
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի  

աշխատակազմի ղեկավար հարգարժան Վիգեն Սարգսյան,  

հարգելի նախարարներ, հյուրեր, գործընկերներ 

 

Այսօր մենք նշում ենք Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման 

ակադեմիայի հիմնադրման 20-ամյակը: Կրթօջախի համար սա այնքան էլ երկար 

ժամանակահատված չէ, սակայն վստահորեն կարող ենք ասել, որ Կառավարման ակադեմիան 

արդեն կայացած հաստատություն է և ունի իր տեղն ու դերը և՛ հանրապետության կրթական 

համակարգում, և՛ մեր երկրի պետականաշինության գործում: 

Պետական կառավարման ակադեմիայի պատմությունն սկսվել է երկու տասնամյակ 

առաջ: 1994 թվականի մայիսի 24-ին կառավարության թիվ 240 որոշմամբ ստեղծվեց ՀՀ 

կառավարման դպրոցը, որը որպես կադրերի պատրաստման դարբնոց պիտի ծառայեր 

Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման համակարգի համար: ՀՀ 

կառավարության այդ որոշման մեջ հստակ ձևակերպված էր Դպրոցի նպատակը` ՀՀ 

Նախագահի աշխատակազմում, ՀՀ  կառավարությունում, գործադիր իշխանության 

հանրապետական և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում աշխատելու համար 

պատրաստել և վերապատրաստել բարձրագույն և միջին օղակի պետական ծառայողներ:  

Մենք կառուցում էինք բոլորովին նոր պետություն` կառավարման նոր համակարգով, 

որին անհրաժեշտ էին նոր մտածողությամբ արհեստավարժ կառավարիչներ, գիտելիքահեն 

տնտեսության հմուտ կազմակերպիչներ, կառավարչական ունակություններով ու 

հմտություններով, խոր գիտելիքներով զինված կադրեր:  

Կադրերի պատրաստումը և արդյունավետ օգտագործումը պետական կառավարման 

կարևոր և հրատապ հիմնախնդիրն էր: Կադրային ապահովման, նոր կադրային 

քաղաքականության մշակման անհրաժեշտությունը բխում էր այն արմատական խնդիրների 

բովանդակությունից, որոնք պետք է լուծվեին մեր երկրի կողմից նորանկախ պետության 

կայացման ճանապարհին: Անհրաժեշտ էր կառավարման գիտության և պրակտիկայի 

ժամանակակից մակարդակով մշակել կադրային հարցերի լուծման նոր կառուցակարգեր, 

սկզբունքներ և տեխնոլոգիաներ: 

Նորանկախ Հայաստանի հասարակության համար հույժ կարևոր էր կադրերի, 

պետական ծառայողների ուսուցման  կազմակերպումը, քանզի հրատապ էին նրանց 

բարոյական կերպարի ձևավորման, բարոյական պատասխանատվության և հուսալիության 

հիմնախնդիրների լուծումները:  

ՀՀ կառավարության կողմից պետական կառավարման ոլորտում Դպրոցին այնքան մեծ 

կարևորություն էր տրված, որ կառավարման գերագույն մարմինը` մշտապես գործող 

Վարչական խորհուրդը, գլխավորում էր ՀՀ պետնախարարը, իսկ Խորհրդի կազմում ի 

պաշտոնե ընդգրկված էին ՀՀ Նախագահի, ՀՀ  կառավարության աշխատակազմերի 

ղեկավարները, Արդարադատության, Արտաքին գործերի, բարձրագույն կրթության և 



գիտության,  էկոնոմիկայի, Ներքին գործերի, Ֆինանսների նախարարները, Երևանի 

քաղաքապետը, ՀՀ կառավարությանն առընթեր կառավարման և տնտեսական 

բարեփոխումների ինստիտուտի տնօրենը, ՀՀ կառավարման դպրոցի տնօրենը: 

Կառավարման դպրոցի վերադաս մարմինը Վարչական խորհուրդն էր, որի 

առաջադրմամբ և ՀՀ կառավարության որոշմամբ Դպրոցի տնօրեն նշանակվեց Խաչատուր 

Բեզիրջյանը: 

