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«Կառավարել պահանջմունքը, նշանակում է  

կառավարել սեփական քայլերը, գործողությունները»։ 

 

Հայաստանյան պրակտիկայում ցանկացած ոլորտում 

կազմակերպությունների միջև առկա է սուր մրցակցային պայքար, որի 

ընթացքում կազմակերպությունները փորձում են հնարավորինս 

բավարարել իրենց սպառողներին և ներգրավել նոր հաճախորդներ, 

փնտրում են այլընտրանքային ուղիներ սպառողներին նոր ոճով 

ներկայանալու, նրանց հետաքրքրությունը շարժելու, 

պահանջմունքները բավարարելու, ինչպես նաև մրցունակ դառնալու 

համար։ Այլընտրանքային ուղիներից ճիշտ ընտրություն կատարելու, 

կազմակերպությունում գրագետ կորպորատիվ կառավարում 

իրականացնելու միջոցով հնարավոր է հասնել համապատասխան 

արդյունքի։ Ոչ միայն ղեկավարների հմուտ աշխատանքը, 

կառավարչական ճիշտ որոշումներն ու մարքեթինգային 

միջոցառումներն են արդյունք հանդիսանում մրցունակ դառնալու, այլ 

նաև որպես կազմակերպության առջև դրված առաջնային խնդիր՝ 

սպառողների պահանջմունքների բավարարումը։ 

Բանալի բառեր. սպառող, պահանջմունք, սպառողների 

բավարարվածության ինդեքս, գաղտնի գնորդ: 

 

Անհրաժեշտ է ոչ միայն ամբողջությամբ ճանաչել սպառողին, այլ 

նաև բավարարել նրա ցանկությունները, մինչ նա կարտահայտվի այդ 

մասին … 
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Գուցե խորհելու տեղի՞ք է տալիս։ Իսկ եթե մտածենք այն հարցի 

շուրջ՝ արդյո՞ք գնահատելի են սպառողների պահանջմունքները։ Մի՞թե 

այն գնահատելով՝ կլուծենք արդի պայմաններում կազմակեր-

պությունների առջև դրված մրցունակության ցանկալի մակարդակի 

հասնելու խնդիրը։ Թերևս կազմակերպությունների համար առաջնային 

խնդիրը շահույթի մաքսիմալացումը չէ՞։ Անշուշտ ո՛չ։ 

Սպառողների պահանջմունքների գնահատման հիմնախնդիրը մեր 

օրերում ամենաքննարկվող թեմաներից մեկն է, ինչին ուշադրություն է 

դարձնում ցանկացած կազմակերպություն։ Նշված խնդրի առնչվող 

հարցադրումներն արտացոլված են հայրենական և արտասահմանյան  

հետազոտողների աշխատություններում, մասնավորապես՝ Ջ. Հոֆմեյր, 

Բ. Ռայս, Ջ. Լիսսի, Ն. Քանոյ, Ն. Ղուկասյան և այլք: 

