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ՆԵՐԱԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

Կառավարման հիմնահարցը միշտ եղել է և այսօր էլ մնում է 
տարբեր գիտակարգերի հետազոտության օբյեկտ: Բարձրագույն 
կրթական համակարգը տարիներ շարունակ պատրաստում էր 
տարբեր ոլորտների մասնագետներ՝ հիմնականում շեշտը դնելով 
մասնագիտական ոլորտում կատարողական գործառույթներ իրա-
կանացնելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների ու հմտությունների 
վրա: Սակայն ժամանակակից հասարակությունը մասնագի-
տական գործունեության արդյունավետության ապահովման նոր 
պահանջներ է առաջադրում: Կառավարչական գործունեությունը 
դիտարկվում է որպես բարդ և բազմաշերտ գործընթաց, որը 
մասնագիտական հմտություններից բացի պահանջում է նաև հո-
գեբանական որակների առկայություն: Ժամանակակից հոգե-
բանական գիտության մեջ բազմաթիվ են մասնագիտական գոր-
ծունեության հոգեբանական առանձնահատկություններին վերա-
բերող հետազոտությունները, սակայն կառավարչական գործու-
նեության հոգեբանական առանձնահատկությունները դեռևս 
մնում են հետազոտողների ուշադրության կենտրոնում: 

Պետական ծառայության համակարգում կառավարչական 
գործունեության հոգեբանական առանձնահատկություններն ի-
րենց յուրօրինակությամբ ժամանակակից հետազոտողների առջև 
նոր խնդիր են դնում: Հատկանշական են պետական և մասնավոր 
ոլորտներում կառավարչական գործունեության հոգեբանական 
առանձնահատկությունների տարբերությունները: Դրանց ուսում-
նասիրությունը թույլ է տալիս պարզել այդ ոլորտների կառա-
վարիչներին անհրաժեշտ հոգեբանական որակները և դրանց 
ձևավորման պայմանները: Կառավարչական գործունեության 
գործառույթներով է պայմանավորված աշխատանքի արդյունա-
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վետությունն ապահովող հոգեբանական որակները: Սակայն 
մասնագիտական պատրաստման և վերապատրաստման համա-
կարգում հոգեբանական որակները համարվում են մասնագի-
տական կոմպետենտության բաղադրիչ, որի զարգացումը և 
ձևավորումը անմիջականորեն կապվում է մասնագիտական հմ-
տության ձևավորման հետ: Նշված խնդիրների վերաբերյալ 
հոգեբանական մոտեցումները թույլ են տալիս վերանայել կառա-
վարչական գործունեության և անձի համապատասխանության 
հիմնահարցը, ինչն էլ արդյունավետ կառավարման հիմքն է:  
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ԳԼՈՒԽ 1 
ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

1.1. Կառավարման հոգեբանական 
մեկնաբանությունը 

 

Պետական կառավարման համակարգի հոգեբանական նկա-
րագիրը ստանալու համար նախ անդրադառնանք կառավարման 
հոգեբանական կողմերին: «Կառավարում» հասկացությունը վեր-
ջերս է սկսել շրջանառվել գիտական գրականության մեջ: «Կառա-
վարում» երևույթն առավել քննարկված է հասարակական, տնտե-
սական համակարգերում: Սակայն վերջին շրջանում կառավար-
ման ամբողջական պատկերը ստանալուն նպաստեցին նաև հոգե-
բանական մեկնաբանությունները: Հարցի ամբողջական վերլու-
ծությունը թույլ տվեց առանձնացնել կառավարչական գործու-
նեության մեջ իրականացվող գործառույթների հոգեբանական 
կողմերը: Կառավարման հոգեբանության՝ որպես հոգեբանության 
առանձին ճյուղի ձևավորումը թույլ տվեց բացահայտել հոգեբա-
նական այն օրինաչափությունները, որոնք առկա են «մարդ-
մարդ» փոխհարաբերություններում՝ անկախ կառավարման իրա-
կանացման ոլորտից:  

«Կառավարում» հասկացությունը լայնորեն գործածվում է 
տարբեր բնագավառներում և բոլոր դեպքերում խոսքը վերաբե-
րում է կազմակերպված և կանոնակարգվող գործառույթին: Հատ-
կանշական է այն հանգամանքը, որ թեև գիտական գրականութ-
յան մեջ առկա են «կառավարում» հասկացության բազմաթիվ բնո-
րոշումներ, սակայն բոլորն էլ կառավարումը համարում են մի գոր-
ծառույթ, որն ապահովում է որոշակի կառուցվածքային համա-
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կարգերի և նրանց գործունեության ընթացքի պահպանումը, վե-
րահսկողությունը, նպատակների և ծրագրերի իրագործումը [97]:  

Կառավարումը միշտ պետք է պարունակի կազմակերպչական 
տարր, ուղղորդի և գործնականում իրագործի փոխազդեցություն-
ներ մարդկանց միջև: Հետևաբար այն մարդկանց նպատակա-
դրող, կազմակերպող և կարգավորող ազդեցությունն է հասարա-
կական, խմբային և կոլեկտիվ կենսագործունեության վրա, որն ի-
րականացվում է ինչպես անմիջականորեն, այնպես էլ հատուկ 
կառույցների միջոցով:  

Փիլիսոփայական գրականության մեջ (Կ. Պոպպեր, Կ. Յաս-
պերս) կառավարումը վերլուծվում է հասարակության ինքնակա-
ռավարվող հատկությունների դրսևորման տեսանկյունից [23]: Այն 
պատմական երևույթ է, որը պարունակում է բնության, հասարա-
կության և մտածողության բազմաթիվ դիալեկտիկական օրինա-
չափություններ: Գ. Ատամանչուկը նշում է, որ կառավարման 
կարևոր ասպեկտները բացահայտվել են սոցիոլոգիական մտքի 
ներկայացուցիչների միջոցով (Կ. Մարքս, Մ. Վեբեր, Տ. Վեբլեն,  
Դ. Բերնխեմ), ովքեր բացահայտել են կառավարման և հասարա-
կական գործընթացների կարգավորման մակարդակների միջև 
կախվածության գործակիցները: Այդպիսով, ի հայտ է եկել գիտա-
կան ուղղություն՝ կառավարման սոցիոլոգիա, որի շրջանակներում 
կառավարումը դիտարկվում է որպես դասերի, սոցիալական շեր-
տերի և մասնագիտական խմբերի միջև փոխազդեցության բարդ 
կառուցակարգ [23]: 

Հատկանշական է, որ նույն Գ. Ատամանչուկի կարծիքով, կա-
ռավարման էությունն ու գործնականում դրա կիրառությունը հաս-
կանալու համար շատ կարևոր են տնտեսագիտական հետազո-
տությունները: Տնտեսագետների ջանքերի շնորհիվ է հիմնվել մե-
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նեջմենթը՝ բիզնեսը, ձեռնարկությունը, արտադրությունը կառա-
վարելու տեսությունը: Տնտեսական և տեխնոլոգիական գիտելիք-
ների համադրությունը, որը կատարել են Գ. Ֆորդը, Ֆ. Թեյլորը, 
Գ. Էմերսոնը, Ա. Ֆայոլը և այլ հայտնի մասնագետներ, փաստացի 
խթան է հանդիսացել գիտելիքների այն համակարգի կայացման 
համար, որը մեր օրերում անվանում են «կառավարման տեսութ-
յուն»: Այս ուղղությամբ 20-րդ դարում կուտակված փորձն ապա-
ցուցել է, որ կառավարումը յուրաքանչյուր կոլեկտիվի տնտեսա-
կան գործունեությունը միավորող պարտադիր գործառույթ է:  

Կառավարման մեջ ներգրավված են մարդիկ՝ իրենց հե-
տաքրքրություններով, գաղափարներով, իդեալներով, արժեքնե-
րով, կամքով, դիրքորոշումներով և այլ հոգեբանական տարրե-
րով: Հաճախ հենց այս սուբյեկտիվ տարրերն են որոշիչ դեր խա-
ղում, որոշում կառավարման բովանդակությունը, ձևն ու արդյու-
նավետությունը:  

Կառավարման հոգեբանական ասպեկտների վրա ուշադրութ-
յան սևեռումը, ինչը պայմանավորված է Զ. Ֆրեյդի հայացքների 
լայն տարածմամբ, թույլ տվեց կառավարումն ընկալել որպես 
մարդկանց փոխազդեցության բարդ և արդիական կառուցակարգ: 
Պետք է նշել, որ կառավարումը՝ որպես մշակութային երևույթ, հա-
ճախ բնութագրվում է բարոյագիտական, գեղագիտական և ման-
կավարժական տեսանկյունից: Կառավարման մեջ իրագործվում 
են մարդու բարոյական որակները, և մարդն ինքը կարող է վեր-
լուծվել ու գնահատվել ըստ որոշակի բարոյական նորմերի: Կառա-
վարումը, որը կառավարչական ազդեցությունների հետևանք է, 
պարունակում է մանկավարժական ներուժ. այն սովորեցնում և 
դաստիարակում է մարդկանց, ձևավորում նրանց բնավորությու-
նը, հարստացնում գիտելիքներով ու փորձով:  
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Վերլուծությունից պարզ է դառնում, որ կառավարման մասին 
պատկերացումների ձևավորման ընթացքն ունի երկար պատմութ-
յուն: Կառավարման պատմական ասպեկտը պարունակում է հս-
կայական տեսական և գործնական գիտելիքներ, որոնք հնարա-
վորություն են տալիս տեսնելու կառավարման տեղը և դերը մարդ-
կային քաղաքակրթության տարբեր տիպերում (Ա. Թոյնբի), սո-
ցիալական, կրոնական և ազգային տարաբնույթ խնդիրներ լուծե-
լիս:  

Կառավարման բնույթի մասին խորհել են պետական, քաղա-
քական գործիչներ, մտածողներ՝ սկսած հին Չինաստանի, Բաբե-
լոնի, Եգիպտոսի և Հռոմի ժամանակներից: Եվ հենց պատմական 
վերլուծությունն է վկայում, որ տարբեր պատմական ժամանա-
կաշրջաններում և տարբեր մշակույթներում կառավարումը միշտ 
ունեցել է բարդ, բազմամակարդակ բնույթ: Բնական է, որ այն սո-
վորաբար կապված է իշխանության հետ, բխում է նրանից, հեն-
վում իշխանության վրա, ներգրավում իշխանությունն իր կառա-
վարող ազդեցության մեջ: Այն սերտորեն կապված է իրավունքի 
հետ, շատ դեպքերում ձեռք է բերում իրավական ձև, կիրառում ի-
րավունքի ուժը, իրականացվում է հաստատված իրավական կար-
գերում: Կառավարման իրավական ասպեկտները սկզբունքային 
նշանակություն ունեն, քանի որ դրանց չիմացությունը զրոյի է հա-
վասարեցնում կառավարչական որոշումները: 

Ամենալայն իմաստով կառավարել նշանակում է ղեկավարել 
ինչ-որ բան կամ ինչ-որ մեկին: Այն յուրաքանչյուր կազմակերպ-
ված համակարգին բնորոշ գործառույթ է և իր էությամբ պայմա-
նավորված է կառավարվող օբյեկտի վրա կառավարող սուբյեկտի 
ունեցած ազդեցությամբ՝ համակարգի առջև դրված խնդիրները 
լուծելու համար՝ դրա կազմակերպումը և անհրաժեշտ գործու-
նեությունն ապահովելու նպատակով [20]:  
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Թեև կազմակերպություններում կառավարման գործառույթ-
ները բազմազան են, սակայն առկա են գործունեության միանման 
տեսակներ: Այսպես օրինակ՝ գրեթե 100 տարի առաջ Ա. Ֆայոլն 
առանձնացրել է արտադրության կազմակերպման և ձեռնարկութ-
յունը կառավարելու գործունեության վեց հիմնական տեսակներ, 
որոնք պարտավոր է իրականացնել կառավարչական անձնակազ-
մը՝ տեխնիկական, շուկայական, ֆինանսական, պաշտպանական, 
հաշվապահական, վարչական: Ըստ Ա. Ֆայոլի՝ վարչական գործո-
ղություններն են՝ կանխատեսումը (գործողությունների ծրագրավո-
րումը և կանխատեսումը), կազմակերպումը (ձեռնարկությունում 
երկու մարմնի ստեղծումը՝ նյութական և սոցիալական), բաշխումը 
(ձեռնարկության անձնակազմին աշխատանքով ոգևորելը և գոր-
ծողության ծրագրում հայտնաբերված շեղումները վերացնելը), 
համաձայնեցումը (կամ համակարգումը, բոլոր գործողությունների 
և ջանքերի ճիշտ զուգակցումը, կատարման հսկողությունը) [108]: 
Այլ է սոցիալական կառավարումը. այստեղ գլխավոր տարրերն են 
կա'մ մարդիկ՝ որպես տարբեր կազմակերպությունների անդամ-
ներ, կա'մ կազմակերպությունները: Ըստ սոցիալական կառավար-
ման սկզբունքի՝ կառավարման օբյեկտ կարող է լինել օբյեկտիվ ի-
րականության այն մասը, որին ուղղված է կառավարչական ազդե-
ցությունը: Կառավարման օբյեկտ է ինչպես առանձին անհատը, 
այնպես էլ սոցիալական խումբը: Կառավարման օբյեկտի և սուբ-
յեկտի միջև առկա են դիալեկտիկական փոխհարաբերություններ 
և փոխազդեցություններ: Այդ դեպքում կառավարման արդյունա-
վետության կարևոր պայման է կառավարման սուբյեկտի համա-
պատասխանությունը օբյեկտին: Այս առումով ուշագրավ է ամերի-
կացի մենեջեր Լի Յակոկի կարծիքը, ըստ որի՝ կառավարումը ոչ 
այլ ինչ է, քան մարդկանց աշխատանքով ոգևորելը [76, էջ 134]: 
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Այսպիսով, սոցիալական կառավարումը ղեկավարի՝ մարդկանց 
կազմավորված խմբի վրա մշտական ազդեցություն ունենալու 
գործընթաց է: Հարկ է ընդգծել, որ կառավարման հարաբերութ-
յունների համակարգը հիմնվում է երկու սոցիալ-հոգեբանական 
երևույթի վրա՝ կառավարում և ենթարկում: Կառավարման սուբ-
յեկտը և օբյեկտը, դիտարկվելով որպես կառավարող և կառա-
վարվող համակարգեր, կազմում են կառավարման ընդհանուր 
համակարգ, որին բնորոշ են տեղեկատվության ապահովումը, 
որոշում ընդունելու և դրանք իրագործելու գործառույթները [97,  
էջ 9]: 

Հայրենական և արտասահմանյան գիտնականների մեծա-
մասնության կարծիքով, «կառավարում» գիտության առարկան 
կառավարչական հարաբերություններն են, այսինքն՝ հարաբե-
րությունները կառավարման սուբյեկտի և օբյեկտի, կազմակեր-
պության անդամների միջև, որոնք, ելնելով առաջադրված խնդիր-
ներից, իրենց գործունեությունն իրականացնում են ամենատար-
բեր կազմակերպչական ենթակառուցվածքների փոխադարձ հա-
մաձայնությամբ [73, 97]:  

Կառավարչական գործունեությունը սկզբունքորեն տարբեր-
վում է գործունեության մյուս տեսակներից: Այդուհանդերձ, մինչև 
20-րդ դարի սկիզբը կառավարումը չէր դիտարկվում որպես հա-
տուկ գործունեություն և առանձին գիտական հետազոտություննե-
րի առարկա չէր: Առաջին անգամ կառավարման կաոռւցակարգե-
րի և սկզբունքների մասին խոսեցին 1911 թվականին՝ Ֆ. Թեյլորի 
«Գիտական կառավարման սկզբունքները» գրքի տպագրությունից 
հետո, որտեղ նա առանձնացրել է կառավարչական աշխատանքի 
հիմնական սկզբունքները: 1920 թվականին Ա. Ֆայոլը նկարա-
գրեց կառավարման սկզբունքների հաջորդական համակարգը 
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[91, 100]: Այդպիսով կառավարումն սկսեցին դիտարկել որպես յու-
րահատուկ և ինքնուրույն գործունեություն: Եվ այդ թվականին հո-
գեբանության և կառավարման գաղափարների միավորման շնոր-
հիվ ստեղծվեց միջառարկայական «կառավարման հոգեբանութ-
յունը», որի նպատակը կառավարչական գործունեության խնդիր-
ների ուսումնասիրումն ու լուծումն էր հոգեբանական գիտելիքների 
շնորհիվ: Ուշագրավ է, որ կառավարման հոգեբանությունն առա-
ջացել է ոչ միայն կազմակերպության գործունեության արդյունա-
վետության, այլև մարդու՝ աշխատանքային գործունեության մեջ 
ինքնազարգացման նպատակով: Ընդգծենք, որ կառավարման հո-
գեբանական ասպեկտները բացահայտվում են կառավարման հո-
գեբանության շրջանակներում, որն ուսումնասիրում է կառավար-
չական գործունեությունը, դրա կազմակերպումը հոգեբանական 
արդյունավետության տեսանկյունից, ղեկավարի անձի առանձնա-
հատկությունները և նրա գործունեության պայմանների բարելա-
վումը, գործունեության մեջ մարդկանց մոտիվացիայի հոգեբանա-
կան ասպեկտները, կազմակերպության գործունեության հարցերն 
ամբողջությամբ: Կառավարման հոգեբանության նպատակն է կա-
ռավարչի կառավարչական հոգեբանական մշակույթի զարգացու-
մը, հոգեբանական գիտելիքների և կարողությունների գործնա-
կան կիրառության և տեսական ըմբռնման համար կառավարման 
մեջ անհրաժեշտ հիմքերի ստեղծումը:  

Անդրադառնալով կառավարման գիտության սկզբնավորմա-
նը՝ հարկ է նշել, որ այն զարգացել է մի քանի փուլով: Առաջինը 
«Գիտական մենեջմենթի դասական տեսության» առաջացման և 
զարգացման փուլն էր: Այն հիմնվում էր կառավարման մեջ խիստ 
ռացիոնալիզմի վրա և առավել ամբողջական դրսևորվեց Ֆ. Թեյ-
լորի «Գիտական կառավարում», Մ. Վեբերի «Իդեալական բյու-
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րոկրատիա», Ա. Ֆայոլի «Ադմինիստրատիվ գիտություններ» հայե-
ցակարգերում: Մյուս փուլը «Մարդկային հարաբերությունների» 
դոկտրինայի ձևավորումն ու զարգացումն էր [91]: Այն հիմնակա-
նում ընդգծում էր մարդկային գործոնի դերը և կարևորում հոգե-
բանության, սոցիոլոգիայի ձեռքբերումները կառավարման էութ-
յունը հասկանալու հարցում: Դրա հիման վրա մշակվեցին խոր-
հուրդներ՝ մարդկային հարաբերությունները կատարելագործելու, 
մարդկային գործոնը մոբիլիզացնելու, լիդերի գործունեության 
արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ: Այնուհետև ի 
հայտ եկան կառավարման ժամանակակից տեսություններ (սկսած 
50-ականներից մինչ այժմ)՝ տարբեր մոտեցումներով: Վերջին ժա-
մանակներս կառավարման մեջ ավելի հաճախ է կիրառվում հա-
մակարգային մոտեցումը, որը հնարավորություն է տալիս ողջ 
կազմակերպությունը տեսնելու միասնական և փոխկապակցված: 
Այս մոտեցման համաձայն՝ յուրաքանչյուր կազմակերպություն հա-
մակարգ է, որի յուրաքանչյուր տարր իր ներդրումն է ունենում 
դրա զարգացման գործում: Այսպիսով, համակարգային մոտեց-
ման կողմնակիցները բավարար չեն համարում ուշադրության 
կենտրոնացումը կառավարման առանձին տարրերի վրա, ինչը 
բնորոշ է վերը նշված տեսություններին:  

70-ականներին լայն տարածում գտան կառավարման իրադ-
րական տեսության գաղափարները: Այս դեպքում ուշադրության 
կենտրոնում է գտնվում իրադրությունը, այսինքն՝ իրադարձությու-
նը, որն ազդում է կազմակերպության վրա ժամանակի կոնկրետ 
պահին: Իրադրական մոտեցման հիմքում ընկած է երկու թեզ. ա-
ռաջին՝ գոյություն չունի ընդհանրացված արդյունավետ կառավա-
րում բոլոր իրադրություններում, երկրորդ՝ կառավարման արդյու-
նավետությունը պայմանավորված է ամենից առաջ դրա շարժու-
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նությամբ և հարմարվողականությամբ այն միջավայրին, որտեղ 
աշխատում է կազմակերպությունը [31]: 

 Էմպիրիկ մոտեցման կողմնակիցները չէին ժխտում տեսա-
կան սկզբունքների նշանակությունը, սակայն առավել կարևոր էին 
համարում կառավարման անմիջական փորձի վերլուծությունը: 
Նրանք կողմ էին կառավարման մասնագիտացմանը, այսինքն՝ 
կառավարչական աշխատանքը հատուկ մասնագիտության վերա-
ծելուն: Այս ուղղության կողմնակից գիտնականների աշխատանք-
ներում են լայնորեն գործածվել «մենեջեր», «մենեջմենթ» եզրույթ-
ները [97, էջ 15]:  

Կիրառվում է նաև կառավարման քանակական մոտեցումը, 
որը կառավարման այն բոլոր հնարների ընդհանրացված անվա-
նումն է, որոնք կապված են մաթեմատիկայի, վիճակագրության, 
կիբեռնետիկայի իմացության հետ: Համակարգիչը՝ որպես ժամա-
նակակից կառավարող մշակույթի տարր, թույլ տվեց ազատել կա-
ռավարչական աշխատանքն առօրյա, տեխնիկական գործողութ-
յուններից: Լայն տարածում գտան վերլուծության քանակական և 
վիճակագրական մեթոդները, մոդելավորումը: Քանակական մո-
տեցումն արտացոլվեց մի քանի կառավարչական հայեցակարգե-
րում, որոնցից մեկը «Օպերացիոն մենեջմենթի հայեցակարգն» է. 
կառավարչի համար բավարար չէ միայն կառավարման գիտութ-
յանը տիրապետելը, նա պետք է ունենա նաև սոցիոլոգիայի, մա-
թեմատիկայի, տնտեսագիտության վերաբերյալ գիտելիքներ: 
Մյուսը «Կառավարչական որոշումների հայեցակարգն է». կառա-
վարչի գործունեության մեջ գլխավորը որոշումների ընդունումն է. 
կառավարչի ուսուցումը առաջին հերթին պետք է ներառի 
այնպիսի ծրագրեր, որոնց շնորհիվ կպատրաստվեն ճիշտ և ժա-
մանակին որոշումներ կայացնող կառավարիչներ: Կառավարման 
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քանակական մոտեցումն է արտացոլվում նաև «Մաթեմատիկա-
կան կամ գիտական կառավարման հայեցակարգում». համաշ-
խարհային իրավիճակը և դրա հնարավոր բարդացումը պահան-
ջում են, որ կառավարումն ունենա ավելի գիտական բնույթ: Դրա 
համար անհրաժեշտ են տարբեր մաթեմատիկական մոդելներ և 
հայեցակարգեր [97, էջ 16]:  

Կառավարչական գործունեությունն ունի հոգեբանական ա-
ռանձնահատկություններ, որոնց բացահայտումն առավել ամբող-
ջական կդարձնի դրա էությունը: Այդ առանձնահատկություններից 
մեկն այն է, որ կառավարչական աստիճանակարգի տարբեր մա-
կարդակներում գործունեության տեսակները բազմազան են: 
Դրանք ունեն ստեղծագործական, ոչ ալգորիթմիկ բնույթ, իրակա-
նացվում են տեղեկատվության պակասի դեպքում և հաճախ փո-
փոխվող, երբեմն հակասական իրադրություններում: Կառավար-
չական գործունեության հոգեբանական կարևոր առանձնահատ-
կություններից է հաղորդակցման գործառույթի կարևոր դերը: 
Հատկապես պետք է շեշտել բարձր հոգեկան լարվածությունը, 
որն ընդունվող որոշումների համար մեծ պատասխանատվության 
հետևանք է: 

Կառավարչական գործունեության արդյունքը կառավարչա-
կան որոշումներն են և պրակտիկ գործողությունները, որոնք ան-
հրաժեշտ են կազմակերպությանը՝ գործունեություն ծավալելու հա-
մար: 

Այսպիսով, կառավարչական գործունեությունը կազմակեր-
պությունում կառավարման գործառույթներ իրականացնելիս հա-
տուկ ձևով կազմակերպված աշխատանքային գործունեության 
տեսակ է: 
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Կառավարման գործառույթները հատուկ կառավարչական 
գործողությունների այն տեսակն են, որոնք առանձնացվել են կա-
ռավարչական աշխատանքը բաժանելու ընթացքում և իրակա-
նացվում են հատուկ միջոցներով ու հնարքներով [35, էջ 56]: Կա-
ռավարման գործառույթին բնորոշ են համալիր խնդիրները:  

Կառավարման գործառույթները բնութագրում են կառավար-
ման օբյեկտի և սուբյեկտի փոխազդեցության ակտիվությունը (ա-
ռավելապես սուբյեկտի ազդեցությունն օբյեկտի վրա): Արդյունա-
վետ, ամբողջական կառավարման համար դրանք պետք է կիրառ-
վեն համալիր ձևով: 

Կառավարչական գործառույթների վերաբերյալ տեսակետնե-
րը բազմաթիվ են (Մ. Ֆալմեր, Կ. Կիլլեն, Գ. Կունց, Ս. Դոննել), 
սակայն դրանցից ոչ բոլորին ենք մենք անդրադառնում: 

Կառավարման գործառույթներն առանցքային տեղ են զբա-
ղեցնում կառավարչական գործունեության մեջ: Մ. Ֆալմերը կա-
ռավարման ընդհանուր գործառույթներից առանձնացնում է պլա-
նավորումը, կազմակերպումը, կատարումը, հսկողությունը: Կ. Կիլ-
լենը կարևորում է պլանավորումը, կազմակերպումը, ղեկավարու-
մը, մոտիվացիան, հսկողությունը, իսկ Գ. Կունցը և Ս. Դոննելը՝ 
պլանավորումը, կազմակերպումը, հաստիքների խմբավորումը, 
ղեկավարումը և լիդերությունը [100, էջ 43]:  

Ա. Ֆայոլը կառավարումը դիտարկում է որպես գործընթաց, 
որը կազմված է չորս փոխկապակցված գործառույթներից՝ պլա-
նավորում, կազմակերպում, մոտիվացիա, հսկողություն [84], [104, 
էջ 29]: Ավելի ուշ գիտական գրականության մեջ նշվում է հինգե-
րորդ գործառույթի՝ համակարգման մասին:  

Հակիրճ անդրադառնանք նշված գործառույթների էությանը: 
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Պլանավորումը կառավարման գործընթացի (համակարգի, 
կազմակերպության, ձեռնարկության) գործելու և զարգանալու 
նպատակների հիմնավորումն ու ընտրությունն է և դրանք ձեռք 
բերելու միջոցները մատնանշելը [34, էջ 14]: Պլանավորումն ակ-
տիվ կառավարչական ազդեցություն ունի համակարգի վրա, ին-
չով պայմանավորված են նպատակին հասնելու գործընթացի 
զարգացման տեմպերը, հաջորդականությունը և ձևերը: Պլանա-
վորման նախապայմանը կանխատեսումն է, այսինքն՝ օբյեկտիվ 
միտումների բացահայտումը և կազմակերպության զարգացման 
ապագա հեռանկարը [97, էջ 42]:  

Կազմակերպումն այն գործառույթն է, որը կոչված է ապահո-
վելու պլանը (խնդիրը) կատարելու պայմանները [91, էջ 122]: 

Կազմակերպչական գործառույթի նպատակը կառավարող և 
կառավարվող համակարգեր ձևավորելն է, ինչպես նաև նրանց 
միջև կապեր և հարաբերություններ հաստատելը: 

Կազմակերպչական գործառույթի բովանդակության մեջ են 
մտնում կառավարչական աշխատանքների հետևյալ տեսակները՝ 
ենթաբաժինների կրթություն, կառավարման մարմինների կազ-
մակերպչական կառուցվածքի ձևավորում, կառուցվածքային տար-
րերի միջև փոխազդեցության ապահովում: 

Հսկողությունը կառավարման կարևոր գործառույթներից է, 
որի նպատակը գործի իրական վիճակի մասին մշտապես տեղե-
կատվություն տրամադրելն է: Այն հիմնված է հետադարձ կապի 
կազմակերպման սկզբունքի վրա, որը գոյություն ունի կառավար-
ման համակարգում օբյեկտի և սուբյեկտի յուրաքանչյուր փոխազ-
դեցության դեպքում և բաղկացած է երեք փուլից՝ տեղեկատվութ-
յուն ստանալու, այն քննադատորեն գնահատելու և որոշումներ ըն-
դունելու [35, էջ 64]: Այդպիսով, հսկողությունը սկսվում է կատար-
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վող օբյեկտի իրական վիճակի մասին տեղեկատվություն ստանա-
լով և ավարտվում է որոշումներ ընդունելով: Ինչպես տեսնում ենք, 
առանց հսկողության կառավարման գործընթացը մնում է անա-
վարտ: Հսկողության գործառույթը հնարավորություն է տալիս բա-
ցահայտելու ձեռնարկության լրացուցիչ պահուստները և ժամա-
նակին անհրաժեշտ շտկումներ կատարելու արտադրության կազ-
մակերպման, դրա համակարգի զարգացման պլանում: Հսկողութ-
յունը կարող է լինել մշտական, ընթացիկ, մեկանգամյա, սկզբնա-
կան, միջանկյալ, վերջնական: Պետք է հիշել, որ անբավարար 
հսկողությունը նվազեցնում է պատասխանատվությունը, իսկ 
գերհսկողությունը՝ նախաձեռնողականությունն ու ինքնուրույնութ-
յունը: Հսկողությունը ենթադրում է գործունեության համալիր ու-
սումնասիրում և մի քանի գործողությունների իրականացում: 
Դրանք են՝ հետևել կառավարման համակարգում գործընթացի, 
շարժընթացի և զարգացման օրինաչափություններին, դրա տար-
րերը համեմատել առաջադրված ծրագրի հետ, գնահատել գործու-
նեությունը քանակական և որակական առումով, բացահայտել 
համակարգի զարգացման շեղումները, բաց տեղերը, դրանց 
պատճառները, այնուհետև որոնել նպատակային ուղիները՝ հա-
մակարգի աշխատունակությունը բարձրացնելու համար [97, էջ 
44]: Ուսումնասիրությունները ցույց են տալիս, որ ղեկավարների 
աշխատանքային ժամանակի մեծ մասը ծախսվում է հսկողության 
գործառույթի վրա:  

Կառավարման գործընթացի շարունակականությունն ապա-
հովող առանցքային գործառույթը համակարգումն է, որի գլխա-
վոր նպատակը աշխատանքի բոլոր օղակների միջև համաձայ-
նություն հաստատելն է՝ նրանց միջև ռացիոնալ կապեր ստեղծելու 
ճանապարհով: Յուրաքանչյուր կազմակերպության հաջող գործու-
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նեության հիմնական պայմաններից է մենեջերների գործողութ-
յունների համաձայնեցումը: Դրանք պետք է լրացնեն միմյանց և 
ուղղված լինեն կազմակերպության գլխավոր նպատակին:  

Արդյունավետ կառավարչական գործունեություն իրականաց-
նելու գործում ուրույն դեր ունի մոտիվացիան [67, էջ 59]: Այն կա-
ռավարման համակարգի տարրերին մղում է իրականացնելու 
իրենց գործառույթները: Մոտիվացիայի միջոցով իրականացվում 
է նյութական և հոգևոր արժեքների բաշխման կառավարում՝ պայ-
մանավորված աշխատանքի քանակով և որակով [28, էջ 73]:  

Մոտիվացիայի գործառույթը ենթադրում է նյութական և բա-
րոյական խթանների կիրառում, որոնց միջոցով ուղղորդվում է 
մարդկանց վարքը, ակտիվանում և խրախուսվում են նրանց գոր-
ծողությունները: Մոտիվացիան ուրիշներին և սեփական անձը 
գործունեության մղելու գործընթացն է՝ կազմակերպության և անձ-
նային նպատակներին հասնելու համար: Մոտիվացիան դիտարկ-
վում է երկու ասպեկտով՝ որպես հոգեբանական գործընթաց, որն 
ակտիվացնում է վարքը և ստեղծում մղում՝ ուղղված որոշակի 
նպատակի, ինչպես նաև որպես պատճառների և պայմանների 
գիտակցում, ինչը մղում է արդյունավետ աշխատանքի՝ հաշվի առ-
նելով պահանջմունքները, հոգեբանությունը և վարքը: 

Մոտիվացիայի հիմնական սկզբունքներն են՝ հաստատել 
հստակ նպատակներ և առաջադրանքներ, համակարգել արդ-
յունքները և խրախուսման եղանակները, ստեղծել բարենպաստ 
պայմաններ արդյունավետ աշխատանքի համար, հաշվի առնել 
աշխատակիցների անձնային որակները, գործածել դրական 
խթանները [108]: 

Կառավարչական գործունեության հատուկ գործառույթ է 
անձնակազմի կառավարումը, որի գլխավոր օբյեկտը մարդն է՝ ո-
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րոշակի սոցիալական խմբի կազմում: Անձնակազմի կառավար-
ման ժամանակակից հայեցակարգը հիմնված է ինչպես վարչա-
կան կառավարման սկզբունքների և մեթոդների, այնպես էլ մարդ-
կային հարաբերությունների, մոտիվացիայի և անձի համակողմա-
նի զարգացման սկզբունքների վրա: Անձնակազմի կառավարումը 
ռազմավարական գործառույթ է և ենթադրում է կադրային ռազ-
մավարության մշակում, անձնակազմի ընտրություն՝ ըստ կազմա-
կերպության փիլիսոփայության, կոլեկտիվ ջանքերի խրախուսում, 
որն ուղղված է կազմակերպության զարգացմանն ու խթանմանը՝ 
հաշվի առնելով անհատական գործունեության որակները, աշխա-
տանքային վեճերի նվազեցմանը և աշխատավայրում դրական 
բարոյահոգեբանական մթնոլորտ ստեղծելուն [109]:  

Այսպիսով, կառավարման գործառույթները կառավարման 
համակարգում հանդես են գալիս համատեղ և ապահովում են կա-
ռավարչական գործունեության արդյունավետությունը:  
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1.2. Պետական կառավարման  
համակարգի յուրահատկությունները և  

հոգեբանական ասպեկտները 
 

Պետական կառավարման համակարգի էությունը հասկանա-
լու համար նախ և առաջ անհրաժեշտ է անդրադառնալ «պետութ-
յուն» հասկացությանը, դրա էությանն ու կազմավորմանը: Ակն-
հայտ է, որ պետական կառավարման համակարգն իր բովանդա-
կությամբ բազմաբնույթ է, բարդ պահանջներ է ներկայացնում հա-
մակարգում աշխատողներին, և այդ համակարգի ճիշտ կազմա-
կերպումից ու գործունեությունից է կախված հասարակության բա-
րօրությունը:  

Նոր ժամանակների մարտահրավերները թելադրում են 
մարդկանց մտածողության, վարքի և համագործակցության նոր 
ձևեր: Նորովի պետք է զարգացվի և կազմավորվի նաև սուբյեկ-
տիվ գործոնը: Իսկ դա պահանջում է այնպիսի հասարակական 
աղբյուրների ու գործոնների հիմնավոր ուսումնասիրություն և 
գործնական յուրացում, որոնք բնորոշում են ժամանակակից պե-
տական կառավարման էությունը: Ահա թե ինչու առավել կարևոր է 
պետական կառավարման տեսության առկայությունը ամբողջա-
կան գիտելիքի տեսքով, որը ներառում է ինչպես պետական կա-
ռավարման համաշխարհային, համընդհանուր, այնպես էլ խիստ 
ազգային, հենց տվյալ երկրին բնորոշ օրինաչափություններն ու 
ձևերը: 

Անհրաժեշտ է միանգամից ընդգծել, որ մարդկանց հանրույ-
թում (փոքր կամ մեծ) պետությունն առաջացել է, անհրաժեշտ է և 
միշտ արդիական է հենց այն պատճառով, որ հասարակությունը 
բաց համակարգ է (Կարլ Պոպպեր), որտեղ ապագան բնավ պայ-
մանավորված չէ անցյալով, այլ կախված է մարդկանց կամքից, 
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էներգիայից և գործողությունների կազմակերպվածությունից: Այն 
լինում է այնպիսին, ինչպիսին արարում են մարդիկ: Պատմական 
ժառանգությունը, որը մարդիկ որպես «նյութ» են կիրառում իրենց 
կյանքը կառուցելու համար, նույնպես նախորդ սերունդների կեն-
սագործունեության արդյունք է: 

Նոր ժամանակների մարտահրավերներին պատասխանելու 
համար կարևոր է կառավարման նոր մոտեցումը: Այս առումով ու-
շագրավ է Գ. Վ. Ատամանչուկի այն միտքը, որ փոփոխություններ 
հնարավոր են միայն կառավարման նոր մոտեցման դեպքում: 
Հենց կառավարումը կարող է ունենալ առաջնային դեր և ապահո-
վել հասարակության մտավոր առաջընթացը, ինչպես դա տեղի է 
ունեցել շատ երկրներում: Իր հերթին կառավարումն ունակ է դառ-
նալու հասարակական զարգացման իրական շարժիչ ուժ այն 
դեպքում, երբ հասարակությունը բավականաչափ գիտելիք կկու-
տակի կառավարման վերաբերյալ, և այդ գիտելիքը կհարգվի ու 
գործնականում կկիրառվի: Կառավարման գործընթացներում գի-
տելիքի ներդրումը հնարավոր է միայն այն ժամանակ, երբ հասա-
րակությունը կհասկանա, որ իրեն կառավարելու իրավունք ունեն 
բացառապես բանիմաց, բարոյական և կառավարչական իմաս-
տով պատրաստված մարդիկ [23]: 

Ա. Վ. Պիկուլկինի աշխատության մեջ հանդիպում ենք այն 
մտքին, որ պետական կառավարման համակարգը գիտակարգ է, 
որն ուսումնասիրում է հասարակության մեջ սոցիալ-տնտեսական 
գործընթացների պետական կառավարման կազմակերպումը: Պե-
տական կառավարման համակարգի առարկան մարդկանց կեն-
սագործունեության արտադրական, սոցիալական և ոգեղեն ազդե-
ցության ձևերն ու մեթոդներն են, որոնք կապված են միմյանց քա-
ղաքական և տնտեսական համակարգերի ընդհանրությամբ [79]: 
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Պետությունը, լինելով բարդ, բազմամակարդակ հասարակա-
կան երևույթ և հանդես գալով որպես կառավարման սուբյեկտ՝ 
պետական կառավարման առջև համակարգվածության պահանջ 
է դնում: Ի տարբերություն կառավարման մյուս տեսակների՝ պե-
տական կառավարման համար համակարգվածությունը սկզբուն-
քային նշանակություն ունի [65]: Միայն դրա առկայության դեպ-
քում պետական կառավարումը կլինի համաձայնեցված, 
համակարգված, որոշակիորեն նպատակաուղղված, ռացիոնալ և 
արդյունավետ: Այլ կերպ ասած՝ պետական կառավարումը պե-
տության գործնական, կազմակերպող և կարգավորող ազդեցութ-
յունն է մարդկանց հասարակական կենսագործունեության վրա՝ 
համակարգելու, պահպանելու կամ վերափոխելու նպատակով՝ 
հիմնվելով իշխանության ուժի վրա:  

Պետությունը խնդիրներ չի լուծում, ինչպես կարող է թվալ ա-
ռաջին հայացքից (ինքը ոչինչ չի ստեղծում), այլ ստեղծում և ապա-
հովում է խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ կազմակերպ-
չական և իրավական պայմաններ, որոնց ուղղվում են հասարա-
կության այն անդամների ջանքերը, ովքեր զբաղված են նյութա-
կան, հոգևոր և սոցիալական արտադրանք ստեղծելով: Պետութ-
յան համար կարևոր են ժողովրդի ազգային հետաքրքրություննե-
րը, դրանց կապն ու փոխկապվածությունը աշխարհի այլ ժողո-
վուրդների հետաքրքրությունների հետ:  

Հասարակության մեջ պետության հատուկ կարգավիճակն ա-
պահովվում է հենց նրա կառուցվածքների և կառուցակարգերի 
միջոցով, ինչպես նաև ձևավորվում և ամրապնդվում է համընդհա-
նուր կամքը՝ պետական հաստատություններին հաղորդելով պար-
տադիր բնույթ: Պետությունն իր կառույցների միջոցով ընդունում է 
օրենքներ և նորմատիվ ակտեր (վարքի կանոններ) և դրանք կյան-
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քի է կոչում հատուկ մեթոդներով, այդ թվում՝ վարչական և քրեաի-
րավական: Կարելի է ասել, որ պետությանն է պատկանում սահ-
մանադրության լեգիտիմ մենիշխանությունը:  

Այսպիսով, պետությունը բարդ կազմավորում է, որը մեծ ազ-
դեցություն է գործում հասարակության վիճակի ու զարգացման 
վրա: Պետության և հասարակության միջև գոյություն ունեն ուղիղ 
և հետադարձ կապեր, տեղի է ունենում տեղեկատվության և գոր-
ծունեության փոխանակում: Այլ կերպ ասած՝ պետությունը հասա-
րակության հրապարակային և լեգիտիմ իշխանական ուժն է:  

Կարելի է առանձնացնել ներկա ժամանակաշրջանում պե-
տությանը բնորոշ մի քանի հասարակական գործառույթներ: Նախ 
հասարակության ամբողջականությունը պահպանելու գործա-
ռույթը, որի ձև է տվյալ հասարակությունը: Այն կարելի է անվանել 
քաղաքական գործառույթ, քանի որ քաղաքականության վերջնա-
կան նպատակը հասարակության հանգիստ և ներդաշնակ զար-
գացումն է: Պետությունն առաջացել է հասարակության մեջ քաո-
սը հաղթահարելու, հակասությունները օրենքի շրջանակներում 
լուծելու նպատակով և իրականացնում է այնպիսի հասարակա-
կան գործառույթ, ինչպիսին ժողովրդի ազատության, պատմական 
գոյության և ինքնավարության ապահովումն է համաշխարհային 
հանրույթում:  

Ելնելով վերոգրյալից՝ կարելի է ասել, որ պետական կառա-
վարման յուրահատկությունը պայմանավորված է պետության 
զարգացման մակարդակով ու բնույթով:  

Անդրադառնալով պետական կառավարման էությանը՝ նշենք, 
որ դրա համար որոշիչ են գիտակցության հակասականությունը, 
անկայունությունը, ճկունությունը և բազմազանությունը [24, էջ 77]: 
Պետական համակարգում աշխատում են տարբեր գիտակցության 
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տեր մարդիկ: Շատ խնդիրներ հենց այստեղից են առաջանում: 
Միևնույն որոշումները նրանք մեկնաբանում են տարբեր կերպ՝ 
ըստ իրենց ընկալման: Այդպես են նրանք վերաբերվում կառա-
վարվող օբյեկտներին և դրանց գործառության պայմաններին: 
Այդպիսով գծագրվում է սուբյեկտիվ գործոնի տարրերի բարդ հա-
մակարգը՝ պահանջմունքներ-հետաքրքրություններ-կամք-նորմեր-
դրդապատճառներ-ազդակներ: Հենց այս շղթայում է ձևավորվում 
և իրագործվում պետական կառավարումը [65, էջ 124]: Հենց այս 
համակարգի զարգացածությունն ու կազմակերպվածությունն են 
որոշում պետական կառավարման հնարավորությունները և հա-
սարակության հետ փոխհարաբերությունների բնույթը: Սուբյեկ-
տիվ գործոնի կազմավորման մեջ մեծ տեղ է հատկացվում մենեջ-
մենթին, հասարակական կառավարմանը և հասարակական ինք-
նակառավարմանը: Կառավարման այդ տեսակները կապված են 
միմյանց հետ, նրանց սուբյեկտը հասարակությունն է, սակայն 
կազմակերպվածության մակարդակով և բնույթով դրանք տար-
բերվում են:  

Պետական կառավարման ամբողջական բնութագիրը տվել է 
Ն. Ի. Գլազունովը.  

1. Պետական կառավարումը սոցիալական կառավարման 
տարատեսակ է, սակայն դրա բնույթը և էությունը որոշվում են 
միայն կառավարման տվյալ տիպին բնորոշ հատկություններով:  

2. Պետությունը նպատակաուղղված, կազմակերպող և կար-
գավորող ազդեցությունների սուբյեկտ է: Պետական կառավար-
ման բնույթը կոնկրետ պատմական ժամանակում որոշվում է պե-
տության զարգացման բնույթով: Պետությունը՝ որպես ուղեղային 
կենտրոն, խթաններ՝ հրահանգներ է տալիս պետական կառա-
վարմանը՝ հասարակական օրգանիզմի նյարդային համակարգին: 
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3. Պետական կառավարումը հիմնվում է իշխանական լիազո-
րությունների վրա և պետական իշխանության իրագործման միջոց 
է, իշխանություն, որը տարածվում է ողջ հասարակության վրա: 
Պետական իշխանության կողմից հաստատվող օրենքները, ընդ-
հանուր և մասնավոր որոշումները, կանոնները, որոնք ապահով-
վում են պետության հեղինակության շնորհիվ, պարտադիր են հա-
սարակության բոլոր անդամների համար:  

4. Պետական կառավարման յուրահատկությունը պայմանա-
վորված է կառավարումն ընդգրկող հասարակական երևույթների 
բնույթով և ծավալով: Պետական կառավարման առանցքում ընդ-
հանուր խնդիրների լուծումն է, բոլոր քաղաքացիների գործողութ-
յունների համաձայնեցումը, ընդհանուր հետաքրքրությունների 
պաշտպանությունը, հասարակության, այլ ոչ թե առանձին քաղա-
քացիների և սոցիալական խմբերի պահանջմունքների բավարա-
րումը:  

 5. Լայն իմաստով պետական կառավարումը՝ որպես համա-
կարգ, պետական իշխանության անմիջական իրագործում է, քա-
ղաքական-պետական որոշումների ընդունում և կատարում, հա-
սարակության մեջ օրինապաշտության և օրինապահության հսկո-
ղություն: Պետական կառավարման սուբյեկտներն են պետական 
իշխանության օրենսդրական և դատական մարմինները:  

6. Նեղ առումով պետական կառավարումը պետական մար-
մինների իշխանության գործունեությունն է:  

7. Պետական ազդեցության մեթոդների և միջոցների ամբող-
ջության մաս են կազմում ոչ միայն իրավական, քաղաքական, 
տնտեսական կարգավորումը, համաձայնեցումը, համոզումը, 
խթանումը, այլև հարկադրանքը իրավապահ պետական մարմին-
ների միջոցով: Պետական իշխանությունը և կառավարումն ունեն 
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իրավական և քաղաքական պայմանավորվածություն, իսկ իրա-
գործվելիս՝ պետական ապարատի ուժ, որն ունի նաև հարկա-
դրանքի միջոցներ:  

Նախագահի, կառավարության և իշխանության այլ մարմին-
ների կողմից իրականացվող պետական կառավարմանը բնորոշ 
են համընդհանուր գործառույթները, նորմատիվ-բաշխողական 
կարգավորումը և գործունեության օրինական բնույթը [39, էջ 31]: 

Ինչպես երևում է այս բնութագրումից, պետական կառավար-
ման բնույթը պայմանավորված է պետության զարգացման մա-
կարդակով, հասարակության պահանջմունքների բավարարմանն 
ուղղված գործողություններով:  

 
 

1.2.1. Պետական կառավարման 
համակարգային բնույթը 

 
Հայտնի է, որ պետությունն իր գործունեությունը ծավալում է 

ոչ թե առանձին, անկախ կառույցների միջոցով, այլ որպես ամ-
բողջական, միասնական համակարգ: Պետական կառավարման 
համակարգը պատմականորեն ձևավորված երևույթ է՝ հիմնված 
ազգային պետության և ժամանակակից քաղաքական համակար-
գի վրա: Կառավարման խնդիրների նկատմամբ հետաքրքրութ-
յունն առաջացել է դեռևս անտիկ աշխարհում (Պլատոն, Արիստո-
տել) [46]:  

Ինչպես արդեն նշել ենք, պետական կառավարումը չի կարող 
գոյություն ունենալ առանց համակարգման: Դրան են ուղղված 
բազմաթիվ պետական մարմինների, հասարակական կառույց-
ների, ծառայողների, անձանց գործունեությունը: Պետական կա-
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ռավարման մաս են կազմում բազմաթիվ կառավարչական որո-
շումներն ու գործողությունները: Եվ միայն համակարգման շնոր-
հիվ դրանք կարող են լինել համաձայնեցված, նպատակաուղղ-
ված, ռացիոնալ, արդյունավետ [65]:  

Պետական կառավարումը՝ որպես կազմավորված ամբող-
ջություն, պետք է իմաստավորվի կառավարիչների կողմից: Պե-
տական կառավարման համակարգայնության խնդիրները ժամա-
նակակից փուլում հետազոտողների կողմից դիտարկվում են հա-
մակարգերի, համակարգային վերլուծության, համակարգային մո-
տեցման տեսությունների հիման վրա: Պետական կառավարման 
համակարգային բնույթը դրսևորվում է այն բանում, որ ապահո-
վում է բաշխման (թիմային-վարչական) և գործընկերային հարա-
բերությունների միասնությունը սոցիալական հարաբերություննե-
րի և գործընթացների կարգավորման հարցում: Ինչպես յուրա-
քանչյուր այլ համակարգ, պետական կառավարման համակարգը 
ևս ունի ընդհանուր առանձնահատկություններ և բաղկացած է 
միմյանց հետ փոխազդեցության և փոխկապվածության մեջ 
գտնվող տարրերից:  

Պետական կառավարման առանձնահատկություններից է 
ամբողջականությունը, որի բաղկացուցիչ տարրերը չեն հանգեց-
նում դրանց գումարին: Ամբողջության մեջ միավորված տարրերը 
ձեռք են բերում համակարգված որակական հատկանիշներ, 
դրանց փոխազդեցության և փոխկապվածության հարաբերութ-
յուններն օրինաչափ են և ենթարկվում են օրենքների:  

Հատկանշական է, որ համակարգը՝ որպես ամբողջություն, 
արձագանքում է միջավայրի և իր ներսից եկող ազդակներին: Իսկ 
որ ամենակարևորն է, պետական կառավարման համակարգը 
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ձևավորվում և գործունեություն է ծավալում նպատակաուղղված և 
ռացիոնալ:   

Այս առումով ուշագրավ է Օ. Մ. Ռոյի մոտեցումը, ըստ որի՝ 
պետական կառավարումը՝ որպես համակարգ, իրականացնում է 
հետևյալ գործառույթները. 