Ուսումնական գործընթացն սկսվեց առանց խոչընդոտների. մշակվել ու հաստատվել 

էին կրթաբլոկների ծրագրերը, կազմվել էին դասացուցակները, հստակեցվել ուսուցանվող 

առարկաները: Առաջին դասախոսությունն անցկացրեց ՀՀ փոխնախագահ Գագիկ 

Հարությունյանը:  

Կառավարման դպրոցի կայացման գործընթացին ակտիվորեն մասնակցում էին 

միջազգային կազմակերպությունները: Դպրոցն իր առաջին քայլերը կատարում էր` 

ստանալով Եվրոպական Միության ՏԱՍԻՍ ծրագրի, Ուրբան ինստիտուտի աջակցությունը, 

ապա ԱՄՆ-ի Քաղաքների և համատիրությունների կառավարման միջազգային ասոցիացիայի 

հետ, ԱՄՆ-ի միջազգային զարգացման գործակալության աջակցությամբ իրականացնում էր 

քաղաքային համայնքների ֆինանսիստների վերապատրաստման ծրագրեր, իսկ 

Համաշխարհային բանկի աջակցությամբ` սոցիալական բնագավառի պետական 

ծառայողների կատարելագործում: 

Պետական կառավարման համակարգի համար կադրեր պատրաստելու, 

վերապատրաստելու, ուսուցման գործընթացները ժամանակակից պահանջներին 

համապատասխանեցնելու նպատակով ՀՀ կառավարության 2002 թվականի ապրիլի 8-ի N 338 

որոշմամբ ՀՀ կառավարման դպրոցը վերակազմակերպվեց «Հայաստանի Հանրապետության 

պետական կառավարման ակադեմիա» պետական ոչ առևտրային կազմակերպության: Նույն 

որոշմամբ Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 

կառավարման լիազորությունները վերապահվեց Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքացիական ծառայության խորհրդին: Ակադեմիայի ռեկտոր նշանակվեց 

իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր Արմեն Հարությունյանը: 

2003 թվականի ապրիլին, հիմնվելով պետական կառավարման ակադեմիաների կամ 

դպրոցների միջազգային փորձի վրա, ՀՀ կառավարության որոշմամբ ՀՀ պետական 

կառավարման ակադեմիայում հիմք դրվեց մագիստրոսական ծրագրով ուսուցման` 

«Իրավագիտություն», «Տնտեսագիտություն», «Հոգեբանություն» և «Քաղաքագիտություն» 

մասնագիտություններով: Դա ուսումնական հաստատության սոսկ անվանափոխում չէր: Ըստ 

էության` Հայաստանի Հանրապետությունում հիմնադրվեց նոր բարձրագույն ուսումնական 

հաստատություն: 

Ելնելով իր առջև ծառացած նոր խնդիրներից` Կառավարման ակադեմիան ձեռնամուխ է 

լինում մի շարք բարեփոխումների իրականացմանը: 



2006 թվականին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ռեկտոր է նշանակվում 

Հովհաննես Հարությունյանը: 

Ակադեմիայի նախկին ռեկտորներ Արմեն Հարությունյանի և Հովհաննես 

Հարությունյանի ջանքերի շնորհիվ Կառավարման ակադեմիան զարգացման ու առաջընթացի 

հաստատուն ճանապարհ անցավ: 

 

2010 թվականի նոյեմբերից Պետական կառավարման ակադեմիայի ընդհանուր 

կառավարումն իրականացնում է «Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 

աշխատակազմ» պետական կառավարչական հիմնարկը: 

Կարելի է ասել, որ Ակադեմիայի լիազոր մարմնի փոփոխությունից հետո նոր և կարևոր 

շրջափուլ սկսվեց Ակադեմիայի կենսագրության մեջ:  Մեր առջև դրվեցին նոր խնդիրներ ու 

պահանջներ: 

