիմե
րին՝ ձեռք բերելուանհրաժեշտհմտությունները, որպեսզի համալսարանը լիովին
օգտվիայսնորիրավասությունիցևակտիվորեններգրավվիգույքիկառավարման
գործում:

 Հետ ևա բար թե րի է այն ըն կա լու մը, որ ավե լի մեծ ինք նա վա րու թյու նը կար դա րաց նի պե տա կան ֆի նան-
սա վոր ման ոլոր տում կր ճա տում նե րը (այն հիմ քով, որ հա մալ սա րան նե րը ավե լի շատ հա գե ցած են իրենց 
սե փա կան դրա մա հա վա քը կազ մա կեր պե լու հա մար): Այս իրա վա սու թյուն նե րից լիովին օգտ վե լու հա մար 
կար ևոր է, որ մար մին նե րը տրա մադ րեն ինչ -որ տե սա կի աջակ ցու թյուն՝ հեշ տաց նե լու ինս տի տու ցիոնալ 
ինք նա վա րու թյան հետ եկող ան հրա ժեշտ հմ տու թյուն նե րի ձեռք բե րու մը: 

Ավելիշատանկախհամալսարաններ՝եկամուտներիդիվերսիֆիկացմանմիջոցով

Գո յու թյուն ու նի կապ ինք նա վա րու թյան աս տի ճա նի և տվյալ ֆի նան սա վո րո ղից կամ իշ խա նու թյու նից 
կախ վա ծու թյան միջև: Ինչ պես ավե լի վաղ տե սանք, հա մալ սա րան նե րը պե տա կան ֆի նան սա վոր ման 

39 2009 թվականի հունիսին Եվրոպական միության չեխական նախագահության հետ միասին Բարձրագույն 
կրթության գլխավոր ղեկավարներին ներկայացված հարցաշարը:

40 Լը Մոնդ, “Le transfert du patrimoine immobilier intéresse-t-il les facs ?”, 2010 թվականի օգոստոսի 6:
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աղ բյուր նե րից են ստա նում իրենց եկա մուտ նե րի ամե նա մեծ բա ժի նը: Սա ստեղ ծում է պե տա կան ֆի նան-
սա վո րող նե րից կախ վա ծու թյուն, որն աճում է բաժ նե մա սի աճի հետ մեկ տեղ:

 Հարկ է նշել, որ սա ոչ բո լոր երկր նե րում է դիտ վում որ պես խն դիր: Սկան դի նա վյան որոշ երկր նե րում կամ 
Գեր մա նա կան որոշ նահանգ նե րում, օրի նակ՝ Բա վա րիայում կամ Բա դեն-Վյուրտեմ բեր գում, որն ավան-
դա բար ու նե ցել և դեռևս ու նի պե տա կան ֆի նան սա վոր ման կա յուն հա մա կարգ, ընդ հա նուր տե սա կետն 
այն է, որ ինք նա վա րու թյան առու մով պե տա կան ֆի նան սա վոր մանն ապա վի նե լը ավե լի քիչ սահ մա նա-
փա կող է, քան ֆի նան սա վոր ման այլ աղ բյուր նե րը, իսկ եր կա րա ժամ կետ ժա մա նա կա հատ վա ծում պե տա-
կան ֆի նան սա վոր ման ապա հո վու մը կա րող է ավե լի դժ վար լի նել և ավե լի քիչ հու սա լի: Սա կայն այս տե-
սա կե տը չեն կի սում այն երկր նե րը, որոնք տե սել են պե տա կան և մաս նա վոր ֆի նան սա վո րում նե րի միջև 
փո փոխ վող հա վա սա րակշ ռու թյու նը և այն, որ պե տա կան մար մին նե րը միաժա մա նակ հա մալ սա րան նե րի 
վրա դրել են ավե լի շատ հաշ վետ վո ղա կա նու թյան պա հանջ ներ, որոնց հետ միասին կան նաև լրա ցու ցիչ 
կար գա վո րում ներ և հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նե լու լիազո րու թյուն ներ: Այս դեպ քե րում եկամ տի հոս-
քե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը դառ նում է հա մալ սա րա նի ինք նա վա րու թյան պահ պան ման և դրա ար դյուն քում 
մա նևր անե լու ազա տու թյան կար ևոր մա սը41:

 Հետ ևա բար այս հար ցի շուրջ ըն կա լում նե րի ձևա վոր մա նը նպաս տում է այն հա մա տեքս տը, որում գոր-
ծում են բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րը:

 Սա կայն բո լոր տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման հոս քե րին հետ-
ևե լը և դրանք պահ պա նելն օգ նում են նվա զեց նել մեկ ֆի նան սա վո րո ղից շատ կախ ված լի նե լու պատ ճա-
ռով առա ջա ցած ռիս կը, նվա զեց նե լով գլ խա վոր ֆի նան սա վոր ման փո փո խու թյուն նե րի կամ կրճա տում-
նե րի նկատ մամբ հաս տա տու թյան զգա յու նու թյու նը (Տե՛ս նաև Ռիս կե րի կա ռա վար ման բա ժի նը):

 Սա մաս նա վո րա պես տե ղին է տն տե սա կան ճգ նա ժա մի հա մա տեքս տում, որ տեղ պե տա կան ֆի նան սա-
վոր ման կր ճա տում նե րը կա րող են բե րել էա կան բաց թո ղում նե րի, որոնք էլ շատ հա մալ սա րան նե րի ֆի-
նան սա կան ինք նա վա րու թյու նը դնում են վտան գի տակ, քա նի դեռ նրանք դեռևս չեն մշա կել այլ՝ լրա ցու-
ցիչ ֆի նան սա վոր ման հոս քեր: 

Էական լրա ցու ցիչ մի ջոց ներ հա վա քե լով, հա մալ սա րան նե րը նաև ավե լի լավ են կա րո ղա նում ռազ մա-
վա րու թյամբ ներդ րում ներ կա տա րել մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման գոր ծում կամ այն ակա դե միական 
բնա գա վառ նե րում, որոնք կա րող են հա մե մա տա բար ավե լի քիչ նա խընտ րե լի լի նեն մր ցակ ցային ֆի-
նան սա վոր ման սխե մա նե րում կամ նվա զեց ված պե տա կան ներդ րում նե րի պա րա գա յում: Սա նրանց թույլ 
է տա լիս մշա կել եր կա րա ժամ կետ ռազ մա վա րու թյուն ներ, որոնք ավե լի քիչ են կախ ված ֆի նան սա վո րող-
նե րի առաջ նա հեր թու թյուն նե րից և թույլ են տա լիս ինք նա վա րու թյան ավե լի մեծ աս տի ճան:

3.2.2Եկամուտների դիվերսիֆիկացման օրենսդրական արգելքներ

 Բազ մա թիվ եվ րո պա կան երկր նե րում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման մեծ ար գելք է կար գա վո րող կա-
ռուց ված քը. հա մալ սա րան նե րը են թա կա են օրեն քով սահ ման ված սահ մա նա փա կում նե րի, որոնք նրանց 
ար գե լում են շա հա գոր ծել իրենց նե րու ժը և կազ մա կեր պել եկամ տա բեր մի ջո ցա ռում ներ: Ծրագ րի հետ 
կապ ված սե մի նար նե րի ըն թաց քում հար ցում նե րին մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րի ավագ կա ռա վա-
րիչ նե րի մե ծա մաս նու թյու նը և առ ցանց հար ցա շա րին մաս նակ ցած պա տաս խա նող նե րի 61.4 տո կոսն 
այս օրենսդ րա կան սահ մա նա փա կում նե րը դի տել են որ պես եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման հա մար 
խոչըն դոտ: Հարկ է նշել, որ կար գա վո րող կա ռուց ված քի հետ կապ ված մտա հո գու թյուն ներն ինք նա վա-
րու թյան տար բեր չա փե րի մա սին են:

 Պար բե րա բար հն չող քն նա դա տու թյուն նե րը վե րա բե րում են ոչ պատ շաճ կա ռա վար ման կա ռույց նե րին, 
որոնց կա ռուց ված քը հա ճախ սահ մա նում է օրեն քով: 

Ե ՀԱ -ի «Ինք նա վա րու թյան վե րա բե րյալ ու սում նա սի րու թյու նում»42 ու սում նա սիր ված 34 երկր նե րից 29-ը 
հա մալ սա րան ներ ու նեին քիչ կամ չու նեին կա րո ղու թյուն՝ փո փո խե լու իրենց կա ռա վար ման մար մին նե-

41 2010 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 14-ը Բոլոնիայում տեղի ունեցած Փորձագետների կոնֆերանսի լիագումար 
բացման նիստի ժամանակ Ուարուիկի համալսարանի փոխնախագահ Նայջլ Թրիֆտի տված գլխավոր 
զեկույցից:

42 ԵՀԱ, «Եվրոպայում համալսարանների ինքնավարությունը I. Հետազոտական ուսումնասիրություն», 2009 
թվական:
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րի կազ մա կեր պու մը: Մի քա նի երկր նե րում կար գա վո րող կա ռուց վածք նե րով հա մալ սա րան նե րին ար գել-
վում է իրենց կա ռա վա րող մար մին նե րում նե րա ռել ար տա սահ ման ցի ան դամ նե րին, իսկ սա գլ խա վոր 
շա հա ռու նե րի հետ եր կա րա ժամ կետ գոր ծըն կե րու թյուն ներ զար գաց նե լու մի ջոց նե րից մեկն է:

 Ֆոն դե րի և հիմ նադ րամ նե րի նման հե ռա կա կազ մա կեր պու թյուն ներ ստեղ ծե լու կա րո ղու թյու նը մե ծա-
պես ազ դում է հա մալ սա րա նի՝ եկամ տի աղ բյու րը դի վեր սի ֆի կաց նե լու կա րո ղու թյան վրա: Հե տաքր քիր 
է, որ այն բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գե րում, որոն ցում հա մալ սա րան նե րը կա րող են ստեղ ծել 
այլ իրա վա բա նա կան սուբյեկտ ներ, սրանք ստեղ ծե լու հիմ նա կան պատ ճառ նե րը կապ ված էին կազ մա-
կեր պե լու ճկու նու թյան և ֆի նան սա կան ճկու նու թյան հետ, այ սինքն՝ հա մալ սա րան ներն այս սուբյեկտ նե-
րին դի մում են խո չըն դոտ նե րը հաղ թա հա րե լու համար: Ստորև ներ կա յաց ված պատ կե րը ցույց է տա լիս, 
որ ճկուն կա ռա վար ման կա ռույց նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը, ինչ պես նաև որո շում նե րի կա յաց ման ավե-
լի արագ գոր ծըն թաց նե րը և ընդ հա նուր առ մամբ մաս նա վոր օրեն քով ավե լի ճկուն կար գա վո րում ներն 
այս սուբյեկտ նե րի ստեղծ ման հա մար գլ խա վոր մղիչ ու ժերն են: Դրանք նաև հա մալ սա րան նե րին թույլ 
են տա լիս շա հել ընդ լայն ված ֆի նան սա կան կա րո ղու թյուն նե րից և, օրի նակ, կն քել վար կային պայ մա-
նագ րեր: Ինք նա վա րու թյան վե րա բե րյալ ԵՀԱ -ի հե տա զո տա կան ու սում նա սի րու թյու նում հարց մա նը մաս-
նակ ցած 34 բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րից 12 -ը հա մալ սա րան նե րին 
թույլ չեն տա լիս բան կե րից պարտ քով գու մար վերց նել: Հարկ ման ավե լի շա հա վետ կար գե րով և հա-
մալ սա րա նի հիմ նա կան առա քե լու թյուն ներն առևտ րային գոր ծու նեու թյու նից բա ժա նե լու ցան կու թյամբ 
նաև բա ցատր վում է, թե ին չու հա մալ սա րան նե րը կա րող են ցան կա նալ ար տա սահ մա նում հաս տա տել 
իրա վա բա նա կան սուբյեկտ ներ: Այս կա ռույց նե րը, օրի նակ՝ ֆոն դե րը և հիմ նադ րամ նե րը, նաև կա րող են 
ապա հո վել հա մալ սա րա նի հետ ար տա սահ մա նյան գոր ծըն կեր նե րի հետ հա ղոր դակց վե լու հա մար պատ-
շաճ շր ջա նա կի ստեղ ծու մը:

Պատկեր5.–Առանձինիրավաբանականսուբյեկտներիստեղծմանպատճառները

Ո րոշ պա տաս խա նող հա մալ սա րան ներ նկա րագ րե ցին ար բա նյա կային կազ մա կեր պու թյուն նե րի լավ 
զար գա ցած ցան ցե րը, որոն ցում եր բեմն լի նում են մի քա նի տաս նյակ կամ հա զա րա վոր ըն կե րու թյուն-
ներ, ինչ պես նաև ֆոն դեր և հիմ նադ րամ ներ: 

Ընդ հա նուր առ մամբ թվում է, թե Եվ րո պա յում այս խն դի րը դեռևս պետք է լուծ վի. առ ցանց հար ցա շա րում 
« շա հույթ հե տապն դող կազ մա կեր պու թյուն ներ ստեղ ծե լու կամ նման կազ մա կեր պու թյուն նե րում բաժ նե-
մաս ու նե նա լու հա մար ինք նա վա րու թյան ըն կալ վող աս տի ճա նի» մա սին հար ցին պա տաս խա նող նե րի 
բա լե րը բա վա կա նին ցածր էին, այ սինքն՝ 1-ից 5 սանդ ղա կի վրա 2.67, որում 5-ը ներ կա յաց նում է հա-
մալ սա րա նում որո շում նե րի կա յաց նե լու մեջ լիակա տար ազա տու թյուն: ԵՀԱ -ի «Ինք նա վա րու թյան առա-
ջըն թա ցի գրանց ման մա տյան» ծրագ րով ավե լի շատ կու սում նա սիր վի այս հար ցը և իրա վա բա նա կան 
սուբյեկտ ներ ստեղ ծե լու հա մալ սա րան նե րի կա րո ղու թյան մա սին կտր վի հա մա կար գային մա կար դա կի 
նկա րա գիր: 

Ինչ վե րա բե րում է ֆի նանս նե րին, Շոտ լան դիայի նման երկր նե րում, որ տեղ հա մալ սա րան նե րը չեն կա րող 
բարձ րաց նել ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րի չա փը, փա կում են որոշ ու ղի ներ՝ եկա մուտ ներ 
ստա նա լու և դի վեր սի ֆի կաց նե լու հա մար: Իռ լան դիայում բա կա լավր նե րի ուս ման վար ձե րի վե րա ցումն 

ԱՌԱՆՁԻՆԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐԻՍՏԵՂԾՄԱՆՊԱՏՃԱՌՆԵՐ

 ԿԱ ՌԱ ՎԱՐ ՄԱՆ ԵՎ  
ՂԵ ԿԱ ՎԱՐ ՄԱՆ  

ՃԿՈՒՆ  
ԿԱ ՌՈՒՅՑ ՆԵՐ

 ՄԱՍ ՆԱ ՎՈՐ  
ՕՐԵՆ ՔԻ  

ԿԻ ՐԱ ՌՈՒ ՄԸ  
(կադ րեր, գնում ներ 

և այլն)

 ՀԱՐ ԿԱՅԻՆ  
ԽԹԱՆ ՆԵՐ 

Ո ՐՈ ՇՈՒՄ ՆԵ ՐԻ 
ԿԱՅԱՑ ՄԱՆ ԱՎԵ ԼԻ 

ԱՐԱԳ  
ԳՈՐ ԾԸՆ ԹԱՑ ՆԵՐ 

Ա ՎԵ ԼԻ ՈՒ ԺԵՂ  
ՖԻ ՆԱՆ ՍԱ ԿԱՆ  

ԿԱ ՐՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ  
(վար կեր և այլն) 

Ե ՐԱՇ ԽԱ ՎՈ ՐԵ ԼՈՒ 
ՀԱ ՄԱՐ ԱՌԱ ՔԵ-
ԼՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ /

ԱՌԵՎՏ ՐԱՅԻՆ ԳՈՐ-
ԾՈ ՂՈՒԹՅՈՒՆ ՆԵՐ
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օգ նել է բարձ րաց նել պե տա կան ֆի նան սա վոր ման ճկու նու թյան մա կար դա կը: «Ուս ման վար ձե րի փո խա-
րեն դրա մաշ նոր հը» տր վում է ամեն տա րի, նվա զեց նե լով պլա նա վո րե լու հա մալ սա րա նի կա րո ղու թյու նը: 
Ավե լին, չնա յած, որ դա պետք է լրաց նի ու սա նող նե րի ներդ րած գու մար նե րի կորս տի հա մար, սա կայն այն 
ցույց չի տա լիս յու րա քան չյուր ու սա նո ղի կո ղմից վճար վող իրա կան գու մա րը, և հետ ևա բար հա մալ սա-
րա նին չի ցանկանում մե ծաց նել ու սա նող նե րի թի վը: 

Երբ կար գա վո րող կա ռուց ված քով փորձ է ար վում զար գաց նել հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա րո-
ղու թյուն նե րը, կար ևոր է, որ դա լի նի ամ բող ջա կան մո տեց մամբ: Ֆի նան սա կան ինք նա վա րու թյան կարևոր 
հատ կա նիշ նե րը մի կողմ թող նե լը կա րող է իրա կա նում բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն ու նե նա տվյալ հա մալ-
սա րա նի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան վրա: Իր շեն քե րի և կա ռույց նե րի պահ պան ման և զար գաց ման հա-
մար պա տաս խա նա տու, բայց բան կե րից վարկ վերց նե լու կա րո ղու թյու նը դեռևս չու նե ցող հա մալ սա րա նը 
կա րող է հայտն վել խնդ րա հա րույց իրա վի ճա կում: Սա է այն իրա վի ճա կը, որում հայտն վեց Դարմստադ տի 
տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նը, որը տա րե կան իր կա ռույց նե րի հա մար ստա նում է 20 մի լիոն եվ րո. չնա-
յած, որ սա ի սկզ բա նե պետք է տր վեր որ պես ներդ րում ներ կա տա րե լու հա մար գու մար, սա կայն հա մալ-
սա րա նին այդ գու մարն ան հրա ժեշտ է՝ պահ պան ման նպա տակ նե րից ել նե լով: Սա հա մալ սա րա նին չի 
թող նում մաս նակ ցել գույ քի կա ռա վար մա նը, որը կա րող ՝էր օգ նել ձեռք բե րել ար դյու նա վե տու թյան էա-
կան մի ջոց ներ (ա վե լի ցածր պահ պան ման և էներ գիայի ծախ սեր պա հան ջող ար դյու նա վետ շեն քեր): Դա 
նաև հա մալ սա րա նին պատ ժում է՝ ստի պե լով կա ռույց նե րին հատ կաց նել « բաց թողն ված» եկա մուտ ներ, 
նե րա ռյալ՝ եկամ տի էա կան մա սե րը, որոնք պետք է ծած կեին անուղ ղա կի ծրագ րի ծախ սե րը (ս րանք ար-
դեն չեն կա րող ծած կել հա մալ սարան նե րի կա րիք նե րի հա մար ծախ սե րը, քա նի որ ար դեն 20 տո կո սը կամ 
դրա նից պա կա սը կազ մում է գոր ծըն կեր նե րի հետ ծրագ րե րի իրա կա նաց ման հա մար ուղ ղա կի ծախ սե րը):

 Ֆի նան սա կան ոլոր տում այլ բաց թո ղում նե րից է այն, որ հա մալ սա րան նե րին թույլ չի տր վում սե փա կա-
նաշ նոր հել շեն քեր, ինչ պես նաև այն, որ հա մալ սա րան նե րի հա մար կան հե տա զո տա կան նյու թե րի հայ-
թայթ ման վրա սահ մա նա փա կում ներ, հա մե մա տած հե տա զո տա կան և տեխ նո լո գիական հաս տա տու-
թյուն նե րի (ՀՏՀ) հետ, ինչ պես նշ վել է իս պա նա կան հա մա տեքս տում: 

Ո րոշ հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար ներ նաև ընդ գծե ցին այն փաս տը, որ հա մալ սա րան նե րը չեն կա րող 
նա խագ ծել կադ րե րի վե րա բե րյալ իրենց սե փա կան քա ղա քա կա նու թյու նը, որով հնա րա վոր կլի ներ աշ-
խա տան քի ըն դու նել հա մա պա տաս խան պրո ֆիլ նե րով աշ խա տող նե րի և նպաս տել եկա մուտ նե րի դի վեր-
սի ֆի կաց ման ջան քե րին: Սա մե ծա պես կապ ված է այն փաս տի հետ, որ շատ եվ րո պա կան երկր նե րում43 
հա մալ սա րան նե րի ան ձնա կազ մե րի բո լոր ան դամ նե րը կամ մի քա նիսն ու նեն քա ղա քա ցիական ծա ռայո-
ղի կար գա վի ճակ, որը կա նո նա կարգ վում է և հա մալ սա րան նե րին թույլ չի տա լիս լիովին վե րահս կել աշ-
խա տա վար ձե րի հոս քե րը: Հետ ևա բար կար գա վո րող կա ռուց ված քի ան հա մա պա տաս խա նու թյու նը կա-
րող է այն պես անել, որ հա մալ սա րա նը չկա րո ղա նա փոր ձա գետ ներ հա վա քագ րել:

Ն կա րագ րու թյուն 7. Դարմս տադ տի Տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նում կադ րե րին ըն դու նե լու ինք նա վա րու-
թյուն.

2005թվականինՀեսսենիխորհրդարանըԴարմստադտիտեխնիկականհամալսա
րանին շնորհեցհատուկ կարգավիճակ, համալսարանինդարձնելովԳերմանիայի
ամենաանկախհամալսարաններիցմեկը:

2009 թվականին կարգավիճակի շնորհման գործընթացում եղան փոփոխություն
ներ, որոնք ուժի մեջ կմնան մինչև գոնե 2014 թվականը: Նոր կարգավիճակով
Դարմստադտի տեխնիկական համալսարանը կարողացել է նախագծել ակադե
միականևվարչականանձնակազմերիհամարաշխատանքիընդունելուարագև
արդյունավետընթացակարգեր: Համալսարանի ղեկավարություննարագությունը,
ճկունությունըևպատասխանատվությունըդիտումէորպեսինքնավարությանհիմ
նականառավելությունները:

Այժմհամալսարաննունիաշխատավարձերիչափերսահմանելուավելիշատազա
տությունևանձնակազմիանդամներիհամարկարողէներառելխթաններ,եկամ
տաբերծրագրերևմիջոցառումներանցկացնելուհամարպարգևներտալով:Սա
կայնայսնորկարգավորողկառուցվածքումկանբացթողումներ:2010թվականից
անձնակազմիանդամներըհամալսարանիաշխատակիցներենեղել,իսկվերջերս
աշխատանքիընդունվածները չունենքաղաքացիականծառայողիկարգավիճակ:

43 ԵՀԱ, «Եվրոպայում համալսարանների ինքնավարությունը I. Հետազոտական ուսումնասիրություն», 2009 
թվական:
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Սակայնմինչևհիմա,Հեսսենիկառավարությանկողմիցտրամադրվածֆինանսա
վորումըմիայնօգնելէծածկելաշխատանքայինգործունեության«ակտիվմասը»,
համալսարանիուսերիվրաթողնելովկենսաթոշակներիբեռը:Պետությանհետներ
կայիսբանակցություններըպետքէօգնենլուծելայսխնդիրը:

3.3Ֆինանսավորման եղանակներ

3.3.1Ինչպես են ֆինանսավորման եղանակները խթանում եկամուտների  
դիվերսիֆիկացումը

 Պե տա կան մար մին ներն ու նեն մի շարք լծակ ներ, որոնք նրանք կա րող են օգ տա գոր ծել՝ ֆի նան սա վոր-
ման մե խա նիզմ նե րի մի ջո ցով հա մալ սա րան նե րում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը խթա նե լու հա մար:

 Բա նաձ ևի հի ման վրա ֆինան սա վոր ման հա մար պե տա կան մար մին նե րի կող մից ներ կա յաց ված որոշ 
չա փո րո շիչ ներ նույն պես կա րող են խթա նել հա մալ սա րան նե րում լրա ցու ցիչ եկամ տի աղ բյու նե րի որո-
նու մը, լի նի դա մտածված, թե՝ ոչ: Որոշ երկր նե րում բաշխ ման բա նաձ ևում օգ տա գործ վում է լրա ցու ցիչ 
աղ բյուր նե րից ստաց վող եկամ տի թի վը կամ չա փը: Այս դեպքը, որոշ տարբերություններով, վերաբերվում 
է, օրինակ՝ Շվեյց րա րիային, Լե հաս տա նին, Դա նիային և Նոր վե գիային: Չա փո րո շիչ նե րը կա րող են վե րա-
բե րել հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման հա մար կնք ված պայ մա նագ րե րի թ վին, հե տա զո տու թյուն նե-
րի հա մար մր ցակ ցային ֆի նան սա վոր ման չա փին (նաև պե տա կան աղ բյուր նե րից) և գի տե լիք նե րի փո-
խանց մամբ ստաց վող, ար տա սահ մա նից եկող եկա մուտ նե րի չա փին: Սա կայն բա նաձ ևում այս տար րե րի 
նե րա ռու մը կա րող է վնա սել տվյալ հա մալ սա րա նի ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը, եթե մյուս ֆի նան սա-
վո րող նե րը միայն գոր ծեն հա մա ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ նե րով: Նման աղ բյուր նե րին հե տապն դե-
լու նպա տա կի իրա կա նա ցու մը կա րող է առա ջաց նել հա մալ սա րա նում ֆի նան սա վոր ման բա ցը, եթե չկա 
սրան այլ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման հետ հա կակշ ռե լու մե խա նիզմ, օրի նակ՝ «top-up դրա մաշ նորհ-
նե րի» մի ջո ցով:44 Այն մե խա նիզմ նե րը, որոն ցում նման բա նաձ ևը նե րառ ված է որ պես հնա րա վոր հա մա-
ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րից եկա մուտ ներն ավե լաց նե լու խթան, դրան ցում պետք է լի նի փոխ հա-
տուց ման սխե մա: Եթե ոչ, ապա նման մե խա նիզ մի կի րա ռու մը կխա թա րի մաս նա կից հա մալ սա րան նե րի 
ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը՝ նպաս տե լով հա մալ սա րան նե րի վրա ազ դող « վայ րըն թաց պա րույր նե րի» 
ստեղծ մա նը:

 Բա նաձ ևի հի ման վրա ֆի նան սա վո րու մը նուն պես կա րող է ծա ռայել որ պես խթան, նույ նիսկ, եթե հա տուկ 
բա նաձ ևի նպա տա կը չի եղել ուղ ղա կիորեն խթա նել լրա ցու ցիչ աղ բյուր նե րից եկա մուտ նե րի ավե լա ցու-
մը: Եր բեմն այն բա նաձ ևե րը, որոն ցով փորձ է ար վում խթա նել գի տե լիք նե րի փո խանց ման ավե լա ցու մը, 
բիզ նես նե րի, ար դյու նա բե րու թյուն նե րի կամ նո րա րա րու թյուն ստեղ ծող նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը 
նաև այն բա նաձ ևերն են, որոնք անուղ ղա կիորեն նպաս տում են նման մի ջո ցա ռում նե րից ստաց վող եկա-
մուտ նե րի ավե լաց մա նը:

 Հետ ևյալ գրա ֆի կը ցույց է տա լիս այն պա րա մետ րե րը, որոնք նե րառ վում են բա նաձ ևի հի ման վրա ֆի-
նան սա վոր ման մեջ և ինչ պես են դրանք չափ վում: 

Ու սա նող նե րի հետ կապ ված պա րա մետ րե րը (մուտ քային և ել քային) հա ճախ որո շիչ դեր են խա ղում ընդ-
հա նուր հաշ վար կում: Սա կա րող է մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման վրա 
այն դեպ քե րում, երբ հա մալ սա րան նե րը կա րող են գան ձել ուս ման վար ձեր. նոր ու սա նող նե րի որո նու-
մը կա րող է ավե լաց նել հիմ նա կան պե տա կան ֆի նան սա վոր ման և ու սա նող նե րի կող մից ֆի նան սա կան 
ներդ րում նե րի չա փե րը: 

44 Տե՛ս Սլովակիայի օրինակը, Նկարագրություն 11 
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Գրաֆիկ9.–Ֆինանսավորմանբանաձևիպարամետրեր

Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար

Ծ րագ րի հի ման վրա ֆի նան սա վո րու մը (հիմ նա կա նում մր ցակ ցային) նույն պես խթա նում է դի վեր սի ֆի-
կա ցու մը, մաս նա վո րա պես պե տա կան ֆի նան սա վոր ման կա տե գո րիայում դի վեր սի ֆի կա ցու մը: Իրա վի-
ճա կի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս մր ցակ ցային աղ բյուր նե րից ֆի նան սա վոր ման ավե լա ցում: Շատ 
հա ճախ այս սխե մա նե րով ծրագ րեր են ֆի նան սա վոր վում, բայց եր բեմն էլ՝ այլ մի ջո ցա ռում ներ, օրի նակ՝ 
Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում նո րա րա րու թյուն նե րի ֆոն դը:

 Հե տա զո տու թյուն նե րի եվ րո պա կան խորհր դի կող մից տր վող դրա մաշ նորհ նե րի նման գե րա զան ցու թյան 
սխե մա նե րը, կամ Գեր մա նիայում («Excellenz Initiative») կամ Դա նիայում («UNIK») ազ գային գե րա զան-
ցու թյան նա խա ձեռ նու թյուն նե րը նույն պես կա րող են դիտ վել որ պես դի վեր սի ֆի կա ցու մը խթա նող նա-
խա ձեռ նու թյուն ներ: Շատ հա ճախ նման սխե մա նե րով ոչ միայն ապա հով վում է լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր-
ման ուղ ղա կի աղ բյուր, այլ նաև ու նեն այլ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր ներն ավե լաց նե լու էֆեկ տը: Նրանք 
կա րող են ավե լաց նել կամ նե րա ռել բարձ րա կարգ մաս նա գետ նե րին աշ խա տան քի ըն դու նու մը, որն իր 
հեր թին օգ նում է ավե լաց նել այլ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րը: Սա կա րող է ավե լի մեծ հա ջո ղու թյուն 
գրան ցել ֆի նան սա վոր ման բա նաձ ևե րով պե տա կան ֆի նան սա վոր ման ոլոր տում (ա վե լի շատ հղում ներ) 
կամ կա րող է ավե լաց նել հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրագ րե րի թի վը, գի տե լիք նե րի փո խան ցու մը և առան ձին 
մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկա ցու մը: 

Այլ թի րա խային մի ջոց նե րը նույն պես բե րում են դի վեր սի ֆի կաց ման՝ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման կա-
տե գո րիայում: Հա ճախ դրանց նպա տակն է բարձ րաց նել որա կը և հա սա նե լիու թյան մա կար դա կը, կամ 
խթա նել շար ժու նա կու թյու նը: Այդ մի ջոց նե րը հատ կաց վում են մր ցույ թի, բա նակ ցու թյուն նե րի մի ջո ցով, 
կամ բաշխ վում են բո լոր հա մալ սա րան նե րին:

0% 20% 40% 60% 80% 100%
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Ու սա նող նե րի/ծ րագ րե րի մուտք  
անե լու հա մար չա փո րո շիչ ներ

 Հե տա զո տու թյուն 

Ու սա նող նե րի/ծ րագ րե րի  
ար դյունք նե րի չա փո րո շիչ ներ

Անձ նա կազ մ

 Ֆի նանսն ե ր

 Նո րա րա րու թյան աս տի ճա ն

 Հա վա սա րու թյու ն

Են թա կա ռուց ված ք

 Դե րը՝ տա րա ծաշր ջա նում 

 մեծ չա փով    օգ տա գործ ված
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3.3.2Եկամուտների դիվերսիֆիկացմանը խոչընդոտող ֆինանսավորման  
եղանակներ

 Պե տա կան մար մին նե րի, ինչ պես նաև մաս նա վոր սուբյեկտ նե րի կող մից ֆի նան սա վոր ման եղա նակ նե րը 
նաև կա րող են մե ծա պես խո չըն դո տել եկա մուտ նե րի հա ջող դի վեր սի ֆի կա ցու մը: Ան շուշտ, հա մալ սա-
րան նե րի հիմ նա կան մտա հո գու թյունն է չա փա զանց մեծ վար չա կան բեռն է, որը կա րող է առա ջա նալ նոր 
ֆի նան սա վոր ման հոս քե րի որոն ման ըն թաց քում: Ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ հա ճախ փոքր 
եկամ տի աղ բյուր ներն առա ջաց նում են թղ թա բա նու թյան ան հա մա մաս նու թյան և վար չա րա րու թյան հետ 
կապ ված դժ վա րու թյուն նե րի, որոնք ծախ սա տար են ժա մա նա կի առու մով:

 Հա տուկ կար ևո րու թյուն է տր վում պե տա կան մար մին նե րի կող մից ան ցկաց վող աու դիտ նե րին: Բազ մա-
թիվ աու դիտ ներն ավե լաց նում են հա մալ սա րան նե րի բե ռը, ան ձնա կազ մին շե ղե լով իր աշ խա տան քից: 
Ծրագ րի ավար տից տա րի ներ ան ց հա մալ սա րան նե րը նույն պես կա րող են են թարկ վել աու դի տի, իսկ սա 
ավե լի է բար դաց նում գոր ծըն թա ցը, դժ վա րաց նե լով այն կա նոն նե րի մեկ նա բա նու մը, որոնք փո փոխ վել 
են այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում: Անձ նա կազ մի ան դամ նե րին փո խե լը կա րող է դժ վա րու թյուն ներ առա-
ջաց նել, քա նի որ աու դիտն ան ցկաց նող նե րը կա րող են և չհան դի պել եր կար ժա մա նակ իրա կա նաց ված 
ծրագ րի պա տաս խա նա տու նե րի հետ:

Ն կա րագ րու թյուն 8. Իռ լան դիայում ան ցում դե պի « վե րահս կող» մշա կույթ.

Տնտեսականճգնաժամը շատմեծազդեցություն է ունեցելԻռլանդիայիբարձրա
գույնուսումնականհաստատություններիվրա:Վերջինտարիներինպետականֆի
նանսավորմանէականկրճատումներիհետնաևբարձրացելէհետևողականության
ևհաշվետվությանառումովհաշվետվողականությանաստիճանը:Երկրումհետա
զոտություններիֆինանսավորմանբազմաթիվսխեմաներիաուդիտնանցումէկա
տարելպարզաուդիտիցդեպի100տոկոսանոցվերահսկմանմոդելի:Ներպետա
կանևեվրոպականմակարդակներումաուդիտիառավելակտիվություննազդումէ
գործունեության վրա: Հետազոտություններիֆինանսավորման բյուրոկրատական
ընթացակարգերի ավելացումն առավել ճնշում է գործադրում համալսարանների
ֆինանսական կայունության վրա: Այն խրախուսում է ավելի բարձր անուղղակի
ծախսերիկատարումը,որոնքբավականաչափծածկվածչեն:Սրանովնաևնպաս
տումէֆինանսավորմանբացիընդլայնմանը:

 Պե տա կան ֆի նան սա վո րող մար մին նե րի կող մից մր ցակ ցային ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րի առա վել 
շատ կի րա ռու մը նաև են թադ րում է առա ջարկ նե րի ներ կա յաց ման հետ կապ ված լրա ցու ցիչ ոչ գի տա կան 
աշ խա տանք և, ամե նա կար ևո րը՝ ար դյուն քում լի նում է անո րո շու թյան հա րա բե րա կա նո րեն բարձր աս տի-
ճան, որն իր հեր թին բար դաց նում է ֆի նան սա կան պլա նա վո րու մը:

 Ֆին նա կան հա մալ սա րա նը վկա յում է ժա մա նա կի հետ կապ ված բար դու թյան մա սին.

«Մերդեպքումամենակարևորխնդիրնայնէ,որտարբերֆինանսավորմանծրագ
րերիհամարնախագծիմշակմանվրաաշխատանքըժամանակէտանումհետա
զոտությունների նման հիմնական միջոցառումներից, և երբեմն ֆինանսավորում
չստանալու դեպքումարդյունքներն էլ չենքտեսնում: Եթե նույնիսկ ծրագիրըֆի
նանսավորվումէ,դրանպատրաստվելուժամանակիհամարէլչենքֆինանսավոր
վում: Չնայած, որ համալսարանն առաջարկում է ծրագրի ղեկավարման համար
աջակցմանծառայություններ,սակայնգիտնականներիհամարդիմելուգործընթա
ցըկարողէլինելզայրացնող:Նրանցհիմնականգործըգիտութամբզբաղվելնէ,ոչ
թե՝թղթաբանությամբ»:45

 Հա մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ նե րը46 ևս հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյա նը ֆի նան սա-
վոր ման եղա նակ նե րից բխող սպառ նա լիք են: Գեն տի և Բո լո նիայի հար ցում նե րին մաս նակ ցած հա մալ-
սա րա նա կան նե րից 86 տո կո սը հայ տա րա րե ցին, որ հա մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ նե րը վե րա բե րում 
են հիմ նա կան մարմ նի կող մից ֆի նան սա վոր վող ծրագ րե րից առն վազն մեկ մա սին: 

45 Առցանց հարցաշարից քաղված պատասխան:

46 Տե՛ս Պետական ֆինանավորման մասին բաժինը:
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Ա վե լին, թվում է, թե մի ջո ցա ռում նե րի հա մա ֆի նան սա վո րու մը ողջ Եվ րո պա յում դար ձել է ընդ հա նուր 
պրակ տի կա: Այս հար ցում նե րին մաս նակ ցած նե րից 57 տո կո սը հա մա ձայն վել են, որ իրենց հիմ նա կան 
ֆի նան սա վո րող մար մի նը հա մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ ներն օգ տա գոր ծել է ֆի նան սա վոր ման մեջ 
ավե լի մեծ բա ժին ստա նա լու հա մար: 

Առ ցանց հար ցա շա րից վերց ված տվյալ նե րը նաև ցույց են տա լիս, որ հա մա ֆի նան սա վոր ման մե խա նիզմ-
նե րի հա ճա խա կա նու թյու նը բա վա կա նին բարձր է. 15 տո կո սը հա մա ֆի նան սա վո րու մը հա մա րում են որ-
պես «ընդ հա նուր պրակ տի կա», իսկ ևս 55 տո կո սը՝ պե տա կան աղ բյուր նե րից եկող ֆի նան սա վոր ման մեկ 
մա սի կամ հիմ նա կան մա սի հա մա ֆի նան սա վո րում: 

Գրաֆիկ10.–Համաֆինանսավորմանպահանջներիհաճախականություն

Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար

Տ վյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը նաև հս տա կո րեն ցույց է տա լիս հա մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ նե րի հա-
ճա խա կա նու թյան և հա մալ սա րա նում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման աս տի ճա նի միջև կա պը (ի նչ-
պես եր ևում է ընդ հա նուր եկամ տի նկատ մամբ «լ րա ցու ցիչ եկամ տի աղ բյուր նե րի» մի ջո ցով ստաց ված 
եկամ տի հա րա բե րա կան բաժ նե մա սում): Սա են թադ րում է, որ լրա ցու ցիչ եկամ տի աղ բյուր նե րը միայն 
հազ վա դեպ են ամ բող ջա կան ծախ սե րի հի ման վրա ֆի նան սա վո րում մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկա ցու մը, 
պա հան ջե լով, որ հա մալ սա րա նը, օրի նակ՝ ինք նու րույն ֆի նան սա վո րի ծրագ րի մեկ մա սը: Սա հա ճախ 
նշա նա կում է, որ անուղ ղա կի ծախ սե րը47 միայն մա սամբ, եթե ոչ ամ բող ջո վին են ծածկ վում ար տա սահ-
ման ցի ֆի նան սա վո րո ղի կող մից: 

 Սա կայն հա վաք ված փաս տե րը ցույց են տա լիս, որ հա մալ սա րան նե րը հա մա ֆի նան սա վո րու մը չեն հա-
մա րում որ պես եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման մղիչ ուժ: Շատ դեպ քե րու, երբ իրենց առջև դր վում 
են հա մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ ներ, հա մալ սա րան նե րը կօգտ վեն իրենց հիմ նա կան բյու ջեից ռե-
սուրս ներ, որից հե տո գու մար ներ չեն ներդ նի կա ռույց նե րի և սար քա վո րում նե րի հա մար: Հետ ևա բար, 
տես նե լով, որ աճում է միայն մա սամբ ֆի նան սա վոր վող ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռում նե րի թի վը, պետք է որ 
ընդ լայն վի հա մալ սա րա նի ֆի նան սա վոր ման բա ցը՝ ռիս կի տակ դնե լով հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան 
կա յու նու թյու նը:

 Հետ ևա բար հա մա ֆի նան սա վո րու մը չի խթա նում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը, այլ դրան վտան գի 
տակ է դնում: Հար կա վոր է այն նվա զեց նել, ֆի նան սա վո րող նե րին խրա խու սե լով ֆի նան սա վո րել ամ բող-
ջա կան ծախ սե րի հի ման վրա կազ մա կերպ ված մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկա ցու մը:

47 Տե՛ս Սահմանումներ:

39.2%

28.4%

14.9%

16.2%

1.4%
  Միայն եվ րո պա կան սխե մա նե րից կամ այլ մի ջազ գային  

աղ բյուր նե րից եկող ֆի նան սա վոր ման  հա մար

  Պե տա կան աղ բյուր նե րից եկող ֆի նան սա վոր ման փոքր 

մա սի հա մար

  Պե տա կան աղ բյուր նե րից եկող ֆի նան սա վոր ման մեծ 

մա սի հա մար

  Մաս նա վոր աղ բյուր նե րից եկող ֆի նան սա վոր ման  

հա մար

  Պե տա կան ֆի նան սա վոր ման և 39.2 տո կոս մաս նա վոր 

ֆի նան սա վոր ման հա մար ընդ հա նուր պրակ տի կա
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Գրաֆիկ11.–Համաֆինանսավորմանևեկամուտներիդիվերսիֆիկացմանմիջևհարաբերակցությունը

Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար

Ն կա րագ րու թյուն 9. « Հա ջող վել մինչև մահ». հա մա ֆի նան սա վոր ման վտանգ նե րը.