1. Ինստիտուցիոնալ  (իրականացվում է սոցիալ-տնտեսական, 
իրավական և քաղաքացիական ինստիտուտների կողմից պետա-
կան հիմնահարցերը լուծելու դեպքում իշխանական պարտակա-
նությունները բաշխելու համար):  

2. Կարգավորող  (իրականացվում է նորմերի և օրենքների 
միջոցով, որոնք կոչված են հաստատելու ընդհանուր կանոններ և 
կարգավորում են սուբյեկտների վարքը): 

3.Նպատակադրող  (սոցիալ-տնտեսական և քաղաքական 
զարգացման հեռանկարային ուղղությունների ընտրություն և մշա-
կում):  

4. Գործառական  (իրականացվում է պետության ողջ տնտե-
սությունը պահպանելուն ուղղված գործողությունների մշակման և 
կատարման միջոցով): 

5. Գաղափարական (իրականացվում է այնպիսի ընդհանուր 
ազգային գաղափարախոսության ձևավորման միջոցով, որը կոչ-
ված է համախմբելու հասարակությանը պետության սահմաննե-
րում):  

Դիտարկելով պետական կառավարման համակարգը՝  
Օ. Մ. Ռոյը մատնանշում է դրա ձևավորման հետևյալ սկզբունքնե-
րը. իշխանության բաշխում, փոխլրացում, ինքնիշխանություն, ժո-
ղովրդավարություն և միատարրություն [40]:  

Ուշագրավ է, որ եթե պետական կառավարման համակար-
գում օրենքները ճիշտ են կիրառվում, ապա հասարակությունն ա-
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ռաջընթաց է ապրում: Գործողությունների ոչ համարժեք արտա-
ցոլման դեպքում կառավարման պրակտիկայում առաջանում են 
անհամաչափություններ, հակասություններ և կոնֆլիկտներ [40, էջ 
44]:  

Պետական կառավարման համակարգում շատ կարևոր են 
նպատակները, դրանց առաջադրումը և իրագործումը: Պետու-
թյան նպատակները բազմազան են: Սակայն չկա մի քաղաքական 
ռեժիմ, որը, թեկուզ ձևականորեն, գլխավոր նպատակ չհամարի 
իր պետության քաղաքացիների բարօրությունը [40, էջ 50]:  

Պետական կառավարման նպատակների հստակ և հիմնա-
վորված ձևակերպումը կարևոր կառավարչական խնդիր է: Նպա-
տակների լիարժեք իրականացման համար անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել նախկին փորձը, առավել արդիական հասարակական պա-
հանջմունքները, որոնք ունեն ռեսուրսային հիմք: Նպատակադր-
ման գործընթացը պետք է դիտարկել որպես կառավարվող օբյեկ-
տի զարգացման նպատակների հիմնավորում՝ հասարակական 
պահանջմունքների և իրական հնարավորությունների վերլուծութ-
յան հիման վրա: Ն. Ի. Գլազունովը նշում է, որ նպատակի հիմնա-
վորումը, լինելով կառավարող համակարգի ազդեցության բաղկա-
ցուցիչ փուլ, ունի իր օրինաչափություններն ու պարտադիր գործո-
ղությունները [39, էջ 116-118]: 

Նպատակադրման առաջին օրինաչափությունը «նպատակ» 
հասկացության մեջ է: Կառավարման նպատակն արտացոլում է 
կառավարվող օբյեկտի ցանկալի, հնարավոր և անհրաժեշտ վի-
ճակը, որին պետք է հասնել: Դա այն իդեալն է, տրամաբանորեն 
հիմնավորված կառուցվածքը, որը պետք է ստեղծել և կյանքի կո-
չել:  

Նպատակադրման երկրորդ օրինաչափությունը որոշվում է 
այդ գործընթացի սուբյեկտիվությամբ: Նպատակը ձևակերպվում 
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է մարդկանց կողմից, հանդես է գալիս որպես անհրաժեշտ միջ-
նորդավորված գործոն օբյեկտիվ իրական միտումների և կառա-
վարման սուբյեկտի մտավոր, կամային ոլորտների և պահանջ-
մունքների միջև: Երրորդ օրինաչափությունը այլընտրանքային սո-
ցիալական կանխատեսումների անհրաժեշտությունն է, թափան-
ցիկ քննարկումը և նպատակների կառուցումը՝ ըստ դրանց կար-
ևորության:  

Չորրորդ օրինաչափությունը նպատակները ծրագրի և գործո-
ղությունների մեջ ներդնելն է՝ որպես ապագայի զարգացման ռազ-
մավարություն: Ծրագրերը պարունակում են հասարակության 
զարգացման հայեցակարգ, որը միտված է քաղաքացիների կյան-
քի որակը բարձրացնելուն և դրա իրագործման հիմնավորված 
կառուցակարգ է:  

Կառավարել նշանակում է ծրագրավորել զարգացումը: 
Ծրագրերը վերածվում են կոնկրետ պլանների, որտեղ հստակ 
մատնանշվում են իրագործման ժամկետները, փուլերը, ռեսուրս-
ները, մեթոդները, սուբյեկտների գործողությունները և դրանց հա-
մար պատասխանատվության չափը [40, էջ 51]:  

Անդրադառնանք պետական կառավարման մեջ նպատակնե-
րի ծառին: Հիմնական նպատակների իրագործման հետ մեկտեղ 
առաջանում են նաև բազմաթիվ կողմնակի նպատակներ, որոնք 
կոչված են ապահովելու պետության՝ որպես համակարգի ամբող-
ջությունը, դինամիզմը և հուսալի կառավարումը: Պետական կա-
ռավարման համակարգի նպատակների կառուցվածքը ձևավորե-
լը, դրանք աստիճանակարգային համակարգում ամրագրելը, 
տարբեր բովանդակություն ունեցող նպատակների փոխկապվա-
ծությանը հետևելը, դրանց տրամաբանությունը և փոխադարձ կա-
պը հիմնական նպատակի հետ կոչվում է «նպատակների ծառ», ո-
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րը պետական զարգացման ծրագրի նպատակների կառուցվածքի 
ձևավորման միջոց է և ապահովում է բազմաթիվ նպատակների և 
ենթանպատակների փոխկապվածությունը, տրված ուղղությամբ 
որակական փոփոխություններ կատարելու համաձայնությունը:  

«Նպատակների ծառն» ունի աստիճանակարգային կառուց-
վածք: Դրանում, ըստ էության, ներկայացված է պետական կառա-
վարման ընդհանուր ռազմավարությունը, որը նրան տալիս է հա-
մակարգային կազմակերպված բնույթ: Պետական կառավարման 
«նպատակների ծառը» ձևավորում է կախվածության կոնկրետ 
համակարգ, որը թույլ է տալիս որոշել յուրաքանչյուր կոնկրետ 
նպատակի տեղը և դերը դրա իրագործման ժամանակ: Պետա-
կան կառավարման «նպատակների ծառի» ձևավորումն ընդհա-
նուրից ընթանում է դեպի մասնավոր: Ուղղորդողը գլխավոր նպա-
տակն է: Դրանից սկիզբ են առնում միջանկյալ նպատակները: Այ-
նուհետև կատարվում է նպատակադրում, նպատակի որոշում և 
հաստատում: «Ծառի» կառուցումը տեխնիկական մեթոդոլոգիա-
կան հնարք է, որը չունի գաղափարական և քաղաքական լարվա-
ծություն, տալիս է ամբողջական պատկերացում պետության բնույ-
թի մասին, դրա նպատակի սոցիալական ուղղվածությունն է: 
«Նպատակների ծառում» ներկայացված նպատակները պետք է 
համապատասխանեն գլխավոր պահանջին՝ լինեն սոցիալապես 
շահադրդված, օբյեկտիվ և հիմնավորված: «Նպատակների ծառի» 
վրա մատնանշվում են հասանելի նպատակները: Բայց երբեմն, 
ինչպես նշում է Ն. Ի. Գլազունովը, անհրաժեշտ է մտածել և բարձ-
րաձայնել անմատչելի նպատակների մասին: Օրինակ՝ նախագա-
հը, պաշտոնատար անձը հրապարակավ ընդունում է, որ գիտի 
գոյություն ունեցող խնդրի և դրա արագ լուծման վերաբերյալ 
մարդկանց հույսի մասին: Գիտի, սակայն անհրաժեշտ է համա-
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րում ընդունել, որ խնդրի լուծման համար ռեսուրս չունի, և այդ 
փաստը դեռ չի նշանակում ընդհանրապես չլուծել տվյալ խնդիրը: 
Տվյալ փուլում անհասանելի խնդիրների մատնանշումը նշանակում 
է բաց զրույց մարդկանց հետ որպես գործընկեր, այլ ոչ թե որպես 
կառավարիչ, և ամրապնդում է իշխանության հանդեպ վստահու-
թյունը [39]:  

 

 
1.2.2. Պետական կառավարման  
նպատակների դասակարգումը 

 
Պետական կառավարման նպատակների դասակարգման և 

համակարգման խնդիրը պետականագետների հետազոտության, 
բանավեճերի և քննարկումների առարկա է: Դրանց դասակարգ-
ման վերաբերյալ առկա է մի քանի մոտեցում: Քննարկենք դրան-
ցից մի քանիսը, մասնավորապես՝ Գ. Վ. Ատամանչուկի,  
Ն. Ի. Գլազունովի, Խել Ջ. Ռեյնի, Դ. Պ. Զերկինի և Վ. Գ. Իգնա-
տովի, Վ. Ֆ. Կալինայի և Վ. Ա. Կոզբանենկոյի տեսակետները: 
Այս առումով առավել տրամաբանական է և հիմնավորված Գ. Վ. 
Ատամանչուկի մոտեցումը. նա առաջադրում է պետական կառա-
վարման նպատակների հետևյալ տեսակները. 
 հասարակական-քաղաքական, որոնք ներառում են հասա-

րակության ամբողջական, համընդհանուր, հավասա-
րակշռված և որակական զարգացումը, 

 սոցիալական, որոնք արտացոլում են հասարակական-քա-
ղաքական նպատակների ազդեցությունը հասարակության 
սոցիալական կառուցվածքի վրա,  

 հոգևոր, որոնք մի ասպեկտով կապված են հոգևոր արժեք-
ների ընկալման հետ, որոնցով ղեկավարվում է հասարա-
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կությունը, իսկ մյուսով՝ հասարակական-քաղաքական և 
սոցիալական նպատակների իրագործման մեջ հասարա-
կության հոգևոր ներուժի ներգրավման հետ, 

 տնտեսական, որոնք բնութագրում և հաստատում են 
տնտեսական հարաբերությունների համակարգը՝ ապահո-
վելով հասարակական-քաղաքական և այլ նպատակների 
իրականացման նյութական հիմքը, 

 արտադրական, որոնք կայանում են այն կառավարվող օբ-
յեկտների ակտիվության ստեղծման և պահպանման մեջ, 
որոնք համապատասխանում են վերը նշված նպատակնե-
րին և դրանց իրագործմանը, 

 կազմակերպչական, որոնք ուղղված են պետական կառա-
վարման սուբյեկտների և օբյեկտների կազմակերպչական 
խնդիրները լուծելուն՝ գործառնական և կազմակերպչական 
կառուցվածքներին համապատասխան,  

 գործունեական, որոնք ենթադրում են դրանց բաշխում և 
կարգավորում կոնկրետ կառուցվածքներով, աշխատան-
քային և ծառայողական վայրերով,  

 տեղեկատվական, որոնք հանգեցնում են ցանկալի նպա-
տակներին, 

 բացատրական, որոնք պահանջում են գիտելիքների, 
դրդապատճառների և խթանների մշակում, ինչը նպաս-
տում է պետական կառավարման համընդհանուր նպա-
տակների համալիր իրագործմանը [25, էջ 168]:  

Ն. Ի. Գլազունովն առաջարկում է պետական մարմինների և 
պետական կառավարման համակարգի համար նպատակների 
հետևյալ դասակարգումը. նպատակ-առաջադրանքներ, նպա-
տակ-կողմնորոշիչներ, ինքնապահպանման նպատակներ [39]:  
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Պետական մարմինների նպատակ-առաջադրանքները կա-
ռավարչական նպատակներ են, այսինքն՝ սոցիալական համա-
կարգի կառավարման նպատակներ, որոնք բովանդակային առու-
մով միտված են գլխավոր նպատակի ձեռքբերմանը: Նպատակ-ա-
ռաջադրանքներն առաջադրվում են կառավարման սուբյեկտի 
կողմից և, որպես կանոն, ամրագրվում են օրենքի դրույթներում: 
Դրանք արտահայտում են տվյալ կազմակերպչական կառուցված-
քի նշանակությունը, տեղը և դերը պետական կառավարման հա-
մակարգում:  

Նպատակ-կողմնորոշիչներն արտացոլում են կոլեկտիվի ան-
դամների ընդհանուր նպատակները և կոչված են իրականացնելու 
առաջադրված նպատակ-առաջադրանքները: Պետական մարմին-
ների կոլեկտիվի նպատակ-կողմնորոշիչների բացահայտումը և 
ձևավորումը պատրաստակամության կարևոր տարր են և ցուցա-
նիշ, պետական ծառայողների մոտիվացիոն մշակույթի և պրոֆե-
սիոնալիզմի դրսևորում: Յուրաքանչյուր բնագավառում նպատակ-
կողմնորոշիչները պետք է համապատասխանեն սոցիալական 
նպատակ-առաջադրանքներին: 

Ինքնապահպանման նպատակներն արտացոլում են ամբող-
ջականությունն ու կայունությունը պահպանելու ձգտումը, հավա-
սարակշռության պահպանումը շրջապատող միջավայրի հետ փո-
խազդելիս: Նպատակների հենց այդ տեսակի մեջ են դրսևորվում 
համակարգի ջանքերը՝ ուղղված դրա կատարելագործմանն ու 
անհրաժեշտ ռեսուրսներով ապահովելուն:  

Խել Ջ. Ռեյնին առաջադրում է հետևյալ տիպաբանությունը. 
1. Պաշտոնական նպատակները կազմակերպության հիմնա-

կան նպատակների և արժեքների հրապարակային ձևակերպում-
ներն են: Դրանք հիմնականում արտահայտվում են կազմակեր-
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պության կոչման մասին զրույցներում կամ տարեկան հաշվե-
տվության մեջ՝ մեծացնելով կազմակերպության լեգիտիմությունը 
և խթաններ ստեղծելով աշխատակիցների համար:  

2. Օպերատիվ նպատակները հարաբերականորեն կոնկրետ, 
անմիջական նպատակներ են, որոնց ձգտում է կազմակերպությու-
նը, և որոնք արտացոլվում են կազմակերպության իրական գործո-
ղություններում [93, էջ 127-128]:  

Դ. Պ. Զերկինը և Վ. Գ. Իգնատովը մատնանշում են կառա-
վարչական նպատակների դասակարգման մի քանի հիմք.  
 հասարակական-քաղաքական արժեքների սանդղակի մա-

կարդակով՝ բարձր նպատակներ և առօրյա գործնական 
նպատակներ,  

 ընդհանրության աստիճանով՝ համապետական, ազգային, 
դասային, խմբային, կոլեկտիվ, անհատական,  

 հասարակության կենսագործունեության համար նշանա-
կալիության առումով՝ տնտեսական, սոցիալական, քաղա-
քական, մշակութային,  

 ժամանակային առումով՝ երկարատև, միջնաժամկետ, 
կարճաժամկետ, ընթացիկ,  

 արդիականության առումով՝ անկախ իրադրությունից, ա-
րագ իրագործում պահանջող,  

 հասանելիության աստիճանով՝ իրական և հավանական 
ձեռք բերվող նպատակներ [40, 54]:  

Նպատակների դասակարգումը որոշումների կայացման 
գործընթացի կարևոր կողմն է: Որոշումների տեսակների տարբե-
րությունը պայմանավորված է նպատակի տիպով: Համազգային, 
համապետական, երկարաժամկետ նպատակներն արտացոլվում 
են պետության ղեկավար մարմինների քաղաքական որոշումնե-
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րում, ընդհանուր քաղաքական ռազմավարությունների ձևով: Տն-
տեսական, սոցիալական և այլ նպատակները, որոնք կապված են 
հասարակության առանձին ոլորտների գործունեության և զար-
գացման հետ, կազմում են համապատասխան քաղաքական գոր-
ծիչների գործունեության ռացիոնալ հիմքը: Կարճաժամկետ, ըն-
թացիկ նպատակներն արտացոլվում են օպերատիվ-տակտիկա-
կան որոշումներում: Տարածաշրջանային և տեղական խնդիրներն 
ու նպատակներն արտացոլվում են կառավարման և իշխանության 
համապատասխան մակարդակների մարմինների որոշումներում:  

Հատկանշական է, որ Վ. Ֆ. Կալինայի և Վ. Ա. Կոզբանենկոյի 
կարծիքով, պետական կառավարման նպատակները ձևավորելիս 
պետք է ելնել պետության՝ որպես համակարգի զարգացման 
պատմական գործընթացի տրամաբանությունից, որտեղ յուրա-
քանչյուր նախորդ նպատակ պայմանավորում է հաջորդը [40, 65]: 
Բնական է, որ ընդհանուր նպատակի հետ մեկտեղ պետությունն 
առաջադրում է այլ կարևոր նպատակներ ևս, որոնք կոչված են 
զարգացնելու և լրացնելու հիմնական նպատակը: Պետական կա-
ռավարման նպատակները բխում են պետության նպատակներից՝ 
հետապնդելով դրա հասարակական գործառույթի իրականացու-
մը: Պետական քաղաքականության առանցքը, հիմնական ռազ-
մավարական նպատակն այնպիսի պայմանների ստեղծումն է, 
որոնք ապահովում են արժանավայել կյանք և մարդու ազատ 
զարգացում: Քանի որ կառավարչական նպատակները մարդիկ են 
մատնանշում և ձևակերպում, դրանք ունեն սուբյեկտիվ բնույթ: 
Սակայն, լինելով հասարակության զարգացման տվյալ փուլում 
հասարակության իրական պահանջմունքների արտահայտիչը, 
դրանք նաև օբյեկտիվ բնույթ ունեն: Ռազմավարական նպատակի 
ձեռքբերման գործընթացը բաժանվում է փուլերի, որոնց ընթաց-
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քում փոփոխվող իրադրությունները հաշվի առնելով և որոշակի 
ռեսուրսների առկայությամբ առաջ են քաշվում օպերատիվ նպա-
տակներ, որոնք իրենց հերթին կարող են բաժանվել մասնավոր 
բնույթ ունեցող տարբեր նպատակների և բլոկների: Վերջիններս 
կառավարման սուբյեկտից պահանջում են բարձր կառավարչա-
կան վարպետություն, տեղի ունեցող իրադարձություններին արագ 
արձագանքելու ընդունակություն: Այդ պատճառով տակտիկական 
նպատակները երբեմն անվանում են ապահովող: Պետական կա-
ռավարման նպատակները կարող են դասակարգվել և ուրիշ հիմ-
քերով: Ընդհանուր նպատակները ներառում են պետական կառա-
վարման ողջ համակարգը, մասնավորը՝ առանձին ենթահամա-
կարգերը: Ըստ արդյունքի՝ պետական կառավարման նպատակ-
ները կարող են լինել վերջնական և միջանկյալ, ըստ ժամանակի՝ 
հեռանկարային կամ մոտակա: Գլխավոր նպատակից բացի՝ կա-
րող են առաջանալ երկրորդական նպատակներ, որոնք երբեմն 
կապված են հիմնական նպատակը ձեռք բերելու համար տարբեր 
խոչընդոտներ հաղթահարելու հետ: Նպատակները չպետք է կրեն 
վոլյունտարիստական (կամայական) բնույթ և կոչված են բավա-
րարելու համաշխարհային պրակտիկայով ստուգված պահանջնե-
րը: Դրանք պետք է լինեն գիտականորեն հիմնավորված, հասա-
րակական զարգացման օբյեկտիվ միտումներով պայմանավոր-
ված, սոցիալապես մոտիվացված, ունենան բավարար ռեսուրսա-
յին ապահովում և համակարգված կառուցվածք [65]:  
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Պետական կառավարման նպատակների ապահովումը 
Նպատակները պետք է ունենան համապատասխան ռեսուր-

սային ապահովում: Ռեսուրսները կարևոր տարրեր են պետական 
կառավարման կառուցակարգում: Ինչպես հայտնի է, կառավար-
չական որոշման իրականացումը և օրենքի կիրառումը կազմա-
կերպվող գործընթաց են, քաղաքացիների իրական վարքում օ-
րենքով ամրագրված նորմերի դրսևորումն և հասարակության 
ինստիտուտների գործունեություն, որն իրականացվում է շրջա-
փուլերով, համակարգված՝ նպատակներին հասնելու համար հա-
մալիր միջոցներ կիրառելով:  

Պետական կառավարման ռեսուրսներից մեծ կարևորություն 
և նշանակություն ունեն իրավունքի, դեմոկրատիայի, կազմա-
կերպչական ռեսուրսները:  

Իրավունքի ռեսուրսները դիտարկելիս անհրաժեշտ է հաշվի 
առնել, որ պետական կառավարման նպատակներից յուրաքանչ-
յուրը պետք է գնահատվի դրանց՝ իրավական պահանջներին հա-
մապատասխանելու տեսանկյունից (արդարացիություն, ճշմար-
տացիություն, հումանիզմ): Այդ նպատակներն ամրապնդվում են 
օրենսդրությամբ և կյանքի են կոչվում օրենքի ուժով: Միայն այդ 
դեպքում պետական կառավարման նպատակները գործնականում 
իրագործված կլինեն: 

Դեմոկրատիայի ռեսուրսի էությունն այն է, որ հասարակա-
կան շերտերի ներկայացուցիչները պետք է տեղեկացված լինեն 
պետական կառավարման նպատակների մասին, տարանջատեն 
դրանք և ցանկանան, որ դրանք իրագործվեն և ունակ լինեն 
գործնականում աշխատելու այդ ուղղությամբ: Պետական կառա-
վարման նպատակների իրագործմանը մարդկանց գիտակցված և 
ակտիվ մասնակցության համար կարևոր է դրանց նկատմամբ 
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վստահության ձևավորումը: Մարդիկ իրականում պետք է զգան, 
որ այդ նպատակների իրագործման արդյունքները համընկնելու 
են իրենց պահանջմունքներին և հետաքրքրություններին:  

Կազմակերպչական ռեսուրսի՝ որպես պետական կառավար-
ման համակարգը բարելավող գործոնի նշանակությունն ու ան-
հրաժեշտությունը պայմանավորված է նրանով, որ կազմակեր-
պությունը թույլ է տալիս ռացիոնալիզացնել և հեշտացնել պետա-
կան կառավարման նպատակների մշակումը [40]:  

Անհրաժեշտ ռեսուրսների բացակայությունը առաջադրված 
նպատակներն ու խնդիրները չկատարելու պատճառ կարող է 
լինել: Ռեսուրսային ապահովումը կարող է կատարելագործվել 
քանակական և որակական հարաբերություններում: Նրա որակա-
կան բարելավումը, որպես կանոն, ավելի բարդ խնդիր է, բայց և 
դրական արդյունքն այստեղ ավելի նշանակալի է: Օրինակ՝ անձ-
նակազմի թվաքանակի մեծացումը չի ստեղծում կադրերի «մաս-
նագիտական կորիզ»: Բացի այդ, որակավորված աշխատակից-
ներն ունակ են լուծելու իրենց առջև դրված խնդիրները ոչ թե քա-
նակի, այլ կարողությունների շնորհիվ: Ռեսուրսային ապահովման 
կատարելագործման համար անհրաժեշտ է համակարգի պա-
հանջմունքների նախնական վերլուծություն, պետական կառա-
վարման կոնկրետ մարմինների և առկա ռեզերվներին դրանց հա-
մապատասխանության աստիճանի որոշում, ինչպես նաև դրանց 
բաշխման կիրառում՝ գիտականորեն հիմնավորված նորմատիվ-
ները հաշվի առնելով:  

Պետական կառավարման ռեսուրսային ապահովման հաջորդ 
խնդիրը բոլոր ժամանակներին բնորոշ հակասությունն է ռեսուրս-
ները ստեղծողների և գործածողների միջև: Հայտնի է, որ շատ ռե-
սուրսներ ունեցողը նաև մեծ իշխանություն և հնարավորություն-
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ներ ունի: Ռեսուրսները կարող են գործածվել ժողովրդի բարօ-
րության համար՝ ի շահ գործի: Լինում են դեպքեր, երբ պետական 
ծրագիրն ամբողջությամբ հասնում է նպատակին, լուծում է այն 
խնդիրը, որի համար մշակվել է՝ սպառելով իր հնարավորություն-
ները, բայց և լինում է այնպես, որ լավ մտադրություններով 
ստեղծված պետական ծրագիրը մատնվում է անհաջողության՝ 
չհասնելով նպատակին: Գ. Վ. Ատամանչուկը նշում է, որ գործու-
նեության արդյունքները չեն համընկնում ենթադրվող նպատակի 
հետ, քանի որ իրական կապերը միշտ ավելի հարուստ ու բազմա-
զան են, քան սուբյեկտի գիտակցության մեջ նպատակների առա-
ջադրման պահին գոյություն ունեցող իդեալական կերպարը [23]: 
Տարանջատումը նույնպես պայմանավորված է նպատակի իրա-
գործման միջոցներով ու ռեսուրսներով: Մի կողմից, պայմանա-
վորված առաջադրված նպատակով, դրան հասնելու համար ռե-
սուրսների ընտրություն է իրականացվում, մյուս կողմից՝ ռեսուրս-
ների այն ամբողջությունը, որն ունի սուբյեկտը, ընդհանուր տես-
քով որոշում է իրական հասանելի նպատակները: Միջոցների ոչ 
ճիշտ ընտրությունը նշանակում է նպատակներին հասնելու անհ-
նարինություն:  

Այսպիսով, թեև պետական կառավարման նպատակների տի-
պաբանությունը, ինչպես նաև հեղինակների կարծիքները տար-
բեր են, սակայն ակնհայտ է, որ պետական կառավարման համա-
կարգում նպատակները ռազմավարական նշանակություն ունեն, 
դրանց հիման վրա ընդունվում են որոշումներ, իրականացվում է 
հասարակության առաջընթացն ապահովող գործունեություն: Եվ 
հենց նպատակներն էլ որոշում են պետական կառավարման հա-
մակարգի գործառույթները: Պետական կառավարման գործա-
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ռույթների դասակարգման վերաբերյալ նույնպես տարբեր մոտե-
ցումներ կան:  

Այստեղ շատ կարևոր է պետական կառավարման նպատակ-
ների աստիճանակարգությունը որոշելը: Գոյություն ունեն կառա-
վարման հատուկ և համընդհանուր գործառույթներ:  

Հատուկ գործառույթներն են՝ կանխատեսումը, ծառայողա-
կան գործունեության որակի բարձրացումը, մոտիվացիան և այլն: 

Համընդհանուր գործառույթները կառավարման յուրաքան-
չյուր գործընթացի համար կիրառելի և կոնկրետ կադրային ծառա-
յության գործառույթներ են, որոնք արտացոլում են դրա կառա-
վարման բնույթն ու բովանդակությունը: Համընդհանուր գործա-
ռույթներ են պլանավորումը, կազմակերպումը, կոորդինացիան, 
կարգավորումը, հսկողությունը, համակարգային բնութագրերի ա-
պահովումն ու բարելավումը, գիտակցված ազդեցությունը արտա-
քին և ներքին գործընթացների վրա, նպատակադրումը:  

Այս տեսանկյունից պետության առաջադրանքները և գործա-
ռույթները լինում են ռազմավարական կամ համընդհանուր սո-
ցիալական նշանակության, տնտեսական, քաղաքական, տակտի-
կական կամ կոնկրետ ժամանակային գործառույթներ: Պետութ-
յան գլխավոր գործառույթը հասարակության կենսագործունեութ-
յան բոլոր ոլորտների գործառության և զարգացման ապահովումն 
է, այդ թվում՝ ենթակառուցվածքի ստեղծումն ու պահպանումը, 
որի վրա հենվում է ինչպես քաղաքացիական հասարակության, 
այնպես էլ տնտեսական համակարգի գործունեությունը:  

Հայտնի է, որ պետության գերիշխանությունը լինում է ներքին 
և արտաքին: Համապատասխանաբար՝ գործառույթները նույն-
պես լինում են արտաքին ու ներքին և ունեն ռազմավարական 
բնույթ:  
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Ներքին գործառույթները պետության գործունեության հիմ-
նական ուղղություններն են՝ ուղղված հասարակության ներքին 
կյանքի կարևոր խնդիրները կառավարելուն: Դրանցից կարելի է 
առանձնացնել տնտեսական, ֆինանսական, սոցիալական, իրա-
վական, մշակութային, գիտական գործառույթները, որոնցից յու-
րաքանչյուրն իր հերթին կարող է ունենալ տարբեր գործառույթ-
ներ՝ պայմանավորված հասարակության առջև ծառացած խնդիր-
ներով: Այստեղ կարևոր նշանակություն ունեն պաշտպանական, 
համակարգային հաստատող և համակարգային վերարտադրող, 
ինչպես նաև կարգավորող գործառույթները: Այդ իմաստով պե-
տության կարևոր խնդիրներից է քաղաքացու իրավունքների և ա-
զատության պաշտպանությունը:  

Արտաքին քաղաքականության ոլորտում պետությունն իր ռե-
սուրսների օգնությամբ կոչված է ապահովելու պետության միաս-
նությունը և ֆիզիկական գոյությունը, արտաքին վտանգներից 
պաշտպանությունը, ազգային հետաքրքրությունները և ազգային 
պետական անվտանգությունը: Կարող ենք ասել, որ պետությունն 
ամբողջությամբ ստանձնում է անվտանգության գործառույթները: 

 Պետության գործառույթները բաժանվում են ըստ տևողութ-
յան: Այդ իմաստով առանձնացվում են մշտական և ժամանակա-
վոր գործառույթներ:  

Մշտական են այն գործառույթները, որոնք պետությունը կա-
տարում է իր գոյության բոլոր փուլերում: Դրանք ռազմավարական 
նշանակություն ունեցող, հիմնարար գործառույթներն են, որոնց 
համար էլ հենց ստեղծված է պետությունը: Մշտական գործա-
ռույթներն իրականացվում են պետության բոլոր հիմնական ինս-
տիտուտների և իշխանության մարմինների միջոցով:  
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Ժամանակավոր են այն գործառույթները, որոնք պետությունն 
իրականացնում է որևէ ժամանակահատվածում կոնկրետ խնդիր-
ներ լուծելիս: Դրանք պայմանավորված են որոշակի սոցիալական, 
տնտեսական, քաղաքական, մշակութային իրավիճակներով ու 
հասարակության պահանջով և իրագործվում են հատուկ այդ 
նպատակի համար ստեղծված պետական մարմինների միջոցով:  

Ըստ ազդեցության սուբյեկտի, ծավալի, կառավարման օբյեկ-
տի վրա ազդեցության ձևի և միջոցների՝ կարելի է առանձնացնել 
սոցիալ-կազմակերպչական և ներկազմակերպչական գործառույթ-
ներ: Պետական կառավարման սոցիալ-կազմակերպչական գոր-
ծառույթներն ուղղված են պետության ներսում տեղի ունեցող հա-
սարակական գործընթացների ողջ բազմազանությանը: Պետա-
կան կառավարման ներկազմակերպչական գործառույթներն ուղղ-
ված են կազմակերպմանը, կարգավորմանը, պետական ապարա-
տի բոլոր կառուցվածքներին շարժունություն և որոշակիություն 
հաղորդելուն [40, էջ 80-85]:  

Հասարակական հարաբերությունների համակարգի վրա ու-
նեցած ազդեցության խորությամբ և բովանդակությամբ պայմա-
նավորված՝ պետական կառավարման գործառույթները լինում են 
ընդհանուր և հատուկ: Պետական կառավարման ընդհանուր գոր-
ծառույթներն արտացոլում են գործունեության էական պահերը և 
առկա են կառավարչական գրեթե բոլոր փոխազդեցություններում:  

Կառավարման տեսության մեջ կարևոր գործառույթներ են 
համարվում կազմակերպումը, պլանավորումը, կանխատեսումը, 
մոտիվացիան, կարգավորումը, հսկողությունը, որոնց մասին մենք 
արդեն խոսել ենք առաջին ենթագլխում: Այժմ դիտարկենք դրանք 
հենց պետական կառավարման համակարգում:  
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Կազմակերպումը՝ որպես պետական կառավարման գործա-
ռույթ, որոշում է կազմակերպչական դրույթները, որոնք հաստա-
տում են կառավարման և ընթացիկ կարգավորման կարգը՝ ռեգլա-
մենտ, նորմատիվ, հրահանգ, պահանջ, պատասխանատվություն:  

Պլանավորման գործառույթը պետական կառավարման մեջ 
նպատակների առաջադրումն է, կառավարման օբյեկտի գործու-
նեության փուլային հսկողության մեթոդների որոշումը: Պլանավո-
րումը պետք է սերտ կապի մեջ լինի կանխատեսման հետ:  

Կանխատեսման գործառույթը կառավարման համակարգում 
ռազմավարական կառավարչական որոշում ընդունելու հուսալի 
գործիք է: Այն պետք է հենվի հավաստի գիտելիքների և հստակ 
տեղեկատվության վրա, հաշվի առնի հասարակության նյութա-
կան և հոգևոր հնարավորությունները, բացառի «տվյալ պահերի» 
հույզերը և «կույր հավատը»: 

Կառավարչական գործառույթների շարքում ուրույն դեր ունի 
մոտիվացիան, որն ընդունված է դիտարկել սահմանափակ, լոկալ 
համակարգերում: Իմաստուն է այն ղեկավարը, որը ոչ թե ձևավո-
րում է մարդկանց գործունեության մոտիվները, այլ, ճանաչելով 
դրանք, կազմում է համակարգը կառավարելու համապատասխան 
գործողությունների ծրագիր: Մոտիվացիան պետական մակար-
դակում ձեռք է բերում ազգային գաղափարի իմաստ:  

Ժամանակակից պետական կառավարման կարևոր գործա-
ռույթ է կարգավորումը: Այն կարող է դիտարկվել լայն և նեղ ի-
մաստներով: Լայն իմաստով պետությունը, ստեղծելով օրենքներ, 
կարգավորում է հասարակական հարաբերությունները, վերա-
հսկում է իրավական գրառումների կատարումը, համակարգում, 
ուղղորդում և խրախուսում է հասարակական հարաբերություննե-
րի մասնակիցների գործունեությունը, ինչպես նաև ապահովում է 
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դրանց իրավունքների և հետաքրքրությունների պաշտպանությու-
նը, որոշում կառուցվածքային քաղաքականության առավելություն-
ները: Նեղ իմաստով պետական կառավարումը առանձին ոլորտ-
ների կառավարում է՝ սոցիալ-քաղաքական, տնտեսական, հոգևոր 
և այլն: Պետական կարգավորման հիմնական լծակներ են պետա-
կան բյուջեն, ապրանքների և ծառայությունների պատվերների 
պետական համակարգը, պետական հարկային համակարգը: 

Վերահսկման գործառույթը պետական կառավարման մեջ 
դիտարկվում է պետական կառուցվածքների գործունեությունը 
համակարգելու, ինչպես նաև հասարակական հարաբերություննե-
րը ներդաշնակ դարձնելու տեսանկյունից: Հսկողության գործա-
ռույթը կոչված է ապահովելու օրենքների կիրառումն ու կարգու-
կանոնը:  

Պետական կառավարման համակարգում համակարգման 
գործառույթը որոշակի գործողությունների համաձայնեցումը, հա-
մակցումը, համակարգումն է: Համակարգումը հորիզոնական 
կարգավորվածությունն է ինչպես ներխմբային, այնպես էլ միջխմ-
բային մակարդակներում, երբ միևնույն պետական մարմնի կող-
մերը, մասերն ու տարրերը նույնական են և հավասար: Նրանց 
միջև հավասարակշռությունն ապահովվում է հավասար հնարա-
վորություններով ու ազդեցություններով: Նրանցից յուրաքանչյուրի 
գործունեությունը կարգավորվում է մյուսների գործունեության 
հետ համապատասխանեցնելով: Համակարգումն արտահայտվում 
է պետական ծառայողների և պետական մարմինների միջև ձեռք 
բերված համաձայնությամբ [65, հատոր 2, էջ 14-18]: 

 Այս առումով ուշագրավ է Դ. Պ. Զերկինի և Վ. Գ. Իգնատովի 
դիտարկումը, ըստ որի՝ համակարգումը կազմակերպման գործա-
ռույթի շարունակությունն է: Իր հերթին կազմակերպումը գործըն-
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թաց է, որն ապահովում է կառավարումը: Կազմակերպվող գոր-
ծունեության տրամաբանական շարունակություն հանդիսացող 
համակարգումը գործողություն է, որն ուղղված է հասարակական 
սուբյեկտների տարբեր ձևերի ու տեսակների միջև համաձայնութ-
յան ձեռքբերմանը: Ց. Ն. Կնյազևը հավաստում է, որ փոխազդե-
ցությունը հնարավոր է պահել ծառայողական գործունեության մեջ 
կիրառվող համակարգման մեթոդներով [54]: 

Պետական կառավարումը, Ռ. Գոլոշապովի և Ա. Պյատկովի 
համոզմամբ, անհրաժեշտ է դիտարկել որպես տեղեկատվական 
գործընթաց (այսինքն՝ գործառական իմաստով այն տեղեկույթի 
ստացում, տեղափոխում, մշակում, պահպանում և կիրառում է), 
իսկ կառավարման աստիճանակարգային համակարգը դիտարկել 
որպես տեղեկատվական համակարգ: Դրանով պայմանավորված՝ 
կառավարչական գործընթացը բնութագրվում է որպես տեղեկույ-
թի պահպանման և մշակման, կառավարման օբյեկտի զարգաց-
ման և գործունեության հնարավորությունների մասին տեղեկույթի 
ստացման, օբյեկտի վրա կառավարչական ազդեցության արդ-
յունքների մասին տեղեկույթի ստացման (հետադարձ կապ), 
ստացված տեղեկատվության վերլուծության և դրանց հիման վրա 
անհրաժեշտ կարգավորող որոշումների ընդունման գործընթաց 
[40]: 

Փորձը ցույց է տալիս, որ յուրաքանչյուր մարմնի, կառույցի, 
համակարգի արդյունավետ գործունեության համար տեղեկա-
տվությունն առաջնային է: Առաջադրանքը կատարելու հետ կապ-
ված բոլոր գործընթացները տեղեկատվության հետ կատարվող 
գործողություններ են: Դրանք պայմանականորեն կարելի է բաժա-
նել երեք փուլի՝ տեղեկատվական համակարգի ստեղծում, մշա-
կում և իրականացում:  
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Տեղեկատվության կառավարչական գործառույթն առավել 
նկատելի է պետական համակարգում: Այստեղ տեղեկատվությու-
նը հանդես է գալիս մի քանի ձևով՝ որպես իշխանության աղբյուր, 
քաղաքական համակարգերի և գործընթացների կարգավորման 
գործոն, քաղաքական կառավարման աղբյուր և կառավարչական 
գործընթացի արդյունք:  

Պետական տեղեկատվությունն ունի ինքնուրույն արժեք, այն 
նորմատիվ փաստաթղթերի, կառավարչական որոշումների և գոր-
ծողությունների հիմքն է, ունի գործելու և զարգանալու իր օրինա-
չափությունները, առաջընթաց ազդեցություն կարող է ունենալ պե-
տական քաղաքականության վրա: Պետական տեղեկատվությունը 
հանդես է գալիս որպես այս կամ այն վարչական-քաղաքական 
բնույթի որոշում ընդունելու, տարբեր սոցիալական խմբերի վար-
քի, պետական կառավարման համակարգի նոր վիճակի անցնելու 
անմիջական պատճառ՝ հասարակական կենսագործունեության 
վրա արդյունավետ ազդեցություն ունենալու նպատակով: Պետա-
կան կառավարման համակարգում շրջանառվող տեղեկատվութ-
յունը բազմաբնույթ է և բազմատեսակ [65]:  

Գ. Վ. Ատամանչուկը նշում է, որ պետական ծառայությունը 
քաղաքացիների գործնական և մասնագիտական մասնակցութ-
յունն է պետության գործառույթների և նպատակների իրականաց-
մանը՝ պետական մարմիններում պետական պարտականություն-
ները կատարելու միջոցով [23]:  

Բնութագրելով պետական ծառայությունը՝ անհրաժեշտ է նշել, 
որ այն ծառայություն է պետությանը, պետական և հասարակա-
կան հետաքրքրություններին: Այն պետական գործառույթներ կա-
տարելու մասնագիտական գործունեություն է, որն իրականացվում 
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է պետական մարմինների հաստիքային պաշտոններում գտնվող 
անձանց միջոցով:  

Պետական ծառայությունն առաջացել է պետության ի հայտ 
գալու հետ մեկտեղ՝ որպես հասարակական կյանքի պետական 
կազմակերպման ձև, նրա կարևոր գործիք:  

Պետական ծառայության բոլոր մարմիններն իրագործում են 
պետության գործառույթները: 

Ժամանակակից պետական ծառայությունը պարտավոր է կա-
տարելու օրենքներն ու սահմանադրությունը: Յուրաքանչյուր հա-
սարակության համար պետությունը՝ որպես քաղաքացիների միա-
վորման ձև, միշտ միակն է, և այնտեղ կարող է իրականացվել պե-
տական միայն մեկ քաղաքականություն: Այն ձևավորվում է ողջ 
հասարակության կողմից ժողովրդավարական ինստիտուտների 
միջոցով և ամրապնդվում է սահմանադրությամբ, օրենսդրութ-
յամբ և պետական այլ փաստաթղթերով: Եթե անհրաժեշտ է փո-
խել քաղաքականությունը, ապա այն պետք է իրականացնել հա-
սարակական և պետական կյանքի իրավական ու կազմակերպչա-
կան հենքի վրա:  

Ներկայումս պետության և հասարակության փոխազդեցութ-
յունները փոխկապակցված են, իսկ պետական մարմինների և քա-
ղաքացիների փոխհարաբերությունները՝ բարդ, բազմազան և 
շարժուն: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է դրանք տարբերակել, 
հստակեցնել, համակարգել, վերլուծել պետական մարմինների 
կողմից իրականացվող գործունեության տարբեր տեսակները:  

Կարող են փոխվել իդեալները, նպատակները, հետաքրք-
րությունները, բայց ծառայության էությունը մնում է նույնը. ապա-
հովել հարաբերությունների ձևավորումը, պահպանումը և զարգա-
ցումը, որոնք կարևոր են մարդկանց որոշակի խմբերի համար՝ սո-
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ցիալական շերտեր, մասնագիտական խմբեր, կազմակերպչական 
կառուցվածքներ:  

Պետական ծառայության իրականացման ձևերից է քաղաքա-
ցիական ծառայությունը: 

Քաղաքացիական ծառայությունն իր գործունեությունն իրա-
կանացնում է՝ առաջնորդվելով որոշակի սկզբունքներով: Քաղա-
քացիական ծառայության գործունեության արդյունավետությունը, 
քաղծառայողների գործունեությունը, պետական ծառայողների 
հարաբերությունները պայմանավորված են գործող հիմնարար 
սկզբունքներով: Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիա-
կան ծառայության հիմնարար սկզբունքներն են՝ 
 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության, 

օրենքների գերակայությունը, մարդու և քաղաքացու իրա-
վունքների ու ազատությունների առաջնահերթությունը. 

 քաղաքացիական ծառայության կայունությունը. 
 քաղաքացիական ծառայողներին ներկայացվող հիմնա-

կան պահանջների միասնականությունը և օրենքի առջև 
քաղաքացիական ծառայողների իրավահավասարությունը. 

 քաղաքացիական ծառայության հրապարակայնությունը. 
 քաղաքացիական ծառայողների քաղաքական զսպվածութ-

յունը. 
 քաղաքացիների համար քաղաքացիական ծառայության 

հավասար մատչելիությունը՝ իրենց մասնագիտական գի-
տելիքներին և աշխատանքային ունակություններին համա-
պատասխան. 

 քաղաքացիական ծառայողների պրոֆեսիոնալիզմը. 
 քաղաքացիական ծառայողների իրավական և սոցիալա-

կան պաշտպանվածությունը. 
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 քաղաքացիական ծառայողների պատասխանատվությունն 
իրենց ծառայողական պարտականությունները չկատարե-
լու կամ ոչ պատշաճ կատարելու համար. 

 քաղաքացիական ծառայողների գործունեության վերահս-
կելիությունը և հաշվետու լինելը (Հոդված 5) [15]: 

Իսկ, օրինակ, Ռուսաստանի Դաշնության պետական ծառա-
յության համակարգի մասին օրենքում մատնանշված են պետա-
կան ծառայության կառուցման և գործունեության հետևյալ 
սկզբունքները. 