Ըստ այդմ` Ակադեմիայի գործունեությունն ուղղվեց ուսումնական գործընթացի 

կատարելագործմանը, կրթության որակի ապահովման համակարգի ստեղծմանը, որակի 

մշակույթի ձևավորմանը, համակարգային փոփոխությունների, կրթության կազմակերպման 

աշխատանքների բարելավմանը, մեթոդների նորացմանը, կրթության բովանդակության 

հարստացմանը և որակի բարձրացմանը, միջազգային կազմակերպություններում և 

գործընթացներում ներգրավվածության խորացմանը, գործընկեր հաստատությունների հետ 

համագործակցության առավել ամրապնդմանը:  

Առաջին ամենակարևոր խնդիրը կրթական ծառայությունների մատուցման որակը 

բարձրացնելն էր: Հենց սկզբից սկսեցինք աշխատել այդ ուղղությամբ` մշակելով անհրաժեշտ 

քայլերի հաջորդականությունը:  

Ի՞նչ կառուցակարգեր ու մեթոդներ է հարկավոր կիրառել առավել բարձրորակ 

կրթություն ապահովելու համար: Նման բարեփոխումն առաջին հերթին ենթադրում է 

փոփոխություններ ուսումնական ծրագրերում, որոնք պետք է լինեն ժամանակի 

մարտահրավերներին համահունչ:  

2013 թվականին Պետական կառավարման ակադեմիան հստակեցրեց իր անելիքները 

առաջիկա մի քանի տարվա համար: Կատարված ինքնավերլուծությունը հնարավորություն 

տվեց բացահայտելու մեր ուժեղ և թույլ կողմերը, որոնց հիման վրա ստեղծվեց Ակադեմիայի 

ռազմավարական ծրագիրը: Վերջինս սահմանում է այն հիմնական ուղղությունները, որոնցով 

առաջնորդվելու է Ակադեմիան 2013-2018 թվականներին, և ձևավորելու է այն 

քաղաքականությունը, որը կստեղծի անհրաժեշտ նախադրյալներ Ակադեմիայի 

առաքելության իրականացման, կայուն զարգացման և կրթական չափորոշիչներին 

համապատասխան մրցունակ մասնագետներ պատրաստելու համար: 

Մշակելով Պետական կառավարման ակադեմիայի ռազմավարական ծրագիրը և որակի 

ապահովման հայեցակարգը` մենք հստակ պատասխան ենք տվել այն հարցին, թե դեպի ուր 



ենք գնում, ինչպես ենք գնում և ինչ խնդիրներ ունենք նպատակակետին հասնելու 

ճանապարհին:  

Ակադեմիայի կարևոր նպատակներից է եվրոպական բարձրագույն կրթական 

համակարգին ինտեգրվելը և Ակադեմիայի կառավարման գործընթացում այդ համակարգի 

ընթացակարգերի ներդրումը: Դառնալով բարձրագույն կրթության համաեվրոպական 

տարածքի մաս` Հայաստանի բարձրագույն կրթական համակարգը պետք է կարողանա արագ 

արձագանքել նոր միտումներին և հաշվի առնել եվրոպական համալսարանական համայնքի 

կողմից ընդունված որոշումները:  

Մագիստրատուրական կրթությունն իրականացնելիս մենք առաջնորդվում ենք 

Բոլոնիայի հռչակագրով սահմանված չափանիշներով: Իհարկե, ինքնախաբեություն կլինի, 

եթե ասենք, թե առաջնորդվելով այդ չափանիշներով` մենք եվրոպական բուհերին համարժեք 

կրթություն ենք տալիս: Առայժմ շատ խնդիրներ կան, որոնք լիարժեք լուծելու համար 

ժամանակ է հարկավոր: Օրինակ` մասնագիտական գրականության հետ կապված խնդիր 

ունենք. բազմաթիվ առարկաներից շատ քիչ է հայերեն գրականությունը: 

Մեր ուշադրության կենտրոնում է կրթության որակի ապահովման խնդիրը, ինչը 

նշանակում է, որ բուհը հնարավորություն է ընձեռում սովորողին ուսումնառության 

ընթացքում ձեռք բերելու այնպիսի կարողություններ, որոնք համապատասխանում են թե՛ 

ներքին, թե՛ արտաքին շուկայի պահանջներին, անձի և հասարակության քաղաքական, 

սոցիալական, տնտեսական և մշակութային ձգտումներին:  