2003թվականիցՀեսսենինահանգիկողմիցԴարմստադտիտեխնիկականհամալ
սարանինտրվող բլոկային գրանտը կարելի է բաժանել երկու դրամաշնորհների՝
հիմնականդրամաշնորհը(80%)և«կատարողականբյուջե»(20%):

Կատարողականբյուջեիցուցանիշներըհաշվարկվումեննախկիներեքտարինե
րինմիջինհաշվովկատարողականիհիմանվրա:Կատարողականբյուջեիկարևոր
մասըկախվածէմիսխեմայից,որըհավասարազորէ«երրորդկողմիեկամուտնե
րիհամապատասխանեցմանսխեմային»,որովնահանգը0.50եվրոէավելացնում
լրացուցիչ ֆինանսավորման աղբյուրներից եկող յուրաքանչուր եվրոյի համար
(նկատելիբացառություններով):Սակայնակնկալվումէ,որնմանֆինանսավորում
ներգրավելուհամալսարանիուժեղկարևորությանլույսիներքոայսսխեմանչիկի
րառվիհաջորդբանակցություններում:

Միաժամանակ,արդյունաբերականհատվածիցևԳերմանիայիհետազոտություն
ների հիմնադրամիցֆինանսավորումը, որը կազմում է Դարմստադտիտեխնիկա
կանհամալսարանի՝լրացուցիչաղբյուրներիցստացվածեկամուտներիմեծմասը,
երբեքչիծածկումանուղղակիծախսերի20տոկոսը,որից50տոկոսըգնումէկենտ
րոնականին:Հետևաբարպայմանագրայինհետազոտությանչվերահսկվողզարգա
ցումներնիրականումսպառնումենհամալսարանիֆինանսականկայունությանը,
իսկհամալսարանըպետքէայսմիջոցառումներըսուբսիդավորիլճացողբյուջեից:

3.4Եվրոպայում ֆինանսավորման սխեմաներ
Չ նա յած, որ ներ պե տա կան, տա րա ծաշր ջա նային և եր բեմն տե ղա կան մա կար դակ նե րում անուղ ղա կի 
պե տա կան ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի բազ մա պատ կու մը հա մալ սա րան նե րի հա մար ստեղ ծում է 
ներ քին կա ռա վար ման և ղե կա վար ման հետ կապ ված դժ վա րու թյուն ներ և եր բեմն էլ հա մալ սա րան նե-
րից պա հանջ վում է պահ պա նել տար բեր հաշ վա պա հա կան հա մա կար գեր, սա կայն բեռն ավե լի ծանր է 
լի նում, երբ քն նարկ վում են Եվ րո պա յում ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը: Ան շուշտ, հարց մա նը մաս նակ-
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Եկամուտներիդիվերսֆիկացիայիմիջինաստիճան
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 Պե տա կան և մաս նա վոր ֆի նան սա վոր ման  
ընդ հա նուր պրակ տի կան

Այլ՝ 

 Միայն եվ րո պա կան սխե մա նե րից /այլ մի ջազ գային աղ-
բյուր նե րից եկող ֆի նան սա վոր ման հա մար՝ 

 Պե տա կան աղ բյուր նե րից եկող ֆի նան սա վոր ման փոքր 
մա սի հա մար՝ (ներ պե տա կան և տա րա ծաշր ջա նային)՝ 

 Պե տա կան աղ բյուր նե րից եկող ֆի նան սա վոր ման մեծ 
մա սի հա մար (ներ պե տա կան և տա րա ծաշր ջա նային)` 
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ցած հա մալ սա րա նա կան նե րի մե ծա մաս նու թյու նը եվ րո պա կան ֆի նան սա վոր ման ծրագ րերն ըն կա լում 
են որ պես հա սա նե լիու թյան հա մար ավե լի դժ վար և կա ռա վար ման առու մով ավե լի բարդ, քան ներ պե-
տա կան ֆի նան սա վո րու մը: Սա չա փա զանց շատ է վնա սում այս սխե մա նե րին, հաշ վի առ նե լով այն, թե 
որ քան կար ևոր են դար ձել վեր ջին տա րի նե րին: Այն հատ կա պես նվա զեց նում է հե տա զո տու թյուն նե րի 
հա մար շրջա նա կային ծրագ րին մաս նա կից նե րի թի վը: Ծրա գի րը լայ նո րեն ճա նաչ ված է որ պես հե տա զո-
տու թյուն նե րում գե րա զան ցու թյան և մի ջազ գային հա մա գոր ծակ ցու թյան նշան: 

Գրաֆիկ12.–Եվրոպայումֆինանսավորմանսխեմաներիընկալվողբարդություն

Աղ բյուր՝ Գեն տի և Բո լո նիայի հար ցում նե րը

3.4.1Հետազոտության և նորարարության յոթերորդ Շրջանակային ծրագիր (ՇԾ7)

Յու րա քան չյուր ֆի նան սա վոր ման ծրագ րում գո յու թյուն ու նե ցող տար բեր ֆի նան սա վոր ման գոր ծիք նե րի 
հս տակ թվի պատ ճա ռով ստեղծ վում են բար դու թյուն ներ, հատ կա պես ՇԾ7 -ի դեպ քում: ՇԾ7 -ի գոր ծիք-
նե րի բազ մա զա նու թյու նը և ծրագ րին մաս նակ ցե լու չա փո րո շիչ նե րի բազ մա զա նու թյու նը, մաս նակ ցու-
թյան պայ ման նե րը, ֆի նան սա կան և վար չա կան կա նոն նե րը ստեղ ծում են բար դու թյան աս տի ճան, որն 
ար դյուն քում հա մալ սա րան նե րի հա մար դառ նում է մուտ քի ար գելք, մաս նա վո րա պես՝ նոր ան դամ պե-
տու թյուն նե րի հա մալ սա րան նե րի հա մար: Ի հա վե լումն, ՇԾ7 ծրագ րե րին մաս նակ ցու թյամբ են թադր վող 
թղ թա բա նու թյան հա մար չա փա զանց մեծ ծախ սե րը, ինչ պես նաև հա մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ նե րը, 
ավե լի ու ավե լի են հա մալ սա րան նե րին շե ղում պատ շաճ մաս նակ ցու թյու նից: ԵՀԱ -ը հետ ևո ղա կա նո րեն 
կոչ է արել Եվ րո պա յում հե տա զո տա կան ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր ման պար զեց ման հա մար: 

Այս մի տու մը բա վա կա նին մտա հո գիչ է, հաշ վի առ նե լով այն, որ ան վա նի տեխ նի կա կան և հե տա զո տա-
կան հա մալ սա րան ներն աս տի ճա նա բար այլևս չեն մաս նակ ցում այս ծրագ րե րին, և մե խա նի կո րեն նվա-
զում է Եվ րո պա կան միու թյան կող մից ֆի նան սա վոր վող հե տա զո տու թյուն նե րի որա կը: Սա պարզ եր ևաց 
2007 թվա կա նի մայի սին մեկ նար կած « Նո րա րա րա կան բժշ կու թյուն նե րի հա մա տեղ նա խա ձեռ նու թյան» 
(ՆԲՆ) իրա կա նաց ման ըն թաց քում: Շատ հա մալ սա րան ներ ան մի ջա պես հայտ նե ցին ՆԲՆ -ի՝ ՇԾ7 -ի կա-
նոն նե րից տար բեր վող մտա վոր սե փա կա նու թյան իրա վունք նե րի վե րա բե րյալ քա ղա քա կա նու թյան և ֆի-
նան սա վոր ման մո դե լի մա սին մտա հո գու թյուն նե րը: Ար դյուն քում որոշ առա ջա տար եվ րո պա կան հա մալ-
սա րան ներ հրա ժար վե ցին մաս նակ ցել նա խա ձեռ նու թյա նը:

75%

15.9%

9.1%
  ավե լի բարդ պա հանջ ներ

 նման պա հանջ ներ

 քիչ բարդ պա հանջ ներ

Համեմատածներպետական/տարածաշրջանայինֆինանսավորմանծրագրերիհետ,

Եվրոպայումֆինանսավորմանսխեմաներնունեն՝
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 Սա կայն երկ րի պե տա կան բյու ջե նե րի կր ճա տում նե րի պատ ճա ռով ԵՄ ֆի նան սա վո րու մը հայ ցող շատ 
հա մալ սա րան ներ նույ նիսկ կդի մեն ոչ գրա վիչ ֆի նան սա վոր ման մո դել նե րի հա մար: Այս զար գաց մա նը 
կա րող են հետ ևել եր կու մտա հո գիչ զար գա ցում ներ. կա րող է տու ժել դի մում նե րի բարձր որա կը, իսկ ոչ 
շա հա վետ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի հա մար դի մող հաս տա տու թյուն նե րը կընդ լայ նեն իրենց հե տա-
զո տա կան աշ խա տանք նե րի ֆի նան սա վոր ման բա ցը:

3.4.2Եվրոպական կառուցվածքային ֆոնդեր

 Շատ մտա հո գություններ կան նաև կա ռուց ված քային ֆոն դե րի48 հետ կապված: Դրանք ար դեն Եվ րո պայի 
շատ հա մալ սա րան նե րի հա մար դար ձել են չն չին ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր և՛ կր թու թյան, և՝ հե տա զո-
տա կան աշ խա տանք նե րի հար ցե րում: Եվ րո պա կան միու թյան նոր ան դամ պե տու թյուն նե րի հա մար այս 
գոր ծըն թա ցը շատ արագ է ըն թա ցել, քա նի որ այս աղ բյու րը նրանց հա սա նե լի է եղել ԵՄ ան դա մակ-
ցու թյու նից հե տո (2004 թվա կա նին և 2007 թվա կա նին): Հետ ևա բար պա հանջ վում են ջան քեր ներդ նել՝ 
հա մալ սա րան նե րի ան ձնա կազ մի տար բեր խմ բե րի հա մար հար մա րեց նե լու նպա տա կով: Հա մալ սա րա նի 
հա մար այս ֆոն դե րի նպա տա կա հար մա րու թյան օրի նա կը տր վում է Նկա րագ րու թյուն 10 -ո ւմ:

Ն կա րագ րու թյուն 10. Եվ րո պա կան կա ռուց ված քային ֆոն դե րը՝ Մա սա րի կի հա մալ սա րա նում.

ՄասարիկիհամալսարանըհիմնադրվելէՉեխիայիՀանրապետությանԲռնոքաղա
քում:Այնհամակողմանիհամալսարանէ,ունիինըֆակուլտետներևավելիքան
40 հազար ուսանող: Չնայած, որ հաստատությունը 20042006 թթ. կառուցված
քայինֆոնդերիցարդենստացելէրորոշֆինանսավորում,սակայններկայիս՝2007
2013թթ.ծրագրավորմանժամանակահատվածըհամալսարանինտալիսէկարևոր
հնարավորություն:Ներպետականմակարդակումկաներկուգործառնականծրագ
րեր, որոնք ուղղակիորեն առնչվում են 4 միլիարդ 587 միլիոն եվրոյով օժտված
բարձրագույնուսումնականհաստատություններիհետ(85տոկոսըֆինանսավոր
վումէԵՄիկողմից,15տոկոսըֆինանսավորվումէՉեխիայիպետականբյուջեից):

l	 «Նորարարության համար հետազոտությունների և զարգացման» գործառնա
կանծրագրինպատակնէօգնելՉեխիայումավելացնելուհետազոտությունների
թիվըևվերազինելհետազոտականսարքավորումները,տրամադրելովհետա
զոտականենթակառուցվածքներձեռքբերելու,ինչպեսնաևայսնորկառույց
ներիշահագործմանհամարսկզբնականհիմնականֆինանսավորումը:

l	 «Կրթություն՝ մրցունակ լինելու համար» գործառնական ծրագրի կիզակետում
ենմարդկայինռեսուրսներիզարգացումը,ուսումնասիրություններումևուսում
նականպլաններումնորարարությունմտցնելունուղղվածաջակցությունը,ինչ
պեսնաևհամալսարանիկադրերիհամարվերապատրաստմանծրագրերիիրա
կանացումըևերիտասարդգիտնականներինորսերնդիկրթությունը:

Կառուցվածքայինֆոնդերիկողմիցֆինանսավորվողծրագրերինմասնակցությու
նըշատկարևորէՄասարիկիհամալսարանիհամար,քանիորսածառայումէոր
պեսլրացուցիչֆինանսականաղբյուրներիցգլխավորաղբյուրը:Չնայած,որ2009
թվականինհամալսարանիբյուջենկազմումէր232միլիոնեվրո,սակայնկառուց
վածքայինֆոնդերիկողմիցընդունվածծրագրերի(միջինհաշվովմինչևերեքտա
րիտևողությամբ)ծախսերըկազմեցին51միլիոնեվրո:Համալսարանընաևներկա
յացրեց259միլիոնեվրոարժողությամբծրագրեր,որոնքհիմնականումնվիրված
էինկապիտալիծախսմանը(շենքերի,սարքավորումների,համակարգչայինծրագ
րերիձեռքբերումը):

Ավելին,Չեխիայիկրթության, երիտասարդությանևսպորտինախարարությունից
ակնկալվումէկրթությանևհետազոտություններիհամարհիմնականֆինանսավո
րում,որպեսզիհամալսարանըկարողանակայունմնաեկողտարվաընթացքում,

48 Քանի որ դրանք ուղարկվում են ներպետական կամ շրջանային մարմինների կողմից, այս ֆոնդերը որոշ 
համալսարանների հաշվապահական համակարգերում երբեմն կարող են համարվել և դասակարգվել որպես 
ներպետական և ոչ թե՝ եվրոպական ֆոնդեր:
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բայց ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի պատճառով ֆինանսավորումը կարող է
աստիճանաբարնվազել:Հետևաբարայսմիջոցներըստանալուհնարավորություն
ունեցողշրջաններումկառուցվածքայինֆոնդերըերկարտարիներհամալսարան
ների համար կլինեն նոր շենքերև սարքավորումներ ձեռք բերելու համար միակ
աղբյուրը:

Չնայած,որքննարկվումէլրացուցիչֆինանսավորումը,համալսարանընաևգիտի
սրավտանգիևպարտավորությանմասին,հաշվիառնելովայսֆինանսավորման
աղբյուրիհետկապվածխնդիրները:

Այդպատճառով2008թվականինհամալսարանըստեղծեցԾրագրերիիրականաց
մաննուղղվածաջակցությանգրասենյակը,որնայժմունիվեցլրիվդրույքովաշխա
տողանձնակազմ,որոնցանդամներըզբաղվումենհամալսարանումկառուցված
քայինֆոնդերիկողմիցֆինանսավորվողծրագրերիիրականացմամբ:Այնռեկտո
րատիբաժինէ,որըստուգումէծրագրերիհետկապվածվարչական,ֆինանսական
ևայլտեսակիռիսկերը:Այննաևֆակուլտետներին,բաժիններինևծրագրերիիրա
կանացմանառանձին թիմերինտրամադրում է մեթոդականուղղորդումներ:Գրա
սենյակըսերտորենկապվածէհամալսարանիղեկավարությանհետ,մասնավորա
պես՝գանձապետի,ինչպեսնաևՌազմավարությանևմիջազգայինկապերիգծով
պրոռեկտորիհետ:Ծրագրերիիրականացմաննուղղվածաջակցությանգրասենյա
կընաևկառավարումէֆինանսական,կադրերի,իրավական,պետականտենդերի
ևենթակառուցվածքներիզարգացմանբաժիններինմանբաժիններիփորձագետ
ներիհետհամագործակցությունը՝բոլործրագրերիիրականացմանհամարլիակա
տարև համակարգվածաջակցությունտրամադրելուև ռիսկերը կանխարգելելու
համար:Իհավելումն,համալսարանիներսումավելիլայնհամակարգումունենալու
ևծրագրիվրաաշխատողթիմերիհետավելիսերտկապերունենալունպատակով
համալսարանըստեղծելէֆակուլտետներիհամակարգողներիցանց:

Ծ րագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում կա ռուց ված քային ֆոն դե րի կա ռա վար ման հետ կապ ված և հա մալ-
սա րան նե րի կող մից դի տարկ ված խն դի րերն են.

l	  Կա նոն նե րի մեկ նա բան ման հար ցում միան մա նու թյան պա կա սը. հաշ վի առ նե լով հա մալ սա րա-
նի բյու ջեում կա ռուց ված քային ֆոն դե րի կար ևո րու թյու նը, կա նոն նե րի կա յու նու թյու նը կան-
խա տե սե լիու թյու նը և մեկ նա բան ման միան մա նու թյու նը ծրագ րի հա ջող իրա կա նաց ման նա-
խադ րյալ ներ են: Սա կայն կա ռա վա րող մար մին նե րում կադ րե րի փո փո խու թյուն նե րը տա րած-
ված են, և դա բե րում է ձեռ նարկ նե րում և կա նոն նե րի մեկ նա բան ման մեջ փո փո խու թյուն նե րի, 
եր բեմն տար վա մեջ մի քա նի ան գամ:

l	  Հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց ման չա փից ավե լի պա հանջ ներ:

 Կա ռուց ված քային ֆոն դե րը հիմն ված են Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի և ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև 
կա ռա վա րու մը կի սե լու վրա:

 Հետ ևա բար այս ֆոն դե րի հա մար ֆի նան սա կան, վար չա կան և հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու հետ 
կապ ված կա նոն նե րի սահ ման ման գոր ծըն թա ցում պետք է նե րառ վեն շատ քայ լեր, ինչ պես նաև տար բեր 
մար մին նե րի կար ծիք նե րը: Այդ շղ թայի վեր ջում շա հա ռուն պետք է բա վա րա րի հաշ վետ վու թյուն ներ ներ-
կա յաց նե լու չա փից ավե լի և եր բեմն ոչ ան հրա ժեշտ պա հանջ ներ, օրի նակ՝ ու ղար կել փաս տաթղ թե րի 
բազ մա կի պատ ճեն ներ, կադ րե րի հետ կապ ված ծախ սերն ար դա րաց նե լու հա մար տրա մադ րել լրա ցու-
ցիչ փաս տաթղ թեր (ոչ միայն ժա մա նա կի տաբելներ, այլև աշ խա տան քային պայ մա նագ րե րի և աշ խա-
տա վար ձե րի մա սին փաստաթղթերի պատ ճեն նե րը, ֆի նան սա կան փո խան ցու մը հաս տա տող բան կային 
փաս տաթղ թե րի պատ ճեն նե րը և այլն):

l	  Տեխ նի կա կան ֆի նան սա կան պա հանջ նե րը:

 Տար բեր հա մալ սա րան ներ յու րա քան չյուր ծրագ րի հա մար պետք է բա ցեն առան ձին բան կային հա շիվ, 
որում կգ րանց վեն ծրագ րի հետ կապ ված բո լոր ծախ սե րը և եկա մուտ նե րը: Սա հա ճախ բե րում է յու րա-
քան չյուր հա մալ սա րա նում տաս նյակ բան կային հա շիվ նե րի ստեղծ մա նը: Սա կայն յու րա քան չյուր ծրագ-
րի հա մար առան ձին բան կային հա շիվ ու նե նալն ան հնար է դարձ նում հա մալ սա րա նի մա կար դա կում 
ու նե նալ փո ղե րի ար դյու նա վետ կա ռա վա րում: Դա նաև առաջ է քա շում հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց-
նե լու հետ կապ ված հար ցեր, երբ հաս տա տու թյուն նե րը չեն կա րող « բեռ նա թա փել» աշ խա տա վար ձե րի 
վճա րում նե րը և դրանք վճա րել առան ձին, տար բեր ծրագ րե րի հա մար բաց ված հա շիվ նե րից:
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l	  Հա մա ֆի նան սա վո րու մը և « թա քուն» հա մա ֆի նան սա վո րու մը:

Չ նա յած, որ հա մալ սա րան նե րը (հաշ վի առ նե լով երկ րում իրենց կար գա վի ճա կը) սո վո րա բար կա րող են 
կա ռուց ված քային ֆոն դե րից ստա նալ 100 տո կոս ֆի նան սա վո րում, սա կայն ոչ միշտ է այդ պես, և հա մալ-
սա րան նե րը պետք է իրենց հիմ նա կան բյու ջեից գու մար ներ հա նեն՝ որոշ ծրագ րեր հա մա ֆի նան սա վո րե-
լու հա մար: Շատ դեպ քե րում հա մալ սա րան նե րը չեն կա րող պար զա պես երես թե քել, նույ նիսկ այս պայ-
ման նե րում, քա նի որ կա ռուց ված քային ֆոն դե րի մի ջո ցով կա րող են լի նել կար ևոր հնա րա վո րու թյուն ներ՝ 
հաս նե լու ենթակառուցվածքների զարգացման հա մար ան հրա ժեշտ ներդ րում նե րին:

 Սա կայն այս ծրագ րե րին հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում ներն ավե լին են, քան միայն հա-
մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ նե րի կա տա րու մը: Փոր ձը ցույց է տվել, որ հա ճախ գո յու թյուն ու նի « թա-
քուն» հա մա ֆի նան սա վո րում, նե րա ռյալ՝ պատ րաս տու թյուն նե րի հա մար ան հա մա պա տաս խան ծախ-
սե րը, կադ րե րի սո ցիալա կան նպաս տը, ցածր աշ խա տա վար ձե րի կա տե գո րիանե րը (մի ջի նից ցածր) և 
այլն: Մեկ այլ օրի նակ կա րող է լի նել շեն քե րում սահ մա նա փա կում նե րը, օրի նակ՝ նոր շեն քում ճա շա րան 
կա ռու ցե լու հետ կապ ված ծախ սե րը կամ շեն քի շուր ջը ավ տո կա յանատեղի կա ռու ցե լու ծախ սե րը չեն 
կա րող ֆի նան սա վոր վել կա ռուց ված քային ֆոն դե րի մի ջո ցով, չնա յած, որ հա մալ սա րա նը չի կա րող նման 
ծա ռա յու թյուն չմա տու ցել:

Եվրոպական երկրներում հաջողված պրակտիկա է հանդիսանում եվրոպական ֆինանսավորման ծրա-
գրերին և հիմնականում ՇԾ7-ին դիմող համալսարանականներին ցուցաբերվող աջակցությունը եկա-
մուտների դիվերսիֆիկացիա խթանելու հարցում (օ րի նա կի հա մար տե՛ս Նկա րագ րու թյուն 11 -ը ): Կա րե լի 
է տես նել, որ, եթե նման սխե մա նե րը չեն հա մա կարգ վում ան դամ պե տու թյուն նե րի միջև, դրանք տեղիք 
են տալիս Եվ րո պա յում հա մալ սա րան նե րի միջև ան հա վա սար պայ ման ների, երբ որոշ երկրներ մյուսների 
համեմատ իրենց բուհերին առավել համակողմանի աջակցություն են ցուցաբերում:

Ն կա րագ րու թյուն 11. Եվ րո պա կան ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րում մաս նակ ցու թյան հա մար երկ րի 
աջակ ցու թյու նը.

Հետազոտություններիևզարգացմանսլովակյանգործակալությունըմշակելէնո
րարարականծրագիր,որովՇԾ7ինդիմողքաղաքացիներնապահովվումենծրագ
րինախապատրաստականփուլումառաջացածծախսերըփոխհատուցողֆինան
սավորմամբ:Սատեղիէունենումդիմումներիտարեկանհայտարարությամբ:2010
թվականինտրամադրվեցմինչև700եվրո:Գործակալությանուշադրությանկենտ
րոնումենհատուկտեսակիգործողություններևֆինանսավորմանսխեմաներ,իսկ
նմանծախսերփոխհատուցելուիրորոշումըհիմնվածէԵվրոպականհանձնաժողո
վիկողմիցընթացքտրվածդիմումիգնահատմանվրա:

Հետազոտությունների և զարգացման սլովակյան գործակալությունը նաև առա
ջարկում է «ներպետական համաֆինանսավորումը», որը լրացնում է ՇԾ7ով Եվ
րոպականհանձնաժողովիդրամաշնորհը՝խթանելուԵվրոպայումհետազոտական
աշխատանքներինսլովակյանթիմերիմասնակցությունը:

3.5Եկամուտների դիվերսիֆիկացումը խթանելու համար ճիշտ 
խթանների ստեղծում
Ըստ տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան, եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման հար ցում պե տա կան մար մին նե րը հա-
մալ սա րան նե րին հիմ նա կա նում աջակ ցու թյուն չեն տրա մադ րում: Սա կայն, եթե կա աջակ ցու թյուն, ապա 
այն շատ հա ճախ հա մար վում է որ պես հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար կար ևոր գոր ծոն: Ստորև ներ կա-
յաց ված գրա ֆի կում ման րա մասն ներ կա յաց վում են մի ջո ցա ռում նե րից մի քա նի սը, որոնք հա մալ սա րան-
ներն եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը խթա նե լու հա մար ան հրա ժեշտ են համարում: 
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Գրաֆիկ13.–Եկամուտներիդիվերսիֆիկացումըխթանելուհամարանհրաժեշտմիջոցներ(ընկալումներ)

Աղ բյուր՝ Գեն տի և Բո լո նիայի հար ցում նե րը

3.5.1Համապատասխանեցված ֆինանսավորման սխեմաներ

Թ վում է, թե հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը49 եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց-
ման ամե նա հայ տի մի ջոցներից են: Հարց մա նը մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րից 84 տո-
կո սը սա հա մա րում է որ պես կար ևոր խթա նիչ մե խա նիզմ: Ինչ -որ չա փով զար մա նա լի է. հաշ վի առ նե լով 
այն, որ նման սխե մա ներ իրա կա նաց վել են միայն Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում և Նոր վե գիայում:

 Ֆին լան դիան նո րաս տեղծ հիմ նադ րամ-հա մալ սա րան նե րի հա մար նա խագ ծել է միան գա մյա հա մա պա-
տաս խա նեց ման սխե մա, բայց չի սկ սել եր կա րա ժամ կետ սխե մայի իրա կա նա ցու մը: Հաշ վի առ նե լով այս 
սխե մա նե րի մեծ հա ջո ղու թյունն այն երկր նե րում, որ տեղ դրանք իրա կա նաց վել են, հա մա պա տաս խա-
նեց ված ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը մի մե խա նիզմ են, որի մա սին պետք է մտա ծեն բո լոր պե տա կան 
ֆի նան սա վո րող նե րը: Ուել սում և Նոր վե գիայում ստեղծ ված սխե մա ներն ավե լի ման րա մասն վեր լուծ վում 
են 12-րդ և 13-րդ նկա րագ րու թյուն նե րում: Վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ այս եր կու սխե մա նե րը 
բնույ թով և խն դիր նե րով շատ նման են, բայց կան որոշ ոլորտ ներ, որոն ցում նշա նա կա լիորեն տար բեր-
վում են:

Ն կա րագ րու թյուն 12. Նոր վե գիայի «Ն վի րատ վու թյուն նե րի ավե լաց ման ծրա գի րը».

«Նվիրատվությունների ավելացման ծրագիրը»50 Նորվեգիայում իրականացվել
է 2006 թվականին: Ստեղծման նպատակն էր խթանել համալսարաններին տրա
մադրվողմարդասիրականֆինանսավորումը,որնավանդաբարցածրմակարդակի
վրաէմնացելմիերկրում,որտեղհամալսարաններնընկալվումենորպեսկառավա
րականգործակալություններ:Սովորաբարուղղակիպետականֆինանսավորումը
կազմումէբոլորհամալսարաններիընդհանուրբյուջեի70ից75տոկոսը:

Այսսխեմայով,պետությունըհամապատասխանեցնումէ25տոկոսիչափով0.35մի
լիոնեվրոյիցավելինվիրատվությունները:Առաջինհերթինուշադրությունէդարձ

49 Տե՛ս Սահմանումներ:

50 2009 թվականի հոկտեմբերի 16-ից 17-ը Մադրիդում տեղի ունեցած ԵՀԴԵՀ սեմինարի ժամանակ Նորվեգիայի 
կրթության և հետազոտության նախարարության Հետազոտությունների բաժնի գլխավոր ղեկավար Քարի 
Բալկեիսեթի ներկայացման ամփոփումը:
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Ց կյանս ու սում նա ռու թյանն առնչ վող 
մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման հա-

մար ֆի նան սա վո րում

 Մաս նա վոր հատ վա ծի հետ գոր ծակ-
ցային կա պե րի առու մով ավե լի շատ 

ինք նա վա րու թյուն

Մ տա վոր սե փա կա նու թյան կա նո նա-
կար գե րի բա րե լա վում

Այլ
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վել ընկերությունների ևանհատների կողմիցտրվող նվիրատվություններին, իսկ
2007թվականիցհաշվիենառնվելնաևֆոնդերի,հիմնադրամներիևբարեգործա
կանկազմակերպություններինվիրատվությունները:

Նվիրատվությունանելուհնարավորությունունենալուպայմաններնեն՝

l	 Նվիրատվություններըպետքէուղղված լինենսովորականևերկարաժամկետ
հետազոտությանանցկացմանը,

l	 Նվիրատվություններըչենկարողօգնելֆինանսավորելդոնորիբիզնեսինուղ
ղակիորեննպաստողհետազոտականաշխատանքները,

l	 Նվիրատվություններըպետք է կազմենառնվազն3միլիոննորվեգականկրոն
(մոտավորապես0.35միլիոնեվրո):

Գործընթաց՝

l	 Դոնորը և ընդունող հաստատությունը համաձայնում են ձևակերպումների և
նվիրատվությանօգտագործմանշուրջ,

l	 Ընդունողհաստատությունըպետքէլրացնիմեկդիմումիձև,

l	 Ընդունողհաստատությունըպետքէերաշխավորի,որնվիրատվություններըկա
րողենամրագրվել,

l	 Որոշումըսովորաբարկայացվումէերեքշաբաթվաընթացքում,

l	 ԱմրագրվածնվիրատվություններիմասինտեղեկանքներըբաժանումէՆորվե
գիայիՀետազոտականխորհուրդը,

l	 «Ավելացումը»վճարվումէնվիրատվությունստացողհաստատությանը,

l	 Ստացող հաստատությունը պետք է ներկայացնի ֆինանսական հաշվետվու
թյուն:

Նվիրավտություններիվիճակագրությունը՝

2006թվականին՝531միլիոնկրոն(հավասարէ63միլիոնեվրոյի):

2007թվականին՝193միլիոնկրոն(հավասարէ23միլիոնեվրոյի):

2008թվականին՝238միլիոնկրոն(հավասարէ28միլիոնեվրոյի):

Ծրագիրըհամարվումէորպեսհաջողվածևիրներդրումիցհետոօգնելէկրկնա
պատկել Նորվեգիայում մարդասիրական ֆինանսավորումը: Ծրագրի հիմնական
խնդիրներիցէրայնպեսանել,որդիմումիձևըևորոշումներիկայացմանընթացա
կարգերը լինենհնարավորինսպարզ:Նորվեգիայիիշխանությունները չքննարկե
ցինայսծրագրումհարկելուխթանիներառումը:

Ն կա րագ րու թյուն 13. Ուել սում կա մա վոր նվի րատ վու թյուն նե րի հա մար հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան-
սա վոր ման սխե ման.

2008 դեկտեմբերին Ուելսի կրթության նախարարությունը հայտարարեց մի սխե
մայիմասին,որՈւելսիհամալսարաններինկօգներավելիշատդրամահավաքներ
կազմակերպելևմասնավորներդրողներինխրախուսելավելի շատներդրումներ
կատարելբարձրագույնկրթությանոլորտում:ԱյսսխեմայովՈւելսիհամալսարան
ներին կխրախուսեին ավելացնել և ընդլայնել գումարներ հավաքելու կարողու
թյունը, ինչպեսնաևխթանել շրջանավարտներիցևանհատներիցտրվողկամա
վոր նվիրատվությունները, երաշխավորելով լրացուցիչ համապատասխանեցված
ֆինանսավորում: Այս հայտարարությունն արվեց 2008 թվականի դեկտեմբերից
ավելիշուտԱնգլիայումնմանսխեմայիներկայացումիցհետո:Կամավորնվիրատ
վությունների համար համապատասխանեցված ֆինանսավորման սխեման51 հիմ
նականումհիմնվածէԱնգլիայումգոյությունունեցողնմանսխեմայիվրա:Հատուկ
փոփոխություններենկատարվել՝ցույցտալուՈւեյլսումբարձրագույնկրթության
ոլորտիավելիփոքրլինելըևհանգամանքները:

51 2010 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 14-ը Բոլոնիայում Փորձագետների կոնֆերանսի ժամանակ Ուելսում 
Բարձրագույն կրթության ֆինանսավորման հարցերով զբաղվող խորհրդի գործադիր տնօրեն Ֆիլիպ Գումմետտի 
ներկայացման ամփոփումը:
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Կառուցվածք

20092010 թվականներից Ուելսի բարձրագույն կրթության ոլորտիֆինանսավոր
ման հարցերով զբաղվող խորհուրդն իր Ռազմավարական զարգացման ֆոնդից
երեքտարիֆինանսավորմանհամարառանձնացրելէգումարներհետևյալչափե
րով.1.5միլիոն,3.5միլիոնև5միլիոնֆունտստեռլինգսխեմայինաջակցելունպա
տակով:

Համապատասխանեցվածֆինանսավորմանսխեմանունիերկու մաս, իսկ յուրա
քանչյուրն մաս ունի ֆինանսավորման տարբեր հարաբերակցություններ և սահ
ման.Մաս1ինըքիչփորձունեցող,գումարներհավաքողհաստատություններիև
փոքրհիմքովկարողություններզարգացնելցանկացողներիհամարէ:Յուրաքան
չյուրբրիտանականֆունտհամապատասխանեցվումէֆիքսվածսահմանին:Մաս
2րդըգոյությունունեցողզարգացմանծրագրերովհաստատություններիհամարէ:
Յուրաքանչյուր 2 բրիտանականֆունտ համապատասխանեցվում է 1 բրիտանա
կանֆունտին,մինչևֆիքսվածսահմանըհասնելը:Համապատասխանեցվածֆի
նանսավորումըտրվումէամենտարի,նախկինտարվահամար:Ֆինանսավորման
մակարդակնիրականումկախվածէայնմասից,որինհաստատությունըպատկա
նումէ,իսկգումարըսահմանվածգումարնէ:Հաստատություններնազատենորո
շելու,թեորքանհամապատասխանեցվածֆինանսավորումէտրվել,բայցորոշակի
սահմանափակումներով:

Իրավասությունը

Հետևյալձևերըկարողենընդունվելհամապատասխանեցվածֆինանսավորման
համար.

l	 Կանխիկգումարայիննվիրատվություններ,

l	 Բաժնեմասեր՝ որպես նվերներ, իսկ դրանց գումարային արժեքը նվիրատվու
թյանամսաթվինֆիքսվումէըստբաժնեմասիարժեքի,

l	 Փոքր կամ միջին բարեգործական ֆոնդերից կամ հիմնադրամներից նվերներ,
որոնքնվիրաբերումեն60միլիոնբրիտանականֆունտիցպակասամենտարի,

l	 Բարձրագույն ուսումնական հաստատությունների չմիավորված զարգացման
ֆոնդերիցտրվողնվիրատվությունները,

l	 Ընկերությունների նվիրատվությունները ևարտասահմանից ուղարկված նվի
րատվությունները,եթեդրանքմտնումենվերոնշյալկատեգորիաներում,

l	 Նվիրատվություն՝որպեսօգնություն:

Հետազոտություններիֆոնդերիցևհիմնադրամներիցնվիրատվություններկարող
ենընդունվել,եթեդրանքնվերներեն,ևոչթե՝պայմանագրերևեթեչենսահմա
նափակվում հատուկ նպատակների համար: Ժառանգություններ և բնամթերքով
նվիրատվությունները չեն կարող ընդունվել համապատասխանեցված ֆինանսա
վորմանհամար:

Եր ևում է, որ Նոր վե գիայի սխե ման ավե լի սահ մա նա փակ է, քան Ուել սի նը, որում նույն պես եր ևում են 
գու մար ներ հա վա քե լու տար բեր մշա կույթ ներ և մո տե ցում ներ: Ուել սի սխե ման նա խագծ վել է Անգ լիայում 
գոր ծող հա մա կար գով, իսկ Նոր վե գիայի սխե ման կա րե լի է հա մա րել ստեղ ծա գոր ծու թյուն՝ առանց մո դե լի: 

Օ րի նակ՝ ծրագ րի ստեղծ ման ժա մա նակ Նոր վե գիայի կա ռա վա րու թյու նը պետք է փաս տեր, թե ին չու 
պետք է սո վո րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի ոլոր տը ֆի նան սա վոր վեր առան ձին (Նոր վե գիայում շա տե րը 
սա դի տում են որ պես ֆի նան սա վո րե լու պե տու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը): Կա ռա վա րու թյու նը նաև 
պետք է հս տա կեց ներ, որ այս սխե ման չէր բե րի այլ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման կր ճատ ման և որ այս 
ռե սուրս նե րը լրա ցու ցիչ էին:

 Նոր վե գիայում շա հա ռու հա մալ սա րան նե րը և դո նոր նե րը պետք է հա մա ձայն վեն նվի րատ վու թյան օգ տա-
գործ ման շուրջ: Գու մար նե րը պետք է հատ կաց վեն եր կա րա ժամ կետ սո վո րա կան հե տա զո տու թյուն նե րին, 
իսկ դո նո րը չի կա րող ուղ ղա կիորեն օգուտ ստա նալ: Ուեյլ սում հա մալ սա րան ներն ավե լի ազատ են՝ դրա-
նից հե տո տրա մադր վող հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան սա վո րումն օգ տա գոր ծե լու: Օրի նակ՝ ներքին
բաշխմանառու մով չկա մաս նա վոր գու մար նե րի և ստաց ված հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան սա վոր-
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ման միջև ու ղիղ կապ: Ուել սի հա մա կար գում գո յու թյուն ու նի բարդ և եր կու մա սից բաղ կա ցած մո տե ցում, 
որը թույլ է տա լիս տար բե րա կել գու մար ներ հա վա քե լու կա րո ղու թյուն զար գաց րած հա մալ սա րան նե րի և 
մինչ այժմ այդ պես էլ չհա ջող ված հա մալ սա րան նե րի միջև: Հետ ևա բար այն նե րա ռում է սխե մայի հա մար 
հա սա նե լի ֆի նան սա վոր ման մեջ կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման տարր, ապո հո վե լով 20,000 բրի տա-
նա կան ֆունտ միան գա մյա լրա ցու ցիչ վճա րում առա ջին մա սում յու րա քան չյուր հաս տա տու թյան՝ գու-
մար ներ հա վա քե լու գոր ծում կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե լու հա մար:

 Հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան սա վոր ման հա ջող սխե մա նե րի հա մար հետ ևյալ հիմ նա կան սկզ բունք-
նե րը վերց վել են այս հա մա կար գե րի հա մե մա տու թյան, պե տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից գո յու-
թյուն ու նե ցող սխե մա նե րի գնա հատ ման, ինչ պես նաև հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րի և կա ռա վա րիչ-
նե րի հետ ծրագ րի ըն թաց քում տե ղի ու նե ցած քն նար կում նե րի հի ման վրա.

l	 Ըն դուն ման հա մար կար ևոր է, որ կա նոն նե րը լի նեն պարզ,

l	 Չ պետք է լի նի սահ մա նա փա կում հա մալ սա րա նի այն մի ջո ցա ռում նե րի նկատ մամբ, որոնք կա-
րող են հա մա պա տաս խա նեց վել,

l	  Դո նոր նե րի ավե լի լայն շր ջա նակը կա րող է ու նե նալ ավե լի մեծ ազ դե ցու թյուն,

l	  Հար կե լու խթան նե րը կա րող են ապա հո վել լրա ցու ցիչ լծակ ներ օգ տա գոր ծե լու էֆեկ տը,

l	  Պե տա կան մար մին նե րը պետք է հս տակեցնեն, որ հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան սա վոր-
ումը չի ենթադրի պե տա կան ֆի նան սա վո րմա ն մյուս ձևերի կր ճա տում ներ,

l	Պետք է նախատեսել ֆինանսավորում ուղղված՝ հա մալ սա րան նե րում գու մար ներ հայթայթելու 
կա րո ղու թյուն ների զար գաց ման հա մար:

3.5.2Աջակցություն առաջնորդության և մասնագիտականկարողությունների 
զարգացմանը

 Հա մալ սա րան նե րի առա քե լու թյուն նե րի ընդլայնումը, ավե լի մր ցակ ցային դար ձող մի ջա վայ րը, նոր պա-
հանջ նե րը և նոր մի ջո ցա ռում նե րը վեր ջին տաս նա մյա կում նպաս տել են բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի 
փո խա կերպ մա նը: Բնա կան է, որ այս փո փո խու թյունը պետք է հանգեցնի ավե լի լավ ղե կա վա րում և կա-
ռա վար ման հմ տու թյուն նե րի ձեռք բերմանը: Պե տա կան մար մին նե րը կա րող են աջակ ցել այս ան ցմա նը, 
հա մալ սա րան նե րին տրա մադ րե լով ուղ ղա կի ֆի նան սա վո րում՝ ստեղ ծե լու զար գաց ման ծրագ րեր կամ 
այն պի սի մաս նա գի տաց ված մար մին ներ, որոնք նվիր ված կլի նեն աջակց ման ծա ռա յու թյուն ներ մա տու-
ցե լուն, ինչ պես նաև ղե կա վար ման և կա ռա վար ման մա սին խոր հուրդ ներ տա լուն: Ղե կա վար նե րի հա մար 
զար գաց ման ծրագ րե րը կա րող են օգ նել խթա նել լա վա գույն պրակ տի կա նե րի փո խա նա կու մը, ինչ պես 
նաև ներ կայիս և ապա գա հա մալ սա րա նի ղե կա վար նե րին և կա ռա վա րիչ նե րին տալ այն հմ տու թյուն նե-
րը, որոնք նրանց կօգ նեն անընդ հատ բա րե լավ վել և պա տաս խա նել ներ կա և ապա գա մար տահ րա վեր-
նե րին: Չնա յած, որ հա մալ սա րան նե րը հա մա պա տաս խան հմ տու թյուն նե րի պա կա սը շեշտել են որ պես 
եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման գլ խա վոր խո չըն դո տը և որ պես մի ոլորտ, որին պետք է աջակ ցել, սա-
կայն այ սօր եվ րո պա կան երկր նե րում շատ քիչ են աջակց ման մե խա նիզմ նե րը: 2010 թվա կա նի հու նի սին 
հա մալ սա րան նե րի կա ռա վա րիչ նե րին ներ կա յաց ված հար ցա շա րի պա տաս խան նե րը ցույց տվե ցին, որ 
պա տաս խա նող նե րից շա տե րը դր սից չէին ստա նում իրենց կադ րե րին զար գաց նե լու և վե րա պատ րաս-
տե լու հա մար որ ևէ տե սա կի աջակ ցու թյուն:

 Միացյալ Թա գա վո րու թյունն իր Բարձ րա գույն կր թու թյան հա մար ղե կա վար նե րի հիմ նադ րա մով (ԲԿՂՀ) 
Եվ րո պա յում միակ եր կիրն է, որը ներդ րում ներ է կա տա րել՝ կազ մե լու հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րի 
և կա ռա վա րիչ նե րի հա մար ղե կա վար ման և կա ռա վար ման հմ տու թյուն ներ զար գաց նե լու նպա տա կով: 
Անգ լիայի, Ուել սի և Շոտ լան դիայի Հիմ նա դիր խոր հուրդ նե րը տրա մադ րե ցին այն գու մար նե րը, որոնք ան-
հրա ժեշտ էին՝ աջակ ցե լու Հա մալ սա րան ներ ՄԹ -ի նա խա ձեռ նու թյա նը, որով պետք է ստեղծ վեր մաս նա-
գի տա կան և հա տուկ նպա տակ նե րով ղե կա վար նե րին պատ րաս տե լու հա մար մար մին: Հիմ նադ րա մը գու-
մար ներ է հատ կաց նում և ստեղ ծում հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րի և կա ռա վա րիչ նե րի, ինչ պես նաև 
կա ռա վա րող մար մին նե րի և աու դի տի կո մի տե նե րի ան դամ նե րի հա մար որա կյալ ծրագ րեր: Այն նաև խրա-
խու սում է կազ մա կերպ ված ձևով սո վո րե լու և ան դրա դարձ ներ կա տա րե լու մշա կույ թը և առա ջա տարն է 
այն առու մով, որ ՄԹ բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րում ու նի գե րա զանց ղե կա վար ներ և 
կա ռա վա րիչ ներ: Այդ հա մալ սա րան նե րը մատ նանշ վում են որ պես մո դել կազ մա կեր պու թյուն ներ:
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 Հաշ վի առ նե լով ոչ միայն եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման, այլ նաև բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում 
ղե կա վար ման և կա ռա վար ման ոլորտ նե րում ներ կա և ապա գա մար տահ րա վեր նե րի հաղ թա հար ման հա-
ջո ղու թյան այս գոր ծո նը, սա պե տա կան մար մին նե րի հա մար կա րող է լի նել ներդ րում, որով ընդ հա նուր 
առ մամբ ևս մեկ ան գամ մե ծա պես կֆի նան սա վոր վի բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տը:

3.5.3Բարելավված ֆինանսավորման եղանակներ. պարզեցումը և ծախսերի  
ամբողջական հաշվարկի հիման վրա ֆինանսավորումը

Ե թե պե տա կան ֆի նան սա վոր ման ոլոր տում դի վեր սի ֆի կա ցու մը կա րող է նաև օգ նել նվա զեց նել ռիս-
կը և պա կա սեց նել մեկ ֆի նան սա վո րո ղից կախ վա ծու թյու նը, ապա ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի չհա-
մա կարգ ված բա ժա նու մը նույն պես մեծ մար տահ րա վեր է հա մալ սա րան նե րի հա մար, մաս նա վո րա պես՝ 
եվ րո պա կան և ներ պե տա կան մա կար դակ նե րում մր ցակ ցային ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը: Ան շուշտ, 
նման սխե մա նե րում կա րող են լի նել հաշ վետ վո ղա կա նու թյան տար բեր ռե ժիմ ներ (եր բեմն էլ հաշ վի չառ-
նե լով այն, որ այդ ռե ժի մը սահմանվել է միև նույն ֆի նան սա վո րո ղի կող մից) և հա ճախ շատ են կի րառ-
ման և հաշ վետ վու թյան ըն թա ցա կար գե րին հետ ևե լու հա մար ծախ սե րը: Ի հա վե լում, նախ կի նում ընդ-
գծ ված խն դիր նե րից մեկն այն է, որ շատ մր ցակ ցային ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րում պար զա պես չեն 
ծածկվում այս ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռում նե րի ամ բող ջա կան ծախ սե րը: 

Ե ՀԱ -ի նախ կին աշ խա տան քը ցույց է տվել, որ եվ րո պա կան ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը մեծ դեր են 
խա ղում ներ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րի ստեղծ ման գոր ծում: Հետ ևա բար Եվ րո պա կան 
միու թյու նը պետք է լի նի առա ջա տա րը ավե լի լավ ծած կե լու հե տա զո տու թյուն նե րի և այլ մի ջո ցա ռում-
նե րի ամ բող ջա կան ծախ սերը, նման սխե մա նե րի կա նոն նե րը պար զեց նե լու և հա մալ սա րան նե րի կող-
մից մաս նակ ցու թյան հա մար ծախ սե րը կր ճա տե լու ձևեր որո նե լու նպա տա կով: Տար բեր ֆի նան սա վո րող 
մար մին նե րը պետք է երկ խո սեն՝ փնտ րե լու կա նոն նե րը և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան ըն թա ցա կար գե րը հա-
մա կար գե լու և պար զեց նե լու ձևեր: Պար զեց ման նման սկզ բունք ներ պետք է կի րառ վեն ամ բող ջո վին, 
ոչ միայն կա նոն կի րա ռե լու հա մար, այլ նաև իրա կա նաց ման ըն թաց քում: Սա իր հեր թին կա պա հո վի, որ 
ավե լի պարզ ըն թա ցա կար գե րով խնա յած գու մար նե րը կա րող են ուղ ղա կիորեն ծախս վել դա սա վանդ-
ման, հե տա զո տու թյուն նե րի և նո րա րա րու թյուն նե րի վրա:

Պարզեցում

Ծ րագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում հա վաք ված ապա ցույց նե րը հս տա կո րեն ցույց են տա լիս, որ Եվ րո-
պայի շատ հա մալ սա րան նե րի հա մար եկա մուտ նե րի կա յուն դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա-
վա րու թյան իրա կանաց ման խո չըն դոտ ներ են չա փից ավե լի թղ թա բա նու թյու նը և ֆի նան սա վոր ման եղա-
նակ նե րի բար դու թյու նը: Քա նա կա կան տվյալ նե րը, դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը և ԵՀԱ -ի հե տա զո-
տու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյամբ զբաղ վող աշ խա տան քային խմ բի ներդ րում նե րը ցույց տվե ցին, որ 
Եվ րո պա յում և ներ պե տա կան մա կար դա կում կա ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը պար զեց նե լու գոր ծում 
մեծ առա ջըն թաց գրան ցե լու ան հրա ժեշ տու թյուն: Ներ պե տա կան մա կար դա կում մր ցակ ցային ֆի նան սա-
վոր ման օգ տա գործ ման աճող մի տու մը և հա մալ սա րան նե րի՝ լրա ցու ցիչ, հիմ նա կա նում մր ցակ ցային ֆի-
նան սա վոր ման սխե մա ներ գտ նե լու հա մար ճն շու մը, ցույց են տա լիս, որ այս խն դի րը չի լուծ վե լու հա ջորդ 
տաս նա մյա կում:

2009 և 2010 թվա կա ններին եվ րո պա կան մա կար դա կում պար զեց ման մա սին քն նար կում նե րը հա սան 
նոր մա կար դակ նե րի: Տար բեր հաս տա տու թյուն ներ սկ սե ցին ավե լի շատ հա մա գոր ծակ ցել՝ քննար կե լու 
եվ րո պա կան ֆի նան սա վոր ման ռեալ պար զեց ման հաս նե լու հա մար ան հրա ժեշտ քայ լե րը: Հա մալ սա-
րա նի ոլոր տի անու նից ԵՀԱ-ն արել է պար զեց ման հա մար հետ ևյալ առա ջարկ նե րը, հիմն վե լով ԵՀ ԴԵՀ -ի 
վեր լու ծու թյան և ԵՀԱ -ին վե րա բե րող աշ խա տանք նե րի վրա.

l	  Ֆի նան սա վոր ման ծրագ րե րի մաս կազ մող հաշ վետ վո ղա կա նու թյան մի ջո ցա ռում նե րը պետք 
է լի նեն հա վա սա րակշռ ված և հա մա չափ, ինչ պես նաև պետք է հիմն ված լի նեն փո խա դարձ 
վստա հու թյան վրա:

l	  Պար զե ցու մը պետք է նե րա ռի ամ բողջ գոր ծըն թա ցը՝ սկ սած կի րա ռու մից մինչև հաշ վետ վու-
թյու նը և աու դիտ նե րի նման վե րահս կո ղու թյու նից հե տո մի ջո ցա ռում նե րը:

l	 ՇԾ7 -ով մշակ ված մաս նակ ցու թյան կա նոն նե րը պետք է կի րառ վեն հե տա գա յում ստեղծ ված 
բո լոր հա րա կից ֆի նան սա վոր ման հոս քե րի հա մար և չպետք է լի նի յու րա քան չյուր լրա ցու ցիչ 
ծրագ րի հա մար հա տուկ կա նոն նե րի նա խագ ծում: Բազ մա զա նու թյա նը պետք է ան դրա դառ նալ 
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այն ժա մա նակ, երբ ան հրա ժեշտ է, հաշ վի առ նե լով, օրի նակ՝ բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս-
տա տու թյուն նե րի և ըն կե րու թյուն նե րի միջև տար բե րու թյու նը:

l	  Պետք է մշակ վի բո լոր ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րի հա մար ընդ հա նուր տեր մի նա բա նու թյուն, 
պետք է հե ռաց վեն ոչ հս տակ և եր բեմն խն դիր ներ ստեղ ծող կա նո նա կար գե րը, իսկ ու ղեն շող 
փաս տաթղ թե րը պետք է պար զեց վեն:

l	  Բո լոր կա նոն նե րը, կա նո նա կար գե րը և փաս տաթղ թե րը պետք է հա սա նե լի լի նեն ծրագ րի մեկ-
նար կից և պետք է մնան ան փո փոխ: Ծրագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում հար կա վոր է խու սա-
փել փո փո խու թյուն նե րից: Ֆի նան սա կան կա նո նա կար գե րում պետք է հաշ վի առ նել Եվ րո պայի 
հա մալ սա րան նե րում հաշ վա պա հու թյան մե թոդ նե րի բազ մա զա նու թյու նը և հետ ևա բար պետք 
է ըն դուն վեն մի ջո ցա ռում նե րի, ծախս ման առար կա նե րի, ար ժե քային միավոր նե րի, ծախ սե րի 
հիմ քե րի և ան ձնա կազ մի հա մար ժա մա նա կի բաշխ ման նույ նա կա նաց ման տար բեր մե թոդ ներ, 
և ոչ թե՝ հար կադ րել « մե կը բո լո րի հա մար» հա մա կար գը: 

l	 Ա նուղ ղա կի ծախ սե րը բա ցա հայ տե լու տար բեր հաշ վարկ ման մե թոդ նե րը պետք է ըն դուն վեն 
որ պես հա վա սա րա պես վա վե րաց ված: Այս կա նո նա կար գե րի իրա կա նա ցումն ու մեկ նա բա նու-
մը պետք է կա ռա վար վեն պար զեց ման առաջ նոր դող սկզ բունք նե րով: Վս տա հու թյու նը պետք 
է ամ րապնդ վի ֆի նան սա վո րող նե րի և շա հա ռու նե րի միջև շա րու նա կա կան երկ խո սու թյամբ՝ 
հաշ վի առ նե լով հա մալ սա րան նե րի առա քե լու թյուն նե րի լայն իմաս տը: 

Եվ րո պա կան ֆի նան սա վոր ման ծրագ րե րը պետք է լի նեն օրի նա կե լի: Դրան ցում պետք է պար զեց ված և 
հս տա կեց ված լի նեն կա նոն նե րը, ինչ պես նշ ված է վեր ևում: Ներ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րի 
հա մա կար գու մը պետք է ընդ լայն վի տար բեր ֆի նան սա վո րող նե րի միջև ավե լի լավ հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մի ջո ցով, ինչ պես եր ևում է « Հե տա զո տու թյուն նե րի ան ցկաց ման հա մար դր սից ֆի նան սա վոր ման կա-
ռա վար ման ընդ հա նուր սկզ բունք նե րի վե րա բե րյալ» շա հա ռու նե րի պլատ ֆոր մի կող մից իրա կա նաց ված 
աշ խա տան քում:

Ն կա րագ րու թյուն 14. Նի դեր լանդ նե րում հա մալ սա րան նե րի հա մար ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի պար-
զե ցու մը.

Այսպարագայում,երբարդենկայունէուղղակիպետականֆինանսավորումը,մինչ
դեռ աճել են մրցակցային պետական ֆինանսավորումը և մասնավոր հատվածի
հետպայմանագրայինհետազոտությունները,Նիդերլանդներումաճումէանուղղա
կիրծախսերիծածկմանշուրջլարվածությունը:Հոլանդականընկերություններըչեն
կարծում,որնրանքպատասխանատուենպայմանագրայինհետազոտությունների
շրջանակումնմանծախսերիծածկմանհամար:Այդուհանդերձ,հետազոտությունը
որիգինըգնահատվածչէծախսերիամբողջականհաշվարկմանհիմանվրա,կարող
էհամարվելարդյունաբերականսեկտորինուղվածանհիմնպետականնպաստ:

Այս հարցի լուծման թափանցիկության մակարդակը բարձրացնելու համար Ֆի
նանսներիվարչությունըմշակելէբոլորկառավարականդրամաշնորհների,ներա
ռյալ՝հետազոտություններիհամարդրամաշնորհներիմիասնականշրջանակ:Հաշ
վետվողականությանպահանջներըհամաչափենդրամաշնորհիչափին(մինչև25
հազարեվրո,25հազարեվրոյիցմինչև125հազարեվրո,ավելիքան125հազար
եվրո):Այսշրջանակըպետքէկիրառվիբոլորբաժիններիկողմիցմինչև2012թվա
կանը:

2009թվականից«մեկտեղեկություն,մեկաուդիտ»սկզբունքովպարզեցվելէնաև
աուդիտը:Սրանպատակնէխուսափելկրկնօրինակումիցևհնարավորինսներդաշ
նակեցնել հոլանդական և եվրոպական հաշվապահության հիմնական սկզբունք
ները:

Կառավարությունը նաև պայմանագրեր է կնքել համալսարանների և իրենց այլ՝
հիմնական ֆինանսավորողների հետ՝ պարզաբանելու ծախսերի հետ կապված
տերմինաբանությունը:Դրանզուգահեռ,պետականմարմիններըխթանումենհա
մալսարաններում ծախսերի ամբողջական հաշվարկման համակարգերի կիրա
ռումը՝ բարձրացնելութափանցիկությանմակարդակը (այսինքն՝ֆինանսավորողի
տրամադրածգումարըևմիջոցառմանո՞րմասինէգնում)52:

52 2010 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 14-ը Բոլոնիայում տեղի ունեցած Փորձագետների կոնֆերանսի ժամանակ 
Նիդերլանդների կրթության, մշակույթի և գիտության նախարարության քաղաքականությունների հարցերով 
խորհրդական Մայքլ Յանսենի զեկույցի ամփոփումը:
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Ծաղսերիամբողջականհաշվարկմանհիմանվրաֆինանսավորում

ԵՀ ԴԵՀ ծրագ րի ար դյունք նե րը հս տա կո րեն ցույց են տա լիս, որ հա մալ սա րան նե րը մտա հոգ ված են, որ 
նրանք կար ճա ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ ժա մա նա կա հատ ված նե րում պետք է իրա կա նաց նեն այն պի-
սի մի ջո ցա ռում ներ, որոնք միայն մա սամբ են ֆի նան սա վոր վում: Սա դառ նում է ավե լի տե ղին, երբ նոր, 
լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րը կամ ավան դա կան ֆի նան սա վո րող նե րը դառ նում են հա մա-
ֆի նան սա վո րում, հա մալ սա րա նից պա հան ջե լով ինք նու րույն ֆի նան սա վո րել ծրագ րի մի մա սը: Այս հա-
մա ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի ավե լա ցումն ավե լի է ընդ լայ նե լու ֆի նան սա վոր ման բա ցը և եր կա-
րա ժամ կետ ժա մա նա կա հատ վա ծում բե րե լու է ներդ րում նե րի կա սեց մա ն, քա նի որ հա մալ սա րան նե րը 
փոր ձե լու են ծած կել պե տա կան ֆի նան սա վոր ման ան հե տա ցող մա սը կամ զերծ մնալ կա ռույց նե րի կամ 
ան ձնա կազ մի հա մար ներդ րում ներ կա տա րե լուց: Այս խնդ րի լու ծու մը հրա տապ է բո լոր ներ պե տա կան և 
եվ րո պա կան ֆի նան սա վո րող նե րի հա մար, քա նի որ վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ այ լընտ րանք նե րի 
պա կա սի պատ ճա ռով հա մալ սա րան նե րը կդի մեն լրա ցու ցիչ աղ բյուր նե րին, որոնք հիմ նա կա նում միայն 
հա մա ֆի նան սա վո րում են: Սա կայն, ինչ պես ցույց է տվել վեր լու ծու թյու նը, հա մա ֆի նան սա վո րու մը չի 
խթա նում դի վեր սի ֆի կա ցու մը: Մինչ ան հատ ֆի նան սա վո րող նե րը վի ճում են, թե հա մա ֆի նան սա վո րու մը 
նրանց թույլ է տա լիս ավե լի շատ մի ջո ցա ռում ներ ֆի նան սա վո րել, ծրա գի րը ցույց է տա լիս, որ սա ահա-
վոր շր ջա նակ է, որով հաս տա տու թյուն նե րը պետք է ավե լի ու ավե լի շատ վա զեն հա մա ֆի նան սա վոր ման 
աղ բյուր նե րի հետ ևից՝ ընդ լայ նե լով ֆի նան սա վոր ման բա ցը: Մի ջո ցա ռում նե րի ռեալ ծախ սե րը բա ցա հայ-
տե լու կա րո ղու թյան զար գա ցու մը նաև ցույց կտա, որ եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րում ֆի նան սա վո-
րումն ավե լի է պա կա սել, քան ակն կալ վում էր:

 Ներ պե տա կան կամ տա րա ծաշր ջա նային հա մա տեքս տում հիմ նա կան ֆի նան սա վո րո ղը կա րող է փոխ-
հա տու ցել այն հաս տա տու թյուն նե րին, որոնք ֆի նան սա վո րում ստա նում են այն մր ցակ ցային աղ բյուր-
նե րից, որոնք չեն ծած կում մի ջո ցառ ման ամ բող ջա կան ծախ սե րը (Կա նա դան մշա կել է նման սխե մա ներ): 
Սա կայն ավե լի բարդ են զար գա ցող մի ջազ գային ֆի նան սա վոր ման մի ջա վայ րում հար ցե րի լու ծում նե րը: 
Եթե եվ րո պա կան ֆի նան սա վոր մամբ չեն ծածկ վում ֆի նան սա վոր ված ծրագ րե րի բո լոր ծախ սե րը, ապա 
սա կբե րի Եվ րո պա յում բո լոր հա մալ սա րան նե րի ան հա վա սար պայ ման նե րի ստեղծ մա նը: Օրի նակ՝ որոշ 
երկր ներ նա խագ ծել են փոխ հա տուց ման ծրագ րեր, որոն ցով նրանք ծած կում են եվ րո պա կան ֆի նան սա-
վո րու մից պա կա սող ծախ սե րը: Որոշ երկր նե րում հա մալ սա րան նե րը կա րող են վե րա կանգ նել ավե լաց-
ված ար ժե քի հար կը, որը չի գանձ վում կամ շատ հազ վա դեպ է գանձ վում եվ րո պա կան ֆի նան սա վոր ման 
ծրագ րե րում: Այս խնդ րի միակ գործ նա կան լու ծումն է դի մել ամ բող ջա կան ծախ սե րի հի ման վրա ֆի նան-
սա վոր մա նը, նույ նիսկ, եթե դա պետք է ազ դի մի շարք ֆի նան սա վոր վող ծրագ րե րի վրա:

 Հա մալ սա րան նե րը պետք է իրենց ֆի նան սա վո րող նե րին հա մո զեն, որ ամ բող ջա կան ծախ սե րի հի ման 
վրա ֆի նան սա վո րումն ար դա րաց ված է վե րոն շյալ բո լոր պատ ճառ նե րով: Միև նույն ժա մա նակ հա մալ-
սա րան նե րը պետք է ֆի նան սա վո րող նե րին երաշ խա վո րեն, որ հա մալ սա րան նե րը նույն պես փոր ձում 
են իրա կա նաց նել ար դյու նա վե տու թյան հաս նե լու հա մար մի ջոց ներ և որ դեգ րել օպ տի մալ վար չա կան 
գոր ծըն թաց ներ: Ամ բող ջա կան ծախ սե րի հի ման վրա ֆի նան սա վո րու մը չպետք է նպաս տի ռե սուրս նե րի 
անար դյու նա վետ օգ տա գործ մա նը: Հետ ևա բար կար ևոր է, որ հա մալ սա րան ներն ար դյու նա վե տու թյան 
մա կար դա կը բարձ րաց նե լու հա մար ձեռ նարկ ված մի ջոց նե րի մա սին ֆի նան սա վո րող նե րի հետ հա ղոր-
դակց վեն թա փան ցի կու թյան մթ նո լոր տում:

Ծախսերիամբողջականհաշվարկմանհամակարգիմշակում

 Դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյան իրա կա նաց ման գոր ծում կար ևոր գոր ծիք է բո լոր 
հա մալ սա րան նե րի մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման հա մար բո լոր ծախ սե րի նշու մը: Հաս տա տու թյուն նե-
րը պետք է տես նեն, թե արդյոք լրա ցու ցիչ աղ բյու րը ծած կում է մի ջո ցառ ման ծախ սե րը և եթե հաս տա-
տու թյու նը շա հում կամ կորց նում է գոր ծըն կե րոջ հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նից: Վեր ջին դեպ քում դեռևս 
կա րող է տե ղին լի նել այս մի ջո ցառ ման շա րու նա կու թյու նը, եթե կա րե լի է գտ նել այլ աղ բյուր ներ, կամ, 
եթե եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծում կա րե լի է տես նել ներդր ված գու մար նե րի վե րա դարձ: Հետ ևա բար 
դի վեր սի ֆի կաց ման հար ցում կար ևոր է ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման հա մա կար գե րի մշա կու մը: 

Ե ՀԱ-ն այս հար ցին ան դրա դար ձել է հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան վե րա բե րյալ աշ խա-
տան քի առա ջին մա սում, մաս նա վո րա պես՝ «Ֆինանսապես կայուն համալսարաններ. Դեպի Եվրոպա
կան համալսարաններում ծախսերիամբողջական հաշվարկում»խո րագ րով զե կույ ցում: Ու սում նա սի-
րու թյու նը ցույց է տվել, որ ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման հա մա կար գե րի մշակ ման հար ցում որոշ 
երկրներ կամ հա մալ սա րան ներ ահա գին առաջ են ան ցել մյուս նե րից:
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 Հա մա կար գե րի մշա կու մը տար բեր վում է մեկ երկ րից մյու սը, օրի նակ՝ Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում և 
Նի դեր լանդ նե րում, որ տեղ քիչ թե շատ բո լոր հա մալ սա րան նե րում ներդր վել է միաս նա կան, բայց ճկուն 
հա մա կարգ, ինչ պես նաև Սլո վե նիայի կամ Խոր վա թիայի նման երկր նե րում, որ տեղ հա մալ սա րան նե րից 
որ ևէ մե կը չի մշա կել ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման հա մա կարգ: 

Ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տվել, որ առա ջի կա տա րի նե րին էա կան առա ջըն թաց գրան ցե լու հա մար 
կար ևոր է լի նե լու ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման հա մա կար գի ներդր ման հար ցում պե տա կան 
մար մին նե րի կամ ֆի նան սա վո րող նե րի աջակ ցու թյու նը:

 Սա կայն շատ դեպ քե րում չի եղել կա ռա վա րու թյուն նե րի աջակ ցու թյուն, և չնա յած, որ կան երկր ներ, որ-
տեղ հա մալ սա րան նե րում ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման հա մա կար գե րի մշակ ման և կի րառ ման 
հար ցում զգա լի առա ջըն թաց է գրանց վել, սա կայն կան նաև շատ երկր ներ, որ տեղ չկա հա մա կարգ ված 
մշա կում և բազ մա թիվ հա մալ սա րան ներ չեն կա րող նույ նա կա նաց նել իրենց մի ջո ցա ռում նե րի ամ բող ջա-
կան ծախ սե րը:

 Հաշ վի առ նե լով այս ու սում նա սի րու թյամբ բա ցա հայտ ված մշակ ման հետ կապ ված իրա վի ճա կը՝ ԵՀԱ -ը 
նաև առա ջար կել է աջակ ցու թյուն տրա մադ րել՝ հա մալ սա րան նե րին օգ նել կի րա ռել ծախ սե րի ամ բող-
ջա կան հաշ վարկ ման հա մա կար գե րը: ԵՀԻԱՕ ծրագ րով53 և ՇԾ7 -ի շր ջա նակ նե րում տր վող ֆի նան սա-
վոր մամբ ԵՀԱ-ն օգ նում է Եվ րո պա յում հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րի, ֆի նան սա վո րող նե րի, հե տա-
զո տա կան խոր հուրդ նե րի և կա ռա վա րու թյուն նե րի հա մար կազ մա կեր պել մի շարք աշ խա տա ժո ղով ներ՝ 
ավե լաց նե լու հա մալ սա րան նե րում ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման հա մա կար գե րի մշա կում նե րի 
թի վը և նպաս տելու ներ պե տա կան մա կար դա կում այդ հա մա կար գի մշակ մա նը: Ներ պե տա կան կա ռա վա-
րու թյուն նե րը ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման հա մա կար գե րի մշակ ման հար ցում պետք է ավե լի 
շատ ջան քեր ներդ նեն՝ բարձ րաց նե լու հա մա կար գի կա յու նու թյու նը:

53 Եվրոպական համալսարաններն իրականացնում են արդիականացման օրակարգը. Հետազոտությունների 
և զարգացման 7-րդ շրջանակային ծրագրի շրջանակներում Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից 
ֆինանսավորվող ԵՀԱ ծրագիր (2009-2011 թթ.):
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4.ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐ

4.1Եկամուտների հոսքերը դիվերսիֆիկացնող  
համալսարաններ
 Հետ ևյալ գրա ֆի կը ցույց է տա լիս եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը խթա նե լու հա մար Եվ րո պայի հա-
մալ սա րան նե րում ներ կա յումս իրա կա նաց վող ռազ մա վա րու թյուն նե րը և կի րառ վող մե խա նիզմ նե րը: 
Կար ևոր է նշել, որ հա մալ սա րան նե րը, միշտ չէ, որ կիրառում են նման մի ջո ցա ռում նե րը և մե խա նիզմ-
նե րը: Այդ մի ջո ցա ռում նե րով և մե խա նիզմ նե րով առա ջարկ վում է եկա մուտ ներ ստա նա լու հնա րա վո րու-
թյուն: Գո յու թյուն ու նե ցող բիզ նե սի կամ բաժ նի նոր բաժ նե մա սե րի վա ճառ քի կամ բաշխ ման մի ջո ցով 
ան կախ ըն կե րու թյուն նե րի և գի տա կան պար կե րի ստեղ ծու մը և զար գա ցու մը կա րող են շատ առա վե-
լու թյուն ներ ու նե նալ հե տա զո տու թյուն ներ ան ցկաց ման կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման և մաս նա վոր 
գոր ծըն կեր նե րի հետ ավե լի սերտ կա պե րի առու մով, բայց դրանք նաև առա ջար կում են հե տա զո տու-
թյուն նե րից բխող լրա ցու ցիչ եկա մուտ նե րով հե ռան կար ներ: Սա կայն, չնա յած, որ այս մի ջո ցա ռում նե րը 
հա ճախ կա րող են եկամ տա բեր լի նել, դրանք կա րող են հազ վա դեպ շա հու թա բեր լի նել, հաշ վի առ նե լով 
ամ բող ջա կան ծախ սե րը: Դրա օրի նակն է Հել սին կիում շա րու նա կա կան կր թու թյան « Պալ մե նիա» կենտ-
րո նը, որը Եվ րո պա յում հա մալ սա րա նին կից հարատև կրթության ու սում նա ռու թյան ամե նա մեծ հաս տա-
տու թյունն է: Հարատև կրթության մի ջո ցա ռում ներն ըն կալ վում են որ պես եկամ տա բեր մի ջո ցա ռում ներ, 
հա մալ սա րան նե րին թույլ տա լով նոր ու սա նո ղա կան բնակ չու թյուն նե րին ընտ րել որ պես թի րախ ներ: Սա-
կայն « Պալ մե նիա» կենտ րո նի օրի նա կը ցույց է տա լիս, որ նման մեծ և կա յա ցած հաս տա տու թյու նը դեռևս 
հա մալ սա րա նին թույլ չի տա լիս վե րա կանգ նել այս մի ջո ցառ ման ան ցկաց ման վրա ծախս ված գու մար նե-
րը, չնա յած, որ այն նույն պես հա ջո ղու թյամբ ար տա հա նել է իր ծրագ րերն այլ երկր ներ: Ներ կա յումս, դե պի 
կենտ րոն եկող եկա մուտ նե րի մոտ 90 տո կո սը ասո ցիաց ված ծախ սեր են54: 

Գրաֆիկ14.–Եկամուտներիդիվերսիֆիկացումըխթանելուհամարհամալսարաններիկողմիցսահմանված

ռազմավարություններըևմեխանիզմներ.

54 2010 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 14-ը Բոլոնիայում կայացած Փորձագետների կոնֆերանսի ժամանակ 
Հելսինկիի համալսարանի շարունակական կրթության «Պալմենիա» կենտրոնի ղեկավար Կաուկո Համալայնենի 
ներկայացումը:

0% 20% 40% 60% 80%
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 Նոր ըն կե րու թյուն նե րի և գի տա կան  
պար կե րի ստեղ ծու մ

Հարատև կրթության ու սում նա ռու թյան  
մի ջո ցա ռում նե րին  մաս նակ ցե լու կողմ նո րո շու մ

 Ներ քին ֆի նան սա վոր ման  
հատ կաց ման մե խա նիզմ նե ր

Անձ նա կազ մի հա մար վե րա պատ րաստ ման ծրագ րեր 
և տե ղե կատ վա կան ար շավ ներ

 Զար գաց ման գրա սե նյա կի/ հա մար ժեք  
կա ռույ ցի ստեղ ծու մ

 Հիմ նադ րա մի ստեղ ծու մ

Անձ նա կազ մի մա կար դա կում  
պարգ ևատր ման մե խա նիզմ նե ր

 Ֆա կուլ տե տի մա կար դա կում  
պարգ ևատր ման մե խա նիզմ նե ր

 Շու կա յում նոր մի ջո ցա ռում նե ր
Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար
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4.2Եկամուտների դիվերսիֆիկացման խթաններ

Ընդհանուրտնտեսականիրավիճակ

Եկամուտների դիվերսիֆիկացման քաղաքականություն մշակելու և այն կիրառելու խնդիրը մեծապես 
պայմանավորված է երկրի ընդհանուր տնտեսական իրավիճակով, քանզի այդ իրավիճակի վատացման 
պա րագայում բարձրագույն կրթության պետական ֆինանսավորումը հաճախ կրճատման միտում է ցու-
ցա բերում (տե՛ս նաև 5-րդ գլու խը, էջ 125): Ծրագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում հա մալ սա րան նե րին ներ-
կա յաց ված տար բեր հար ցա շա րե րում, ինչ պես նաև աշ խա տա ժո ղով նե րի և ամ փո փիչ հա մա ժո ղով նե րի 
ժա մա նակ այս գոր ծո նը նշ վել է որ պես լրա ցու ցիչ եկամ տի աղ բյուր ներ գտ նե լու հա մար հա մալ սա րան-
նե րի ու ժեղ մղիչ ու ժը: Դա նաև եր ևում է ծրագ րի հան դեպ առա ջա ցած հե տաքրք րու թյու նից, մաս նա վո-
րա պես՝ այն երկր նե րում, որ տեղ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման կր ճա տում նե րի մա սին հայ տա րա րել են 
կամ ներ կա յաց րել են տե ղե կատ վու թյուն: Տար բեր մա կար դակ նե րում (նե րա ռյալ՝ Եվ րո պա կան միու թյան 
մա կար դա կում) պե տա կան մար մին նե րի կող մից սահ ման ված քա ղա քա կա նու թյան օրա կար գը նույն պես 
խթա նում է հա մա գոր ծակ ցու թյան տար բեր տե սակ նե րը, օրի նակ՝ ակա դե մի կոս նե րի և բիզ նես նե րի միջև 
հա մա գոր ծակ ցու թու նը, որը նույն պես ազ դում է հա մալ սա րան նե րում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման 
վրա:

Համաշխարհայնացումևմիջազգայնացում

 Հա մաշ խար հայ նա ցու մը և մի ջազ գայ նա ցու մը, որոնք աշ խար հում բարձ րա գույն կր թու թյան պա հան ջի 
շա րու նա կա կան աճի հետ ևանք ներն են, նաև դի վեր սի ֆի կաց ման մղիչ ու ժերն են, մաս նա վո րա պես՝ ողջ 
Եվ րո պա յում և դրա սահ ման նե րից դուրս ան ձնա կազ մի ան դամ նե րի և ու սա նող նե րի ավե լաց ված շար-
ժու նու թյան հետ կապ ված: Սա միաժա մա նակ ստեղ ծում է նոր հնա րա վո րու թյուն ներ և ընդ լայ նում գրավ-
չու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու հա մար ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի կա րիք ու նե ցող հա մալ սա րան նե-
րի միջև մր ցակ ցային դաշ տը: Մի ջազ գայ նա ցու մը զգա լի ծախս է հա մալ սա րան նե րի հա մար, հատ կա պես 
հե տա զո տու թյուն նե րի ոլոր տում, բայց այն նաև ստեղ ծում է եկա մուտ ներ ստա նա լու նոր հնա րա վո րու-
թյուն ներ: Չնա յած, որ միայն մի քա նի եվ րո պա կան եր կիր է ավան դա բար բարձ րաց րել օտա րերկ րյա ու-
սա նող նե րից եկող եկա մուտ նե րի չա փը, սա կայն ավե լի ու ավե լի շատ հա մալ սա րան ներ այժմ սա դի տում 
են որ պես ոչ միայն որա կը և վար կա նի շը բարձ րաց նե լու մի ջոց, այլ նաև աճող եկամ տի աղ բյուր:

 Վեր ջին տա րի նե րին սա վերաբերում է ոչ միայն Միացյալ Թա գա վո րու թյան, Գեր մա նիայի, Ֆրան սիայի և 
Նի դեր լանդ նե րի հա մալ սա րան նե րին, այլ նաև այլ երկր նե րի հա մալ սա րան նե րին, որոնք նույն պես փոր-
ձել են գտ նել օտա րերկ րյա ու սա նող նե րից եկա մուտ ներ ստա նա լու հնա րա վո րու թյու ն: Սա կայն հար կա-
վոր է զգու շու թյան որո շա կի աս տի ճան, հաշ վի առ նե լով, որ մի քա նի երկր նե րի նկատ մամբ չա փից ավե լի 
խո ցե լիու թյու նը մեծ փո փո խու թյուն նե րի դեպ քում կա րող է ապա կա յու նաց նել ֆի նան սա վոր ման մո դե լը: 
Մի ջազ գայ նաց մամբ նաև տր վել են գոր ծու նեու թյան ընդ լայն ման հնա րա վո րու թյուն ներ, օրի նակ՝ խթա-
նե լով հե տա զո տու թյուն նե րի ոլոր տում «անդ ր սահ մա նային» հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, որը նույն պես վեր-
ջին տա րի նե րին դար ձել է աճող եկամ տի ավե լի կար ևոր ձև: Հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար եվ րո պա կան 
շր ջա նա կային ծրագ րե րը մե ծա պես խթա նել են լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րու մը՝ տար բեր երկր նե րում հա-
մա գոր ծակ ցու թյամբ իրա կա նաց վող հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի թիվն ավե լաց նե լու նպա տա կով:

Ռիսկերիկառավարում

 Հա մալ սա րան նե րի հա մար ռիս կե րի նվա զե ցու մը կար ևոր մղիչ ուժ է՝ ռազ մա վա րա կան առու մով նոր ֆի-
նան սա վոր ման աղ բյուր ներ փնտ րե լու ճա նա պար հին: Առ ցանց հար ցա շա րի պա տաս խա նող նե րը, ինչ-
պես նաև հարց մա նը մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րի կա ռա վա րիչ նե րը55 ռիս կե րի կա ռա վա րու մը նշել են 
որ պես եկա մուտ նե րը դի վեր սի ֆի կաց նե լու հա մար ջան քեր ներդ նե լու պատ ճա ռը: Բազ մա թիվ հա մալ սա-
րան ներ նշել են, որ վեր ջին տա րի նե րին նվա զել են հիմ նա կան ֆի նան սա վոր ման մարմ նի կող մից ստաց-
վող եկա մուտ նե րը: Դա սա վանդ ման և հե տա զո տու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման ապա գայի հետ կապ ված 
հո ռե տե սա կան կար ծիք նե րը նույն պես ամ րապն դում են այն ըն կա լու մը, որ ռիս կե րի տա րա ծու մը շատ 
վճ ռա կան է:56 

55 Մադրիդի հարցումը:

56 Գենտի և Բոլոնիայի հարցումները:
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Ի հա վե լումն, այս ակն կա լիք ներն իրար է միաց րել տն տե սա կան ան կու մը: Այս հա մա տեքս տում Եվ րո-
պայի հա մալ սա րան նե րը սո վո րա բար հայտն վում են մի դիր քում, որ տեղ լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման 
հոս քեր գտ նե լը դառ նում է պա հանջ, եթե հա մալ սա րան ներն ու զում են աճ ապահովել իրենց գոր ծու նեու-
թյու նում: Հարկ է նշել, որ այս կար ծի քը կի սում են տար բեր երկր նե րի հա մալ սա րան նե րը, ան կախ բարձ-
րա գույն կր թու թյան ոլոր տին հատ կաց ված ՀՆԱ -ի տո կո սից: Այս կար ծի քին են եղել Պոր տու գա լիայի, 
Ուկ րաի նիայի, Շվեյցա րիայի, Նի դեր լանդ նե րի, Գեր մա նիայի, Իտա լիայի կամ Միացյալ Թա գա վո րու թյան 
հա մալ սա րան նե րը: 

Առաքելությանընդլայնում

Ե կա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը և դրանց ստա ցու մը կա րող են կազ մել ակա դե միական զար գաց ման 
հա մար մի ջոց նե րը հա սա նե լի դարձ նե լու վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյան մի մա սը, լի նի դա դա սա վան-
դու մը կամ հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րը: Այս պա հին եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը նպաս տում 
է հա մալ սա րան նե րի առա քե լու թյուն նե րի ընդ լայն մա նը, տրա մադ րե լով նոր կամ ար դեն գո յու թյուն ու նե-
ցող աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը խթա նե լու հա մար նոր ռե սուրս ներ: Այ սօր հա մալ սա րան ից ակն կա լիք-
ներն ավե լի շատ են, քան երբ ևէ. «ձգ տե լով դա սա վանդ ման, հե տա զո տու թյուն նե րի և նո րա րա րու թյան 
ոլորտ նե րում գե րա զան ցու թյան, սո վո րող նե րի տար բեր խմ բե րին տա լով հնա րա վո րու թյուն ներ և ապա-
հո վե լով այն օպ տի մալ և ստեղ ծա գոր ծա կան մի ջա վայ րը Եվ րո պային ան հրա ժեշտ երի տա սարդ և տա-
ղան դա վոր հե տա զո տող նե րի համար, հա մալ սա րան ներն ավե լի ու ավե լի են կենտ րո նա նում Եվ րո պա յում 
գի տե լի քա հեն հա սա րա կու թյան աճի և հա մախմբ ման վրա:57 Սա կայն այս ավե լա ցող ակն կա լիք նե րը հա-
ճախ չեն հա մա պա տաս խա նում զգա լի լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի հետ:

 Հե տա զո տա կան ծրագ րե րի և մի ջո ցա ռում նե րի մշա կու մը մնում է հա մալ սա րան նե րի՝ եկա մուտ նե րի դի-
վեր սի ֆի կաց ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րից մե կը, քա նի որ հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րից նոր 
եկամ տի հոս քեր ստեղ ծե լու հնա րա վո րու թյուն նե րը եր ևում են հա րա բե րա կա նո րեն միան գա մից, օրի նակ՝ 
նոր ըն կե րու թյուն նե րի ստեղծ մամբ, մաս նա վոր գոր ծըն կեր նե րի հետ պայ մա նագ րային հե տա զո տու-
թյուն նե րի ան ցկաց մամբ կամ եվ րո պա կան հե տա զո տա կան ծրագ րե րին մաս նակ ցու թյամբ: Սա իր հեր թին 
նպաս տում է հա մալ սա րա նում հե տա զո տու թյուն ներ ան ցկաց նե լու կա րո ղու թյան զար գաց մա նը: Բա ցի 
դա սա վան դու մից և հե տա զո տու թյուն նե րից, հա մալ սա րան նե րը ներ քին գոր ծըն թաց նե րը բա րե լա վե լու, 
որա կի չա փա նիշ նե րը բարձ րաց նե լու կամ մի ջազ գայ նաց ման մի ջո ցա ռում ներն ավե լի լավ ան ցկաց նե լու 
հա մար կա րող են փոր ձել ստա նալ լրա ցու ցիչ եկա մուտ ներ:

Ն կա րագ րու թյուն 15. Եր րորդ կող մի ֆի նան սա վոր մամբ հե տա զո տու թյուն նե րի զար գա ցու մը.