1. Ֆեդերալիզմ: Ապահովում է պետական ծառայության հա-
մակարգի միասնությունը և պետական իշխանության ֆեդերալ 
մարմինների լիազորությունները: 

2. Օրինականությունը: Օրինականության պահանջներն ամ-
րագրված են ՌԴ Սահմանադրությունում: Օրինականության սկզ-
բունքին հետևելը պաշտոնյաների հավատարմության դրսևորումն 
է պետությանը՝ ծառայողական պարտականությունները կատարե-
լիս, միևնույն ժամանակ պետության վստահությունն է նրանց 
հանդեպ: Այդ դեպքում քաղաքացիները ըմբռնում և ընդունում են 
պետական որոշումները: 

3. Մարդու և քաղաքացիների իրավունքների ու ազատութ-
յան առավելություն, դրանց հետևելու, ընդունելու և պաշտպանե-
լու պարտադիր պահանջ: Կատարելով իրենց պարտականություն-
ները՝ քաղաքացիական ծառայողները ղեկավարվում են ամենից 
առաջ անձի իրավունքների և ազատության առաջնայնության, ա-
պահովման և պաշտպանության սկզբունքներով՝անկախ սեռից, 
ռասայից, ազգությունից, ծագումից, նյութական և պաշտոնական 
դիրքից, կրոնական պատկանելությունից: Քաղծառայողներին ար-
գելված է միջամտել քաղաքացիների անձնական կյանքին: Համա-
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ձայն Սահմանադրության՝ նրանք պարտավոր են յուրաքանչյուրի 
համար հնարավորություն ստեղծել ծանոթանալու այն փաստաթղ-
թերին և նյութերին, որոնք անմիջականորեն վերաբերում են 
նրանց իրավունքներին ու պարտականություններին:  

4. Բոլոր քաղաքացիներին հավասար հնարավորություն՝ 
մուտք գործելու քաղծառայողների մոտ: Դրա էությունն այն է, որ 
պետական ծառայության մեջ ընդգրկվում են քաղաքացիներ՝ ան-
կախ սոցիալական ծագումից, սեռից, ռասայից, ազգային պատ-
կանելությունից: 

5. Պետական ծառայության իրավական և կազմակերպչա-
կան հիմքերի միասնություն: Ենթադրում է պետական ծառայութ-
յուն կազմակերպելու հանդեպ միասնական մոտեցման օրինական 
ամրապնդում: Չնայած պետական ծառայության տարատեսակնե-
րին՝ դրա նկատմամբ պահանջները՝ ծառայության կազմակեր-
պում, ծառայություն մտնելու կարգ և դրա անցկացում, ատեստա-
վորում, հեռացում, պետք է լինեն միանման: Դա հավասար հնա-
րավորություններ է ապահովում պաշտոնյաների համար իրենց 
մասնագիտական պարտավորությունները կատարելիս, նպաս-
տում է կազմակերպչական միջավայրում բարենպաստ բարոյահո-
գեբանական մթնոլորտի ստեղծմանը: 

6. Պետական ծառայության և մունիցիպալ ծառայության 
փոխկապվածություն: Չնայած իրենց որոշակի տարբերություննե-
րին (առաջինը պատկանում է պետությանը, երկրորդը՝ քաղաքա-
ցիական հասարակությանը), ըստ էության, դրանք կազմում են 
միասնական սոցիալ-իրավական ինստիտուտ: Ըստ կարգավիճա-
կային-գործառնական տեսակետի՝ ինչպես պետական, այնպես էլ 
մունիցիպալ ծառայողներն ունեն համանման իրավունքներ, պար-
տականություններ, պատասխանատվություն, գործունեության տե-
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սակներ: Դրանք ապահովվում են ծառայողական գործունեության 
պահանջների, սահմանափակումների և պարտականությունների 
միջոցով: Նաև հաշվի են առնվում աշխատանքի ստաժը, պայ-
մանների հարաբերակցությունը, աշխատանքի վարձատրությունը, 
սոցիալական և կենսաթոշակային երաշխիքները: Փաստացի 
նրանք աշխատում են միասնական տարածքում, համատեղ ապա-
հովում քաղաքի կամ գյուղի կենսագործունեությունը: Նրանք բոլո-
րը հանրային հաստատությունների ծառայողներ են: Ելնելով այդ 
կապվածությունից՝ կարելի է խոսել հանրային ծառայության 
միասնական ինստիտուտի մասին:  

7. Պետական ծառայության բաց լինելը և հասարակական 
հսկողության ենթարկվելը, հասարակությանը անաչառ տեղե-
կատվություն տրամադրելը պետական ծառայողների գործու-
նեության մասին: Այդ սկզբունքը պաշտոնյաներին պարտավորեց-
նում է ապահովել տեղեկատվության հասանելիությունը քաղաքա-
ցիներին, կազմակերպություններին, ԶԼՄ-ներին, եթե այդ տեղե-
կությունը պետական գաղտնիք չի համարվում: Ավելին, պետա-
կան մարմինները պետք է հրապարակայնորեն ներկայացնեն ի-
րենց նպատակները, աշխատանքի արդյունքները: 

8. Պետական ծառայողների պրոֆեսիոնալիզմ և կոմպե-
տենտություն: Պրոֆեսիոնալիզմը մասնագետի հոգեֆիզիոլոգիա-
կան և անձնային փոփոխությունների բարձր մակարդակն է, որը 
ձեռք է բերվում ծառայողական պարտականությունները երկա-
րատև կատարելու ընթացքում և նպաստում է վարչական խնդիր-
ները լուծելու արդյունավետությանը: Կոմպետենտությունը պրոֆե-
սիոնալիզմի ցուցանիշն է, մասնագետի տեղեկացվածությունն է և 
ընդունակությունը՝ արդյունավետ իրագործելու մասնագիտական 
գիտելիքները պրակտիկ գործունեության մեջ:  
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9. Պետական ծառայողների՝ որպես պաշտոնյա անձանց 
պաշտպանությունը ոչ իրավաչափ միջամտությունից [119]:  

Այս սկզբունքներն առկա են Ռուսաստանի Դաշնության քա-
ղաքացիական ծառայության ֆեդերալ օրենքում (№79-ФЗ, 27 հու-
լիսի, 2004):  

Սակայն պետական ծառայության էությունը բացահայտելու 
համար անհրաժեշտ է անդրադառնալ նաև հետևյալ սկզբունք-
ներին: 

Քաղաքացիական ծառայության հավատարմության սկզ-
բունք. քաղծառայողը ցանկացած պահի պետք է պատրաստ լինի 
պաշտպանելու երկրի սահմանադրական կառույցը: Քաղաքացիա-
կան ծառայողը պետք է ունենա ծառայությունը կատարելու հա-
մար անհրաժեշտ որակներ և կոմպետենցիաներ, ունակ լինի կա-
տարելու իր առջև դրված խնդիրները: Քաղաքացիական ծառայո-
ղի հավատարմությունը պարտավորեցնում է գործատուին հոգ 
տանել նրա մասին, այսինքն՝ ստեղծել աշխատանքային անհրա-
ժեշտ պայմաններ և ապահովել նրա իրավական պաշտպանվա-
ծությունը: Գործատուն պարտավոր է հոգ տանել քաղծառայողնե-
րի ընդունակությունների մշտական զարգացման մասին, նրանց 
մասնագիտական ընդունակությունների և գործնական որակների 
կատարելագործման մասին:  

Քաղաքացիական ծառայողի՝ պաշտոնում ցմահ նշանակ-
վելու սկզբունք. սա նշանակում է, որ քաղծառայողի գործունեութ-
յունը համարվում է մասնագիտություն: Տարբեր կատեգորիաների 
քաղծառայողներ կարող են նշանակվել պետական պաշտոնի ժա-
մանակավոր, որոշակի ժամկետով կամ ցմահ:  

Պետաիրավական հարաբերությունները դադարեցնելու 
սկզբունք՝ օրենքի համապատասխանությամբ և իրավական ձևե-
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րին հետևելով, որոնք հաստատված են որոշակի նորմատիվ ակ-
տերով: Ցմահ պաշտոնավարող պետական ծառայողների համար 
պետաիրավական հարաբերությունները հնարավոր է դադարեց-
նել միայն դատարանի հատուկ որոշմամբ:  

Պարտադիր ֆինանսական ապահովման սկզբունք. գործա-
տուները քաղաքացիական ծառայողներին իրենց նվիրվածության 
համար պետք է երաշխավորեն մշտական ֆինանսական ապա-
հովվածություն: Ընդ որում, պետական ծառայողներին փողով ա-
պահովելը աշխատանքի համար պարգևատրում չէ, այլ վարձատ-
րություն նրանց աշխատանքի դիմաց:  

Ծառայության կոչման սկզբունք և ծառայողական գործու-
նեության արդյունքների գնահատում, ինչը ենթադրում է, որ ա-
վելի բարձր պաշտոն ստանձնելու դեպքում պետական ծառայողը 
պետք է համապատասխանի այդ պաշտոնի պահանջներին, 
պատրաստ լինի բարձր որակով կատարելու պաշտոնեական 
պարտականությունները:  

Քաղաքական չեզոքության սկզբունք, որի համաձայն՝ պե-
տական ծառայողները պետք է ծառայություն մատուցեն ողջ հա-
սարակությանը, պարտականությունները կատարելիս մի կողմ 
դնեն սեփական կուսակցական շահերն ու հետաքրքրությունները: 

Քաղաքական հայացքների ազատության սկզբունք. չպետք 
է սահմանափակել քաղաքացիական ծառայողների մասնակցութ-
յունը քաղաքականությանը, անդամակցությունը քաղաքական կու-
սակցություններին: Քաղաքական չեզոքությունը և մասնավոր 
կյանքում քաղաքական գործունեությունը միմյանց հետ կապ չու-
նեցող երևույթներ են: Ընդ որում, նրանք չեն կարող խախտել օ-
րենսդրական կարգի հաստատված լոյալությունը:  
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Քաղաքացիական ծառայողների կողմից հատուկ օրգան 
ստեղծելու պարտավորության սկզբունք. քաղաքացիական ծա-
ռայության ներկայացուցչություն, որը նախատեսված է ապահովել 
պետական ծառայողների հետաքրքրությունները և մասնակցութ-
յունը պետական ծառայողների վերաբերյալ որոշումներ ընդունելու 
գործում:  

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ պետական կառավարումն 
ունի համակարգային բնույթ: Կառավարման մեջ կարևորվում են 
նպատակների առաջադրումը և իրագործումը: Վերջիններս 
որոշում են պետական կառավարման համակարգի 
գործառույթները, որոնք էլ իրագործվում են պետական 
ծառայության միջոցով: Պետական ծառայությունն ընդգրկում է 
քաղաքացիական ծառայությունը և իր գործունեությունը 
կազմակերպում է որոշակի սկզբունքների հիման վրա:  
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ԳԼՈՒԽ 2 
ՊԵՏԱԿԱՆ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՈՒՄԸ ԵՎ 

ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ 
 

2.1. Պետական համակարգի պաշտոնների  
գործառույթների հոգեբանական վերլուծություն 

 
Գիտական գրականության մեջ պետական կառավարումը 

ներկայացվում է որպես գործադիր իշխանության կողմից իրակա-
նացվող կարևորագույն իրավական ինստիտուտ: Կազմակերպչա-
կան-գործառնական տեսանկյունից պետական կառավարումը կա-
ռավարման սուբյեկտի (պետության և նրա սոցիալական կառույց-
ների կամ պաշտոնատար անձանց) իշխանական կարգավորող 
ազդեցությունն է կառավարման օբյեկտների (հասարակություն, 
քաղաքացի և այլն) վրա [19]: «Կառավարում» հասկացությունը 
լայնորեն վերլուծվում ու քննարկվում է կառավարման հոգեբա-
նության հայեցակարգերում: Ընդհանուր առմամբ, կառավարման 
հոգեբանությունը գիտություն է տարբեր խմբերի ու կազմակեր-
պությունների մեջ ընդգրկված մարդկանց փոխազդեցության օ-
րենքների և օրինաչափությունների մասին: Կառավարման հոգե-
բանական խնդիրներն ընդհանուր են առարկայական գործու-
նեության բոլոր ոլորտների համար, քանի որ կառավարման 
գլխավոր օղակը մարդն է: Այդ օրինաչափությունները տարածվում 
են նաև պետական կառավարման համակարգի վրա:  

Կառավարչական գործունեության կարևորագույն առանձնա-
հատկություններից է այն, որ վերջինս կազմակերպում է մարդ-
կանց գործունեությունը, որոշում է ինչպես արտադրական, այն-
պես էլ կառավարչական խնդիրները: Կառավարչական գործու-
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նեությունը կառուցվում է կառավարման հոգեբանության կողմից 
ուսումնասիրվող կանոններով և ուղղորդված ձևով կարգուկանոն 
է հաստատում [52]: 

Ա. Վ. Կարպովը մատնանշում է կառավարչական գործու-
նեության այնպիսի ընդհանուր առանձնահատկություններ, որոնք 
տարածվում են նաև պետական կառավարման ոլորտի վրա: Ըստ 
նրա՝ կառավարչական գործունեությունը ենթադրում է ազդեցութ-
յուն այլ մարդկանց վրա՝ գործունեության ընթացքում նրանց կազ-
մակերպման նպատակով: Միաժամանակ ազդեցության առարկա 
և օբյեկտ են այն սուբյեկտները, որոնց բարդության մակարդակը 
տարբեր է գործունեության այլ տեսակներից [62]: Կառավարչա-
կան գործունեությունում սուբյեկտն ու օբյեկտը նույնական են 
իրենց կազմակերպման բարդությամբ և հոգեբանական առանձ-
նահատկություններով: Ինչ վերաբերում է կառավարչական գոր-
ծունեության բովանդակությանը, ապա այն համընդհանուր կառա-
վարչական գործառույթների՝ պլանավորման, կանխատեսման, 
մոտիվացման, որոշումների կայացման, վերահսկողության իրա-
կանացումն է, գործառույթներ, որոնք հատուկ են կառավարչա-
կան գործունեության բոլոր տեսակներին: Կառավարչական գոր-
ծունեությունն առանձնահատուկ է իր սուբյեկտի կազմակերպչա-
կան երկակի կարգավիճակով. կառավարիչը միաժամանակ և' 
կազմակերպության անդամ է, և՛ անդամ չէ, իր աստիճանակար-
գային բարձր դիրքի շնորհիվ նա կարծես կանգնած է կազմակեր-
պությունից վեր:  

Կառավարչական գործունեության վերը հիշատակված բնու-
թագրիչները ձևավորում են կառավարչական գործունեության հո-
գեբանական առանձնահատկությունների ամբողջությունը, որն ա-
ռանձնացնում է այն՝ որպես մասնագիտական կառավարչական 
գործունեության հատուկ տեսակ: Կառավարչական գործունեութ-
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յան էությանն անդրադառնալիս հարկ է նշել, որ այստեղ ուրույն 
դերակատարություն ունեն կառավարման տեխնիկան, մշակույթը, 
արվեստը: Կառավարման տեխնիկան կառավարչական խնդիրնե-
րի լուծման որոշակի ունակությունների և կարողությունների ամ-
բողջությունն է: Կառավարման մշակույթը մարդկանց գործու-
նեության կազմակերպման համակարգ է, որտեղ առավել ամբող-
ջական են բացահայտվում կազմակերպության յուրաքանչյուր աշ-
խատակցի կամ այլ սոցիալական միավորի ընդունակություններն 
ու ստեղծարար ներուժը: Իսկ կառավարման արվեստը ենթադրում 
է կառավարչական հմտություններն ու կարողությունները ստեղ-
ծագործաբար օգտագործելու ունակություն ոչ ստանդարտ և բնու-
թագրական իրավիճակներում (անորոշության պայմաններում) 
[62]:  

Պետական կառավարումը պետության գործունեության տե-
սակներից մեկն է, որն արտահայտվում է ակտերի գործնական ի-
րականացման, պետության հետաքրքրությունների ապահովման 
նպատակով հասարակական հարաբերությունների կազմակերպ-
ման և պետության կողմից իրականացվող քաղաքականության 
մեջ: Պետական կառավարումը պետք է իրականացվի պետության 
բոլոր քաղաքացիների հետաքրքրություններից ելնելով կամ, ծայ-
րահեղ դեպքում, դրանք հաշվի առնելով: Պետական կառավար-
ման որակով են մեծապես պայմանավորված հասարակության 
մեջ սոցիալական կոնֆլիկտների սրությունը, մասշտաբները և հա-
ճախականությունը [106]:  

Պետական ծառայության գործառույթների դիտարկումը թույլ 
է տալիս հստակեցնել ոչ միայն պետական ծառայողի հիմնական 
կոչումը, այլև պետական ծառայության չլուծված խնդիրները դուրս 
բերել իրավական կարգավորման ոլորտ՝ բացթողումների կամ թե-
րությունների շտկման, պետական ծառայության բարելավման ուղ-
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ղությունների մշակման և նրա բարեփոխման նպատակով: Պե-
տական կառավարման գործառույթները պայմանավորված են 
դրա ներքին որակներով և սկզբունքային գծերով: Ընդհանուր առ-
մամբ, կարելի է ասել, որ պետական ծառայության գործառույթներ 
են հենց պետության գործառույթները, քանի որ պետական ծառա-
յությունն իրենից ներկայացնում է պետության նպատակների և 
գործառույթների իրականացում, ծառայողների կողմից իրենց 
պաշտոնեական պարտականությունների գործնական կատարում 
[19]: Կառավարման գործառույթը պետական կառավարման կա-
ռավարող ազդեցությունն է կառավարման օբյեկտի վրա: Կառա-
վարման գործառույթներն ունեն հստակ բովանդակություն և իրա-
կանացվում են կառավարման կոնկրետ միջոցների ու ձևերի օգ-
նությամբ (օրինակ՝ հարկադրող մեխանիզմներ, կառավարման ի-
րավական ակտերի հրապարակում, ենթարկող ազդեցություն): 
Պետական կառավարման գործառույթներից բացի՝ առանձնաց-
վում են պետական կառավարման մարմինների գործառույթները 
(այսինքն՝ նրանց կառավարող ազդեցությունը օբյեկտների վրա), 
ինչպես նաև պետության բոլոր մարմինները կառավարող գործա-
ռույթները: Այդ գործառույթներն ունեն մի շարք նման դրսևորում-
ներ (օրինակ՝ ըստ կառավարման սուբյեկտի և օբյեկտի) [21]: 

Դ. Ն. Բախրախի «Վարչական իրավունք» ձեռնարկում կա-
ռավարման գործառույթները դիտարկվում են որպես գործադիր 
իշխանության (պետական կառավարման) գործառույթներ [21]: 

Ընդհանուր առմամբ, պետության և նրա կառույցների գործա-
ռույթները պետության գործունեության հիմնական ուղղություն-
ներն են, որոնք ապահովում են նրա սոցիալական բարեկեցությու-
նը, մարդու և քաղաքացու իրավունքներն ու ազատությունները, 
պետության և հասարակության կայուն ու արդյունավետ կառավա-
րումը: 
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Պետական կառավարման գործառույթները պայմանավոր-
ված են օբյեկտիվ օրինաչափություններով: Յուրաքանչյուր գործա-
ռույթի բովանդակությունը պայմանավորված է պետության և պե-
տական կառավարման առջև ծառացած նպատակներով ու պե-
տական կառավարման օբյեկտի յուրահատկությամբ և ընդգրկում 
է պետական կառույցի կազմակերպաիրավական ազդեցությունը  
կառավարման կոնկրետ օբյեկտի վրա:  

Պետական կառավարման հիմնական գործառույթներից կա-
րևոր նշանակություն ունի պետական մարմինների գործունեութ-
յան մասին տեղեկությունների հավաքագրումը, ստացումը, 
մշակումը, վերլուծությունը, ինչն անհրաժեշտ է պետական (կա-
ռավարչական) գործունեության իրականացման համար: Տեսութ-
յան մեջ դա կոչվում է կառավարման տեղեկատվական ապահո-
վում:  

Կարևոր գործառույթ է պետական կառավարման համակար-
գի, պետական մարմինների, պետական կառավարման չափորո-
շիչների կանխատեսումը և զարգացման մոդելավորումը: Կան-
խատեսումը պետական կառավարման մարմիններում, պետական 
կառավարման համակարգում փոփոխությունների կանխատե-
սումն է՝ զարգացման կամ ինչ-որ իրադարձությունների և գործըն-
թացների արդյունքում ստացված տվյալների, մասնագիտական 
փորձի և պրակտիկայի, գիտական վերլուծության ձեռքբերումների 
հիման վրա: Կանխատեսումը կարևորագույն կառավարչական ո-
րոշումների ընդունման անհրաժեշտ գործիք է, առանց որի հնա-
րավոր չէ որոշել սոցիալական գործընթացների հետևանքները, 
հստակ կանխատեսել հասարակության ապագան, պետական 
մարմինների գործունեության շարժունությունն ու արդյունավե-
տությունը: Ընդգծենք, որ կանխատեսումը կառավարչի հիմնական 
գործառույթներից մեկն է: Կառավարման հոգեբանության մեջ գո-
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յություն ունի այս գործառույթի մեկնաբանության երկու հիմնական 
մոտեցում. այն առանձնացվում է որպես ինքնուրույն գործառույթ 
կամ դիտարկվում է որպես պլանավորման գործառույթի հիմնա-
կան փուլ: Կանխատեսումը շատ յուրօրինակ է կառավարման մեջ 
իր ունեցած դերով, բովանդակությամբ, իրագործման հատուկ 
ձևերով ու մեթոդներով: Այն կապող օղակ է նպատակադրման և 
պլանավորման գործառույթների միջև [84]: 

Պլանավորման գործառույթը պետական կառավարման հա-
մակարգում և մասնավորապես պետական գործառույթների 
(տնտեսական, սոցիալ-մշակութային, ռազմական, պաշտպանա-
կան, կազմակերպված հանցավորության և հանրային ծառայութ-
յան ոլորտում կոռուպցիայի դեմ պայքարի և այլն) իրականացման 
ընթացքում հնարավորություն է տալիս որոշելու այս կամ այն 
գործընթացների զարգացման ուղղությունները, չափերը, տեմպե-
րը, որակական և քանակական ցուցանիշները: Բացի այդ, այն 
ցույց է տալիս պետական գործունեության և պետական կառա-
վարման նպատակները, խնդիրները և զարգացման ու բարեփոխ-
ման ուղղությունները: Պլանավորման գործառույթի իրագործման 
ընթացքում ստեղծվում են պետական կառավարման տարբեր ո-
լորտներում և բնագավառներում հարաբերությունների զարգաց-
ման, ինչպես նաև պետական կառավարման մարմնի գործու-
նեության, նրա կառուցվածքի փոփոխման և բարելավման ծրա-
գրեր: Հոգեբանական տեսանկյունից պլանավորման գործառույթի 
էությունն այն է, որ հնարավորություն է տալիս որոշելու, թե ինչ-
պիսին պետք է լինեն պետական կառավարման համակարգի 
նպատակները, և ինչ պետք է անել այդ նպատակներին հասնելու 
համար: Այսպիսով, պլանավորումը պատասխանում է երեք հիմ-
նական հարցերի. 
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 որտեղ ենք մենք գտնվում ներկա պահին (առկա հնարա-
վորությունների գնահատում՝ հաշվի առնելով ներքին և 
արտաքին գործոնները), 

 դեպի ուր ենք ցանկանում գնալ, 
 ինչպես ենք պատրաստվում դա անել: 

Պլանավորումը մեկանգամյա գործողություն չէ, այլ՝ շարունա-
կական գործընթաց: Պլանը չպետք է վերածվի դոգմայի, այն միշտ 
պետք է համապատասխանեցվի իրականությանը [99]:  

Կառավարման համակարգը ձևավորվում է հաստատված 
սկզբունքների ու մոտեցումների հիման վրա՝ կազմակերպման 
գործառույթի շնորհիվ: Կազմակերպումը լայն իմաստով պետա-
կան կառավարման համակարգի կառուցվածքի, անձնակազմի, 
պետական կառավարման գործընթացների կարգավորումն է:  

Կառավարման համակարգի գործառույթներից է կարգավո-
րումը. այն կառավարչական այն հարաբերությունների կարգավո-
րումն է, որոնք ծագում են պետական մարմինների իրավասութ-
յունների և պաշտոնական պարտականությունների իրականաց-
ման ընթացքում, ինչպես նաև պետական ռեժիմի ապահովումն է 
վարչական ակտեր կազմելու ձևով: Նեղ իմաստով այս գործառույ-
թը ղեկավար պաշտոններ զբաղեցնող հանրային ծառայողների 
կողմից ընթացիկ հրահանգներ տալու գործընթաց է:  

Անդրադառնալով կառավարման համակարգման գործա-
ռույթին՝ նշենք, որ կառավարումը պետական մարմինների (հան-
րային ծառայողների, պաշտոնատար անձանց), կառավարվող օբ-
յեկտների գործունեության և առանձին գործողությունների կանոն-
ների ու նորմատիվների հաստատումն է. ընդհանուր կառավարու-
մը պետական գործունեության բովանդակության որոշումն է: Հա-
մակարգումը պետական տարբեր մարմինների գործունեության 
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փոխհամաձայնեցումն է՝ պետական կառավարման ընդհանուր 
նպատակներին և խնդիրներին հասնելու համար:  

Պետական կառավարման համակարգում ուրույն դեր ունի 
վերահսկողության գործառույթը, այն է՝ ընդունված չափորոշիչնե-
րին և մակարդակին պետական կառավարման համակարգի և 
նրա կառուցվածքի փաստացի վիճակի համապատասխանության 
կամ անհամապատասխանության հաստատում, պետական մար-
մինների ընդհանուր գործառման արդյունքների, ինչպես նաև կա-
ռավարման սուբյեկտների որոշակի գործողությունների ուսումնա-
սիրում և գնահատում, պետական կառավարման համակարգում 
նախատեսվածի և իրականացվածի հարաբերակցության որոշում: 
Վերահսկողությունը կառավարչական գործունեության որակի դի-
տարկումն է, կառավարման գործընթացում թույլ տրված սխալնե-
րի և օրինականության ու նպատակահարմարության սկզբունքնե-
րին կառավարչական գործողությունների և վարչական ակտերի 
համապատասխանության աստիճանի բացահայտումը: 

Կարգավորումը պետական կառավարման համակարգի 
կազմակերպման և գործառման գործընթացում կառավարման մե-
թոդների և միջոցների կիրառումն է: Կարգավորումը բոլորի հա-
մար պարտադիր համարվող պահանջների ու գործընթացների 
հաստատումն է՝ կառավարման օբյեկտների և իրավունքի տար-
բեր սուբյեկտների համար հասարակական կարգուկանոնի, ան-
վտանգության, տնտեսական հարաբերությունների մասնակիցնե-
րի հավասարության, քաղաքացիների իրավունքների և ազատութ-
յունների ապահովման նպատակով: 

Հաշվառումը քանակական ձևով արտահայտված տեղեկա-
տվության ամրագրումն է պետական կառավարման նյութական 
ռեսուրսների շարժի, կառավարչական հարաբերությունների արդ-
յունքների, պետական մարմինների իրավասությունների, պետա-
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կան կառավարչական որոշումների, պետական կառավարման 
համար կարևոր նշանակություն ունեցող փաստաթղթերի առկա-
յության և շարժի մասին: Հաշվառումը կատարվում է որոշակի ա-
ռարկաների, փաստաթղթերի, փաստերի առկա քանակը որոշելու 
համար:  

Գործառույթների էությունը դիտարկելիս բախվում ենք մի 
կարևոր հարցի. դա պետական կառավարման գործառույթների 
իրավական հաստատումն է պետական կառավարման մարմիննե-
րի գործառույթներում, այսինքն՝ վերջիններս պետք է ունենան պե-
տական կառավարման գործառույթների արդյունավետ իրականա-
ցումն ապահովելու օրենսդրորեն սահմանված իրավասություն 
[19]: 

Առանձնացվում է պետական կառավարման ևս մեկ՝ նորմա-
տիվ ակտերի ընդունման գործառույթ. այսինքն՝ Սահմանադ-
րության վրա հիմնված և դրա իրականացմանն ուղղված օրինագ-
ծերի ստեղծում, որոնք պարտադիր են պետական իշխանության 
մարմինների և տեղական ինքնակառավարման մարմինների հա-
մար, ինչպես նաև պաշտոնատար անձանց, իրավաբանական ան-
ձանց և քաղաքացիների վարքի կանոնների ստեղծում [74]: Հսկո-
ղության գործառույթը ենթադրում է՝ 

 պետական իշխանության մարմինների, տեղական ինքնա-
կառավարման մարմինների, պաշտոնատար անձանց, ի-
րավաբանական անձանց և քաղաքացիների կողմից Սահ-
մանադրությամբ և այլ օրինաստեղծ ու նորմատիվ ակտե-
րով սահմանված համընդհանուր պարտադիր վարքի կա-
նոնների իրականացման վերահսկման և հսկման գործո-
ղությունների իրականացում, 

 պետական իշխանության մարմինների, տեղական ինքնա-
կառավարման մարմինների և այդ մարմինների պաշտո-
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նատար անձանց կողմից հավաստագրերի տրամադրում 
որոշակի գործունեության տեսակի և (կամ) իրավաբանա-
կան անձանց կամ քաղաքացիների որոշակի գործողութ-
յունների կատարման համար, 

 ակտերի, փաստաթղթերի, իրավունքների, օբյեկտների 
գրանցում, ինչպես նաև անհատական իրավական ակտե-
րի հրապարակում: 

Հարկադիր գործառույթը անհատական իրավական ակտերի 
հրապարակումն է, ռեեստրների, ռեգիստրների և կադաստրերի 
վարումը: 

Պետական ունեցվածքի կառավարման գործառույթը այդ 
ունեցվածքի նկատմամբ սեփականատիրոջ իրավասությունների 
իրականացումն է: 

Պետական ծառայությունների մատուցման գործառույթը 
գործադիր իշխանության մարմինների կողմից բացառապես հա-
սարակական նշանակություն ունեցող անձանց որոշակի շրջանա-
կի մատուցվող ծառայությունների իրականացումն է [73]:  

Պետական ծառայությունը գործառույթներ է իրականացնում 
որպես սոցիալ-պետական երևույթ և որպես իրավական ինստի-
տուտ: Այս իմաստով կարելի է խոսել երկու կարգի փոխհարաբե-
րակցության մասին՝ իրավական գործառույթի (ծառայողական ի-
րավունք) և պետության գործառույթի (պետական ծառայողների 
մասնագիտական գործունեություն): Այս երկուսը փոխկապակց-
ված են և ուղղակիորեն ազդում են միմյանց վրա: Դրանք ունեն 
ինչպես ընդհանուր գծեր, այնպես էլ տարբերություններ: Իրավուն-
քի և պետության գործառույթների ընդհանրությունն այն է, որ 
նրանք արտացոլում են իրավունքի և պետության սոցիալական 
էությունն ու նշանակությունը և շատ հաճախ կոչված են լուծելու 
ընդհանուր խնդիրներ: Իսկ տարբերությունն այն է, որ տարբեր է 
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այդ գործառույթների բնույթը, ինչով էլ պայմանավորված են 
դրանց առանձնահատկությունները: Տարբեր են նաև դրանց իրա-
կանացման ուղիները, միջոցներն ու ձևերը [86]:  

Պայմանավորված պետական ծառայության գործառույթների 
կառավարչական ու իրավական բնույթով՝ կառավարմանը բնորոշ 
են մի շարք հատկանիշներ: Կառավարման գործընթացում լուծ-
վում են պետության և նրա սուբյեկտների խնդիրները, իրակա-
նացվում են գործառույթներն ու բավարարվում հետաքրքրություն-
ները, պաշտպանվում են սահմանադրական քաղաքացիական ի-
րավունքները, բավարարվում են քաղաքացիների օրինական հե-
տաքրքրությունները: Կառավարման գործառույթներն իրականաց-
վում են հատուկ սուբյեկտների կողմից, որոնք առավելապես ձևա-
վորվում են պետության կողմից: Այդ սուբյեկտները գործում են 
պետության անունից, և նրանց տրվում են պետական-իշխանա-
կան բնույթի անհրաժեշտ իրավասություններ: Նրանք գործում են 
իրենց համար համապատասխան իրավական ակտերով սահման-
ված կոմպետենցիաների սահմաններում: Կառավարչական կա-
պերի տարբերակների մեծամասնությունը միջնորդավորվում է 
նաև այլ նորմատիվ ակտերով:  

Պետական ծառայության հիմնական գործառույթները համ-
ընդհանուր, տիպիկ, հատուկ ուղղվածություն ունեցող փոխազդե-
ցության տեսակներ են կառավարման սուբյեկտների և օբյեկտնե-
րի միջև, որոնք բնորոշ են բոլոր կառավարչական կապերին և 
պետական կառավարման ոլորտում համաձայնություն ու կարգա-
վորվածություն են հաստատում:  

Պետական ծառայության ընդհանուր գործառույթներն են՝ 
 պետական կադրային քաղաքականության իրականացում, 
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 պետական մարմինների անձնակազմի խմբավորում՝ հաշ-
վի առնելով ծառայողների ընդունակությունները, մասնա-
գիտական, անձնային և բարոյական որակները, 

 պետական պաշտոնների ռեեստրի ձևավորում, պետական 
ծառայողների ռեեստրի ձևավորում ու վարում, 

 պետական ծառայության կազմակերպում, 
 պետական մարմինների անձնակազմի գործունեության 

համար անհրաժեշտ սոցիալ-իրավական երաշխիքների և 
պայմանների ապահովում, 

 պետական ծառայության անձնակազմի գործունեության 
վերահսկում, 

 պետական ծառայության ստանդարտների մշակման և վե-
րահսկման իրականացման կազմակերպում և այլն:  

Պետական ծառայության առանձնահատուկ ընդհանուր 
գործառույթներն ապահովում են հանրային իշխանության մար-
մինների անձնակազմի գործունեությունը, կարգուկանոնի և հա-
սարակական կարգի պահպանումը: Պետական ծառայության օ-
ժանդակ գործառույթները նախատեսված են պետական մարմին-
ների գործունեության քննարկման համար ընդհանուր և հատուկ 
գործառույթների շրջանակներում: Օժանդակ գործառույթներն են՝ 
գործավարությունը, իրավաբանական ծառայությունը, նյութա-
տեխնիկական ապահովումը և այլն: 

Պետական ծառայության հատուկ գործառույթներն արտա-
ցոլում են կառավարման օբյեկտի առանձնահատկությունները 
(օրինակ՝ մեթոդական, տեխնիկական կառավարումը): Հատուկ 
գործառույթները կարող են լրացնել ընդհանուր գործառույթները: 

Պետական ծառայության հատուկ գործառույթներից են պե-
տական մարմնի անձնակազմի պահպանման թվաքանակի, նյու-
թական, ֆինանսական և այլ ծախսերի նորմատիվների մշակումն 
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ու ներդրումը, նորմատիվ իրավական ակտերի մշակումը, որոնք 
կսահմանեն պետական-ծառայողական հարաբերությունները կամ 
այլ իրավահարաբերություններ հատուկ պետական մարմիննե-
րում, տարբեր պետական մարմիններում հետազոտություններ ի-
րականացնելու կարգը [37]:  

Պետական կառավարման այս գործառույթները գործնակա-
նում իրականացվում են հանրային ծառայության միջոցով: Հան-
րային ծառայությունը ՀՀ օրենսդրությամբ պետությանը վերա-
պահված լիազորությունների իրականացումն է, որն ընդգրկում է` 

 պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 
կողմից պետության քաղաքականության իրականացումը, 

 պետական ծառայությունը, 
 համայնքային ծառայությունը, 
 քաղաքացիական ծառայությունը պետական և տեղական 

ինքնակառավարման մարմիններում [15]:  
Պետական ծառայության մասին խոսելիս նախ անհրաժեշտ է 

պարզաբանել «պետական պաշտոն» հասկացությունը: Մ. Պետ-
րոսյանի, Ա. Ջավադյանի և Դ. Ամիրյանի «Անձը և պաշտոնը» 
գրքում նշվում է, որ պաշտոնը առաջադրանքների, պարտակա-
նությունների և գործողությունների ամբողջությունն է, որը պետք է 
իրականացվի աշխատակցի կողմից [9]: Իրավագետները պետա-
կան պաշտոնը համարում են պետական համակարգի բաղկացու-
ցիչ մաս, որն ամրագրված է համապատասխան փաստաթղթե-
րում և պետական մարմնի իրավասության սահմաններում տրվում 
է համապատասխան պետական ծառայողներին` պաշտոնի գործ-
նական պաշտոնավարման համար: Պետական-ծառայողական 
պաշտոնը, լինելով պետական ապարատի մաս, իր իրավական 
կարգավիճակով, ըստ էության, ծառայողական է: Պետական 
պաշտոնը որոշակի պահանջներ է ներկայացնում այն զբաղեցնե-
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լու հավակնություն ունեցող անձին՝ վերջինիս տալով մի քանի 
անձնական և ծառայողական իրավունքներ ու պարտականութ-
յուններ՝ ծառայողական գործունեությունն իրականացնելու հա-
մար: Պաշտոնը նախ և առաջ ծառայողական պարտականություն-
ների ամբողջություն է, այն պետական ծառայողի կողմից այնպի-
սի գործողությունների կատարումն է, որը բխում է իրեն այդ պաշ-
տոնին նշանակած պետական մարմնի շահերից: Ինչ վերաբերում 
է իրավունքներին, ապա դրանք ավելի շատ կրում են ապահովող 
բնույթ, այսինքն՝ դրանց իրականացումը պետական ծառայողի 
համար իր ծառայողական պարտականությունները կատարելու 
համար նպաստավոր պայմաններ ստեղծելու նպատակ է հե-
տապնդում: Այդ պատճառով էլ հաճախ ծառայողական իրավունք-
ներն ու պարտականությունները միավորվում են մեկ ամբողջութ-
յան մեջ՝ անվանվելով պետական ծառայողի իրավասություններ 
կամ իշխանական լիազորություններ: Իսկ պետական ծառայողնե-
րի համար օրենքով վերապահված իրավունքները ոչ այնքան իրա-
վունք են, որքան հասարակությանը և քաղաքացիներին ծառայե-
լու իրավական պարտավորություն: Իսկ պետական ծառայողի՝ 
պաշտոնից բխող անձնական իրավունքները պետական ծառայո-
ղին օգնում են բարեխղճորեն կատարելու իր պարտականություն-
ները:  

Այսպիսով, պետական պաշտոնը՝  
1. պետական կառավարման համակարգի բաղկացուցիչ 

մասն է, որը ենթադրում է իրավունքներ ու պարտականություն-
ներ՝ կապված համապատասխան պետական ծառայողի կողմից 
իր ծառայողական գործունեությունն իրականացնելու հետ, 

2. պետք է ամրագրված լինի պետական պաշտոնների 
գրանցման պետական ռեգիստրում: 
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Պետական ծառայողների սոցիալական խումբը բաղկացած է 
իրավունքի ինքնուրույն սուբյեկտներից, որոնք, լինելով պետական 
ծառայության բաղկացուցիչ մաս, իրականացնում են օրենքով ի-
րենց վերապահված գործառույթները: Պետական ծառայության 
բնականոն գործունեության համար անհրաժեշտ են համապա-
տասխան պատրաստվածություն ունեցող անձինք. դրանք պետա-
կան ծառայողներն են: ՀՀ Սահմանադրության 32-րդ հոդվածի 
համաձայն՝ յուրաքանչյուր ոք ունի աշխատանքի ընտրության ա-
զատություն [7]: Սակայն սա չի նշանակում, որ յուրաքանչյուր ոք 
իրավունք ունի աշխատելու որպես պետական ծառայող: Ինչպես 
արդեն նշվեց, պետական ծառայության ինստիտուտը Հայաստա-
նի Հանրապետության իրավական համակարգի կարևորագույն 
տարրերից մեկն է: Կարևորելով պետական ծառայողների գործու-
նեությունը պետական մարմինների գործունեության համակար-
գում՝ օրենսդիրը նախատեսում է մի շարք պայմաններ, որոնց առ-
կայության դեպքում միայն անձը կարող է օրենքով սահմանված 
կարգով անցնել պետական ծառայության: Օրենսդիրը նախատե-
սում է նաև այն պայմանները, որոնց առկայության դեպքում տվյալ 
անհատին արգելվում է դառնալ պետական ծառայող: Քանի որ 
պետական ծառայությունը բավական լայն հասկացություն է և նե-
րառում է ծառայության շատ տեսակներ, օրենսդիրը պետական 
յուրաքանչյուր ծառայողի համար, բացի որոշակի ընդհանուր պա-
հանջներից, որոնք պարտադիր են պետական ծառայության բոլոր 
տեսակների համար, նախատեսում է նաև այլ պահանջներ [7]:  

Այսպիսով՝ պետական ծառայողը պետության վերը նշված 
գործառույթներն իրականացնող անձն է: Նրա գործունեությունը 
կրում է կառավարչական բնույթ և ուղղված է պետական կառա-
վարման գործառույթների արդյունավետ իրականացմանը: Հե-
տևաբար պետական կառավարման արդյունավետությունը մեծա-
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պես պայմանավորված է պետական ծառայողի անձով: Այստեղ 
կարևորվում է կառավարչի մասնագիտական պիտանելիությունը: 
Ինչպես Վ. Ա. Բոդրովն է նշել, մասնագիտական պիտանելիությու-
նը որոշվում է մարդու անհատական առանձնահատկությունների 
ամբողջությամբ, որոնք ազդում են աշխատանքային գործունեութ-
յան արդյունավետության վրա: Այն արտացոլում է կոնկրետ մաս-
նագիտության համար մասնագիտական այն կարևոր որակների 
զարգացածության իրական մակարդակը, որոնք ձևավորվում և 
դրսևորվում են կյանքի և մասնագիտական ուղու տարբեր փուլե-
րում: Դրանց թվին դասվում են մասնագիտության պահանջներով 
պայմանավորված այն որակները, որոնք բնութագրում են աշխա-
տանքային դաստիարակության և ուսուցման, մասնագիտական 
պատրաստվածության, անձի հոգեբանական կառուցվածքի, ա-
ռողջական վիճակի և ֆիզիոլոգիական գործառույթների, ֆիզիկա-
կան զարգացման առանձնահատկությունները [30]:  

Ե. Ա. Կլիմովը նշում է, որ մարդու անձնային որակների և 
գործունեության կողմից նրան ներկայացվող պայմանների ու պա-
հանջների փոխադարձ համապատասխանության գաղափարը 
հիմնարար է մասնագիտական ինքնորոշման, կողմնորոշման և 
ընտրության տեսական հիմքերի, այսինքն՝ պիտանելիության 
ձևավորման համատեքստում [63]: Մասնագիտական պիտանե-
լիության խնդիրների լուծման նպատակով լայնորեն կիրառվում է 
պրոֆեսիոգրաֆիան: Այն, ըստ Վ. Ա. Բոդրովի, մասնագիտության 
կառուցվածքային և բովանդակային հատկանիշների ուսումնա-
սիրման և բնութագրման ընդհանրացված մեթոդ է՝ գործունեութ-
յան բաղադրիչների հետ աշխատանքի սուբյեկտի փոխհարաբե-
րությունների առանձնահատկությունները հաստատելու և նրա 
կիառումն ապահովելու նպատակով: Ըստ պրոֆեսիոգրաֆիայի 
արդյունքների՝ կազմվում են պրոֆեսիոգրաման և փսիխոգրա-
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ման: Մասնագիտության փսիխոգրաման իրենից ներկայացնում է 
նրա հոգեբանական բնութագիրը, որի վերջնական արդյունքը 
մասնագիտական կարևոր հոգեբանական և հոգեֆիզիոլոգիական 
որակների ամբողջությունն է, որոնք դրսևորվում են տվյալ գործու-
նեության մեջ և ապահովում դրա իրականացումը [30]: Ցանկա-
ցած մասնագիտություն որոշակիորեն ազդում է անձի ուղղվա-
ծության և այն հոգեկան գործառույթների վրա, որոնք ներառված 
են գործունեության տվյալ տեսակի մեջ: Անհատական-մասնագի-
տական զարգացման գործընթացին բնորոշ է անձի և գործու-
նեության փոխազդեցությունը. մի կողմից աշխատողի անձը էա-
պես ազդում է գործունեության ընթացքի և արդյունքների վրա, 
մյուս կողմից այն նշանակալիորեն ձևավորվում է մասնագիտա-
կան գործունեության ազդեցությամբ:  

Պետական ծառայողի անձի որակներն ընդհանրացված, ա-
ռավել կայուն բնութագրիչներ են, որոնք ազդում են կառավարչա-
կան և կատարողական գործունեության վրա: Այդ որակները կա-
րող են լինել սոցիալական, սոցիալ-հոգեբանական և հոգեբանա-
կան:  

Սոցիալական որակները դրսևորվում են այնպիսի հասարա-
կական գործառույթներ իրականացնելիս, որոնք հանդես են գա-
լիս որպես նրա կառավարչական գործունեության բնութագրիչներ 
(պրոֆեսիոնալիզմ և բանիմացություն, կազմակերպչական ընդու-
նակություններ, համառություն և այլն):  

Սոցիալ-հոգեբանական որակները անձի շփման, փոխազդե-
ցության և վարքի ձևերն են (պատասխանատվություն, բարեխղ-
ճություն, պահանջկոտություն, փոխադարձ օգնության, համագոր-
ծակցության ձգտում և այլն):  
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Հոգեբանական որակներն անձի բնավորության գծերն են՝ 
զսպվածություն, հավասարակշռվածություն, արդարամտություն, 
կարգապահություն, սկզբունքայնություն և այլն: 

Այս տեսանկյունից առավել մանրամասն վերլուծություն է պա-
հանջում կառավարչի մասնագիտական կարևոր անձնային որակ-
ների ուսումնասիրումը, քանի որ պետական ծառայությունը որո-
շակի մակարդակում հենց կառավարչական գործունեությունն է: 

Կառավարման հոգեբանությունը դեռևս առաջին աշխարհա-
մարտի տարիներին որպես էական ուղղություն առանձնացրել է 
ղեկավարի անձի հոգեբանությունը: Այս հիմնահարցի փորձարա-
րական հետազոտումը սկսվել է 1920-ական թվականներից և ներ-
կայումս ընթանում է բավական արագ տեմպով: Ընդգծենք, որ 
մինչ օրս էլ լիդերության և կառավարման խնդիրը կառավարման 
հոգեբանության հիմնահարցերից է: 

Առանձնակի կարևոր է «կառավարում» և «ղեկավարում» հաս-
կացությունների հարաբերակցության դիտարկումը [10, 38]: Կա-
ռավարումն ավելի լայն հասկացություն է, որը նշանակում է ուղ-
ղորդված ազդեցություն համակարգի կամ այդտեղ տեղի ունեցող 
առանձին գործընթացների վրա` վիճակը փոփոխելու կամ նոր ո-
րակներ հաղորդելու նպատակով: Կառավարումը վերաբերում է 
ինչպես տեխնիկական («մեքենա-մեքենա»), սոցիալ-տեխնիկա-
կան («մարդ-մեքենա»), այնպես էլ սոցիալական («մարդ-մարդ») 
համակարգերին: Իսկ ղեկավարումը կառավարման մասնավոր 
դեպք է: Հիմնական տարբերությունն այն է, որ ղեկավարումը`  

 սահմանափակվում է մարդկանց և նրանց հանրություննե-
րի վրա ազդեցությամբ,  

 ենթադրում է ղեկավարի փոխազդեցություն ենթակաների 
հետ, 
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 հանգեցնում է ղեկավարի կողմից առաջադրված նպա-
տակներին համապատասխան գործունեության իրակա-
նացմանը: 

Հետևաբար ղեկավարումը ղեկավարվող մարդկանց և նրանց 
հանրության վրա կամային (նպատակաուղղված) ազդեցությունն 
է, որը հանգեցնում է նրանց գիտակցված և ակտիվ վարքին ու 
գործունեությանը` ղեկավարի նպատակներին համապատասխան: 
Այդ պատճառով ղեկավարումը կարելի է անվանել կառավարում, 
բայց ցանկացած կառավարում չի կարելի համարել ղեկավարում: 

Կարելի է նշել կառավարչական գործունեության մի քանի 
հիմնական հոգեբանական առանձնահատկություններ, որոնք 
բնորոշ են նաև պետական կառավարչական գործունեությանը [10, 
45]:  

Հատկանշական է, որ կառավարման աստիճանակարգի 
տարբեր մակարդակներում գործունեության տեսակները բազմա-
զան են, իսկ գործունեությունն ունի ոչ ալգորիթմային, ստեղծա-
րար բնույթ, որն իրականացվում է տեղեկատվության պակասի և 
հաճախ փոփոխվող պայմաններում: Առանձնահատկություններից 
է նաև այն, որ լուծվող կառավարչական խնդիրներն ունեն վառ 
արտահայտված կանխատեսող բնույթ: Բացի այդ, պետական կա-
ռավարչական գործունեության մեջ նշանակալի է հաղորդակցման 
գործառույթի դերը, ինչպես նաև այդ գործունեությանը բնորոշ է 
հոգեկան լարվածությունը, որի պատճառը ընդունվող որոշումների 
համար մեծ պատասխանատվությունն է: 

Բազմաթիվ հոգեբանական հետազոտություններ հաստա-
տում են, որ տարբեր մակարդակների կառավարիչների կառա-
վարման գործունեության մեջ կան մի շարք համընկնող բնութա-
գրեր, որոնք թույլ են տալիս մոդելավորել կառավարչի հիմնական 
որակները: Կառավարման արդյունավետության ամենաէական 
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չափանիշներից մեկը կառավարչի անձն է: Ժամանակակից կա-
ռավարման մակարդակը ենթադրում է կառավարչական ունա-
կությունների լայն շրջանակի զարգացում և ակտիվ գործառում: 
Կառավարիչը մասնագիտորեն պատրաստված ղեկավար է, սա-
կայն նրանք տարբեր են կառավարման գործունեության արդյու-
նավետությամբ: Ներկայումս կառավարչի համար կարևոր գործոն 
են համարվում ոչ այնքան մասնագիտական գիտելիքները, որքան 
որոշ անձնային հատկանիշներ, որոնք կապված են արդյունավետ 
շփումների, մարդկանց միջև համագործակցության, մոտիվացիա-
յի, թիմերի ստեղծման և նրանց հետ աշխատելու ունակության, 
բանակցությունների վարման արվեստի և համաձայնությունների 
հասնելու հետ: 

Կառավարիչը կառավարման մասնագետ է, որը մշակում է 
ծրագրերը, որոշում է՝ ինչ և երբ անել, ով և ինչպես պետք է իրա-
կանացնի որոշվածը (անձնակազմի կառավարում), իրականաց-
նում է վերահսկողություն: Այսինքն՝ կառավարիչը պլանավորում է, 
կազմակերպում, վերահսկում հիմնական կազմակերպչական 
գործընթացները, կառավարում դրանք: Պետական կառավարման 
համակարգում նա վերը նշված գործառույթներն իրականացնողն 
է: Կ. Լ. Վիլսոնի բնորոշմամբ՝ կառավարման գործընթացը կառա-
վարչի որակավորված վարքային գործողությունների տրամաբա-
նական հերթականություն կամ շղթա է: Հետազոտությունները 
ցույց են տվել, որ կառավարչի՝ գործունեության արդյունավետութ-
յանը նպաստող անձի որակներից են հենց նրա՝ կառավարչի՝ գոր-
ծունեությամբ զբաղվելու ցանկությունն ու հետաքրքրվածությունը: 
Կարևոր որակներից են մարդկանց հետ աշխատելու, շփվելու, 
մտածելու, փոխներգործելու, համոզելու, մարդկանց վրա ազդելու 
ունակությունները: Անփոխարինելի որակներ են մտածողության 
ճկունությունը, ինքնատիպությունը, որոնց առկայությունը հնարա-
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վորություն է տալիս անկանխատեսելի իրավիճակներում ընդունե-
լու յուրօրինակ որոշումներ: Սակայն այդ ամենի համար կառա-
վարչին պետք է բնորոշ լինեն համարձակությունը, ռիսկի գնալու 
ունակությունն ու պատասխանատվությունը: Կառավարիչը պետք 
է կարողանա կանխատեսել իրադարձությունների հետագա զար-
գացումը, ունենա զարգացած ինտուիցիա: Եվ, ի վերջո, ունենա 
մասնագիտական համապատասխանություն, օժտված լինի հա-
տուկ կառավարչական պատասխանատվությամբ: 

Կառավարչական խնդիրների լուծման մեթոդներն ու միջոց-
ները պետք է հիմնվեն «մարդկային ռեսուրսների» իրական հաշ-
վարկի վրա:  

Ե. Ռոմանովան առանձնացրել է կառավարչին առավել բնո-
րոշ գործունեության տեսակները, մասնագիտական գործունեութ-
յան արդյունավետությունն ապահովող որակները, մասնագիտա-
կան գործունեության արդյունավետությունը խոչընդոտող գործոն-
ները, մասնագիտական գիտելիքների կիրառման ոլորտները: 

Կառավարչին առավել բնորոշ գործունեության տեսակներն 
են. 