Ակադեմիայի որակի ապահովման քաղաքականության նպատակն է ներդնել որակի 

ապահովման թափանցիկ և վստահելի համակարգ` հիմնված գործունեության արդյունքների և 

կիրառվող գործընթացների ներքին և արտաքին գնահատման վրա` բարձրացնելով 

Ակադեմիայի ուսումնական, հետազոտական և կառավարման գործընթացների 

արդյունավետությունը: 

Կառավարման ակադեմիայի կարևոր գործառույթներից է քաղաքացիական 

ծառայողների և հանրային ծառայության մյուս բնագավառների, այդ թվում տեղական 

ինքնակառավարման մարմինների աշխատակիցների վերապատրաստումը: Առաջնորդվելով 

կրթական բարեփոխումների զարգացման փուլում մրցունակ, բարձրորակ մասնագետների 

պատրաստման խնդիրների նկատմամբ ցուցաբերվող նոր մոտեցումներով` Ակադեմիան 

իրականացնում է հանրային ծառայողների աշխատանքի արդյունավետության բարձրացմանն 

ուղղված վերապատրաստման ծրագրեր կառավարչական որոշումների ընդունման 

մեթոդների, պետական կառավարման հմտությունների ուսուցման վերաբերյալ` 

առավելագույնս զարգացնելով լրացուցիչ և շարունակական կրթության համակարգը: 

Կառավարման ակադեմիան մեծ աշխատանքներ է կատարել ՀՀ քաղաքացիական 

ծառայության խորհրդի հետ` մի կողմից վերապատրաստման դասընթացների նոր 

ուսումնական ծրագրեր մշակելով, մյուս կողմից` իրականացնելով կարիքի գնահատում, 

որպեսզի ներդաշնակ լինեն առաջարկն ու պահանջարկը: Այժմ աշխատանքներ են տարվում 



համակարգային կարևոր փոփոխություններ իրականացնելու ուղղությամբ: Այս գործընթացը 

ներդաշնակ զարգացում է պահանջում. անհրաժեշտ է, որ Ակադեմիան և պետական 

ծառայողների վերապատրաստում իրականացնող մյուս կառույցները` մի կողմից, իսկ  մյուս 

կողմից` այն մարմինները, որոնց աշխատակիցները մասնակցում են վերապատրաստման 

դասընթացներին, գործեն փոխհամաձայնեցված: Խնդիրը բավական լուրջ է, ուստի այդ 

մարմինների հետ մի քանի համատեղ քննարկումներ ենք անցկացրել, այդ թվում` ՀՀ 

Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարի մոտ: Կարծում եմ` ճիշտ ճանապարհի վրա ենք և 

շուտով կունենանք այն կանոնակարգված մոդելը, որն անհրաժեշտ է բարձր մակարդակի 

վերապատրաստման ծառայություն մատուցելու համար:  

Վերջին տարիներին բավականին ընդլայնվել է Ակադեմիայի աշխարհագրությունը 

արտաքին կապերի առումով: Համագործակցության պայմանագրեր ենք կնքել բազմաթիվ 

հանրահայտ բուհերի հետ: Հատկապես ցանկանում եմ առանձնացնել Ֆրանսիայի Էքս Ան 

Պրովանսի «Սիանս Պո» քաղաքագիտության ինստիտուտը, որի հետ համագործակցության 

պայմանագրի կետերից մեկը վերաբերում էր ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

բազայի հիման վրա այդ ինստիտուտի մասնաճյուղի ստեղծմանը: 2014 թվականի փետրվարին 

Ակադեմիայում տրվեց «Սիանս Պո-Արմենիայի» մեկնարկը, և կատարվեց առաջին 

ընդունելությունը: «Սիանս Պո-Արմենիան» տարածաշրջանային նշանակություն ունեցող շատ 

կարևոր նախագիծ է, որն ապահովում է հետբուհական շարունակական կրթություն:  