Կազմակերպությունը կարող է գոյատևել միայն այն ժամանակ, երբ 

ունի բավարարված սպառող, իսկ սպառողին բավարարելու համար 

մշտապես մշակվում են որոշակի միջոցառումներ, որոնց նպատակն է 

պահանջմունքների բացահայտումը և դրանց առավելագույն 

բավարարումը։ Հայաստանյան իրականությունում առկա է մարդկային 

«քարացած» հոգեբանություն, այսպես ասած՝ «ամենալավի» սկզբունքը, 

ըստ որի՝ յուրաքանչյուր կազմակերպություն ենթադրում է, որ իր 

ոլորտում ամենալավ սպասարկում ունեցողը նաև որակյալ ապրանք 

թողարկողն է, մինչդեռ կազմակերպության պիտակավորումը պետք է 

թողնել միմիայն սպառողին, քանի որ սպառողի դրական կարծիքի և 

պահանջմունքների բավարարման արդյունքում է հնարավոր դառնում 

արդյունավետ մրցակցություն ստեղծել և մրցունակ դառնալ։ Ուստի, մեր 

նպատակն է բացահայտել սպառողների պահանջմունքների և դրանց 

գնահատման դերը կազմակերպությունների մրցունակության 

ձևավորման համակարգում։ Այս նպատակի իրագործման համար 

ուսումնասիրվել են մի շարք խնդիրներ, այդ թվում՝ սպառողների 

պահանջմունքների գնահատման մեթոդները և դրանց կիրառման 

հետևանքները, սպառողների կողմից իրենց իսկ պահանջմունքների 

բավարարմանն ուղղված միջոցառումները, ինչպես նաև իրականացվել է 

վերլուծություն և Արարատբանկի Գյումրու մասնաճյուղի օրինակով 

գնահատվել է սպառողների բավարարվածությունը։  

Վերոնշյալ վերլուծությունների իրականացման համար 

ուսումնասիրվել են մի շարք գրականություններ, այդ թվում՝ ռուսերեն 

գիտական մի շարք հոդվածներ, գրքեր, հոգեբանական, 
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տնտեսագիտական, կրթական կայքեր, որոնք ներկայացված են 

գրականության ցանկում: 

Կազմակերպության գործունեության հիմնական ոլորտը 

մարքեթինգի համակարգում պահանջարկի կառավարումն է, որը 

արդյունավետ է միայն այն դեպքում, երբ գիտենք՝ ովքեր են մեր 

սպառողները և ինչ են նրանք ուզում։ Շատ կազմակերպություններ 

առաջին հայացքից չնչին թվացող այս երևույթին ուշադրություն չեն 

դարձնում։ Այն կազմակերպությունները, որոնք իրենց գործունեությունն 

են ծավալում սպասարկման ոլորտում, պետք է ձեռքի տակ ունենան 

ժողովրդագրական տվյալներ իրենց սպառողների մասին, ինչպիսիք են 

նրանց տարիքը, սեռը, զբաղվածությունը, եկամուտները, ապրելաոճը, 

ինչպես նաև շատ այլ անհրաժեշտ տեղեկություններ։ Նման 

տեղեկությունների հավաքագրումը, բնականաբար, ոչ միայն 

ժամանակատար է,այլ նաև ծախսատար, իսկ հավաքագրված նյութերը 

ոչ միշտ կարող են տնտեսապես արդարացված լինել։ Մի կողմից 

յուրաքանչյուր կազմակերպություն պետք է նախապես հստակ իմանա՝ 

իրեն ինչ տվյալներ են անհրաժեշտ սպառողների մասին, մյուս կողմից՝ 

սպառողների վերաբերյալ ցանկացած տեղեկություն կարող է զգալիորեն 

բարձրացնել կազմակերպության մրցունակությունը և հեղինակությունը 

[1]: Մարքեթինգի շրջանակներում կարևոր է նախապես կանխատեսել 

սպառողների շրջանակը, նրանց նախապատվությունները, 

ցանկությունները և մշակել այնպիսի ռազմավարական քայլեր, որոնք 

կբավարարեն նրանց պահանջմունքները։ Այս ամենի համար պետք է 

‹‹ճանաչել›› սպառողին [2]։  

Վերլուծելով շատ կազմակերպությունների (Coca Cola, McDonald’s, 

Louis Voitton, Iqos(Philip Morris), Heinz, Aliexpress,Amazon և այլն) 

միջազգային փորձը՝ որպես հոգեբանական գործոն կարող ենք 

առանձնացնել ապրանքի գույնը, լոգոն, դիզայնը, փաթեթավորումը, 
ապրանքի բրենդային լինելը, վաճառողի՝ հաճախորդի վրա 
ներազդեցությունը հաճելի սպասարկման միջոցով, հաճախորդի՝ այդ 
բրենդի նկատմամբ թուլություն ունենալու հանգամանքները։ 

Ցանկացած կազմակերպություն իր գործունեության ընթացքում 

այս կամ այն կերպ փորձում է կառավարել սպառողների 

պահանջմունքները։  

Պահանջմունքների գնահատման գործընթացը սկսվում է 

պահանջմունքների ի հայտ գալուց մինչև դրանց բավարարում: Կախված 

այդ պահանջմունքների նշանակությունից, մասշտաբներից և 
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համապատասխան կազմակերպության իրականացրած գործունեութ-

