
«Հանրային (պետական) կառավարում» կրթական ծրագրի 
 

ՄԱԳԻՍՏՐԱՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
 

1. Հանրային կառավարման ամերիկյան դպրոցը. դասական հայեցակարգեր 
 
2. Հանրային կառավարման ամերիկյան դպրոցը. մարդկային 

հարաբերությունների տեսություն  
3. Դ.Մակգրեգորի «X» և «Y» տեսությունները և «Z» տեսությունը 
 
4. «Կատարյալ բյուրոկրատի» հիմնական հատկանիշներն ըստ Մ.Վեբերի․ «Կատարյալ 

բյուրոկրատի» ժամանակակից ընկալման հիմնական հատկանիշները 
 
5. «Դասական» և «քաղաքական» բյուրոկրատական համակարգերի 

գլխավոր առանձնահատկությունները (ըստ Շմիդտի) 
 
6. Հանրային կառավարման ֆրանսիական դպրոցը. Անրի Ֆայոլի կառավարման 

14 սկզբունքները  
7. Մ.Դյուվերժե. ինստիտուտի հասկացությունը կառավարման բնագավառում  
8. Վ.Վիլսոն. “Վարչարարության ուսումնասիրություն”  
9. Հանրային կառավարման գերմանական դպրոցը. Մ.Վեբեր  
10. Մ.Վեբերի բյուրոկրատական մոդելը  
11. «Հանրային մենեջմենթ» հասկացությունը 
 
12. Կառավարման մասին գիտություն. ամերիկյան և եվրոպական 

մոտեցումների տարբերությունները 
 
13. Հանրային կառավարման գիտության զարգացման պատմական փուլերը. առաջին փուլ 

(դասական) 
 
14. Հանրային կառավարման գիտության զարգացման պատմական փուլերը. երկրորդ փուլ 

(մարդկային հարաբերությունների դպրոց) 
 
15. Հանրային կառավարման գիտության զարգացման պատմական փուլերը. երրորդ 

փուլ (համակարգային և իրավիճակային մոտեցումներ)  
16. Պետական և վարչական կառավարման գիտության օբյեկտը և առարկան  
17. Հանրային կառավարման գիտության առարկան և օբյեկտը  
18. Հանրային կառավարման գիտության հիմնական խնդիրները  
19. Ժամանակակից հանրային կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները  

(1990-2000-ական թթ.) 
 
20. Զարգացած երկրների հանրային կառավարման համակարգերը. 

կառավարման «դասական մոդելի» ընդհանուր առանձնահատկությունները 
 
21. Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության վարչական կառույցների դերն ու 

նշանակությունը 
 
22. Ֆրանսիական 5-րդ հանրապետության բյուրոկրատիան և Grand corps-ի 

դերը կառավարման համակարգում 
 
23. Զարգացած երկրների հանրային կառավարման համակարգերի ընդհանուր 

առանձնահատկությունները. «քաղաքացիական մշակույթ» հասկացությունը  
24. ԱՄՆ-ի հանրային կառավարման համակարգը. բնորոշ առանձնահատկություններ 



25. Հանրային կառավարման համակարգը Մեծ Բրիտանիայում. զարգացման 
առանձնահատկություններ  

26. Պետական կառավարման առանձնահատկությունները Ռուսաստանի Դաշնությունում  
27. Գործառութային մոտեցումները հանրային կառավարման ոլորտում. Թ.Պարսոնս  
28. Ժամանակակից վարչարարության հիմնական հատկանիշները  
29. Նոր հանրային մենեջմենթ (NPM). զարգացման ուղղությունները  
30. Ռազմավարական պլանավորումը և դասական հանրային կառավարման մոդելը  
31. Ռազմավարական պլանավորումը մասնավոր հատվածում. Հինգ փուլերը  
32. Ռազմավարական մենեջմենթ  
33. Ռազմավարությունը հանրային հատվածում  
34. Կառավարության հիմնական գործիքները 
 