Ակադեմիան համագործակցում է նաև ՌԴ Նախագահին առընթեր պետական 

կառավարման ակադեմիայի, Լեհաստանի, Բելառուսի, Ուկրաինայի  պետական 

կառավարման ակադեմիաների հետ և այլն: Բավական է ասել, որ մեր «Հանրային 

կառավարում» հանդեսի խմբագրական խորհրդի կազմում ընդգրկված են ԱՄՆ-ի, Կանադայի 

առաջավոր բուհերի մասնագետները, որոնց հոդվածները հաճախ են տպագրվում` 

միջազգային ճանաչում բերելով հանդեսին:  

Ուսուցման գործընթացն արդյունավետ կազմակերպելու գործում էական դեր ունի 

Ակադեմիայի գիտատեխնիկական գրադարանը, որը տարեցտարի համալրվում է նոր 

հրատարակվող գրականությամբ: Այսօր գրադարանն ունի 13400 անուն գիրք, որի մեծ մասը 

մասնագիտական է: Իմ կարծիքով, Ակադեմիայի մասնագիտական գրադարանը 

լավագույններից է հանրապետության բուհական գրադարանների շարքում: Այն 

անդամակցում է Հայաստանի էլեկտրոնային գրադարանների կոնսորցիումին, որը 

հնարավորություն է ընձեռում օգտվելու կոնսորցիումի էլեկտրոնային շտեմարաններից:  

Մենք սկսել ենք գրքերի թվայնացման գործընթացը, որպեսզի այդ գրականությունն 

առավել մատչելի լինի մեր ուսանողներին: Մենք շատ ենք կարևորում նաև 

գրահրատարակչական գործը: Ակադեմիան իր գործունեության ընթացքում հրատարակել է 

բազմաթիվ ուսումնական ձեռնարկներ, ուղեցույցներ, մեթոդական նյութեր, ինչպես նաև 

Ակադեմիայի դասախոսների գիտական աշխատություններն ու մենագրությունները: 



Ակադեմիայի պրոֆեսորադասախոսական կազմում ընդգրկված են հանրապետության 

բարձրակարգ մասնագետներ, այդ թվում` 28 գիտությունների դոկտոր և 85 գիտությունների 

թեկնածու: 

Մեր ուսանողները, ավարտելով Ակադեմիան, կառավարման համակարգում 

աշխատանքի կանցնեն` բոլոր անհրաժեշտ ծրագրերը յուրացրած: Ակադեմիայում ձևավորել 

ենք ցանցային կառավարման կենտրոն: Կենտրոնում ուսուցանվում են մի շարք ծրագրեր, այդ 

թվում` էլեկտրոնային փաստաթղթաշրջանառության mulberry ծրագիրը, որը կիրառվում է 

պետական մարմիններում: Կենտրոնի ստեղծման գործում մեզ մեծապես աջակցել են 

Ակադեմիայի լիազոր մարմնի` ՀՀ Նախագահի աշխատակազմի ղեկավարը և 

Կառավարության աշխատակազմի ղեկավարը: Բացի այդ, մենք մշակել ենք նոր մոդուլներ, 

որոնք շուտով տեղ կգտնեն ուսումնական ծրագրերում, ինչպես օրինակ` 

կիբերանվտանգությունը, որը չափազանց կարևոր խնդիր է: Ուսումնական ծրագրերում 

կներառվեն ևս երկու շատ կարևոր մասնագիտություններ` «Էլեկտրոնային հանրային 

կառավարում» և «Էլեկտրոնային գործարարության կառավարում»: 

Շատ կարևոր եմ համարում ուսանողի մոտ գիտությամբ զբաղվելու շարժառիթներ 

ստեղծելը, որոնցից են ուսանողական գիտաժողովները: 2012թ. դեկտեմբերին Ակադեմիայում 

կազմակերպված գիտաժողովին մեծ թվով ուսանողներ մասնակցեցին: Գիտաժողովի նյութերը 

տպագրեցինք առանձին ժողովածուով:  

2014 թվականի մարտին ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 20-ամյակի 

կապակցությամբ անցկացվեց ևս մեկ` ուսանողական միջբուհական գիտաժողով, որին 

մասնակցեց շուրջ հարյուր ուսանող ոչ միայն Պետական կառավարման ակադեմիայից, այլև 

հանրապետության մի քանի այլ բուհերից: 