յունից՝ գնահատմանն անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքագրման 

մեթոդները տարբեր են։ Սովորաբար պահանջմունքների գնահատումն 

իրականացվում է կազմակերպության ձևավորման ժամանակ՝ 

հասկանալու համար սպառողներին, շուկան, այն սեգմենտները, որում 

իր գործունեությունն է ծավալելու տվյալ կազմակերպությունը։ 

Պահանջմունքների վերլուծության ընթացքում կարող են ի հայտ գալ 

հազարավոր պահանջմունքներ, որոնցից պետք է տարանջատել 

առաջնայինը և կենտրոնանալ միայն այդ պահանջմունքների 

հագեցվածության վրա։ Այս դեպքում կարելի է օգտվել պարզ մեթոդից՝ 

պահանջմունքների գնահատում 1-3 բալով՝ ելնելով իրենց 

կարևորության աստիճանից, որից հետո, համակարգելով ստացված 

տվյալները, գալ համապատասխան եզրահանգման [3]։ 

Ի տարբերություն ապրանքային շուկայի՝ սպասարկման ոլորտում 

առկա են պահանջմունքների գնահատման մարքեթինգային 

տարբերություններ։ Այսպես, եթե ապրանքային շուկայում հաճախորդին 

գրավում էր ապրանքի արտաքին տեսքը, նրա օգտակար 

հատկությունները, դիզայնը, փաթեթավորումը, բրենդը, հասարա-

կության կարծիքը բրենդի մասին, որով էլ սպառողը դառնում էր 

հավատարիմ հաճախորդ, ապրանքը կամ կազմակերպությունը՝ 

մրցունակ, սպառողական պահանջմունքները՝ բավարարված, ապա, 

օրինակ, բանկային ոլորտում հաճախորդներին գրավում են 

աշխատակիցների մասնագիտական գիտելիքները, նրանց 

բարեհամբույր ու գրագետ սպասարկումը, բանկային ծառայությունների 

«գին-որակ» հարաբերակցությունը և բազմաթիվ այլ գործոններ [4]։  

Սպառողները, ինչպես գիտենք, սպասարկման ոլորտում հաճախ 

են բախվում վատ սպասարկման հետ, որը կապվում է աշխատակցի 

բնավորության, հաճախորդների հետ շփման մշակույթի և խոսելաոճի 

հետ։ Բացի այդ, հաճախորդը ծառայության մատուցման և 

սպասարկման որակը, ինչպես նաև սեփական բավարարվածությունը 

կարող է գնահատել՝ ելնելով նրանից, թե այդ ծառայությունը որքանով է 

կարևոր իր համար։  

Միջազգային պրակտիկայում կիրառում են պահանջմունքների 

գնահատման, կառավարման և բավարարման մի շարք մեթոդներ և 

մոդելներ: Մեր կողմից ուսումնասիրվել է պահանջմունքների 

գնահատման  սպառողների բավարարվածության ինդեքսը՝ CSI-ը [5]:  
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CSI-ի հաշվարկման հիմքը հարցաթերթիկային հարցումներն են 

հաճախորդների շրջանում։ Մինչ կազմակերպությունը կիրականացնի 

հաճախորդների պահանջմունքների գնահատում, նախևառաջ պետք է 

պատասխանի 2 կարևոր հարցի՝ ինչ ունենք, և ինչ պետք է ունենանք։ 
Սպասարկման ոլորտում սպառողների պահանջմունքների 

գնահատման համար օգտագործում են ապրանքային շուկայում 

կիրառվող համալիր գնահատումը, որը հնարավորություն է տալիս 

հարցումների միջոցով պարզել կոնկրետ ծառայության նշանակությունը, 

կարևորությունը սպառողների համար, այնուհետև ստացված 

արդյունքները համեմատել սպառողների իրական բավարարվածության 

հետ, ընդ որում բավարարվածություն ասելով՝ հասկանում ենք, թե 

որքանով են գոհ եղել սպառողները տվյալ կազմակերպության 

ծառայությունների մատուցումից։  

Պահանջմունքների գնահատման հաջորդ մեթոդը «գաղտնի 
գնորդ»-ն է, որի էությունը կայանում է նրանում, որ հետազոտողը 