ՄյունխենիԿիրառականգիտություններիհամալսարանը(ՄԿԳՀ)ծառայումէորպես
երրորդկողմիֆինանսավորումիցկախվածառաքելությանընդլայնմանօրինակ:

Չնայած,որհաստատություննիրավականորենևֆինանսապեսկախվածէբավա
րական կառավարությունից, սակայն չկա իրավիճակըփոխելու հրատապություն,
քանիորԵրկիրնառաջարկում էկայունևհուսալիֆինանսավորմանհեռանկար
ներ:Սակայնայնանցումայինշրջանը,որումգտնվումէԳերմանիայիբարձրագույն
կրթության երկակի համակարգը բերել է կառուցվածքային փոփոխությունների,
որոնքկարողենկիրառականգիտություններիհամալսարաններին(ԿԳՀ)ստիպել
քննարկել նորֆինանսավորմանաղբյուրներիհարցը: 2006թվականինԿԳՀները
ստացանհետազոտություններըհամալսարաններիառաքելություններումներառե
լուիրավունքը:Նրանքնաևսկսելենկազմելմագիստրոսիծրագրեր,չնայած,որ
համալսարաններիհետհամատեղծրագրերիցբացիչենկարողառաջարկելդոկ
տորականծրագրեր:

Մագիստրոսիծրագրերիկազմումըպահանջումէհամալսարանումորոշակիհետա
զոտություններիանցկացում,իսկայսնպատակիհամարպետականֆինանսավոր
ման հեռանկարները շատ չեն: Հետազոտականաշխատանքների շրջանակի կամ
հիմնականհովանավորիբացակայությանպայմաններումևհամալսարանինթույլ
տալովպատշաճձևովանդրադառնալայսխնդրին,երրորդկողմիֆինանսավորու
մըդարձելէէականեկամտիաղբյուր՝ՄԿԳՀումհետազոտականաշխատանքներն
ավելացնելուհամար,հիմնականումփոքրևմիջինտարածաշրջանայինընկերու
թյունների հետ պայմանագրեր կնքելով: Ուսման վարձերից եկող եկամուտները

57 ԵՀԱ, «2009 թվականի Պրագայի հայտարարությունը. Եվրոպական համալսարաններ. Նայելով առաջ՝ 
վստահությամբ»:
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նույնպեսհամալսարանինթույլենտվելստեղծելհետազոտություններինաջակցե
լուհամարմշտականպաշտոններ,միբան,որդժվարէանելմիայնսահմանափակ
տևողությամբծրագրերիմիջոցով:

Կարևոր է, որ համալսարանի հետազոտություն անցկացնելու առաքելությունը
կախվածէհամալսարանի՝անձնակազմիանդամներիծախսերիկատարմանևֆոն
դերնազատորենօգտագործելուհարցումավելիմեծազատությունստանալուկա
րողությունից:

Ճկունությանորոնում

 Բազ մա թիվ հա մալ սա րան նե րի հա մար եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման մեծ ոգ ևո րու թյու նը գա լիս 
է այն վար չա կան բե ռից խու սա փե լուց, որը հա ճախ լի նում է պե տա կան ֆի նան սա վոր ման ժա մա նակ: 
Առևտ րային գոր ծե րի կամ դրա մա հա վաք նե րի մի ջո ցով ստաց վող եկա մուտ ներն ըն կալ վում են որ պես 
հա մե մա տե լիորեն ավե լի հեշտ կա ռա վա րե լի և կա րող են հատ կաց վել՝ առանց սահ մա նա փա կում նե րի: 
Մաս նա վոր գոր ծըն կեր նե րի հետ պայ մա նագ րե րի կն քու մը նույն պես կա րող են դիտ վել որ պես ավե լի ուղ-
ղա կի, քան պե տա կան մար մին նե րի հետ կնք ված պայ մա նագ րե րը: Սա կայն ոչ միշտ են ար դա րաց վում 
մաս նա վոր հատ վա ծի կող մից օգ տա գործ վող ֆի նան սա վոր ման եղա նակ նե րի հետ կապ ված ակն կա լիք-
նե րը, իսկ դա կա րող է կր ճա տել այն գոր ծո ղու թյուն նե րի մաս նա կի ֆի նան սա վո րու մը, որոնք ցան կա նում 
է ֆի նան սա վո րել:

Այս պա րա դոքսն էլ ավե լի է խո րա նում պե տա կան ֆի նան սա վո րող նե րի միջև հա ճախ հա կա սող հաշ վետ-
վո ղա կա նու թյան պա հանջ նե րով, կա՛մ տար բեր սուբյեկտ նե րի կող մից, կա՛մ էլ՝ միև նույն նա խա րա րու-
թյու նում: Առ ցանց հար ցա շա րում պա տաս խա նող նե րի կող մից կրկն վող պա տաս խան նե րը հիմ նա վոր վե-
ցին հեր թա կան տվյալ նե րի հա վաք մամբ, ըստ որոնց հարց մա նը մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րի ներ կա-
յա ցու ցիչ նե րի ավե լի քան 68 տո կո սը հա մա ձայն վել է հետ ևյալ նա խա դա սու թյան հետ. « Պե տա կան ֆի-
նան սա վո րող նե րի միջև շատ են տար բեր վում հաշ վետ վո ղա կա նու թյան և հաշ վետ վու թյան պա հանջ նե-
րը»58: Կար ևոր է, որ բազ մա թիվ հա մալ սա րան ներ նշե ցին, որ ավե լի փոքր պե տա կան ֆի նան սա վոր ման 
ծրագ րե րը հա ճախ նե րա ռում էին մաս նակ ցու թյան և հաշ վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց նե լու ավե լի բարդ 
կա նոն ներ: Հետ ևա բար կար ևոր է, որ պե տա կան ֆի նան սա վո րող նե րը հս տա կեց նեն մաս նակ ցու թյան կա-
նոն նե րը, հաշ վետ վո ղա կա նու թյան և հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց ման պա հանջ նե րը, ինչ պես նաև 
երկ խո սել այլ ֆի նան սա վո րող նե րի և հա մալ սա րան նե րի հետ՝ հաս տա տե լու ող ջա միտ և պար զեց ված 
ֆի նան սա վոր ման եղա նակ ներ: Սա իր հեր թին կխ թա նի պե տա կան ֆի նան սա վոր ման ոլոր տում եկա մուտ-
նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը, խրա խու սե լով հա մալ սա րան նե րին փոր ձել գտ նել տար բեր գոր ծըն կեր ներ՝ 
առանց ետ կանգ նե լու բազ մա թիվ և բարդ պայ ման նե րի պատ ճա ռով: 

Ընդլայնելովմրցունակությունը

 Բա ցի ընդ լայն ված ճկու նու թյան որո նու մից, կա նաև այն ըն կա լու մը, որ եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու-
մը փոխ կա պակց ված է ներ պե տա կան և (կամ) մի ջազ գային մա կար դա կում ավե լի լավ մր ցու նա կու թյան 
հետ: Լրա ցու ցիչ եկա մուտ նե րը հա ճախ բխում են անուղ ղա կիորեն և սո վո րա բար բարձր դիտ վող պե տա-
կան մար մին նե րի կող մից կազ մա կերպ ված մր ցակ ցային սխե մա նե րին մաս նակ ցու թյու նից, կամ մաս նա-
վոր գոր ծըն կեր նե րի հետ պայ մա նագ րային հե տա զո տու թյուն նե րի մի ջո ցով: Վեր ջինս մաս նա վո րա պես 
կա րող է ստեղ ծել ավե լի ընդ գր կուն հա մա գոր ծակ ցու թյան սխե մա նե րի հիմք, օրի նակ՝ բիզ նես նե րի և 
ար դյու նա բե րու թյուն նե րի հետ ռազ մա վա րա կան դա շինք նե րի ստեղ ծու մը՝ նպաս տե լով հա մալ սա րա նի 
դիր քե րի ամ րապնդ մա նը և ոչ միայն ֆի նան սա կան առու մով:

Ն կա րագ րու թյուն 16. Սալ ֆոր դի հա մալ սա րա նը և « Մե դիաքա ղաք» ծրա գի րը.

ԳոյությունունեցողգործակցայինկապերըվերլուծելուցհետոՍալֆորդիհամալ
սարանըհասկացավ,որսրանքշատքիչավելացվածարժեքէինբերումհամալսա
րանինևմիայնմասամբէինբարձրացնումհամալսարանիվարկանիշը:Որպեսհա
մալսարանումմշակույթըփոխելուռազմավարությանմիմաս,համալսարանիղե
կավարությունըորոշեցկենտրոնանալռազմավարականևմեծազդեցությունունե
ցողհամագործակցություններիվրա,որոնքկարողէիննպաստելհաստատության
եկամուտներիդիվերսիֆիկացմանն,ընդլայնելուսումնառության,դասավանդման,
հետազոտություններիև նորարարությունների միջևկապերըև բարձրացնել հա
մալսարանիվարկանիշը:

58 Գենտի և Բոլոնիայի հարցումները:
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Սալֆորդի համալսարաննակտիվորեն ներգրավվեց «ՄեդիաՍիթիՄԹ»ծրագրում,
որըբաղկացածէայնպիսիմիջավայրիստեղծմանը,որումկլինիստեղծագործական
ևթվայինարդյունաբերություններիկարիքներըհոգալուննվիրվածաշխատանքև
որումBBCնակնառուգործընկերէ:Չնայածնմանմեծծրագրինմասնակցության
հետկապվածկայինմեծռիսկեր,հիմնականումֆինանսականռիսկեր,սակայնայդ
ռիսկերըզգուշությամբգնահատվելեն,ևհամալսարանըորոշելէտեղումֆինան
սավորելթանկենթակառուցվածքները:

«ՄեդիաՍիթիՄԹ»ծրագրինմասնակցությանօգուտներնէին՝.

l	 Հետազոտությունների և նորարարությունների համար գործակցային կապերի
հաստատում (արդյունաբերական, համալսարաններիևկառավարությունների
հետ),

l	 Վերապատրաստմանևկրթությանոլորտներումգործակցայինկապեր,

l	 Եկամտիհոսքերիդիվերսիֆիկացիա,

l	 Կառավարությանևարդյունաբերողներիհետսերտհարաբերություններ,

l	 Ներպետականևմիջազգայինմակարդակներումհեղինակությանևբրենդիտա
րածում:

Կարևորնայնէ,ործրագիրը,որնիրբնույթովբազմաշերտէ,ներգրավեցհամալ
սարանիբոլորֆակուլտետներին,խթանելովաշխատելումշակույթի(միջգործառ
նականկառավարում,կատարողականիկառավարում)ևնորարժեքների (համա
գործակցություն, նորարարություն, կենտրոնացումն՝ արդյունքների վրա) փոփո
խությունը:

4.3Ներհամալսարանական ձախողումներ և խոչընդոտներ
Ծ րագ րի ըն թաց քում ակն հայտ դար ձավ, որ հա մալ սա րան նե րը հիմ նա կա նում գիտակցում են, որ նրանք 
գոր ծում են այն պես, որը նպա տա կա հար մար չէ եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման հա ջող զար գաց ման 
հա մար: Հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րը և կա ռա վա րիչ ներն ըն դու նել են, որ եկա մուտ նե րի դի վեր սի-
ֆի կաց ման ներ քին խո չըն դոտ նե րը այն քան կար ևոր էին, որ քան ար տա քին խո չըն դոտ նե րը: Այս խո չըն-
դոտ նե րի մա սին կա րե լի է ավե լի ման րա մաս նել հետ ևյալ կա տե գո րիանե րում.

Գրաֆիկ15.–Եկամուտներիդիվերսիֆիկացմանընկալվողխոչընդոտներ
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Պրոֆեսորադասախոսական կազմի  
շր ջա նում իրա զեկ ման պա կա ս

 Հիմ նա կան նպա տա կից/ գոր ծու նեու թյու նից  
շեղ վող գիտ նա կան ներ

 Ներ քին կա ռուց վածք/ հա տուկ  
կա ռուց ված քի բա ցա կա յու թյուն

 Կա ռա վար ման փոր ձի/ կա րո ղու թյան պա կաս

 Դի վեր սի ֆի կաց ման նկատ մամբ  
բա ցա սա կան վե րա բեր մունք

Օ րեն քով սահ ման ված սահ մա նա փա կում ներ

 Հաստ ատու թյու նում հնա րա վո րու թյուն նե րի  
ան հա վա սար բաշ խում

 Բիզ նես նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ 
բա ցա սա կան վե րա բեր մունք

Ա կա դե միական էթի կայի հետ խն դիր ներ

Աղ բյուր՝ առ ցանց հար ցա շար
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4.3.1Կառավարման կառույցներ և գործընթացներ

 Կա ռա վար ման կա ռույց նե րը և որո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րը հա ճախ հա մար վել են ոչ պատ-
շաճ՝ հաս տա տու թյա նը թույլ տա լու մշա կել եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ հա ջող ռազ-
մա վա րու թյուն: Առ ցանց հար ցա շա րի պա տաս խա նող նե րի 68 տո կո սը ասե ցին, որ ոչ նպա տա կա հար մար 
կա ռույց նե րը դի տում են որ պես եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման խո չըն դոտ, 15 տո կո սը կար ծում են, 
որ դա « հիմ նա կան խո չըն դոտ» է: Դի տար կում նե րը վե րա բե րում էին կո լե գիալ ներ կա յաց վա ծու թյան սկզ-
բուն քով գոր ծող մեծ կա ռա վար ման մար մին նե րին, որոնց որո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն թաց նե րը հար-
մա րեց ված չեն նպաս տե լու եկա մուտ նե րի ար դյու նա վետ դի վեր սի ֆի կաց մանն (ար տա քին շա հա ռու նե րի 
հետ հա րա բե րու թյուն նե րը, ներդ րում նե րի հետ կապ ված ռազ մա վա րա կան որո շում ներ և այլն): Հա մալ-
սա րան նե րը նաև ընդ գծե ցին, որ հա ճախ այս ոլոր տում դժ վար է որո շում ներ կա յաց նել, քա նի որ չկան 
ռազ մա վա րա կան ընտ րու թյուն կա տա րե լու հա մար ար դեն հա սա նե լի տվյալ ներ: Սա թերևս կա րե լի է բա-
ցատ րել այն փաս տով, որ շատ մաս նա կից հա մալ սա րան ներ եկա մուտ նե րը չեն բա ժա նել կա տե գո րիանե-
րի, օրի նակ՝ չունեն իրենց ան ձնա կան եկա մուտ նե րի կա ռուց ված քի կամ կենտ րո նա կան մա կար դա կում 
եկա մուտ ներ բե րող ծա ռա յու թյուն նե րի տե սակ նե րի մա սին տվյալ ներ :

Աշ խա տանք նե րի և եկա մուտ նե րի բաշ խու մը, ինչ պես նաև հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյան և իր բա ժին-
նե րի (շատ հա ճախ ֆա կուլ տետ նե րի) միջև հա ղոր դակ ցու թյու նը նույն պես կա րող են լի նել խն դիր կամ 
կա րող են խո չըն դո տել եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյան հետ ևո ղա կան 
իրա կա նա ցու մը:

Ե կա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը քն նար կող հա մալ սա րան նե րից շա տե րի հա մար մարդ կային ռե սուրս-
նե րի, կոն տակտ նե րի, գի տե լիք նե րի և փոր ձի մաս նա տու մը դեռևս մեծ խո չըն դոտ է, որը պետք է հաղ-
թա հար վի: Եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման և դրանց ստաց ման հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը 
հա ճախ ֆա կուլ տետ նե րի ղե կա վա րու թյանն է, կամ կա րող է նույ նիսկ լի նել առան ձին գիտ նա կան նե րի 
պա տաս խա նատ վու թյու նը: Վեր ջին դեպ քում սրանք հա ճախ գոր ծում են միայ նակ: Շր ջա նա կի և օժան-
դա կու թյան պա կա սով բա ցատր վում է այս մի ջո ցա ռում ներն ան ցկաց նե լու որո շա կի դի մադ րու թյու նը, իսկ 
ժա մա նա կի պա կա սը և չա փից ավե լի թղ թա բա նու թյան վա խը մնում են հիմ նա կան մտա հո գու թյուն նե րը: 
Հարց մա նը մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րից միայն քչերն են ասել, որ կենտ րո նա կան ղե կա վա րու թյունն 
(ռեկ տո րա տը, նա խա գա հու թյու նը) է պա տաս խա նա տու եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման օրա կար գի 
իրա կա նաց ման հա մար կա՛մ կո լեկ տիվ (որ պես կա ռա վա րող մար մին), կա՛մ, օրի նակ՝ նվիր ված պրոռեկ-
տոր: Բազ մա թիվ պա տաս խա նող ներ ընդ գծել են այն փաս տը, որ դժ վար կլի ներ նա խագ ծել եկա մուտ նե-
րի դի վեր սի ֆի կաց ման սա հուն ռազ մա վա րու թյուն՝ առանց ղե կա վար նե րի ոգ ևո րու թյան, տես լա կա նի և 
հանձ նա ռու թյան:

Ն կա րագ րու թյուն 17. Մաաստ րիխ տի հա մալ սա րա նում ներ քին ռե սուրս նե րի բաշ խու մը.

Մաաստրիխտիհամալսարանիմոդելըմիմոդելէ,որումկաղեկավարությանկող
միցղեկավարվողնախաձեռնությունների,ինչպեսնաևֆակուլտետներիմոտսե
փականությունևհանձնառություն ունենալու զգացողությունըխթանելուանհրա
ժեշտության միջև նուրբ հավասարակշռություն: Ֆակուլտետները համալսարանի
բյուջեիհիմնական,ուղղակիշահառուներնեն(80տոկոս):Կենտրոնականգրասե
նյակըկարողէնրանցտրամադրելփոքրգումարով՝նորակադեմիականծրագրերը
սկսելուհամար,ևկարողէառաջարկելիրենցանհրաժեշտտեխնիկականաջակ
ցությունը(պայմանագրայինհետազոտություններիկամօտարերկրյաուսանողնե
րինընդունելուհետկապված):Վերջապես,հիմնականբյուջեիցվերցվածմիջոցնե
րըկարողենօգտագործվելորպեսֆակուլտետներիհամարխթաններ՝ստեղծելու
սեփականեկամուտներիհոսքեր(կենտրոնականգրասենյակըլրացուցիչմիջոցներ
էպարգևումֆակուլտետներին,որպեսզիկարողանանապահովելարտաքինդրա
մաշնորհները):Հետևաբարկենտրոնականկառավարմանհամարբյուջեիմոտ85
տոկոսըհասնումէֆակուլտետներին:

Սակայնհետազոտություններիդրամաշնորհներիհամաֆինանսավորմանեղանակ
ներովպահանջվումէ,որհամալսարանիղեկավարությունըկայացնիորոշումներ,
ըստորոնցհետազոտություններըպետքէանցկացվեն,քանիորհամաֆինանսա
վորումըտրվումէհիմնականբյուջեիցևչիուղղվումկրթությանը:Հետևաբարկա
լարվածությանընկալում,որինղեկավարությունըպետքէանդրադառնաֆակուլ
տետներիհետհամագործակցելիս:
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Թվում է, թե հաստատությանհաջողությանգործոններից մեկը ռազմավարության
հետևողականևուշադիրիրականացումնէ:Դալրացվումէգլխավորոլորտներում
մասնագիտականանձնակազմիանդամներիսահունընդունելիությամբ:

 Վեր ջա պես, լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման հոս քեր ստեղ ծել ցան կա ցող հա մալ սա րան նե րը պետք է անդ-
րա դառ նան ֆա կուլ տետ նե րի միջև եկա մուտ ներ ստա նա լու ան հա վա սար պայ ման նե րի հար ցին: Ընդ հա-
նուր ըն կա լումն այն է, որ տեխ նո լո գիանե րի ոլոր տին առնչ վող ֆա կուլ տետ նե րը ավե լի լավ կկա րո ղա-
նան եկա մուտ ներ ստա նալ ար տա սահ ման ցի ֆի նան սա վո րող նե րից, քան սո ցիալա կան գի տու թյուն նե-
րին առնչ վող ֆա կուլ տետ նե րը, հատ կա պես պայ մա նագ րային հե տա զո տու թյան մի ջո ցով: Սա կայն հարց-
մա նը մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րի կող մից տրա մադր ված տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, 
չնա յած, որ հե տա զո տու թյան վրա որ պես առա քե լու թյան մի մաս կենտ րո նա ցող հա մալ սա րան նե րը սո վո-
րա բար ու նեն լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րող նե րի եկա մուտ նե րից ավե լի մեծ բա ժին, սա կայն նաև ակն հայտ 
դար ձավ, որ հա մա կող մա նի հա մալ սա րան նե րը ու նեն մաս նա վոր գոր ծըն կեր նե րի հետ պայ մա նագ րեր 
կն քե լու նույն քան կա րո ղու թյուն, որ քան տեխ նո լո գիական հա մալ սա րան նե րը: Այ ցե լու թյուն ները վայ րեր 
օգ նե ցին տալ նման դեպ քե րի հե տաքր քիր օրի նակ ներ: Վար շա վայի հա մալ սա րա նի պատ մու թյան ֆա-
կուլ տե տը վեր ջերս հա մալ սա րա նի Հնէաբա նու թյան ինս տի տու տի մի ջո ցով հա մալ սա րա նին տրա մադ րեց 
կար ևոր ֆոն դեր, որոնք պե տա կան մար մին նե րը ու ղար կել էին ճա նա պար հային շի նա րա րա կան աշ խա-
տանք նե րին ըն դա ռաջ կան խար գե լիչ պե ղում ներ կա տա րե լու հա մար: Նմա նա պես, Փի լի սո փա յու թյան և 
սո ցիոլո գիայի ֆա կուլ տե տը շա հեց տեն դե րը՝ 2012 թվա կա նին Լե հաս տա նում կազ մա կերպ վող Ֆուտ բո լի 
եվ րո պա կան առաջ նու թյանն ըն դա ռաջ լե հե րի միջև վե րա բեր մուն քի և ակն կա լիք նե րի վե րա բե րյալ ու-
սում նա սի րու թյուն իրա կա նաց նե լու հա մար:

4.3.2Հմտությունների և աջակցման մեխանիզմների զարգացում

Ե կա մուտ նե րը դի վեր սի ֆի կաց նե լու հա մար Եվ րո պայի հա մալ սա րան նե րը պետք է ձեռք բե րեն նոր 
հմտու թյուն ներ: Հարց մա նը մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րից շա տե րը գի տեն դրա մա սին: Դրան ցից 80 
տո կո սը եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման մա սին տե ղե կատ վու թյան և իրա զեկ ման պա կա սը հա մա րում 
են որ պես խո չըն դոտ, իսկ 67 տո կոսն էլ զգում են, որ չկան ու նակ և փոր ձա ռու կա ռա վա րիչ ներ:

Ս րանք եղել են նաև այլ հա վաք ված տվյալ նե րում, որոն ցում պա տաս խա նող նե րը շեշ տել են եկամ տա բեր 
մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ ման պրո ֆե սիոնա լիզ մի բա ցա կա յու թյու նը: Այ ցե լու թյուն նե րի ըն թաց քում 
հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րի հետ քն նար կում նե րի ժա մա նակ ակն հայտ դար ձավ, որ նրան ցից շա-
տե րը զբաղ վում էին բաժ նե տոմ սեր վերց նե լով, ինչ պես նաև տա րի նե րի ըն թաց քում տվյալ հա մալ սա-
րա նի կող մից հաս տատ ված տար բեր և հա ճախ բազ մա թիվ գոր ծըն կեր նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի 
հս տա կեց մամբ: Հա ճախ դա անում են ան ձնա կազ մի տար բեր ան դամ նե րի նա խա ձեռ նու թյամբ: Սա ցույց 
է տա լիս այն «տն տես վա րու թյան պա կա սը», որն ի վեր ջո թույլ չի տա լիս ստա նալ նման հա մա գոր ծակ-
ցու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան և ֆի նան սա կան առու մով հնա րա վոր օգուտ նե րը:

 Հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րից մե կը բա ցատ րեց, թե ինչ պես էր ան հրա ժեշտ եղել վե րա նայել հա-
մալ սա րա նի ֆի նան սա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը, այն բա նից հե տո, երբ պարզ վեց, որ մաս նա վոր 
գոր ծըն կեր նե րից ստաց ված բո լոր եկա մուտ նե րը ստաց վել էին միայն տվյալ օր վա շա հե րից ել նե լով (սա 
հե տո օպ տի մա լաց վել է գու մար նե րի ավե լի լավ կա ռա վար մամբ): Մեկ այլ հա մալ սա րան պետք է ֆա կուլ-
տետ նե րին հա մո զեր, որ աշ խա տող ներն իրենց ան ձնա կան եկա մուտ նե րը դնեին բան կե րում և առա ջին 
հեր թին օգտ վեին պե տա կան ֆի նան սա վո րու մից, քա նի որ վեր ջի նից չէր կա րող շահ լի նել: Այս օրի նակ նե-
րը ցույց են տա լիս, որ հա մալ սա րան նե րը ստա նում են այդ հնա րա վոր եկա մուտ նե րի մեծ մա սը, բայց որ 
հա վա տա լի եկամ տի հոս քեր ստեղ ծե լու հա մար լի նեն պատ շաճ մա կար դա կի փոր ձա գետ ներ և հմտու-
թյուն ներ:

 Հետ ևա բար եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը խթա նե լու հա մար հար կա վոր է վե րա բաշ խել աշ խա-
տանք նե րը և հա մալ սա րա նում նե րա ռել նոր կադ րեր: Գիտ նա կան նե րից չի կա րե լի սպա սել, որ նման 
աշ խա տանք ներ իրա կա նաց նեն ար դյու նա վե տո րեն՝ առանց պատ շաճ աջակ ցու թյան: 

Ե կա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյուն նե րի իրա կա նաց մանն աջակ ցե լու 
նպա տա կով նոր կադ րե րին ըն դու նե լը նե րա ռում է հե տա զո տու թյուն նե րի կա ռա վար ման ծա ռա յու թյուն-
նե րի թար մա ցու մը և դրա մա հա վաք ներ կազ մա կեր պող լիիրավ կա ռույց նե րի ստեղ ծու մը: Ծրագ րի հետ 
կապ ված հար ցում նե րը ցույց են տա լիս, որ շատ հա մալ սա րան նե րում այս կա ռույց նե րը մնում են ձևա-
վոր ման փու լում, իսկ շա տերն էլ վար չու թյու նում չու նեն որ ևէ հա տուկ բա ժին: 
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Գրաֆիկ16.–Դրամահավաքներկազմակերպողկառույցներ

Աղ բյուր՝ Գեն տի և Բո լո նիայի հար ցում ներ

Գ րա ֆիկ 17 -ո ւմ ամ փոփ ված տվյալ նե րում նշ ված են եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման առու մով հարց-
մա նը մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րի տար բեր առաջ նա հեր թու թյուն նե րը (միայն կենտ րո նա նում է այն 
ոլորտ նե րի վրա, որոն ցում հա մալ սա րան ներն ու նեն մա նևր ներ անե լու հա մար մեծ լու սանցք, հետ ևա-
բար բա ցառ վում են ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րը): Եր ևում է, որ հա մալ սա րան նե րը շատ 
լավ գի տեն, որ եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը զար գաց նե լու հա մար կար ևոր է, որ հա մալ սա րան նե րը 
զար գաց նեն դրա մա հա վաք ներ կազ մա կեր պե լու իրենց կա րո ղու թյուն նե րը:

Գրաֆիկ17.–Եկամուտներիդիվերսիֆիկացմանգործընթացըզարգացնելուհամարառաջնահերթոլորտներ

Աղ բյուր՝ Գեն տի և Բո լո նիայի հար ցում նե րը

37.8%

31.1%

13.3%

17.8%

  Չկա հա տուկ կա ռույց

 5-ից պա կաս ան դամ ու նե ցող ան ձնա կազմ

 5 -ից 10 ան դամ ու նե ցող ան ձնա կազմ

 10 -ից ավելի ան դամ ու նե ցող ան ձնա կազմ
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71.7%

43.5%
39.1%

21.7%

Դ րա մա հա վաք ներ 
կազ մա կեր պե լու 

կա րո ղու թյան  
զար գա ցում

 Նոր  
ըն կե րու թյուն ներ  

և գի տա կան  
պար կեր

Հարատև կրթության  
մի ջո ցա ռում ներ

 Ներ քին  
մե խա նիզմ ներ
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 Գի տա կան պար կե րի և նոր ըն կե րու թյուն նե րի ստեղ ծումն ու զար գա ցու մը նույն պես առաջ նա հեր թու-
թյուն ներ են բազ մա թիվ հա մալ սա րան նե րի հա մար և դրա հա մար կոչ է ար վում պատ շաճ աջակ ցու թյան: 
Շու կա յա կան գնին մոտ սահ ման ված գնե րով ան ցկաց վող մի ջո ցա ռում ներ նա խա ձեռ նե լու հա մար ոչ 
ավան դա կան ու սա նո ղա կան համայնքներին դի մե լը նմու շում դիտ վել է որ պես գրե թե նույն առաջ նա հեր-
թու թյու նը:

Չ նա յած, որ սա կա րող է շատ չըն կալ վի որ պես առաջ նա հեր թու թյուն, սա կայն հա մալ սա րան նե րի հա մար 
նաև կար ևոր է մշա կել պատ շաճ ներ քին մե խա նիզմ ներ՝ խթա նե լու եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը: 
Հնա րա վոր ձևե րից է կադ րե րի առաջ խա ղաց ման չա փո րո շիչ նե րի ցան կում նե րա ռել ար տա քին ֆի նան-
սա վո րու մը ներգ րա վե լու կա րո ղու թյու նը կամ « նա խա ձեռ նող գոր ծո ղու թյուն նե րը»: Որոշ հա մալ սա րան-
ներ եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման նկատ մամբ մշա կել են ավե լի ին տեգր ված մո տե ցում, այն նե րա-
ռե լով հա մալ սա րա նի բյու ջեի կազմ ման գոր ծըն թա ցում:

 Լոու բո րոո ւի հա մալ սա րա նում դե կան նե րին խնդ րե ցին նշել խնայե լու և ներդ նե լու հնա րա վո րու թյուն նե-
րը և նշել, թե որոնք են առաջ նային նե րը (ա նհ րա ժեշտ աջակ ցու թյան տե սակ և այլն) իրենց ֆա կուլ տետ-
նե րի զար գաց ման ծրագ րե րը մշա կե լիս: Կար ևորն այն է, որ հս տա կո րեն նշ վում է, որ խնայո ղու թյուն նե րը 
չեն նշա նա կում բյու ջեի կր ճա տում ներ, սա կայն կա րող են լի նել ամ բող ջա կան մո տե ցում նե րով, օրի նակ՝ 
մա տա կա րա րող նե րի հետ պայ մա նագ րե րի հս տա կեց մամբ: Այս գոր ծըն թա ցի իրա կա նա ցու մը կա րե լի է 
ապա հո վել, երբ բո լոր զար գաց ման ծրագ րե րում են թադր վի նա խա ձեռ նու թյան և ավե լի մեծ թվով դրա-
մա հա վաք նե րի կազ մա կերպ ման որո շա կի մա կար դակ: Հա ջո ղու թյան գլ խա վոր գոր ծոն է եղել նաև թա-
փան ցի կու թյու նը. կար ևոր աշ խա տանք է տար վել, որ պես զի գիտ նա կան նե րը տե ղե կաց ված լի նեն և իմա-
նան, որ զար գաց ման տեմ պե րը պահ պա նե լու հա մար հար կա վոր են ավել ցուկ նե ր:

4.3.3Եկամուտների դիվերսիֆիկացման ակնկալիքները և դրա նկատմամբ  
վերաբերմունքը

Ծ րագ րի ըն թաց քում հա մալ սա րան նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին ներ կա յաց ված տար բեր հար ցա շա րե րում 
բա ցա հայտ վում են, որ հա մալ սա րան նե րում դեռևս մեծ են եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման մա սին 
մտա հո գու թյուն նե րը կամ մաս նա վոր հատ վա ծի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը, իսկ դրանք խո չըն դո տում են 
եկամ տա բեր մի ջո ցա ռում նե րի կազ մա կերպ մա նը: Սա նե րա ռում է ոչ միայն ակա դե միական հա մայն քին, 
այլ նաև հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյա նը: Մար դիկ եր կուսն էլ դի տում են որ պես կա ռույց ներ, որոնք չեն 
հաս կա նում հաս տա տու թյան ակա դե միական առա քե լու թյու նը պա հե լու հա մար մի ջո ցա ռում նե րի կազ-
մա կերպ ման ան հրա ժեշ տու թյու նը: Բո լո րը վա խենում են, որ լրա ցու ցիչ եկա մուտ նե րի որո նու մը կվ նա սի 
գիտ նա կան նե րի ինք նա վա րու թյա նը կամ նրանց կշե ղի դա սա վան դու մից և հիմ նա կան հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րից:

Ս րա նով ընդ գծ վում է, որ կար ևոր է եկա մուտ նե րի ստա ցումն ու դի վեր սի ֆի կա ցու մը հա մա պա տաս խա-
նեց նել հաս տա տու թյան առա քե լու թյան և պրո ֆի լի հետ, ինչ պես նաև ապա հո վել, որ եկամ տա բեր մի ջո-
ցա ռում նե րը չվ նա սեն հա մալ սա րա նում ակադեմիական բնականոն գործընթացին:

 Սա կայն կար ևոր է նաև հա մալ սա րա նում հա ղոր դել մի ջո ցա ռում նե րի ֆի նան սա վոր ման կա յուն բա-
զայի ան հրա ժեշ տու թյան մա սին: Բազ մա թիվ եվ րո պա կան երկր նե րում պե տա կան ֆի նաս նա վոր ման 
եր կարամյա ընթացքը պատճառ է դարձել, որ պրոֆեսորադասախոսական կազմի շատ անդամներ 
չկարևորեն ֆինանսական կայունության հանգամանքը: 

Եր բեմն ֆա կուլ տետ նե րի մա կար դա կում ինք նու թյան ու ժեղ զգաց ման և ինք նա վա րու թյան պատ ճա ռով 
կա ռա վա րիչ ներն ու գիտ նա կան նե րը շատ հե տաքրքր ված չեն հաս տա տու թյամբ որ պես ամ բող ջու թյուն, 
որի դեպ քում հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյան հա մար ավե լի դժ վար է դառ նում ամ բողջ հա մալ սա րա նի 
եկա մուտ նե րի ստաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյան հետ ևո ղա կան վե րահս կու մը և իրա կա նա ցու մը:

 Կար ևոր է նաև նշել, որ որոշ առար կա նե րում լրա ցու ցիչ և ար տա քին եկա մուտ նե րի ստա ցու մը կա րող է 
հա մար վել որ պես որա կի նշան, օրի նակ՝ ճար տա րա գիտու թյան մեջ: Մինչ դեռ այդ պես չի ըն կալ վում այլ 
ոլորտ նե րում:
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4.4Ինստիտուցիոնալ ռազմավարությունում եկամուտների  
դիվերսիֆիկացման ներառում
Այս բաժ նի հա մար նա խա տես ված վեր լու ծու թյու նը հիմն ված է քա նա կա կան վեր լու ծու թյան, ինչ պես նաև 
այ ցե լու թյուն նե րի և դեպ քի ու սում նա սի րու թյուն նե րի վրա: 

Ե կա մուտ նե րի հա ջող դի վեր սի ֆի կաց մանը նպաս տում են մի շարք տար րեր և սո վո րա բար այս տար բեր 
տար րե րի փոխկապակցումն, որը բե րում է հա ջո ղու թյան:

4.4.1Ռազմավարական մոտեցում

 Վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ հա մալ սա րա նի հա ջո ղու թյան հիմ նա կան գոր ծոն նե րից է այն պես անել, 
որ դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյունն ամ րա տա վոր ումն և դրա ներդրումը հա մալ սա-
րա նի ընդ հա նուր ակա դե միական ռազ մա վա րու թյու նում: Ծրագ րի հետ կապ ված դեպ քե րը ցույց տվե-
ցին, որ հա տուկ գոր ծո ղու թյուն նե րի պլան նե րի հետ կապ ված ռազ մա վա րա կան զար գաց ման ծրագ րե-
րում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը նե րա ռած հաս տա տու թյուն ներն ավե լի իրա զեկ ված են եղել ողջ 
հա մալ սա րա նով եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման մա սին: Այս հաս տա տու թյուն նե րը նաև իրա կա նաց-
րել են ավե լի շատ մի ջո ցա ռու մեր, որոնց մի ջո ցով եղել է ավե լի շատ դի վեր սի ֆի կա ցում կամ լրա ցու ցիչ 
եկամ տի հոս քե րից ստաց վել են ավե լի շատ եկա մուտ ներ: Նման մո տեցու մը նաև ցույց է տա լիս, որ հա-
մալ սա րա նի լայն հա մայն քը ներգ րավ ված է եղել մշակ ման մեջ և որ եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման 
հա մար և դրանց նվիր ված մի ջո ցա ռում նե րի վե րա բե րյալ ավե լի մեծ կոն սեն սուս գոյություն ունի:

 Կար ևոր է շեշ տել, որ եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը կամ եկա մուտ նե րի ստա ցու մը եր բեք չպետք է 
դիտ վի որ պես ինք նան պա տակ: Դրանց հիմ քում ըն կած է հիմ նա կան առա քե լու թյու նը, հա մալ սա րա նի 
մի ջո ցա ռում նե րին և ֆի նան սա կան կա յու նու թյա նին նպաս տու մը: Ի վեր ջո, եկամ տա բեր մի ջո ցա ռում նե-
րից հե տո պետք է լի նեն եր կա րա ժամ կետ կամ կար ճա ժամ կետ ժա մա նա կա հատ վա ծում վե րա դարձ վող 
գու մար ներ:

 Հետ ևա բար դի վեր սի ֆի կա ցու մը պետք է սկս վի ստա տուս ք վոյի, հա մա լա սա րա նի ու ժեղ կող մե րի, հատ-
կու թյուն նե րի և հնա րա վո րու թյուն նե րի ռազ մա վա րա կան վեր լու ծու թյամբ, ինչ պես նաև մր ցակ ցային մի-
ջա վայ րի ու սում նա սիր մամբ: Բազ մա թիվ հա մալ սա րան ներ ար դեն ստեղ ծել են լրա ցու ցիչ եկամ տի հոս-
քեր, բայց կար ևոր է, որ դրանք նե րառ վեն ընդ հա նուր գնա հատ ման մեջ:

 Բա ցի ծախ սե րի ար դյու նա վե տու թյան և տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի ռիս կե րի հա մա պա տաս խան վեր լու-
ծու թյուն պատ րաս տե լուց, հա մալ սա րան նե րը պետք է գնա հա տեն այս մի ջո ցա ռում նե րի նպա տա կա հար-
մա րու թյու նը, հաշ վի առ նե լով հա մալ սա րա նի առա քե լու թյու նը և մշա կույ թը: Ոչ բո լոր մի ջո ցա ռում նե րը 
կա րող են իրա կա նաց վել բո լոր հա մալ սա րան նե րում: Մի ջո ցա ռում նե րի ընտ րու թյան վրա մեծ ազ դե ցու-
թյուն կու նե նան առա քե լու թյուն նե րի և մշա կույթ նե րի բազ մա զա նու թյու նը:

 Վեր լու ծու թյու նը պետք է նաև նե րա ռի այս մի ջո ցա ռում նե րը հա ջող ան ցկաց նե լու հա մար ան հրա ժեշտ 
փոր ձա գի տա կան գնա հա տու մը:

4.4.2Ղեկավարություն

 Հա մալ սա րա նի՝ եկա մու տները դի վեր սի ֆի կաց նե լու հարցում կարևորվում է նաև ղեկավարության 
գործոնը: Դի վեր սի ֆի կաց ման հա ջող օրի նակ նե րը գրե թե միշտ էլ կապ ված են եղել ղե կա վա րու թյան հետ, 
որը հանձ նա ռու է և լավ հաս կա նում է դի վեր սի ֆի կաց ման օրա կար գը:

 Դեպ քերի ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց տվե ցին, որ ղե կա վա րու մը միայն բարդ ֆի նան սա կան մի ջա-
վայ րում կամ կա ռա վար ման հետ կապ ված հար ցե րով ար դյու նա վե տո րեն զբաղ վե լը չէ: Շատ կար ևոր է 
նաև ու նե նալ ծրա գիր մշա կե լու և դի վեր սի ֆի կաց մանն վե րա բե րող մի ջո ցա ռում ներ կազ մա կեր պե լու, 
ինչ պես նաև գոր ծըն թա ցում հա մալ սա րա նի ավե լի լայն հա մայն քին ներգ րա վե լու կա րո ղու թյու նը: Վեր-
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ջին աս պեկ տը կրի տի կա կան է, քա նի որ հե տա զո տու թյուն նե րի կամ կր թու թյան հետ կապ ված գրե թե բո-
լոր եկամ տա բեր մի ջո ցա ռում նե րը պետք է իրա կա նաց վեն ակա դե միական հա մայն քի ներգ րավ մամբ:

 Մե ծա պես ապա կենտ րո նաց ված կա ռա վար ման կա ռուց ված քով հաս տա տու թյուն նե րում ղե կա վո րու-
թյան կա րո ղու թյուն նե րը նույն պես կար ևոր են՝ այլ մի ջո ցա ռում նե րից եկա մուտ ներ ստա նա լու հա մար 
ան հրա ժեշտ հանձ նա ռու թյունն ու նե նա լու հա մար: Սա մաս նա վո րա պես առնչ վում էր այն հա մալ սա րան-
նե րի հետ, որ տեղ հա մալ սա րա նի գույ քի և սար քա վո րում նե րի օգ տա գործ ման հետ կապ ված որո շում նե-
րի կա յաց ման լիազո րու թյունն ան ցնում էր ֆա կուլ տետ նե րին կամ ինս տի տուտ նե րին: Նման դեպ քե րում 
հա մալ սա րա նի ղե կա վա րու թյու նը պետք է կա րո ղա նա վե րահս կել կա ռույց նե րի օգ տա գոր ծու մը և ծա-
ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու մը, որ պես զի պատ շաճ կեր պով կազ մա կերպ վեն և շա հա գործ վեն հնա րա վոր 
եկա մուտ նե րը: Ղե կա վա րու թյու նը նաև կար ևոր դեր է խա ղում դի վեր սի ֆի կաց ման հետ կապ ված փո-
փո խու թյուն նե րի ան հրա ժեշտ գոր ծըն թաց նե րում՝ լի նեն դրանք մշա կու թային կամ կազ մա կերպ չա կան 
փո փո խու թյուն ներ:

 Ձա խող ման ռիս կը մեծ է, երբ եկամ տա բեր մի ջո ցա ռում նե րը լիովին չեն ըն դուն վում հա մալ սա րա նի ղե-
կա վա րու թյան կող մից, որը պետք է վերց նի պա տաս խա նատ վու թյու նը, եթե հնա րա վոր է: Օրի նակ՝ բազ-
մա թիվ ու սում նա սի րու թյուն նե րում հաս տատ վում է, որ մար դա սի րա կան ֆի նան սա վոր ման նկատ մամբ 
ակա դե միական առաջ նորդ նե րի վե րա բեր մուն քը կար ևոր գոր ծոն է դրա մա հա վա քի կազ մա կեր պու մը՝ 
որ պես եկամ տի հա ջող աղ բյու րի գնահատելու հարցում: Ծրագ րում նե րառ ված դեպ քե րի ու սում նա սի-
րու թյուն նե րը սա հաս տա տում են: Բո լոր այն հա մալ սա րան նե րում, որոնք հա ջո ղու թյամբ ան ցկաց րել են 
դրա մա հա վաք ներ, օրի նակ՝ Լոու բո րոի հա մալ սա րա նի, Լոն դո նի թագավորական քո լե ջի և Ստամ բու լի 
տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նի դեպ քե րում փոխ նա խա գա հը կամ ռեկ տորն ակ տիվ դեր են խա ղա ցել գու-
մար ներ հա վա քե լու մի ջո ցա ռում նե րում:

 Ղե կա վա րու թյան ուղ ղա կի ներգ րա վու մը նաև որո շիչ հա ջո ղու թյան գոր ծոն է՝ տե ղա կան կամ տա րա-
ծաշր ջա նային մա կար դա կում պե տա կան աղ բյուր նե րից ներդ րում նե րի ավե լաց ման դեպ քում: Իհար կե, 
կա ռա վա րիչ նե րին աջակ ցու թյու նը և մաս նա գետ փոր ձա գետ ներն ան հրա ժեշտ են՝ ծրագ րեր մշա կե լու 
և ղե կա վա րու թյանն աջակ ցե լու հա մար: Այ նո ւա մե նայ նիվ, դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը կա րող են 
ցույց տալ, որ այն ձևը, որով տվյալ հա մալ սա րա նի ղե կա վար նե րը խթա նում են մի ջո ցա ռում նե րը կամ 
դրան աջակ ցում հա ճախ ստեղ ծում է ան հրա ժեշտ խթա նը և փո խում իրա վի ճա կը:

4.4.3Մարդկային ռեսուրսների զարգացում. ղեկավարների մասնագիտացում

 Դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ մարդ կային ռե սուրս նե րի զար գա ցու մը, ինչ պես 
նաև կա ռա վար ման լավ հմ տու թյուն նե րը և պրակ տի կան կար ևոր են եկա մուտ նե րի հա ջող դի վեր սի ֆի-
կաց ման հա մար: Նոր եկամ տի աղ բյուր ներ ավե լաց նե լու և ստեղ ծե լու բազ մա թիվ մի ջո ցա ռում նե րի իրա-
կա նաց ման հա մար ան հրա ժեշտ են նոր փորձ, որը չի նշա նա կում, թե փոր ձա գետ նե րը պետք է լի նեն 
հա մալ սա րա նից: 

Երբ խո սում ենք դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյուն նե րի իրա կա նաց ման մա սին, ապա 
այս հարցում կարևոր է ան ձնա կազ մի հմուտ և փոր ձա ռու ան դամ նե րի դերը: Դեպ քի ու սում նա սի րու թյուն-
նե րը ցույց են տվել ան հրա ժեշտ կա րո ղու թյունն ու նե նա լու հա մար բազ մա զան ռազ մա վա րու թյուն նե րը: 
Հա մալ սա րան նե րը կա րող են աշ խա տան քի ըն դու նել ոլոր տից դուրս և հա մա պա տաս խան հմ տու թյուն նե-
րով մաս նա գետ նե րին կամ այլ, ավե լի զար գա ցած հաս տա տու թյուն նե րից փոր ձա ռու մաս նա գետ նե րին: 
Հա մալ սա րան նե րը նաև կա րող են նախաձեռնել միջոցառումներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն 
ան ձնա կազ մի ան դամ նե րը ձեռք բե րելու այս հմ տու թյուն նե րը: Երբ աշ խա տան քի են ըն դուն վում դր-
սից եկող մաս նա գետ նե րը, կար ևոր է, որ նրանք հաս կա նան հե տա զո տու թյուն նե րի և կր թու թյան մի ջա-
վայ րի հատ կու թյուն նե րը կամ ին տեգրվեն ար դեն կա յա ցած թի մում: Որոշ գոր ծեր կա րող են ու ղարկ վել 
արտասահմանյան փորձագետների, ով քեր կա րող են կիս վել իրենց փոր ձով և օգ նել սկ սել աշ խա տան քը: 

Ե ՀԱ -ը բա ցա հայ տել է բազ մա թիվ ծրագ րե րում մաս նա գի տաց ված կա ռա վար ման կա ռույց նե րի և ան ձնա-
կազ մի կար ևո րու թյու նը: Եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման մի ջո ցա ռում նե րի հա ջող իրա կա նաց ման հա-
մար պա հանջ վում է բո լոր մա կար դակ նե րում և բո լոր կա տե գո րիանե րում ներդ րում ներ և զար գա ցում, 
նե րա ռյալ՝ կա ռա վա րու մը, աջակց ման աշ խա տող նե րը, ինչ պես նաև կա ռա վար ման կամ ղե կա վար ման 
ֆունկ ցիանե րում ակա դե միական ան ձնա կազ մը: Հետ ևյալ նկա րագ րու թյու նը այս լայն շր ջա նա կի միայն 
մի մասն է.
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l	  Կադ րե րի բա ժին նե րի ղե կա վար նե րը կար ևոր դեր են խա ղում: Նրանք նոր կադ րե րի հա մար 
սահմանում են նոր պրո ֆիլ ներ, ըն դու նում և պա հում նոր հմ տու թյուն նե րով նոր կադ րե րին, 
ինչ պես նաև ան ձնա կազ մի ան դամ նե րին օգ նում են կա տա րել նոր և ավե լի մեծ դե րեր: Նրանք 
նաև կար ևոր դեր են խա ղում, քա նի որ տրա մադ րում են ար տա սահ մա նում հա մա նման զար-
գաց ման ծրագ րե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն:

l	  Գի տե լիք նե րի փո խանց ման մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման հա մար ան հրա ժեշտ են փոր ձա-
գետ ներ, ովքեր ու նեն օտա րերկ րյա գոր ծըն կեր նե րի հետ բա նակ ցե լու հմ տու թյուն նե րը, ու նեն 
իրա վա կան և պայ մա նագ րային աս պեկտ նե րի, ինչ պես նաև մտա վոր սե փա կա նու թյան իրա-
վունք նե րի մա սին գի տե լիք ներ:

l	  Փոր ձա գետ ներն ան հրա ժեշտ են, եթե հա մալ սա րա նը պետք է օգտ վի մեծ չա փով հնա րա վո-
րու թյուն նե րից և կա րո ղա նա ավե լաց նել մր ցակ ցային ֆի նան սա վո րու մը, մաս նա վո րա պես՝ հե-
տա զո տու թյուն նե րի հա մար ֆի նան սա վո րու մը: Ծրագ րի ղե կա վար նե րը պետք է ու նե նան ողջ 
ծրագ րի ըն թաց քում հա ջող ված առա ջարկ ներ գրե լու և բազ մա թիվ մի ջազ գային կոն սոր ցիում-
նե րի հետ բարդ աշ խա տան քային ծրագ րեր մշա կե լու ճիշտ հմ տու թյուն նե րը (նե րա ռյալ՝ հաշ-
վետ վու թյան և հետ աու դի տի փու լե րը): Ծրագ րի հետ կապ ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց 
են տվել, թե ինչ պես կա րող է փոր ձա գետ նե րով նման ան ձնա կազ մը գիտ նա կան նե րին օգ նել 
զար գաց նել հա ջող ված առա ջարկ ներ գրե լու հմ տու թյուն նե րը:

l	 Դ րա մա հա վաք նե րի մի ջո ցով մար դա սի րա կան ֆի նան սա վոր ման ծրագ րե րը հա ջո ղու թյամբ 
մշա կե լու և ավե լաց նե լու հա մար հար կա վոր է մաս նա գետ նե րով ան ձնա կազմ:

l	  Ֆի նան սա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով և ներդ րում նե րով եկա մուտ ներ ստա նա լու հա մար տվյալ 
հա մալ սա րա նի ֆի նան սա կան բա ժին նե րը հա ճախ փոր ձում են աշ խա տան քի ըն դու նել լրա-
ցու ցիչ կադ րե րի, որոնք հա մալ սա րա նի ոլոր տից դուրս ար դեն փորձ են ձեռք բե րել: Սրանց 
հա մար պա հանջ վում են պարտ քային ֆի նան սա վոր ման և տար բեր իրա վա կան գոր ծե րով, 
օրի նակ՝ վար ձա կա լե լու հա մար կար գա վո րում նե րով զբաղ վող փոր ձա գետ ներ:

l	  Կոն ֆե րանս նե րի, սնն դի մա տա կա րար ման և ֆրեն չայ զին գի նման ծա ռա յու թյուն նե րից եկա-
մուտ ներ ստա նա լու մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման հա մար նույն պես ան հրա ժեշտ են փոր ձա-
ռու աշ խա տող ներ:

l	Ծ րագ րով նաև բա ցա հայտ վեց դի վեր սի ֆի կաց ման հետ կապ ված մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց-
ման և ղե կա վար ման հար ցե րում ու ժեղ հա մա կարգ ման կար ևո րու թյու նը: Ծրագ րից վերց ված 
օրի նակ նե րում կային մի շարք մո տե ցում ներ: Կի զա կե տում կա րող է լի նել կա՛մ կա ռա վար ման 
ավագ թի մը, կա՛մ հա տուկ այդ նպա տա կի հա մար ստեղծ ված և սո վո րա բար տար բեր ավագ 
կա ռա վա րիչ նե րից բաղ կա ցած թի մը: Որոշ դեպ քե րում հա մա կարգ ման գոր ծա ռույ թը կա րող 
է ստանձ նել ան ձնա կազ մի մեկ ավագ ան դամ, օրի նակ՝ պրոռեկ տո րը՝ ուղ ղա կի պա տաս խա-
նատ վու թյամբ, կամ աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րը, կամ ֆի նանս նե րի բաժ նի ղե կա վա րը: Հաս-
տա տու թյան չա փը և կա ռա վար ման մշա կույ թը բնա կա նա բար ազ դել են մո տեց ման ընտ րու-
թյան վրա:

Ն կա րագ րու թյուն 18. Կա ռա վար ման պրո ֆե սիոնա լիզ մի որոշ օրի նակ ներ .

Էդինբուրգիհամալսարանը

Տարբեր համալսարաններ հավաքագրում են զարգացման և շրջանավարտների
հարցերով զբաղվող մասնագետներին, բայց բոլոր մասնագետները եկամուտներ
ստանալու համար պետք է կարողանան օգտագործել իրենց համապատասխան
ցանցերը: ԷդինբուրգիհամալսարաննիրԱնասնաբուժականքոլեջիկառավարիչ
ներինզարգացման,շրջանավարտներիհետանցկացվողմիջոցառումներիևդրա
մահավաքներիմիջոցովներդրվելէցանցերիհետհաջողությամբաշխատելումա
սին վերապատրաստման դասընթացներ: Համալսարանի նոր՝ Անասնաբուժական
քոլեջը ստեղծվել է ամբողջապես զարգացման և շրջանավարտների ֆոնդերից,
որոնց զգալի մասը հավաքվել է քոլեջի կառավարիչների կողմից: Սաիր հերթին
հետաքրքրությունէառաջացրելայլհամալսարաններիանձնակազմերիշրջանում,
որոնքկցանկանանկիրառելայսպրակտիկան:

ԴուբլինիԹրինիթիքոլեջը

Թրինիթիքոլեջումֆինանսականգործառույթի՝«համապատասխանությանգործա
ռույթից»դեպի«հնարավորությունտվողգործառույթ»փոփոխությունըմեծազդե
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ցությունէունեցելդիվերսիֆիկացմանվրա:Այննաևօգնելէբարելավելակադե
միականհամայնքիանդամներիմիջևհարաբերությունները:

Ֆինանսականգործառույթըկարևորդերէխաղացելդիվերսիֆիկացմանհետկապ
վածերեքգործողություններում,ներառյալ՝նորեկամուտներիստացումը,ծախսերի
կառավարումըևգանձատանկառավարումը,գումարներըդնելովռազմավարական
ներդրումներում:Եկամուտներիստացմանգործողություններըներառումեն՝

l	 Բանկայինկոնցեսիոն.Քոլեջըֆինանսականհաստատություններիհամարհայ
տարարեցմրցույթ,որովհաղթողբանկըկունենաբանկայինկառույցներհինգ
տարովտրամադրելուևդրափոխարենկոնցեսիոնվճարստանալուբացառիկ
իրավունքը:Բանկընաևտարածքիվարձէվճարումշուկայականգնով:

l	 Վարկայինֆինանսավորում.մեծծրագիրֆինանսավորելուհամարՔոլեջըշատ
մրցակցայինևճկունվարկէվերցնումՆերդրումներիեվրոպականբանկից:Սա
Քոլեջինտվելէվարկիմիջոցովծրագրիմեկնարկիցերկուտարիառաջծրագի
րըսկսելուհնարավորությունը:

l	 Ծախսերիկառավարում.Թրինիթիքոլեջընվազեցրելէիրմատակարարողների
թիվըևփորձումէշարժվելդեպիգնումներկատարելուռազմավարականգոր
ծառույթիկատարմանը:

Անձ նա կազ մի կա րո ղու թյան կա ռուց ված քային զար գաց ման հետ կապ ված խն դիր նե րից մեկն այն փաստն 
է, որ հա մալ սա րան նե րը հա ճախ լրա ցու ցիչ եկամ տի աղ բյուր նե րին դի մում են, երբ ներ կա ֆի նան սա-
վոր ման վրա կան ճն շում ներ: Այս հան գա մանք նե րում մարդ կային ռե սուրս նե րի ոլոր տում ներդ րում ներ 
կա տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը եր բեմն նվա զեց վում է, և ոչ միշտ է, որ հա մալ սա րան նե րը կա րող են 
իդեալա կան ձևով ըն դու նել աշ խա տող նե րի: Որոշ դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն ներ ցույց են տվել, որ 
հա մալ սա րան ներն ան ձնա կազ մի ան դամ նե րի կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե լով աս տի ճա նա բար կի-
րա ռում են ավե լի հա մեստ ռազ մա վա րու թյուն: Դրա մա հա վա քի օրի նակը ցույց է տալիս գործընթացը 
մեկնարկվում է մարքետինգի և հարաբերությունների կառավարման մասնագետի աշխատանքի ընդուն-
ման, ինչը ստեղծում է բավարար հիմքեր՝ նոր մասնագետներ ներգրավելու և մասնագիտացած կառույց 
ձևավորելու համար:

Այս պա հին կար ևոր է նշել կա ռա վա րու թյան աջակ ցու թյան ծրագ րե րի բա ցա կա յու թյու նը: Հաշ վի առ նե լով 
եկա մուտ նե րի հա ջող դի վեր սի ֆի կաց ման հա մար այս հմ տու թյուն նե րի զար գաց ման տե ղին լի նե լը, շատ 
մեծ ազ դե ցու թյուն կու նե նար այս նպա տա կով կա ռա վա րու թյան կող մից թի րա խային աջակ ցու թյու նը:

Ն կա րագ րու թյուն 19. Զար գաց նե լով դրա մա հա վաք կազ մա կեր պով կա ռույց նե րը.

Չնայածայնհանգամանքին,որՄաաստրիխտիհամալսարանինհաջողվելէստեղ
ծելշրջանավարտներիհետամուրհամակարգ,այդուհանդերձ,այդհանգամանքի
աջակցությամբլրացուցիչֆինանսականռեսուսներներգրավելուառումովչիրաց
ված շատ հնարավորություններ կան դերևս Մաաստրիխտի համալսարանը ներ
կայումս ուսումնասիրում է առավելապես տարածաշրջանում մարդասիրական
ֆինանսավորմանաղբյուրներգտնելուհնարավորությունը:Համալսարանըզգալի
ներումներէկատարելֆինանսավորումներգրավելուկարողություններիզարգաց
ման ոլորտում՝ մասնավորապես ստեղծելով նշված գործառույթն իրականացնող
ստորաբաժանումևաշխատանքիվերցնելովդրամահայթայթմանարհեստավարժ
մասնագետի,ովնշանակալիկապերուներտարածաշրջանիհամայնքայինկառույց
ներիհետ:Այսառումովհամալսարանիհամարմեծապեսշահեկանէիրնախագահի՝
միջազգայիննշանակալիմասնագիտականփորձառությունըհամալսարանինծա
ռայացնելուհանձնառությունը:
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4.4.4Հաղորդակցություն

Ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման հար ցում հա ղոր դակ ցու թյու նը 
կար ևոր գոր ծոն է և որ այն հա ճախ թե րագ նա հատ վել է: Հետ ևյալ գլ խում վեր լուծ վում է տար բեր մասշ-
տաբ նե րի հա ղոր դակ ցու թյու նը (ներ քին, ար տա քին և ոլոր տային): Բո լորն էլ էա կան դեր են խա ղում եկա-
մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մը խթա նե լու գոր ծում:

Ներքինհաղորդակցություն

 Դի վեր սի ֆի կա ցու մը մի գոր ծըն թաց չէ, որը կա րե լի է իրա կա նաց նել միայ նակ կամ « վեր ևից ներքև» մո-
տեց մամբ: Հա ջո ղակ լի նե լու հա մար ամ բողջ հաս տա տու թյու նը պետք է ներգ րավ ված լի նի և իմա նա 
նպա տակ նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին: Դի վեր սի ֆիկաց ման հետ կապ ված շատ գոր ծո ղու թյուն ներ 
պետք է ձեռ նար կվեն ղե կա վար նե րի, կա ռա վա րիչ նե րի և ակա դե միական ան ձնա կազ մի հետ: Այս հար-
ցում կար ևոր դեր է խա ղում ներ քին հա ղոր դակ ցու թյու նը: Ներ քին հա ղոր դակ ցու թյու նը նաև վճռորոշ է 
ար դյու նա վե տու թյան բարձ րաց մանն ուղղ ված մի ջոց նե րը հա ջո ղու թյամբ ձեռ նար կե լու հար ցում: 

Արտաքինհաղորդակցություն

Արտաքին հաղորդակցության հա մալ սա րա նը հնարավորություն է ստանում արտաքին միջավայրի իրա-
զեկել իր ներսում տեղի ունեցող միջոցառումների մասին: Ծրագ րի հետ կապ ված աշ խա տա ժո ղով նե րը 
և հա մա ժո ղովն օգ նե ցին ցույց տալ, որ հնա րա վոր ֆի նան սա վո րող նե րը (մաս նա վոր դո նոր նե րը, ներդ-
նող նե րը կամ բիզ նես հա մայն քը) հա ճախ տե ղյակ չեն հա մալ սա րան նե րի կող մից նա խա ձեռն ված մի-
ջո ցա ռում նե րի մա սին, իսկ սա էլ նրանց հա մար ավե լի է դժ վա րաց նում հնա րա վոր ֆի նան սա վոր ման 
տար բե րակ նե րի գնա հա տու մը: Հետ ևա բար կար ևոր է ապա հո վել, որ ար տա քին մի ջա վայրն իմա նա հաս-
տա տու թյան ներսում տեղի ունեցող միջոցառումների մասին:

 Հա ղոր դակց ման մի ջո ցա ռում նե րով նաև պետք է ներ կա յաց վի հա մալ սա րա նի պրո ֆիլը և ցույց տր վի, 
թե ին չով է այն տար բեր վում մյուս հա մալ սա րան նե րից: Այդ մի ջո ցա ռում նե րը միտված են վերահանելու 
բուհի ու ժեղ կող մե րը և այդ հիմ քով օգ նում են մշա կել հա մալ սա րա նի բրենդն ու ձևա վո րել հե ղի նա կու-
թյուն, որը լրա ցու ցիչ եկամ տի աղ բյուր ներ ներգ րա վե լու հա մար նա խադ րյալ է: Ստորև ներ կա յաց ված 
պատ կե րը ցույց է տա լիս, թե ինչ պես են ժա մա նա կի ըն թաց քում աճել և բազ մա պատկ վել հա մալ սա րա-
նում հա ղոր դակ ցու թյան մի ջո ցա ռում նե րը: Այժմ հա մալ սա րան նե րի հա մար կան ար տա քին շա հագր գիռ 
կող մեր, որոնց հետ հա մալ սա րան նե րը պետք է հա ղոր դակց վեն ար դյու նա վե տո րեն: 

Պատկեր6.–Հաղորդակցությունը՝նախկինևնորմոդելները59

Աղ բյուր՝ Բո լո նիայի կոն ֆե րանս 

59 Քաղված է 2010 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 14-ը Բոլոնիայում տեղի ունեցած Փորձագետների կոնֆերանսի 
ժամանակ Մյունխենի Տեխնիկական համալսարանի ընկերությունների հետ հաղորդակցության բաժնի ղեկավար, 
դոկտոր Ուլրիխ Մարսխի կողմից պատրաստված ներկայացումից:

Ու սա նող ներ

Լ րատ վա մի ջոց ներ և 
հա սա րա կու թյուն

Լ րատ վա մի ջոց ներ և 
հա սա րա կու թյուն

Ու սա նող ներՄիջնակարգ դպ րոց 
Ե րի տա սարդ  

շր ջա նա վարտ ներ

 Մե ծա հա սակ  
շր ջա նա վարտ ներ 

 Խոս տում նա լից  
ու սա նող ներ 

 Տար րա կան դպ րոց

Անձ նա կազմ 

Անձ նա կազմ 
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Ոլորտայինհաղորդակցություն

Ո լոր տային հա ղոր դակ ցու թյու նը հիմ նա կա նում տեղի է ունենում ներ կա յա ցուց չա կան կազ մա կեր պու-
թյուն նե րի միջև, օրի նակ՝ ռեկ տոր նե րի կամ հա մալ սա րա նա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը: Այլ շա հագրգիռ 
կող մե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը չպետք է խա թա րի այն աշ խա տան քը, որը պետք է կի զա կե տում լի-
նի: Ծրագ րի իրա կա նաց ման ըն թաց քում բազ մա թիվ երկր նե րում կա րե լի է դի տար կել այս մի ջո ցա ռում-
նե րի տե սակ նե րից որ ևէ մե կի զար գա ցու մը: Նրանք մե ծա պես օգ նում են ցույց տալ այն, ինչ հա ջող վում 
է բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում: Պե տա կան կամ մաս նա վոր ֆի նան սա վոր ման հա ջո ղու թյուն նե րի 
պատ մու թյուն նե րը մաս նա վո րա պես կար ևոր են տն տե սա կան ան կման ժա մա նակ, քա նի որ օգ նում են 
բարձ րաց նել ոլոր տի հան դեպ վս տա հու թյու նը: 

Լ րատ վա մի ջոց ների և հա սա րա կու թյա ն ներգրավումը նպաս տում է դի վեր սի ֆիկաց մանը: Հետ ևա բար 
հա մալ սա րան նե րը չպետք է թե րագ նա հա տեն նման մի ջո ցա ռում նե րին իրենց կող մից ար վող ներդ րում-
նե րի ար ժե քը:

Ն կա րագ րու թյուն 20. Հա ղոր դակ ցու թյու նը. տն տե սա կան ճգ նա ժա մի պայմաններում

ՄիացյալԹագավորությունումհամալսարաններիներկայացուցչականկազմակեր
պությունը՝«ՀամալսարաններՄԹը»,միշտէլթողարկելէկարճևկոնկրետզեկույց
ներ և թերթիկներ, որոնցում շեշտվում է տնտեսական անկման համատեքստում
բրիտանականտնտեսությունումհամալսարաններիդերը:Այդհրատարակություն
ներից մեկը «Միասին. Համալսարաններն օգնում են բիզնեսներին տնտեսական
անկմանժամանակ»խորագրովհրատարակություննէ:Այնընդգծումէայնձևերը,
որոնցով բարձրագույն ուսումնական հաստատությունները կարող են տեղական
ընկերություններին օգնել նորարարությամբ, գիտելիքներիփոխանցումով, վերա
պատրաստման դասընթացներով և աշխատուժի զարգացմամբ: Հրատարակու
թյանմեջնաևընդգծվումէտեղականտնտեսությանմեջհամալսարանների՝որպես
գնորդների,ակտիվդերը:Կարևորէայն,որզեկույցիհիմնականմասընվիրվածէ
հաջողությանմասինպատմություններիօրինակներինևներառումէյուրաքանչյուր
անդամհամալսարանիբիզնեսներիհետկապերիհամարպատասխանատուների
կապիմասինտվյալներով՝օգնելովավելիհեշտորենմուտքգործելհամալսարան:

2010թվականիփետրվարին«ՀամալսարաններՇոտլանդիա»կազմակերպությունը
նույնպեսհրատարակեց«Նորարարություններովդուրսենքգալիսհետընթացից»
խորագրով գիրքը, որն ընդգծում է, թե ինչ են համալսարաններնանում՝ մշակու
թայինև սոցիալական ներգրավմամբօգնելով հասարակությանավելի լայնխա
վերինևինչենանումուսանողներիևբիզնեսներիհամար,բացիաջակցությունից:

ՀՄԹըշարունակել էհավաքելոլորտումիրանդամհաստատություններիգործո
ղություններիմասինտեղեկություններ:Նյուքասըլհամալսարաննունիտեղական
բիզնեսներինօգնելուհամալսարաններիօրինակը:Համալսարանըհրատարակեց
իր«Տեղականտնտեսությունըզարգացնելու10քայլ»խորագրովգիրքը,որումնե
րառվածէայնձևերը,որոնքավելիհեշտենդարձնումհամալսարանիմատակա
րարողներիկամկլիենտներիհետաշխատանքը,ստեղծելովաշխատատեղեր՝շի
նարարությանվայրերում՝պահպանելովհամալսարանիտարածքումներդրումների
ծրագիրը,առաջքաշելովայլկապիտալծրագրեր,էներգախնայողությանոլորտում
բարեփոխումների համար ներդրումներ կատարելով, մշակելով բիզնես վաուչեր
սխեմաևբոլորմատակարարողներիվճարմանժամերըկրճատելովևդարձնելով
ինըօր:Դերբիիհամալսարանը250հազարբրիտանականֆունտէներդրելհմտու
թյուններիզարգացմանֆոնդում,որըստեղծվելէշրջանիընկերություններիօգտին
ևորնառաջարկումէֆինանսականաջակցություն՝նրանցապահովելուվերապատ
րաստմանդասընթացներովևանձնակազմիանդամներինտալովհմտությունները
զարգացնելու հնարավորություններ ներկայիս տնտեսականանկմանպայմաննե
րում:

Նմանօրինակներիմասինշատէխոսվումտեղական,շրջանայինևազգայինմա
կարդակներում,օգնելովբարձրացնելհամալսարաններիվարկանիշըորպեսազ
գայինտնտեսությունումլիիրավևակտիվշահագրգիռկողմեր:
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4.4.5Կառույցներ և գործիքներ

 Հա մալ սա րա նի կող մից կա տար վող վեր լու ծու թյու նը նաև կա րող է նե րա ռել հա մալ սա րա նի ներ կայիս 
կազ մա կերպ չա կան և որո շում նե րի կա յաց ման կա ռուց ված քի վեր լու ծու թյու նը: Ու սում նա սի րու թյու նը 
ցույց է տվել, որ ավե լի լայն ռազ մա վա րա կան մո տե ցում որ դեգ րած հա մալ սա րան ներն ավե լի հակ ված 
են եղել սրա հետ կա տա րել կազ մա կերպ չա կան փո փո խու թյուն ներ: Նման փոփոխությունները ենթադրել 
են իրա կա նաց մամբ զբաղ վող թի մե րի կամ մար մին նե րի ստեղ ծու մը, կամ էլ նոր բա ժին նե րի կամ գրա-
սե նյակ նե րի բա ցու մը: Որոշ դեպ քե րում կա ռա վար ման կա ռուց ված քի փո փո խու թյու նը (ո րո շում նե րի կա-
յաց ման մար մին նե րի ան դամ նե րի և կո մի տե նե րի կր ճա տում ներ) նաև դրա կան ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել 
դի վեր սի ֆիկաց ման և եկա մուտ նե րի ստաց ման հար ցե րում:

 Հա մալ սա րան նե րում ժա մա նա կա կից կա ռա վար ման մեջ ավե լի ու ավե լի մեծ դեր են խա ղում տե ղե կատ-
վա կան և վեր լու ծա կան գոր ծիք նե րը: Պետք է ասել, որ եկա մուտ նե րի ստաց ման և դի վեր սի ֆիաց ման 
ոլորտ նե րում հա ջո ղու թյան հաս նե լու հա մար կար ևոր է ու նե նալ ճիշտ տե ղե կատ վա կան և հա ղոր դակց-
ման գոր ծիք նե րը: Սա նե րա ռում է հաշ վա պա հու թյան և ծախ սում նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը, եկամ-
տի աղ բյուր նե րի և ֆի նան սա վոր ման հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյու նը, ինչ պես նաև 
ֆի նան սա վո րող նե րի և դո նոր նե րի մա սին պատ շաճ տե ղե կատ վու թյու նը: Տվյալ նե րի բա զայի ստեղծ ման 
և ին տեգր ված հա մա կարգ չային ծրագ րե րի հա մար կպա հանջ վի հա մա պա տաս խան փորձ, որը ևս մեկ 
ան գամ ցույց է տա լիս մարդ կային ռե սուրս նե րի կար ևո րու թյու նը:

4.4.6Խթանող մեխանիզմներ

 Ղե կա վա րու թյու նը, կա ռա վար ման կա րո ղու թյու նը և ներ քին հա ղոր դակ ցու թյու նը կար ևոր աս պեկտ ներ 
են: Սա կայն հա ջո ղու թյան այդ գոր ծոն նե րից բա ցի, ցան կա լի է մշա կել մի շարք խթա նող մե խա նիզմ-
ներ՝ ակա դե միական հա մայն քին դի վեր սի ֆիկաց մանը նվիր ված ծրագ րին ավե լի հանձ նա ռու դարձ նե լու 
նպա տա կով: Գո յու թյուն ու նի խթա նող մե խա նիզմ նե րի բազ մա զա նու թյուն: Մե խա նիզ մը գոր ծում է եր կու 
մա կար դակ նե րում. կա՛մ պարգ ևատր վում են ան ձնա կազ մի ան դամ նե րը, կամ ան դամ նե րը խրա խուս վում 
են ֆա կուլ տե տի կամ ինս տի տու տի մա կար դակ նե րում: 

Ա կա դե միական ան ձնա կազ մի ան դամ նե րը կա րող են հե տա զո տու թյուն ներ ան ցկաց նել և զբաղ վել 
խորհր դատ վա կան գոր ծու նեու թյամբ, ինչ պես նաև պա հել ստաց ված եկամ տի մի մա սը: Շատ դեպ քե րում 
են թադր վում է, որ ակա դե միական ան ձնա կազ մի ան դամ ներն ար դեն պետք է ներգ րավ ված լի նեին այս 
գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ: Տար բեր ձևե րով սրա նից շա հում են այն հա մալ սա րան նե րը, որոնք պաշ տո նա-
պես խրա խու սում են իրենց ան ձնա կազ մե րի ան դամ նե րին այս գոր ծո ղու թյուն նե րի մեջ ներ գավ վե լու հա-
մար. եկամ տի ստա ցու մը կա րող է դիտ վել որ պես աշ խա տա վար ձի՝ հա ջո ղու թյան հետ կապ ված բա ղադ-
րիչ, որն իր հեր թին հա մալ սա րա նին թույլ է տա լիս վե րահս կո ղու թյան տակ պա հել աշ խա տա վար ձե րի 
չա փե րը: Խթա նող մե խա նիզմ նե րը նաև ուղ ղոր դում են գիտ նա կա նի կամ հե տա զո տո ղի նա խա ձեռ նած 
մի ջո ցա ռու մը հետ դե պի հա մալ սա րան: Ստաց վող եկամ տի կի սու մը կազ մա կերպ վում է գիտ նա կա նի և 
հա մալ սա րա նի միջև բաշխ ման գոր ծո նի ստեղծ մամբ, կամ գանձ վում է կա ռույց նե րից և սար քա վո րում-
նե րից օգտ վե լու հա մար հա տուկ գու մար: Այլ եղա նակ նե րից է շա հույ թի կի սու մը ոչ թե ան հատ նե րի միջև, 
այլ՝ ֆա կուլ տե տի ան դամ նե րի: Կիս վող եկա մու տը կա րող է կա ռա վար վել ֆա կուլ տե տի կող մից:

 Հա մալ սա րան նե րը նաև կա րող են խրա խու սել նոր ըն կե րու թյուն նե րի ստեղ ծու մը, նվա զեց նե լով դե պի 
հա մալ սա րան գնա ցող շա հույ թի մա սը կամ տրա մադ րե լով սկզբ նա վոր ման փու լում գտն վող ըն կե րու-
թյուն նե րին ան վճար մաս նա գի տա կան աջակ ցու թյուն:

 Բազ մա թիվ հա մալ սա րան ներ եկամ տի հա ջող ստաց ման մի ջո ցա ռում նե րը նե րա ռում են տվյալ հա մալ-
սա րա նի « Ռե սուրս նե րի բաշխ ման մո դե լում» (ՌԲՄ): Սա կայն կար ևոր էր տես նել, որ հա մալ սա րան նե րը 
տե ղյակ են եկա մուտ ստա նա լու ան հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին. սա առ ցանց հար ցա շա րի 
պա տաս խա նող նե րի 61 տո կո սի հա մար խո չըն դոտ էր (Տե՛ս Գրա ֆիկ 15):

Ն կա րագ րու թյուն 21. Խթա նող մե խա նիզմ նե րի օրի նակ ներ.

l	 Նորնախաձեռնություններիհամարհիմնականգումարը,
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l	 Ֆակուլտետիկամբաժնիմակարդակումստացվածեկամտիկիսում.

Օրինակ՝խորհրդատվությանվերաբերյալհամալսարանիքաղաքականություն
ներովնախատեսվումէ,որգիտնականներիստացածեկամուտներըկարողեն
գնալկա՛մգիտնականին,բայց«համալսարանիգանձումով»,կա՛մկարողենվե
րադարձվելտվյալբաժնին:

l	 Անձնակազմիմակարդակումեկամտիստացմանհամարպարգևատրում,

l	 Ներքինռեսուրսներիբաշխմանմոդելումներառումը,

Օրինակ՝ֆակուլտետիբյուջենհաշվարկելուհամարկատարողականիցուցա
նիշներումներառվածարտաքինաղբյուրներիցստացվողեկամտիչափը,

l	 Անձնակազմիանդամներինխթանումը.

Օրինակ՝ եկամտի ստացման կատարողականի հիման վրաանհատականաշ
խատավարձերումխթաններիներառումը,առաջխաղացմանչափորոշիչներում
եկամտիստացմանկատարողականիներառում, ձեռնարկատիրականգործու
նեությանընվիրվածարձակուրդներիտրամադրում,

l	 Կառույցներումկատարվողներդրումներ.

Օրինակ՝ բազմաֆունկցիոնալ շենքերում ներդրումների կատարում, օրինակ՝
դասախոսություններիևկոնֆերանսներիդահլիճները,բնակություննուսննդի
մատակարարմանհաստատությունները,

l	 Այլխթաններ.

Օրինակ՝ ընկերություններիգործընկերներիկողմիցհամալսարանիննվիրված
գումարներիհամարտենդերներիհայտարարում:

4.5Շահեկիցների մենեջմենթ.  
մասնավոր գործընկերների հետ հարաբերություններ
ԵՀ ԴԵՀ ծրագ րի ար դյունք նե րը ցույց են տալիս, որ հա մալ սա րան ներն ակն կա լում են, որ մար դա սի րա-
կան ֆի նան սա վո րումն ապա գա յում պետք է դառ նա ավե լի ու ավե լի կար ևոր. ակնկալվում է համալ սա-
րա նական բյուջեում մարդասիրական ֆինանսավորման մասնաբաժինը դարձնել 3-ից 4 տոկոս (տե՛ս 
Մաս նա վոր ֆի նան սա վոր ման հատ վա ծը): Այս կա տե գո րիայի տակ կա րե լի է տես նել ֆի նան սա վոր ման 
տե սակ նե րի լայն շր ջա նակ. ան հատ նե րի կող մից տր վող մի ջոց նե րը, շր ջա նա վարտների կամ այլ, ընդ-
հա նուր կամ հա տուկ նպա տակ նե րով, մար դա սի րա կան ֆոն դե րի և հիմ նադ րամ նե րի (ֆոն դեր, հիմ նադ-
րամ ներ բա րե գոր ծա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ) նվի րատ վու թյուն նե րը, որոնք հա ճախ ուղղ ված են 
սահ ման ված նպա տակ նե րի իրա գործ մա նը, և վեր ջա պես, (ք վա զի) մր ցակ ցային հի մուն քով հե տա զո տու-
թյուն ներ ֆի նան սա վո րող մար դա սի րա կան մար մին նե րից ստա ցած եկա մու տը:

Տ վյալ նե րում եր ևում է, որ ֆի նան սա վոր ման այս տե սա կի ամե նա կար ևոր բա ղադ րիչն էր ֆոն դե րից, հիմ-
նադ րամ նե րից և բա րե գոր ծա կան մի ջո ցա ռում նե րից ստաց ված եկա մու տը, դրա նից հե տո ար դեն բիզ-
նես ոլոր տից եկող նվի րատ վու թյուն նե րը: Բազ մա թիվ հա մալ սա րան ներ ար դեն սկ սում են կազ մա կեր պել 
դրա մա հա վաք ներ, չնա յած, որ շա տե րի մոտ պա կա սում է դո նոր լի նե լու մշա կույ թը, հատ կա պես կոն տի-
նեն տալ Եվ րո պա յում:

 Փոր ձա գետ նե րի կոն ֆե րան սի60 ժա մա նակ վի ճարկ վում էր այն, որ շատ հա մալ սա րան նե րի հա մար մար-
դա սի րա կան ֆի նան սա վոր ման վրա ու շադ րու թյու նը նրան ցից պա հան ջում է վե րա դառ նալ իրենց նախ-
կին ավան դույթ նե րին, քա նի որ հա մալ սա րան նե րից շա տե րը հիմ նադր վել են նվի րատ վու թյուն նե րի մի-
ջո ցով:

60 2010 թվականի սեպտեմբերի 14-ին Փորձագետների կոնֆերանսի ժամանակ Ջոաննա Մոուշնի և Մայլս 
Ստիվընսընի «CASE» ներկայացումը:
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 Սա կայն Եվ րո պա յում դեռևս կան դրա մա հա վաք ներ կազ մա կեր պե լու « հո գե բա նա կան» խո չըն դոտ ներ: 
Համալսարանների շրջանում միգուցե գոյություն ունի տալու, բայց ոչ խնդրելու մշակույթը:

 Հա մալ սա րան նե րը պետք է ակ տի վո րեն հաղ թա հա րեն այս մար տահ րա վե րը՝ ան դրա դառ նա լով ներ քին 
կա ռույց նե րի հար ցին (կազ մա կեր պե լով ավե լի շատ դրա մա հա վաք ներ և զար գաց նե լով մաս նա գետ շր-
ջա նա վարտ նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րը՝ զար գաց նե լով հմ տու թյուն նե րը) և դրա մա հա վաք նե րի կազ-
մա կեր պու մը դարձ նե լով ղե կա վա րու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը: Վեր ջի նին սպա սում են դո նոր նե րը: 
Մեկ այլ կար ևոր կետն այն է, որ հա մալ սա րան նե րը պետք է հաս կա նան մար դա սեր նե րի կա րիք նե րը և 
ռազ մա վա րու թյու նը՝ շեղ վե լով «ն վի րատ վու թյուն նե րից» և հաս նե լով եր կա րա ժամ կետ « ներդ րում նե-
րին»61: Սրանք այն ջան քերն ու ներդ րում ներն են, որոնք պետք է ավե լա նան ժա մա նա կի ըն թաց քում և 
կա յուն կերպով:

Ն կա րագ րու թյուն 22. Ստամ բու լի Տեխ նի կա կան հա մալ սա րա նում դրա մա հա վաք նե րի կազ մա կերպ ման 
ռազ մա վա րու թյան նա խա գի ծը.

ՍտամբուլիՏեխնիկականհամալսարանի (ՍՏՀ)ղեկավարությունը՝տեսնելովպե
տական նվազողֆինանսավորումը, ուսանողներիաճող թիվը, ինչպես նաև1980
թվականներիններդրվածհետազոտականևդասավանդմանենթակառուցվածքնե
րը թարմացնելուանհրաժեշտությունը, նաևզգացայս հարցերի լուծման համար
լրացուցիչ եկամուտներստանալուանհրաժեշտությունը:ՍՏՀը նախագծեցդրա
մահավաքներ կազմակերպելու իր ռազմավարությունը՝ որպեստարբերփուլերից
բաղկացածգործընթաց:Առաջին հերթին ռազմավարությանուշադրությանկենտ
րոնում էին ուսանողական կառույցները, դասավանդման միջավայրըևաջակցող
կառույցները: Երկրորդփուլում դրամահավաքների կազմակերպումն ուղղված էր
հետազոտականենթակառուցվածքներիբարելավմանըևհետազոտականմիջոցա
ռումներինաջակցելուն:Վերջապես,երրորդփուլումառաջնահերթությունըտրվեց
նվիրատվություններիֆոնդիստեղծմանը,որնիրհերթինապահովեցառաջիներ
կուփուլերումստեղծվածմեխանիզմներիկայունությունը:

Այս ռազմավարություննաննախադեպֆինանսավորումապահովեց՝ հետազոտու
թյունների և զարգացման, ինչպես նաև ենթակառուցվածքների զարգացման ի
հաշիվշրջանավարտներինվիրատվություններիևարդյունաբերականձեռնարկու
թյուններիուպետականկառույցներիներդրումներիկատարելուհամար:

Հաջողություննարդյունքէր«ՀիմնավորպատճառներՆվիրվածանձինքՀանձնա
ռուշահեկիցներ»եռանկյունգործունեության:Համալսարանիհամարայդտարրերն
էին.

l	 Փոփոխություններիմեծանհրաժեշտություն,

l	 Պարզտեսլականովևառաքելությամբնորղեկավարություն,

l	 Փոփոխություններիևբարեփոխումներիկարողություն,

l	Ծրագրերիսահմանումները,ինչպեսնաևՍՏՀումբարեփոխումներիհարցում
դրանցօգուտները,

l	 Լրացուցիչևարտաքինֆինանսավորմանհամարհամոզիչհայտարարություն,

l	 Արտաքինխոչընդոտներըվերահսկելուհամարհանձնառություն,

l	 Արտասահմանից եկող ֆինանսավորումից օգտվելու համար համակարգի վե
րակառուցումը,

l	Ծրագրերն իրականացնելու համար արդյունավետ և առաջադեմ աշխատան
քայինխմբերիստեղծումը,

l	 Թափանցիկություն՝բոլորգործընթացներում:

Ներառվումենհաջողությանարտաքինգործոնները.

l	 Արդյունաբերությանոլորտումևբիզնեսաշխարհումուժեղևազդեցիկշրջանա
վարտներիգոյությունը,

61 2010 թվականի սեպտեմբերի 14-ին Փորձագետների կոնֆերանսի ժամանակ Շվեյցարիայի «UBS AG» 
կազմակերպության ներկայացուցիչ Մաթիաս Թերհագգենի ներկայացումը:
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l	 Շրջանավարտների՝ՍՏՀծրագրերիիրականացմանըուժեղնվիրվածությունը,

l	 Այսդրամահավաքինաջակցելուհամարլրատվամիջոցներիներդրումը,

l	 Հիմնադրամների և ընկերակցությունների միջոցով շրջանավարտների ին
տեգրվածցանցերիստեղծումը,

l	 Շփումնակտիվացնելուևավելիշատնվիրատվություններստանալունպատա
կովբաժիններիևֆակուլտետներիմակարդակներումշրջանավարտներիխոր
հուրդներիտարածումը:

Ֆոնդերիևհիմնադրամներիդերը62

Եվ րո պայի հա մալ սա րան նե րում դա սա վանդ մա նը և հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րին աջակ ցե լու գոր-
ծում մեծ դեր են խա ղում ֆոն դերն ու հիմ նադ րամ նե րը: Դրանք են այն գլ խա վոր ֆի նան սա վո րող նե րը, 
որոնք կա րող են մշա կել նո րա րա րա կան մո տե ցում ներ և հաս տա տել գոր ծակ ցային կա պեր և որոնք սահ-
մա նա փակ ված չեն սո վո րա կան ֆի նան սա վոր ման ու ղի նե րով: Սա ավե լի ու ավե լի կար ևոր է դառ նում, 
քա նի որ խն դիր նե րի լուծ ման ըն թաց քում գիտ նա կան նե րից ավե լի ու ավե լի շատ է պա հանջ վում միջ դիս-
ցիպ լի նար մո տե ցում նե րի ըն դու նու մը, որի պատ ճա ռով կա րող է ավե լի դժ վար լի նել պատ շաճ ֆի նան-
սա վո րում գտ նե լը: 

 Շա հույթ չհե տապն դող կազ մա կեր պու թյուն նե րի ֆի նան սա վոր ման առու մով կան մեծ մար տահ րա վեր ներ: 
Դրան ցից մեկն այն է, որ պե տա կան մար մին նե րը մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մը կա րող են դի տել 
որ պես փո խա րի նող, և ոչ թէ՝ լրա ցու ցիչ աղ բյուր: Ֆոն դերն ու հիմ նադ րամ նե րը պե տա կան ֆի նան սա վոր-
ման գոր ծա կա լու թյուն նե րից տար բեր վող պահ ված քով կա րող են պայ քա րել այդ ըն կալ ման դեմ: Սա կայն 
սա չպետք է ծա ռայի որ պես բա ցա ռա պես հա մալ սա րան նե րի մի ջո ցա ռում նե րի ուղ ղա կի ծախ սե րի ֆի-
նան սա վո րումն ար դա րաց նե լու հա մար փաս տարկ, ի տար բե րու թյուն նաև անուղ ղա կի ծախ սե րի հետ 
կապ ված գո նե մի մա սի ֆի նան սա վոր ման, այն հիմ քով, որ ֆոն դերն ու հիմ նադ րամ նե րը չպետք է կրեն 
հա մալ սա րա նի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը:

 Բա ցի հե տա զո տու թյուն նե րը ֆի նան սա վո րե լուց, ֆոն դերն ու հիմ նադ րամ նե րը կա րող են հա մալ սա րան-
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցել այլ ոլորտ նե րում, օրի նակ՝ կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման ոլոր տում:

Ս տորև ներ կա յաց ված են հե տա զո տա կան ծրագ րե րից բա ցի հա մալ սա րան նե րի, ինչ պես նաև ֆոն դե րի և 
հիմ նադ րամ նե րի միջև նո րա րա րա կան գոր ծակ ցու թյուն նե րի օրի նակ ներ:

Ն կա րագ րու թյուն 23. Հե տա զո տու թյուն նե րի և բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գե րի բա րե լա վու մը 
ֆի նան սա վո րող գեր մա նա կան հիմ նադ րամ նե րը.