 կոլեկտիվի վիճակի վերլուծություն, ենթակաների վարքի 
դրդապատճառների ըմբռնում, կողմնորոշում կոնֆլիկտա-
յին իրավիճակներում, 

 անհրաժեշտ տեղեկատվության հավաքում և վերլուծում, 
դրա գնահատում, համեմատում և յուրացում, 

 նպատակների և խնդիրների առաջադրում, պլանավորում, 
նախապատրաստում և որոշումների ընդունում, 

 խնդիրների առաջադրում ենթականերին, նրանց մոբիլի-
զացիա և խթանում, 

 արդյունքների վերահսկողություն և գնահատում, 
 բանակցությունների վարում [92]:  
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Մասնագիտական գործունեության արդյունավետությունն 
ապահովող որակներն են. 

Ընդունակություններ 
 կազմակերպչական ընդունակություններ (հիմքում ընկած 

են այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են ամուր կամքը, նպա-
տակասլացությունը, համառությունը, ստեղծագործ մոտե-
ցումը) 

 ղեկավարելու ընդունակություն 
 ենթակաների հետ շփման մեջ լիդերի որակներ դրսևորելու 

ունակություն 
 հաղորդակցման ընդունակություններ (կոնտակտի մեջ 

մտնելու, փոխհարաբերություններ կառուցելու կարողութ-
յուն, խոսքային և ոչ խոսքային շփման զարգացած ընդու-
նակություններ, մասնագիտական կոմպետենտություն և 
այլն) 

 ինքնակառավարման ընդունակություն (ինքնակառավար-
ման գործընթացում ինքնակարգավորման և ռեֆլեքսիայի 
ընդունակություն) 

 գործարարի որակներ դրսևորելու ունակություն 
 լավ զարգացած վերլուծական ընդունակություններ 
 վերացարկման ընդունակություն 
 հասկացութային մտածողության բարձր մակարդակ 
Անձնային որակներ, հետաքրքրություններ ու հակումներ 
 առույգություն 
 արտաքին գրավչություն 
 վստահություն սեփական որոշումների և ինքն իր հանդեպ 
 նպատակասլացություն 
 տակտի զգացողություն 
 գործունություն 
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 պահանջկոտություն 
 քննադատական մոտեցում 
 ճկունություն 
 ստեղծարարություն 
 զարգացած ինտուիցիա 
 անձնային աճի ձգտում 
 հումորի զգացում 
Մասնագիտական գործունեության արդյունավետությունը 

խոչընդոտող գործոններն են՝ 
 զարգացման ցածր մակարդակ կամ կազմակերպչական ու 

հաղորդակցման ընդունակությունների բացակայություն 
 անվստահություն 
 անկազմակերպվածություն, կարգապահության և նախա-

ձեռնողականության բացակայություն 
 անսկզբունքայնություն, պատասխանատվության զգաց-

ման բացակայություն 
 անհավասարակշռվածություն, տակտի բացակայություն 
 կայունություն, ռիգիդություն 
 պատասխանատվությունն ուրիշների վրա գցելու հակում: 
Մասնագիտական գիտելիքների կիրառման ոլորտներն են՝ 
 պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում 
 արտադրություն 
 զբոսաշրջային կազմակերպություններ 
 հյուրանոցային և ռեստորանային բիզնես 
 բանկային և ապահովագրական գործ 
 շինարարություն և գյուղատնտեսություն 
 դեղաբանական և դեղագործական կազմակերպություններ 
 անշարժ գույքի գործակալություններ 
 գովազդային գործակալություններ: 
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Կառավարիչն անպայման պետք է ունենա ռիսկի գնալու ու-
նակություն այն պայմանով, որ ռիսկի աստիճանը հիմնվի փաս-
տերի վրա 91: 

Ինչպես նշում է Յու. Վ. Սինյագինը, կառավարչական գործու-
նեության ոճը, կառավարչի կողմից իր գործառույթների իրակա-
նացման ժամանակ առաջադրվող խնդիրների և նպատակների 
բնույթը որոշող հիմնական բաղադրիչներից մեկը նրա կենսական 
արժեքների համակարգն է [94]: Հենց դա է կարգավորում նրա 
վարքը կառավարչական գործունեության բոլոր մակարդակնե-
րում՝ մոտիվացիոն, նորմատիվ, իմաստային, օպերացիոնալ: Մեծ 
մասամբ արժեքների ազդեցությունը կրում է միջնորդավորված 
բնույթ: Հատկանշական է, որ մարդու արժեքների ձևավորումն 
սկսվում է կառավարչական ինչ-որ աշխատանքի փորձ ունենալուց 
շատ ավելի վաղ: Այդ պատճառով էլ արժեքները, լինելով կենսա-
գործունեության կարևոր բաղադրիչ, անմիջական ձևով կարող են 
որոշել կառավարչի վարքը հատկապես կառավարչական կարիե-
րայի առաջին փուլում:  

Ապագա կառավարչի կենսական արժեքների, դիրքորոշում-
ների և կողմնորոշումների ձևավորման վրա առաջին հերթին էա-
կան ազդեցություն է ունենում այն սոցիալական իրավիճակը, որ-
տեղ տեղի է ունեցել նրա զարգացումը: Դա ընտանիքն է, որտեղ 
նա ծնվել ու դաստիարակվել է, նրա արժեքները, ավանդույթներն 
ու բարքերը:  

Կատարված բազմաթիվ հետազոտություններ ցույց են տա-
լիս, որ արդյունավետ գործունեություն ծավալող կառավարիչների 
ընտանիքներում հիմնական կենսական արժեքներ են եղել ճանա-
չողությունը, սեփական անձի զարգացումը, աշխատանքը, և ընդ-
հանուր առմամբ գերակշռել են կենսական արժեքները: Իսկ 
բարձր արդյունավետությամբ աչքի չընկնող կառավարիչների ըն-
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տանիքներում գերակշռել են նյութական բարեկեցության, իշխա-
նության ձգտման և այլ արժեքներ: Հեղինակը նաև նշում է, որ այս 
մեկնաբանությունը պայմանական է, քանի որ այստեղ կարևոր է 
մարդու վերաբերմունքը սեփական ընտանիքին: Հաճախ է պա-
տահում, որ անձի արժեքները ձևավորվում են հակադրության 
սկզբունքով: 

Յու. Վ. Սինյագինը նշում է նաև, որ կառավարչի կենսական 
արժեքների ձևավորման և զարգացման վրա նշանակալի ազդե-
ցություն են ունենում այն իրավիճակի սոցիալ-տնտեսական ա-
ռանձնահատկությունները, որում իրականացվում է կառավարու-
մը: Այդպիսիք են՝ գործունեության ոլորտը, կառավարվող հաստա-
տության սեփականության ձևը, կազմակերպության կորպորատիվ 
մշակույթի որոշակի առանձնահատկություններ [94]:  

Ֆ. Ֆիդլերի կառավարման և լիդերության իրավիճակային 
տեսության համաձայն` կառավարման արդյունավետությունը պայ-
մանավորված է իրականացվող գործունեության իրավիճակի վրա 
ղեկավարի վերահսկողության աստիճանով: Իսկ այդ իրավիճակը 
կախված է ենթակաների հետ ղեկավարի փոխհարաբերություննե-
րից, ղեկավարի իշխանության չափից (վերահսկողություն, խթան-
ման միջոցներ), խմբային խնդրի կառուցվածքի հստակությունից, 
լուծման ուղիների և միջոցների ճիշտ ընտրությունից: Վերը նշված 
չափանիշների ամբողջական քանակական գնահատականը թույլ 
է տալիս դատել ղեկավարի կողմից իրականացվող իրադրական 
հսկողության աստիճանի մասին: Կառավարման արդյունավե-
տության չափանիշ է ղեկավարի հեղինակության աստիճանը: Հե-
ղինակությունը անձի բարոյահոգեբանական ազդեցություն է 
մարդկանց վրա: Ենթակաների կողմից ղեկավարի ընկալումը 
պայմանավորված է նրա պաշտոնի հեղինակությամբ [103]: 
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Կառավարչական աշխատանքը մարդկային գործունեության 
այնպիսի տեսակ է, որը պահանջում է հատուկ անձնային որակ-
ներ և մարդուն դարձնում է պիտանի տվյալ մասնագիտության 
համար [103, էջ 101-102]: 

Կառավարչին բնորոշ առավել հաճախ հանդիպող որակնե-
րից են` 

 ինտելեկտ. այն պետք է միջինից բարձր լինի, բայց ոչ 
հանճարեղության աստիճանի, էական է բարդ և վերացա-
կան խնդիրների լուծման ունակությունը, 

 նախաձեռնողականությունն ու գործնական ակտիվութ-
յուն. ենթադրում է գործողության շարժառիթի առկայութ-
յուն, ինքնուրույնություն, 

 ինքնավստահություն. կապված է բարձր ինքնագնահա-
տականի և հավակնությունների բարձր մակարդակի հետ, 

 իրավիճակը լայն համատեքստով ընկալելու ունակութ-
յուն 97, էջ 30:  

Հետազոտողներ Չ. Մագերիսոն (Ավստրալիա) և Է. Կակաբա-
ձեն (Մեծ Բրիտանիա) կատարած հարցումների արդյունքում ա-
ռանձնացրել են հեռանկարային կառավարչի հետևյալ հիմնական 
որակները՝ 

 մարդկանց հետ աշխատելու ունակություն,  
 ռիսկի դիմելու և դրա համար պատասխանատվություն 

ստանձնելու պատրաստակամություն, 
 ակտիվություն (կենսական և կառավարչական), 
 հիմնարար կառավարման փորձի ձեռքբերում մինչև 35 

տարեկանը, 
 անհրաժեշտության դեպքում կառավարման ոճը հեշտութ-

յամբ փոխելու ունակություն, 
 ընտանեկան աջակցություն 97, էջ 31]: 
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Վ. Մ. Շեպելի առաջարկած ղեկավարի պրոֆեսիոգրամայում 
կա ղեկավարին բնորոշ հատկությունների երեք բլոկ: 

Ընդհանուր հատկությունների շարքին դասվում են` 
 միջին ինտելեկտը, 
 հիմնարար գիտելիքները, 
 բավարար փորձը: 
Երկրորդ բլոկը ներառում է հետևյալ հատկությունները` 
 գաղափարաբարոյական. նկատի է առնվում անձի աշ-

խարհայացքը, մշակույթը, գործողությունների բարոյական 
դրդապատճառները, նրա քաղաքացիական որակները, 

 գիտամասնագիտական. գիտելիք, փորձ, անհրաժեշտ 
գործնական հմտություններ,  

 կազմակերպչական. հատկություններ՝ կապված կադրերի 
ընտրության և բաշխման, նրանց աշխատանքի պլանա-
վորման, հստակ վերահսկողության ապահովման հետ: 

Երրորդ բլոկը ներառում է անձնային-գործնական որակները՝ 
 շփվելու ունակություն 
 ապրումակցելու ունակություն 
 ինքնագնահատում, ինքնահսկողություն, ինքնաքննադա-

տություն 
 սթրեսակայունություն 
 խոսքի միջոցով համոզելու ունակություն 
 արտաքին գրավչություն [97, էջ 31-32]: 
Արտասահմանյան և հայրենական գրականության մեջ բազ-

միցս փորձեր են արվել բնութագրելու հաջողակ մենեջերի անձի 
կառուցվածքը: Երկար ժամանակ մտավոր և վերլուծական ընդու-
նակությունները համարվել են հիմնական, սակայն ավելի լայն հե-
տազոտություների շնորհիվ դրանք փոփոխվել են: 
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Կազմակերպությունների մեծ մասում գոյություն ունի կառա-
վարիչների երեք մակարդակ: Առաջին մակարդակի կառավարիչ-
ներ են վարպետները, ցածր ստորաբաժանումների պետերը: Երկ-
րորդ մակարդակի կառավարիչները (միջին օղակ) իրականաց-
նում են առաջին մակարդակի մենեջերների ղեկավարումը: Եր-
րորդ մակարդակը բարձրագույն կառավարումն է՝ տնօրեն, տնօ-
րենների խորհուրդ և այլն: 

Առաջին մակարդակի կառավարիչները, որպես կանոն, շար-
քային աշխատանքներում աչքի ընկած աշխատակիցներն են, 
որոնք ցուցաբերել են ակտիվություն, նախաձեռնողականություն, 
նվիրված են աշխատանքին: Այս աշխատակիցները, հայտնվելով 
կառավարիչների պաշտոնում, բախվում են լուրջ դժվարություննե-
րի: Նախորդ հմտությունները նրանց համար հաջողություն չեն ա-
պահովում որպես ղեկավարի, քանի որ արտադրությունում արդ-
յունավետ աշխատելու ունակությունը համահավասար չէ մարդ-
կանց հետ արդյունավետ աշխատելու ունակությանը: Առաջին մա-
կարդակի կառավարիչների ուսուցման խնդիր չի դրվում, և նրանք 
ամեն ինչ յուրացնում են ենթադրաբար: Նրանց պարտականութ-
յունները չունեն հստակ սահմաններ և կառուցվածք: Նրանք չու-
նեն բավարար հեղինակություն և իշխանություն, չեն ընդունում 
կառավարչական որոշումներ: 

Միջին օղակն իրականացնում է առաջին մակարդակի կառա-
վարումը: 

Բարձրագույն մակարդակը` կազմակերպության ղեկավա-
րությունը, ընտրում է ձեռնարկության գերակա քաղաքականութ-
յունը, ձևավորում է նպատակները և որոշում կազմակերպության 
արժեքները [22, էջ 48-55]: 

Մեծ Բրիտանիայում կառավարչի անձին ներկայացվում են ո-
րակավորման հետևյալ պահանջները. 
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 կառավարչական գործընթացների բնույթի ըմբռնում, կա-
ռավարման կազմակերպչական կառույցների հիմնական 
տեսակների, գործառնական հատկությունների և աշխա-
տանքի ոճերի իմացություն, կառավարման արդյունավե-
տության բարձրացման միջոցների տիրապետում, 

 ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներից և 
շփման միջոցներից օգտվելու կարողություն, 

 հռետորական ձիրք և սեփական մտքերն արտահայտելու 
ունակություն, 

 մարդկանց կառավարելու արվեստի, կադրերի ընտրութ-
յան և պատրաստման, ենթակաների շրջանում հարաբե-
րությունների կարգավորման կարողություններ, 

 կազմակերպության և նրա հաճախորդների միջև հարաբե-
րություններ ստեղծելու, ռեսուրսների կառավարման, պլա-
նավորման և նրանց գործունեության կանխատեսման ըն-
դունակություններ, 

 սեփական գործունեությունը գնահատելու ընդունակութ-
յուն, ճիշտ եզրակացություններ անելու և որակավորումը 
բարձրացնելու ունակություն, 

 ոչ միայն գիտելիքները, այլև գործնական հմտությունները 
գնահատելու և զարգացնելու ունակություն [60, էջ 216]: 

ԱՄՆ կառավարման համակարգում առանձնացնում են հինգ 
հիմնական պահանջներ, որոնք ապահովում են կառավարչի հա-
ջող գործունեությունը՝ 

 առողջ բանականություն 
 բանիմացություն 
 վստահություն սեփական ուժերի նկատմամբ 
 ընդհանուր զարգացածության բարձր մակարդակ 
 սկսած գործն ավարտին հասցնելու կամք [60, էջ 217]: 
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Ընդհանրացնելով՝ ներկայացնենք կառավարչի անձին ներ-
կայացվող պահանջները՝  
 ինքնակառավարման ունակություն 
 հստակ և պարզ անձնական նպատակներ  
 դինամիկ անձնային զարգացում  
 որոշումներ կայացնելու ունակություն 
 ստեղծարարություն աշխատանքում 
 մարդկանց վրա ազդելու ունակություն 
 կառավարչական աշխատանքի յուրահատկության ըմբռ-

նում 
 բարձր կառավարչական ունակություններ 
 ուսուցանելու ունակություն 
 կոլեկտիվ ձևավորելու և զարգացնելու ունակություն [38, էջ 

21]: 
Կառավարչի հաջողությունը ձևավորվում է երկու կարևոր հա-

մահավասար ունակություններից՝ մարդկանց կառավարելու ունա-
կություն և աշխատանքային նպատակին հասնելու ունակություն:  

Կառավարչի ունակությունների ստորին մակարդակը վարչա-
րարական ունակություններն են՝ հանձնարարությունների մշակու-
մը և փոխանցումը, ապագայի կանխատեսումը և ռազմավարա-
կան ծրագրավորումը, կազմակերպությունում աշխատանքային 
մթնոլորտի ստեղծումը, ենթակաների ուսուցումը: 

Հաջորդ մակարդակը առաջնորդի ունակություններն են: 
Այստեղ հիմնականը կանխատեսումն է և այլ մարդկանց վրա ազ-
դելու, նրանց ուղղորդելու ունակությունը: 

Կառավարչական ունակությունների մակարդակը կապված է 
կառավարչական նպատակների իրագործման հետ, ինչը ենթա-
դրում է նպատակների պարզություն, պլանավորում, խնդրի լու-
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ծում, ուսուցում, հետադարձ կապի ապահովում, աշխատանքների 
իրականացման վերահսկողություն և այլն: Հիմնականում հենց 
այս ունակությունների շնորհիվ է գոյատևում կազմակերպությունը:  

Վերջին՝ առավել բարձր մակարդակը հատուկ կառավարչա-
կան ունակություններն են, որոնք կապված են կոնկրետ կառա-
վարչական գործունեության յուրահատկության հետ [84, էջ 284]: 

Կառավարումը դիտարկվում է որպես գործընթաց, ավելի 
ստույգ՝ կառավարչի գործողությունների հաջորդական գործըն-
թաց կամ շղթա: Հետևաբար կառավարչի գործունեության արդյու-
նավետությունը պայմանավորված է այդ գործընթացի շարունա-
կականությամբ, ամբողջականությամբ և ավարտուն լինելով, ինչը 
Կ. Լ. Վիլսոնն անվանում է բալանս: Վերջինս ապահովվում է կա-
ռավարչի կողմից որոշակի գործառույթներ իրականացնելու ճա-
նապարհով [118]: 

Հոգեբանական գրականության մեջ ընդունված է առանձնաց-
նել ղեկավարի անձի հատուկ որակների երեք խումբ (Մ. Շոու), ո-
րոնք նպաստում են կառավարման արդյունավետությանը՝ 

 կառավարչի անձի սոցիալ-կենսագրական բնութագրեր, 
 կառավարչական ընդունակություններ, 
 կառավարչի անձնային որակներ և առանձնահատկութ-

յուններ [68]: 
Կառավարչի անձի սոցիալ-կենսագրական բնութագրերում 

նշվում են տարիքի, սեռի, սոցիալ-հոգեբանական վիճակի և կր-
թության մասին տեղեկություններ: Արդյունավետ գործունեություն 
ծավալող կառավարչի համար նշվում են տարբեր տարիքային 
սահմաններ: Ծանրակշիռ փաստեր են բերվում տարեցության օգ-
տին: Սակայն միանշանակ է, որ միայն տարիքը չի էական ազդե-
ցություն գործում ղեկավար-կառավարչի լիդերության և գործու-
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նեության արդյունավետության վրա: Մինչ այժմ գոյություն ունի 
լայնորեն տարածված կարծիք, թե կանայք վատ ղեկավարներ են, 
սակայն կատարված հետազոտությունները չեն հաստատում այս 
պնդումը: Սեռը, ինչպես և տարիքը անհրաժեշտ է դիտարկել կեն-
սաբանական և հոգեբանական տեսանկյուններից: Ղեկավարի 
անձին ներկայացվող պահանջներից են սոցիալ-հոգեբանական 
կարգավիճակը և կրթությունը: Կրթությունն առաջին հերթին ընդ-
հանուր և մասնագիտական պատրաստվածության մակարդակն է: 
Ինչ վերաբերում է սոցիալ-հոգեբանական վիճակին, ապա դրա 
դրական ազդեցությունը կարիերայի վրա անժխտելի փաստ է և 
ապացույցների կարիք չունի: 

Ղեկավարի անձի հատուկ որակների շարքում առանձնաց-
վում են կառավարչական այնպիսի ընդունակություններ, որոնք 
ամբողջությամբ արտացոլվում են մասնագիտական կառավարչա-
կան գործունեության մեջ: Դրանցով է ուղղակիորեն պայմանա-
վորված կառավարչական գործունեության արդյունավետությունը: 

Եվ վերջապես, կառավարման արդյունավետության վրա ազ-
դում են ղեկավարի անձնային որակները: Դրանք են՝ դոմինան-
տությունը, վստահությունը, հուզական հավասարակշռությունն ու 
սթրեսակայունությունը, ստեղծարարությունը, պատասխանա-
տվությունն ու հուսալիությունը, անկախությունը, շփվելու ունա-
կությունը:  

Հոգեբանության մեջ դոմինանտությունն այն գործընթացն է, 
երբ մարդն ունակ է ազդեցություն գործելու այլ մարդու վրա՝ չօգ-
տագործելով վարչարարական ռեսուրսներ: Մ. Վուդկոկը և  
Դ. Ֆրենսիսը մատնանշել են այլ մարդկանց վրա ազդեցություն 
գործող կառավարչի մի շարք որակներ: Այդպիսի կառավարիչը 
հստակ է արտահայտում իր մտքերը, ինքնավստահ է, արագ է 
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հասնում փոխըմբռնման, խրախուսում է պահանջվող վարքը, տա-
լիս է հստակ ցուցումներ, ձգտում է լինել համառ, լսում է ուրիշների 
կարծիքները:  

Վստահությունը ևս շատ կարևոր անձնային որակ է, որի առ-
կայությունը հնարավորություն է տալիս ենթակային զգալու, որ 
կարելի է լիովին հույս դնել այդ ղեկավարի վրա, որ բարդ իրավի-
ճակում նա կաջակցի և կպաշտպանի իրեն: Դա ենթակայի 
համար ստեղծում է պաշտպանվածության մթնոլորտ, ինչը դրա-
կան է ազդում գործի նկատմամբ նրա վերաբերմունքի վրա: Բայց 
պետք է նշել, որ ղեկավարի վստահությունը չպետք է վերափոխվի 
ինքնավստահության [38]:  

Ղեկավարի կարևոր անձնային որակներից են նաև հուզա-
կան հավասարակշռվածությունը և սթրեսակայունությունը: Արդ-
յունավետ գործունեություն ծավալող ղեկավարի անձի նման ո-
րակների առկայությունը ենթադրում է իր հուզական ոլորտի 
նկատմամբ բարձր ինքնավերահսկողության հնարավորություն-
ներ: Նման որակներ ունեցող ղեկավարն ունակ է բոլորի հետ 
պահպանելու հավասարակշիռ, հարգալից, գործնական հարաբե-
րություններ, քիչ է գրգռվում և կարողանում է զսպել բացասական 
հույզերը: Սթրեսակայունությունը ղեկավարի հարմարվողական 
հակազդումների կայունությունն է, հուսալիությունը գործունեութ-
յան և կյանքի տարբեր, անընդհատ փոփոխվող պայմանների 
նկատմամբ: Գերմանացի հոգեբաններ Վ. Զիգերտը և Լ. Լանգը 
կարծում են, որ կառավարչին բնորոշ դիսթրեսի պատճառը վախն 
է՝ աշխատանքը կատարել չկարողանալու, սխալ թույլ տալու, ու-
րիշներից հետ մնալու, աշխատանքը կորցնելու, սեփական «Ես»-ը 
կորցնելու և այլն [55]:  
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Ստեղծարարությունը խնդիրներին ստեղծագործական լուծում 
տալու, իրականությունը ստեղծագործաբար գնահատելու կառա-
վարչի ունակությունն է: Այս որակը շատ կարևոր է կառավարչի 
նորարարական գործունեության համար: Այդպիսի կառավարիչն 
առանձնանում է նորի նկատմամբ բարձր ձգտումով, հնարավո-
րությունների լայն օգտագործմամբ, համակարգային ձևով իրավի-
ճակը գնահատելու կարողությամբ:  

Կառավարչին բնորոշ են պատասխանատվությունը և հուսա-
լիությունը, որոնք զուգակցվում է անկախության հետ, երբ նա 
պատրաստ է կայացնելու ինքնուրույն որոշումներ և պատասխա-
նատվություն կրելու դրանց համար:  

Կառավարչի անձնային որակներից է շփվելու ունակությունը, 
որը թույլ է տալիս փոխհարաբերություններ հաստատել մարդ-
կանց հետ: Այս որակը կարելի է զարգացնել և կատարելագործել, 
ահա թե ինչու են ասում, որ կառավարիչ չեն ծնվում, այլ դառնում 
են [52, էջ 114-118]: 

Այս ամենից զատ՝ հատուկ պահանջներ են ներկայացվում 
նաև կառավարչի իմացական ոլորտին: Առանձնացվում են կառա-
վարչի հիշողության, մտածողության առանձնահատկություննե-
րին, մտավոր կարողություններին ներկայացվող հատուկ պա-
հանջներ: Սոցիալական ընկալումներում կարևորվում է կառավար-
չի պատկերավոր հիշողությունը: Դա հիշողությունն է մարդկանց և 
մարդկանց խմբերի միջև եղած տարբերությունների, նրանց ա-
ռանձնահատկությունների, սուբյեկտների, այլ ոչ թե առարկաների 
վերաբերյալ: Կառավարիչը պետք է ունենա տրամաբանական հի-
շողության մեծ ծավալ: Նրա հիշողությունը պետք է արդյունավետ 
գործի խիստ ժամանակային ռեժիմում, որը թույլ է տալիս վերար-
տադրել տեղեկատվական հետքերը «ճիշտ ժամանակին և ճիշտ 
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տեղում»: Կառավարչի արդյունավետ գործունեության համար 
կարևորվում է նաև նրա հիշողության արագությունը: Կառավար-
չական գործունեության մեծ լարվածությունը մնեմիկ գործընթաց-
ների վրա բացասական ազդեցություն է ունենում, այդ պատճա-
ռով հատուկ պահանջներ են ներկայացվում հիշողության հուսա-
լիությանը [52, էջ 59]: 

Կառավարչական գործունեության մեջ գործնական մտածո-
ղությունն ամբողջությամբ կապված է կառավարման պրակտիկա-
յի հետ: Կառավարչի գործնական մտածողության հոգեբանական 
առանձնահատկությունը խնդիրը ինքնուրույն ձևակերպելու, ա-
ռանձնացնելու և սահմանելու կարողությունն է: Ի տարբերություն 
տեսական մտածողության՝ գործնականում լուծվող խնդիրները, 
որպես կանոն, չունեն «միակ ճիշտ» լուծում, «ճիշտ» պատասխան: 
Նման մտածողություն ունեցող կառավարիչն ավելի մեծ պատաս-
խանատվություն է կրում խնդրի լուծման վերջնարդյունքի համար: 
Գործնական մտածողության դեպքում խնդրի լուծումը գնում է 
«ընդհանուրից դեպի մասնակին», այլ ոչ թե «մասնակիից ընդհա-
նուրը», ինչպես տեսականի դեպքում: Այնպիսի իրավիճակում, երբ 
մտածողության սուբյեկտը՝ կառավարիչը, հանդես գալով որպես 
մտածողության օբյեկտ, ունենում է իր նման սուբյեկտներ, նա 
պետք է հաշվի առնի նրանց անհատական առանձնահատկութ-
յունները և կարծիքը: Այդ պատճառով կառավարիչը պետք է կա-
րողանա տեսնել ավելին, քան հնարավոր է տվյալ իրավիճակում, 
փոխհատուցել գործունեության պայմանների անորոշությունը: 
Կառավարչի մտածողության անորոշությունը կարող է ծագել, երբ 
տեղեկույթը բարդ է կամ շատ: Յուրաքանչյուր կազմակերպություն 
սոցիալ-տեխնիկական համակարգ է, որտեղ տեղեկատվությունն 
ունի օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ բաղադրիչներ, հակասական է և լիո-
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վին պարզ չէ: Ղեկավարի գործունեության տեղեկատվական հիմ-
քի նման առանձնահատկությունները մտածողության գործընթա-
ցին բարդ պահանջներ են առաջադրում: Առանձնացվում է կառա-
վարչական գործունեությանը բնորոշ մտածողության որակ՝ համա-
կարգայնությունը: Կառավարչի որոշումները պետք է լինեն 
հստակ և հասկանալի կառավարչական գործունեության մյուս 
սուբյեկտների համար: Կառավարչի կողմից կառավարչական գոր-
ծունեության ընթացքում անընդհատ լուծվող և կարևորագույն 
խնդիրներից մեկը կանխատեսումն է: Այն կապված է իրադար-
ձությունների ընթացքի և զարգացման կանխատեսող մտածական 
մոդելավորման հետ: Նման մոդելավորումը ենթադրում է տարաբ-
նույթ և տարամակարդակ տեղեկատվության մեծ քանակի հաշ-
վառում և համադրում, իսկ դրա արդյունքը կառավարվող համա-
կարգի ապագայի արտացոլման համակարգն է [52, 63-65]: 

Ինտելեկտի և կառավարման կապն ակնհայտ է և առաջնա-
յին: Ինտելեկտն ունի ժառանգական հիմք և զարգանում է կյանքի 
ընթացքում: Կառավարչական գործունեության արդյունավետութ-
յան և ինտելեկտի կապը միջնորդավորված է: Գործունեության 
արդյունավետության վրա, բացի ինտելեկտից, ազդում են շատ 
այլ՝ ավելի ուժեղ գործոններ: Իսկ բուն ինտելեկտն ազդեցություն է 
գործում բազում միջանկյալ փոփոխականների միջոցով, որոնք 
ներկայացված են գծապատկերում [52, էջ 66]: 
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Ֆիդլեր-Լեյստերի մոդելը 

 
Պարզվել է, որ ինտելեկտի մակարդակի և կառավարչական 

գործունեության փորձի միջև գոյություն ունի հակադարձ կապ: 
Ինտելեկտի ամենաբարձր մակարդակ ունեցող անձինք կառա-
վարչական գործունեության մեծ փորձ չունեն: Եվ ընդհակառակը, 
միջին ինտելեկտի տեր կառավարիչը, որի գործունեությունն առա-
վելագույնս հաջող է, կառավարչական գործունեության ավելի մեծ 
փորձ ունի [52, էջ 67]: 

Վերլուծությունից հանգում ենք այն եզրակացության, որ կա-
ռավարչական աշխատանքը մարդկային գործունեության մի տե-
սակ է, որը պահանջում է այնպիսի հատուկ անձնային որակներ, 
որոնք մարդուն պիտանի են դարձնում տվյալ մասնագիտության 
համար:  

Հոգեբանական բազմաթիվ հետազոտություններ հաստատել 
են, որ տարբեր մակարդակների կառավարիչների գործունեութ-
յան մեջ առկա են մի շարք ընդհանուր գծեր, որոնք թույլ են տալիս 
մոդելավորել կառավարչի հիմնական որակները: Կառավարման 
արդյունավետության ամենաէական նախապայմաններից մեկը 
կառավարչի անձն է: Ժամանակակից կառավարման մակարդակը 

կառավարչի 
մոտիվացիա 

կառավարչի  
փորձ 

ավելի բարձր 
ղեկավարության հետ 
հարաբերություններ

հարաբերություն-
ներ խմբի հետ 

կառավարչի 
ինտելեկտ 

կառավարման արդյունավետության 
վրա ինտելեկտի ազդեցությունը 

նվազեցնող գործոններ 

կառավարման 
արդյունավետու-

թյուն 
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թույլ է տալիս զարգացնել կառավարիչների մենեջերական ունա-
կությունները և լայնորեն կիրառել դրանք:  

Ուսումնասիրելով տարբեր հեղինակների կողմից ներկայաց-
վող կառավարչական որակները՝ առանձնացրել ենք համընկնող 
հատկանիշները:  

Ըստ այդմ՝ կառավարչի հիմնական որակներն են՝ 
 հուզական ինտելեկտ 
 մտածողության ճկունություն, ինքնատիպություն 
 ստեղծարար ներուժ, կրեատիվություն 
 որոշումներ կայացնելու ունակություն 
 պատասխանատվության զգացում  
 մոտիվացիա 
 սթրեսակայունություն 
 հաղորդակցման հմտություններ-սոցիալական հաղոր-

դակցման կոմպետենցիաներ 
 կոնֆլիկտայնություն: 
Այսպիսով, ժամանակակից կառավարչական գործունեությու-

նը հատուկ պահանջներ է ներկայացնում կառավարչի անձնային 
առանձնահատկություններին: Մասնագիտական կրթության ըն-
թացքում գիտելիքների ձեռքբերման գործընթացին զուգահեռ, այդ 
անձնային առանձնահատկությունների զարգացումը ներկայումս 
կառավարման հոգեբանության գերակա խնդիրներից է:  

Կառավարչի անձի և մասնագիտական կարևոր որակների 
դիտարկումից հետո հարկ ենք համարում ներկայացնել պետա-
կան կառավարման համակարգի աշխատակցի և պետական կա-
ռավարման գործառույթներն իրականացնողի՝ պետական ծառա-
յողի անձին ներկայացվող պահանջները, որոնք բավարարելու 
դեպքում պետական ծառայողը կարող է արդյունավետ մասնագի-
տական գործունեություն ծավալել: Այդ պահանջները սկզբունքո-
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րեն չեն տարբերվում կառավարչին ներկայացվող պահանջներից, 
քանի որ պետական ծառայողն ինքն էլ այս կամ այն մակարդակի 
կառավարիչ է։  

Պետական ծառայողի հմտությունները ունակություններն են, 
որոնք դրսևորվում են որևէ գործողություն ավտոմատ կերպով կա-
տարելիս: Դրանք ձեռք են բերվում, երբ գործնականում պետա-
կան ծառայողն անընդհատ առնչվում է բնութագրական իրավի-
ճակների: 

Պետական ծառայողի փորձը անհրաժեշտ որակների ձեռքբե-
րումն է ուսուցման և գործունեության ընթացքում: Լայն իմաստով՝ 
դա գիտելիքների, կարողությունների ու հմտությունների ամբող-
ջությունն է [84]:  

«Անձի բյուրոկրատական տիպ» հասկացությանը կառավար-
չական մտքի զարգացման ընթացքում առաջինն անդրադարձել է 
ամերիկյան սոցիոլոգ Ռոբերտ Մերտոնը: Այնուհետ Վ. Թոմսոնը 
մի շարք այլ գիտական գործիչների հետ ուսումնասիրել է ԱՄՆ-ի 
147 պետական կառույցների փորձը և դրա հիման վրա կատարել 
եզրակացություն, որ «բյուրոկրատական հիվանդության» պատ-
ճառը պետական ծառայողների գործունեության հետևանքով 
ձևավորված անազնիվ գործելակերպի համակարգն է: Հետևա-
բար, եթե այդ ոլորտից հեռացվեն բոլոր ծառայողները, և ձևավոր-
վի նոր կազմ, արմատական հեղափոխություն տեղի չի ունենա, 
իսկ խախտումները կշարունակվեն: Ըստ նրանց՝ համակարգը 
ստեղծում է բյուրոկրատներին, իսկ նրանք իրենց հերթին կերտում 
են համակարգի դեմքը: Վ. Թոմսոնի կարծիքով, պետական ծա-
ռայողի մասնագիտացման խորացմանը զուգընթաց տեղի է ունե-
ցել մարդու գործառույթների և իրավասությունների հստակեցում, 
նշվել է այն սահմանագիծը, որից այն կողմ պետական ծառայողն 
անցնել չի կարող: Ըստ Վ. Թոմսոնի՝ պետական ծառայողի գոր-
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ծունեությունն առանձնանում է միապաղաղությամբ, միանմանութ-
յամբ, ինչը ժամանակի ընթացքում անձի մեջ ձևավորում է այնպի-
սի որակներ, ինչպիսիք են իներտությունը որոշումների ընդուն-
ման գործընթացում, կախվածությունը վերադաս անձի կարծիքից, 
անվստահությունը, քանի որ զարգացման և անձնային աճի բա-
ցակայությունը բացասաբար է ազդում ինքնագնահատականի 
վրա: Հետազոտողը կարծում է, որ ամերիկյան բյուրոկրատիայի 
շրջանում հենց բուն պետական համակարգն է պետական ծառա-
յողին դրդում օգտագործելու իրեն տրված գործիքները անձնական 
շահի և սեփական ցանկությունների բավարարման նպատակով 
[42]: 

Ռուսաստանում, օրինակ, վերջին 10-15 տարիների ընթաց-
քում հսկայական աշխատանք է տարվել պետական ծառայության 
բնագավառում կադրային քաղաքականությունն առավել թափան-
ցիկ և հասարակությանը հասանելի դարձնելու ուղղությամբ, մի 
շարք ուղիներ են մշակվել և կյանքի կոչվել ռուս պետական ծառա-
յողի գործունեությունն ավտորիտարիզմից դեպի ժողովրդավա-
րություն անցում կատարելու համար: Չնայած այս ամենին՝ ժամա-
նակակից հետազոտողները նշում են, որ կառավարման համա-
կարգը ճգնաժամ է ապրում, և տարբերություններ կան պետական 
ծառայողի իրական և իդեալական կերպարների միջև [42]:  

Ն. Ա. Երինայի բնորոշմամբ (1997թ.)՝ մասնագետ պետական 
ծառայողին հատուկ են այնպիսի բարոյական հատկանիշներ, ինչ-
պիսիք են արդարամտությունը, կարգապահությունը, պատասխա-
նատվությունը, ինչպես նաև հաղորդակցման ունակությունը: Ըստ 
հեղինակի կատարած հետազոտությունների՝ իդեալական պետա-
կան ծառայողն իրենից ներկայացնում է ցանկալի, բացառապես 
դրականորեն բնութագրվող մոդել, որը մեծ մասամբ ոչ մի ընդ-
հանրություն չունի իրականության հետ: Այդպիսի պետական ծա-
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ռայողը շփվում է մարդկանց հետ հավասար պայմաններում, և 
այս հարաբերություններում մեծապես կարևորվում են անկեղծութ-
յունը, ազնվությունն ու պարզությունը [49]:  

Լ. Ի. Կատաևան պետական ծառայողի սուբյեկիվ-մասնագի-
տական կառուցվածքը դիտարկում է որպես «արժեքային կողմնո-
րոշումների և ռեֆլեքսիվ ինքնակարգավորման մշակույթի հա-
մախումբ», որտեղ առանձնացնում է հետևյալ ենթակառուցվածք-
ները.  