հաճախորդի տեսքով այցելում է կազմակերպություն, աշխատակիցների 

սպասարկման որակի մասին իր սուբյեկտից կարծիքն է արտահայտում, 

որից հետո էլ կազմակերպությունը համեմատական վերլուծության է 

ենթարկվում նմանօրինակ ծառայություններ մատուցող այլ 

կազմակերպությունների հետ [6]:  

Այսպիսով, մինչ մարքեթինգային միջոցառումներ իրականացնելը 

կարևոր է պարզել՝ ովքեր են կազմակերպության պոտենցիալ 

սպառողները, և որոնք են նրանց հիմնական պահանջմունքները։ Այդ 

ուսումնասիրությունների արդյունքները հնարավորություն կտան ճիշտ 

մարքեթինգ իրականացնել։  

Արդի պայմաններում բանկային համակարգում տեղի ունեցող սուր 

մրցակցության շրջանակներում խիստ կարևորվում է մարքեթինգի դերը 

և նրա իրականացմանն ուղղված միջոցառումները։ Բանկերը 

առանձնակի ուշադրություն են դարձնում թե՛ մարքեթինգին, թե՛ 

հաճախորդների պահանջմունքներին, որոնց վերլուծությունը և 

գնահատումը իրականացնում են հարցումների միջոցով։ 

Ելնելով միջազգային պրակտիկայում օգտագործվող   

պահանջմունքների գնահատման սպառողների բավարարվածության 

ինդեքսից՝ հաշվարկել ենք Արարատբանկի Գյումրի  մասնաճյուղի 

սպառողների բավարարվածությունը։  
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Ինդեքսի հաշվարկման հիմքում դրել ենք մեր իսկ կողմից կազմված 

հարցաթերթիկը, իսկ հարցաթերթիկում ներառված հարցերը ընտրված 

են՝ ելնելով Բանկի համար դրանց կարևորությունից։ 

 

Հարցաթերթիկ. Հարգելի հաճախորդ, խնդրում ենք տրամադրել մի 
քանի րոպե և լրացնել հարցաթերթը:  
1. Դուք Արարատբանկի համար համարվում եք՝ 

1) Հին հաճախորդ, 

2) Նոր հաճախորդ, 

3) Կորպորատիվ հաճախորդ: 

2. Ծառայությունների ո՞ր տեսակից եք օգտվել (կարող եք ընտրել մի 

քանիսը)՝ 

1) Ավանդ, 

2) Վարկ, 

3) Քարտեր, հաշիվների սպասարկում, 

4) Փոխանցումներ, 

5) Այլ (կոմունալ վճարումներ, ՈւՎԿ-ի վարկառու և այլն) 

3. Բավարարվա՞ծ եք արդյոք մեր մատուցած ծառայություններից: 

1) Ընդհանրապես բավարարված չեմ, 

2) Ոչ այնքան, 

3) Գոհ եմ (բավարարված եմ), 

4) Դժվարանում եմ պատասխանել: 

4. Ի՞նչն է Ձեզ դուր գալիս մեր բանկում: 

1) Աշխատակիցների սպասարկման արագությունը, 

2) Անձնակազմը, 

3) Խնդրիս արագ լուծում տալը, 

4) Բանկ-հաճախորդ հետադարձ կապի առկայությունը, 

5) Այլ ___________________________________ 

5. Մեր աշխատակիցները արդյո՞ք Ձեր խնդրին տվել են որևէ լուծում: 

1) Բացարձակապես չեն օգնել, 

2) Մասամբ, 

3) Օգնել են, 

4) Դժվարանում եմ պատասխանել: 

6. Համապատասխանու՞մ են արդյոք մեր ծառայությունների գները 

մատուցման որակին: 

1) Չեն համապատասխանում, 

2) Մասամբ, 
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3) Համապատասխանում են, 

4) Դժվարանում եմ պատասխանել: 

7. Արդյո՞ք կրկին կդիմեք մեզ: 

