
«ՀԱՆՐԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ» ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ 

 

Մասնագիտություն՝  Կառավարում 

 ուսուցման ձևը՝ առկա 

 տևողությունը՝ 2 տարի  

 ուսման վարձի չափը՝ 850.000 ՀՀ դրամ 

 շնորհվող որակավորումը՝ Կառավարման մագիստրոս  

 

Ծրագրի նպատակները  

 Հանրային կառավարման ամբիոնի կողմից գործարկվող այս կրթական ծրագիրը 

նպատակ ունի ուսանողների մոտ ձևավորելու և զարգացնելու գիտելիքների և 

հմտությունների այնպիսի համակազմ, որն անհրաժեշտ կլինի հանրային կյանքի առանձին 

ոլորտներում ընդունված պետական քաղաքականությունների իրագործման և 

կառավարչական լուծումների ապահովման համար։  

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները 

Առաջարկվող մագիստրոսական ծրագիրը ձևավորում է՝ 

• պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման վերաբերյալ 

հետազոտությունների և վերլուծության, գնահատողական հետազոտությունների 

իրականացման կարողություն,  

• կառավարչական որոշումներ պատրաստելու, մշակելու և իրագործման ուղիները 

պլանավորելու և նախագծելու հմտություն,  

• հանրային կառավարման տարբեր մակարդակներում թիրախային որոշումների 

կայացման մեթոդների և եղանակների մշակման և իրականացման հմտություններ։ 

Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը 

  Ուսումնառության առաջին կիսամյակում ուսանողները ծանոթանում են 

առաջարկվող մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներին, հանրային կառավարման 

ոլորտում հետազոտությունների պլանավորման, մշակման և իրականացման 

նրբություններին, ինչպես նաև հնարավորություն են ստանում կատարելագործել օտար 

լեզուների վերաբերյալ (ռուսերեն, անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն) իրենց 

կարողությունները։ 

Ուսումնառության երկրորդ կիսամյակում ուսանողներին դասավանդվում են հատուկ, 

նեղ մասնագիտական դասընթացներ, որոնք, ընդհանուր առմամբ, ներառված են հետևյալ 

կառուցամասերում. 

 հանրային (պետական) կառավարում և հանրային (պետական) ծառայություն 

 հանրային (պետական) հատվածի  ռազմավարական կառավարում  

 ինովացիոն մենեջմենթ և տեղեկատվական կառավարում 

 կառավարական և քաղաքական հանրային հարաբերություններ (PR and GR) 

 սոցիալական պետության հիմնադրույթներ և սոցիալական ծառայությունների 

համակարգ։ 



Ուսումնառության երրորդ կիսամյակում ուսանողներին առաջարկվում են 

կամընտրական դասընթացներ, որոնք ներառում են հետևյալ կրթաբլոկերը. 

 տեղական ինքնակառավարման համակարգ և ապակենտրոնացման 

բարեփոխումներ 

 պետական ֆինանսներ և բյուջետավորում 

 մարդկային ռեսուրսների/անձնակազմի ռազմավարական կառավարում և 

պլանավորում 

 ծրագրերի կառավարում և գնահատում 

 երրորդ/հասարակական հատված և շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպություններ 

 հանրային կառավարման համակարգի ամբողջականություն (Public Integrity), 

էթիկա և կոռուպցիա։ 

Վերջին՝ չորրորդ կիսամյակում մագիստրանտները կատարելու են միայն 

գիտահետազոտական աշխատանք` մագիստրոսական թեզն ավարտելու և պաշտպանելու 

համար:  

«Հանրային կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագիրն աշխատաշուկայում 

ապահովելիք կարերիային առաջխաղացման հնարավորությունների տեսանկյունից 

նպատակ ունի. 

 պատրաստելու որակյալ մասնագետներ հանրային հատվածում և պետական 

ոլորտում, հանրային կազմակերպություններում ղեկավար/վարչական պաշտոնների 

զբաղեցման համար, 

 ուսանողներին փոխանցելու ՀՀ հանրային ծառայության կազմակերպման և 

կառավարման մասին անհրաժեշտ գիտելիքներ, որոնց շնորհիվ ծրագրի 

շրջանավարտները կարող են իրենց հետագա մասնագիտական գործունեությունը 

շարունակել հանրային/պետական ծառայության համակարգում, 

 պատրաստել կադրեր, ովքեր խորությամբ ընկալում են և կարող են հետագայում 

նպաստել ՀՀ-ում պետական մարմինների, շահույթ չհետապնդող 

կազմակերպությունների և մասնավոր հատվածի միջև համագործակցության ձևերի 

զարգացմանը՝ որպես հանրային հիմնախնդիրների լուծման դերակատարներ: 

Պրակտիկան 

«Հանրային կառավարում» մագիստրոսական կրթական ծրագրի շրջանավարտները 

կարող են համալրել և իրենց մասնագիտական գիտելիքները և կարողությունները կիրարկել 

հետևյալ բնագավառներում՝  

 

 հանրային (պետական) ծառայության համակարգ, 

 տեղական ինքնակառավարման մարմիններ, 

 ոչ պետական (հասարակական) հատված,  

 ՀՀ կառավարության աշխատակազմ, նախարարություններ և այլ 

գերատեսչություններ։ 

Ընդունելության քննությունն անցկացվում է բանավոր` քննական հարցաշարի հիման 

վրա: Քննական հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց` յուրաքանչյուրը  5 (հինգ) միավոր 

գնահատման առավելագույն արժեքով: Ուսանողը հաղթահարում է  ընդունելության 

քննությունը նվազագույնը 8 (ութ)  միավոր վաստակելու դեպքում: 

 

 

 

 

 



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 
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