1. Մոտիվացիոն-իմաստային ենթակառուցվածք. ձևավոր-
վում է իմաստ ունեցող մոտիվների առկայությամբ, որոնք սուբյեկ-
տին ակտիվության մղող անմիջական ներքին ուժն են: Ըստ սրա՝ 
մոտիվները կարող են համախմբվել սոցիալական, նյութական, 
մասնագիտական, ինքնակատարելագործման, ինքնապաշտպա-
նության խմբերում: 

2. Հուզական-զգայական ենթակառուցվածք. արտացոլվում 
է անձի հոգեկան կայուն ապրումներում, արտահայտում է մասնա-
գիտական գործունեության հետ կապված տարբեր դատողություն-
ների նկատմամբ վերաբերմունքը: 

3. Սոցիալ-պերցեպտիվ ենթակառուցվածք. կապված է 
մասնագիտական գործունեության ոլորտում անձի մտածական 
գործընթացների առանձնահատկությունների հետ:  

4. Կոգնիտիվ ենթակառուցվածք. ներկայացնում է չափա-
նիշների ամբողջություն, որոնք բնութագրում են մասնագիտական 
գործունեության առանձնահատկության հետ կապված իմացական 
գործընթացների առանձնահատկությունները:  

5. Կազմակերպչական-հաղորդակցական ենթակառուցվածք. 
անձի՝ որպես մասնագիտական գործունեության սուբյեկտի սո-
ցիալական փոխազդեցություն հաստատելու ունակությունն է գոր-
ծունեության մյուս մասնակիցների հետ: Այս ենթակառուցվածքի 
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զարգացման ցուցանիշներն են՝ գործարար շփման հմտություննե-
րը, խոսքի մշակույթը, դերերի բաշխման, գործունեությունն իրա-
կանացնողների գործողությունները վերահսկելու, անհրաժեշտու-
թյան դեպքում՝ պարտականությունների բաշխման, գործունեութ-
յան ընթացքի և արդյունքների կոլեկտիվ վերլուծություն կատարե-
լու ընդունակությունները: 

6. Անտիցիպացիայի ենթակառուցվածք. գործունեության 
արդյունքները նրա իրականացման գործընթացից ավելի վաղ 
կանխատեսելու զարգացած ընդունակությունն է: Այն մի կողմից 
հիմնվում է մասնագիտական գիտելիքների, մյուս կողմից՝ փորձի 
վրա: Այս ենթակառուցվածքի հոգեբանական հիմք է ուշադրութ-
յան, երևակայության, հետևողականության զարգացածությունը, 
պատկերավոր-զգայական և ձևական-տրամաբանական մտածո-
ղությունը:  

7. Օպերացիոն-տեխնոլոգիական ենթակառուցվածք. անձի 
կողմից գործունեության կազմակերպման միջոցների տիրապե-
տելն է: Այս ենթակառուցվածքի հոգեբանական հիմքը անձի պեր-
ցեպտիվ, բարոյական, հիշողական և ինտելեկտուալ որակներն 
են:  

8. Աուտոկարգավորիչ ենթակառուցվածք. անձի՝ իր մաս-
նագիտական ոլորտի հետ կապված վիճակները, «Ես»-կերպարը 
զգալու, դրանք գնահատելու և շտկելու ընդունակությունն է: Այս 
ենթակառուցվածքի կարևորագույն հոգեբանական հիմքն է կամ-
քը՝ որպես սուբյեկտի կողմից իր գործունեության և վարքի գի-
տակցված ինքնակարգավորում, ինչպես նաև անձի սթրեսակայու-
նությունը, դոմինանտությունը, համառությունը [62]: Ա. Ա. Դերկա-
չը և Վ. Գ. Զազիկինը ակմեոլոգիական մոտեցման շրջանակնե-
րում պետական ծառայողների մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետության բարձրացման գործոն են համարում պետա-
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կան ծառայողների անձնային-գործնական և մասնագիտական 
կարևոր որակները: Անձնային-գործնական որակները պետական 
ծառայողի ընդհանրացված, առավել կայուն բնութագրիչներն են, 
որոնք մեծ ազդեցություն են ունենում մասնագիտական գործու-
նեության արդյունավետության վրա: Հետազոտողներն առավել 
հաճախ այդպիսի հատկանիշ են համարում կազմակերպվածութ-
յունը, կարգապահությունը, նախաձեռնողականությունը, պատաս-
խանատվությունը, աշխատունակությունը [77]: 

Որպես պետական ծառայողի մասնագիտական աճի վրա ազ-
դող հոգեբանական հատկանիշներ՝ Ե. Ա. Մոգիլյովկինն առանձ-
նացնում է ինքնարդյունավետությունը գործունեության մեջ, ներ-
քին հսկողությունը, հուզական կայունությունը, փսիխոտիզմի 
ցածր մակարդակը [74]:  

  
 

2.2. Պետական համակարգի աշխատողների  
փսիխոգրամաների կազմում և հիմնավորում 

 
Հաշվի առնելով պետական կառավարման համակարգի յու-

րահատկությունները, ինչպես նաև դրանցից բխող և պետական 
համակարգի աշխատողներին ներկայացվող պահանջները՝ հրա-
տապ խնդիր է վերջիններիս փսիխոգրամաների կազմումը՝ որ-
պես գործունեության արդյունավետությունն ապահովող գործոն: 
Մինչ պետական կառավարման աշխատակիցների փսիխոգրա-
մաներ կազմելուն անդրադառնալը պարզաբանենք փսիխոգրա-
մայի էությունը:  

Ե. Ռոմանովայի «99 հայտնի մասնագիտություններ» գրքում 
հանդիպում ենք այսպիսի հետաքրքրական մոտեցման. «Աշխար-
հում գոյություն ունեն բազմաթիվ մասնագիտություններ: Դրանք 
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ներառում են մարդկային գործունեության տարբեր ոլորտներ, 
որոնք մշտապես փոփոխվում են հասարակության, գիտության և 
տեխնիկայի զարգացմանը զուգընթաց, սակայն դրա հետ մեկտեղ 
շատ մասնագիտություններ պահպանում են իրենց կարևորությու-
նը և ուղեկցում են մարդկությանը հարյուրամյակների ընթացքում: 
Ուստի կարևոր է ճիշտ նկարագրել մասնագիտությունը, նշել դրա 
առավել էական առանձնահատկությունները, որպեսզի յուրաքանչ-
յուրը կարողանա որոշել՝ արդյոք այն հարմա՞ր է իրենց, թե՝ ոչ [92, 
էջ 8]: 

Հարկ է նշել, որ մասնագիտությունների փորձարարական ու-
սումնասիրությունը աշխատանքի հոգեբանության մեջ սկսվել է 
1920-1930-ական թվականներից և մեթոդաբանական առումով 
ավարտուն տեսք է ստացել 1950-1970-ականներին: Ռուսաստա-
նում 1920-1930-ականներին այդ աշխատանքն ընթանում էր երկու 
հիմնական ուղղություններով: Առաջինը մասնագիտությունների 
հանգամանալից և հոգեֆիզիոլոգիական վերլուծությունն է՝ մաս-
նագիտական ընտրության խնդիրը լուծելու, մասնագիտական 
խորհրդատվության, մասնագիտական ուսուցման, աշխատավայ-
րի բարելավման, հոգնածության կանխարգելման նպատակով  
(Բ. Գ. Անանև, Ն. Ա. Բեռնշտեյն, Ա. Կ. Կաստև, Ս. Գ. Գելլեռշտեյն, 
Ն. Դ. Լևիտով, Ի. Ն. Շպիլռեյն): Երկրորդ ուղղությունը մասնագի-
տությունների դասակարգումն է՝ դրանց պրոյեկտավորման նպա-
տակով (Ս. Գ. Գելլեռշտեյն, Ա. Ֆ. Լազուրսկի, Ի. Ն. Շպիլռեյն): 
Ձևավորված միջոցներն ու սկզբունքները տեղ են գտել պրոֆե-
սիոգրաֆիայում, որը ներկայացնում է մասնագիտական գործու-
նեության տարբեր տեսակների տեխնիկական և հոգեֆիզիոլո-
գիական բնութագիրը: Պրոֆեսիոգրաֆիայի արդյունքում կազմ-
վում են մասնագիտություններ-գրամներ՝ մասնագիտության մա-
սին գիտելիքներ (սոցիալ-տնտեսական, տեխնոլոգիական, հոգե-
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ֆիզիոլոգիական) և աշխատանքի կազմավորման, ինչպես նաև 
մասնագիտության փսիխոգրամաներ: Փսիխոգրաման մասնագի-
տության հոգեբանական «անձնագիրն» է՝ հոգեբանական այնպի-
սի գործառույթների խումբ, որոնք վերլուծվում են տվյալ մասնա-
գիտության մեջ [95]: 

Որոշ հետազոտողներ գտնում են, որ փսիխոգրաման պետք է 
համապատասխանի ավելի բարդ պահանջների, այն է՝ 

 արտացոլի անհրաժեշտ և չփոխհատուցվող հատկություն-
ներ, որոնք առաջադրվում են յուրաքանչյուր աշխատողի, 

 արտացոլի այն ցանկալի հատկությունները, որոնք հնարա-
վորություն կտան հասնելու մասնագիտացման բարձր մա-
կարդակի: 

Այս պահանջներն ամբողջությամբ իրականացնելու հնարա-
վորություն է ընձեռում ակմեոլոգիական մոտեցումը [45, 72, 95, էջ 
238]:  

«Փսիխոգրամա» եզրույթն առաջարկել է Վ. Շտեռնը 20-րդ 
դարում: Նա մշակել է կոնկրետ անձի ընդհանրացված հոգեբա-
նական դիմանկարը կազմելու մեթոդիկան, ինչպես նաև առաջար-
կել է կազմել մասնակի փսիխոգրամա, որը կարտացոլի ոչ թե ան-
ձի բոլոր գծերը, այլ միայն այնպիսիները, որոնք կարևոր են գործ-
նական խնդիրները լուծելու համար: Այդպես ձևավորվել է հաջո-
ղակ մասնագետի փսիխոգրաման, որն արտացոլում է մասնագի-
տորեն կարևոր որակները: Այդ դեպքում խոսքը վերաբերում է ոչ 
թե որևէ մասնագիտությամբ աշխատող կոնկրետ անձի, այլ հաջո-
ղակ մասնագետի տիպային դիմանկարին [105]:  

Պրոֆեսիոգրամայի մշակումը կատարվում է մի շարք 
սկզբունքների կիրառմամբ. համակողմանիորեն ուսումնասիրվում 
է մասնագիտական գործունեությունը, նպատակաուղղված ձևով 
կազմվում է պրոֆեսիոգրաման, տեսակավորվում և տարբերակ-
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վում են պրոֆեսիոգրաֆիական բնութագրեր, որոնք արտացոլում 
են մասնագիտության տիպային և հատուկ հատկանիշները, մաս-
նագիտության իրական վիճակը կոնկրետ սոցիալ-տնտեսական 
պայմաններում, հաշվի են առնվում մասնագիտական աճի և կա-
րիերայի հեռանկարները: Պրոֆեսիոգրամայի մշակման սկզբունք-
ներից են հուսալիությունը, որի դեպքում նկարագրում են մասնա-
գիտությունը արտակարգ և ոչ ստանդարտ իրադրություններում, և 
գիտականությունը, ըստ որի՝ պրոֆեսիոգրաման պետք է մշակվի 
համակարգային, անձնային և գործունեության մոտեցումների հի-
ման վրա: 

Փսիխոգրաման գործունեության կառուցվածքին ներկայաց-
վող հոգեբանական այնպիսի պահանջների բնութագիր է, որոնք 
մասնագիտությունը ներկայացնում է մարդու հոգեկանին: Փսի-
խոգրամայի բովանդակությունը և ծավալը պայմանավորված են 
մասնագիտության ուսումնասիրման նպատակներով: Փսիխոգրա-
մայում տրվում է մասնագետի հոգեկանի աշխատանքի գործա-
ռական մոդելը, հաստատվում են ենթադրվող մասնագիտական 
որակները և դրանց համար պահանջվող զարգացման մակարդա-
կը (բարձր, միջին կամ ցածր): Որոշ դեպքերում նպատակահար-
մար է մատնանշել նաև մասնագիտական ոչ պիտանելիության 
հատկանիշները:  

Մասնագիտական կարևոր որակները հարաբերականորեն 
կայուն, զարգացման և մարզման քիչ ենթարկվող անհատական-
անձնային հատկություններ են, որոնք էականորեն անդրադառ-
նում են արդյունավետ մասնագիտական գործունեության վրա, 
ինչպես նաև նպաստում են մասնագիտական գիտելիքների, կա-
րողությունների և հմտությունների յուրացմանը: Պրոֆեսիոգրա-
մայի եզրակացության մեջ գումարվում են մասնագիտության սո-
ցիալական, մասնագիտական և հոգեբանական ուսումնասիրութ-
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յան տվյալները և ձևակերպվում են գիտական ու գործնական 
բնույթ ունեցող հիմնական խորհուրդները, տրվում է գործունեութ-
յան բնութագիրը՝ գործառույթները, առանձնացվում են գործու-
նեության տեսակները, տիպային խնդիրներն ու իրադրություննե-
րը, մասնագիտական կարողություններն ու հմտությունները, մատ-
նանշվում են մասնագիտորեն կարևոր որակները (սոցիալական, 
մասնագիտական, հոգեբանական, անատոմիա-ֆիզիոլոգիական), 
վիճակներն ու գործընթացները, տեղեկություններ են տրվում մաս-
նագիտական սահմանափակումների մասին, ուրվագծվում են 
մասնագիտական աճի և ինքնապահպանման հեռանկարները:  

Ուշագրավ է, որ Ա. Կ. Մարկովան պրոֆեսիոգրաֆիայում ա-
ռանցքային է համարում աշխատանքի սուբյեկտը՝ որպես մասնա-
գիտության համակարգ կազմող գործոն: Պրոֆեսիոգրաման (որը 
ներառում է նաև փսիխոգրաման) հաջողակ մասնագետի ընդհան-
րացված մոդելն է տվյալ համակարգում: Այն ընդգրկում է մասնա-
գիտության գիտականորեն հիմնավորված պահանջները և մաս-
նագետի անձի որակներին ներկայացվող նորմերը: Փսիխոգրա-
ման մարդու և նրա որակների հոգեբանական գործունեության 
նկարագիրն է, որոնք սիմետրիկ են օբյեկտիվ գործունեությանը, 
սակայն դրա հետ չեն համընկնում: Փսիխոգրաման արտացոլում է 
մասնագիտության սոցիալական նորմը [72, էջ 16]: 

Գործունեության առանձնահատկությունների ուսումնասի-
րության պրոֆեսիոգրաֆիական մոտեցումը ներառում է մասնա-
գիտության ուսումնասիրման գծապատկերը, ուսումնասիրության 
մեթոդները և փորձարկման կանոններ: Ուսումնասիրության գծա-
պատկերը ծրագիր է, որը ներառում է հետազոտության կոնկրետ 
նպատակով պայմանավորված հարցերի շրջանակ: 1921 թվակա-
նին Վ. Մ. Բեխտերևը առաջ քաշեց մասնագիտությունների ու-
սումնասիրության համալիր մոտեցման գաղափարը [93]:  
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Անդրադառնալով մասնագիտությունների ուսումնասիրության 
հիմնական մեթոդներին՝ հարկ է նշել, որ դրանք հիմնվել են պատ-
մականորեն: Օրինակ՝ 1924 թվականին Ի. Ն. Շպիլռեյնի կողմից 
առաջադրված աշխատանքային մեթոդը հետազոտության ըն-
թացքում աշխատողի գործառույթներ իրականացնող հոգեբանին 
թույլ է տալիս հետևել աշխատանքին տիրապետելու հմտության 
փոփոխություններին, առանձնացնել ֆիզիկական և հոգեկան գոր-
ծառույթները, հետևել հոգնածության ազդեցությանը, վարժութ-
յուններին և ադապտացիային՝ այդ գործառույթների իրականաց-
ման ընթացքում: Միաժամանակ հստակեցվել են մեթոդի թերութ-
յունները. աշխատանքային մեթոդով հետազոտություն կատարելու 
համար հարմար չէին և՛ պարզ, և՛ յուրացման առումով բարդ, շատ 
ժամանակ պահանջող մասնագիտությունները:  

Փորձարարական մեթոդների կիրառումը ենթարկվում է հո-
գեբանության կողմից ընդունված ընդհանուր պահանջներին 
(փորձարկվողների ընտրանքի միատարրություն, գնահատման 
օբյեկտիվ չափանիշների առանձնացում): 

Ընդհանուր առմամբ, կարելի է կիրառել մասնագիտություննե-
րի ուսումնասիրության և նրանց պրոֆեսիոգրամաները կառուցե-
լու տարբեր մոտեցումներ՝ հաշվի առնելով բնութագրերի լայն 
շրջանակը՝ սոցիալական, տեխնոլոգիական, բժշկական, հիգիե-
նիկ և վերլուծական (մասնագիտության կառուցվածքի նորմատի-
վային և մորֆոլոգիական ընդհանրացված ցուցանիշների վերլու-
ծություն): Առաջին բլոկում դիտարկվում են մասնագիտության օբ-
յեկտիվ բնութագրերը, որոնք մշակված են հասարակական փոր-
ձով, իսկ երկրորդում՝ մարդու հոգեբանական գործունեությունը և 
նրա որակներին ներկայացվող պահանջները [95, էջ 240]:  

Ա. Կ. Մարկովան առաջադրում է «անձնային մոտեցում» ա-
ռաջադրանքը, որի դեպքում նախ առանձնացնում են գործու-
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նեության միավորները (ըստ մոդուլների տիպի): Մոդուլի հիմքը ո-
րոշակի մասնագիտական առաջադրանքն է, որը կապված է սուբ-
յեկտի անձնային որակների հետ: Այդպիսով, մոդուլի մի մասը նե-
րառում է օբյեկտիվ մասնագիտական խնդիրներ, մասնագիտա-
կան գիտելիքներ, կարողություններ, աշխատանքի արդյունք: Մո-
դուլի երկրորդ մասը սուբյեկտի հոգեբանական բնութագրերն են, 
որոնք անհրաժեշտ են օբյեկտիվ առաջադրանքները, գիտելիքնե-
րը, հոգեբանական գործողությունները կատարելու համար, ինչ-
պես նաև անձնային որակները: «Անձնային մոտեցում» առաջադ-
րանքի իրագործման օրինակ կարող է ծառայել պետական ծառա-
յողի պրոֆեսիոգրաման [72]: Պետական ծառայողի պրոֆեսիոգ-
րամայի տարրերն են՝ կառավարչական գործունեության տեսակ-
ները, ուղղությունները, մասնակիցների գործողությունների 
համակարգումը (կառավարչական աստիճանակարգությամբ՝ հո-
րիզոնական և ուղղահայաց), դերերի և գործառույթների բաշխու-
մը, մասնագիտական գործողությունները (հնարքներ, տեխնոլո-
գիաներ), համատեղ գործունեությունն ապահովելու միջոցները, ո-
րոնց նպատակը կազմակերպության ստորաբաժանումների և ա-
ռանձին պաշտոնների միջև աշխատանքի ռացիոնալ և ճկուն բա-
ժանումն է: Պետական ծառայողի պրոֆեսիոգրամայի տարրեր են 
նաև՝ աշխատանքի արդյունքը, գործողությունների համաձայնե-
ցումը, մասնակիցների բավարարվածությունը: Առանձնացվում են 
նաև պետական ծառայողի անձի մասնագիտական բարձր որակ-
ներ, որոնք անհրաժեշտ են կառավարչական գործունեության 
տվյալ տեսակի համար: Այդ որակներից են՝ ուրիշների հետ սեփա-
կան գործողությունները համաձայնեցնելու ընդունակությունը, հա-
մակարգման լավագույն միջոցների գիտակցումը, մարդկանց 
հանդուրժողականությունը գործարար համագործակցության դեպ-
քում [72]:  
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Պետական ծառայողի գործունեությունը կազմված է տեղե-
կատվական-վերլուծական, պլանավորող, կարգավորող, ղեկավա-
րող, կազմակերպչական–կատարող, համակարգող, հսկող-հաշ-
վառող, նորարարական-հետազոտական, փորձագիտական-խոր-
հրդատվական, ներկայացուցչական, ինքնազարգացման ուղղութ-
յուններից, որոնցից յուրաքանչյուրի համար առանձին մոդուլ է 
մշակված [95, էջ 241]:  

Պրոֆեսիոգրաման պետք է համապատասխանի որոշակի 
պահանջների. հստակ առանձնացնի աշխատանքի առարկան և 
հիմնական արդյունքները, ընդգծի աշխատանքի ուղղվածությունը 
հանուն մարդու բարօրության (մարդակենտրոնություն): Հստակ 
պահանջ է առանձին մասնագիտությունները չառանձնացնելը, այլ 
բնութագրերի համակարգի մեջ դրանք ամբողջությամբ նկարա-
գրելը՝ հատուկ ընդգծելով այդ մոտեցման առավելությունները: 
Պրոֆեսիոգրաման պետք է ցույց տա մարդու զարգացման հնա-
րավոր ուղիները մասնագիտության միջոցով, հոգեկան նորագո-
յացությունների շարժընթացը աշխատանքի գործընթացում, ինչը 
թույլ է տալիս մարդուն ընտրել աճի բարենպաստ ուղղություններ՝ 
հաշվի առնելով իր անհատականությունը, ինչպես նաև պետք է 
մատնանշի հնարավոր փոփոխությունները հենց մասնագիտութ-
յան մեջ: Անհրաժեշտ է, որ այն ուղղված լինի գործնական խնդիր-
ների լուծմանը (մասնագիտական ընտրություն, ուսուցում, աշխա-
տանքային գործունեության բարելավում): Պրոֆեսիոգրաման 
պետք է հստակ արտացոլի չփոխհատուցվող մասնագիտական 
կարևոր որակները [72, էջ 26]: 

Ա. Մարկովան իր գրքում փսիխոգրաման նկարագրում է որ-
պես հոգեբանական այնպիսի որակների ամբողջություն, որոնք 
կարևոր են մասնագիտական գործունեության, շփման արդյունա-
վետ իրականացման, մասնագիտական աճի, աշխատանքում ար-
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տակարգ իրավիճակները հաղթահարելու տեսանկյունից: Հոգե-
բանական որակներն ընդգրկում են մասնագետի մոտիվացիոն, 
կամային, հուզական, գործառնական ոլորտների բնութագրերը: 
Մասնագետի մոտիվացիոն, կամային, հուզական ոլորտի բնու-
թագրերը ներառում են մարդու դրդապատճառները, նպատակնե-
րը, խնդիրները, պահանջմունքները, հետաքրքրությունները, հա-
րաբերությունները, արժեքային կողմնորոշիչները, հոգեբանական 
սկզբունքներն ու հոգեբանական հավակնությունները, մասնագի-
տական ինքնագնահատականը, ինքնագիտակցումը՝ որպես մաս-
նագետ, ինչպես նաև հույզերը, հոգեկան վիճակները, հուզական 
կերպարը: Այդ բնութագրերում ներառված է նաև մարդու բավա-
րարվածությունը աշխատանքից, դրա ընթացքից և արդյունքից: 
Մասնագետի գործունեության ոլորտի բնութագիրը ներառում է 
աշխատանքի, մասնագիտության վերաբերյալ հոգեբանական գի-
տելիքները, հոգեբանական գործողությունները, միջոցները, 
հնարքները, կարողությունները, տեխնիկան, հոգետեխնոլոգիա-
ները (դրանց ազդեցությունն իր և այլ մարդկանց վրա), ինչպես 
նաև մասնագիտական ընդունակությունները, մասնագիտական 
ուսուցումը, մասնագիտական աճի և մասնագիտական փորձը 
հարստացնելու հնարավորությունը, մասնագիտական մտածողու-
թյունը, այդ թվում՝ ստեղծարարությունը: Մասնագետի օպերացիո-
նալ ոլորտում ներառված են նաև մասնագիտական ինքնազար-
գացումը, սեփական մասնագիտական աճը պլանավորելու և իրա-
գործելու կարողությունը, հոգեբանական հակացուցումները (հոգե-
բանական որակներ, որոնք բացարձակապես կամ հարաբերակա-
նորեն անհամատեղելի են մասնագիտության հետ), ինչպես նաև 
որակներ, որոնց բացակայությունը կարող է փոխհատուցվել: 
Ցանկալի է որոշել մոտիվացիոն և գործառնական ոլորտների հա-
կացուցումները: Մատնանշվում են նաև մասնագիտական աճի, 
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մասնագիտական գործունեության և մասնագետի անձի անկման 
և վերականգնման ուղիները:  

Ամփոփման մեջ նպատակահարմար է մատնանշել մասնագի-
տական ուսուցման և վերապատրաստման, առանձին հոգեկան ո-
րակները մարզելու և վարժեցնելու, դրանք վերափոխելու ուղինե-
րը, փոխհատուցումն ու վերականգնումը, որակավորման և վե-
րաորակավորման կատարելագործման եղանակները, վերակողմ-
նորոշումները տվյալ մասնագիտության շրջանակներում (անհա-
տական առանձնահատկությունները հաշվի առնելով) և վերա-
պատրաստումը այլ մասնագիտությամբ [72]:  

Այսպիսով, մասնագիտության ընտրության հարցում կարևոր 
է դիմել պրոֆեսիոգրամային, որը կազմվում է մասնագիտական 
գործունեության բովանդակության վերլուծության հիման վրա և 
ներառում է մասնագիտության ընդհանուր բնութագիրն ու այն 
պահանջները, որոնք մասնագիտությունն է առաջադրում մար-
դուն: 

Մենք համակարծիք ենք Ե. Ռոմանովայի հետ, որ եթե մարդն 
ուզում է ընտրել իր անհատական-հոգեբանական առանձնահատ-
կություններին համապատասխան մասնագիտություն, ապա նրան 
ավելի հարմար կլինեն մասնագիտությունների հոգեբանական ու-
սումնասիրության վրա հիմնված պրոֆեսիոգրամաները, քան այն-
պիսիները, որոնք կազմված են մասնագիտությունների ձևական 
հատկանիշների հիման վրա: Այսպես օրինակ՝ մասնագիտություն 
ընտրելու կամ փոխելու դեպքում նախապատվություն պետք է տալ 
այն մասնագիտություններին, որոնք կապված են հետևյալ հոգե-
բանական բնութագրերի հետ՝ մտածողության միջոցներ, անձի 
տիպ, մարդկանց հետ փոխազդեցության նախընտրելի միջոց: 

Ուշագրավ է, որ Ե. Ռոմանովան պրոֆեսիոգրամայում ներա-
ռում է հետևյալ բաժինները՝  
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 մասնագիտությունների դասակարգային քարտ 
 գործունեության գերակշռող տեսակներ 
 մասնագիտական գործունեության հաջողությունն ապահո-

վող որակներ (ընդունակություններ, անձնային որակներ, 
հետաքրքրություններ, հակումներ) 

 մասնագիտական գործունեության արդյունավետությանը 
խոչընդոտող որակներ 

 մասնագիտական գիտելիքների կիրառության ոլորտ 
 մասնագիտության պատմություն 
 մարդու տվյալ տիպին ավելի հոգեհարազատ մասնագի-

տություններ 
 ուսումնական հաստատություններ, որոնք ուսուցանում են 

տվյալ մասնագիտությունը [92, էջ 9]: 
Ըստ նրա կողմից առաջադրված մոտեցման՝ ծանոթությունը 

պրոֆեսիոգրամաների բաժիններին սկսվում է մասնագիտություն-
ները դասակարգող քարտերից, որոնցում համառոտ շարադրված 
են հոգեբանության տեսանկյունից առավել կարևոր մասնագիտա-
կան որակները:  

 

Գործունեության տեսակի ընտրություն  
Մտածողության դոմինանտ տիպը  
Բազային գիտելիքների ոլորտը  
Մասնագիտական ոլորտը  
Միջանձնային փոխազդեցությունը  
Դոմինանտող հետաքրքրություն  
Լրացուցիչ հետաքրքրություն  
Աշխատանքի պայմաններ  

 

Ինչպես արդեն նշել ենք, այս քարտերը գործածվում են բոլոր 
մասնագիտությունների համար: Անդրադառնանք դրանցից յուրա-
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քանչյուրի էությանը: Բնական է, որ գործունեության տեսակի ընտ-
րության դեպքում պետք է հիմք ընդունել այնպիսի պրոֆեսիոգրա-
ման, որն ավելի շատ հիմնված է մասնագիտության հոգեբանա-
կան ուսումնասիրության, քան աշխատանքի առարկայի և կոնկ-
րետ բնութագրերի վրա: Անդրադառնալով մտածողության դոմի-
նանտ տիպին՝ նշենք, որ յուրաքանչյուր գործունեություն կազմված 
է տարբեր խնդրահարույց իրադրություններից, և մարդը ստիպ-
ված է ամեն անգամ տարբեր մասնագիտական խնդիրներ լուծել: 
Ինչպես գիտենք, այն իրադրություններում, որտեղ պահանջվում է 
ընտրել մի քանի պատրաստի որոշումներից մեկը, ոմանք հեշտ են 
որոշումներ ընդունում, մյուսները գերադասում են առաջադրել 
ինչ-որ նոր բան, ոմանք էլ նախընտրում են ոչ թե մտածել, այլ գոր-
ծել: Այս պարագայում մտածողության դոմինանտող միջոցը անձի 
կայուն բնութագիրն է: Հասկանալու համար, թե մարդու մեջ մտա-
ծողության որ տիպն է գերակշռում, հարկավոր է պարզել, թե որ 
խնդիրների լուծումն է նրան ավելի հեշտ տրվում, ինչպիսի իրա-
դրություններն են նրա համար գրավիչ, ինչ հետաքրքրություններ 
ունի:  

Մասնագիտական խնդիրների լուծման բոլոր միջոցները կա-
րելի է բաժանել երեք մեծ խմբի. 

1. ներածական (առկա գիտելիքների կիրառումը, երբ լուծման 
գործընթացը հստակ որոշված է) 

2. հարմարման (առկա ընդհանուր գիտելիքների հարմարվելը 
պայմաններին, փոփոխվող իրադրության ենթատեքստին) 

3. արտադրական (գործողությունների, հիմնականում ձեռքի 
աշխատանքի անմիջական կատարում): 

Այսպիսով, մասնագիտությունների դասակարգման քարտում 
նշվում է, թե մտածողության որ միջոցն է առավել բնորոշ տվյալ 
մասնագիտության ներկայացուցիչներին: 
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Բազային գիտելիքները յուրաքանչյուր մասնագիտության հա-
մար պահանջվող գիտելիքների և կարողությունների որոշակի ամ-
բողջությունն է: Գիտելիքների անհրաժեշտ մակարդակը կարող է 
լինել բարձր (տեսական գիտելիքներ), միջին (գիտելիքների գործ-
նական կիրառություն), ցածր (գիտելիքը ձեռք է բերվել փորձով, 
հմտությամբ): 

Մասնագիտական ոլորտին է վերաբերում յուրաքանչյուր մաս-
նագիտական գործունեություն: 

Միջանձնային փոխազդեցությանն անդրադառնալիս հաշվի է 
առնվում այն, որ յուրաքանչյուր մասնագիտության մեջ տարբեր է 
մարդկային փոխազդեցությունների բնույթը: Ընդ որում, մարդ-
կանց մի մասը գերադասում է համատեղ լուծել խնդիրները, մյուս-
ները՝ միայնակ:  

Ինչպես գիտենք, մարդկանց հետաքրքրությունները տարբեր 
են, և ըստ դրանց դրսևորման աստիճանի՝ մարդիկ բաժանվում են 
տարբեր տիպերի. դրանով է որոշվում նրանց դոմինանտ հե-
տաքրքրությունը: Բացի այդ, անձի յուրաքանչյուր տիպ բնութագր-
վում է որոշակի անձնային և մասնագիտական առանձնահատ-
կություններով: Տարբեր տիպի մարդիկ գերադասում են գործու-
նեության մի տեսակը և մերժում են մյուսները (աշխատանք, նա-
խասիրություն, հանգիստ): Անձի յուրաքանչյուր տիպ լավագույնս 
կարող է իրեն դրսևորել որոշակի մասնագիտական միջավայրում: 
Անհրաժեշտ է, որ անձի տիպը համապատասխանի ընտրված 
մասնագիտությանը: Ամենավերջում նշվում են աշխատանքի պայ-
մանները՝ հաշվի առնելով այն հանգամանքը, որ մասնագիտա-
կան գործունեությունը միշտ ընթանում է որոշակի պայմաններում: 
Դասակարգման քարտում նշվում է երկու տիպի պայմանների մա-
սին՝ աշխատանք հաստատությունում կամ հաստատությունից 
դուրս, շարժուն կամ նստակյաց: 
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Այսպիսով, մասնագիտություն ընտրելիս յուրաքանչյուր մարդ 
կարող է ընտրել այն պայմանները, որոնք նրա համար ավելի 
հարմար են [92]: 

Փսիխոգրամաները ըստ զբաղեցրած պաշտոնների և պաշ-
տոնների անձնագրերի ներկայացնելուց առաջ անդրադառնանք 
ընդհանրապես պետական ծառայողի փսիխոգրամային: Պետա-
կան ծառայողի փսիխոգրամայում առանձնացվում են մասնագի-
տական կարևոր որակները, անձնային որակները, ինչպես նաև 
մասնագիտական գործունեության արդյունավետությանը խոչըն-
դոտող գործոնները:  

Այսպիսով, պետական ծառայողի մասնագիտական գործու-
նեության արդյունավետությունն ապահովող, մասնագիտորեն 
կարևոր որակներ են կազմակերպչական այն ընդունակություննե-
րը, որոնք հիմնված են ամուր կամքի, նպատակաուղղվածության, 
վճռականության, համառության, ստեղծագործական մոտեցման 
վրա: Կարևոր որակներից են ղեկավարելու ձիրքը և հաղորդակց-
ման ընդունակությունները: Վերջինիս մեջ մտնում են շփվելու կա-
րողությունը, փոխհարաբերություններ հաստատելու ունակությու-
նը, վերբալ և ոչ վերբալ շփման զարգացածության աստիճանը, 
ընդհանուր մասնագիտական կոմպետենտությունը: Պետական 
ծառայողի կարևոր որակներից է ինքն իրեն կառավարելու ընդու-
նակությունը, ինքնակառավարման գործընթացում ինքնակարգա-
վորման ընդունակությունը և ռեֆլեքսիան: Պետական ծառայողը 
պետք է ունենա գործարար որակներ դրսևորելու կարողություն, 
այսինքն՝ ունակ լինի առաջադրելու հեռանկարային նպատակներ, 
օգտագործելու բարենպաստ հնարավորությունները: Մասնագի-
տական կարևոր որակներից են նաև լավ զարգացած վերլուծա-
կան ընդունակությունները, որոնք հնարավորություն են տալիս 
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ստանալու և մշակելու, համեմատելու, գնահատելու և յուրացնելու 
անհրաժեշտ տեղեկատվությունը:  

Պետական ծառայողի անձնային որակների, հետաքրքրութ-
յունների ու հակումների շարքում պետք է դասել առույգությունը, 
արտաքին գրավչությունը, ինքնավստահությունը, նպատակա-
ուղղվածությունը, ընդունվող որոշումների մեջ հաստատուն լինելը, 
համբերատարությունը, տակտի զգացումը, պահանջկոտությունը, 
քննադատական մտտեցումը, սթրեսակայունությունը, ճկունությու-
նը, ստեղծարարությունը, զարգացած ինտուիցիայի առկայությու-
նը, անձնային աճի մշտական ձգտումը, հումորի զգացումը: Ժա-
մանակակից պետական ծառայողին անհնար է պատկերացնել ա-
ռանց առույգության, նա պետք է արագ գործի, նոր գիտելիքները 
համադրի հնի հետ, ընկալի նոր գաղափարներ, կայացնի նոր ո-
րոշումներ, աշխատակիցներին վարակի իր լավատեսությամբ և 
ինքնավստահությամբ: Շատ կարևոր է նաև, որ պետական ծառա-
յողը լինի ինքնավստահ, այդ դեպքում նրան կվստահեն նաև իր 
աշխատակիցները: Ինքնավստահությունը կարող է ապահովել հո-
գեբանական հարմարավետության զգացողություն և բարձրացնել 
աշխատակիցների՝ աշխատանքը կատարելու մոտիվացիան: Պե-
տական ծառայողի սթրեսակայունության մասին խոսելիս հարկ է 
նշել, որ նա պետք է կարողանա կառավարել իր հուզական դրսևո-
րումները. սթրեսակայունությունն ապահովում է և' նրա ինքնավս-
տահությունը, և' գործնական ակտիվությունը: Պետական ծառայո-
ղի կարևոր անձնային որակներից է համբերատարությունը, որը, 
ըստ Լ. Ֆ. Բուրլաչուկի, հնարավորություն է տալիս միջանձնային 
հարաբերություններում հասնելու փոխըմբռնման և համաձայնութ-
յան՝ առանց ճնշումներ գործադրելու, հարկադրանքի, սպառնալի-
քի: Համբերատարության շնորհիվ ոչ միայն հարթվում է հակա-
սությունը, այլև ավելի լավանում են հարաբերությունները [32]: 
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Պետական ծառայողը պետք է ընկալունակ լինի նոր գաղափար-
ների հանդեպ, կարողանա արագ որոշումներ ընդունել անկան-
խատեսելի իրադրություններում, առաջադրել խնդրի լուծման ոչ 
ստանդարտ, անսպասելի եղանակներ, կանխատեսել դրանց իրա-
գործման հեռանկարները: Յուրաքանչյուր պետական ծառայող իր 
առջև պետք է անընդհատ զարգանալու և կատարելագործելու 
խնդիր դնի, այլապես ունակ չի լինի ժամանակին համընթաց քայ-
լելու: Ինչպես գիտենք, Գ. Օլպորտը հոգեբանորեն հասուն մար-
դուն բնութագրող վեց հատկանիշ է նշում: Դրանցից մեկն այն է, 
որ հասուն մարդը դրսևորում է ինքնաճանաչողության ընդունա-
կություն և հումորի զգացում [33]: Հումորի զգացումը հնարավո-
րություն է տալիս ավելի հեշտ հաղթահարելու դժվար խոչընդոտ-
ները, դիմակայելու դժվարություններին և ընդունելու որոշումներ: 
Հումորի զգացումի և ստեղծարարության վերաբերյալ հետաքրք-
րական վերլուծության ենք հանդիպում Ե. Պ. Իլյինի գրքում. այս-
տեղ նշվում է, որ Ալան Ֆայնգոլդը հումորի զգացումը դիտարկում 
էր որպես յուրօրինակ ընդունակություն, մյուսները (Ա. Զիվ,  
Ն. Ա. Լուկ)՝ որպես մարդու ստեղծարարության հատկանիշ կամ 
առանձնահատուկ ձիրք: Այդ ամենը պայմանավորված է նրանով, 
որ թե' ստեղծարարությանը, թե' հումորի զգացմանը բնորոշ են 
տեղեկատվության անհամապատասխանությունը, անսպասե-
լիությունը, նորույթը, ինչպես նաև երկուսն էլ ենթադրում են տե-
սակետի փոփոխություն, նոր հայացք իրերի հանդեպ 56, էջ 191: 

Պետական ծառայողի մասնագիտական գործունեության 
արդյունավետությանը խանգարող որակներն են կազմակերպչա-
կան և հաղորդակցման ընդունակությունների բացակայությունը 
կամ զարգացման ցածր մակարդակը, անվստահությունը, անվճ-
ռականությունը, անկազմակերպվածությունը, անկարգապահութ-
յունը, նախաձեռնողականության բացակայությունը, անսկզբուն-
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քայնությունը, պարտքի զգացումի բացակայությունը, անհավասա-
րակշռությունը, ռիգիդությունը, պատասխանատվությունից խու-
սափելու հակումը, մասնագիտական աղավաղումները, ավտորի-
տարությունը, ցուցամոլությունը, պահպանողականությունը, մաս-
նագիտական ագրեսիան, սոցիալական երկերեսանիությունը, 
գերհսկողությունը: 

Այս որակներից որևէ մեկի առկայությունն անգամ կարող է 
ստվեր գցել պետական ծառայողի մասնագիտական գործունեութ-
յան վրա: 

Հաշվի առնելով ասվածը՝ անհրաժեշտ է պետական ծառա-
յության համակարգում ընդգրկել այնպիսի անձանց, որոնց բնորոշ 
են ինչպես գործունեությանն արդյունավետությունն ապահովող 
մասնագիտական կարևոր որակները, այնպես էլ անձնային որակ-
ները: Միաժամանակ պետական ծառայողների վերապատրաստ-
ման ծրագրերը պետք է ներառեն հենց այս որակների զարգաց-
մանն ուղղված ծրագրեր [4]: 

 

 
2.3. Պետական պաշտոնների դասակարգումը 

 

Սույն ենթագլխում ներկայացվում են քաղաքացիական ծառա-
յողի գործունեությունից բխող գործառույթները, անհրաժեշտ, ինչ-
պես նաև պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթնե-
րից բխող կառավարչական հմտությունների և կարողությունների 
հոգեբանական վերլուծությունը: 

Վաղուց ապացուցված է, որ յուրաքանչյուր մասնագիտություն 
ինչ-որ կերպ ազդում է անձի ուղղվածության և հոգեկան գործա-
ռույթների վրա: Ըստ Ա. Ա. Դերկաչի և Վ. Գ. Զազիկինայի՝ անձ-
նային զարգացման և մասնագիտական զարգացման միջև գոյութ-
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յուն ունի կայուն կապ. մի կողմից անձի առանձնահատկություն-
ներն ազդում են մասնագիտական գործունեության ընթացքի և 
արդյունքի վրա, մյուս կողմից մասնագիտական գործունեությունը 
զգալիորեն ազդում է անձի ձևավորման վրա 44:  

Հանրային ծառայողի անձն առավել ամբողջական կերպով 
բացահայտվում է մասնագիտական գործունեության մեջ: Այստեղ 
հանրային ծառայողը ձգտում է իրագործել իր անձնային և մաս-
նագիտական որակները, հեղինակություն ձեռք բերել և ընդունվել 
հասարակության կողմից:  

Հանրային ծառայողի անձնային որակները ընդհանրացված, 
առավել կայուն բնութագրեր են, որոնք էականորեն ազդում են 
կառավարչական գործունեության վրա: Դրանք բարդ կազմավո-
րումներ են, որոնք ներառում են սոցիալական, սոցիալ-հոգեբա-
նական և հոգեբանական որակներ:  

Սոցիալական որակները դրսևորվում են հանրային ծառայողի 
հասարակական գործառույթներում, նրա կառավարչական գոր-
ծունեության բնութագրերում մասնագիտացում և կոմպետեն-
տություն, կազմակերպչական ընդունակություններ, ձեռներեցութ-
յուն և այլն: 

Սոցիալ-հոգեբանական որակները հատկությունները դրսևոր-
վում են հաղորդակցման, փոխազդեցության և վարքի ձևերում 
պատասխանատվություն, բարյացակամություն, պահանջկոտութ-
յուն, փոխօգնության, համագործակցության ձգտում: 

Հոգեբանական որակները դրսևորվում են մարդու բնավո-
րության մեջ զսպվածություն, հավասարակշռություն, ազնվութ-
յուն, կարգապահություն, սկզբունքայնություն: 

Պետք է հաշվի առնել նաև հանրային ծառայողի մասնագի-
տական կարևոր որակները: Դրանց առավել ամբողջական սահ-
մանում է տվել Վ. Դ. Շադրիկովը: Նրա բնորոշմամբ՝ մասնագի-
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տական կարևոր որակները գործունեության սուբյեկտի անհատա-
կան որակներն են, որոնք ազդում են գործունեությունը հաջող յու-
րացնելու և իրականացնելու արդյունավետության վրա [83]: 

Անձնային որակներին մոտ են հանրային ծառայողի ընդու-
նակությունները: Դրանք կառավարչական գործունեության հա-
ջող իրականացման սուբյեկտիվ պայմաններ են: Այդ առանձնա-
հատկություններն ունեն համալիր բնույթ, որոնք թույլ են տալիս 
կիրառել փոխլրացման մեխանիզմ, ինչի շնորհիվ ուժեղ արտա-
հայտված ընդունակությունները կարող են փոխհատուցել կառա-
վարչական գործունեության մեջ թույլ զարգացածներին:  

Անձի որակներն ու ընդունակությունները սերտորեն փոխկա-
պակցված են, երբեմն գործնականորեն հնարավոր չէ դրանք բա-
ժանել: Ամեն դեպքում, հանրային ծառայողի անձի որակները կա-
ռավարչական գործունեության ընթացքում նրա ընդունակություն-
ների իրագործման արդյունքն են: Կարելի է ասել, որ ընդունա-
կությունները անձի թաքնված հնարավորություններն են, որոնք 
դրսևորվում և բացահայտվում են որոշակի պայմաններում: 

Հանրային ծառայության մասնագիտական հմտություն կարե-
լի է համարել նաև գիտելիքը: Գիտելիքների մակարդակի անընդ-
հատ աճը կառավարչական աշխատանքի արդյունավետության 
չափանիշներից է: Հանրային ծառայողի կարողությունները հարա-
բերականորեն կայուն բնութագրեր են և պայմանավորված են ըն-
դունակություններով, գիտելիքներով և հենց կառավարչական 
գործունեության բնույթով: Ըստ էության, ծառայողի կարողություն-
ները գիտելիքներն են, որոնք արտացոլվում են որոշակի կառա-
վարչական խնդիրների լուծման մեջ: Հանրային ծառայողի 
հմտությունները ավտոմատ կերպով, երբեմն առանց մտածելու 
իրականացվող կարողություններ են: Դրանք ձեռք են բերվում այն 
պայմաններում, երբ հանրային ծառայողը մշտապես գործ է ունե-
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նում տիպիկ կառավարչական իրադրությունների հետ: Հմտութ-
յունները թույլ են տալիս խնայել ժամանակ, աշխատել նվազա-
գույն սխալներով: 

Հանրային ծառայողը միայն կազմակերպությունում է ձեռք 
բերում կոնկրետ փորձ: Այդ փորձը ձևավորվում է ուսուցման և 
գործնական աշխատանքի շնորհիվ, այն գիտելիքների, հմտութ-
յունների և կարողությունների միասնություն է:  

Հանրային ծառայությունը, ինչպես նշում է Ա. Յ. Պանասյուկը, 
գործունեության առանձնահատուկ տեսակ է. այն սուբյեկտի մեջ 
ներառում է քաղաքացիական, սոցիալական և նեղ մասնագիտա-
կան որակների մի ողջ համակարգ [77, էջ 28]: 

Իսկ Կ. Ա. Աբուլխանովա-Սլավսկայան գտնում է, որ հանրա-
յին ծառայողի իմացական գործընթացներին հատուկ է սոցիալա-
կան մտածողությունը, որի առարկան մարդկային փոխհարաբե-
րություններն են, սոցիալական գործընթացները և հենց մարդիկ:  

Քանի որ հանրային ծառայողի կառավարչական հմտություն-
ների վերլուծության համար հիմք է հանդիսանում պաշտոնի անձ-
նագիրը, ապա հակիրճ պարզաբանենք նաև, թե ինչ է այն իրենից 
ներկայացնում: Պաշտոնի անձնագիրը նորմատիվային փաստա-
թուղթ է, որի հիման վրա աշխատակիցն իրականացնում է իր աշ-
խատանքային գործունությունը: Այն աշխատանքի արդյունավետ 
կազմակերպման մեթոդ է և մշակվում է՝ ելնելով կոնկրետ պաշտո-
նի համար նախատեսված գործառույթներից: Պաշտոնի անձնագ-
րի հիման վրա որոշվում է աշխատանքի բարդության աստիճանը, 
գնահատման ժամանակ այն ապահովում է օբյեկտիվությունը [9,  
էջ 73]: 

Բնութագրելով հանրային ծառայողին՝ հարկ է նշել, որ «Քա-
ղաքացիական ծառայության մասին» Հայաստանի Հանրապե-
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տության օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝ քաղաքացիական ծա-
ռայության պաշտոնները դասակարգվում են հետևյալ խմբերի. 

ա) քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոն-
ներ. 