Ստիֆտերվերբենդ հիմնադրամը հիմնադրվել է 1920 թվականին որպես մասնա
վոր ընկերության՝ Գերմանիայում հետազոտությանը և բարձրագույն կրթությանն
աջակցողհամատեղնախաձեռնություն,որինպատակնէբարձրացնելգիտության
ևբարձրագույնկրթությանհամակարգիորակը:Իրգործունեությամբհիմնադրամը
քարոզումէմրցակցայինմիջավայրումանկախհամալսարաններիստեղծումը:Այն
փորձումէխթանելհամալսարանականկրթությանորակը,մասնագիտականկողմ
նորոշումըևմիջազգայինմոտեցումը:Հիմնադրամընաևցանկանումէխրախուսել
գիտնականներիևարդյունաբերություններիմիջևհամագործակցությունը:

2010թվականինհիմնադրամինախաձեռնածծրագրերիցմեկնօգնումէֆինանսա
վորելհամալսարաններիայնմիջոցառումները,որոնքնպաստումենինքնավարու
թյանբարեփոխմանծրագրերիմշակմաննուհաջողիրականացմանը:Հիմնական
նպատակնէնպաստելանհրաժեշտփոփոխություններիգործընթացներին՝հաստա
տություններում բարձրացված ինքնավարության ընձեռած հնարավորությունները
ավելիճիշտօգտագործելուհամար:Ստիֆտերվերբենդը«ՍիմենսՆիքսդորֆ»հիմ
նադրամիհետֆինանսավորումէայսծրագիրըև,լինելովկառավարմանբարեփո
խումներումամենակարևորասպեկտներից մեկը, դրանք դարձնում է հաջողված,
խթանելովփոփոխությանմշակույթ:

62 Այս վերլուծությունը նաև հիմնված է 2009 թվականին Մարդասիրության և հետազոտությունների համար 
ֆինանսավորման եվրոպական ֆորումի կողմից կազմակերպված շահագրգիռ կողմերի կոնֆերանսի 
եզրակացությունների վրա, որին ԵՀԱ-ն ակտիվորեն մասնակցել է: ԵՀԱ-ը նաև ներկայացված է եղել 
Մարդասիրության և հետազոտությունների համար ֆինանսավորման եվրոպական ֆորումի ղեկավարող 
կոմիտեում և շարունակում է կիսել այս ոլորտի նկատմամբ համալսարանների տեսակետները:
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2009թվականին«Ֆոլքսվագեն»և«Մերկատոր»հիմնադրամներըստեղծեցինմի
նախաձեռնություն,որովցանկանումենամրապնդելգերմանականհամալսարան
ներումդասավանդմանառաքելությունը՝համալսարաններինխրախուսելովառա
վել ճկունությամբ օգտվել Բոլոնիայի գործընթացի հնարավորություններից: Ֆի
նանսավորմամբնպատակունենհամալսարաններինօգնելմշակելևստուգելբա
կալվրիատինորուսումնականծրագրերը,ստեղծելխմբերկամդասավանդողների
համարփորձագիտականկենտրոններ,ինչպեսնաևֆինանսավորելմիջազգային
կոնֆերանսներ,աշխատաժողովներևսիմպոզիումներ:

 Պե տա կան մար մին նե րը հա մալ սա րան նե րի, ինչ պես նաև ֆոն դե րի և հիմ նադ րամ նե րի միջև գոր ծակ-
ցային կա պե րը խթա նե լու գոր ծում ու նեն իրենց դե րը, ստեղ ծե լով շփ ման հա մար պատ շաճ կար գա վո րող 
կա ռուց ված քը: Սա հա մալ սա րան նե րի հա մար նե րա ռում է ընդ լայն ված ֆի նան սա կան ան կա խու թյու նը, 
բայց նաև խթան ներ, ինչ պես օրի նակ՝ հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը (տե՛ս 
ավե լի ման րա մասն օրի նակ ներ) և հար կե լու խթան նե րը:

 Վեր ջա պես, և՛ հա մալ սա րան նե րը, և՛ ֆոն դերն ու հիմ նադ րամ նե րը պետք է ավե լի լավ տե ղե կաց ված լի-
նեն իրենց միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան և գոր ծակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րի մա սին: Կար ևոր կետ է 
նաև, որ հա մալ սա րան ներն ար դյու նա վե տո րեն հա մա գոր ծակ ցեն հնա րա վոր ֆի նան սա վո րող նե րի այս 
տե սա կի հետ՝ բարձ րաց նե լու հա մալ սա րան նե րի աշ խա տանք նե րի, առա քե լու թյուն նե րի և նպա տակ նե րի 
մա սին իրա զեկ ման մա կար դա կը (տե՛ս Հա ղոր դակ ցու թյան վե րա բե րյալ նախ կին բա ժի նը):

4.5.1Բիզնես ոլորտի հետ գործակցային կապեր

Ե ՀԱ -ը հա մալ սա րան նե րի և բիզ նես  ոլորտի միջև գոր ծակ ցային կա պերն ու սում նա սի րում է իր մյուս աշ-
խա տու թյուն նե րում63, որոնք նե րա ռում են « Պա տաս խա նա տու գոր ծըն կեր լի նե լու ու ղե ցույ ցը» խո րագ-
րով աշ խա տու թյան մշա կու մը, ինչ պես նաև գոր ծակ ցային դոկ տո րա կան հե տա զո տու թյան մա սին խո րը 
վեր լու ծու թյու նը: Այս բաժ նում միակ նպա տակն է ցույց տալ այն տար բեր իրա վի ճակ նե րը, որոն ցով ան ցել 
է ծրա գի րը՝ ընդ գծե լով ձա խո ղում նե րը և հա ջո ղու թյան գոր ծոն նե րը:

Ծ րագ րի ըն թաց քում դեպ քե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րը հս տա կո րեն ցույց են տվել, որ ըն կե րու թյուն նե-
րի հետ հա մա գոր ծակ ցե լիս չկա « մեկ չա փը բո լո րի հա մար» մո տե ցու մը: Ծրագ րի հի ման վրա հա մա-
գոր ծակ ցու թյու նից դե պի եր կա րա ժամ կետ, կա ռուց ված քային ռազ մա վա րա կան գոր ծըն կե րու թյան շարժ 
դեռևս մար տահ րա վեր է շատ հա մալ սա րան նե րի հա մար: Կա րող են գո յու թյուն ու նե նալ շատ մո դել ներ: 
« Հիմ նա կան ներդր ման» մո դե լը հիմն ված է հա մալ սա րա նի՝ ավե լի մեծ ֆի նան սա վո րո ղին ներգ րա վե լու 
կա րո ղու թյան վրա, իսկ այդ ֆի նան սա վո րո ղը պետք է հանձն առ նի զբաղ վել ընդ հա նուր շա հե րով մի-
ջի նից եր կա րա ժամ կետ ծրագ րի վրա: Հա ջո ղու թյու նը մա սամբ պայ մա նա վոր ված է հա մալ սա րա նի մի-
ջա վայ րով (տե ղում հե տա զո տու թյուն նե րի են թա կա ռուց վածք նե րը, միջ սահ մա նային տա րած քը և այլն) 
և տվյալ հա մալ սա րա նի ու ժեղ կող մե րով: Համակողմանի հա մալ սա րան նե րի խմ բա վո րու մը նույն պես 
կա րող է դյու րաց նել ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծըն կեր նե րի հետ ռազ մա վա րա կան հա ղոր դակ ցու թյու նը: Սա 
հա մալ սա րան նե րին թույլ է տա լիս բիզ նես նե րին ապա հո վել ավե լի լայն շր ջա նա կի հմ տու թյուն նե րով, 
նրանց դարձ նե լով ավե լի նպա տա կա հար մար գոր ծըն կեր այն ըն կե րու թյան հա մար, որն ավե լի ու ավե լի 
հե տաքրքր ված է լավ մաս նա գի տա ցած ան ձնա կազ մով: Հա մա գոր ծակ ցու թյան մո դե լը պետք է ընտր վի 
հա մալ սա րա նի ակ տիվ նե րի զգու շա վոր վեր լու ծու թյու նից հե տո, բայց նաև հիմն վե լով այն հնա րա վո-
րու թյուն նե րի վրա, որոնք կան տե ղա կան և շր ջա նային մի ջա վայ րում, նե րա ռյալ՝ սո ցիալ-տն տե սա կան 
առանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ժո ղովր դագ րա կան մի տում նե րը և այլն: Կար ևոր է, որ ծրագ րի ըն թաց քում 
հարց մա նը մաս նակ ցած հա մալ սա րան նե րը վկայեն, որ դեռևս բարդ է եր կա րա ժամ կետ հա մա գոր ծակ-
ցու թյան շր ջա նակ նե րի հաս տա տու մը, նույ նիսկ եր կար ժա մա նակ գո յու թյուն ու նե ցող տեխ նո լո գիական 
հա մալ սա րան նե րի հա մար:

 Մեկ այլ նո րա րա րա կան մո դել է հա մալ սա րա նի կող մից ստեղծ ված կոր պո րա տիվ ցան ցը: Օրի նակ՝ Դելֆ-
տի տեխ նո լո գիա կան հա մալ սա րա նի ին կու բա տորն օգ նել է հիմ նել 72 սկս նակ ըն կե րու թյուն ներ, որոնք 
այժմ ու նեն 200 -ից ավելի աշ խա տող և տա րե կան 11 մի լիոն եվ րո ար ժո ղու թյամբ եկա մուտ: Հա մալ սա-
րա նը նաև ար դյու նա բե րու թյան հա մար մշա կել է ծա ռա յու թյուն նե րի այլ նո րա րա րա կան տե սակ ներ, ինչ-

63 Համալսարանների և բիզնեսների միջև գործակցային կապերի մասին ԵՀԱ-ի կողմից իրականացված 
աշխատանքի նկարագրի համար այցելեք www.eua.be կայքը:
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պես օրի նակ՝ հե տա զո տա կան կա ռույց նե րի վար ձա կա լու մը, որն իր հեր թին կօգ նի ստա նալ եկա մուտ՝ 
պահ պա նե լու այն պի սի սար քա վո րում ներ, ինչ պի սիք են՝ փոր ձա րա րա կան մի ջու կային ռեակ տոր նե րը, 
քա մու թու նել նե րը, ավիատիեզե րային կա ռույց նե րը կամ ծո վում հե տա զո տու թյուն ներ ան ցկաց նե լու հա-
մար ջրային ավա զան նե րը: 

Ար դյու նա բե րու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նաև ու նի հա մալ սա րան նե րի հա մար առա վե լու-
թյուն ներ: Իհար կե, պարզ և թա փան ցիկ հարա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման մո դել նե րը դրա կան հատ-
կա նիշ են: Այլ ըն կե րու թյուն նե րի և որո շում կա յաց նող նե րի հետ շփու մը հեշ տաց նող մաս նա վոր ֆի նան սա-
վո րող նե րը նույն պես օգ նում են հա մալ սա րա նին: Հաս տա տու թյա նը տա լով « բիզ նե սի վս տա հե լիու թյան 
հա վա տար մագ րե րը» և գոր ծե լով որ պես դուռ, որը տա նում է դե պի բիզ նես հա մայն քը (ֆի նան սա վո րո ղի 
ձնագն դի կի էֆեկ տը): Կար ևորն այն է, որ հա մալ սա րա նը պետք է հաս կա նա ըն կե րու թյան տե սա կետ նե րի 
հի ման վրա կա րիք նե րը, իր սե փա կան բրեն դի ներ կա յաց ման և կա ռա վար ման շա հի հա մար և մի ջո ցա-
ռում նե րը՝ առա ջար կե լով ավե լի շատ հա ճա խոր դին ուղղ ված մո տե ցում: Այս պի սով, հա մալ սա րան նե րի 
խն դիրն է լքել « գոր ծու նեու թյան մե նակ թողն ված կղ զի նե րը» և շարժ վել դե պի գոր ծըն կեր նե րի հետ ամ-
բողջ հա մալ սա րա նում նե րա ռա կան մո տեց մա նը: 

Ըն կե րու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ձա խո ղում ներն են հա մալ սա րա նի հիմ նա կան առա քե լու-
թյուն նե րի և փնտր վող ար տա քին մի ջոց նե րի միջև հետ ևո ղա կա նու թյան պա կա սը, ինք նա վա րու թյան 
և հա մալ սա րա նի կող մից իրա կա նաց վող հե տա զո տու թյան կողմ նա կա լու թյան հար ցի բարձ րա ցու-
մը (երևա ցող օրա կար գային ռիսկ): Սա կայն հե տաքր քիրն այն է, որ որոշ հա մալ սա րան ներ նշել են, որ 
նրանք ստիպ ված են եղել տես նել պե տա կան մար մին նե րի կող մից պայ մա նագ րով կնք ված ու սում նա սի-
րու թյուն նե րի հետ կապ ված ռիս կը: Բիզ նես նե րի հետ կար ճա ժամ կետ հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա չա փից 
ավե լի կենտ րո նա ցու մը նաև կա րող է, օրի նակ՝ հար ցա կա նի տակ դնել սո վո րա կան, հե տաքրք րու թյու նից 
դրդ ված հե տա զո տա կան աշ խա տան քի վրա դարձ ված ու շադ րու թյու նը: 

Եր կա րա ժամ կետ և կա ռուց ված քային գոր ծակ ցային կա պե րում խն դիր նե րը կա րող են առաջ գալ իրա վա-
կան խն դիր նե րի պատ ճա ռով (կար ևոր է լու ծել մտա վոր սե փա կա նու թյան իրա վուն քի սե փա կա նու թյան 
հար ցը) կամ կա ռա վար ման առու մով (կա ռա վա րող մար մին նե րում ֆի նան սա վո րող նե րի ներ կա յաց վա-
ծու թյու նը): Մեծ ըն կե րու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն նե րը կա րող են նշա նա կել, որ հա մալ սա-
րա նին ան հրա ժեշտ է հետ ևել հա ղոր դակ ցու թյան և աշ խա տան քի ըն դու նե լու վե րա բե րյալ ըն կե րու թյուն-
նե րի քա ղա քա կա նու թյուն նե րին:



91

Ֆ Ի Ն Ա Ն Ս Ա Պ Ե Ս  Կ Ա Յ Ո Ւ Ն  Հ Ա Մ Ա Լ Ս Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր  I I   n  Ե Կ Ա Մ Տ Ի  Հ Ո Ս Ք Ե Ր Ը  Դ Ի Վ Ե Ր Ս Ի Ֆ Ի Կ Ա Ց Ն Ո Ղ  Ե Վ Ր Ո Պ Ա Կ Ա Ն  Հ Ա Մ Ա Լ Ս Ա Ր Ա Ն Ն Ե Ր

ԴԻՎԵՐՍԻՖԻԿԱՑՄԱՆ ԾՐԱԳՐԻ ՄՇԱԿՄԱՆ ԵՎ
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՔԱՅԼԵՐ
1. Բրենդավորման ռազմավարություն մշակելու համար բացահայտել համալսարանի ուժեղ 

կողմերը ևհատկությունները. ռազմավարական մոտեցում

2. Վերլուծել միջոցառումներից եկամուտների ստացման հեռանկարները

3. Օգտագործել մարդկային ռեսուրսները ղեկավարման և կառավարման համար
l	 Պ րո ֆե սիոնալ կադ րե րի և ան ձնա կազ մի ան դամ նե րի հա վա քագ րում, բե րե լով փոր ձա գետ նե-

րին (այդ թվում ոչ կրթական) բերելով բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տ,

l	  Բո լոր մա կար դակ նե րում նոր պաշ տոն նե րում ներդ րում ներ կա տա րել (սկ սե լով հե տա զո տա կան 
աշ խա տանք նե րի ղե կա վար ման աջակ ցու թյու նից մինչև դրա մա հա վաք նե րի հար ցե րով ղե կա-
վար և ըն կե րու թյան փոխ նա խա գահ),

l	  Սահ մա նել ղե կա վար ման դե րե րը՝ և՛ ակա դե միական, և՛ մաս նա գի տա կան:

4. Հաղորդակցվել
l	  Ներք նա պես (ս տեղ ծե լով փո փո խու թյուն նե րի և իրա զեկ ման մա կար դա կի բարձ րաց ման հա-

մար դեպ քը) ,

l	 Ար տաք նա պես (բ րեն դի նա խագ ծու մը):

5. Փոխել կառույցները և կազմակերպումը
l	 Ս տեղ ծել հա տուկ բա ժին ներ, օրի նակ՝ Զար գաց ման/դ րա մա հա վաք նե րի կազ մա կերպ ման բա-

ժին,

l	  Կա ռա վա րող մար մին նե րում խմ բե րի հա մար կա ռա վար ման կա ռուց ված քի կամ հա տուկ իրա-
վա սու թյուն նե րի վե րա կազ մա վո րում,

l	  Գու մար ներ ներդ նել տե ղե կատ վա կան գոր ծիք ներ ստեղ ծե լու հա մար՝ ցույց տա լու, թե ինչ է ար-
վել, ինչ պես է ար վել և արդյո՞ք այն իրա կա նաց վում է, թե՝ ոչ,

l	  Կար ևոր են տվյալ նե րի հաշ վետ վու թյան և մշ տա դի տարկ ման լավ հա մա կար գե րը:

6. Տալ ներքին խթաններ
l	 Ան հա տա կան պարգև ներ և խթան ներ, օրի նակ՝ առաջ խա ղա ցում, վար ձատ րում,

l	  Ֆա կուլ տե տի կամ բաժ նի պարգև նե րը, օրի նակ՝ առևտ րայ նա ցու մից եկա մուտ նե րի հատ կա-
ցում,

l	  Նոր նա խա ձեռ նու թյուն նե րի հա մար հիմ նա կան գու մա րը ,

l	 Ա վե լի լավ աջակ ցու թյամբ գիտ նա կան նե րի հա մար ամեն ինչ հեշ տաց նե լը:
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5.ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆՆԵՐԻ ՎՐԱ  
ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՃԳՆԱԺԱՄԻ  
ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Ե ՀԱ -ը Եվ րո պա յում բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գե րի վրա դրա տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ազ դե-
ցու թյու նը մշ տա դի տար կել է 2008 թվա կա նից, երբ սկս վեց ճգ նա ժա մը:

Մշ տա դի տար կումն ան ցկաց վել է ԵՀԱ -ի կո լեկ տիվ ան դամ նե րի հետ սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ, ինչ-
պես նաև Ռեկ տոր նե րի ազ գային համաժողովների հետ, որոնք շա րու նա կա բար հայտ նել են ազ գային 
բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գե րում զար գա ցում նե րի մա սին իրենց կար ծիք նե րը: Այս տե ղե կատ-
վու թյու նը լրաց նե լու հա մար ներ պե տա կան կա ռա վա րու թյուն նե րը և առան ձին հա մալ սա րան նե րի ներ-
կա յա ցու ցիչ ներ նույն պես խորհր դակ ցե ցին և կա րո ղա ցան տար բեր առիթ նե րով տրա մադ րել իրենց տե-
ղե կու թյուն նե րը ԵՀ ԴԵՀ ու սում նա սի րու թյան հա մար այ ցե լու թյուն նե րի մի ջո ցով, ինչ պես նաև այլ ԵՀԱ 
մի ջո ցա ռում նե րի և կա պե րի մի ջո ցով: Տար բեր աղ բյուր նե րից շա րու նա կա բար ստաց վող կար ծիք ներն 
օգ նե ցին ապա հո վել իրա վի ճա կի մա սին թարմ հաշ վետ վու թյուն և ընդ գծե ցին ճգ նա ժա մի հետ ևանք նե րի 
զար գա ցող բնույ թը, այն հետ ևանք նե րը, որոնք կրել է Եվ րո պա յում բարձ րա գույն կր թու թյու նը:64

Մշ տա դի տարկ ման հիմ նա կան նպա տակն էր դի տար կել հա մալ սա րան նե րի պե տա կան ֆի նան սա վոր ման 
վրա ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյու նը և մաս նա վո րա պես մատ նան շել ամ բողջ Եվ րո պա յում պե տա կան ֆի նան-
սա վոր ման մի տում նե րը: Մշ տա դի տարկ ման ըն թաց քում նաև ու սում նա սիր վել է արդյո՞ք և ինչ պե՞ս է ճգ-
նա ժամն ազ դել պե տա կան ֆի նան սա վոր ման բնույ թի վրա և ինչ պե՞ս են նման փո փո խո թյուն ներն ազ-
դում հա մալ սա րան նե րի վրա, ինս տի տու ցիոնալ մա կար դա կում: Մշ տա դի տարկ վել է նաև հա մալ սա րան-
նե րի մաս նա վոր ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի վրա ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյու նը, չնա յած, որ տվյալ նե րի 
բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով դժ վար է մատ նան շել պարզ մի տում նե րը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, հա վաք ված 
ապա ցույց նե րը ցույց են տա լիս հատ կա պես ուս ման վար ձե րի, ըն կե րու թյուն նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու-
թյան, ինչ պես նաև մար դա սի րա կան ֆի նան սա վոր ման և նվի րատ վու թյուն նե րով տր վող ֆի նան սա վոր-
ման ոլորտ նե րում տե ղի ու նե ցող փո փո խու թյուն նե րը:

5.1Ընդհանուր արդյունքներ
Ճգ նա ժա մի ԵՀԱ -ի շա րու նա կա կան մշ տա դի տարկ ման ար դյունք նե րը պարզ ցույց են տալիս, որ Եվ րո-
պայի տար բեր բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գեր տար բեր կերպ են կրել ճգնաժամի ազդեծությունը, 
իսկ սա ինչ -որ չա փով ցույց է տա լիս այն ազ դե ցու թյու նը, որը ճգ նա ժամն ու նե ցել է իրենց հա մա պա-
տաս խան ազ գային տն տե սու թյուն նե րի վրա: Նոր վե գիայի և Ֆրան սիայի նման որոշ երկր ներ շա հել են 
ճգ նա ժա մի հենց սկզ բից իրենց հա մա պա տաս խան կա ռա վա րու թյուն նե րի կող մից տրա մադր ված փա-
թեթ նե րից, չնա յած, որ ոչ միշտ են դրանք օգ տա գործ վել՝ որ պես հա մալ սա րան նե րի հիմ նա կան գոր ծո ղու-
թյուն ներ՝ դա սա վանդ ման և հե տա զո տու թյուն նե րի, հետ ևանք նե րը մեղ մաց նե լու հա մար: 

Ա վե լին՝ եվ րո պա կան երկր ներն ազդ վել են ճգ նա ժա մի տար բեր փու լե րում: Որոշ երկր նե րում հա մալ սա-
րան նե րի վրա ճգ նա ժամն ազ դել է 2009 թվա կա նի սկզ բից, մինչ դեռ մյուս նե րի վրա ազ դել է ավե լի ուշ: 
Որոշ դեպ քե րում էլ եղել է շատ քիչ ազ դե ցու թյուն:

 Սա կայն սույն հաշտ վե տու թյու նը գրե լու պա հին ակն հայտ դար ձավ, որ շատ քիչ են այն բարձ րա գույն կր-
թու թյան հա մա կար գե րը, որոնց վրա չի ազ դել տն տե սա կան ճգ նա ժա մը: Չնա յած, որ շատ երկր ներ դեռևս 
ասում են, որ անո րո շու թյան մեջ են և 2010 թվա կա նից հե տո առա ջի կա ամիս նե րին և տա րի նե րին սպա-
սում են ավե լի և հա վա նա բար ավե լի խո րը կր ճա տում նե րի: Որոշ երկր ներ, ինչ պես օրի նակ՝ Միացյալ 

64 Այս գլուխը հիմնված է մինչև 2010 թվականի նոյեմբերին հավաքված տեղեկությունների վրա: Թարմացումների 
համար այցելեք www.eua.be կայքը:
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Թա գա վո րու թյու նը, ապա ցու ցում են, որ կր ճա տում նե րը հա վա նա բար էա կան վե րա կա ռուց ման էֆեկտ 
կու նե նան Եվ րո պա յում բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գե րի վրա:

5.2Պետական ֆինանսավորման միտումներ
Մշ տա դի տարկ ման ըն թաց քում կի զա կե տում մաս նա վո րա պես եղել է հա մալ սա րան նե րի պե տա կան ֆի-
նան սա վոր ման վրա տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյու նը: Մի ջին հաշ վով պե տա կան ֆի նան սա վո-
րու մը կազ մում է եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա ռույց նե րի մոտ 75 տո կո սը: Ինչ պես 
եր ևա ցել է սույն հաշ վետ վու թյու նում, կան պարզ նշան ներ, որ հա մալ սա րան նե րը գնա լով ավե լի են դի-
վեր սի ֆի կաց նում իրենց եկամ տի կա ռույց նե րը: Սա կայն պե տա կան ֆի նան սա վո րու մից իրենց կախ վա-
ծու թյու նը նշա նա կում է, որ այս ֆի նան սա վոր ման աղ բյու րում որ ևէ փո փո խու թյուն կա րող է ու նե նալ ամե-
նա մեծ ազ դե ցու թյու նը: Հա վաք ված տվյալ նե րի հի ման վրա կա տար ված վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, 
որ կա րե լի է նշել Եվ րո պա յում բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի պե տա կան ֆի նան սա վոր ման վե րա բե-
րյալ որոշ մի տում ներ, ցույց տա լով, թե ինչ չա փով են կա ռա վա րու թյուն նե րը պա տաս խա նել տն տե սա կան 
ճգ նա ժա մին:

 Սա կայն հարկ է նշել, որ ներ պե տա կան մա կար դա կում հա վաք ված տվյալ նե րը, հատ կա պես բյու ջեի 
կրճատ ման խո րու թյան մա սին տվյ լա նե րը հա ճախ մաս նա կի են, քա նի որ ոչ միշտ են հաշ վի առն վում 
գնա ճի փո փո խու թյուն նե րը կամ հա մալ սա րան նե րի մի ջո ցա ռում նե րի ան ցկաց ման հա մար ծախ սե րում 
ավե լա ցում նե րը: Դժ վար է նաև հա մե մա տել նման տվյալ նե րը տար բեր երկր նե րի միջև, քա նի որ հետ-
ևանք նե րը չա փե լու և գնա հա տե լու հա մար կի րառ վում են տար բեր մե թո դա բա նու թյուն ներ:

Չ նա յած դրան, սա կայն մշ տա դի տարկ մամբ հնա րա վոր է եղել մատ նան շել այն վեց հիմ նա կան կա տե գո-
րիանե րը, որոնք ցույց են տա լիս Եվ րո պա յում պե տա կան ֆի նան սա վոր ման վրա տն տե սա կան ճգ նա ժա-
մի ազ դե ցու թյու նը:

 Բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում հիմ նա կան կր ճա տում ներն առա ջին հեր թին դի տարկ վել են Լատ-
վիայում, երբ 2009 թվա կա նի սկզ բին 48 տո կոս սկզբ նա կան կր ճատ մա նը հետ ևեց 2010 թվա կա նին 
18 տո կոս կր ճա տու մը, որը բխում էր բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը 
կտրուկ կր ճա տե լու Ար ժու թային մի ջազ գային ֆոն դի և Հա մաշ խար հային բան կի առա ջար կու թյուն նե րից: 
Այդ կր ճա տում նե րը մեծ ճն շում են գոր ծադ րել Լատ վիայի բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գի վրա՝ 
պա հան ջե լով առա ջի կա տա րի նե րին մեծ փո փո խու թյուն ներ և կա ռուց ված քային բա րե փո խում ներ: 

Ի տա լիայում սպաս վում է, որ մինչև 2013 թվա կա նը մինչև 20 տո կո սով կկր ճատ վի հա մալ սա րան նե րի 
պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը, չբա վա րա րե լով միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում աս տի ճա նա կան 10 տո-
կոս կր ճատ ման սպա սում նե րը: Սա կայն կր ճատ մամբ նաև կն վա զի հա մալ սա րան նե րի՝ ուս ման վար ձե րից 
եկող եկա մու տը, որը սահ մա նա փակ է և չի կա րող գե րա զան ցել հա մալ սա րա նի ընդ հա նուր պե տա կան 
ֆի նան սա վոր ման 20 տո կո սը: Ըստ եր ևույ թին իրա վի ճա կը կրի տի կա կան է, քա նի որ մո տա վո րա պես 25 
հա մալ սա րան մոտ ապա գա յում նա խա տե սում է չգո յու թյուն: Իրա վի ճա կը նաև կրի տի կա կան է Հու նաս-
տա նում, որ տեղ կա ռա վա րու թյու նը սահ մա նել է թի րախ՝ հա մալ սա րան նե րի ակա դե միական և պահ պան-
ման հար ցե րով բյու ջե նե րը կր ճա տել 30 տո կո սով, սա կայն հա մալ սա րան նե րի վրա է թո ղել այս խնայո-
ղու թյուն ներն օգ տա գոր ծե լու ընտ րու թյու նը:

 Մեծ կր ճա տում նե րի կա տեր գո րիայում վեր ջի նը Միացյալ Թա գա վո րու թյունն է, որ տեղ ակն հայտ է դար ձել, 
որ մինչև 2014-2015 թվա կան նե րը բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում կլի նի մինչև 40 տո կոս կր ճա տում, 
ինչ պես հայ տա րար վել է 2010 թվա կա նի Հա մա կող մա նի ծախ սում նե րի հան դե սում: Այս կր ճա տումն ամե-
նա շա տը կազ դի հա մալ սա րան նե րի դա սա վանդ ման հա մար նա խա տես ված բյու ջեի վրա, որը կկր ճատ վի 
մինչև 79 տո կո սը: Պարզ է, որ սա ՄԹ -ո ւմ բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի ապա գա ֆի նան սա վոր ման 
հա մար կու նե նա եր կա րա ժամ կետ հետ ևանք ներ: Ար դեն պարզ է դար ձել, որ պե տա կան ֆի նան սա վոր ման 
կորս տից հե տո առա ջա ցող մեծ ծախ սե րը կծածկ վեն ու սա նող նե րի ան ձնա կան ներդ րում նե րով և հնա րա-
վոր է, որ հա մալ սա րան նե րը կար դան 2010 թվա կա նի հոկ տեմ բե րին Բրաու նի հան դե սում առա ջարկ ված 
առա ջար կու թյուն նե րը: Շոտ լան դիան, որի բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գը տար բեր վում է Միացյալ 
Թա գա վո րու թյան մնա ցած երկր նե րի հա մա կա գե րից, նույն պես ազդ վել է և հայ տա րա րել է 2011 թվա կա-
նին բարձ րա գույն կր թու թյան բյու ջեից ծախ սե րի մո տա վո րա պես 16 տո կոս կր ճա տում: 

Իռ լան դիայում ներ կա յաց վել են 5-ից 10 տո կոս կր ճա տում ներ, օրի նակ՝ 2010 թվա կա նի 9.4 տո կոս 
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կրճատ մա նը նույն տա րում հետ ևեց 5.4 տո կոս կր ճա տու մը: Իրա վի ճակն ավե լի ու ավե լի շատ դառ նում 
է մտա հո գիչ, քա նի որ 2010 թվա կա նին իռ լան դա կան ֆի նան սա կան ոլոր տը պաշտ պա նե լու հա մար ձեռ-
նարկ ված մի ջո ցա ռում ներն ան կաս կած ծանր հետ ևանք ներ կու նե նան բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր-
տում պե տա կան բյու ջեի վրա: Նման չա փի կր ճա տում նե րը նույն պես ներ կա յաց վել են Իս լան դիայում, 
որ տեղ 2011 թվա կա նին սպաս վում է 6-ից 7 տո կոս կր ճա տում, հա մե մա տած 2010 թվա կա նին 5 տո կոս 
կրճատ ման հետ: Էս տո նիայում 2010 թվա կա նին կլի նի 10 տո կոս կր ճա տում (ի հա վե լումն 2009 թվա կա-
նին 7 տո կոս կր ճատ ման), ինչ պես նաև Ռու մի նիայում՝ 10 տո կոս, իսկ Լիտ վայում՝ 8 տո կոս կր ճա տում ներ:

 Մինչև 5 տո կոս կր ճա տում ներ դի տարկ վել են Ար ևե լյան և Հա րա վար ևե լյան Եվ րո պայի բազ մա թիվ 
երկրնե րում, այդ թվում՝ Չե խիայի Հան րա պե տու թյու նում, որ տեղ կլի նի մո տա վո րա պես 2-ից 4 տո կոս 
պե տա կան ֆի նան սա վոր ման կր ճա տում, ինչ պես նաև Խոր վա թիայում, Սեր բիայում և նախ կին Հա րավ-
սլա վա կան Մա կե դո նիայի Հան րա պե տու թյու նում:

 Մինչ այժմ, միայն Սկան դի նա վիայի երկր նե րում չեն հայ տա րար վել որ ևէ ուղ ղա կի կամ փոքր ծախ սեր, 
նե րա ռյալ՝ Նոր վե գիան, Շվե դիան, Ֆին լան դիան և Դա նիան կամ Նի դեր լանդ նե րը, Լե հաս տա նը և Շվեյ-
ցա րիան: Այ նո ւա մե նայ նիվ, այս երկր նե րում բազ մա թիվ հա մալ սա րան ներ հաշ վետ վու թյուն ներ են ներ-
կա յաց նում, նշե լով որ իրենց ֆի նան սա վոր ման կա ռուց վածք նե րում կան անուղ ղա կի ազ դե ցու թյուն ներ: 
Որոշ դեպ քե րում, օրի նակ՝ Նոր վե գիայի և Նի դեր լանդ նե րի դեպ քե րում, թվում է, թե ֆի նան սա կան ճն շում-
նե րը բխում են հատ կա պես ու սա նող նե րի աճող թվից, որի հա մար ծախ սերն ար դեն ազ դում են հա մալ սա-
րան նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյան վրա: Ու սա նող նե րի թվի աճը նաև կա րող է ազ դել հա մալ սա րան-
նե րում ան ցկաց վող տար բեր մի ջո ցա ռում նե րի վրա, եթե աճը չի ար տա ցոլ վում ավե լի մեծ բյու ջե նե րում, 
հա մա պա տաս խա նա բար:

 Շատ երկր նե րում կա ռա վա րու թյուն ներն ան տե սել են ֆի նան սա վո րումն ավե լաց նե լու նախ կին հանձ նա-
ռու թյուն նե րը: 2007 թվա կա նին Հուն գա րիայի կա ռա վա րու թյու նը չե ղյալ հայ տա րա րեց հա մալ սա րան նե-
րի ընդ հա նուր ֆի նան սա վո րումն ավե լաց նե լու պլան նե րը, հա մալ սա րան նե րին թող նե լով 15 տո կոս պա-
կաս ֆի նան սա կան աջակ ցու թյամբ, քան նախ կի նում նա խա տես ված էր: Բել գիայում եր կու հա մայնք ներն 
էլ զե կու ցել են, որ իրենց շր ջա նային կա ռա վա րու թյուն ներն ան տե սել են ֆի նան սա վո րումն ավե լաց նե լու 
իրենց նախ կին պլան նե րը:

 Բել գիայի ֆլե ման դա կան հա մայն քում հա մալ սա րան նե րը փոր ձում են հաղ թա հա րել եռա մյա ֆի նան սա-
վոր ման սա ռե ցու մը, որը փո խա րի նել է նախ կի նում խոս տաց ված մո տա վո րա պես 10 տո կոս ավե լաց մա-
նը: Մինչ դեռ, ֆրան սա խոս հա մայն քը տե սել է, թե ինչ պես 8 տար վա հա մար նա խա տես ված 30 մի լիոն 
եվ րոյի ներդ րու մը եր կա րաց վեց և դար ձավ 15 տար վա հա մար ներդ րում:

 

Ավստ րիայում այժմ չե ղյալ են հայ տա րար վել 2013 թվա կա նից մինչև 2015 թվա կա նը բարձ րա գույն կրթու-
թյան ոլոր տում ծախ սում նե րը 2 տո կո սով բարձ րաց նե լու կա ռա վա րու թյան ծրագ րե րը, քա նի որ բա նակ-
ցու թյուն նե րը հս տա կո րեն ցույց են տվել, որ միև նույն ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար ան խու սա փե լի կլի-
նի բյու ջեի կր ճա տու մը: Սա կայն Իս պա նիայում ներդ րում նե րի հետ կապ ված պլան նե րի բա րե փո խում նե-
րը հիմ նա կա նում ազ դել են հա մալ սա րան նե րի հե տա զո տու թյուն նե րի վրա: 

Այն բա նից հե տո, երբ Ֆրան սիան հայ տա րա րեց «Grand Emprunt» -ի՝ ներ պե տա կան վար կի, մա սին Ֆրան-
սիայում եղել է բարձ րա գույն կր թու թյան ընդ հա նուր ֆի նան սա վոր ման աճ, որը առաջ նային ոլորտ նե րում 
խո շոր ներդր ման մաս է, հատ կա պես դա սա վանդ ման և հե տա զո տու թյուն նե րի ոլորտ նե րում: 2010 թվա-
կա նին բարձ րա գույն կր թու թյան ընդ հա նուր որա կը բա րե լա վե լու և հե տա զո տու թյուն նե րի ոլոր տի զար-
գաց ման հա մար նա խա տես ված էին 11 մի լիարդ եվ րո ար ժո ղու թյամբ և 8 մի լիարդ եվ րո ար ժո ղու թյան 
ներդ րում ներ, հա մապա տաս խա նա բար: Նա խա տես ված էր ևս 8 մի լիարդ եվ րո՝ հա մալ սա րան նե րում 
ստեղ ծե լու գե րա զան ցու թյան կենտ րոն ներ կամ գո յու թյուն ու նե ցող նե րը վե րա կա ռու ցե լու նպա տա կով: 
2011 թվա կա նի հա մար հե ռան կա րը դեռևս դրա կան է, քա նի որ նա խա տես վել է մո տա վո րա պես 4.7 մի-
լիարդ եվ րո ար ժո ղու թյամբ բյու ջեի ավե լա ցում, որով հա մալ սա րան նե րը հիմ նա կա նում ավե լի գրա վիչ 
կդարձ նեն ու սա նող նե րի կա րիերա նե րով զբաղ վող կա դրե րին, աջակ ցու թյուն կտ րա մադր վի հա մալ սա-
րան նե րում բա րե փո խում նե րին, ու սա նող նե րի սո ցիալա կան քա ղա քա կա նու թյու նը և հե տա զո տու թյուն-
նե րի ան ցկաց ման հա մար ավե լաց ված ռե սուրս նե րը: Սա կայն, քա նի որ «Grand Emprunt» -ով նա խա-
տես ված ներդ րում նե րի մի մա սը բաղ կա ցած է կա պի տալ ներդ րում նե րից, սա նշա նա կում է, որ հա մալ-
սա րան նե րի ստա ցած իրա կան գու մար նե րը չա փը կախ ված է ֆի նան սա կան շու կա նե րից և կա րող է և 
զգա լիորեն ավե լի փոքր լի նի:

 Մեկ այլ դեպք, երբ վեր ջին տա րի նե րին մե ծա ցել է բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի հա մար ֆի նան սա-
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վո րու մը Գեր մա նիան է: Չնա յած, որ Գեր մա նիայում բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա վո րու մը մե ծա-
պես տրա մադր վում է Լան դե րի իշ խա նու թյուն նե րի կող մից, սա կայն դաշ նային կա ռա վա րու թյու նը Գեր-
մա նիայի բարձ րա գույն կր թու թյան և հե տա զո տա կան հաս տա տու թյուն նե րի ֆի նան սա կան ան վտան գու-
թյու նը պաշտ պա նե լու նպա տա կով շա րու նա կա բար ավե լաց րել է ներդ րում նե րը: Մինչև 2015 թվա կա նը 
ու սա նող նե րի աճող թվին նպաս տող և նո րոգ ված Բարձ րա գույն կր թու թյան դաշ նագ րով նա խա տես ված 
ներդ րում նե րով կտ րա մա դրվի լրա ցու ցիչ 800 մի լիոն եվ րո: Դաշ նային կա ռա վա րու թյու նը 2012-2015 թթ. 
Գե րա զան ցու թյան գեր մա նա կան նա խա ձեռ նու թյան մի ջո ցով կներդ նի ևս 2.7 մի լիարդ եվ րո, ինչ պես նաև 
մինչև 2015 թվա կա նը Նո րա րա րու թյան և հե տա զո տու թյուն նե րի մա սին պայ մա նագ րով տա րե կան 5 տո-
կոս ավե լաց մամբ կտ րա մադ րի լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րում:

 Պե տա կան աջակ ցու թյամբ դաշ նային իշ խա նու թյուն նե րը հե տա գա տաս տա րի նե րի ըն թաց քում կե րաշ-
խա վո րեն լրա ցու ցիչ ֆի նան սա կան ռե սուրս ներ: Սա մաս է կազ մում Դա սա վանդ ման որա կի բարձ րաց-
ման մա սին պայ մա նագ րին, որին զու գա հեռ Ու սա նող նե րին ֆի նան սա վո րե լու մա սին դաշ նային օրեն քով 
կա ու սա նող նե րին աջակ ցու թյան ներ կայիս մա կար դակ նե րի 2 տո կոս ավե լա ցում: Մյուս կող մից, թվում է, 
թե այս զար գա ցում նե րը նաև կա րող են ազ դել ապա գա յում Գեր մա նիայում բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի-
նան սա վոր ման կա ռուց վա ծքի վրա: Ինչ պես ակն հայտ դար ձավ որոշ Լան դեր ներ ծրագ րում են կր ճա տել 
կամ ար դեն կր ճա տել են 2011 թվա կա նի հա մար բարձ րա գույն կր թու թյան ֆի նան սա վո րու մը, դաշ նային 
ֆի նան սա վոր ման ավե լա ցում ներն ինչ -որ չա փով կմեղ մեն այս կո րուս տը, ինչ պես նաև կփո փո խեն ֆի-
նան սա վոր ման դրույ թում նշ ված Լան դե րի և Դաշ նային իշ խա նու թյուն նե րի միջև հա վա սա րակշ ռու թյու նը: 
Այս դրա կան զար գա ցու մը կա րող է դա դա րեց վել հա մալ սա րան նե րի ան ձնա կազ մե րի վրա ազ դող պե տա-
կան կա ռա վար ման ոլոր տում սպաս վող աշ խա տա վար ձե րի կր ճա տում նե րով:

5.3Ազդեցությունները համակարգային և ինստիտուցիոնալ 
մակարդակներում
Չ նա յած, որ բյու ջե նե րի կր ճա տու մե րի վե րա բե րյալ տվյալ նե րում կա Եվ րո պա յում պե տա կան ֆի նան-
սա վոր ման ներ կայիս դրու թյան մա սին լավ նկա րագ րու թյուն, սա կայն մշ տա դի տարկ մամբ նույն պես ու-
սում նա սիր վել են եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րի վրա ճգ նա ժա մի ավե լի լայն և ավե լի ան նկատ ազ դե-
ցու թյուն նե րը, մաս նա վո րա պես դի տար կե լով հա մալ սա րան նե րի պե տա կան ֆի նան սա վոր ման բնույ թում 
փո փո խու թյուն նե րը և տե ղա շար ժե րը: 

Ե ՀԱ -ի վեր լու ծու թյու նում բա ցա հայտ ված հիմ նա կան ար դյունք նե րից մեկն այն բարդ պատ կերն է, որում 
եր ևում է, թե ինչ պես է նվա զեց ված պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը հատ կաց վել տար բեր հա մալ սա րան նե-
րի առա քե լու թյուն նե րին և որում եր ևում է, որ շատ դեպ քե րում դա սա վանդ ման և հե տա զո տու թյուն նե րի 
վրա հա ճախ ազ դե ցու թյու նը եղել է ան հա վա սար:

Դասավանդմանվրաազդեցություններ

 Մի ջին հաշ վով ազ դե ցու թյուն ներն ավե լի մեծ են եղել դա սա վանդ ման, քան հե տա զո տա կան աշ խա տանք-
նե րի վրա: Սա հատ կա պես նշ վել է Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում, Էս տո նիայում, Լատ վիայում, Հուն գա-
րիայում և Բել գիայի ֆլե ման դա կան հա մայն քում, որ տեղ եղել են դա սա վանդ ման հա մար նա խա տես ված 
բյու ջե նե րում ուղ ղա կի կր ճա տում ներ:

 Ֆի նան սա կան սահ մա նա փա կում նե րի պայ ման նե րում հա մալ սա րան ներ վրա ճն շում կա նաև բարձ րա-
գույն կր թու թյան աճող պա հան ջի տես քով: Ի հա վե լումն ժո ղովր դագ րա կան փո փո խու թյուն նե րին, որոնք 
բե րել են թվի աճին, մեծ պա հան ջը նաև պայ մա նա վոր ված է տն տե սա կան ճգ նա ժա մով, երբ գոր ծազր կու-
թյան բարձ րա ցող չա փե րը ավե լի շատ մարդ կանց մղում է կր թու թյան՝ աշ խա տան քային շու կա յում բարձ-
րաց նե լու մր ցու նա կու թյան մա կար դա կը: Բազ մա թիվ երկր նե րում սրա պատ ճա ռով կր ճատ վեց յու րա քան-
չյուր ու սա նո ղի հա մար ծախ սում նե րը (ա մեն ու սա նո ղի հա մար), եր բեմն նույ նիսկ, երբ հա մալ սա րան ներն 
իրենց բյու ջե նե րում ուղ ղա կի կր ճա տում ներ չեն տե սել: Նման կր ճա տում ներ եղել են Հուն գա րիայում, 
Չե խիայի Հան րա պե տու թյու նում, Կիպ րո սում և Բել գիայի ֆլա ման դա խոս հա մայն քում: 

Ու սա նող նե րի աճող թի վը և նվա զեց ված ծախ սում նե րը մեծ խն դիր են բարձ րա գույն կր թու թյան որա կի 
պահ պան ման առու մով: Հար կա վոր է հա վա սա րակշ ռել պե տա կան բյու ջե նե րը: Հետ ևա բար կա ռա վա րու-
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թյուն նե րի առջև ծա ռա ցած են հա կա սա կան առաջ նա հեր թու թյուն ներ, ինչ պես օրի նակ՝ աճող հա սա նե-
լիու թյու նը65 մի կող մից, իսկ բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գի որա կի պահ պա նու մը՝ մյուս կող մից: 
Բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գի որա կը պահ պա նե լու հա մար Նի դեր լանդ նե րում քն նար կում են 
ու սա նող նե րի տե ղե րի սահ մա նա փա կում նե րի հարցը: Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում նման սահ մա նա-
փա կում դր վեց 2010-2011 թթ. ու սում նա կան տար վա հա մար, սա կայն սա դեռևս կա րող է փոխ վել, քա նի 
որ դեռևս ու ժի մեջ են մտ նում խո շոր կր ճա տում նե րը և հա մա կար գի վե րաձ ևա վո րու մը: Հա կա ռա կը, Իռ-
լան դիան մտա դիր է գոր ծա զուրկ նե րի հա մար վե րաո րա կա վոր ման սխե մա նե րի ֆի նան սա վոր ման մի-
ջո ցով խթա նել բարձ րա գույն կր թու թյուն ստա նա լը: Սխե մայի նպա տակն է ավե լի շատ մարդ կանց տալ 
նոր հմ տու թյուն ներ ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու թյու նը, չնա յած, որ բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի վրա 
սխե մայով նա խա տես ված ազ դե ցու թյու նը կա րող է նվա զեց վել բյու ջե նե րի մեծ կր ճա տում նե րի ազ դե ցու-
թյամբ, որը ճն շում է գոր ծադ րում իռ լան դա կան հա մալ սա րան նե րի վրա: 

Ինս տի տու ցիոնալ մա կար դա կում դա սա վանդ ման նվա զող բյու ջե նե րի ազ դե ցու թյան խո րու թյան նշան-
ներն ար դեն սկ սել են եր ևալ Եվ րո պա յում: Ըստ ապա ցույց նե րի, որոշ հա մալ սա րան նե րում բյու ջե նե րի 
վրա սահ մա նա փա կում ներն ար դեն հա մալ սա րան նե րին ստի պել են դա դա րեց նել առա ջարկ վող ծրագ-
րե րը: Մինչև այժմ ծրագ րեր դա դա րեց վել են Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում, կամ ավե լի փոքր, կամ ասո-
ցիաց ված բա ժին նե րում, ինչ պես օրի նակ՝ Էս տո նիայում կամ Իս պա նիայում: 

Եվ րո պա յում շատ հա մալ սա րան ներ նույն պես միանում են կամ ամ բող ջա կան հա մալ սա րան նե րի, ինչ-
պես օրի նակ՝ Իս լան դիայում, կամ առան ձին բա ժին նե րի և ֆա կուլ տետ նե րի, ինչ պես դի տարկ վել է Լատ-
վիայում և Դա նիայում, որ տեղ ֆի նան սա վոր ման վրա ճն շում նե րը սպառ նում են ավե լի փոքր լեզ ուների 
ուսուցման ստորաբաժանումներին: Ծախ սե րի ար դյու նա վե տու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե լու հա մար 
քն նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րից ևս մեկ օրի նակ է այն, որ ավե լի փոքր տե ղա կան հաս տա տու թյուն նե-
րը կա րող են առա ջար կել ծրագ րեր, որոնց հա մար աս տի ճան նե րը շնորհ վում են ավե լի հե ղի նա կա վոր 
հա մալ սա րան նե րի կող մից: Սա առա ջարկ վել է Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում: Մյուս կող մից, ֆի նան-
սա վոր ման կր ճա տում նե րի սպառ նա լի քը որոշ հա մալ սա րան նե րին, մաս նա վո րա պես՝ շոտ լան դա կան և 
ան գլիական հա մալ սա րան նե րին, մղել է փնտ րել նոր եկամ տի հոս քեր՝ ար տա սահ մա նում գո յու թյուն ու-
նե ցող տա րածք նե րում սկ սե լով կամ ամ րապն դե լով իրենց գոր ծո ղու թյուն նե րը՝ որ պես ավե լի շատ օտա-
րերկ րյա շր ջա նա վարտ նե րի գրա վե լու հա մար ռազ մա վա րու թյան մաս:

Ն վա զեց ված ֆի նան սա վո րու մը նաև որոշ հա մալ սա րան նե րին մղել է նվա զեց նել իրենց կադ րե րի և ղե-
կա վար նե րի թի վը, որը կար ևոր հետ ևանք ներ կու նե նա դա սա վանդ ման կա րո ղու թյուն նե րի վրա: Սա եղել 
է կա՛մ աշ խա տան քի ըն դուն ման սա ռեց մամբ, ինչ պես եղավ Լատ վիայում, Իռ լան դիայում և Իտա լիայում, 
կամ թոշակավորմամբ, որոնց մա սին զե կուց վել է վեր ջին երեք երկր նե րի դեպ քում, ինչ պես նաև Հուն գա-
րիայում և Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում: Սա նաև սպառ նում է Ավստ րիայում շատ դիր քե րին: 

Ի հա վե լումն, եթե հնա րա վոր է եղել, հա մալ սա րան նե րը ստիպ ված են եղել սա ռեց նել աշ խա տա վար ձե-
րը, ինչ պես դա եղավ Էս տո նիայում, կամ նվա զեց րել են իրենց կադ րե րի աշ խա տա վար ձե րը, ինչ պես եղել 
է Հու նաս տա նում, Իռ լան դիայում, Իս պա նիայում, Պոր տու գա լիայում և Լատ վիայում, որ տեղ աշ խա տա-
վար ձե րի կր ճա տում ներն ար վել են ամ բողջ պե տա կան հատ վա ծում: 

Ուսանողների ա վե լի մեծ թիվը և ան ձնա կազ մի կր ճա տում նե րը նույն պես ազ դե ցու թյուն են ու նե ցել հա-
մալ սա րան նե րի աջակց ման են թա կա ռուց վածք նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի վրա: Մաս նա վո րա պես՝ Իռ լան-
դիայում հա մալ սա րան նե րը ստիպ ված են եղել կր ճա տել գրա դա րա նի գոր ծե լու ժա մե րը և ռե սուրս նե րը, 
ինչ պես նաև խորհր դատ վու թյան ժա մե րը և ու սա նող նե րին առա ջարկ վող այլ ծա ռա յու թյուն նե րը: Ավստ-
րիայում և Լե հաս տա նում կր ճատ վել են հա մալ սա րան նե րում սար քա վո րում նե րի և ան շարժ գույ քի վե րա-
նո րո գում նե րի հա մար նա խա տես ված ներդ րում նե րը, իսկ սա նաև ազ դել է հա մալ սա րա նի գոր ծու նեու-
թյան վրա:

Ազդեցությունհետազոտականաշխատանքներիվրա

Ճգ նա ժա մը նաև ազ դել է հա մալ սա րան նե րում հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի վրա: Հե տա զո տա-
կան աշ խա տանք ների վրա ազդեցությունն առավել ներդրվել են այն պի սի երկր նե րում, ինչ պի սիք են՝ 
Նի դեր լանդ նե րը, Իս պա նիան և Ավստ րիան: Նի դեր լանդ նե րի դեպ քում եր ևում է, որ նվա զել են հե տա-

65 Բարձրագույն կրթության ավելացող հասանելիությունը «Եվրոպա 2020» ռազմավարության հատուկ նպատակն 
է: Որպես հինգ հիմնական թիրախներից մեկը, փաստաթղթում առաջարկվում էր, որ երիտասարդ սերնդի 
առնվազն 40 տոկոսը պետք է ունենա մասնագիտական աստիճան: («Եվրոպա 2020. Խելացի, կայուն և 
ներառական աճի համար ռազմավարություն», Հանձաժողովից հաղորդում, 2010 թվականի մարտ) 
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զո տու թյուն նե րի և նո րա րա րու թյուն նե րի հա մար նա խա տես ված ֆի նան սա վո րու մը, չնա յած, որ նախ կի-
նում կար այս մի ջոց նե րի երաշ խա վո րու մը: Իս պա նիայում սա եղել է հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի 
ֆի նան սա վոր ման հայ տա րա րու թյուն նե րի ավե լի դան դաղ տեմ պով, ինչ պես նաև որոշ հե տա զո տա կան 
ծրագ րե րի ֆի նան սա վոր ման կր ճատ մամբ կամ դա դա րեց մամբ: Չնա յած Ավստ րիայում ներ կայիս ժա-
մա նա կա հատ վա ծում հա մալ սա րան նե րի հիմ նա կան ֆի նան սա վոր ման ավե լաց մա նը, կր ճա տում ներն 
ազ դել են Գի տու թյան ավստ րիական հիմ նադ րա մի բյու ջեի վրա: Հիմ նադ րամն այժմ չի ֆի նան սա վո րում 
հա մալ սա րան նե րի անուղ ղա կի ծախ սե րը: Սա մտա հո գիչ ձա խո ղում է Ավստ րիայի հա մալ սա րան նե րում 
հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի կա յուն ֆի նան սա վոր ման զար գաց ման առու մով: Ի հա վե լումն, Ավստ-
րիայի հա մալ սա րան նե րը սպա սում են, որ ֆի նան սա վո րու մը զգա լիորեն կշարժ վի դե պի կի րա ռա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի ոլորտ, որը հա վա նա բար կազ դի այլ հա մալ սա րան նե րում հե տա զո տա կան առա-
քե լու թյուն նե րի վրա, հատ կա պես սո վո րա կան հե տա զո տու թյուն նե րի դեպ քում:

 Հա կա ռակ դրան՝ որոշ երկր ներ հա տուկ հանդես են եկել հե տա զո տու թյուն նե րի հա մար ֆի նան սա վո ր ման 
պաշտպանությամբ, կամ հա տուկ հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի հա մար տրա մադ րել են ավե լի շատ 
գու մար ներ: Նման դեպ քեր նշ վել են Դա նիայում, Իռ լան դիայում, Նոր վե գիայում և Պոր տու գա լիայում, ինչ-
պես նաև այլ երկր նե րի օրի նակ նե րը ցույց են տվել, որ ֆի նան սա վո րումն ավե լի ու ավե լի շատ ուղղ ված 
է հա տուկ խն դիր նե րի լուծ մա նը, որոնք սո վո րա բար հա մա պա տաս խա նում են երկ րի ռազ մա վա րա կան 
առաջ նա հեր թու թյուն նե րին: Նման քա ղա քա կա նու թյուն ներ կա րե լի է դի տար կել Ֆին լան դիայում, Լե հաս-
տա նում և Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում, որ տեղ, վեր ջին դեպ քում, ֆոն դե րը շա րու նա կում են նպաս տել 
«ԳՏՃՄ» առար կա նե րին (գի տու թյուն, տեխ նո լո գիաներ, ճար տա րա գի տու թյուն և մա թե մա տի կա) մաս-
նակ ցու թյու նը: Ավե լի թի րա խային ֆի նան սա վո րման ան ցու մը Եվ րո պայի կա ռա վա րու թյուն նե րին տվել է 
հա մալ սա րան նե րի նկատ մամբ վե րահս կե լու աճող լիազո րու թյու նը, որը կա րող է նվա զեց նել հա մալ սա-
րան նե րի ան կախ լինելը: 

Ա վե լին՝ թվում է, թե ֆի նան սա վո րող մար մին նե րը նաև ավե լի ու ավե լի են դի մում մր ցակ ցային ֆի նան սա-
վոր ման գոր ծիք նե րի օգ նու թյա նը, մի բան, որը ներդ րում ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյան պա կա սով շատ է 
խրա խուս վել, իսկ գոր ծըն թացը արա գաց վել:

Մր ցակ ցային ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը կա րող են ու նե նալ դրա կան հետ ևանք ներ: Օրի նակ՝ դրանք 
կա րող են օգ նել բարձ րաց նելու որա կը և խթա նել ար դյու նա վե տու թյու նը, երբ այդ սխե մա ներն ու շադ-
րու թյամբ են ներ կա յաց վում և հաշ վի առ նե լով ամ բողջ ֆի նան սա վոր ման հա մա կար գի բնույ թը: Մյուս 
կող մից, երբ կա նաև հա մալ սա րա նի նվա զեց ված ֆի նան սա վո րու մը, դրանք կա րող են վտան գել հա-
մալ սա րան նե րի ֆի նան սա կան կա յու նու թյու նը, հատ կա պես, երբ դրա մաշ նորհ նե րով չեն ծածկ վում այն 
մի ջո ցառ ման ամ բող ջա կան ծախ սե րը, որի հա մար ֆի նան սա վո րում է տր վել:

Ն ման մե խա նիզմ նե րով հա մալ սա րան նե րից պա հանջ վում է օգ տա գոր ծել իրենց սե փա կան ռե սուրս նե րը 
կամ այլ կեն սա կան աղ բյուր նե րից ստա նալ լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո րում, իսկ սա բե րում է մի արա տա վոր 
շր ջա նա կի և լայ նաց նում ֆի նան սա վոր ման բա ցը: Դա նիայի օրի նա կով, երբ մի քա նի հա մալ սա րան նե րի 
բլո կային ֆի նան սա վո րու մը փո խա կերպ վեց և դար ձավ մր ցակ ցային դրա մաշ նորհ, առան ձին հա մալ սա-
րան ներ չկա րո ղա ցան վճա րել իրենց դրույ քով աշ խա տող նե րի աշ խա տա վար ձե րը, քա նի որ դրա մաշ-
նորհ նե րը պետք է շա հեին ան հատ գիտ նա կան նե րը և հե տո գու մա րը փո խան ցեին հա մալ սա րա նի ղե կա-
վա րու թյա նը: Մր ցակ ցային ֆի նան սա վոր ման աճն իր հետ նաև բե րում է ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի 
չա փից ավե լի մաս նատ ման սպառ նա լի քը, որը կա րող է ևս մեկ ան գամ վնա սել հա մալ սա րան նե րի կա յու-
նու թյու նը և ինք նա վա րու թյու նը, երբ միաց վում է կի րառ ման և հաշ վետ վու թյուն ներ կա յաց նե լու ժա մա-
նա կա տար գոր ծըն թաց նե րին, ինչ պես ավե լի ման րա մասն նկա րագր ված է «Ե կա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի-
կա ցու մը խո չըն դո տող ֆի նան սա վոր ման եղա նակ ներ» բաժ նում:

Համալսարանիինքնավարությանվրաազդեցություն

 Վերը նկա րագր ված փո փո խու թյուն նե րը հս տա կո րեն ցույց են տա լիս, որ պե տա կան ֆի նան սա վո րու մը ոչ 
միայն նվա զում է, այլ փո փոխ վում է այն բնույ թով և այն ձևով, որով այն տրա մադր վում է հա մալ սա րան-
նե րին: Ինչ պես վեր ևում նկա րագր վեց, մշ տա դի տար կու մը ցույց է տվել, որ պե տա կան ֆի նան սա վո րումն 
ավե լի ու ավե լի շատ տրա մադր վում է ըստ բաշխ ման պայ ման նե րի, կամ դրա հետ լի նում են ավե լի ու 
ավե լի շատ հաշ վետ վո ղա կա նու թյան պա հանջ ներ: Սա պե տա կան մար մին նե րին տվել է հա մալ սա րան-
նե րի նկատ մամբ ավե լի շատ ղե կա վա րե լու լիազո րու թյուն, որը կա րող է ոչար դյու նա վետ ազ դե ցու թյուն 
ու նե նալ, քա նի որ այն կա րող է մե ծա պես նվա զեց նել հա մալ սա րան նե րի ինք նա վա րու թյու նը, ինչ պես 
նաև իրենց սե փա կան մի ջոց նե րը կա ռա վա րե լու կա րո ղու թյու նը:
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Ն ման զար գա ցում նե րը մտա հո գիչ են, քա նի որ կա րող են խո չըն դո տել ճգ նա ժա մից հա ջո ղու թյամբ դուրս 
գա լու հա մալ սա րա ննե րի կա րո ղու թյու նը: Եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րի վրա ճգ նա ժա մի ազ դե ցու-
թյան մշ տա դի տար կու մը հս տա կո րեն ցույց է տվել, որ շա րու նա կա կան տն տե սա կան իրա վի ճա կին ար-
դյու նա վե տո րեն պա տաս խան տա լու հա մալ սա րան նե րի կա րո ղու թյու նը մե ծա պես կախ ված է եղել հա-
մալ սա րան նե րի ինս տի տու ցիոնալ և հատ կա պես ֆի նան սա կան ինք նա վա րու թյան վրա: Այս իմաս տով 
ինք նա վա րու թյու նը դիտ վում է որ պես ճգ նա ժա մից հա ջո ղու թյամբ դուրս գա լու նա խադ րյալ, հա մալ սա-
րան նե րին տա լով ռազ մա վա րու թյամբ իրենց մի ջոց նե րը բաշ խե լու ազա տու թյու նը, ինչ պես նաև պաշտ-
պա նե լու այն տա րածք նե րը, որոնք կար ևոր են՝ իրենց առա քե լու թյուն նե րը կա տա րե լու հա մար:

5.4Մասնավոր ֆինանսավորում
Մշ տա դի տարկ ման ժա մա նակ նաև հա վաք վել են հա մալ սա րան նե րի մաս նա վոր ֆի նան սա վոր ման աղ-
բյուր նե րի վրա տն տե սա կան ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյուն նե րի վե րա բե րյալ որոշ ապա ցույց ներ: Ինչ պես 
փաստ վել է այս հաշ վետ վու թյու նում, ավե լի ու ավե լի կար ևոր են դառ նում եկամ տի մաս նա վոր աղ բյուր-
նե րը, որոնք հա մալ սա րան նե րին օգ նում են դի վեր սի ֆի կաց նե լու իրենց եկամ տի հոս քե րը և նպաս տել 
իրենց ընդ հա նուր ֆի նան սա կան կա յու նու թյա նը: Շատ ձևե րով տն տե սա կան ճգ նա ժա մի պատ ճա ռով 
ավե լա ցել է լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման աղ բյուր նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը, ավե լի պարզ դարձ նե լով, 
որ հա մալ սա րան նե րի և բարձ րա գույն կր թու թյան հա մա կար գե րի զար գաց ման վե րա բե րյալ կա յուն ռազ-
մա վա րու թյուն նե րի մշակ ման գոր ծում կար ևոր դեր կխա ղան եկամ տի մաս նա վոր աղ բյուր նե րը:

 Բազ մա թիվ երկր նե րում ճգ նա ժա մը խթա նել և ակ տի վաց րել է ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե-
րից եկող մաս նա վոր աղ բյուր նե րի մա սին հան րային քն նար կում նե րը: Այս քն նար կում նե րի կի զա կե տում 
լի նում են ուս ման վար ձե րի սահմանումը կամ ավե լա ցու մը, որը հա մալ սա րան նե րին կօգ նի նվա զեց նել 
տնտե սա կան ճգ նա ժա մի պատ ճա ռով լայ նա ցած ֆի նան սա վոր ման բա ցը: Չնա յած դի մադ րու թյա նը, ըստ 
որի սա որոշ երկր նե րում խն դիր է եղել, մաս նա վո րա պես այն ու սա նող նե րի և այ լոց կող մից, ով քեր փաս-
տում են, որ բարձ րա գույն կր թու թյու նը պետք է մնա որ պես հան րային ար ժեք, այժմ պարզ է, որ փո փո-
խու թյուն ներ են տե ղի ու նե նում: Նույ նիսկ Շվե դիայի և Ֆին լան դիայի նման երկր նե րում, որ տեղ հա սա-
րա կու թյու նը և քա ղա քա գետ նե րը հա մա ձայն էին, որ բարձ րա գույն կր թու թյու նը պետք է բա ցա ռա պես 
ֆի նան սա վոր վի պե տու թյան կող մից, հա մալ սա րան ներն այժմ սկ սել են ներ կա յաց նել օտա րերկ րյա ու-
սա նող նե րի հա մար ուս ման վար ձե րի հար ցը (տե՛ս Մաս նա վոր ֆի նան սա վոր ման հատ վա ծը):

 Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում, որ տեղ ար դեն որոշ ժա մա նակ է, ինչ գանձ վում են ուս ման վար ձե րը, կա-
ռա վա րու թյունն առա ջար կել է գրե թե երեք ան գամ բարձ րաց նել ուս ման վար ձե րը՝ մինչև 9 հա զար բրի-
տա նա կան ֆունտ: Չնա յած, որ առա ջարկ վում է, որ հա մալ սա րան նե րը չպետք է ավե լի քան 6 հա զար 
բրի տա նա կան ֆունտ գան ձեն, սա կայն նրանց թույլ կտր վի առա վե լա գույն գու մա րը գան ձել բա ցա ռիկ 
դեպ քե րում, պայ մա նով, որ նրանք ապա հո վեն ավե լի աղ քատ ըն տա նիք նե րի բա կա լավր նե րին ֆի նան-
սա վո րում տրա մադ րե լու մե խա նիզմ նե րը: 

Ա պա հո վե լ, որ վար ձե րի բարձ րա ցու մը չազ դի պա հան ջի վրա և մարդ կանց չհու սա հա տեցնի բարձ րա-
գույն կր թու թյուն ստա նա լու հար ցում, առա ջարկ նե րում նա խա տես վում է ստեղ ծել հա մա կող մա նի վար կի 
և սուբ սի դիայի համա կարգ, որով ուս ման վար ձը հա մալ սա րան նե րին տե ղում կվ ճա րեին ու սա նող նե րը: 
Այս մե խա նիզ մով նրանց նաև թույլ կտր վի նո րից վճա րել ուս ման ծախ սե րը և հա վա նա բար ապ րե լու հա-
մար ծախ սե րը, հենց, որ նրանց վաս տա կած գու մա րը բա վա կա նին բարձր լի նի:

 Մաս նա վոր ֆի նանս ավոր ման այլ տե սակ նե րի վրա ճգ նա ժա մի ազ դե ցու թյունն այդ քան էլ պարզ չէ, քա նի 
որ տե ղե կու թյուն ներն ավե լի բարդ են և ավե լի դժ վար է հա վա քել և վեր լու ծել այդ տե ղե կու թյուն նե րը: 
Չնա յած, որ վեր լու ծու թյու նում սկզ բում չէր եր ևում հա մալ սա րան նե րի և ար դյու նա բե րական ձեռնարկու-
թյուն նե րի միջև հա մա տեղ ծրագ րե րի վրա ուղ ղա կի ազ դե ցու թյու նը, սա կայն Ավստ րիայի, Բել գիայի, 
Ֆին լան դիայի, Գեր մա նիայի, Նոր վե գիայի և Շվեյց ա րիայի հա մալ սա րան նե րից ստաց ված հաշ վետ վու-
թյուն նե րում կան այս տե սա կի նոր ծրագ րեր սկ սե լու հետ կապ ված դժ վա րու թյուն ներ: Նմա նա պես, Պոր-
տու գա լիայի, Նի դեր լանդ նե րի և Միացյալ Թա գա վո րու թյան հա մալ սա րան նե րը զե կու ցել են առան ձին 
դեպ քեր, որոն ցում դա դա րեց վել են ըն կե րու թյուն նե րի գոր ծըն կեր նե րի հետ իրա կա նաց վող հա մա տեղ 
ծրագ րե րը:

 Մար դա սի րա կան և այլ հիմ նադ րամ նե րից հա վաք ված հաշ վետ վու թյուն նե րում եր ևում է, որ այդ հիմ նադ-
րամ նե րի ֆի նան սա վոր ման բա զան նույն պես ազդ վել է ճգ նա ժա մից, որն իր ազ դե ցու թյունն է ու նե ցել այդ 
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հիմ նադ րամ նե րի նվի րատ վու թյուն ներ անե լու կա րո ղու թյան վրա: Կիպ րո սի, Ֆին լան դիայի, Պոր տու գա-
լիայի և Նի դեր լանդ նե րի հա մալ սա րան նե րը նշել են, որ գրանցվել է մար դա սի րա կան ֆի նան սա վո րու մից 
ստաց վող եկամ տի պա կաս: Դրան զու գա հեռ, այլ երկր նե րում նույն պես քիչ են եղել շր ջա նա վարտ նե րի 
նվի րատ վու թյուն նե րից և դրա մա հա վաք նե րից եկող մաս նա վոր եկամ տի նվա զում: Միացյալ Թա գա վո-
րու թյու նում, ըստ որոշ հաշ վարկ նե րի66, դրանք ըն կել են մեկ հին գե րոր դով:

Չ նա յած, որ հա մալ սա րան նե րը մի ջոց ներ են ձեռ նար կել՝ առա ջի կա տա րի նե րին այս աղ բյուր նե րից եկող 
նվա զեց ված եկա մուտ նե րի ազ դե ցու թյու նը չեզոքացնելու նպա տա կով, սա կայն սա հա մալ սա րան նե րի 
բյու ջե նե րի վրա կու նե նա եր կա րաձգ վող ազ դե ցու թյուն և կա րող է ազ դել ապա գա յում եկամ տի հոս քե րը 
դի վեր սի ֆի կաց նե լու իրենց կա րո ղու թյան վրա:

66 Շեփհըրդ Ջ. «Հետընթացի մեջ գտնվող համալսարանների համար նվիրատվություններ», guardian.co.uk, 2010 
թվականի մայիսի 26:
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6.ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
l	 ԵՀ ԴԵՀ ծրագ րով փորձ է ար վել « քար տե զագ րել» եվ րո պա կան հա մալ սա րան նե րում եկա մուտ նե րի 

դի վեր սի ֆի կաց ման իրա վի ճա կը: Ծրագ րում ու սում նա սիր վել են եկա մուտ նե րի հա ջող դի վեր սի ֆի-
կաց ման ըն թաց քը խո չըն դո տող ար տա քին և ներ քին գոր ծոն նե րը և սահ ման ել հա մալ սա րան նե րի մի-
ջա վայ րային պայ ման նե րի և այդ դաշ տում ռազ մա վա րա կան մո տե ցում ցու ցա բե րե լու կա րո ղու թյան 
բա րե լավ ման հա մար լա վա գույն և փո խա ռե լի մե թոդ նե րը: Իս կա պես, եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կա-
ցու մը հան դի սա նում է ֆի նան սա կան կա յու նու թյան ձեռք բեր ման մե խա նիզմ նե րից մե կը, որն ինք նին 
մի ջոց չհան դի սա նա լով, հա մալ սա րան նե րին թույլ է տա լիս ներդ րում ներ կա տա րել իրենց հե տա գա 
կր թա կան և գի տա հե տա զո տա կան գոր ծու նեու թյան մեջ: Միայն ֆի նան սա պես կա յուն հա մալ սա րանն 
ի վի ճա կի կլի նի կա տա րել իր ակա դե միական առա քե լու թյու նը և ապա գա յում հա սա րա կու թյան մեջ 
ավե լի մեծ դեր խա ղալ:

l	 Չ նա յած Եվ րո պա յում գո յու թյուն ու նեցող բազ մա զա նու թյունանը, բարձ րա գույն կր թու թյան բո լոր 
հա մա կար գե րի առջև ծա ռա ցած է կա յուն ֆի նան սա վոր ման մո դել ներ նա խագ ծե լու մար տա հրա վե ր: 
Զանգ վա ծայ նաց ման ան նա խա դեպ եր ևույ թը շատ շա հա վետ էր եվ րո պա կան հա սա րա կու թյան հա-
մար, սա կայն դա ևս մեկ պատ ճառ է ոլոր տում աճող ծախ սե րի հա մար: Ի թիվս այլ գոր ծոն նե րի՝ այս 
գոր ծո նը ֆի նան սա վոր ման բա զան պահ պա նե լու հա մար դր դել է եկամ տի նոր աղ բյուր նե րի և ար-
դյու նա վե տու թյան մի ջո ցա ռում նե րի որո նում նե րի: Ստանձ նե լով այս աշ խա տանք նե րի կա տա րու մը, 
հա մալ սա րան նե րը գի տակ ցել են նոր մաս նա գի տա կան կա ռա վար ման և եր բեմն կա ռա վար ման կա-
ռույց նե րում փո փո խու թյուն նե րի ան հրա ժեշ տու թյու նը:

l	 Չ նա յած, որ կա մաս նա վոր աղ բյուր նե րից հա վաք ված համակողմանի ֆի նան սա վո րումն ավե լաց նե-
լու նե րուժ, սա կայն ու սում նա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ դրանք չեն կա րող փո խա րի նել բա վա րար 
չա փով պե տա կան ֆի նան սա վոր մա նը, թե՝ եր կա րա ժամ կետ և թե՝ կար ճա ժամ կետ ժա մա նա կա հատ-
ված նե րում: Դրանք շր ջա նա կի առու մով մնում են սահ մա նա փակ, իսկ դրանց աճի հա մար հա ճախ 
պա հանջվում են կար ևոր ներդ րում ներ: Պարզ դար ձավ նաև, որ բո լոր հա մալ սա րան ներն ու նեն նոր 
եկամ տի աղ բյուր ներ բա ցա հայ տե լու միև նույն նե րու ժը, իսկ դա պետք է հաշ վի առ նել: Ի թիվս հնա-
րա վոր մաս նա վոր աղ բյուր նե րի, ու սա նող նե րի ֆի նան սա կան ներդ րում նե րով հնա րա վոր է հա մա կար-
գում ներդ նել կար ևոր ռե սուրս ներ: Սա կայն այս հա տուկ աղ բյու րի առ կա յու թյու նը մե ծա պես կախ ված 
է յու րա քան չյուր հա մա կար գում բարձ րա գույն կր թու թյան հա մար ընտր ված ֆի նան սա վոր ման մո դե-
լից, իսկ Եվ րո պա յում կան ուս ման վար ձե րի հետ կապ ված տար բեր մո տե ցում ներ: Այ նո ւա մե նայ նիվ, 
տն տե սա կան ան կու մը նպաս տել է մի շարք երկր նե րում այս աղ բյու րի ներ կա յաց ման կամ դրա ավե-
լաց ման վե րա բե րյալ քն նար կում նե րի սր մա նը: 

l	 Ու սում նա սի րու թյու նը ցույց տվեց, որ Եվ րո պայի շատ հա մալ սա րան ներ ար դեն ինչ -որ չա փով դի վեր-
սի ֆի կաց րել են իրենց եկա մուտ նե րը: Հա վաք ված տվյալ նե րը ցույց տվեց, որ բիզ նես ոլոր տի հետ 
կնք ված պայ մա նագ րե րի կամ մար դա սի րա կան ֆի նան սա վոր ման նման լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վոր ման 
աղ բյուր նե րը ներ կա յաց նում են տվյալ հա մալ սա րա նի եկամ տային կա ռուց ված քի ավե լի բարձր տո-
կոս, քան ընդ հան րա պես են թադր վում է: Չնա յած, որ դի վեր սի ֆի կաց ման չա փը խիստ տար բեր է մեկ 
հա մալ սա րա նից մյու սը, սա կայն կա ապա ցույց, որ որոշ երկր նե րի հա մար եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի-
կա ցումն ար տո նու թյուն չէ:

l	  Այնուհանդերձ իրավական կարգավորման այն շրջանակը, որում գոր ծում են հա մալ սա րան նե րը, չու-
նի եկա մուտ նե րը դի վեր սի ֆի կաց նե լու իրենց կա րո ղու թյան վրա կար ևոր ազ դե ցու թյուն:

l	  Պարզ եր ևում է, որ պե տա կան մար մին նե րը կար ևոր դեր են խա ղում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց-
ման գոր ծում, ապա հո վե լով ճիշտ պայ ման նե րը, վե րաց նե լով խո չըն դոտ նե րը և սահ մա նե լով խթան-
նե րը: Այս հա մա տեքս տում մեկ քայլ առաջ է հա մար վում հա մալ սա րան նե րին ընդ լայն ված ինք նա վա-
րու թյան շնոր հու մը: Ար դյունք նե րը ցույց են տա լիս, որ դի վեր սի ֆի կա ցու մը հատ կա պես խթա նում է 
ֆի նան սա կան և կադ րե րի ինք նա վա րու թյու նը: Լրա ցու ցիչ ֆի նաս նա վոր ման հոս քեր ստեղ ծե լու կա-
րո ղու թյուն ու նե նա լու հա մար հա մալ սա րան նե րից պա հանջ վում է ու նե նալ ճկու նու թյուն և ինք նա վա-
րու թյուն՝ կա ռա վա րե լու իրենց կազ մա կեր պա կան կա ռուց ված քը, ինչ պես նաև իրենց ֆի նանս նե րը և 
ան ձնա կազ մե րը:

  Սա կայն սա միայն ստեղ ծում է հիմք, որի վրա պե տա կան մար մին նե րը պետք է տրա մադ րեն լրա ցու-
ցիչ աջակ ցու թյուն:
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l	  Պե տա կան մար մին նե րը և այլ ֆի նան սա վո րող ներ կա րող են հա մալ սա րան նե րում աջակ ցել եկա մուտ-
նե րի հե տա գա դի վեր սի ֆի կա ցո մը, հաս տա տե լով իրենց ֆի նան սա վոր ման ծրագ րե րի պայ ման նե րը 
և պա հանջ նե րը: Այս ու սում նա սի րու թյու նը հաս տա տեց, որ կա նոն նե րի չա փից ավե լի բար դու թյու նը 
և հաշ վետ վու թյուն տա լու պար տա վո րու թյուն նե րը հա մալ սա րան նե րին շե ղում են իրենց ֆի նան սա-
վոր ման հոս քե րի դի վեր սի ֆի կա ցու մից: Բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու թյուն նե րի հա մար 
մաս նա վո րա պես ոչ շա հա վետ ֆի նան սա վոր ման եղա նակ նե րից են հա մա ֆի նան սա վոր ման մե խա-
նիզմ նե րը, որոնք սպառ նում են հա մալ սա րան նե րի եր կա րա ժամ կետ ֆի նան սա կան կա յու նու թյա նը: 
Պե տա կան մար մին նե րը պետք է օրի նակ ծա ռայեն և մի ջո ցա ռում նե րը ֆի նան սա վո րեն ամ բող ջա կան 
ծախ սե րի հի ման վրա, զերծ մնա լով ֆի նան սա վոր ման բացն ընդ լայ նե լուց. բաց, որն աճում է և հան-
դի սա նում է Եվ րո պայի հա մալ սա րան նե րի հա մար թե րագ նա հատ ված խն դիր:

l	  Վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ բազ մա թիվ երկր նե րում դեռևս սահ մա նա փակ թվով են խթան նե րը և 
աջակց ման մե խա նիզմ նե րը: Օրի նակ՝ հա մա պա տաս խա նեց ված ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րով կա-
րե լի է ստեղ ծել հա մալ սա րան նե րի կող մից եկա մուտ ներ ստա նա լու հա մար շա հա վետ մի ջա վայ րեր, 
և դրանք հա ջո ղու թյամբ նպաս տել են բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տում մաս նա վոր ներդ րում նե-
րի աճին: Պե տա կան մար մին նե րի կող մից սահ ման ված ֆի նան սա վոր ման խթան նե րը նաև պետք է 
ար տա ցո լեն հա մալ սա րան նե րի բազ մա զան առա քե լու թյուն նե րը և պրո ֆիլ նե րը, չկենտ րո նա նա լով 
միայն հե տա զո տա կան աշ խա տանք նե րի պարգ ևատր ման վրա: 

l	 Այս հա մա տեքս տում հա տուկ կար ևո րու թյուն է տր վում ղե կա վար ման և կա ռա վար ման մաս նա գի-
տաց մա նը: Նայե լով այ սօր վա և վաղ վա մար տահ րա վեր նե րին՝ հա մալ սա րան նե րի ղե կա վար նե րից և 
կա ռա վա րիչ նե րից պա հանջ վում է ձեռք բե րել նոր հմ տու թյուն ներ: Գոր ծառ նա կան մա կար դա կում սա 
նաև պա հան ջում է նոր կադ րե րի պրո ֆիլ նե րի ին տեգ րու մը, մաս նա վո րա պես՝ հե տա զո տու թյուն նե րի 
կա ռա վար ման, դրա մա հա վաք նե րի, մարդ կային ռե սուրս նե րի, հա ղոր դակ ցու թյան և ֆի նան սա կան 
կա ռա վար ման ոլորտ նե րում: Ներ պե տա կան և եվ րո պա կան ֆի նան սա վո րող նե րը պետք է առա վել 
ջան քեր ներդ նեն՝ հա մալ սա րան նե րին օգ նե լու մշա կել այս նպա տա կով պատ շաճ վե րա պատ րաստ-
ման ծրագ րեր:

l	  Հա մալ սա րան ներն ու նեն իրենց ֆի նան սա վոր ման բա զան դի վեր սի ֆի կաց նե լու շր ջա նա կը: Իրենց 
հա մար նա խադ րյալ է հարս տաց նել իրենց գի տե լիք նե րը և կա րո ղա նալ վե րահս կել իրենց ռեալ ծախ-
սե րը, կի րա ռե լով որո շում ներ կա յաց նե լու և իրենց մի ջո ցա ռում նե րի հա մար ավե լի լավ գներ սահ-
մա նե լու հա մար ծախ սե րի ամ բող ջա կան հաշ վարկ ման հա մա կար գը, միաժա մա նակ բա ցա հայ տե լով 
իրենց խրո նի կա կան թե րի ֆի նան սա վոր ման չա փը և ու սում նա սի րե լով ար դյու նա վե տու թյան մի ջո ցա-
ռում նե րի կի րառ ման ու ղի նե րը:

l	 Տն տե սա կան ճգ նա ժամն ու նե ցել և շա րու նա կում է ու նե նալ Եվ րո պա յում բարձ րա գույն կր թու թյան 
հա մա կար գե րի վրա ազ դե ցու թյուն:

  Շատ կա ռա վա րու թյուն ներ կանգ նել են սա կավ ներդ րում ներ կա տա րե լու հնա րա վո րու թյուն նե րի 
խնդ րի առջև, իսկ դա որոշ դեպ քե րում բե րել է բարձ րա գույն կր թու թյան ներ կայիս ֆի նան սա վոր ման 
մո դել նե րի կա յու նու թյան մա սին մեծ քն նար կում նե րի: Եվ րո պա յում քա ղա քա կա նու թյան և պատ մու-
թյան բազ մա զա նու թյու նը են թադ րում է, որ ստաց վող ար դյունք նե րը հա ման ման չեն լի նի՝ տե ղիք տա-
լով տա րաբ նույթ հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն նե րի: 

l	 Այս հար ցի ար դիակա նու թյամբ և խո րա թա փան ցու թյամբ է պայմանավորված Եվ րո պա յում բարձ րա-
գույն կր թու թյան ոլոր տում առա ջի կա բա րե փո խում նե րի հիմ նա կան առանձ նա հատ կու թյու նները: Այս 
մար տահ րա վեր նե րին դի մա կայե լու հա մար բո լոր դե րա կա տար նե րը, կա ռա վա րու թյուն նե րը, ինչ պես 
նաև ներ պե տա կան, տա րա ծաշր ջա նային ու եվ րո պա կան ֆի նան սա վո րող նե րը և հա մալ սա րան նե րը 
պետք է կա րո ղա նան իրենց դե րե րը ստանձ նել՝ հար թե լու դե պի ֆի նան սա պես կա յուն հա մալ սա րան-
ներ տա նող ճա նա պար հը: 
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7.ԱՌԱՋԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

7.1Համալսարաններ

Սեփականինստիտուցիոնալռազմավարությանմեջինտեգրելեկամուտներիդիվերսիֆիկացումը.

l	 Կի րա ռել դի վեր սի ֆի կաց ման ակ տիվ մո տե ցում ներ և բա ցա հայ տել հնա րա վո րու թյուն նե րը,

l	 Ամ բողջ հաս տա տու թյու նում նե րա ռել ավե լի մեծ արդյունքներ նախատեսող գոր ծակ ցու թյուն նե րը,

l	 Գի տա կան հա մայն քին ներգ րա վել դի վեր սի ֆի կաց ման վե րա բե րյալ ռազ մա վա րու թյու նում և դրա 
հետ կապ ված գոր ծո ղու թյուն նե րում:

Ներդրումներկատարելմարդկայինռեսուրսներում.

l	 Ներդ րում ներ կա տա րել ինս տի տու ցիոնալ մարդ կային կա պի տա լում՝ կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց նե-
լու և իրա վա սու թյուն ներն ավե լաց նե լու՝ հե տա գա յում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման մեջ ներգ-
րավ վե լու հա մար,

l	 Հաս տա տել և զար գաց նել հզոր ղե կա վա րու թյուն և կա ռա վա րում:

Խրախուսելֆակուլտետներինևանձնակազմերին՝ակտիվորենմասնակցելուեկամուտներիդի-
վերսիֆիկացմանգործընթացին.

l	 Մե ծաց նել հա մալ սա րան նե րի չբա ցա հայտ ված նե րու ժի օգ տա գոր ծու մը,

l	 Նա խագ ծել մի ջոց նե րի բաշխ ման մո դել ներ, որոնք խթան կհան դի սա նան ֆա կուլ տե տի, բաժ նի մա-
կար դակ նե րում եկա մուտ նե րի դի վեր սի ֆի կաց ման հա մար (կա տա րո ղա կա նի մա սին հա մա ձայ նագ-
րեր, զար գաց ման ծրագ րեր),

l	 Կի րա ռել խթան ներ, որոնք նպաս տում են ռազ մա վա րու թյան նկատ մամբ գի տա կան շր ջա նակ նե րի 
հանձ նա ռու թյու նը:

Հմտորենփոխհամագործակցել, կազմել շահագրգիռ կողմերի մասնագիտական կառավարման
մարմին.

l	 Ստեղ ծել շա հագռ գիր կող մե րի պրո ֆե սիոնալ կա ռա վար ման մար մին (հա մալ սա րա նի շուրջ «բ րեն-
դի» ստեղ ծում),

l	 Բարձ րաց նել իրա զեկ վա ծու թյունն այն գա ղա փա րի շուրջ, որ հա մալ սա րանն ար տա քին շա հագր գիռ 
կող մե րի հա մար ստեղ ծում է ար ժեք և սահ մա նել տե ղա կան և տա րա ծաշր ջա նային գոր ծըն կեր նե րի 
հետ փո խա դարձ շա հե րի շր ջա նակ նե րը:

7.2Պետական մարմիններ

Ներդրումներ՝բարձրագույնկրթությանոլորտում.

l	 Տրա մադ րել բա վա րար և վս տա հե լի պե տա կան ֆի նան սա վո րում և ապա հո վել, որ լրա ցու ցիչ ֆի նան-
սա վո րու մը չփո խա րի նի պե տա կան ֆի նան սա վոր մա նը,

l	 Նպա տակ դնել բարձ րա գույն կր թու թյան մեջ ներդ րում ներ կա տա րել ՀՆԱ -ի տո կո սի չա փով,

l	 Ներդ րում ներ կա տա րել՝ ան ցկաց նե լու բար ձա գույն կր թու թյան ոլոր տի ղե կա վար նե րի և կա ռա վա րիչ-
նե րի հա մար նա խա տես ված ղե կա վար ման զար գաց ման դա սըն թաց ներ:
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Ճիշտձևովներկայացնելգործունեությանմիջավայրիպայմանները.

l	  Մե ծաց նել հա մալ սա րան նե րի ինք նա վա րու թյու նը, հատ կա պես ֆի նան սա կան ոլորտում, մարդ կային 
ռե սուրս նե րի կա ռա վար ման, ինչ պես նաև կա ռա վար ման կա ռույց ներ նա խագ ծե լու կա րո ղու թյան 
առում նե րով,

l	 Հաս տա տել ֆի նան սա վոր ման խթան նե րի հա մա կարգ՝ մաս նա վոր հատ վա ծից հա մա գոր ծակ ցու թյան 
մեջ ներգ րա վե լու և խրա խու սե լու նվի րատ վու թյուն նե րը, ինչ պես օրի նակ՝ հա մա խա տաս խա նեց ված 
ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րը:

Ինտեգրելևպարզեցնելֆինանսավորմանկանոնները.

l	Պար զեց նել ֆի նա նսա վոր ման կա նոն նե րը` ծախ սե րը կր ճա տե լու նպա տա կով,

l	 Ռա ցիոնա լաց նել իրա վա սու թյան պայ ման նե րը և պա տաս խա նատ վու թյան պա հանջ նե րը` հա մալ սա-
րան նե րի վար չա րա րա կան բե ռը թեթ ևաց նե լու նպա տա կով,

l	 Նվա զեց նել հա մա ֆի նան սա վոր ման պա հանջ նե րը և փո խա րի նել ամ բող ջա կան ծախ սե րի վրա հիմն-
ված ֆի նան սա վո րու մով, որ տեղ հնա րա վոր է:

7.3Եվրոպական համալսարաններ

Ակտիվացնելպարզեցմաննուղղվածջանքերը.

l	 Ի րա կա նաց նել ֆի նան սա վոր ման սխե մա նե րի պար զեց մա նը նպաս տող մի ջո ցա ռում ներ,

l	 Մե ծաց նել կա ռուց ված քային ֆոն դե րի գրավ չու թյու նը:

ՆերդնելԵվրոպայումբարձրագույնկրթությանոլորտում.

l	 Կա նո նա կար գել ըն դու նե լու թյան պայ ման նե րը և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան պա հանջ նե րը՝ հա մալ սա-
րան նե րի վար չա րա րա կան բե ռը թեթ ևաց նե լու նպա տա կով,

l	 Ստեղ ծել ֆի նա նսա վոր ման մե խա նիզմ ներ` բարձ րա գույն կր թու թյան ոլոր տի ղե կա վար նե րի և մարդ-
կային ռե սուրս նե րի զար գաց ման նպա տա կով:

7.4Բոլոր ֆինանսավորողներ
l	 Գործողություններձեռնարկելընդունելությանպայմաններըևհաշվետվողականությանպա-

հանջներըկանոնակարգելուուղղությամբ`համալսարաններիվարչարարականբեռըթեթևաց-
նելունպատակով:
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ՀԱՎԵԼՎԱԾ ՆԵՐԴՐՈՒՄՆԵՐ

1.Ղեկավարող կոմիտե և ԵՀԱ աշխատակազմ

Ղեկավարողկոմիտեիանդամներ՝

l	 ԴեյվիդԲասսի

 Ի տա լիա, Տրեն տոյի հա մալ սա րա նի ռեկ տոր

l	 ԼուիզաԿոնսոլինի

 Ի տա լիա, Բո լո նիայի հա մալ սա րա նի տե ղե կատ վու թյան կենտ րո նա կան ծա ռա յու թյան տնօ րեն (մինչև 
2010 թվա կա նի օգոս տո սը)

l	 ՋիովաննաՖիլիպպինի

 Ի տա լիա, Բո լո նիայի հա մալ սա րա նի ար տա քին կա պե րի բաժ նի ղե կա վար (2010 թվա կա նի օգոս տոս ի 
դրու թյամբ)

l	 ԻանՔրեյ

  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Լոն դո նի Թա գա վո րա կան քո լե ջի վար չա րա րու թյան գծով ղե կա վար և քո-
լե ջի քար տու ղար

l	 ԴիեթմարԷրթման

  Գեր մա նիա, Վիետ նա մա գեր մա նա կան հա մալ սա րան-կոն սոր ցիու մի (ՎԳՀ) փոխ նա խա գահ և վար չա-
կան հար ցե րով բաժ նի ղե կա վար

l	 ՓեթրՖիալա

  Չե խիայի Հա նրա պե տու թյուն, Մա սա րի կի հա մալ սա րա նի ռեկ տոր (ներ կա յաց ված ԵՏԿՀ ծրագ րի 
տնօ րե նի տե ղա կալ Օնդ րեյ Հրա դի լի կող մից)

l	 ԳուստաուՖոլչ

 Իս պա նիա, Բար սե լո նայի ինք նա վար հա մալ սա րա նի հիմ նադ րա մի գլ խա վոր տնօ րեն

l	 Հանս-ՈւլրիխՔըպպեր

  Գեր մա նիա, Բա վա րիայի բարձ րա գույն կր թու թյան, հե տա զո տու թյան և պլա նա վոր ման պե տա կան 
ինս տի տու տի ղե կա վար

l	 ՏատյանաՎոլկովա

  Լատ վիա, Գոր ծա րա րու թյան և ֆի նանս նե րի բարձ րա գույն դպ րո ցի ռեկ տոր 

ԵՀԱաշխատակազմ

l	 ԹոմասԷստերման

  Կա ռա վար ման, ինք նա վա րու թյան և ֆի նան սա վոր ման ստո րա բա ժան ման ղե կա վար

l	 ԷնորաԲեննետոտՊրուվոտ

 Կա ռա վար ման, ինք նա վա րու թյան և ֆի նան սա վոր ման բաժ նի ծրագ րի պա տաս խա նա տու
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2.Մասնակից  
հաստատություններ

ա.Առցանց հարցաթերթիկ (2009 
թվականի մայիսից սեպտեմբեր)

• Ավստ րիա, Գրա ցի ան վան Երաժշ տու թյան և 
դրա մա տիկ ար վեստ նե րի հա մալ սա րան

•  Բել գիա, Բրյու սե լի Վրի ջի ան վան հա մալ սա րան-
ՎՀԲ

•  Բել գիա, Մոնս-Հայ նաոյի ան վան հա մալ սա րան

•  Բել գիա, Գեն տի հա մալ սա րան

•  Խոր վա թիա, Ռի ջե կայի հա մալ սա րան

•  Չե խիայի Հան րա պե տու թյուն, Մա սա րի կի հա-
մալ սա րան

•  Չե խիայի Հան րա պե տու թյուն, Պրա հայի բան-
կային գոր ծե րի քո լեջ

•  Չե խիայի Հան րա պե տու թյուն, Օլո մոուչ, Պա-
լաս կիի ան վան հա մալ սա րան

•  Չե խիայի Հան րա պե տու թյուն, Եվ րո պա կան պո-
լի տեխ նիկ ինս տի տուտ ՍՊԸ

•  Չե խիայի Հան րա պե տու թյուն, Պար դու բի չեյի 
հա մալ սա րան

•  Չե խիայի Հան րա պե տու թյուն, Արևմ տյան Բո հե-
միայի հա մալ սա րան

•  Դա նիա, Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րա նի կեն սա-
կան գի տու թյուն նե րի բա ժին

•  Դա նիա, Աալ բոր գի հա մալ սա րան

•  Դա նիա, Օր հու սի հա մալ սա րան

 • Էս տո նիա, Տար տո ւի հա մալ սա րան

•  Ֆին լան դիա, Հել սին կիի թա տե րա կան ակա դե-
միա

•  Ֆին լան դիա, Լապ պեեն րան տայի ան վան տեխ-
նո լո գիական հա մալ սա րան

• Ֆ րան սիա, Թու լու զի ազ գային պո լի տեխ նիկ 
ինս տի տուտ

• Ֆ րան սիա, Մոն պե լյե III Փոլ Վա լե րիի ան վան 
հա մալ սա րան

• Ֆ րան սիա, Լիոնի կենտ րո նա կան քո լե ջը (Ecole 
Centrale)

• Ֆ րան սիա, Հոտ-Էլզասի հա մալ սա րան

• Ֆ րան սիա, Ան րի Պոսան կա րեի հա մալ սա րան

• Ֆ րան սիա, Էքս-Մար սե լի III Փոլ Սե զա նի ան վան 
հա մալ սա րան

• Ֆ րան սիա, Տրուայի տեխ նո լո գիական հա մալ-
սա րան

• Ֆ րան սիա, Լիոն 1-ո ւմ Կլոդ Բեր նար դի ան վան 
հա մալ սա րան

• Ֆ րան սիա, Փա րի զում 12 Վալ դե Մար նի հա մալ-
սա րան

• Ֆ րան սիա, Սեր ժի Պոն տոա զի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Բեռ լի նի ազատ հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Քարլս րու հեի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Շպիեգե նի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Աա խե նում կի րա ռա կան գի տու-
թյուն նե րի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Շտուտ գար դի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Վարց բուր գում Յու լիուս-Մաք սի մի-
լիան սի ան վան հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Քայ զերս լաու տեր նի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Բեյ րեու թի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Դրեզ դե նի տեխ նո լո գիական հա-
մալ սա րան (ՏՀ Դրեզ դեն)

•  Գեր մա նիա, Բու սե րիու սի Իրա վա բա նա կան քո-
լեջ

•  Գեր մա նիա, Միտ վեյ դա յում կի րա ռա կան գի տու-
թյուն նե րի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Կոնս տան ցի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Մյունս տե րի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Լեյն բուր գում Լեու ֆա նայի հա մալ-
սա րան

•  Հուն գա րիա, Եվ րո պա կան կենտ րո նա կան հա-
մալ սա րան

•  Հուն գա րիա, Պան նո նիայի հա մալ սա րան

 • Իռ լան դիա, Դուբ լի նի Թրի նի թի քո լեջ

 • Իռ լան դիա, Գե լո ւե յում Իռ լան դիայի ազ գային 
հա մալ սա րան (ԻԱՀ Գե լո ւեյ)

 • Իռ լան դիա, Դուբ լի նի տեխ նո լո գիական ինս տի-
տուտ

 • Ի տա լիա, Ջե նովայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Ար ևե լյան Պիե մոն տում «Ա մա դեո Ավո-
գա դրո» հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Բո զեն-Բոլ զա նոյի Ազատ հա մալ սա-
րան

 • Ի տա լիա, Նեապո լի «Լ՛ Օրիեն տա լե» հա մալ սա-
րան

 • Ի տա լիա, Տրիես տեի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Տրեն տոյի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Կա մե րի նոյի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Պե րու ջիայի Ար տա սահ ման ցի նե րի 
հա մար հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Սա լեր նոյի հա մալ սա րան
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 • Ի տա լիա, Պա վիայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Մի լան Բի կոկ կայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Բո լո նիայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Մո դե նա և Ռե ջիո Էմի լիայի ան վան 
հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Վե րո նայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Առա ջա տար գի տու թյուն նե րի մի ջազ-
գային դպ րոց

 • Ի տա լիա, Սիենայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Ին սուբ րիայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Լեզ վի և հա ղոր դակ ցու թյան հա մալ-
սա րան

• Ի տա լիա, IUAV Վե նե տիկի հա մալ սա րան (Վե-
նե զիայի Ճար տա րա պե տու թյան հա մալ սա րան) 
(Universitario di Architettura de Venezia)

 • Ի տա լիա, Հռո մի Տոր Վեր գա տա հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Սուրբ հոգու կա թո ղի կե հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Ֆլո րեն ցիայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Կա լիարիի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Ռո մա Տրե հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Կառ լո Կատ տա նեոյի ան վան հա մալ-
սա րան (LIUC)

•  Լատ վիա, Լատ վիայի հա մալ սա րան

•  Լատ վիա, Դաու գավ պիլ սի հա մալ սա րան

•  Լատ վիա, Լիեպա յայի հա մալ սա րան

•  Լատ վիա, Ռի գա Ստ րա դի նի հա մալ սա րան

•  Լատ վիա, Յա զեպս Վի տոլ սի ան վան Երաժշ տու-
թյան լատ վիական ակա դե միա

•  Լատ վիա, Ռի գա յում Ման կա վարժ նե րի վե րա-
պատ րաստ ման և կր թու թյան կա ռա վար ման 
ակա դե միա

•  Լատ վիա, Ռե զեկ նեի բարձ րա գույն ու սում նա-
կան հաս տա տու թյուն

•  Լատ վիա, Սպոր տի կր թու թյան լատ վիական 
ակա դե միա

•  Լատ վիա, Ռի գա յում աե րո նա վի գա ցիոն ինս տի-
տուտ

•  Լատ վիա, Բա կա լավ րիատի հա մար Բիզ նե սի և 
ֆի նանս նե րի հա մալ սա րան

•  Լիտ վիա, Վիլ նյու սի հա մալ սա րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, Ամս տեր դա մի հա մալ սա րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, Մաաստ րիխ տի հա մալ սա րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, Նի դեր լանդ նե րի բաց հա մալ սա-
րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, Թո ւեն տեի հա մալ սա րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, Լեյ դե նի հա մալ սա րան

•  Նոր վե գիա, Գի տու թյան և տեխ նո լո գիայի նոր վե-
գյան հա մալ սա րան

•  Լե հաս տան, Կա տո վի ցե յում Սի լե սիայի հա մալ-
սա րան

•  Լե հաս տան, Օպո լեյի տեխ նո լո գիական հա մալ-
սա րան

•  Լե հաս տան, Գդի նիայի ծո վային հա մալ սա րան

•  Լե հաս տան, Լո ձի հա մալ սա րան

•  Պոր տու գա լիա, Կոիմբ րայի հա մալ սա րան

•  Պոր տու գա լիա, Լի սա բո նի հա մալ սա րան

•  Ռու մի նիա, Պլոիես տիի Պետ րոլ-Գազ հա մալ սա-
րան

•  Ռու մի նիա, « Պետ րու Մայոր» հա մալ սա րան

•  Ռու մի նիա, Տի մի սո րայի արևմ տյան հա մալ սա-
րան

•  Ռու սաս տան, Տն տե սա գի տու թյան հա մալ սա-
րան-բարձ րա գույն դպ րոց

• Ս լո վե նիա, Լյուբ լյա նայի հա մալ սա րան

• Ս լո վե նիա, Նո վա Գո րի ցայի հա մալ սա րան

 • Իս պա նիա, Նա վա րայի հա մալ սա րան

 • Իս պա նիա, Կա տա լո նիայի տեխ նի կա կան հա-
մալ սա րան

 • Իս պա նիա, Մադ րի դի Կառ լոս III  ան վան հա մալ-
սա րան

 • Իս պա նիա, UAB հիմ նադ րամ (Բար սե լո նայի 
ինք նա վար հա մալ սա րան)

 • Իս պա նիա, Պաբ լո դե Օլա վի դեի ան վան հա մալ-
սա րան

 • Իս պա նիա, Կան տաբ րիայի հա մալ սա րան

 • Իս պա նիա, Հե ռա կա կր թու թյան ազ գային հա-
մալ սա րան (Բաց հա մալ սա րան)

 • Իս պա նիա, Խի րո նայի հա մալ սա րան

 • Իս պա նիա, Պոմ պեու Ֆաբ րայի հա մալ սա րան

 • Իս պա նիա, Ռո վի րայ Վիր խի լիի հա մալ սա րան

• Շ վե դիա, Ստոք հոլ մում տն տե սա գի տու թյան ու-
սում նա րան

• Շ վե դիա, Գո թեն բուր գի հա մալ սա րան

• Շ վե դիա, Ստոք հոլ մում երաժշ տու թյան թա գա վո-
րա կան քո լեջ

• Շ վե դիա, Կարլս տա տի հա մալ սա րան

• Շ վե դիա, Ուպպ սա լայի հա մալ սա րան

• Շ վե դիա, Լուն դի հա մալ սա րան

• Շ վե դիա, Ու մէի հա մալ սա րան

• Շ վեյ ցա րիա, Լո զա նի հա մալ սա րան

• Շ վեյ ցա րիա, Նոյ խա տե լի հա մալ սա րան

• Շ վեյ ցա րիա, Ցյու րի խի հա մալ սա րան

• Շ վեյ ցա րիա, Լո զա նի Տեխ նո լո գիանե րի շվեյ ցա-
րա կան դաշ նային ինս տի տուտ

• Շ վեյ ցա րիա, Բեռ նի հա մալ սա րան

• Շ վեյ ցա րիա, Լու ցեր նի հա մալ սա րան
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•  Թուր քիա, Քո չաե լիի հա մալ սա րան

 • Ուկ րաի նա, Խար կո վում Վ. Ն. Կա րամ զի նի ան-
վան ազ գային հա մալ սա րան

 • Ուկ րաի նա, Խար կո վի տն տե սա գի տու թյան ազ-
գային հա մալ սա րան

 • Ուկ րաի նա, Տեր նո պի լի Իվան Պու լույի ան վան 
պե տա կան տեխ նի կա կան հա մալ սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Սուրբ Անդ րյու սի 
ան վան հա մալ սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Անգ լիա Ռուս կի նի 
հա մալ սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Լոն դո նի թա գա վո-
րական քո լեջ

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Էդին բուրգի Նա-
պիերի հա մալ սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Ռոե համպ տո նի հա-
մալ սա րան

•  Միացյալ Թա գա վա րու թյուն, Ուօր վի քի հա մալ-
սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Օքս ֆոր դի հա մալ-
սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Լոն դո նում Սուրբ 
Ջոր ջի հա մալ սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Լի վեր փու լի հա մալ-
սա րան

բ.2009 թվականի հոկտեմբերի 16-ից 
17-ը Մադրիդում կայացած սեմինար

Դեպքերիուսումնասիրություններ

•  Լատ վիա, Լատ վիայի հա մա լսա րա նում

•  Նոր վե գիա, Նոր վե գիայի կր թու թյան և հե տա զո-
տու թյուն նե րի նա խա րա րու թյու նում

•  Ռու մի նիա, Սի բիույում Լու ցիան Բլա գայի ան-
վան հա մալ սա րա նում

 • Իս պա նիա, Մադ րի դում Կառ լոս III -ի ան վան հա-
մալ սա րա նում

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Սալ ֆոր դի հա մալ-
սա րա նում

Մասնակիցհաստատությունները

 • Ավստ րիա, Վիեննայի Տեխ նո լո գիական հա մալ-
սա րա ն

•  Բել գիա, Գեն տի հա մալ սա րան

•  Բել գիա, Լոյ վե նի կա թո ղի կե հա մալ սա րան (ԿՀ 
Լոյ վեն)

•  Բել գիա, Վրիյ Ու նի վեր սի տետ Բրյու սել-ՎուԲ

•  Կա տա լո նիա, UAB Հիմ նադ րա մը (Բար սե լո նայի 
ինք նա վար հա մալ սա րան)

•  Կիպ րոս, Կիպ րո սի հա մալ սա րան

•  Չե խիայի Հան րա պե տու թյուն, Անաս նա բու ժա-
կան և դե ղա գոր ծա կան գի տու թյուն նե րի հա մալ-
սա րան

•  Դա նիա, Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րան

•  Դա նիա, Կր թու թյան և հե տա զո տու թյուն նե րի 
նա խա րա րու թյուն

•  Ֆին լան դիա, Հել սին կիի հա մալ սա րան

• Ֆ րան սիա, Լիոնի կենտ րո նա կան քո լե ջը (Ecole 
Centrale de Lyon)

• Ֆ րան սիա, Բարձ րա գույն դպ րոց (Ecole Normal 
Superieure)

•  Գեր մա նիա, Քարլս րու հեյի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Զեգե նի հա մալ սա րան

 • Իռ լան դիա, Դուբ լի նի Թրի նի թի քո լեջ

 • Ի տա լիա, Բո լո նիայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Տրեն տոյի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Կառ լո Կատ տա նեոյի ան վան հա մալ-
սա րան (LIUC)

•  Լատ վիա, Տու րի բա յում բիզ նե սի կա ռա վար ման 
դպ րոց

•  Լատ վիա, Ռի գա յում տեխ նի կա կան հա մալ սա-
րան

•  Լատ վիա, Ռեկ տոր նե րի խոր հուրդ

•  Լիտ վա, Վիլ նյու սի հա մալ սա րան

•  Լիտ վա, Մի կո լաս Ռո մե րի սի ան վան հա մալ սա-
րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, Մաաստ րիխ տի հա մալ սա րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, Գրո նին գե նի հա մալ սա րան

•  Պոր տու գա լիա, Լի սա բո նի հա մալ սա րան

•  Պոր տու գա լիա, Մինյոյի հա մալ սա րան

•  Ռու մի նիա, Կլուժ-Նա պո կայի Ար վեստ նե րի և դի-
զայ նի հա մալ սա րան

•  Ռու սաս տան, Տն տե սա գի տու թյան հա մալ սա-
րան-բարձ րա գույն դպ րոց

 • Իս պա նիա, Կա տա լո նիայում բաց հա մալ սա րան

 • Իս պա նիա, Նա վա ռայի հա մալ սա րան

 • Իս պա նիա, Վա լեն սիայի հա մալ սա րան

• Շ վե դիա, Ստոկ հոլ մում Երաժշ տու թյան թա գա վո-
րա կան հա մալ սա րան քո լեջ

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Ուոր վի քի հա մալ-
սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Լոն դո նի Թա գա վո-
րական քո լեջ

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Քեն թի հա մալ սա-
րան
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•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Գլազ գո յի Կա լե դո-
նյան հա մալ սա րան

գ.2010 թվականի հունիսի 17-ից 18-ը 
Գենտում տեղի ունեցած սեմինար
Դեպքերիուսումնասիրություններ

•  Բել գիա, ՏՀԶԿ, Կր թու թյան հե տա զո տու թյուն նե-
րի և նո րա րա րու թյան կենտ րո նում (ԿՀՆԿ)

•  Կիպ րոս, Կիպ րո սի հա մալ սա րա նում

•  Ֆին լան դիա, Հել սին կիի հա մալ սա րա նում

•  Ֆին լան դիա, Թա տե րա կան ակա դե միայում

• Ֆ րան սիա, Մոնտ պե լիեր III Փոլ Վա լե րիի ան վան 
հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Քարլս րու հեյի տեխ նո լո գիական 
ինս տի տուտ (Ք ՏԻ)

 • Իս լան դիա, Իս լան դիայի հա մալ սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Լոն դո նի Թա գա վո-
րական քո լեջ

Մասնակիցհաստատությունները

•  Բել գիա, Գեն տի հա մալ սա րան

•  Բել գիա, Վրի ժե Ու նի վեր սի տետ Բրյու սել-ՎուԲ

 • Իս պա նիա, Կա տա լո նիայում Ռո վի րայ Վիր խի լիի 
հա մալ սա րան

•  Դա նիա, Կր թու թյան և հե տա զո տու թյուն նե րի ՏՏ 
դա նիական կենտ րոն

•  Դա նիա, Սիեգե նի հա մալ սա րան

•  Դա նիա, Կո պեն հա գե նի հա մալ սա րան

•  Ֆին լան դիա, Աալ տոյի հա մալ սա րան

• Ֆ րան սիա, Լիոնի կենտ րո նա կան քո լե ջը

•  Գեր մա նիա, Կոնս տան ցի հա մալ սա րա ն

 • Իս լան դիա, Իս լան դիայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Առա ջա տար գի տու թյուն նե րի մի ջազ-
գային դպ րոց

 • Ի տա լիա, Կառ լո Կատ տա նեոյի ան վան հա մալ-
սա րան (LIUC)

•  Լիտ վիա, Մի կո լաս Ռո մե րի սի ան վան հա մալ սա-
րան

•  Լիտ վա, Վիլ նյիու սի հա մալ սա րան

•  Նի դե րլանդ նե ր, Գրո նին գե նի հա մալ սա րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, Ամս տեր դա մի հա մալ սա րան

•  Պոր տու գա լիա, Լի սա բո նի հա մալ սա րան

 • Իս պա նիա, Վա լեն ցիայի հա մալ սա րան

• Շ վե դիա, Ստոկ հոլ մում երաժշ տու թյան թա գա վո-

րա կան հա մալ սա րան-քո լեջ

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Պլի մու թի հա մալ-
սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Ուոր վի քի հա մալ-
սա րան

դ.2010 թվականի սեպտեմբերի 13-ից 
14-ը Բոլոնիայում տեղի ունեցած ԵՀԴԵՀ 
ամփոփիչ համաժողովը
Ներդնողներ

• Ավստ րիա, Գի տու թյան և հե տա զո տու թյուն նե րի 
դաշ նային նա խա րա րու թյուն

•  Բել գիա, Լոյ վե նի կա թո լի կ հա մալ սա րան (ԿՀ 
Լոյ վեն)

•  Բել գիա, Հե տա զո տու թյուն նե րի կա ռա վա րիչ նե-
րի և ղե կա վար նե րի եվ րո պա կան ասո ցիացիա 
(ՀԿ ՂԵԱ)

•  Կա նա դա, Ռյեր սո նի հա մալ սա րան

•  Ֆին լան դիա, Հել սին կիի հա մալ սա րա նի շա րու-
նա կա կան կր թու թյան « Պալ մե նիա» կենտ րոն

•  Գեր մա նիա, Մյուն խե նի տեխ նի կա կան հա մալ-
սա րան

•  Հուն գա րիա, Եվ րո պա կան կենտ րո նա կան հա-
մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Ար ևե լյան Պիեմոն տի «Ա մա դեո Ավո-
գադ րո» հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, «Microsoft Research»-Տ րեն տոյի հա-
մալ սա րա նի հա մա կարգ չային և հա մա կար գե րի 
կեն սա բա նու թյան կենտ րոն

•  Նի դեր լանդ նե ր, Կր թու թյան, մշա կույ թի և գի տու-
թյան նա խա րա րու թյուն

•  Նի դեր լանդ նե ր, Ամս տեր դա մի ազատ հա մալ սա-
րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, Դելֆ տի տեխ նի կա կան հա մալ-
սա րան

•  Նոր Զե լան դիա, Կր թու թյան նա խա րա րու թյուն

• Շ վե դիա, Չալ մեր սի ան վան տե խո նո լո գիանե րի 
հա մալ սա րան

• Շ վեյ ցա րիա, UBS AG (Շ վեյ ցա րիայի Բան կե րի 
միու թյուն)

•  Թուր քիա, Ստամ բու լի տեխ նի կա կան հա մալ սա-
րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյու նում Ուել սի բարձ րա-
գույն կր թու թյան ֆի նան սա վոր ման հար ցե րով 
զբաղ վող խոր հուրդ
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•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Էդին բուր գի հա մալ-
սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Սալ ֆոր դի հա մալ-
սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Շե ֆիլ դի հա մալ սա-
րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Մի դըլ սեք սի հա մալ-
սա րա նի աշ խա տան քի հի ման վրա ու սում նա-
ռու թյան ինս տի տուտ

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Կր թու թյան առա-
ջըն թա ցի և աջակ ցու թյան խոր հուրդ (ԿԱԱԽ Եվ-
րո պա)

• ԱՄՆ, Հար վար դի հա մալ սա րան

• ԱՄՆ, Բարձ րա գույն կր թու թյան հան դես

Մասնակիցհաստատություններ

• Ավստ րա լիա, Նոր Հա րա վային Ույել սի հա մալ-
սա րան

• Ավստ րիա, Գրա ցի տեխ նո լո գիական հա մալ սա-
րան

• Ավստ րիա, Վիեննայի հա մալ սա րան

 • Ավստ րիա, Վիեննա յի տեխ նո լո գիական հա մալ-
սա րան

•  Բել գիա, ՄԹ հե տա զո տու թյուն նե րի գրա սե նյակ

•  Բել գիա, Բրյու սե լի ազատ հա մալ սա րան (ULB)

•  Բել գիա, Alianza 4 Universidades (A4U)

•  Բուլ ղա րիա, Շու մե նում Կոնս տան տին Պրես-
լավս կու ան վան հա մալ սա րան

•  Կա նա դա, Ալ բեր տայի հա մալ սա րան

•  Խոր վա թիա, Ռի ժե կայի հա մալ սա րան

•  Խոր վա թիա, Գի տու թյան և բարձ րա գույն կր թու-
թյան հար ցե րով զբաղ վող գոր ծա կա լու թյուն

•  Խոր վա թիա, Յո սիպ Յու րայ Ստ րոսս մայե րի ան-
վան հա մալ սա րան

•  Կիպ րոս, Կիպ րո սի տեխ նո լո գիական պե տա կան 
հա մալ սա րան

•  Կիպ րոս, Կր թու թյան և մշա կույ թի նա խա րա րու-
թյուն

•  Չե խիայի Հան րա պե տու թյուն, Պար դու բի ցեյի 
հա մալ սա րան

•  Չե խիայի Հան րա պե տու թյուն, Կր թու թյան, երի-
տա սար դու թյան և սպոր տի նա խա րա րու թյուն

•  Դա նիա, «Հա մալ սա րան ներ Դա նիա»

•  Դա նիա, Նա խա րար նե րի սկան դի նա վյան խոր-
հուրդ

•  Դա նիա, Օր հաու սի հա մալ սա րան

• Էս տո նիա, Տա լի նի տեխ նո լո գիական հա մալ սա-
րան

• Էս տո նիա, Տա լի նի հա մալ սա րան

•  Ֆին լան դիա, Թամ փե րեյի հա մալ սա րան

•  Ֆին լան դիա, Հել սին կիի հա մալ սա րան

•  Ֆին լան դիա, Տուր կու հա մալ սա րան

•  Նախ կին Հա րավս լա վա կան Մա կե դո նիայի Հան-
րա պե տու թյուն, Սուրբ Կլի մենտ Օհ րիդս կիի ան-
վան հա մալ սա րան

• Ֆ րան սիա, Փա րի զի «Arts et Metiers» տեխ նո լո-
գիական հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Կր թու թյան, սո ցիալ-տն տե սա կան 
հե տա զո տու թյուն նե րի և խորհր դատ վու թյան 
ինս տի տուտ

•  Գեր մա նիա, Վիետ նա մա գեր մա նա կան հա մալ-
սա րա նի կոն սոր ցիա (ՎԳՀ)

•  Գեր մա նիա, Մյուն խե նում կի րա ռա կան գի տու-
թյուն նե րի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Բարձ րա գույն կր թու թյան հե տա զո-
տու թյուն նե րի և պլա նա վոր ման բա վա րա կան 
պե տա կան ինս տի տուտ

•  Գեր մա նիա, Զիեգե նի հա մալ սա րան

•  Գեր մա նիա, Դրեզ դե նի տեխ նի կա կան հա մալ սա-
րան

•  Գեր մա նիա, Լայն բուր գում Լյո ֆա նսի ան վան 
հա մալ սա րան

•  Հու նաս տան, Է գեյան հա մալ սա րան

 • Իռ լան դիա, Դուբ լի նի Թրի նի թի քո լեջ

 • Ի տա լիա, Հռո մի Տոր Վեր գա տայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Տրեն տոյի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Պա դո ւայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, «Scuola Superiore Sant’Anna» (Սուրբ 
Ան նայի ան վան Բարձ րա գույն դպ րո ց)

 • Ի տա լիա, Բո լո նիայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Տու շիայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Ջենովայի հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Բո զեն-Բոլ զա նոյի ազատ հա մալ սա-
րան

 • Ի տա լիա, Մո դե նայի և Ռե ջիո Էմի լիայի հա մալ-
սա րան

 • Ի տա լիա, Ար ևե լյան Պիե մոն տի «Ա մա դեո Ավո-
գադ րո» հա մալ սա րան

 • Ի տա լիա, Տրիես տեի հա մալ սա րան

•  Լատ վիա, Տու րի բայի բիզ նե սի կա ռա վար ման 
քո լեջ

•  Լատ վիա, Բա կա լավ րիատ նե րի հա մար բիզ նե սի 
և ֆի նանս նե րի քո լեջ

•  Լիտ վա, Վիլ նյիու սի հա մալ սա րան

•  Լիտ վա, Վի տաու տաս Մագ նու սի հա մալ սա րան

•  Լիտ վա, Մի կո լաս Ռո մե րի սի ան վան հա մալ սա-
րան

•  Լիտ վա, Հու մա նի տար գի տու թյուն նե րի եվ րո-
պա կան հա մալ սա րան
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•  Մալ թա, Մալ թայի հա մալ սա րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, Մաաստ րիխ տի հա մալ սա րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, Ամս տեր դա մի Ազատ հա մալ սա-
րան

•  Նի դեր լանդ նե ր, «T. I. B.» զար գա ցում

•  Նի դեր լանդ նե ր, Ռոտ տեր դա մի Էրաս մուս հա-
մալ սա րան

•  Նոր վե գիա, Օս լոյի հա մալ սա րան

•  Լե հաս տան, Վար շա վայի հա մալ սա րան

•  Լե հաս տան, Ռժե զո վի տեխ նո լո գիական հա մալ-
սա րան

•  Պոր տու գա լիա, Լի սա բո նի նոր հա մալ սա րան 
(ԼՆՀ)

•  Պոր տու գա լիա, Լի սա բո նի հա մալ սա րան

•  Պոր տու գա լիա, Պոր տոյի հա մալ սա րան

•  Ռու մի նիա, Բա բեշ-Բո յոյի հա մալ սա րան

•  Ռու մի նիա, Բո լո նիայի հար ցե րով քար տու ղա-
րու թյուն

•  Ռու մի նիա, Դի միտ րիե Կան տե մի րի ան վան 
քրիս տո նյա նե րի հա մալ սա րան

•  Ռու մի նիա, Պլոիես տիի Պետ րոլ-գազ հա մալ սա-
րան

•  Ռու մի նիա, Տի մի սոա րայի արևմ տյան հա մալ սա-
րան

•  Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն, Իժեվս կի պե տա կան 
տեխ նի կա կան հա մալ սա րան

•  Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն, Ժո ղո վուրդ նե րի բա-
րե կա մու թյան հա մալ սա րան

•  Սեր բիա, Տեմ պու սի ազ գային գրա սե նյակ

• Ս լո վա կիա, Տրեն ցի նում Վի սո կա Սկո լա Մա նազ-
մեն տու

• Ս լո վա կիա, Տր նա վայի հա մալ սա րան

 • Իս պա նիա, «UAB» հիմ նադ րամ (Բա րե սո լա նայի 
ինք նա վար հա մալ սա րան)

 • Իս պա նիա, Վա լեն ցիայի հա մալ սա րան

 • Իս պա նիա, Ալի կան տեյի հա մալ սա րան

• Շ վե դիա, Բո րե սի հա մալ սա րան

• Շ վե դիա, Ստոկ հոլ մում երաժշ տու թյան թա գա վո-
րա կան քո լեջ

• Շ վե դիա, Բարձ րա գույն կր թու թյան ազ գային 
գոր ծա կա լու թյուն

• Շ վե դիա, Լուն դի հա մալ սա րան

• Շ վեյ ցա րիա, Ցյու րի խի հա մալ սա րան

• Շ վեյ ցա րիա, Շվեյ ցա րա կան հա մալ սա րան նե րի 
ռեկ տոր նե րի հա մա ժո ղով

•  Թայ վան, Չունգ Հո այի հա մալ սա րան

•  Թուր քիա, Սու լեյ ման Դե մի րե լի ան վան հա մալ-
սա րան

•  Թուր քիա, Քո չաե լիի հա մալ սա րան

•  Թուր քիա, Ստամ բու լի Բիլ գիի հա մալ սա րան

 • Ուկ րաի նա, Օդե սա յի Ի. Ի. Մեչ նի կո վի ան վան 
ազ գային հա մալ սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Լոն դո նի թա գա վո-
րական քո լեջ

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Էդին բուր գի հա մալ-
սա րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Ույել սի հա մալ սա-
րան

•  Միացյալ Թա գա վո րու թյուն, Գեն տի հա մալ սա-
րան

 • ԱՄՆ, Նյու Յոր քի պե տա կան հա մալ սա րան
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