Հարգելի հյուրեր, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 

պրոֆեսորադասախոսական կազմին, աշխատակազմին, մագիստրանտներին, ինչպես նաև 

Ակադեմիայի գործունեությանն առնչվող յուրաքանչյուր քաղաքացու միավորում է մեկ 

ընդհանուր ցանկություն՝ սեփական ներդրումն ունենալ մեր պետության կայացման և 

զարգացման գործընթացում: Մեզանից յուրաքանչյուրը համոզված է, որ մենք ունենք բացառիկ 

հնարավորություն և պատասխանատվություն՝ պաշտպանելու հանրության շահերը: 

Մեր առաքելությունն է վերապատրաստել հանրային կիրթ առաջնորդներ, առաջարկել 

ամենաբարդ հանրային խնդիրները լուծելու եղանակներ: Մասնագետների մի հրաշալի կազմ 

միացել է մեզ՝ իրականացնելու այդ առաքելությունը: 

Այդ երկու տասնամյակը Կառավարման ակադեմիայի համար եղել են կայացման ու 

ինքնահաստատման տարիներ: Տարիներ, որոնք իրենց մեջ ամփոփում են այս կրթօջախի 

անցած ճանապարհը, նրա ձեռքբերումներն ու հաջողությունները: Այդ հաջողությունները չէին 

լինի, եթե չլիներ երկրի իշխանությունների ամենօրյա հոգատարությունն ու աջակցությունը:  

ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հիմնադրման 20-ամյակի առթիվ սրտանց 

շնորհավորում եմ մեր ուսանողներին ու դասախոսներին, բոլոր տարիների մեր 



շրջանավարտներին, ցանկանում նրանց հաջողություններ ուսման մեջ և աշխատանքում, 

նվաճումներ` գիտության և կառավարչական գործունեության մեջ: Համոզված եմ, որ մեր 

նվիրական աշխատանքով կնպաստենք մեր երկրի շենացմանն ու բարգավաճմանը: 

Շնորհակալություն եմ հայտնում Ակադեմիայի կառավարման խորհրդին, Ակադեմիայի 

լիազոր մարմնի ղեկավարությանը, որոնք ջանք ու եռանդ չեն խնայում` 

հանրապետությունում իր տեսակի մեջ եզակի այս հաստատությունը դարձնելու մեր երազած 

կրթօջախը: Շնորհակալ եմ կոլեկտիվի անդամներին, որոնցից յուրաքանչյուրն իր ներդրումն է 

ունենում Ակադեմիայի առջև դրված խնդիրները հաջողությամբ լուծելու գործում: Շնորհակալ 

եմ «Պետական ծառայություն» հրատարակչությանը և «Հանրային ծառայություն» 

շաբաթաթերթի խմբագրության աշխատակիցներին, որոնք անգնահատելի աշխատանք են 

կատարում` լուսաբանելով ինչպես հանրային ծառայության ոլորտի խնդիրները, այնպես էլ 

Ակադեմիայի գործունեությունը: Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Ակադեմիա 

հրավիրված բոլոր դասախոսներին, այն բոլոր անձանց, ովքեր այս կամ այն կերպ առնչվում են 

ուսանողների հետ, և նրանց բոլորի նպատակը մեկն է` ունենալ կառավարման ոլորտի 

խելացի, բանիմաց մասնագետներ: Շնորհակալություն եմ հայտնում նաև Հայաստանում 

գործող այն միջազգային կազմակերպություններին և կառույցներին, որոնց օժանդակությունը 

և աջակցությունը նույնպես խթանում են Ակադեմիայի զարգացումը: Շնորհակալություն նաև 

Ակադեմիայի բոլոր այն շրջանավարտներին, ովքեր հասարակական կյանքի տարբեր 

ոլորտներում, պետական կառավարման համակարգի տարբեր կառույցներում ներկայացնում 

են Ակադեմիան` ապացուցելով, որ մեծ պատիվ է Պետական կառավարման ակադեմիայի 

շրջանավարտ լինելը և Ակադեմիայի կողմից տրված մագիստրոսի կոչումը կրելը: 

Բարի երթ, սիրելի շրջանավարտներ:  

Խաղաղություն Հայոց աշխարհին: 