1) Չեմ դիմի, 

2) Ծայրահեղ անհրաժեշտության դեպքում, 

3) Անպայման կդիմեմ, 

4) Դժվարանում եմ պատասխանել: 

8. Խորհուրդ կտա՞ք Ձեր ընկերներին օգտվել  մեր բանկից: 

1) Երբեք, 

2) Միգուցե, 

3) Անպայման, 

4) Դժվարանում եմ պատասխանել: 

 

Հարցման արդյունքների վերլուծությունից պարզ դարձավ, որ 

հաճախորդների ճնշող մեծամասնությունը բավարարված է եղել Բանկի 

մատուցած ծառայություններից, ընդ որում՝ նրանց հատկապես դուր է 

եկել աշխատակիցների սպասարկման արագությունը, մասնագիտական 

հմտությունները, հաճախորդների հարցերին արագ լուծում տալու 

կարողությունը և օգնելու պատրաստակամությունը։ Հաճախորդների 

կարծիքով՝ Բանկի մատուցած ծառայությունները համապատասխանում 

են գներին, ինչին ձգտում էր հասնել Բանկը։ 

Հարցման արդյունքները ներկայացված են Աղյուսակ 1-ում։  

 

Ընդհանրացնելով հարցման արդյունքները՝ նշենք, որ 

Արարատբանկի Գյումրի 2 մասնաճյուղի Սպառողների 

բավարարվածության ինդեքսը՝ CSi, կազմել է 63,36%, ինչը խոսում է 

սպառողների գոհունակության, բավարարվածության և 

աշխատակիցների գրագետ աշխատանքի մասին։ Այսպիսով, կարող ենք 

ասել,որ Հայաստանում Արարատբանկ ԲԲԸ-ն ունի բավարարված 

սպառողների լայն շրջանակ, ծառայությունների սակագների հետ 

համապատասխանություն, որակյալ կադրեր, սպասարկման բարձր 

մակարդակ: 
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Աղյուսակ 1. Սպառողների բավարարածության ամփոփ գնահատական 

 

 
 

ОЦЕНКА ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО СПРОСА В КОНТЕКСТЕ 

ПОВЫШЕНИЯ КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ КОМПАНИИ (НА 

ПРИМЕРЕ ГЮМРИЙСКОГО ФИЛИАЛА АРАРАТБАНКА) 

Кургинян Р. О., Петросян Т. А. 
 

''Управлять потребностями, значит  

управлять собственными шагами и действиями''. 
 

В армянской практике в любой сфере между организациями 

существует жесткая конкуренция, и во время этой конкуренции они 
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стараются удовлетворить своих потребителей, привлечь новых клиентов, 

ищут альтернативы, чтобы сместить интерес клиента совершенно в новую 

сферу, стать конкурентоспособными. Можно добиться соответствующего 

результата, если сделать правильный выбор из альтернативах, а также, 

если в организации существует грамотное корпоративное управление. Не 

только умелая работа менеджеров, правильные управленческие решения 

и маркетинговые события могут стать результатом конкуренто-

способности, но и главная цель организации может быть мотивацией 

удовлетворения потребностей клиентов. 

Ключевые слова: потребитель, потребность, Индекс 

Удовлетворенности потребителей, тайный покупатель. 

 

CONSUMER SATISFACTION ASSESSMENT IN THE CONTEXT OF 

INCREASING THE COMPANY'S COMPETITIVENESS BY THE EXAMPLE 

OF ARARATBANK GYUMRI BRANCH 

Kurghinyan R. H., Petrosyan T. A. 

 

''Managing a demand means managing your own steps, actions''. 

 

In Armenian practice, there is an intense competitive warfare within all 

spheres of organizations/ companies, where the organizations try to meet their 

customers' need as much as possible as well as involve the new ones. They are 

searching alternatives to meet their customers with new style, to attract them, 

to satisfy their demands and become competitive. By making the right choice 

from the alternatives, it is possible to achieve the right result through proper 

management. Not only the competency of executives, the right management, 

marketing, decision makings are the result of becoming competitive, but the 

main goal of the organizations to become competitive is to meet the customers' 

need. 

Keywords: customer, demand, Customer Satisfaction Index, secret code.  
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