բ) քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոններ. 
գ) քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոններ. 
դ) քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոններ: 
Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոնների 

խումբը դասակարգվում է 1-ին և 2-րդ ենթախմբերի, իսկ քաղա-
քացիական ծառայության գլխավոր, առաջատար և կրտսեր պաշ-
տոնների խմբերը դասակարգվում են 1-ին, 2-րդ և 3-րդ ենթա-
խմբերի: Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների խմբերում 
1-ին ենթախումբը տվյալ խմբի բարձրագույն ենթախումբն է:  

 
 

Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն 
պաշտոնների խմբի հոգեբանական բնութագիրը 

 
Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոն զբա-

ղեցնող քաղաքացիական ծառայողը կազմակերպում, ծրագրում, 
համակարգում, ղեկավարում և/կամ վերահսկում է աշխատանքնե-
րը, ունի անմիջական ղեկավար, որին ներկայացնում է հաշվե-
տվություններ: Ունի ենթակա աշխատողներ, ուստի պարտադիր 
կառավարչական հմտություն է առաջնորդումը և թիմի ստեղծումը: 
Աշխատանքային գործունեությունը պահանջում է մեծ պատաս-
խանատվություն: Որպես ղեկավար՝ ընդունում է որոշումներ, լու-
ծում է հիմնախնդիրներ և տալիս հանձնարարականներ: Բացա-
հայտում, վերլուծում և գնահատում է ռազմավարական և կազմա-
կերպական նշանակության խնդիրներ, ինչպես նաև դրանց տա-
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լիս է ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ: Բարձրա-
գույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի համար 
պարտադիր հմտություն է ռազմավարական պլանավորումը: Հա-
ղորդակցման հմտություններն անհրաժեշտ են ինչպես իր աշխա-
տակիցների հետ հարաբերվելու, այնպես էլ հանրապետությունից 
դուրս՝ միջազգային ասպարեզում բանակցություններ վարելու, սե-
միարների, խորհրդակցությունների մասնակցելու համար: Բարձ-
րագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողն ունի 
տրամաբանելու, արագ կողմնորոշվելու կարողություն, տիրապե-
տում է անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտություն-
ների և ունակությունների, ինչպես նաև իր պաշտոնի անձնագրով 
նախատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտու-
թյունների և ունակությունների: 

 
Բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական  

ծառայողների փսիխոգրաման 
 

Բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառա-
յողների փսիխոգրաման ներառում է մասնագիտական կարևոր ո-
րակները, անձնային որակները, մասնագիտական գործունեութ-
յան արդյունավետությանը խանգարող որակները:  

1. Մասնագիտական կարևոր որակներ 
 լավ զարգացած կազմակերպչական ընդունակություններ, 

որոնց հիմքում ընկած են այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են 
ուժեղ կամքը, վճռականությունը, նպատակաուղղվածութ-
յունը, համառությունը, ստեղծագործական մոտեցումը  

 ղեկավարելու ձիրք, լիդերի որակներ 
 հաղորդակցման ընդունակություններ շփվելու, բանակցե-

լու, փոխհարաբերությունները հարթելու կարողություն 
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 հեռանկարային նպատակների առաջադրում, պլանավորե-
լու կարողություն 

 ինքնակառավարման, խորհրդածելու ընդունակություն 
 լավ զարգացած վերլուծական ընդունակություններ տեղե-

կությունը մշակելու, համեմատելու, գնահատելու և յուրաց-
նելու ընդունակություն 

2. Անձնային որակներ, հետաքրքրություններ 
 առույգություն 
 հստակ, պարզ, կենդանի խոսք 
 նպատակաուղղվածություն 
 համբերատարություն 
 նրբազգացություն փոխհարաբերվելու ամենալավ ձևը 

գտնելու ընդունակություն  
 պահանջկոտություն 
 քննադատական մոտեցում 
 ճկունություն 
 ստեղծարարություն 
 սթրեսակայունություն 
 հուզական հասունություն և կայունություն, հեռատեսութ-

յուն, դիտողականություն, ներքին հանգստություն կոնֆ-
լիկտները կառավարելու համար 

 պատասխանատվություն 
3. Մասնագիտական գործունեության արդյունավետությա-

նը խանգարող որակներ  
 կազմակերպչական և հաղորդակցման ընդունակություն-

ների բացակայություն  
 անկառավարելիություն 
 հուզական անկայունություն 
 ռիգիդություն  
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 պատասխանատվությունից խուսափելու հակում  
 մասնագիտական աղավաղումներ  
 ավտորիտարություն  
 պահպանողականություն 
 
 

Քաղաքացիական ծառայության գլխավոր 
պաշտոնների խմբի հոգեբանական բնութագիրը 

 
Քաղաքացիական ծառայության գլխավոր պաշտոն զբաղեց-

նող քաղաքացիական ծառայողը կազմակերպում, ծրագրում, հա-
մակարգում, ղեկավարում և/կամ վերահսկում է աշխատանքները, 
ունի անմիջական ղեկավար, որին ներկայացնում է հաշվետվութ-
յուններ: Ունի ենթակա աշխատողներ: Աշխատանքային գործու-
նեությունը պահանջում է մեծ պատասխանատվություն: 

Որպես ղեկավար՝ ընդունում է որոշումներ, լուծում է հիմ-
նախնդիրներ և տալիս հանձնարարականներ: Բացահայտում, 
վերլուծում և գնահատում է ռազմավարական և կազմակերպական 
նշանակություն ունեցող խնդիրներ, ինչպես նաև դրանց տալիս է 
ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներ: Հաղորդակց-
ման հմտություններն անհրաժեշտ են ինչպես իր աշխատակիցնե-
րի հետ հարաբերվելու, այնպես էլ հանրապետությունից դուրս՝ մի-
ջազգային ասպարեզում բանակցություններ վարելու, սեմինարնե-
րի, խորհրդակցությունների մասնակցելու համար: Գլխավոր պաշ-
տոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողն ունի տրամաբանե-
լու, արագ կողմնորոշվելու կարողություն, տիրապետում է անհրա-
ժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակու-
թյունների, ինչպես նաև իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված 
գործառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունա-
կությունների: 
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Գլխավոր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական 
ծառայողների փսիխոգրաման 

 

1. Մասնագիտական կարևոր որակներ 
 լավ զարգացած կազմակերպչական ընդունակություններ, 

որոնց հիմքում ընկած են այնպիսի որակներ, ինչպիսիք են 
ուժեղ կամքը, վճռականությունը, նպատակաուղղվածութ-
յունը, համառությունը, ստեղծագործական մոտեցումը  

 ղեկավարելու ձիրք, լիդերի որակներ 
 հաղորդակցման ընդունակություններ շփվելու, բանակցե-

լու, փոխհարաբերությունները հարթելու կարողություն 
 ինքնակառավարման, խորհրդածելու ընդունակություն 
 լավ զարգացած վերլուծական ընդունակություններ տեղե-

կատվությունը մշակելու, համեմատելու, գնահատելու և յու-
րացնելու ընդունակություն 

2. Անձնային որակներ, հետաքրքրություններ 
 առույգություն 
 հստակ, պարզ, կենդանի խոսք 
 նպատակաուղղվածություն 
 համբերատարություն 
 նրբազգացություն փոխհարաբերվելու ամենալավ ձևը 

գտնելու ընդունակություն  
 պահանջկոտություն 
 քննադատական մոտեցում 
 ճկունություն 
 ստեղծարարություն 
 սթրեսակայունություն 
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 հուզական հասունություն և կայունություն, հեռատեսութ-
յուն, դիտողականություն, ներքին հանգստություն կոնֆ-
լիկտները կառավարելու համար 

 պատասխանատվություն 
3. Մասնագիտական գործունեության արդյունավետությա-

նը խանգարող որակներ 
 կազմակերպչական և հաղորդակցման ընդունակություն-

ների բացակայություն 
 անկառավարելիություն 
 հուզական անկայունություն 
 ռիգիդություն 
 ուրիշների վրա պատասխանատվություն դնելու հակում,  
 մասնագիտական աղավաղումներ  
 ավտորիտարություն  
 պահպանողականություն 
Ինչպես երևում է, քաղաքացիական ծառայության բարձրա-

գույն և գլխավոր պաշտոնների փսիխոգրամաները գրեթե միա-
նման են, պարզապես բարձրագույն պաշտոնի համար բնորոշ է 
պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող 
կառավարչական հմտություններում հեռանկարային նպատակնե-
րի առաջադրումը, պլանավորելու կարողությունը, ինչը չի մտնում 
գլխավոր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների 
գործառույթների մեջ:  
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Քաղաքացիական ծառայության առաջատար 
պաշտոնների խմբի հոգեբանական բնութագիրը 

 
Քաղաքացիական ծառայության առաջատար պաշտոն զբա-

ղեցնող քաղաքացիական ծառայողը աշխատանքների կազմա-
կերպման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման լիազո-
րություններ չունի. օժանդակում է իր կառուցվածքային ստորաբա-
ժանման ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծա-
ռայողների աշխատանքներին, ինչպես նաև մասնակցում է իր կա-
ռուցվածքային ստորաբաժանման աշխատանքների ծրագրմանը, 
ենթակա և հաշվետու է իր անմիջական ղեկավարին: Աշխատան-
քային գործունեությունը պահանջում է մեծ պատասխանատվութ-
յուն: Միայն մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշում-
ների ընդունմանը և հանձնարարականների կայացմանը: Մաս-
նակցում է բարդ խնդիրների բացահայտմանը, վերլուծմանն ու 
գնահատմանը, ինչպես նաև դրանց ստեղծագործական և այլընտ-
րանքային լուծումներին: Հաղորդակցման հմտություններն ան-
հրաժեշտ են ինչպես իր աշխատակիցների հետ հարաբերվելու, 
այնպես էլ Հայաստանի Հանրապետությունից դուրս՝ միջազգային 
ասպարեզում բանակցություններ վարելու, սեմիարների, խորհր-
դակցությունների մասնակցելու համար: Առաջատար պաշտոն 
զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողն ունի տրամաբանելու, ա-
րագ կողմնորոշվելու կարողություն, տիրապետում է անհրաժեշտ 
(պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ունակություն-
ների, ինչպես նաև իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գոր-
ծառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունա-
կությունների: 
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Առաջատար պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական  
ծառայողների փսիխոգրաման 

 

1. Մասնագիտական կարևոր որակներ 
 հաղորդակցման ընդունակություն շփվելու, բանակցելու, 

փոխհարաբերությունները հարթելու կարողություն 
 ինքնակառավարման, խորհրդածելու ընդունակություն 
 լավ զարգացած վերլուծական ընդունակություններ տեղե-

կությունը մշակելու, համեմատելու, գնահատելու և յուրաց-
նելու ընդունակություն 

2. Անձնային որակներ, հետաքրքրություններ 
 առույգություն 
 հստակ, պարզ, կենդանի խոսք 
 նպատակաուղղվածություն 
 համբերատարություն 
 նրբազգացություն փոխհարաբերվելու ամենալավ ձևը 

գտնելու ընդունակություն  
 պատասխանատվություն 
 քննադատական մոտեցում 
 ճկունություն 
 ստեղծարարություն 
3. Մասնագիտական գործունեության արդյունավետությա-

նը խանգարող որակներ 
 հաղորդակցման ընդունակությունների բացակայություն 
 անկառավարելիություն 
 անհամբերություն 
 ռիգիդություն 
 պահպանողականություն 
 պատասխանատվությունն ուրիշների վրա դնելու հակում 
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Ինչպես տեսնում ենք, առաջատար պաշտոն զբաղեցնող քա-
ղաքացիական ծառայողները կառավարելու, ղեկավարելու, կազ-
մակերպելու գործունեություն չեն իրականացնում, ուստի նրանց 
փսիխոգրամայում բացակայում են կառավարչական զարգացած 
ընդունակությունները:  

 
 

Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր 
պաշտոնների խմբի հոգեբանական բնութագիրը 

 
Քաղաքացիական ծառայության կրտսեր պաշտոն զբաղեց-

նող քաղաքացիական ծառայողը աշխատանքների կազմակերպ-
ման, ծրագրման, համակարգման, ղեկավարման և վերահսկման 
լիազորություններ չունի, օժանդակում է իր կառուցվածքային ստո-
րաբաժանման ավելի ցածր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիա-
կան ծառայողների աշխատանքներին, ենթակա և հաշվետու է իր 
անմիջական ղեկավարին, չունի իրեն ենթակա աշխատողներ: 
Մասնակցում է հիմնախնդիրների լուծմանը, որոշումների ընդուն-
մանը և հանձնարարականների կայացմանը: Իր անմիջական ղե-
կավարի հանձնարարությամբ է մասնակցում խնդիրների վերլուծ-
մանն ու գնահատմանը, բարդ խնդիրների բացահայտմանը, չունի 
դրանց ստեղծագործական և այլընտրանքային լուծումներին մաս-
նակցելու լիազորություններ: Իր լիազորությունների շրջանակնե-
րում հաղորդակցվում է կառուցվածքային ստորաբաժանման ներ-
սում, կարող է այլ հաստատությունների հետ շփվել իր ղեկավարի 
հանձնարարությամբ: Կրտսեր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիա-
կան ծառայողն ունի տրամաբանելու, արագ կողմնորոշվելու կա-
րողություն, տիրապետում է անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավար-
չական հմտությունների և ունակությունների, ինչպես նաև իր 
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պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից բխող 
կառավարչական հմտությունների և ունակությունների: 

 
Կրտսեր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական 

ծառայողների փսիխոգրաման 
 

1. Մասնագիտական կարևոր որակներ 
 հաղորդակցման ընդունակություններ շփվելու, բանակցե-

լու, փոխհարաբերությունները հարթելու կարողություն 
 ինքնակառավարման, խորհրդածելու ընդունակություն 
 լավ զարգացած վերլուծական ընդունակություններ տեղե-

կությունը մշակելու, համեմատելու, գնահատելու և յուրաց-
նելու ընդունակություն 

2. Անձնային որակներ, հետաքրքրություններ 
 առույգություն 
 հստակ, պարզ, կենդանի խոսք 
 նպատակաուղղվածություն 
 համբերատարություն 
 նրբազգացություն փոխհարաբերվելու ամենալավ ձևը 

գտնելու ընդունակություն  
 պատասխանատվություն 
 3. Մասնագիտական գործունեության արդյունավետութ-

յանը խանգարող որակներ 
 հաղորդակցման ընդունակությունների բացակայություն 
 անկառավարելիություն 
 անհամբերություն 
 պատասխանատվությունն ուրիշների վրա թողնելու հա-

կում: 
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Ելնելով այն հանգամանքից, որ կրտսեր պաշտոն զբաղեցնող 
քաղաքացիական ծառայողն իր գործունեության ընթացքում չի 
բացահայտում բարդ խնդիրներ, դրանց ստեղծագործական լու-
ծումներ չի տալիս, ստեղծարարությունը և ճկունությունը նրա փսի-
խոգրամայում բացակայում են:  

 

 
Պաշտոնի անձնագրով նախատեսված գործառույթներից  
բխող կառավարչական հմտություններ և ունակություններ 

 

Այսպիսով, յուրաքանչյուր քաղաքացիական ծառայող ունի 
ինչպես պարտադիր, այնպես էլ իր պաշտոնի անձնագրով նախա-
տեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտություններ 
և ունակություններ: Անդրադառնանք այդ հմտություններին՝ ըստ 
զբաղեցրած պաշտոնի:  

 

Անձնակազմի կառավարում և զարգացում (ամրագրված է 
բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի 
պաշտոնի անձնագրում)  

Անձնակազմի կառավարումը մենք քննարկում ենք նաև ռե-
սուրսների կառավարման հմտությունները վերլուծելիս՝ վերջինիս 
հետ զուգահեռներ անցկացնելով: Ուստի այստեղ ներկայացնում 
ենք նաև կառավարման ընդունակությունները: Կառավարման ըն-
դունակություններն անձի որակներ են, որոնք տրված են մարդուն 
բնությունից: Դրանք միայն գիտելիքներն ու հմտությունները չեն, 
այլև լիդեր լինելու, մարդկանց վրա ազդելու բնածին ընդունակութ-
յունն է: 

Կազմակերպչական ընդունակությունները ենթադրում են 
գործունեության նպատակի հստակ որոշում, իր և ենթակաների 
աշխատանքները պլանավորելու կարողություն, ենթակաների 
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գործունեությունը համակարգելու, պարտականությունները բաշ-
խելու ընդունակություն: Մարդկանց ղեկավարելու համար անհրա-
ժեշտ է ստեղծագործական մոտեցում, անհատականություն, իսկ 
որևէ որոշում ընդունելիս պետք է հաշվի առնել հեռանկարները: 

Ղեկավարն ազդում է իր ենթակաների վրա հնարավոր երկու 
միջոցով՝ խմբի անդամների վրա անձնական ազդեցությամբ և 
նրանցից յուրաքանչյուրի վրա խմբի ունեցած ազդեցությամբ: 
Խմբից հեռացող ղեկավարը չի կարող արդյունավետ աշխատել և 
ազդել ենթակաների վրա: 

Ղեկավարի իշխանությունը աշխատակիցների վրա ազդելու 
էական գործոն է: Սոցիալական հոգեբանության մեջ առանձնաց-
նում են իշխանության մի քանի տարատեսակ: Դրանցից են հար-
կադրման իշխանությունը, երբ մարդիկ աշխատանքը կատարում 
են՝ դեմ գնալով իրենց ցանկություններին, ազդեցության իշխա-
նությունը, երբ շփվելով ղեկավարի հետ՝ ենթակաները զգում են 
ինչպես անմիջական ղեկավարի, այնպես էլ վերին օղակի իշխա-
նության ազդեցությունը, կոմպետենցիայի իշխանությունը, երբ իր 
մասնագիտական պատրաստվածության շնորհիվ ղեկավարն ի-
րավունք ունի հանդես գալու ոչ միայն որպես փորձագետ, այլև որ-
պես բոլոր խնդիրները լուծող դատավոր: Տեղեկատվության իշ-
խանության դեպքում ղեկավարը կազմակերպում է տեղեկույթի 
հասանելիությունը իր ենթականերին՝ դրանով ազդելով աշխա-
տակիցների վրա: Դիրքի իշխանությունը ենթադրում է, որ որքան 
ղեկավարի պաշտոնը բարձր է, այնքան մեծ է նրա իշխանությունը 
աշխատակիցների վրա: Այս դեպքում մասնագիտական շփման 
գործընթացն իրականացվում է ուղղահայաց: Հեղինակության իշ-
խանության դեպքում հեղինակություն վայելող ղեկավարն իր ազ-
դեցությունն է դրսևորում առանց իշխանություն բանեցնելու. մար-
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դիկ ենթարկվում են չընդդիմանալով: Իշխանության տարատե-
սակներից է նաև խրախուսման իշխանությունը:  

Նշենք, որ տարբեր ղեկավարներ յուրովի են կիրառում իշխա-
նության վերը նկարագրված ձևերը: Արդյունավետ գործունեութ-
յուն ծավալող ղեկավարն իրականում փորձում է այնպես բանեցնել 
իր իշխանությունը, որպեսզի չխախտի աշխատակիցների հետ 
մասնագիտական հաղորդակցման կանոնները: 

 

Աշխատանքային պլանի մշակում (պարտադիր է գլխավոր 
պաշտոն զբաղեցնողների համար, առկա է բարձրագույն, առաջա-
տար, կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառա-
յողների պաշտոնների անձնագրերում) 

 Պլանավորումը կառավարման հիմնական գործառույթներից 
է, որն ապահովում է միավորող որոշումներ ընդունելու հիմքը:  
Ռ. Ջոնսոնը, Ֆ. Կոստը և Դ. Ռոզենցվայգը գտնում են, որ պլանա-
վորումը միավորող գործունեություն է՝ առավելագույն արդյունա-
վետության հասնելու համար [91]:  

Պլանը կազմված է հետևյալ բաղադրիչներից՝ ապագայի 
ծրագրեր, անհրաժեշտ գործողություններ, պլանի իրականացման 
հետ առնչություն ունեցող անձ:  

 

Մտածողության ոճ (բարձրագույն, գլխավոր, առաջատար 
պաշտոնների համար անհրաժեշտ կառավարչական հմտություն է, 
առկա է նաև կրտսեր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծա-
ռայողի պաշտոնի անձնագրում) 

Մտածողության ոճը սկսվում է ձևավորվել մանկությունից և 
զարգանում է ողջ կյանքի ընթացքում: Այն կախված չէ ինտելեկտի 
զարգացման մակարդակից: Գոյություն ունի մտածողության մի 
քանի ոճ՝ սինթետիկ, իդեալիստական, պրագմատիկ, վերլուծա-
կան, իրատեսական: 
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Սինթետիկ ոճ ունեցող անձինք որոնում են անհամատեղելին 
համատեղելիի հետ միավորելու միջոցներ: Նրանք հպարտանում 
են իրենց ստեղծարարությամբ, նորի զգացողությամբ, խոսքի, 
մտքի սրությամբ, հաճախ՝ օժտվածությամբ (որը միշտ չէ, որ ըն-
դունվում է ուրիշների կողմից):  

Իդեալիստական ոճ ունեցող անձինք հեշտ և առանց ներքին 
դիմադրության ընկալում են ամենատարբեր գաղափարները, 
սկզբունքներն ու առաջարկները:  

Պրագմատիկ ոճ ունեցողների մտածողությունը և վարքը ա-
ռավել ճկուն և հարմարվող են:  

Վերլուծական ոճ ունեցողների համար անտանելի են անորո-
շությունն ու քաոսը: Նրանց բնորոշ է տրամաբանությունը, ռացիո-
նալությունը, կարգուկանոնը և կանխատեսելիությունը: Նրանք 
շատ ջանք են գործադրում տեղեկություն հավաքելու համար: 

Իրատեսական ոճ ունեցողների համար կարևոր է փորձը: 
 

Արտակարգ իրավիճակների կառավարում (առկա է բարձ-
րագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի պաշ-
տոնի անձնագրում) 

Վերջին շրջանում «արտակարգ» հասկացությունը շատ լայնո-
րեն է կիրառվում՝ որպես հուզական սթրես ծնող պայման: Արտա-
կարգ իրավիճակում խախտվում է մարդու աշխատանքի և հանգս-
տի սովորական ռեժիմը: Դա վտանգավոր է մարդու կյանքի, ա-
ռողջության, առանձին խմբերի մարդկանց համար: Իրավիճակի 
արտակարգ լինելու չափորոշիչը միայն մարդու վրա իրավիճակի 
ուժգին ազդեցությունը չէ, կան այլ չափորոշիչներ ևս, օրինակ՝ 
մարդու գործունեության միջավայրի որակական յուրահատկութ-
յունները, ազդեցության բնույթը, խնդրի օբյեկտիվ բարդությունը: 
Կարևոր գործոն է ժամանակը, որը կարող է բավական հստակ 
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որոշել ազդեցության էքստրեմալությունը, հետևաբար՝ լարվածութ-
յան աստիճանը: Արտակարգ պայմաններում կառավարչական 
գործունեության մեջ կտրուկ մեծանում են ղեկավարի մտավոր, 
հատկապես հուզակամային ոլորտին առնչվող պահանջները: 
Բարդ, պատասխանատու և անսպասելի իրադրություններում կա-
տարվող աշխատանքը ղեկավարից պահանջում է զարգացած 
ինքնատիրապետում: Ղեկավարը պետք է չտրվի օբյեկտիվ և սուբ-
յեկտիվ ամենատարբեր սթրեսածին գործոնների ազդեցությանը, 
կարողանա կարճ ժամանակում գտնել դրանց վերացման ուղինե-
րը, ընդունել որոշումներ և վստահ, առանց երկմտելու իրականաց-
նել դրանք որոշակի համակարգի միջոցով, ինչպես նաև հետևել, 
որ դրանք պահանջվող արդյունքն ունենան: Արտակարգ պայման-
ներում մեծանում է պատասխանատվության զգացումը: Որակա-
պես պետք է փոխվի նաև ղեկավարի մտածողության բովանդա-
կությունը:  

Արտակարգ իրավիճակները կարելի է հաղթահարել մի շարք 
միջոցներով: Աշխատանքի առօրյա պայմաններն անպայման 
պետք է պարունակեն արտակարգ իրավիճակների առանձին 
տարրեր: Արտակարգ իրավիճակը, որպես կանոն, նվազեցնում է 
ղեկավարի ազդեցության արդյունավետությունը մարդկանց վրա, 
եթե ղեկավարը փորձում է ազդեցություն գործել միայն նրանց 
մտավոր որակների վրա: Հաջողության կարելի է հասնել միայն 
հուզակամային ոլորտի վրա արագ և անմիջական ազդեցության 
դեպքում: Իրական վտանգը և արտակարգ վիճակի անորոշությու-
նը կարող են առաջ բերել մարդու հոգեկան և ֆիզիկական վիճա-
կի բարձր լարվածություն: Հնարավոր է, որ մի կողմից ակտիվա-
նան բոլոր հոգևոր և ֆիզիկական ուժերը, մյուս կողմից՝ բացասա-
կան հույզերը, զգացմունքները, անվստահությունը, պասիվությու-
նը:  



 

135

Արտակարգ իրավիճակներում մեծ նշանակություն ունի գոր-
ծունեության կոլեկտիվ բնույթը: Թիմային աշխատանքի ոգին օգ-
նում է աշխատակիցներին հաղթահարելու հոգեբանական և ֆի-
զիկական ցանկացած լարվածություն, իշխում է ընդհանուր միտքը 
և թիմային կամքը: Արտակարգ իրավիճակներում անձը և կոլեկ-
տիվն իրենց առավել վառ են դրսևորում: Կարևոր նշանակություն 
են ձեռք բերում գործողության դրդապատճառները, որոնք կարող 
են ակտիվացնել կամ արգելակել սոցիալապես օգտակար գործու-
նեությունը՝ բացահայտելով անձի էությունը, նրա զգացմունքների, 
հետաքրքրությունների և համոզմունքների իրական բնույթը: Հա-
տուկ իմաստ է ձեռք բերում գործողության նպատակը: Եվ կարևոր 
է այն, որ մեծանում է անձնական օրինակի դերը: Ինչ խոսք, ար-
տակարգ իրավիճակներում մեծ նշանակություն է ձեռք բերում ղե-
կավարի խոսքը: Հատկապես կարևոր են ձայնի տեմբրը, առոգա-
նությունը: Բարդ խնդրի կատարումից հետո անհրաժեշտ է մարդ-
կանց հանգիստ տալ, փոփոխություն մտցնել նրանց աշխատան-
քում, ստուգել յուրաքանչյուրի հոգեկան վիճակը, գովել աչքի ընկ-
նողներին, շնորհակալություն հայտնել ողջ կոլեկտիվին: 

 

Բանակցություններ վարելու հմտություն (ամրագրված է 
բարձրագույն, գլխավոր, առաջատար, կրտսեր պաշտոններ զբա-
ղեցնող քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անձնագրե-
րում) 

Շուկայական հարաբերությունների պայմաններում բանակ-
ցությունները դարձել են մարդկանց կենսագործունեության կա-
րևոր ոլորտը, որն ունի իր հոգեբանական առանձնահատկություն-
ները: Բանակցությունների նպատակը բանակցող կողմերի հե-
տաքրքրությունները բավարարող համաձայնության հասնելն է [1]: 

Բանակցություններ վարելու գործընթացը կազմված է հինգ 
փուլից, որոնց խնդիրն է ձևավորել համապատասխան սկզբունք-
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ներ: Բանակցությունների սկզբնական փուլում շփումներ են հաս-
տատվում գործընկերների հետ, ստեղծվում է բարենպաստ հոգե-
բանական մթնոլորտ: Այդ փուլում առաջանում է հետաքրքրություն 
խնդրի հանդեպ, որին հաջորդում է բանակցության գործընթացը:  

Բանակցությունների գործընթացի սկզբում բարենպաստ 
մթնոլորտ ստեղծելու համար անհրաժեշտ է բաց չթողնել կարևոր 
մանրուքները, մասնավորապես անհրաժեշտ է կիրառել պարզ, 
լակոնիկ և բովանդակային ներածական խոսք, դիմել զրուցակցին 
անունով, ունենալ համապատասխան արտաքին տեսք, դրսևորել 
հարգանք գործընկերոջ անձի հանդեպ:  

Բանակցությունների երկրորդ փուլում հավաքագրվում է հա-
տուկ տեղեկատվություն, բացահայտվում են գործընկերոջ դրդա-
պատճառներն ու նպատակները, հաղորդվում է նախատեսված 
տեղեկությունը, ձևավորվում են հիմնավորումներ, վերլուծվում և ս-
տուգվում են գործընկերոջ սկզբունքները:  

Բանակցությունների երրորդ փուլում ձևավորվում է նախնա-
կան կարծիք, որոշվում է տվյալ խնդրի սկզբունքը: Այստեղ ան-
հրաժեշտության դեպքում կարելի է փորձել փոխել արդեն ձևա-
վորված կարծիքը կամ ամրապնդել այն: Այս փուլում կարելի է 
հարթել կամ մեղմացնել հակասությունները, որոնք եղել են մինչև 
բանակցությունները, քննադատորեն ստուգել հիմնական դրույթ-
ներն ու փաստերը: 

Ուշագրավ է բանակցություններ վարելու չորրորդ փուլը, երբ 
առանձնացվում են մասնակի դիտողությունները, բացատրություն-
ներ են տրվում գործընկերոջ նկատողությունների և կասկածների 
վերաբերյալ: Նշված խնդիրների լուծման համար անհրաժեշտ է 
հետևել նկատողությունների տրամաբանական կառուցվածքին: 
Դա նշանակում է տեղայնացնել յուրաքանչյուր դիտողություն, վեր-



 

137

լուծել այն, ընտրել հերքման ռազմավարությունն ու մեթոդը, օպե-
րատիվ հերքել դիտողությունները: 

Հինգերորդ փուլում ձևավորվում են հիմնական նպատակնե-
րը: Ապահովում են բարենպաստ մթնոլորտ, շահադրդում են 
գործընկերոջը՝ կատարելու նշված գործողությունը: Կազմվում է 
բանակցությունների ամփոփագիր, որը հասկանալի է բոլոր մաս-
նակիցների համար, և որտեղ հստակ ձևակերպված են հիմնական 
եզրակացությունները, ձեռք է բերվում համաձայնություն՝ ըստ բա-
նակցությունների արդյունքի: 

Եթե բանակցությունների ընթացքը դրական է, ապա վերջնա-
կան փուլում անհրաժեշտ է ամփոփել բանակցությունների գործ-
ընթացում դիտարկված հիմնական դրույթները, ինչպես նաև դրա-
կան պահերի բնութագրերը, որոնց շնորհիվ ձեռք է բերվել կողմե-
րի համաձայնությունը: Այդ ամենը թույլ կտա համոզվել, որ բա-
նակցությունների բոլոր մասնակիցները հստակ պատկերացնում 
են ապագա համաձայնության հիմնական դրույթների էությունը և 
համոզված են, որ բանակցությունների գործընթացում առաջըն-
թաց կա: Նպատակահարմար է քննարկել նոր հանդիպումների 
հեռանկարը: Բացասական ելքի դեպքում բանակցություններից 
դուրս անհրաժեշտ է պահպանել գործընկերոջ հետ անձնական 
հարաբերությունները: Անհրաժեշտ է ձեռնպահ մնալ այն հարցերի 
արդյունքները քննարկելուց, որոնք դրական լուծում չեն ստացել: 
Ցանկալի է գտնել այնպիսի թեմա, որը հետաքրքիր է յուրաքանչ-
յուր կողմի համար և կօգնի հարթելու իրավիճակն ու ստեղծելու 
ընկերական, անկաշկանդ մթնոլորտ: 

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ բանակցությունների կարևոր 
սկզբունքներից է գործընկերոջ հանդեպ բացարձակ ուշադրությու-
նը: Անհրաժեշտ է լսել զրուցակցին. դա կարևոր հոգեբանական 
հնարք է: Բանակցություններից առաջ անհրաժեշտ է ստեղծել բա-
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րենպաստ հոգեբանական մթնոլորտ, հետաքրքրել առաջարկով: 
Անհրաժեշտ է այնպես վարել խոսակցությունը, որպեսզի զրուցա-
կիցն ինքն ասի, թե ինչ կուզեր լսել: Դրա համար իրերին պետք է 
նայել նրա տեսանկյունից: Խոսքի մեջ կարելի է առանձին արտա-
հայտություններով շեշտել գործընկերոջ անձի կարևորությունը: 
Գործնական շփման ժամանակ անհրաժեշտ է առանց կաշկանդ-
վելու անունով դիմել մարդուն՝ հասկացնելով, որ իր անունը նշա-
նակություն ունի:  

Բանակցությունների գործընթացը ճիշտ կազմակերպելու հա-
մար անհրաժեշտ է պահպանել հերթականությունը, ըստ այդմ ո-
րոշել բանակցությունների պայմանները և բացահայտել գործըն-
կերոջ հույսերն ու սպասելիքները: Այդ ամենն անհրաժեշտ է ա-
պահովել բանակցությունների սկզբից, որպեսզի անկանխատեսե-
լի խնդիրներ չառաջանան: Ստեղծագործական լուծում պահանջող 
խնդիրների շուրջ բանակցություններ վարելիս հիմնական պայմա-
նը անկաշկանդ և անվտանգ մթնոլորտի ստեղծումն է: Բանակ-
ցությունը պետք է սկսել երկու կողմերի համար փոխշահավետ 
հարցերի քննարկումից, նախ քննարկել ավելի պարզ հարցեր, ա-
պա անցնել բարդ խնդիրներին: Հաջող բանակցության պայման-
ներից են հստակ խոսքն ու վստահ տոնը: Գործընկերների ոչ բո-
լոր խնդրանքները կարելի է բավարարել, բայց դրանք հասկանա-
լը կարևոր պայման է: Անհրաժեշտ է խուսափել բանակցության 
ընթացքում գործընկերներին վիրավորելուց. քննադատությունը 
պետք է լինի գործնական և ուղեկցվի կառուցողական ենթադրութ-
յուններով: Այդ դեպքում անհրաժեշտ է սկզբում նշել գործընկերոջ 
հետ համագործակցության դրական կողմերը: Բանակցություննե-
րի ընթացքում առաջացող դժվարությունների դեպքում անհրա-
ժեշտ է կենտրոնանալ ոչ թե սկզբունքների, այլ հետաքրքրություն-
ների վրա: 
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Գոյություն ունի բանակցությունների ժամանակ անհրաժեշտ 
բարենպաստ հոգեբանական մթնոլորտի պահպանման և հաջո-
ղությանը նպաստող վեց կանոն, որոնք կարևոր են երկու կողմերի 
համար: 

1. Բանականություն - անհրաժեշտ է կառավարել հույզերը, 
եթե նույնիսկ մյուս կողմին դա չի հաջողվում. չկառավարվող հույ-
զերը բացասաբար են ազդում որոշման ընդունման գործընթացի 
վրա. 

2. Ըմբռնում - անհրաժեշտ է հասկանալ գործընկերոջը. 
3. Շփում. 
4. Հավաստիություն - անհրաժեշտ է խուսափել կեղծ տեղե-

կություն տալուց. 
5. Խուսափե՛ք - խրատական տոնից. 
6. Ընդունում - փորձե՛ք ընդունել մյուս կողմին և բա՛ց եղեք, 

որպեսզի նոր բան իմանաք գործընկերոջից [90]: 
 

Ելույթներ ունենալու հմտություն (առկա է բարձրագույն, 
գլխավոր, առաջատար, կրտսեր քաղաքացիական ծառայողների 
պաշտոնների անձնագրերում) 

Հրապարակային ելույթի հոգեբանական առանձնահատկութ-
յունները՝ 

 ոչ խոսքային տարրեր, 
 ելույթի սկզբի ոչ կառուցողական ռազմավարություն, 
 ելույթ ունեցողի խոսքին առաջադրվող պահանջներ, 
 հուզական վիճակը տիրապետելու կարողություն: 
Հաջող ելույթ ունենալու կանոնները 
1. Խոսքի պատրաստում 
Նախ անհրաժեշտ է ստեղծել խոսքի կմախքը. 
 որոշել, թե որն է մարդկանց՝ ձեզ լսելու դրդապատճառը, 
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 առանձնացնել խոսքի գլխավոր միջոցները, 
 խոսքը բաժանել ենթագլուխների՝ գլխավոր ասելիքը 

մատուցելով մի քանի մասով, 
 որոշել հանգուցային բառերը, որոնք կրկնվում են մի քանի 

անգամ, 
 հստակեցնել խոսքի պլանը. այն պետք է բաղկացած լինի 

ներածությունից, հիմնական մասից և եզրակացությունից: 
Կմախքի վրա խոսքն անհրաժեշտ է կառուցել հետևյալ կերպ. 
 գտնել կյանքից, գրականությունից, պատմությունից վառ 

օրինակներ և դրանք օգտագործել ելույթի ժամանակ, 
 կազմել գծապատկերներ, գրաֆիկներ՝ տեղեկությունը տե-

սողական ճանապարհով ամրապնդելու համար, 
 որոշել ելույթի ժամանակ հարցադրումով լսարանին դիմե-

լու պահը, 
 գրել ամբողջական տեքստը՝ առանձնահատուկ ուշադրութ-

յուն դարձնելով սկզբի և ավարտի վրա: 
Ելույթի գլխավոր «հսկիչը» ժամանակն է: Ձեզ ուշադիր կլսեն 

և կընկալեն միայն որոշակի սահմանված ժամանակում: Ընկալ-
ման համար ամենաբարենպաստ արագությունը մեկ րոպեում 100 
բառն է: 

 

Ժամանակի կառավարում (առկա է բարձրագույն և գլխավոր 
պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների պաշ-
տոնների անձնագրերում) 

Հուզական լարվածությունն արգելակում է գործունեության 
արդյունավետությունը, հանգեցնում արագ հոգնածության, ուստի 
սթրեսի զոհ չդառնալու համար անհրաժեշտ է կառավարել ժամա-
նակը: Ժամանակի ճիշտ բաշխումը անձի գործունեության արդյու-
նավետության հիմնական գաղտնիքն է, հաջողության գրավակա-
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նը: Նա, ով հասել է հաջողության, շատ ժամանակ է տրամադրում 
պլանավորմանը: Ամենօրյա պլանավորումն անհրաժեշտ է. այն 
նպաստում է ժամանակի կառավարման արդյունավետության 
բարձրացմանը: Նախնական պլանավորումը լավ ցուցանիշների ե-
րաշխիք է: Միշտ պետք է պլանավորել և մտածել թղթի առջև: 
Անհրաժեշտ է պլանավորել «շատից քիչ», «կարճատև ժամանա-
կից երկարատև» սկզբունքով՝ առանձնացնելով գլխավորը: Ժա-
մանակի կառավարման հիմնական գաղտնիքը կենտրոնացումն ու 
նպատակաուղղվածությունն են: Անհրաժեշտ է կիրառել հարկա-
դրական արդյունավետության օրենքը, ըստ որի՝ երբեք ժամա-
նակն ամեն ինչի չի բավականացնի, բայց այն միշտ բավարար է 
կարևոր գործերի համար: Բոլոր գործերը կարելի է բաժանել չորս 
խմբի՝ 

1. հրատապ և կարևոր 
2. կարևոր, բայց ոչ հրատապ 
3. հրատապ, բայց ոչ կարևոր 
4. ոչ հրատապ և ոչ կարևոր [116]: 
Այսպիսի դասակարգումը կրում է ամերիկացի նախագահի ա-

նունը՝ Էյզենհաուերի մեթոդ: 
Սեփական ժամանակի ճիշտ կազմակերպման համար լավա-

գույնը քաղաքավարի «ոչ» ասելն է, աշխատանքային և հանգստի 
ժամերը ճիշտ բաշխելը: 

 
Սթրեսի կառավարում (առկա է բարձրագույն և գլխավոր 

պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների պաշ-
տոնների անձնագրերում)  

Ժամանակակից աշխարհում արագ կատարվող փոփոխութ-
յունները հանգեցնում են նրան, որ սթրեսը դառնում է մարդու 
մշտական ուղեկիցը: Ընդ որում, մարդկանց մեծամասնության 
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սթրեսի մակարդակը գերազանցում է նրանց հոգեֆիզիոլոգիա-
կան հնարավորությունները, ինչը հանգեցնում է կենսագործու-
նեության արդյունավետության նվազեցման, առողջության վատ-
թարացման: Առավել հաճախ սթրես առաջանում է նոր իրադրութ-
յունում, ռիսկի պայմաններում, որոնցից ժամանակակից ակտիվ 
մարդը խուսափել չի կարող: Սթրեսի կառավարման հիմնական 
մեթոդներն են՝ ղեկավարի քոուչինգը, կազմակերպչական վարքը, 
հակասթրեսային կորպորատիվ թրեյնինգը:  

Քոուչ-ղեկավարի դերը ղեկավարին օգնելն է, որպեսզի նա 
տեսնի անհրաժեշտ կառավարչական որոշումների դրական և բա-
ցասական կողմերը, ակտիվացնի կենսական ուժերը:  

Կազմակերպչական վարքը ղեկավարից ենթականերին փո-
խանցվող վարքի օրինակ է առավելապես անորոշ իրադրություն-
ներում, անձնային անհարմարավետության և լարվածության ժա-
մանակ: Կազմակերպչական վարքի դրական օրինակներն օգնում 
են գործընկերներին դուրս գալու սթրեսից: Անորոշությունը կառա-
վարելու մեթոդներից են ժամանակի պլանավորումը, կարիերայի 
պլանավորումը, կադրերի զարգացումը և գնահատումը: 

Կորպորատիվ թրեյնինգը ենթադրում է միայն մեկ կազմա-
կերպության աշխատակիցների համար կազմակերպված թրեյ-
նինգ: Այսպիսի թրեյնինգի կարևոր խնդիրներից մեկը աշխատա-
կիցների մասնագիտական որակների զարգացումն է, ինչպես 
նաև կոլեկտիվի միասնականության ձևավորումը [120]: 

Սթրեսի կառավարման տեսանկյունից ժամանակի կառավա-
րումը ենթադրում է խնդիրների բաժանում ըստ գերակայության, 
աշխատանքային ժամանակի պլանավորում՝ գործերի ցուցակը 
կազմելով: Սթրեսը կառավարելի է երկու մակարդակում՝ կազմա-
կերպության և առանձին անձի: 
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 Որոշումների նախապատրաստում (առկա է առաջատար 
պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնի անձ-
նագրում) 

Որոշումների նախապատրաստումը պահանջում է գործու-
նեության ընթացքում ծագող խնդրի խոր և բազմակողմանի վեր-
լուծություն, այն մշակելու համար տարբեր ուղիների որոնում: Կա-
ռավարչական որոշման պատրաստման առավել հայտնի մեթոդ-
ներից է «ուղեղային գրոհը»: Այս մեթոդը կիրառվում է խնդրի 
նշանակությունը որոշելու, բոլոր գործոնները հաշվի առնելու, թե-
րությունները շտկելու, ավանդական մեթոդներից հրաժարվելու, 
խնդրահարույց իրավիճակները կայունացնող նոր միջոցներ 
գտնելու համար: Ուղեղային գրոհը այն մասնագետների խմբի թի-
մային գործունեությունն է, ովքեր ընդունակ են համարձակ մտքեր 
առաջ քաշելու, վերլուծելու և ընտրելու դրանցից լավագույնը: Կո-
լեկտիվ թիմային որոշում մշակելու համար առավել ժողովրդավա-
րական մեթոդ է բանավեճը: Այն ենթադրում է բարդ խնդրի 
քննարկում մասնագետների լայն շրջանակի կողմից, ինչպես նաև 
պահանջում է որոշակի կազմակերպվածություն, այն է՝ որոշակի 
խնդիրների առանձնացում, համապատասխան մեթոդական 
սկզբունքների, գիտելիքների և հմտությունների կիրառում: 

 

Որոշումների ընդունում (պարտադիր է բարձրագույն պաշ-
տոնի համար և առկա է գլխավոր պաշտոն զբաղեցնող քաղաքա-
ցիական ծառայողի պաշտոնի անձնագրում) 

Որոշումների ընդունման գործառույթն առավել բնորոշ է ղե-
կավարի գործունեությանը և լայնորեն ներկայացված է կառավար-
չական գործունեության մեջ: Որոշում ընդունելու գործառույթը ղե-
կավարի գործունեության առանցքն է. սա կառավարման տեսութ-
յան մեջ աքսիոմա է: Գ. Կունցը և Օ. Դոննելը նշում են, որ ղեկա-
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վարներն իրենց գլխավոր գործը համարում են որոշում ընդունելը 
[61]: Նույնպես և հիմնական կառավարչական գործառույթների ա-
ռանցքը որոշում ընդունելու գործառույթն է: Օրինակ՝ պլանավո-
րումը դիտարկվում է որպես կազմակերպության գործելու և զար-
գանալու տարբերակների ընտրություն, իսկ նպատակադրումը՝ 
կազմակերպության կոչման, նպատակի, խնդրի ընտրություն: Ղե-
կավարի գործունեության էությունը որոշում կայացնելն է, և նա 
կառավարման համակարգում է հենց այն բանի համար, որպեսզի 
որոշումներ ընդունի և պատասխանատվություն կրի դրանց հա-
մար: Ըստ Հարիսոնի՝ որոշման իրական արժեքն ակնհայտ է 
դառնում միայն դրա իրականացումից հետո: Ռ. Կացը գտնում է, 
որ յուրաքանչյուր կառավարչական որոշում պետք «հավասարակշ-
ռի» այնքան հակասական արժեքներ, նպատակներ և չափանիշ-
ներ, որ այն յուրաքանչյուր տեսակետից լինի օպտիմալից վատ 
[91]: 

 

Կոնֆլիկտի կառավարում (առկա է բարձրագույն, գլխավոր, 
առաջատար, կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական 
ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում)  

Կոնֆլիկտների լուծման հոգեբանական ռազմավարություն-
ներն ու սկզբունքներն ուղղված են յուրաքանչյուր կառավարվող 
համակարգում առաջացող կոնֆլիկտների կառավարմանը: Ղեկա-
վարի կառավարման արվեստը և որակավորման մակարդակը 
դրսևորվում են նաև կոնֆլիկտները հարթելու գործընթացում [52]: 

Գոյություն ունի կոնֆլիկտի կառավարման երեք հիմնական 
միջոց՝ դոմինանտում, փոխզիջում, ինտեգրում: Դրանցից բացի 
հայտնի են մի քանի ձևեր ևս՝ կապիտուլյացիա, հեռացում, բա-
նակցություն, միջնորդություն, արբիտրաժ (դատական միջնոր-
դություն): 
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Կոնֆլիկտները կարող են առաջացման տարբեր պատճառ-
ներ ունենալ, օրինակ՝ ղեկավարի գործողությունների անճշտութ-
յունը, կազմակերպչական գործընթացի ձևավորման սխալները, 
պարտականությունների ոչ ճիշտ բաշխումը: Այդպիսի կոնֆլիկտ-
ները հեշտ են հարթվում ձևավորման սկզբնական փուլերում: Կան 
նաև պարտադիր կոնֆլիկտներ, որոնք կապված են զարգացման 
գործընթացների, կոնֆլիկտի մեջ գտնվողների հիմնական պա-
հանջմունքների բավարարման հետ: Դրանք դժվարությամբ են 
հարթվում, սակայն դրանց վրա կարելի է ազդել՝ կառավարելով 
ընթացքը: Կոնֆլիկտի կառավարման լավագույն տարբերակը ժա-
մանակին այն կանխարգելելն է և կոնֆլիկտածին իրավիճակների 
նվազեցումը: Կոնֆլիկտները կարելի է վերացնել՝ հեռացնելով 
կոնֆլիկտային իրավիճակ ստեղծող պատճառները: Կոնֆլիկտնե-
րի կանխարգելմանը նպաստում են անձնակազմի հոգեբանական 
դաստիարակությունը և կոնֆլիկտաբանության վերաբերյալ գիտե-
լիքների լայն տարածումը: Ուստի անհրաժեշտ է անցկացնել հա-
մապատասխան սոցիալ-հոգեբանական թրեյնինգներ, խորհրդա-
տվություն և ընթացիկ կոնֆլիկտաբանական մոնիտորինգ: Այդպի-
սի աշխատանքը նվազեցնում է կոնֆլիկտների հավանականութ-
յունը, սրությունը և մեծացնում է դրանց կառուցողական լուծման 
հնարավորությունը: Կոնֆլիկտների կանխարգելման գործընթա-
ցում անհրաժեշտ է հիշել կոնֆլիկտ ծնող տարրերի՝ բառերի և 
գործողությունների մասին, որոնցով պայմանավորված է կոնֆլիկ-
տի առաջնային ազդակը: 

Կոնֆլիկտների կառավարման գործընթացում արդյունավետ 
միջոց են բանակցությունը և գործնական զրույցը: Կոնֆլիկտի լուծ-
ման կարևոր սկզբունքը պետք է լինի անձնային զարգացումը [2]:  
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Խնդիրների լուծում (առկա է բարձրագույն (պարտադիր), 
գլխավոր, առաջատար, կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղա-
քացիական ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում) 

Խնդրի բաղկացուցիչ մասերն են՝ պահանջը (նպատակ), 
պայմանը (հայտնի) և որոնվողը (անհայտ), որը ձևակերպվում է 
հարցի մեջ: Խնդրի լուծումը հոգեբանության մեջ կիրառվում է ե-
րեք տարբեր իմաստներով՝ որպես պլան միջոց, մեթոդ, որպես 
գործընթաց և որպես արդյունք: 

Վ. Ռոզանովայի «Կառավարման հոգեբանություն» գրքում 
բերվում են Ֆ. Պեյնի և Անդերսոնի կողմից առանձնացված մտա-
ծողության առավել բնորոշ ոճեր՝ ըստ խնդրի լուծման բնույթի: 
Դրանք են՝ համակարգային, զգայական, ռեցեպտիվ և պերցեպ-
տիվ ոճերը: Համակարգային ոճի դեպքում շեշտը դրվում է խնդրի 
լուծման մեթոդը որոշելու վրա՝ փորձելով խնդիրը բաժանել առան-
ձին մասերի: Զգայական ոճի դեպքում անձը ձգտում է կիրառել 
խնդրի լուծման տարբեր մեթոդներ: Ռեցեպտիվ ոճն ընտրելիս ու-
շադրությունը կենտրոնացվում է խնդրի առանձին տարրերի վրա: 
Պերցեպտիվ ոճի դեպքում անձը ձգտում է հաստատել հարաբե-
րություններ խնդրի տարբեր մասերի միջև [91]: 

Գոյություն ունեն կառավարման խնդիրների գնահատման բո-
վանդակային և գործառութային չափանիշներ: Ըստ բովանդակա-
յին չափանիշի՝ կառավարչական բոլոր խնդիրները կարող են լի-
նել էական և ոչ էական: Կառավարման խնդիրները լինում են լուծ-
վող և չլուծվող: Կան նաև խնդիրներ, որոնք մտնում են կամ չեն 
մտնում ղեկավարի իրավասության մեջ: Ըստ գործառնական 
ծախսերի չափանիշի՝ առկա են հեշտ և դժվար լուծվող խնդիրներ: 
Ըստ էության՝ խնդիրներն են որոշում կառավարչական գործու-
նեության իրական ծավալը: 
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Շահադրդում (առկա է բարձրագույն, գլխավոր պաշտոններ 
զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների պաշտոնների անձ-
նագրերում) 

Այսօր անձնակազմի մոտիվացիան առանցքային տեղ է 
զբաղեցնում կազմակերպության անձնակազմի կառավարման 
գործընթացում, քանի որ հենց դա է աշխատակիցների վարքի 
պատճառը: Աշխատակիցների շահադրդվածությունից է կախված 
ձեռք բերվող անհրաժեշտ արդյունքը, որն էլ իր հերթին կազմա-
կերպության արդյունավետ աշխատանքի հիմքն է: Կազմակեր-
պության առջև դրված բոլոր խնդիրները լուծելու համար բավա-
րար չէ միայն որակյալ մասնագետներ ընդգրկելը և նրանց փո-
խազդեցության արդյունավետ կառուցվածք մշակելը: Արդյունա-
վետ գործունեություն հնարավոր է միայն աշխատակիցների հա-
մապատասխան դրդապատճառի առկայության պարագայում: 
Ահա թե ինչու ժամանակակից կառավարման հիմքը կազմում է 
անձնակազմի աշխատանքային դրդապատճառի ոչ միայն կառա-
վարչական, այլև հոգեբանական ասպեկտի ուսումնասիրումը: Հո-
գեբանության մեջ աշխատանքի դրդապատճառը մարդու գործու-
նեության հետ կապված մղող ուժերի ամբողջությունն է (պահանջ-
մունքներ, հետաքրքրություններ, մղումներ):  

Անձնակազմի դրդապատճառի վրա ազդում են մի շարք գոր-
ծոններ, որոնց վերաբերյալ հետազոտողները տարբեր տեսակետ-
ներ են առաջ քաշել: Այսպես՝ Է. Ա. Ուտկինը, Ա. Ի. Կոչետկովան 
առանձնացնում են աջակցող և շահադրդող գործոնները: Աջակ-
ցող գործոններն են՝ փողը, պայմանները, աշխատանքային գոր-
ծիքները, անվտանգությունը, հուսալիությունը: Շահադրդող գոր-
ծոններն են՝ ընդունված լինելը, մասնագիտական աճը, ձեռքբերու-
մը, պատասխանատվությունը և պարտականությունը [102]:  
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Եթե նշված գործոնները բացակայում են, ապա աշխատանքը 
դառնում է անտանելի: Եթե առկա են միայն աջակցող գործոննե-
րը, ապա մեծ չէ աշխատանքից անբավարարվածությունը: Եթե 
միայն շահադրդող գործոններն են առկա, ապա աշխատակիցը, 
որքան էլ սիրում է աշխատանքը, չի կարող դրանով զբաղվել: 
Միայն գործոնների երկու խմբի միաժամանակյա առկայության 
դեպքում է աշխատանքն առավելագույն բավարարվածություն ա-
ռաջացնում: Բացի այդ, այս հեղինակներն առանձնացնում են 
նաև ապամոտիվացնող գործոններ՝ ղեկավարների խոսքի բարձր 
տոնը և կոպտությունը, քաոսը, երբ բացակայում են պատասխա-
նատվությունն ու պարտավորվածությունը: Նրանք կարծում են, որ 
աշխատակիցների հանդեպ յուրաքանչյուր գործողություն կարող է 
լինել ինչպես մոտիվացնող, այնպես էլ ապամոտիվացնող: 