35. Պետական ծառայության համակարգի վերափոխման բրիտանական փորձը և Ֆուլտոնի 

հանձնաժողովի գործունեությունը 
 
36. Հանրային հատվածի կառուցվածքային և գործառութային բարեփոխումները 

Մ. Բրիտանիայում (1979 – 1999 թթ.)  
37. Պետության գործառույթները. ընդհանուր բնութագիր 
 
38. Պետության գործառույթների դասակարգումը․պետության ներքին և արտաքին 

գործառույթները  
39. Կառավարման ապակենտրոնացում 
 
40. Ապակենտրոնացումը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները Մեծ 

Բրիտանիայում  
41. Ապակենտրոնացումը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները Գերմանիայում 
 
42. Ապակենտրոնացումը և տեղական ինքնակառավարման մարմինները Ֆրանսիայում և 

սկանդինավյան երկրներում  
43. Բարդ ունիտար, տարածաշրջանային և դաշնային պետություններ 
 
44. Գործադիր իշխանություն առանձնահատկությունները նախագահական և 

կիսանախագահական համակարգերում  
45. Պետության հասկացությունը. հինգ մոտեցումները  
46. Մենեջմենթի գործառույթները, գործընթացները և կառուցվածքը  
47. Պետական միավորումներ. հասկացությունը և օրինակները  
48. Պետական իշխանության միասնականությունը և սուբսիդարության սկզբունքը  
49. Պետական կառավարումը և քաղացիական հասարակությունը  
50. Հանրային կառավարում գիտակարգի դասավանդման հիմնական մոտեցումները  
51. Հանրային կառավարման նորմատիվ-իրավական կարգավորումը  
52. Ժամանակակից պետության զարգացման միտումները  
53. Վերահսկողությունը հանրային կառավարման ոլորտում  
54. Կոնֆլիկտի զարգացման երեք փուլերը  
55. Պետական կառավարման նոր հայեցակարգերը 



Գրականության ցանկ և աղբյուրներ 

 

/ԵՊՀ Հանրային կառավարման ամբիոնը (307) տրամադրում է նաև 
էլեկտրոնային նյութեր` ընդունելության քննությանը պատրաստվելու համար/ 

 

1. Հանրային կառավարման նյութերի հայերեն ժողովածու /Ռուսական և 
արևելաեվրոպական ուսումնասիորությունների կենտրոն/, Արիզոնայի 
Նահանգային Համալսարան, Երևան 2006 

 
2. И.А. Василенко, Административно-государственное управление в странах 

запада: США, Великобритания, Франция, Германия, Издание второе, 
переработанное и дополненное, Москва, «Логос», 2001  

3. В.Е. Чиркин, Публичное управление, учебное пособие, М. Юристъ, 2004 
 

4. А.В. Оболонский, Государственная служба (комплексный подход) 
Москва: "Дело" АНХ, 2009, 512 с.  

5. И. Н. Трофимова, Трансформация отношений центральной и местной 
 

власти в процессе децентрализации управления, ARS ADMINISTRANDI, 2011, 
issue 2, стр.80-91 

 

6. Р.Стефенсон, Реформа государственной службы Великобритании, 
Государственное управление: электронный вестник, N2, 2003 

 
7. Public Management and Administration: An Introduction Third Edition, Owen E. 

Hughes, Palgrave Macmillan, 2003 
 

8. G. Peters, The Politics of Bureaucracy, the 5th edition, Routledge, London and 
NY 2001  

9. F. Heady, Public Administration: A Comparative Perspective, M. Dekker, 2001 
 

 
 
 

Լրացուցիչ հարցերի դեպքում կարող եք դիմել՝ 

Վահագն Ռոբերտի Ագլյան, հանրային կառավարման ամբիոնի վարիչ, «Հանրային 

(պետական) քաղաքականություն» մագիստրոսական կրթական ծրագրի ղեկավար 

aglyan@gmail.com 

aglyan@ysu.am 

 

Նարինե Վյաչեսլավի Ասրյան, հանրային կառավարման ամբիոնի գործավար,  

narine221291@gmail.com 

narine.asryan@ysu.am 