Ե. Պ. Իլյինն առանձնացնում է հոգեբանական այնպիսի գոր-
ծոններ, որոնք մասնակցում են կոնկրետ շահադրդման գործըն-
թացին, և դրանք անվանում է մոտիվատորներ (մոտիվացիոն դե-
տերմինանտներ)՝ նշելով, որ դրանք հիմնավորում են ընդունվող 
որոշումը: Ե. Իլյինի կողմից առանձնացված մոտիվատորներն են՝ 
 բարոյական հսկողությունը 
 նախընտրությունները (հետաքրքրությունները, հակումնե-

րը) 
 արտաքին իրադրությունը 
 սեփական հնարավորությունները 
 ինքնազգացողությունը տվյալ պահին 
 նպատակի ձեռքբերման պայմանները 
 գործողության հետևանքները [57, էջ 86]:  
Շահադրդման գործընթացում շատ մոտիվատորներ մնում են 

միայն «հասկանալի», իսկ «իրական գործողներ» են դառնում այն-
պիսիները, որոնք մարդու համար առավել մեծ նշանակություն են 



 

149

ձեռք բերում և նրա մեջ մղում առաջացնում: Աշխատանքային մի-
ջավայրում անհրաժեշտ է կիրառել աշխատակիցներին շահագրգ-
ռելու հնարքներ, օրինակ՝ խրախուսել ենթակաների ստեղծարա-
րությունը, մշտապես խրախուսել նրանց լավ աշխատանքի հա-
մար, օգնել աշխատանքում, չխուսափել որոշում ընդունելուց և չհե-
տաձգել այն, ժամանակին և բարեխղճորեն տեղեկացնել աշխա-
տակիցներին իրենց ձեռքբերումների մասին, ճիշտ գնահատել 
խնդրի լուծման հնարավոր ժամկետները: 

 

Նպատակների սահմանում (առկա է բարձրագույն, առա-
ջատար, կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական 
ծառայողների պաշտոնների անձնագրերում, պարտադիր 
հմտություն է գլխավոր պաշտոնի համար) 

Նպատակադրումը բնորոշ է կառավարչական գործունեութ-
յան բոլոր փուլերին՝ տեղեկատվական, կազմակերպչական, կար-
գավորող, համակարգող, հսկող: Այն իրականացվում է սոցիալա-
կան կառավարման բոլոր ոլորտներում և կառավարման հիմնա-
կան սկզբունքի՝ համակարգային մոտեցման հիմքն է: 

Հարկ է նշել, որ սոցիալական կառավարման տեսության մեջ, 
ինչպես և գործնականում գլխավոր և այլ մակարդակների նպա-
տակների համաձայնեցման հարցը շատ քիչ է ուսումնասիրված: 
Նպատակը երբեմն շփոթում են դրա ձեռքբերման միջոցների 
հետ: Գլխավոր նպատակը սովորաբար ռազմավարական է: Նպա-
տակները լինում են գլխավոր, երկրորդ, երրորդ մակարդակի են-
թանպատակներ, կառավարման առանձին կառույցների նպա-
տակներ: Նպատակադրման գործընթացում տեղի է ունենում 
նպատակների բաժանում, ինչը դրանք գլխավորի շուրջ հավաքե-
լու անհրաժեշտություն է ստեղծում, հակառակ պարագայում ան-
կառավարելիությունը կարող է մեծանալ: Արևմտյան և խորհրդա-
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յին գիտության մեջ գոյություն ունեն մի քանի գիտական և կառա-
վարչական դպրոցներ, որոնք մշակում են նպատակադրման տեխ-
նոլոգիաները, դրանց բաշխումը ըստ կառավարման մակարդակի 
և կառուցվածքային ստորաբաժանումների, առաջադրում են նպա-
տակներ և դրանք հավաքագրում գլխավոր նպատակի շուրջ: 
Դրանց թվին են պատկանում ֆիննական «ըստ արդյունքի» դպրո-
ցը, Գ. Պ. Շադրովիցկու դպրոցը, կառավարման խորհրդատունե-
րի դպրոցը, որը ղեկավարում է պրոֆեսոր Պրիգոժինը [31]: 

Նպատակները սահմանելիս կարևոր է հստակ որոշել, թե 
ինչպիսի արդյունք է սպասվում, ինչ միջոցներով կարելի է ստա-
նալ այդ արդյունքը, որոշել նպատակների ձեռքբերման ժամկետ-
ները: Ընդ որում, ավելի կարևոր է որոշել, թե «ինչ» և «երբ» ձեռք 
բերել, քան՝ «ինչու» և «ինչպես»: 

Նպատակները պետք բավարարեն հստակության, իրակա-
նության, կարգավորման պահանջները: Հստակությունը նշանա-
կում է, որ նպատակը պետք է պարունակի շոշափելի արդյունք-
ներ: Նպատակի իրականության պահանջը նրա հասանելի լինելն 
է: Եթե հստակության և իրականության պահանջներն ապահով-
ված են, ապա նպատակի ձեռքբերումը լիովին կառավարելի է:  

Նպատակադրումը բարդ գործընթաց է, որը ներառում է ոչ 
միայն նպատակների ձևակերպում, այլև դրանց ստուգում, շտկում, 
համաձայնեցում, կանխատեսում: Նպատակադրման վերջնական 
օղակը գործունեության ծրագրավորումն է՝ բուն նպատակին հաս-
նելու համար: Ձևակերպված նպատակները կարող են անընդունե-
լի լինել, ուստի անհրաժեշտ է կանխատեսել դրանց ձեռքբերումը: 
Միայն ստուգումից, մշակումից, համաձայնեցումից հետո նպա-
տակները կարող են տեղափոխվել ծրագրավորման փուլ: Ներ-
կայումս նպատակների համաձայնեցման և շտկման համար կի-
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րառվում են հատուկ մեթոդներ՝ ինտերակտիվ (երկխոսական) հա-
մակարգեր: 

 

Հաղորդակցում (առկա է բարձրագույն, գլխավոր, առաջա-
տար, կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառա-
յողների պաշտոնների անձնագրերում) 

Ըստ էության՝ հաղորդակցումը անհատի և հասարակական 
կյանքի պայման է: Հաղորդակցման գործընթացում ձևավորվում է 
անձի ներքին «ես»-ը և որոշակի պատկերացում աշխարհի մասին: 
Շփումը միշտ անձի երկխոսությունն է մեկ այլ մարդու կամ ինքն 
իր հետ: Երկխոսությունը կարող է իրականացվել երկու տարբեր 
մակարդակներում՝ արտաքին և ներքին՝ մարդու ներաշխարհում: 
Հաղորդակցման այդ երկու համակարգերը սերտորեն կապված 
են և լրացնում են միմյանց: Մարդկանց հաղորդակցման մակար-
դակը գնահատում են տարբեր չափանիշներով: Դրանցից մեկը 
հաղորդակցման արդյունավետությունն է: Ե. Մելիբուրդը մեկնա-
բանում է այն հետևյալ կերպ. հաղորդակցման արդյունավետութ-
յունը տեղեկությունը մեկ այլ մարդու հաղորդելն է այնպես, որ հա-
մընկնի նրա հասկանալու տրամադրվածության հետ [90, էջ 176]: 
Արդյունավետ հաղորդակցումը մեծացնում է գործընկերների միջև 
փոխըմբռնումը, եթե այն առավելագույնս զերծ է աղճատումներից: 
Հաղորդակցումը բարդ և ոչ միանշանակ գործընթաց է: Հաղոր-
դակցման ձախողման հիմնական պատճառը գործընկերների 
միջև փոխադարձ վստահության բացակայությունն է: Փոխըմբռն-
մանը նպաստող գործոններից է վստահության մակարդակը, որը 
կարող է բարձրանալ, եթե բացահայտ ներկայացվում են մտադ-
րությունները, բարեհաճ վերաբերմունք է ցուցաբերվում շփման 
ժամանակ, ինչպես նաև քննարկվող հարցի շուրջ կոմպետեն-
տություն է դրսևորվում: Մտքերը համոզիչ ներկայացնելու կարո-
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ղությունը նույնպես նպաստում է փոխըմբռնմանը: Եթե խոսողը 
թաքցնում է իր իսկական մտադրությունները, նա կիրառում է 
տարբեր շեղող հնարքներ: Հաղորդակցման հուսալիությունը զրու-
ցակցին վստահելու, նրա խոսքերին հավատալու պատրաստակա-
մությունն է: 

Շփման արդյունավետությունը մեծանում է, եթե մտքերը ձևա-
կերպվում են հստակ և հասկանալի, և եթե անձը պատասխա-
նատվություն է կրում իր ասածների համար: 

Անհրաժեշտ է առանձնացնել հաղորդակցման մեկ այլ չափա-
նիշ ևս՝ սեփական հույզերը դրսևորելու պահանջմունքը բավարա-
րելը: Անձի ներքին հուզական վիճակի դրսևորումը կախված է ոչ 
միայն նրանից, թե նա ինչ է զգում, այլև նրանից, թե ինչ միջոցնե-
րով է արտահայտում այդ զգացմունքները: Հաղորդակցվելով՝ 
մարդիկ մշտապես տարբեր հույզեր են ապրում: Ընդ որում, հույ-
զերի դրսևորման և փոխանցման միջոցը միջանձնային հարաբե-
րությունները լավացնելու կարևոր գործոն է: Եթե մարդկանց միջև 
հաղորդակցման գործընթացում առաջանում են խնդիրներ, դրա 
պատճառը ոչ թե մարդկանց այս կամ այն զգացմունքներն են, այլ 
այն, որ ավելի հաճախ չեն կարողանում ճիշտ արտահայտել ի-
րենց զգացմունքները: Հաղորդակցման գործընթացում, անկախ 
ղեկավար և ենթակա լինելուց, կարևոր նշանակություն ունի 
դիմացինին ընկալելն ու ճանաչելը: Դրա հիմքում ընկած է մարդ-
կանց ակտիվությունը միջանձնային հարաբերություններում: Կա-
ռավարման պրակտիկայում, ինչպես և առօրյա կյանքում հաճախ 
են մանիպուլյատորներ հանդիպում (ըստ Շոստրոմի) [90]:  

Հաղորդակցման մեջ կարևոր նշանակություն ունի հետա-
դարձ կապը, որի նպատակը ուրիշներին օգնելն է, նրանց արարք-
ները գնահատելը, և այն, թե ինչպես է այդ գնահատականն ազ-
դում մեր վարքի վրա: Սահմանված են հետադարձ կապի արդյու-
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նավետությունը բարձրացնելու կանոններ, որոնք պետք է իմանա 
յուրաքանչյուր ղեկավար: Հաղորդակցման գործնական և մասնա-
գիտական հմտությունները ղեկավարի արդյունավետ գործու-
նեության հիմքն են: Ղեկավարի մասնագիտական հաղորդակց-
ման հաջողությունը պայմանավորված է ոչ միայն ղեկավարի դիր-
քորոշումներով և արժեքներով, ենթակաների հետ փոխհարաբե-
րությունների բնույթով, այլև գործընկերների անձնային որակնե-
րով:  

Ղեկավարի հաղորդակցման մշակույթը 
 Փորձը ցույց է տալիս, որ արդյունավետ հաղորդակցվել կա-

րող են ոչ բոլորը, ավելին՝ ոչ բոլոր ղեկավարները: Ղեկավարը 
պետք է տիրապետի հաղորդակցման հիմնական՝  տեղեկատվա-
կան, ճանաչողական, կառավարվող, զարգացող, հուզական գոր-
ծառույթների: 

Ղեկավարը կիրառում է հաղորդակցման վերբալ և ոչ վերբալ 
միջոցներ: Նրա բարձր զարգացած խոսքի մշակույթը ոչ միայն 
ընդհանուր ինտելեկտուալ մշակույթի ցուցանիշ է, այլև իր հեղի-
նակության պահպանման միջոց: Շատ կարևոր է նաև ոչ վերբալ 
հաղորդակցումը՝ առոգանությունն ու դիմախաղը, որոնք էապես 
նպաստում են տեղեկության փոխանցմանը: Խոսքային շփման 
մեջ կարևոր է ոչ միայն տեքստի իմաստը, այլև ենթատեքստը: Օ-
րինակ՝ միևնույն բառը կարելի է ասել սիրալիր, հարգալից, ինչ-
պես նաև՝ չար ու զայրացած: Զգայուն մարդկանց համար հաճախ 
կարևոր է ոչ թե այն, թե ինչ են ասում, այլ թե ինչպես են ասում: 
Ղեկավարները ոչ միշտ են դա հաշվի առնում՝ համարելով, որ 
մարդն անտեղի է վիրավորվել սովորական բառերից: Բայց վիրա-
վորել կարելի է առանց բառերի, ոչ թե տեքստով, այլ ենթատեքս-
տով: Ղեկավարի հաղորդակցման բարձր մշակույթը ճիշտ հաս-
կացված լինելու նախապայման է: 
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Առաջնորդում (լիդերություն) (պարտադիր կառավարչական 
հմտություն է բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական 
ծառայողի համար): 

Լիդերությունը գործընթաց է, որի միջոցով անհատն ազդում է 
ուրիշների վարքի վրա և կազմավորում է նրանց գործունեությունը՝ 
խմբի կամ կազմակերպության առջև դրված խնդիրներին համա-
պատասխան [36, էջ 149]: Սահմանումից բխում է, որ լիդերութ-
յունն ամենից առաջ գործընթաց է, որտեղ լիդերը համակարգում է 
գործունեությունը և նույնիսկ փոխում ենթակաների հայացքները: 
Իսկ դա նշանակում է, որ մարդիկ ենթարկվում են լիդերին ոչ 
միայն պատժվելու վախից, այլև նրա հեղինակության, փորձի և 
այլ որակների համար, որոնք նրան առանձնացնում են բիրտ ուժի 
վրա հենվող դիկտատորից: Լիդերները նաև միտված են ենթա-
կաների այնպիսի վարքը կառավարելուն, որն անմիջականորեն 
կապված է կազմակերպչական կամ խմբային նպատակներ ձեռք 
բերելու հետ: Լիդերների վրա ազդում են նաև ենթակաները [36, 
էջ 150]: 

Լիդերի գործունեության արդյունավետության վրա ազդում են 
ինտելեկտի և գիտելիքների բարձր մակարդակը, ազնվությունը, 
նախաձեռնողականությունը, ինքնավստահությունը, կազմակերպ-
վածությունը, համառությունը, որոշակի սոցիալ-տնտեսական 
կարգավիճակը, հուսալիությունը, պատասխանատվությունը, սո-
ցիալական ակտիվությունը: Լիդերի կարևոր որակներից է շփվելու 
ունակությունը, որը ենթադրում է բոլոր դեպքերում լավ հարաբե-
րություններ հաստատելու, խմբի հետ անհրաժեշտ փոխհարաբե-
րություններ ստեղծելու ընդունակություն: 

Լև Գումիլյովը լիդերի հիմնական բնութագիր համարում էր 
կայունությունը: Պասսիոնար անձանց մոտ շրջապատող միջա-
վայրը փոխելու ձգտումն ավելին է, քան ինքնապահպանման 
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բնազդը: Թեև նրանք հասարակության քիչ տոկոսն են կազմում, 
սակայն հայտնվում են հասարակության բոլոր ոլորտներում [100, 
էջ 262]: 

Լիդերներին առավել բնորոշ մտածողության գծերն են ճկու-
նությունը, դոգմատիզմը, արդյունավետությունը, մտածողության 
արագությունն ու վերլուծելու ունակությունը: 

Առարկություն չընդունող (դոգմատիկ) լիդերի համար շատ 
կարևոր են ավանդույթները, օրենքները, նոր տեղեկություն 
ստանալու և որոշում կայացնելու սկզբունքները: Ճկուն մտածո-
ղության շնորհիվ լիդերը հեշտությամբ է հարմարվում փոփոխվող 
իրավիճակներին: Մտածողության արդյունավետությունը լիդերի՝ 
նորարարական մտքեր ծնելու ընդունակությունն է: Միշտ պետք է 
հիշել, որ լիդերությունն առաջին հերթին ուսուցչի և աշակերտի 
հարաբերություն է: Լիդերը գիտելիքներ, բարոյական արժեքներ է 
հաղորդում իր շրջապատին: Նրա անձնային որակներն արժանի 
են և՛ հարգանքի, և՛ ընդօրինակման: Լիդերի գործունեության հա-
ջողությունն ու անհաջողությունը պայմանավորված են նրա բարո-
յական կերպարով: 

Հետազոտությունները ցույց են տվել, որ խարիզմատիկ լի-
դերն օժտված է հատուկ որակներով: Դրանք են. 

1. Ինքնավստահություն, համոզելու ձիրք. խարիզմատիկ լի-
դերը հավատում է իր ուժերին և վստահ է, որ իր դատողություննե-
րը ճիշտ են: 

2. Հեռանկարները տեսնելու կարողություն. խարիզմատիկ լի-
դերը պետք է վստահի սեփական կանխատեսումներին և ինքը 
ռիսկի դիմի կամ ինչ-որ բան զոհաբերի:  

3. Էքստրաօրդինար վարք. խարիզմատիկ լիդերը հաճախ 
անկանխատեսելի է. նրա աշխատանքի անսովոր մեթոդներն 
արդյունավետ են և հիացմունք են առաջացնում:  
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4. Վերափոխումների ձգտում. խարիզմատիկ լիդերը ցույց է 
տալիս քաոսից և անորոշությունից դուրս գալու ուղին:  

5. Քաղաքական հոտառություն. խարիզմատիկ լիդերը լավ է 
պատկերացնում իր առջև դրված սահմանափակումները և այն ռե-
սուրսները, որոնք անհրաժեշտ են իրադրությունը փոխելու համար 
[36, էջ 161]: 

Սթրեսակայունությունը լիդերի բնութագրի անբաժան մասն է, 
քանի որ լիդերությունը ենթադրում է ավելի մեծ հոգեբանական 
լարվածություն: 

 

Ղեկավարման ոճեր (առկա է գլխավոր պաշտոն զբաղեցնող 
քաղաքացիական ծառայողի պաշտոնի անձնագրում) 

Կ. Լևինն առանձնացրել է ղեկավարման երեք ոճ՝ ավտորի-
տար, ժողովրդավարական և լիբերալ:  

Ավտորիտար ոճի դեպքում իշխանությունը կենտրոնացվում է 
մեկի ձեռքում. ղեկավարն ինքն է ընդունում որոշումներ և կամքի 
ուժով կյանքի կոչում դրանք: Նա ողջ իշխանությունը պահում է իր 
ձեռքում, պահանջում է կարգապահություն և իդեալական կարգու-
կանոն: Այսպիսի ղեկավարը ցանկալի է բարձր պատասխանատ-
վություն պահանջող գործունեության համար՝ կապված արտա-
կարգ պայմաններում բարդ խնդիրների լուծման հետ, ինչպես 
նաև այն պաշտոններում, որտեղ անհրաժեշտ է արագ որոշումներ 
ընդունել, դրսևորել կամք և վճռականություն, պատասխանատ-
վություն ստանձնել ընդունած որոշումների հետևանքների համար: 
Ղեկավարման ավտորիտար ոճին հավակնում են խոլերիկ խառն-
վածքով մարդիկ, չնայած բացառման կարգով այդ ոճը կարող են 
յուրացնել սանգվինիկները և ֆլեգմատիկները: Արևմտյան աղբ-
յուրները նշում են, որ ղեկավարների մեծամասնությունը ձեռնար-
կություններում գերադասում է կիրառել մարդկանց ղեկավարելու 
բռնի մեթոդները [65]: 
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Ժողովրդավարական ոճը կառուցվում է երկակի հիմքի վրա՝ 
գործնական և անձնային հեղինակության: Ժողովրդավար ղեկա-
վարն ընդունում է իր օգնականների ակտիվ մասնակցությունը 
որոշումների կայացման գործում, սակայն վերջնական ընտրութ-
յան իրավունքն իրենն է: Նա գործում է կարծիքների ազատության 
սկզբունքով՝ վերևից ներքև, ներքևից վերև, շփվում է գործընկեր-
ների հետ, համբերատար է, լավատես: Այդպիսի ոճը լավագույնն է 
արտադրության որոշ տեսակներում, կրթական հաստատություն-
ների ղեկավարների համար: Այս ոճին հիմնականում կարող են 
հավակնել սանգվինիկ, ավելի քիչ՝ խոլերիկ խառնվածք ունեցող-
ները:  

Ղեկավարման լիբերալ ոճը գերադասող ղեկավարը ամբողջո-
վին վստահում է աշխատակիցներին: Այն արդյունավետ չէ բարդ և 
արտակարգ իրավիճակներում: Այսպիսի ոճին հավակնում են մե-
լանխոլիկները, ինչպես նաև ֆլեգմատիկները, մասամբ՝ սանգվի-
նիկները:  

Կառավարման ոճը ոչ միայն ղեկավարի կողմից ընտրված ո-
րոշակի մեթոդների ամբողջությունն է, այլև նրա անհատակա-
նության ազդեցությունը: Այդ պատճառով ղեկավարման ոճը միշտ 
սուբյեկտիվ է, չնայած օբյեկտիվորեն դրսևորվում է գործունեութ-
յան որոշակի ձևերում: Մեթոդը և ոճը կարելի է համեմատել նո-
տաների և երաժշտության կատարման ոճի հետ. նոտաներն ընդ-
հանուր են բոլորի համար, բայց յուրաքանչյուր կատարող յուրովի 
է մեկնաբանում ստեղծագործությունը [26, էջ 196]: 

 

Միջանձնային հարաբերություններ (պարտադիր է բարձրա-
գույն, գլխավոր, առաջատար, կրտսեր պաշտոններ զբաղեցնող 
քաղաքացիական ծառայողների համար) 

Միջանձնային հարաբերությունները մարդկանց փոխկապ-
վածությունն ու փոխազդեցությունն են: Միջանձնային փոխազդե-
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ցությունները պայմանավորված են շփման մեջ գտնվող անձանց 
սոցիալական դիրքով: Մարդկանց մեծամասնությունը իրեն 
դրսևորում է իր վարքային դիրքորոշումներին համապատասխան: 
Նախապես պլանավորելով շփման որոշակի արդյունքը՝ նրանք 
դրան ձգտում են իրենց վարքով: Շփման գործընթացում ճանաչե-
լով մարդուն՝ անհատը որոշում է իր վարքի հնարավոր ռազմավա-
րությունը և այն կառուցելիս մտահոգվում է, թե ինչպես այդ ռազ-
մավարությունը կգնահատվի գործընկերոջ կողմից: Այսինքն՝ ի 
հայտ է գալիս «սոցիալական ռեֆլեքսիա» երևույթը: Մարդիկ հոգ 
են տանում այն մասին, որ իրենց կերպարն արժանի տեղ զբա-
ղեցնի այն մարդու ներաշխարհում, ում հետ ակտիվ փոխազդե-
ցության մեջ են: Արդյունավետ շփումը ոչ թե սցենարով շփում է, 
այլ մարդկանց միջև հուզականորեն և սոցիալականորեն նշանա-
կալի ստեղծագործական փոխազդեցություն: Ոչ բոլորն են ունակ 
շփման մեջ կիրառելու ողջ ներուժը, երբեմն դրսևորվում է միայն 
անձի մակերեսային հատկանիշները: Մարդկանց շփումները եր-
բեմն մակերեսային են, նրանց մեծամասնությունը գերադասում է 
հեռահար փոխհարաբերություններ: 

Սոցիալական դերով նախատեսված պայմանական հարաբե-
րություններից զատ՝ գոյություն ունի միջանձնային հարաբերութ-
յունների համակարգ, որի բնույթը յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպ-
քում կախված է փոխազդեցության մեջ գտնվող անհատների անձ-
նային գծերից: Ս. Լ. Բրատչենկոն առանձնացնում է հաղորդակց-
ման վեց ուղղվածություն, որոնք կարող են որոշել կառավարչա-
կան գործունեության մեջ միջանձնային հարաբերությունների ոճը 
[117]: Այդ ուղղվածություններից մեկը հավասար շփում հաստա-
տելն է, որը հիմնված է փոխադարձ հարգանքի և վստահության, 
հաղորդակցման, համագործակցության, ինքնարտահայտման, 
զարգացման, համագործակցության ձգտելու վրա: Մյուս ուղղվա-
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ծությունը շփման մեջ գերազանցությունն է, երբ ճնշվում է զրու-
ցակցի անձը, դրսևորվում է իրեն ենթարկելու ձգտում, հաղորդակ-
ցական ագրեսիա, կոգնիտիվ էգոցենտրիզմ, հաղորդակցական 
ռիգիդություն: Ուշագրավ է նաև այն ուղղվածությունը, երբ շփում 
են հաստատում իրենց շահի, նպատակների համար. անձը 
ձգտում է հասկանալ զրուցակցին, որպեսզի ստանա անհրաժեշտ 
տեղեկություն: Հաղորդակցման ուղղվածություն է նաև ուշադրութ-
յունը զրուցակցի պահանջմունքների, նպատակների վրա ինքնա-
կամ կենտրոնացնելը, ի շահ զրուցակցի հավասարությունից հրա-
ժարվելը, ինչպես նաև հաղորդակցումը որպես այդպիսին մերժե-
լը՝ շեշտը դնելով միայն գործնական հարցերի քննարկման վրա: 

  

Թիմային աշխատանք (պարտադիր կառավարչական հմ-
տություն է բարձրագույն, գլխավոր, առաջատար, կրտսեր պաշ-
տոններ զբաղեցնողների համար): 

Թիմային աշխատանքը ենթադրում է ընդհանուր ջանքերով 
որոշակի խնդիրների լուծում: Թիմ ստեղծելու նախնական փուլում 
անհրաժեշտ է ունենալ ուղենիշ, գործողությունների ցանկ: Եթե 
դա ժամանակին չի արվում, ապա թիմի մոտ աշխատելու ցան-
կությունը մարում է, ահա թե ինչու անհրաժեշտ է հենց սկզբից լու-
ծել թիմ ստեղծելու խնդիրը, որոշել գործունեության նպատակնե-
րը, ապա միավորել թիմը և աշխատանքը բաշխել թիմի ան-
դամների միջև: Եթե ղեկավարը ժամանակին դա չանի, ապա աշ-
խատանքի արդյունքը ուշ կստանա: Այդպիսի միավորման մեջ յու-
րաքանչյուրը պետք է ունենա իր դերն ու նշանակությունը: Աշխա-
տանքային պլանը պետք է քննարկել ողջ թիմով. երկխոսության 
ընթացքում ձեռք է բերվում համաձայնեցում և տեղի է ունենում 
պարտականությունների բաշխում: Թիմային աշխատանքի հա-
ջորդ կարևոր պայմանը մասնակիցներին ժամանակին տեղեկութ-
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յուն տրամադրելն է: Անհրաժեշտ է ստեղծել ազատ շփում ինչպես 
խմբի ներսում, այնպես էլ արտաքին աշխարհի հետ: Թիմում ան-
հրաժեշտ է հաշվի առնել ոչ միայն մասնագիտական, այլև անձ-
նային հետաքրքրությունները: Եթե թիմում մասնագիտական հե-
տաքրքրությունները համընկնում են, իսկ անձնային հետաքրք-
րությունները լիովին տարբեր են, ապա վաղ թե ուշ կարող է առա-
ջանալ կոնֆլիկտային իրավիճակ: Այդպիսի խախտումները հաղ-
թահարելի են, դրանք կարելի է կառավարել, եթե ղեկավարն ան-
հրաժեշտ միջոցառումներ իրականացնի: Իսկ եթե կոնֆլիկտն ար-
դեն հասունացել է, ապա պետք է բացահայտել պատճառները, 
օրինակ՝ պարզել, թե թիմի անդամներն ինչ սպասելիքներ ունեն 
միմյանցից, կազմակերպությունից, ղեկավարից: Այդ դեպքում 
կոնֆլիկտի կառավարումը ժամանակավոր գործընթաց է, որն ու-
ղեկցվում է աշխատանքային ցուցանիշների անկումով: Խնդրի լու-
ծումն օգնում է բարելավելու աշխատանքը, վերականգնելու հա-
րաբերությունները: Անհրաժեշտ է թիմին շահագրգռել ֆինանսա-
պես: Թիմի անդամը պետք է իմանա, թե ինչ կարող է ակնկալել և 
ինչի համար է ջանք թափում: Հաջող թիմային աշխատանքի կար-
ևոր բաղադրիչներից է նաև վստահությունը:  

 

Ռեսուրսների բաշխում և կառավարում (առկա է բարձրա-
գույն, գլխավոր պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառա-
յողների պաշտոնների անձնագրերում) 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը (ՄՌԿ) կազմակեր-
պության հետ աշխատակիցների հարաբերությունների կառավար-
ման մարդկային ասպեկտ է, որի նպատակը մարդկային ռեսուրս-
ներն այնպես կառավարելն է, որպեսզի ղեկավարը հնարավորինս 
առավելագույն շահ ստանա աշխատակիցների հմտություններից 
և կարողություններից, իսկ աշխատակիցները՝ առավելագույն նյու-
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թական և հոգեբանական բավականություն իրենց աշխատանքից: 
Այն հիմնվում է աշխատանքի հոգեբանության ձեռքբերումների 
վրա, կիրառում է տեխնոլոգիաներ, որոնց ամբողջությունը կոչ-
վում է անձնակազմի կառավարում: Մարդկային ռեսուրսների կա-
ռավարումը բավական բարդ է. երբեմն կարող է առաջանալ հե-
տաքրքրությունների բախում, երբեմն աշխատակիցները ձգտում 
են ավելի շատ մասնակցություն ունենալ որոշում ընդունելու գոր-
ծընթացին: 

ՄՌԿ-ն անձնակազմի կառավարումից առանձնանում է առա-
ջին հերթին նրանով, որ միտված է հենց կազմակերպության պա-
հանջմունքների բավարարմանը, ինչպես նաև վարում է ավելի ակ-
տիվ կադրային քաղաքականություն: Առավել ակտիվ կադրային 
քաղաքականության իրականացման պատասխանատվությունն 
ընկնում է նաև ենթաբաժինների ղեկավարների վրա, իսկ դա 
նշանակում է, որ բոլոր օղակների ղեկավարների կողմից վարվող 
կադրային քաղաքականությունը ներառվում է կադրային մենեջ-
մենթի համակարգում, որն էլ ունակ է արդյունավետ իրականաց-
նելու այդ քաղաքականությունը: Կադրային մենեջմենթի համա-
կարգը փոխարինվում է անձնակազմի հետ անհատական աշխա-
տանքով: Եթե անձնակազմի ղեկավարման դեպքում ողջ ուշա-
դրությունը սևեռվում է շարքային աշխատողների վրա, ապա այս 
դեպքում շեշտը դրվում է կառավարչի վրա. հենց մենեջերի կոմ-
պետենտությունն է կադրային ներուժի առանցքային տարրը:  

Կադրային մենեջմենթի նոր համակարգը ենթադրում է ուժեղ 
և ճկուն կորպորատիվ մշակույթ, որը խթանում է բոլոր աշխատա-
կիցների՝ կազմակերպությունն ամենալավը դարձնելու, տեխնիկա-
կան և կազմակերպչական նորարարություններով հագեցնելու, 
խնդիրները բաց քննարկելու ձգտումը: 
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Քանի որ ՄՌԿ–ն հիմնվում է անհատական պատասխանատ-
վության վրա, ապա այս համակարգն ի սկզբանե հակասում է 
խմբային սկզբունքին: 

 Մարդկային ռեսուրսների բաշխումը դրսևորվում է գործու-
նեության ակտիվության, նոր ուղղություններ բացելու կարողութ-
յան մեջ՝ ապահովելով կազմակերպության մրցունակությունը: Այ-
սօր, առավել քան երբևէ, մենեջերից պահանջվում է ներդրում աշ-
խատանքի արտադրողականության մեջ և որակի բարելավում, 
ստեղծագործական մտածողության խթանում, ղեկավարում և կոր-
պորատիվ հմտությունների զարգացում: ՄՌԿ-ն ձգտում է խթանել 
ճկուն մեթոդները և որդեգրել նոր մեթոդներ: Անձնակազմի ղեկա-
վարումն ունի արձագանքող և ախտորոշիչ բնույթ [41, էջ 15]: 
ՄՌԿ–ն մշակում է գործունեության նոր ռազմավարություններ, 
նախաձեռնություններ, նոր գաղափարներ: 

Անձնակազմի կառավարմանը բնորոշ է հեռանկարների կար-
ճաժամկետությունը, իսկ ՄՌԿ-ն ունի երկարատև հեռանկար, 
ձգտում է միավորել մարդկային ռեսուրսների բոլոր ասպեկտները, 
աշխատակիցների համար սահմանել բարձր նպատակներ: 

ՄՌԿ մոտեցումը ենթադրում է՝ 
 ուղիղ շփումներ աշխատակիցների և ոչ թե միայն կոլեկտի-

վի ներկայացուցիչների հետ, 
 կազմակերպչական մշակույթի ձևավորում, որը բարե-

նպաստ կլինի աշխատանքի ճկուն մեթոդներ ներդնելու 
համար, 

 թիմային աշխատանք և աշխատակիցների մասնակցութ-
յուն թիմային որոշումների մշակման գործում, 

 աշխատակիցների հնարավորությունների երկարաժամ-
կետ բարելավում, ոչ թե միայն ընթացիկ պարտականութ-
յունները կատարելու համար մրցունակության մակարդա-
կի բարձրացում [41, էջ 16]: 
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Ֆինանսների կառավարում (առկա է բարձրագույն, գլխավոր 
պաշտոններ զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողների պաշ-
տոնների անձնագրերում) 

Ֆինանսատնտեսական գործառույթը թույլ է տալիս ղեկավա-
րին ժամանակին որոշել առաջադրված խնդրի իրագործման իրա-
կան ծախսերը: Այն ենթադրում է տվյալների հավաքում, տեղափո-
խում, պահպանում և մշակում: Այս գործառույթի հետ սերտորեն 
կապված են հաշվառման և հսկողության գործառույթները: Հաշ-
վառումը հիմք է ստեղծում հսկողության համար: Դրա էությունը ա-
ռաջադրված խնդրին ղեկավարվող ստորաբաժանումների իրա-
կան վիճակի համապատասխանությունը բացահայտելն է: Հսկո-
ղությունն ապահովում է հետադարձ կապ, այսինքն՝ տալիս է 
փաստացի տեղեկություն նպատակների ձեռքբերման մասին: 

 
 

2.4. Պետական պաշտոններում մասնագիտական 
հոգեբանական ընտրության մեթոդական  

փաթեթի կազմում 
 

Յուրաքանչյուր մասնագիտական գործունեություն իր առանձ-
նահատուկ պահանջներն է ներկայացնում տվյալ գործունեութ-
յունն իրականացնողին: Այդ պահանջները վերաբերում են ինչպես 
տվյալ անձի մասնագիտական գիտելիքներին ու կարողություննե-
րին, այնպես էլ նրա անձնային առանձնահատկություններին և 
տվյալ գործունեությունն իրականացնելու համար նրա համապա-
տասխան լինելուն: Առավելագույն համապատասխանության դեպ-
քում տվյալ անձն իր մասնագիտական գործունեությունն իրակա-
նացնում է արդյունավետ, ինչն էլ նպաստում է տվյալ կազմակեր-
պության կամ կառույցի գործունեության արդյունավետության 



 

164

բարձրացմանը: Մասնագիտական գիտելիքների, այդ գիտելիքնե-
րը գործնականում կիրառելու կարողությունների ու հմտություննե-
րի, ինչպես նաև թափուր պաշտոնի հավակնող անձի անձնային 
որակների ու հատկությունների գնահատումն իրականացվում է 
մասնագիտական ընտրության գործընթացում: Մասնագիտական 
հոգեբանական ընտրությունը, ինչպես նշում է Ա. Գ. Մակլակովը, 
միջոցառումների համակարգ է, որն ուղղված է կազմակերպութ-
յան անձնակազմի որակյալ ընտրության ապահովմանը՝ մասնա-
գիտական գործունեության պահանջները բավարարող հոգեֆի-
զիոլոգիական (անհատական) և անձնային որակների մակարդա-
կի համապատասխանության գնահատման հիման վրա [71]: 

 Մասնագիտական ընտրությունը, ըստ Վ. Ն. Դրուժինինի, մի-
ջոցառումների համակարգ է, որն ուղղված է այն անձանց բացա-
հայտմանը, ովքեր իրենց անհատական որակներով առավելա-
գույնս համապատասխանում են կոնկրետ մասնագիտության պա-
հանջներին: Մասնագիտական ընտրությունն ընդգրկում է մարդու 
սոցիալական բնութագրիչների և նրա ընդհանուր կրթական ու սո-
ցիալական պատրաստվածության ուսումնասիրումը, ինչպես նաև 
բժշկական և հոգեբանական հետազոտությունը. մարդու ուսում-
նասիրման այս ուղղությունները հաճախ հանդես են գալիս որպես 
ընտրության ինքնուրույն տեսակներ, որոնք, սակայն, սերտորեն 
կապված են և փոխադարձաբար լրացնում են միմյանց: Ըստ հե-
ղինակի՝ հոգեբանական ընտրությունը կոնկրետ մասնագիտութ-
յան կողմից պահանջվող մարդու հոգեկան և հոգեֆիզիոլոգիա-
կան որակների ու հատկությունների զարգացածության աստիճա-
նի ուսումնասիրման ու գնահատման գործընթաց է, որը մասնա-
գիտությանը լավ տիրապետելու հիմք է և նպաստում է հետագա 
գործունեության արդյունավետությանը [83]:  
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Բ. Ա. Դուշկովի, Ա. Վ. Կորոլյովի, Բ. Ա. Սմիրնովի «Հանրագի-
տարանային բառարանում» (2005թ.) հոգեբանական ընտրությու-
նը համարվում է մասնագիտական ընտրության տեսակ՝ ուղղված 
թեկնածուների այն մասնագիտական կարևոր որակների բացա-
հայտմանը, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական գիտելիքնե-
րի, կարողությունների և հմտությունների տիրապետման համար և 
որոշում են սահմանված ժամանակահատվածում ուսուցման հաջո-
ղությունը և հետագա մասնագիտական գործունեության արդյու-
նավետությունը [47]: 

 Մեկ այլ աղբյուրում նշվում է, որ մասնագիտական հոգեբա-
նական ընտրությունը թեկնածուների թեստավորման մեխանիկա-
կան գործընթաց չէ: Այն հիմնվում է հոգեբանական գիտության 
նվաճումների վրա [58]: 

Անձի որոշակի որակների զարգացման մակարդակի նկատ-
մամբ մասնագիտության պահանջները պարզելը, որպես կանոն, 
մտնում է պրոֆեսիոգրաֆիայի կառուցվածքի մեջ:  

Պրոֆեսիոգրաֆիան մասնագիտության բնութագրման գործ-
ընթաց է, որը ներառում է տվյալներ կոնկրետ մասնագիտության 
մասին, կազմվում է պրոֆեսիոգրաման: Պրոֆեսիոգրաման թույլ է 
տալիս եզրակացնել, թե հոգեբանական ինչպիսի որակներ պետք 
է ունենա մարդը մասնագիտական պարտականությունները հա-
ջող կատարելու համար: Պրոֆեսիոգրամայի բաժիններից մեկը 
տեղեկություն է պարունակում մասնագետի մասնագիտական 
կարևոր որակների մասին: Դրանք անձի այն անհատական-հոգե-
բանական որակներն են, որոնք որոշում են մասնագիտական 
պարտականությունների հաջող կատարման հնարավորությունը: 
Պրոֆեսիոգրամայի այն բաժինը, որը պարունակում է տեղեկութ-
յուն մասնագիտական կարևոր որակների մասին, ընդունված է 
անվանել փսիխոգրամա [71]: 
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Մասնագիտական կարևոր որակների պարզաբանումից հետո 
անհրաժեշտություն է առաջանում ընտրելու այն մեթոդիկաները, 
որոնց օգնությամբ հնարավոր է գնահատել այս որակների զար-
գացման մակարդակը: Ներկայումս բազմաթիվ են անձի նույն ան-
հատական-հոգեբանական առանձնահատկությունները գնահա-
տող մեթոդիկաները, ուստի անհրաժեշտ է որոշել, թե դրանցից ո-
րոնք են առավել համապատասխան տվյալ կազմակերպությունում 
մասնագիտական հոգեբանական ընտրության համար, որոնք են 
առավել վալիդ ու հուսալի [58]: 

 Ներկայումս մասնագիտական հոգեբանական ընտրության 
խնդրի գիտական հիմքը կազմում են դիֆերենցիալ և ընդունա-
կությունների հոգեբանության ոլորտի աշխատանքները, ինչպես 
նաև մարդու հոգեկանի ուսումնասիրման ժամանակակից մեթոդ-
ների մշակումները: Նման աշխատանքների մեծ մասում դիտարկ-
վում են. 

 անհատական առանձնահատկությունների հարցերը, 
 անձի սոցիալ-կենսաբանական էության հարցերը և նրա 

բնածին ու ձեռքբերովի որակների հարաբերակցությունը, 
 մասնագիտական ընդունակությունները ձևավորող անձի 

որակները, 
 նյարդային համակարգի որակները և դրանց դրսևորումը 

մասնագիտական գործունեության մեջ, 
 թեստերի հուսալիության և վալիդության խնդիրները և 

այլն: 
Իր հերթին մասնագիտական հոգեբանական ընտրության մե-

թոդոլոգիան մշակվում է աշխատանքի հոգեբանության շրջանակ-
ներում [58]: 

Ըստ Ա. Գ. Մակլակովի՝ գործնականում բացակայում են դեպ-
քերը, երբ մասնագիտական պիտանելիության գնահատման սահ-
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մանափակումներ են մտցվում այս կամ այն մասնագիտական 
կարևոր որակների չափազանց զարգացած լինելու դեպքում: Որ-
պես կանոն՝ որոշվում է մասնագիտական կարևոր որակների 
զարգացման սահմանը, որից ցածր զարգացածության դեպքում 
մարդու աշխատանքն այդ մասնագիտությամբ համարվում է ան-
նպատակահարմար: Սակայն հենց մասնագիտական կարևոր ո-
րակների զարգացածության անհրաժեշտ մակարդակի սահմա-
նումն էլ չափանիշների որոշման այն գործընթացն է, որի հիման 
վրա ենթադրություն է կատարվում մասնագիտական հոգեբանա-
կան պիտանելիության աստիճանի մասին: Միայն դրանից հետո 
կարելի է անցնել մասնագիտական հոգեբանական պիտանելիութ-
յան մասին վերջնական եզրակացություն կատարելու և գործնա-
կանում մասնագիտական հոգեբանական ընտրության միջոցա-
ռումների անմիջական իրականացման գործընթացների մշակմա-
նը [70]: Մասնագիտական հոգեբանական ընտրության երկրորդ 
փուլը մասնագիտական հոգեբանական ընտրության գործնական 
միջոցառումներ իրականացնելն է: Հենց այս փուլում է կատար-
վում թեկնածուների անմիջական ընտրությունը՝ հաշվի առնելով 
նրանց մասնագիտական կարևոր որակների զարգացման աստի-
ճանը: Այս փուլում իրականացվում է՝ 
 թեկնածուների հոգեբանական հետազոտություն, 
 հետազոտության արդյունքների մշակում, 
 լրացուցիչ (խորացված) հետազոտություն և անհատական 

զրույց (անհրաժեշտության դեպքում), 
 նախապես մշակված քայլերի հերթականության հիման 

վրա մասնագիտական հոգեբանական պիտանելիության 
մասին վերջնական եզրակացության ձևակերպում [9]: 

Այս փուլի արդյունքների հիման վրա կատարվում է վերջնա-
կան եզրակացություն մասնագիտական հոգեբանական պիտանե-
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լիության մասին: Առավել հաճախ եզրակացության մեջ օգտա-
գործվում են հետևյալ ձևակերպումները. «խորհուրդ է տրվում», 
«խորհուրդ է տրվում պայմանականորեն», «խորհուրդ չի տրվում» 
և այլն: Դրանց քանակը կարող է տարբեր լինել:  

Մասնագիտական հոգեբանական ընտրության երրորդ փուլը 
մասնագիտական հոգեբանական ընտրության միջոցառումների 
արդյունավետության գնահատումն է, երբ կատարվում է մասնա-
գիտական հոգեբանական ընտրության արդյունավետության վեր-
լուծություն: Այս փուլում իրականացվում է՝ 
 մասնագիտական ընտրություն անցած անձանց գործու-

նեության հաջողության մասին տեղեկությունների հավա-
քում և դրա համադրում ընտրության արդյունքների հետ, 

 մասնագիտական-հոգեբանական պիտանելիության չա-
փանիշների հստակեցում, 

 մասնագիտական-հոգեբանական ընտրության գործընթա-
ցի կառուցվածքային բաղադրիչների հստակեցում, 

 մասնագիտական-հոգեբանական ընտրության արդյունա-
վետության գնահատում, 

 մասնագիտական-հոգեբանական ընտրության համակար-
գի կատարելագործման հետագա ուղիների հստակեցում 
[71]: 

Մասնագիտական հոգեբանական ընտրության համակարգի 
մշակման կարևորագույն փուլերից է մեթոդների ընտրությունը: 
Ընտրության արդյունքների օբյեկտիվությունը պայմանավորված է 
նրանով, թե ընտրված մեթոդները որքանով են համարժեք մաս-
նագիտական հոգեբանական ընտրության միջոցառումները գործ-
նականում իրականացնելու համար: Իրականում մասնագիտական 
հոգեբանական ընտրության խնդիրներին նվիրված շատ քիչ գի-
տական աշխատություններ կան, սակայն դրանցում նկարագրված 
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չեն մասնագիտական ընտրության իրականացմանն ուղղված մե-
թոդների ընտրության միջոցները:  

Հիմնական մասնագիտական կարևոր որակների ընտրությու-
նից, խմբավորումից հետո անհրաժեշտ է ընտրել մեթոդներ, ո-
րոնք կարող են կիրառվել համապատասխան մասնագիտական 
կարևոր որակների զարգացման մակարդակը գնահատելիս: Ընդ 
որում, մեթոդների քանակը կարող է լինել ավելին, քան անհրա-
ժեշտ է, քանի որ ստուգման ընթացքում դրանց որոշ մասը դուրս է 
մղվում [9]: 

Մասնագիտական ընդունակությունների գնահատման գոր-
ծում շարունակում է առաջատար մնալ թեստերի մեթոդը: Հոգե-
բանական ընտրության զարգացման ուղղություններից մեկը անձի 
ուսումնասիրման մեթոդական միջոցների առավել լայն կիրառումն 
է: Արտասահմանում բավական լայն տարածում են ստացել ամե-
նատարբեր անձնային մեթոդիկաներն ու հարցարանները [82]: 

Հոգեբանական մեթոդիկաները նախքան գործնական նպա-
տակներով կիրառելը պետք է ստուգվեն մի շարք պահանջների 
տեսանկյունից՝ դրանց որակն ու արդյունավետությունը պարզելու 
համար: Այդ պահանջները բավարարելուն ուղղված աշխատանք-
ները երկարատև են և կատարվում են թեստերի տեղայնացման ու 
դրանց կատարելագործման ընթացքում: Արդյունքում հնարավո-
րություն է ստեղծվում հոգեբանական գործիքը սահմանել որպես 
ախտորոշման մեթոդիկա: Հոգեբանական մեթոդիկաների գնա-
հատման հիմնական սկզբունքների թվին են պատկանում հուսա-
լիությունը և վալիդությունը: Հոգեդիագնոստիկայում հուսալիութ-
յան և վալիդության խնդիրները փոխկապակցված են, սակայն 
կարևոր է դրանք առանձին ներկայացնելը: Թեստաբանության 
մեջ «հուսալիություն» հասկացությունը վերաբերում է չափման 
սխալի հաշվարկմանը, որը ցույց է տալիս չափվող մեծության փո-
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փոխականության հավանական սահմանները: «Հուսալիություն» 
հասկացությունը վերաբերում է արդյունքների հարաբերական կա-
յունությանը, այսինքն՝ այն առկա է փորձարկվողների միևնույն 
խմբում նույն թեստը առաջին և երկրորդ անգամ անցկացնելուց 
հետո ստացված արդյունքների համապատասխանության դեպ-
քում:  

Ընտրված մեթոդիկաների ստուգման գործընթացը բաղկա-
ցած է հետևյալ փուլերից. 

1. ընտրված թեստերի վավերականության և հուսալիության, 
ինչպես նաև մասնագիտական հոգեբանական ընտրության միջո-
ցառումների ժամանակ դրանց կիրառման և արդյունավետության 
վերաբերյալ գրական աղբյուրների վերլուծություն, 

2. մեթոդիկաների փորձարկում, եթե նախկինում ընտրված 
մեթոդիկաները ոչ մեկի կողմից չեն կիրառվել, կամ չկա տեղե-
կություն դրանց վավերականության կամ հուսալիության վերա-
բերյալ, 

3. հետազոտվողների խմբի ձևավորում փորձնական հետա-
զոտություն իրականացնելու համար՝ կիրառելով ընտրված մեթո-
դիկաները, 

4. փորձնական հետազոտության իրականացում, 
5. փորձնական հետազոտության արդյունքների վերլուծութ-

յուն և մասնագիտական հոգեբանական ընտրության միջոցառում-
ների ժամանակ ընտրված մեթոդիկաների կիրառման նպատա-
կահարմարության գնահատում [9]: 

Անձնակազմի ճիշտ ընտրությունն առավել կարևորվում է պե-
տական ծառայության համակարգի աշխատողների՝ պետական 
ծառայողների՝ թափուր պաշտոններում ընտրվելու գործընթացում, 
քանի որ պետական ծառայողների գործունեության արդյունավե-
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տությամբ է պայմանավորված պետության գործունեության արդ-
յունավետությունը:  

Պետության զարգացման պատմությունը՝ որպես սոցիալա-
կան ինստիտուտ և կառավարման մարմին, վկայում է, որ հասա-
րակությունը շահագրգռված է, որ պետական ծառայություն իրա-
կանացնեն կրթված, մասնագիտորեն պատրաստված, բանիմաց 
մարդիկ:  

Հայրենական և արտասահմանյան փորձի արդյունքում կու-
տակվել են կառուցակարգեր, որոնք ապահովում են անձնակազմի 
բարձր արդյունավետությունը՝ պետական ծառայության անցնելու 
պահից: Դրանց հիմնական բաղադրիչներն ընտրության, մասնա-
գիտական ընտրության և պետական պաշտոնի ընդունվելու գործ-
ընթացներն են: Պետական ծառայության համար անձնակազմի 
ընտրությունը միջոցառումների համակարգ է, որը նպաստում է 
պետական ծառայողների այնպիսի կազմի ձևավորմանը, որի քա-
նակական ու որակական բնութագրիչները կհամապատասխանեն 
պետական ծառայության նպատակներին ու խնդիրներին: Ընտ-
րության գործընթացում որոշակի պաշտոնների համար որոնվում 
են մարդիկ՝ սոցիալական կառույցի, պետական ծառայության 
ոլորտում գործունեության տեսակների հաստատված պահանջնե-
րը հաշվի առնելով [96]: 

Պետական ծառայության համար քաղաքացիների ընտրութ-
յան բաղկացուցիչ մաս է մասնագիտական ընտրությունը: Մաս-
նագիտական ընտրության չափանիշները պայմանավորված են 
այն առարկայական ոլորտով, որը կազմում է պաշտոնի գործա-
ռույթների բովանդակությունը: Հենց մասնագիտական ընտրութ-
յան ընթացքում է մարդն ընտրվում տվյալ պաշտոնի համար՝ ըստ 
մասնագիտական պատրաստվածության և փորձի, կրթության մա-
կարդակի և ուղղվածության չափանիշների: Մասնագիտական 
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ընտրության կարևոր տարր է մասնագիտական հոգեբանական 
ընտրությունը: Դրա օգնությամբ իրականացվում է մասնագիտա-
կան գործունեության հոգեբանական կառուցվածքի և անձի հոգե-
բանական որակների նույնականացում: Մասնագիտական ընտ-
րության կառուցվածքի մեջ մտնում է նաև բժշկական-ֆիզիոլո-
գիական ընտրությունը: Անձնակազմի կառավարման գործնական 
աշխատանքում մասնագիտական ընտրությունը պետական իշ-
խանության մարմինների և կադրային ծառայությունների ղեկա-
վարների գործունեության կարևոր ուղղություններից է: Դա կապ-
ված է պետական կառավարման համակարգն անընդհատ նոր 
կադրերով համալրելու անհրաժեշտության հետ: Մասնագիտա-
կան ընտրության դեպքում առաջնությունը տրվում է կազմակեր-
պության հետաքրքրություններին, և որոնվում են այնպիսի մար-
դիկ, որոնք համապատասխանում են տվյալ պաշտոնի մասնագի-
տական որակավորման պահանջներին:  

Մասնագիտական ընտրության դեպքում ոչ թե նոր աշխա-
տակցի ընտրության, այլ առկա մարդկային ռեսուրսներն արդյու-
նավետ օգտագործելու խնդիր է դրվում: Խոսքը վերաբերում է պե-
տական ծառայողների մասնագիտական ներուժի ռացիոնալ 
բաշխմանը, նրանց համար այնպիսի պաշտոններ գտնելուն, որ-
տեղ նրանց մասնագիտական փորձը կարող է իրականացվել ա-
ռավելագույն մակարդակով: Այսպիսով, մասնագիտական ընտ-
րության դեպքում ելնում են մասնագետի հետաքրքրությունների 
գերակայությունից: Դրա միջոցով բավարարվում է կազմակեր-
պության՝ որակավորված կադրեր ունենալու պահանջը [96]:  

Վ. Ա. Կոնովալենկոն կարծում է, որ անձնակազմի ընտրութ-
յունը պետք է իրականացվի կազմակերպության ռազմավարական 
նպատակներն ու խնդիրները, անձնակազմի նկատմամբ կորպո-
րատիվ դիրքորոշումները, կադրային քաղաքականությունը, աշ-
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խատավայրի առանձնահատկությունները հաշվի առնելով: Աշխա-
տանքի հարմարության նպատակով անհրաժեշտ է տվյալ պաշտո-
նի թեկնածուին ներկայացվող պահանջների ամբողջությունը հա-
մակարգել և ապագա աշխատակցի նկատմամբ չափանիշների և 
պահանջների միասնական համակարգ ձևավորել: Ս. Վ. Իվանո-
վան դա անվանում է պաշտոնի պրոֆիլ: Պրոֆիլը բանիմացութ-
յան, փորձի, ինչպես նաև անկետային տվյալների ամբողջությունն 
է, որոնք անհրաժեշտ են տվյալ կազմակերպությունում տվյալ աշ-
խատանքի կատարման համար: Բանիմացությունը ներառում է 
ինչպես անհատական-անձնային բնութագրերը, այնպես էլ անձի 
մասնագիտական կարևոր հմտությունները [66, էջ 175]: 

Պետական ծառայողների ընտրությունն իրականացնելիս 
հաշվի են առնվում մի շարք չափանիշներ: Դրանք կարելի է բա-
ժանել երեք խմբի՝ ձևական, սոցիալական և մասնագիտական-
որակական: Հայաստանի Հանրապետությունում թեկնածուների 
ընտրությունն իրականացվում է ըստ ՀՀ Սահմանադրության,  
«Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու 
համար մրցույթ անցկացնելու կարգի» և «Քաղաքացիական ծա-
ռայության մասին» ՀՀ օրենքի [14, 16]:  

Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնե-
լու համար մրցութային կարգով Հայաստանի Հանրապետության 
քաղաքացիների համար երաշխավորվում է քաղաքացիական ծա-
ռայության թափուր պաշտոններ զբաղեցնելու հավասար մատչե-
լիություն՝ իրենց մասնագիտական գիտելիքներին և աշխատան-
քային ունակություններին համապատասխան, անկախ ազգությու-
նից, ռասայից, սեռից, դավանանքից, քաղաքական կամ այլ հա-
յացքներից, սոցիալական ծագումից, գույքային կամ այլ դրությու-
նից: Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն է համար-
վում քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացան-
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կով նախատեսված՝ օրենքով սահմանված կարգով չզբաղեցված 
պաշտոնը: Սույն կարգով սահմանվում է նաև քաղաքացիական 
ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար հայտարար-
վող մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեցող անձանց շրջանա-
կը: Մրցույթին մասնակցելու իրավունք ունեն քաղաքացիական 
ծառայության տվյալ պաշտոնի անձնագրով ներկայացվող պա-
հանջները բավարարող, հայերենին տիրապետող, Հայաստանի 
Հանրապետության 18 տարին լրացած քաղաքացիները [14]:  

Ընտրության ձևական չափանիշներ են ներկայացման համար 
անհրաժեշտ փաստաթղթերին վերաբերող պահանջները: Քաղա-
քացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու համար 
մրցութային կարգով սահմանվում է ներկայացման համար ան-
հրաժեշտ փաստաթղթերի հետևյալ ցանկը. 
 գրավոր դիմում (տրվում է հանձնաժողովի անունով՝ նշելով 

այն պաշտոնը, որին հավակնում է դիմող քաղաքացին). 
 հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի տառապում Հա-

յաստանի Հանրապետության կառավարության 2011 թվա-
կանի դեկտեմբերի 15-ի N 1801-Ն որոշմամբ հաստատված 
ցանկում ընդգրկված հիվանդություններից որևէ մեկով. 

 հայտարարություն՝ քաղաքացիական ծառայության տվյալ 
պաշտոնի անձնագրով պահանջվող օտար լեզվի (լեզունե-
րի) տիրապետելու մասին. 

 հայտարարություն այն մասին, որ ինքը չի դատապարտվել 
հանցագործության համար, կամ դատվածությունը սահ-
մանված կարգով հանված կամ մարված է. 

 արական սեռի անձինք ներկայացնում են նաև զինգրքույկ 
կամ դրան փոխարինող ժամանակավոր և զորակոչային 
տեղամասին կցագրման վկայական կամ համապատաս-
խան տեղեկանք. 
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 մեկ լուսանկար՝ 3x4 սմ չափսի. 
 անձնագրի պատճենը: 
Քաղաքացին փաստաթղթերը ներկայացնում է անձամբ՝ անձ-

նագրով կամ անձը հաստատող այլ փաստաթղթով: 
Ընտրության ընթացքում սոցիալական գործոններ են տարի-

քը, առողջական վիճակը, առկա ունեցվածքի մասին տեղեկությու-
նը և այլն: 

Պետական ծառայության համար ընտրության մասնագիտա-
կան-որակական չափանիշները տվյալ պաշտոնի համար մասնա-
գիտական կրթությանը ներկայացվող պահանջներն ու մասնագի-
տացման համապատասխանությունն են պետական պաշտոնին, 
քաղաքացիական ծառայության տվյալ պաշտոնում աշխատելու ու-
նակությունը, աշխատանքային փորձը, գիտելիքները Հայաստանի 
Հանրապետության Սահմանադրությունից, քաղաքացիական ծա-
ռայության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրութ-
յունից և համապատասխան մարմնի իրավասությունը սահմանող 
Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունից: Այսպես, 
համաձայն «Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրա-
քանչյուր խմբի ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» Հա-
յաստանի Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության 
խորհրդի N 20-Ն որոշման՝ քաղաքացիական ծառայության բարձ-
րագույն, գլխավոր կամ առաջատար պաշտոն զբաղեցնող անձն 
ունի բարձրագույն, իսկ իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված 
դեպքում` բարձրագույն մասնագիտական կրթություն, կրտսեր 
պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողն ունի առնվազն 
միջնակարգ, իսկ իր պաշտոնի անձնագրով նախատեսված դեպ-
քում՝ բարձրագույն կամ բարձրագույն մասնագիտական կրթութ-
յուն [16]: 
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Պետական ծառայության անձնակազմի խելամիտ և արդյու-
նավետ գնահատման համակարգն իրականացնում է մի շարք 
կարևոր սոցիալական գործառույթներ: Այն թույլ է տալիս՝ 
 նվազեցնել կոնֆլիկտները կոլեկտիվում, ստեղծել բարե-

նպաստ սոցիալ-հոգեբանական հարաբերություններ աշ-
խատակիցների, ղեկավարի և ենթակաների միջև, 

 խթանել անձնակազմի աշխատանքը, 
 հաստատել արդարացի հարաբերակցություն աշխատան-

քի քանակի ու որակի և պետական ծառայողի աշխատան-
քի վարձատրման չափի միջև, 

 դիտարկել գնահատվող ցուցանիշների փոփոխությունների 
դինամիկան և կատարել համեմատություն ըստ պաշտոն-
ների խմբերի, կառուցվածքային ցուցանիշների: 

Աշխարհում գոյություն չունի պետական ծառայության միաս-
նական կադրային մենեջմենթ, որը հարմար կլինի բոլոր ժամա-
նակների ու ազգերի համար: Կան միայն անձնակազմի կառա-
վարման ընդհանուր սկզբունքներ, որոնք իրագործվում են տեղում 
և ծնում են կադրային մենեջմենթի տարբեր համակարգեր՝ իրենց 
առանձնահատկություններով (ամերիկյան, եվրոպական, ճապո-
նական): Դրանցից յուրաքանչյուրը հիմնվում է ազգային արժեքնե-
րի և ազգային հոգեբանության առանձնահատկությունների, ազգի 
մտածելակերպի և մշակույթի վրա: Գոյություն ունեն պետական 
ծառայության կադրային մենեջմենթի երեք առավել զարգացած 
համակարգեր, որոնք վերջին տասնամյակներում աչքի են ընկել 
իրենց արդյունավետությամբ: Դրանցից մեկն ամերիկյան համա-
կարգն է, որի հիմքում ընկած է անհատականությունը՝ որպես ա-
մերիկացիների սոցիալական կապի գլխավոր կառուցակարգ: 
Մյուսը ճապոնական համակարգն է, որը հիմնված է կոլեկտիվիզ-
մի և անհատական արժեքների նկատմամբ խմբայինի գերակա-
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յությունն ընդունելու վրա: Երրորդը՝ արևմտաեվրոպականը, ամ-
փոփում է ինչպես ամերիկյան, այնպես էլ ճապոնական համակար-
գերի հիմնական գծերը: Այս համակարգերն ունեն շատ ընդհան-
րություններ: Դրանք բոլորը շեշտը դնում են (օգտագործելով տար-
բեր ձևեր ու մեթոդներ) մարդկային գործոնի ակտիվացման և 
շարունակական նորարարությունների վրա, կարևորում են կադ-
րերի զարգացման երկարատև ռազմավարական պլանների 
շտկումն ու իրականացումը: Սակայն, չնայած արտաքին նմանութ-
յանը, այս համակարգերն ունեն իրենց առանձնահատկություննե-
րը, որոնք, ինչպես արդեն նշվել է, պայմանավորված են իրենց 
երկրների զարգացման առանձնահատկություններով [96]: 

Արտասահմանում «պետական ծառայություն» հասկացութ-
յունն օգտագործվում է ինչպես լայն, այնպես էլ նեղ իմաստով: 
Լայն իմաստով այն նշանակում է ցանկացած մասնագիտական 
գործունեություն ցանկացած պետական կառույցում՝ պետական 
իշխանության մարմիններում, պետական հաստատություններում 
և պետական ձեռնարկություններում: Օրինակ՝ ԱՄՆ-ում պետա-
կան ծառայողներ են համարվում ինչպես պաշտոնատար անձինք 
և օժանդակ-տեխնիկական անձնակազմը, որոնք ապահովում են 
պետական-իշխանական պարտականությունների իրականացու-
մը, այնպես էլ պետական հիմնարկներում աշխատողները: Ընդ-
հանուր առմամբ, լայն իմաստով պետական ծառայողներ համար-
վում են նրանք, ում աշխատանքը վարձատրվում է պետական 
բյուջեից:  

Ճապոնիայում պետական ծառայողներն այն անձինք են, 
որոնք աշխատավարձ են ստանում պետությունից, ընտրվում և 
պաշտոնի են նշանակվում պետության կողմից և փոխհատուցում-
ներ (կենսաթոշակ) ստանում են պետությունից: 
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Նեղ իմաստով պետական ծառայությունը լոկ ապարատային 
աշխատողների ծառայությունն է պետական իշխանության մար-
միններում [94]:  

Ըստ քաղաքացիական ծառայության մասին ՀՀ օրենքի՝ մեր 
երկրում քաղաքացիական ծառայող համարվում է քաղաքացիա-
կան ծառայության պաշտոնների անվանացանկով նախատեսված 
որևէ պաշտոն (բացառությամբ ժամանակավոր թափուր պաշտո-
նի) զբաղեցնող կամ քաղաքացիական ծառայության կադրերի 
կարճաժամկետ ռեզերվում գտնվող անձը: 

«Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների յուրաքանչյուր 
խմբի ընդհանուր նկարագիրը հաստատելու մասին» Հայաստանի 
Հանրապետության քաղաքացիական ծառայության խորհրդի  
N 20-Ն որոշման մեջ նշվում է, որ քաղաքացիական ծառայության 
բոլոր դասային աստիճանների պաշտոնյաները տիրապետում են 
անհրաժեշտ (պարտադիր) կառավարչական հմտությունների և ու-
նակությունների, ինչպես նաև իրենց պաշտոնի անձնագրով նա-
խատեսված գործառույթներից բխող կառավարչական հմտութ-
յունների և ունակությունների [16]: Սակայն անհայտ է մնում, թե 
քաղծառայողների մասնագիտական ընտրության գործընթացում 
ինչպես է իրականացվում դրանց գնահատումը, քանի որ այն պա-
հանջում է հոգեբանական ընտրություն, որի իրականացման ձևե-
րը մեր իրականությունում դեռևս չկան: Բացի այդ, սույն փաս-
տաթղթով սահմանվում է նաև քաղաքացիական ծառայության բո-
լոր դասային աստիճանների քաղծառայողների քաղաքացիական 
ծառայության պաշտոնների անձնագրերով նախատեսված գոր-
ծառույթներից բխող կառավարչական հմտությունների և ունա-
կությունների ցանկը [16]: Ենթադրվում է, որ թափուր պաշտոնի 
համար թեկնածուների հոգեբանական ընտրության գործընթացը 
պետք է հիմնված լինի այդ ցանկերում նշվող հմտությունների և ու-
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նակությունների դրսևորման աստիճանի հոգեբանական ախտո-
րոշման և գնահատման գործընթացի վրա: Դրա արդյունքում 
կգնահատվի մասնագիտական կարևոր հոգեբանական որակնե-
րի դրսևորման աստիճանը, այսինքն՝ թեկնածուի անձի համապա-
տասխանությունը տվյալ պաշտոնի անձնագրով նախատեսված 
գործառույթների իրականացմանը: 

Հաշվի առնելով մասնագիտական հոգեբանական ընտրութ-
յան վերը նշված վերլուծությունը և տվյալ ոլորտում առկա արտա-
սահմանյան փորձը՝ ստեղծված իրավիճակում մենք կարևորում 
ենք պետական պաշտոններ զբաղեցնելու համար քաղաքացիա-
կան ծառայողների հոգեբանական ընտրության մեթոդական փա-
թեթի կազմումը: Այն կներառի մեթոդների ու մեթոդիկաների 
խումբ, որոնց միջոցով հնարավոր կլինի գնահատել տվյալ թա-
փուր պաշտոնին հավակնող անձի հոգեբանական համապատաս-
խանությունը պաշտոնի անձնագրով նախատեսված պահանջնե-
րին և սահմանված մասնագիտական կարևոր որակներին: Սա օբ-
յեկտիվ գնահատման հիմք կհանդիսանա, ինչը առավել արդյու-
նավետ ընտրություն կատարելու հնարավորություն կտա: Հատկա-
պես այն պարագայում, երբ տարբեր որոշումներում հստակ սահ-
մանվում ու առանձնացվում են քաղաքացիական ծառայության 
բոլոր դասային աստիճանների քաղծառայողների քաղաքացիա-
կան ծառայության պաշտոնների անձնագրով նախատեսված գոր-
ծառույթներից բխող կառավարչական հմտություններն ու ունա-
կությունները, սակայն չեն նշվում դրանց ախտորոշման և գնա-
հատման մեթոդներն ու ուղիները: Նշվում է, որ թեկնածուն մրցույ-
թի ընթացքում անցնում է թեստավորման և հարցազրույցի փուլեր, 
սակայն դրանցում ընդգրկվում են միայն մասնագիտական գիտե-
լիքների վերաբերյալ պահանջներ, իսկ մասնագիտական կարևոր 
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անձնային որակները գնահատել հնարավոր չէ, քանի որ նման 
պահանջ դրված չէ: 

Այսպիսով, ելնելով վերը նշված խնդիրների կարևորությունից՝ 
առաջարկվում է կազմել պետական ծառայության թափուր պաշ-
տոնն զբաղեցնելու համար անցկացվող մրցույթի մասնակիցների 
հոգեբանական ընտրության մեթոդական փաթեթ և այդ փաթեթի 
արդյունքները հաշվի առնել ընտրության գործընթացում: Մեթո-
դական փաթեթը չի կարող ընդհանուր լինել դասային բոլոր աս-
տիճանների քաղաքացիական ծառայողների համար, քանի որ, 
պայմանավորված դասային աստիճանով, փոխվում են գործա-
ռույթներն ու դրանք իրականացնող անձի առանձնահատկություն-
ներին ներկայացվող պահանջները: Այդ պատճառով էլ քաղաքա-
ցիական ծառայողների համար հոգեբանական ընտրության մեթո-
դական փաթեթներ անհրաժեշտ է կազմել ըստ դասային աստի-
ճանների: 

2.3. ենթագլխում մեր կողմից արդեն ներկայացվել է քաղա-
քացիական ծառայողի հոգեբանական բնութագիրը՝ ըստ զբաղեց-
րած պաշտոնի: Այդ պատճառով այս գլխում անձնային որակների 
վերլուծություն չենք կատարի, սակայն որպես կողմնորոշիչ օրի-
նակ փորձենք ներկայացնել քաղաքացիական ծառայության 
բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող անձի հոգեբանական ընտ-
րության մեթոդական փաթեթը՝ հիմնվելով վերը կատարված անձ-
նային որակների վերլուծության վրա:  

Վերլուծության արդյունքներից ելնելով՝ նշենք բարձրագույն 
պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառայողի մասնագիտա-
կան կարևոր հոգեբանական որակները. 
 առույգություն 
 հստակ, պարզ, կենդանի խոսք 
 նպատակաուղղվածություն 
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 համբերատարություն 
 նրբազգացություն փոխհարաբերվելու ամենալավ ձևը 

գտնելու ընդունակություն  
 պահանջկոտություն 
 քննադատական մոտեցում 
 ճկունություն 
 ստեղծարարություն 
  սթրեսակայունություն 
 հուզական հասունություն և կայունություն, հեռատեսութ-

յուն, դիտողականություն, ներքին հանգստություն կոնֆ-
լիկտները կառավարելու համար 

 առաջնորդում և թիմի ստեղծում 
 պատասխանատվություն  
  որոշումների ընդունում 
  ռազմավարական պլանավորում 
  հաղորդակցման հմտություններ 
  տրամաբանելու, արագ կողմնորոշվելու կարողություն:  
Հոգեբանական ընտրության համար կազմվող մեթոդական 

փաթեթը պետք է բացահայտի բարձրագույն պաշտոններ զբա-
ղեցնելու հավակնություն ունեցող անձանց անձնային առանձնա-
հատկությունները: 

Հոգեբանությունը՝ որպես գիտություն, օգտագործում է իր հե-
տազոտական խնդիրների լուծման նպատակով մշակված մեծա-
քանակ մեթոդներ: Դրանք բոլորը հիմնվում են մի քանի հիմնա-
կան սկզբունքների վրա՝ համակարգայնության, հետազոտություն-
ների իրականացման, հուսալիության, ինչպես նաև ժամանակա-
կից մաթեմատիկական մեթոդների կիրառման սկզբունքներ [81]: 

Հոգեբանական ընտրություն կատարելու համար զրույցի, 
դիտման մեթոդների հետ մեկտեղ հաճախ գործածվում է թեստա-
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վորումը, ինչը պայմանավորված է երևույթների վերաբերյալ քա-
նակական և որակական բնութագրեր ստանալու, ինչպես նաև 
արդյունքները համադրելու անհրաժեշտությամբ և մյուս մեթոդնե-
րից առանձնանում է նրանով, որ ունի տվյալները հավաքելու և 
մշակելու, ստացված արդյունքները հոգեբանական վերլուծության 
ենթարկելու հստակ ընթացակարգ [70, էջ 32]: 

Հիմնվելով մեր կողմից իրականացված վերլուծության և կազ-
մած փսիխոգրամաների վրա՝ մեթոդական փաթեթում նպատա-
կահարմար ենք գտել ներառել Կետտելի հարցարանը, սոցիալ-
հաղորդակցման, կամային ինքնակարգավորման, մտածության 
տիպը և ստեղծարարության մակարդակը, սթրեսակայունության 
թեստերը: Հաշվի են առնվել ինչպես դրանց առանձնահատկութ-
յունները, այնպես էլ քաղաքացիական ծառայողներին անհրա-
ժեշտ որակների ուսումնասիրությունը:  

Անձնային գործոնները բացահայտող և անձը բնութագրող 
լավագույն մեթոդիկաներից է Ռ. Բ. Կետտելի անձնային հարցա-
րանը: Ռ. Կետտելը բազմաթիվ գիտական աշխատությունների հե-
ղինակ է, որոնցից առավել կարևորվում են "Description and 
measurement of personality" (1946), "Personality: a systematic, 
theoretical, and factual study" (1950), և "Personality and motivation 
structure and measurement" (1957) աշխատությունները: Անձի ու-
սումնասիրման վերաբերյալ նրա տեսական և հետազոտական 
վերլուծությունները ներկայացված են "The scientific analysis of 
personality" (1966) մենագրությունում [63]: 

Ռ. Բ. Կետտելի 16 գործոնից բաղկացած անձնային հարցա-
րանն առաջին անգամ հրատարակվել է 1950 թվականին, հետա-
գայում վերամշակվել է, և հիմա առկա է այդ թեստի երկու տարբե-
րակ՝ A և B: Մեր կողմից առաջարկվող տարբերակը բաղկացած է 
105 հարցից: Ռ. Բ. Կետտելի հարցարանի առանձնահատկութ-
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յունն այն է, որ նա հավաքել է մարդուն բնորոշող անձնային գծե-
րը, այնուհետև գործոնային վերլուծության միջոցով դրանց թիվը 
հասցրել է 16-ի [81]: 

Հեղինակի կողմից առանձնացվում են 16 զուգահեռ անձնա-
յին գործոններ՝ շփվողականություն-պարփակվածություն, ինտե-
լեկտ, հուզական կայունություն-հուզական անկայունություն, իշխե-
լու-ենթարկելու ձգտում, բարեխղճություն, համարձակություն, դյու-
րահավատություն-կասկածամտություն, երազկոտություն-իրատե-
սություն, ուղղամտություն-դիվանագիտություն, հանգստություն-
տագնապայնություն, պահպանողական-արմատական, կոնֆոր-
միզմ-ոչ կոնֆորմիզմ, ցածր ինքնահսկողություն-բարձր ինքնահս-
կողություն, լարվածություն, ինքնագնահատական: Մեթոդիկան 
հնարավորություն է տալիս գործոնները միավորելու ըստ բլոկնե-
րի՝ ինտելեկտուալ, հուզակամային, միջանձնային հարաբերութ-
յունների հաստատման [86]:  

Քաղաքացիական ծառայության բարձրագույն պաշտոնների 
հավակնող անձանց հոգեբանական ընտրության գործընթացում 
սույն մեթոդիկայի կիրառումը նպատակահարմար է, քանի որ այն 
ներառում է 16 անձնային գործոններ, որոնք համակարգված դի-
տարկման դեպքում այս մակարդակի քաղաքացիական ծառայող-
ների համար կարևոր անձնային որակներ են: 

Բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող կառավարիչների համար, 
ինչպես տեսնում ենք, մասնագիտական կարևոր որակ են հստակ, 
պարզ, կենդանի խոսքը, հաղորդակցման հմտությունները, ռազ-
մավարական պլանավորումը: Հաղորդակցման կոմպետենտութ-
յունն իրենից ներկայացնում է հետևյալ կարողություններն ու 
հմտությունները` 

 նախաձեռնել և շփման մեջ մտնել, 
 ստեղծել բարենպաստ առաջին տպավորություն, 
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 հարցադրումներ կատարել և պատասխանել, 
 խրախուսել, որպեսզի զրուցակիցը պարզաբանի իր դիր-

քորոշումները, արտահայտությունները, 
 լսել զրուցակցին և հասկանալ նրան, 
 ապահովել հետադարձ կապ, 
 հավասարակշռել հուզական լարվածությունը խոսակցութ-

յան մեջ, բանավեճում, 
 գրագետ ձևով մեկնաբանել զրուցակցի ոչ խոսքային ազ-

դանշանները, 
 կառավարել սեփական էքսպրեսիվ ազդանշանները 

շփման գործընթացում և այլն [78]: 
Այս առանձնահատկությունները բացահայտելու համար նպա-

տակահարմար է կիրառել սոցիալ-հաղորդակցական բանիմա-
ցության գնահատման մեթոդիկան: Սոցիալ-հաղորդակցական 
բանիմացություն ասելով սովորաբար նկատի է առնվում այլ մարդ-
կանց հետ կոնտակտներ հաստատելու և պահպանելու ընդունա-
կությունը: Բանիմացությունը այն գիտելիքների, կարողություննե-
րի և հմտությունների ամբողջությունն է, որոնք արդյունավետ 
շփում են ապահովում: Սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացությու-
նը զարգացող և մեծ մասամբ գիտակցվող շփման փորձն է մարդ-
կանց միջև, որը ձևավորվում է անմիջական փոխազդեցության 
պայմաններում [54]:  

Անձի սոցիալ-հաղորդակցական բանիմացությունը գնահա-
տելու համար նախատեսված մեթոդիկան բաղկացած է 130 հար-
ցից և վեց սանդղակից՝ սոցիալ-հաղորդակցական ապաշնորհութ-
յուն, անորոշության հանդեպ հանդուրժողականություն, կոնֆոր-
միզմի ծայրահեղ ձգտում, կարգավիճակը բարձրացնելու ընդգծ-
ված ձգտում, անհաջողություններից խուսափելու ձգտում, ֆրուստ-
րացիոն անհանդուրժողականություն [89]: Տվյալ մեթոդիկայի 
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ընտրությունը պայմանավորված է նրանով, որ այն ընդգրկում է 
գործոնների լայն շրջանակ, իսկ կատարված ուսումնասիրության 
արդյունքում հնարավորություն է ստեղծվում համակարգային մո-
տեցում ցուցաբերել հետազոտվողի սոցիալ-հաղորդակցական ըն-
դունակությունների նկատմամբ: 

Բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող քաղաքացիական ծառա-
յողների ընտրության գործընթացում մենք նպատակահարմար 
ենք համարում կիրառել Ա. Գ. Զվերկովի և Ե. Վ. Էյդմանի կողմից 
մշակված կամային ինքնակարգավորման հետազոտման մեթոդի-
կան: Ընդհանուր առմամբ, կամային ինքնակարգավորման ար-
տահայտվածության աստիճանը սեփական վարքն ամենատար-
բեր իրավիճակներում վերահսկելու չափը և իր գործողություննե-
րը, վիճակներն ու հակումները գիտակցաբար կառավարելու ու-
նակությունն է: Կամային ինքնակարգավորման զարգացման մա-
կարդակը կարող է բնութագրվել ընդհանուր առմամբ և առանձին 
բաղադրիչների տեսքով՝ որպես համառություն և ինքնավերահս-
կողություն [27]: Ժամանակակից պայմաններում բարձրագույն 
պաշտոններ զբաղեցնող պետական ծառայողների համար այս ո-
րակները հատկապես կարևոր են, քանի որ նրանց մասնագիտա-
կան գործունեության արդյունավետությունն ապահովող կարևոր 
գործոններից են: Դա պայմանավորված է մասնագիտական գոր-
ծունեության և առկա սոցիալ-տնտեսական ու քաղաքական պայ-
մանների կողմից նրանց անձին առաջադրվող պահանջներով: Այս 
անձնային որակների դրսևորման աստիճանը որոշելու համար ա-
ռաջարկվող մեթոդիկան բաղկացած է 30 պնդումից և հետազոտ-
վողից պահանջվում է նշել, թե այդ պնդումներից որոնք են բնորոշ 
իրեն [27]:  

Պետական ծառայության բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնող 
անձի համար մասնագիտական կարևոր որակներ են համարվում 
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ստեղծարարությունը, տրամաբանելու, արագ կողմնորոշվելու կա-
րողությունը, մտածողության տիպը: Դա պայմանավորված է նրա-
նով, որ այս գործունեությունն անձից պահանջում է ոչ ստան-
դարտ որոշումների կայացում, անսովոր և նոր իրավիճակներում 
արագ կողմնորոշվելու կարողություն, տրամաբանական մտածո-
ղության առկայություն, երևույթների միջև առկա կապերը տեսնե-
լու և բացահայտելու ընդունակություն: Այս որակները հատկապես 
կարևոր են նրանց մասնագիտական գործունեության արդյունա-
վետությունն ապահովելու համար, քանզի գործունեության պայ-
մանները միանշանակ չեն, փոփոխվող են և պահանջում են արագ 
կողմնորոշվելու, տրամաբանական և ոչ միանշանակ որոշումներ 
կայացնելու ընդունակություն: Մտածողության այս կամ այն տիպի 
դրսևորումն իր անմիջական ազդեցությունն է ունենում անձի մաս-
նագիտական գործունեության վրա: Գործունեության արդյունավե-
տությունը պայմանավորված է նրանով, թե անձը կարո՞ղ է արդյոք 
խնդիրները լուծել տարբեր եղանակներով, կողմնորոշվել անսպա-
սելի լուծում պահանջող իրադրություններում, հաղթահարել դժվա-
րությունները: Բարձրագույն պաշտոնների հավակնող անձանց 
մտածողության տիպը և ստեղծարարության մակարդակը որոշելու 
համար նպատակահարմար է կիրառել Ջ. Բրուների՝ մտածողութ-
յան տիպը և ստեղծարարության մակարդակը բացահայտող հար-
ցարանը [98]: Մտածողությունը մարդու կողմից շրջակա իրակա-
նության ընդհանրացված և միջնորդավորված հոգեկան արտա-
ցոլման ձև է, որի օգնությամբ կապեր և հարաբերություններ են 
հաստատվում ճանաչողության օբյեկտների միջև: Մտածողության 
տիպը տեղեկատվության վերլուծական-համադրական վերափոխ-
ման անհատական միջոց է [115]: Ջ. Բրուների կողմից մշակված 
հարցարանը թույլ է տալիս բացահայտել մտածողության հիմնա-
րար տիպը և չափել ստեղծարարության մակարդակը: Առանձնաց-
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վում է մտածողության չորս հիմնարար տիպ՝ առարկայական, սիմ-
վոլիկ, նշանային, պատկերավոր, որոնցից յուրաքանչյուրն ունի իր 
առանձնահատկությունները [98]: 

Կարևոր է նաև բարձրագույն պաշտոն զբաղեցնելու հավակ-
նություն ունեցող անձանց սթրեսակայունության ուսումնասիրումը. 
նրանց հետագա մասնագիտական գործունեության պահանջնե-
րից ելնելով՝ այն համարվում է մասնագիտական կարևոր որակ: 
Դա, կարծում ենք, պայմանավորված է նրանով, որ այս քաղծա-
ռայողների գործունեությունը հագեցած է արտակարգ, անսովոր և 
լարվածություն պարունակող իրավիճակներով, ինչն էլ հատուկ 
պահանջներ է ներկայացնում նրանց սթրեսակայունությանը: Սթ-
րեսակայունության ուսումնասիրումը նպատակահարմար ենք հա-
մարում իրականացնել Դեյթոյի սթրեսակայունության թեստի մի-
ջոցով: Այն հնարավորություն է տալիս բացահայտելու 18 և ավելի 
տարիքի մարդկանց շրջանում սթրեսի արտահայտվածության աս-
տիճանը: Թեստն ընդգրկում է 50 օրգանական և անձնային դր-
սևորումներ, որոնք խմբավորվում են երեք պրոֆիլով: Դրանք են՝ 

 անձնային դրսևորումների պրոֆիլ (20 միավոր), 
 անձնային պահանջմունքների պրոֆիլ (18 միավոր), 
 անձնային կարողությունների պրոֆիլ (12 միավոր), որոն-

ցում դրսևորումները գնահատվում են առավելագույնը 5 
բալով [3]: 

Թեստի օգնությամբ հնարավոր է չափել սթրեսի չորս մակար-
դակ՝ թույլ (20-39%), չափավոր (40-59%), արտահայտված (60-
79%) և ծայրահեղ (80-100%): Թեստը հնարավոր է անցկացնել մո-
տավորապես 10 րոպեում: Վերաթեստավորել կարելի է ցանկա-
ցած ժամանակ: Ստացված տվյալները կարելի է հաշվարկել հա-
տուկ մաթեմատիկական կառուցակարգով՝ թե՛ ձեռքով, թե՛ հաշ-
վիչ մեքենայով: Հաշվարկը ներառում է յուրաքանչյուր պրոֆիլի 
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միավորների գումարը: Թեստն անցկացնելուց հետո հաշվարկվում 
են յուրաքանչյուր պրոֆիլի արդյունքները և դրանք վերածվում են 
տոկոսային ցուցանիշների: Վերջնական արդյունքը երեք պրոֆիլ-
ների տոկոսային մեծության միագումարն է: Թեստի արդյունքնե-
րը տրվում են երկու տարբերակով՝ հաշվարկի արդյունքներով և 
գնահատման ցուցանիշներով: Գնահատումը համապատասխա-
նում է սթրեսի չորս հիմնական մակարդակներից մեկին և ներկա-
յացնում է սթրեսի կառավարման հնարավորությունները:  

Սթրեսի չափման և գնահատման սույն մեթոդիկան ընդգր-
կում է անձնային դրսևորումների, պահանջմունքների և կարո-
ղությունների պրոֆիլներ [3]:  

Այսպիսով, ներկայացված մեթոդիկաների վերլուծությունից ու 
մեթոդաբանության պարզաբանումից ակնհայտ է դառնում, որ հո-
գեբանական ընտրության գործընթացում դրանց կիրառումն ու 
համապատասխան ընտրության ընդհանուր առմամբ առավել ար-
դյունավետ կդարձնեն մասնագետների ընտրության գործընթացը: 
Սա հնարավորություն կտա ընտրություն կատարելու ոչ միայն 
մասնագիտական գիտելիքների հիման վրա, այլ նաև տվյալ գոր-
ծունեության համար կարևոր անձնային որակները հաշվի առնե-
լով: Արդյունքում կընտրվի առավել «արդյունավետ» աշխատակի-
ցը, ինչի շնորհիվ մեծապես կբարձրանա աշխատանքի արդյունա-
վետությունը: 
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ԳԼՈՒԽ 3 

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԱՏՎԱԾՈՒՄ ՂԵԿԱՎԱՐ ՊԱՇՏՈՆՆԵՐԻ  
ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹՆԵՐԻ ՀՈԳԵԲԱՆԱԿԱՆ  

ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ 
 

3.1. Կառավարման յուրահատկությունները  
մասնավոր հատվածում 

 

Կառավարման գործառույթների իմացությունը որոշիչ նշանա-
կություն ունի ցանկացած կազմակերպության աշխատանքում, և 
այդ առումով ոչ պետական կազմակերպությունները բացառութ-
յուն չեն: 

Այն երկրներում, որտեղ ընդունված է մասնավոր սեփակա-
նությունը և գոյություն ունի շուկայական տնտեսություն, առանձ-
նացվում է երեք հատված: Առաջինը միավորում է պետական և 
մունիցիպալ կազմակերպությունները, այսինքն՝ կազմակերպութ-
յուններ, որոնց ռեսուրսները պետական և մունիցիպալ սեփակա-
նություն են: Երկրորդը մասնավոր կոմերցիոն կազմակերպութ-
յուններն են, որոնց համար շահույթ հետապնդելը գործունեության 
հիմնական նպատակ է: Երրորդ հատվածում մասնավոր ոչ կոմեր-
ցիոն կազմակերպություններն են, որոնք շահույթ չեն հետապն-
դում և եկամուտը չեն բաշխում աշխատակիցների միջև: Հաճախ 
տնտեսության այս հատվածները համապատասխանաբար կոչ-
վում են պետական, կոմերցիոն և ոչ կոմերցիոն: 

Ինչպես պետական, այնպես էլ մասնավոր կազմակերպութ-
յուններում գոյություն ունեն այնպիսի խնդիրներ, ինչպիսիք են տե-
ղեկատվական ապահովումը, հաղորդակցման, լիդերության, 
կոնֆլիկտների, ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբերի հարաբերակցությու-
նը և այլն: 
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Վ. Բովիկինի «Նոր մենեջմենթ» գրքում տրվում է կազմակեր-
պության հետևյալ բնութագիրը. «Բոլոր բարդ կազմակերպություն-
ները ոչ միայն իրենց գործունեությանն ուղղված և որոշակի փոխ-
կապակցված նպատակներ հետապնդող խմբեր են, այլ ունեն նաև 
բոլոր կազմակերպություններին բնորոշ բնութագրեր» [29, էջ 35]: 

Այդ ընդհանուր բնութագրերի առկայությունն օգնում է հաս-
կանալու, թե ինչու է կազմակերպության արդյունավետ գործու-
նեության համար կառավարումն անհրաժեշտ ու կարևոր: Կազմա-
կերպության ընդհանուր բնութագրերն են. 

 կազմակերպության ռեսուրսների առկայություն (մարդկա-
յին ռեսուրսներ, կապիտալ, նյութեր, տեխնոլոգիաներ և 
տեղեկատվություն), որոնք պետք է կազմակերպությունը 
ձևափոխի իր նպատակներին հասնելու և արդյունք ստա-
նալու նպատակով, 

 արտաքին միջավայրից կախվածություն, որը ներառում է 
տնտեսական պայմանները, սպառողներին, օրենսդրութ-
յունը, մրցակից կազմակերպությունները, հասարակական 
հայացքները, տեխնիկան, տեխնոլոգիան և այլն, 

 աշխատանքի հորիզոնական բաժանում, այսինքն՝ աշխա-
տանքի բաժանում բաղկացուցիչ մասերի, 

 ստորաբաժանումներ (մարդկանց խմբեր, որոնց գործու-
նեությունը գիտակցաբար ուղղորդվում է և համակարգ-
վում՝ ընդհանուր նպատակին հասնելու համար), որոնք 
կատարում են որոշակի հանձնարարություններ և հասնում 
են հատուկ նպատակների, առանց որոնց կազմակերպութ-
յան ընդհանուր նպատակին հասնել հնարավոր չի լինի, 

 աշխատանքի ուղղահայաց բաժանում (քանի որ աշխա-
տանքը կազմակերպությունում բաժանվում է մասերի, ինչ-
որ մեկը պետք է համակարգի ստորաբաժանումների և ողջ 
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կազմակերպության աշխատանքը հաջողության հասնելու 
համար) [29, էջ 35-36]: 

Մենեջմենթում տարբերակում են աշխատանքի բաժանման 
երկու տեսակ՝ հորիզոնական և ուղղահայաց։ Աշխատանքի հորի-
զոնական բաժանումը փոքր կազմակերպություններում գրեթե չի 
հանդիպում։ Մեծ կազմակերպություններում, որոնք բարդ կառուց-
վածք ունեն, գոյություն ունեն տարբեր «հորիզոնական» ստորա-
բաժանումներ, օրինակ՝ բաժիններ, ծառայություններ, արտադրա-
մասեր և այլն։ 

Աշխատանքի հորիզոնական բաժանման դեպքում տեղի է ու-
նենում ղեկավարների տեղաբաշխում կազմակերպության տար-
բեր ստորաբաժանումներում։ Սրա առանձնահատկությունն այն է, 
որ հորիզոնական բաժանված աշխատանքն անպայման պետք է 
համաձայնեցված լինի [90]:  

Կազմակերպության կառավարման էությունը մարդկանց աշ-
խատանքը համակարգելու գործունեությունն է [29, էջ 36]: Այն 
պայմանավորված է կազմակերպության ղեկավար պաշտոններ 
զբաղեցնող անձանց գործառույթների իրականացմամբ: 

Այսպիսով, կարող ենք ասել, որ մասնավոր հատվածում կա-
ռավարումն անհրաժեշտ և կարևոր գործընթաց է: Այն ունի իր յու-
րահատկությունները, որոնք պայմանավորված են կազմակեր-
պության բնույթով և գործառույթներով:  
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3.2. Ղեկավար պաշտոնները 
մասնավոր համակարգում 

 
Մասնավոր համակարգի կառավարման յուրահատկություն-

ներից ելնելով՝ ղեկավարները տարբեր պաշտոններ են զբաղեց-
նում: Կազմակերպության նպատակներին հասնելու համար ան-
հրաժեշտ է  ճիշտ տեղաբաշխել պաշտոնները: Շատ դեպքերում 
նպատակահարմար է խնդիրները համակարգել աշխատանքի ուղ-
ղահայաց բաժանման միջոցով: Սա պայմանավորված է այն հան-
գամանքով, որ հաջողության հասնելու համար ղեկավարը պետք է 
համակարգի ստորաբաժանումների և ողջ կազմակերպության աշ-
խատանքը: Բոլոր կազմակերպություններում, բացառությամբ 
շատ փոքրերի, կառավարումը շատ ժամանակ է պահանջում: 

Կառավարման ոլորտի և կազմակերպման տեսության հայտ-
նի տեսաբան Պիտեր Ֆ. Դրուկերը, ընդգծելով կառավարման 
կարևորությունը, այն սահմանում է այսպես. «Կառավարումը գոր-
ծունեության հատուկ տեսակ է, որն անկազմակերպ ամբոխը վե-
րածում է արդյունավետ, նպատակաուղղված և արդյունավետ 
խմբի» [29, էջ 36]: 

Կազմակերպության չափը կառավարման մակարդակների 
քանակը որոշող հիմնական գործոններից մեկն է: Կազմակեր-
պության ներսում կառավարման բոլոր մակարդակները սովորա-
բար լինում են երեք կարգի՝ ինստիտուցիոնալ, կառավարչական,  
տեխնիկական: 

Ինստիտուցիոնալ մակարդակում մշակվում են ռազմավարա-
կան, հեռանկարային ծրագրերն ու նպատակները։ Կազմակեր-
պության կառավարման ինստիտուցիոնալ մակարդակը կառա-
վարման մյուս մակարդակների համեմատ ամենափոքրաթիվն է։ 
Առավել տարածված են բարձր օղակի ղեկավար պաշտոնները՝ 
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նախագահ, փոխնախագահ, տնօրենների խորհրդի նախագահ։ 
Պետական ծառայողների դեպքում դրանք նախարարներն են, 
բանակում՝ գեներալները և այլն։ 

Կառավարման բարձր օղակի ղեկավարները պատասխանա-
տու են կազմակերպչական կարևոր որոշումների ընդունման հա-
մար։ Նրանց աշխատանքը շատ լարված և ինտենսիվ է։ Այս մա-
կարդակի ղեկավարներն անդադար զբաղված են կազմակեր-
պության գործունեության հետ անմիջականորեն կապված նոր 
տեղեկատվություն փնտրելով։ Բարձր օղակի ղեկավարների աշ-
խատանքի առանձնահատկությունն այն է, որ այդ աշխատանքը 
չունի հստակ սահմաններ, քանի դեռ գոյություն ունի տվյալ կազ-
մակերպությունը։ 

Կառավարման միջին օղակի ղեկավարները ենթարկվում են 
վերին օղակի ղեկավարներին՝ իրականացնելով ստորին օղակի 
(տեխնիկական) ղեկավարների աշխատանքի համակարգում և վե-
րահսկում։ Եթե կազմակերպությունն ունի ճյուղավորված կառուց-
վածք, կառավարման միջին օղակի ղեկավարները բաժանվում են 
երկու լրացուցիչ մակարդակի՝ վերին և ստորին։ 

Միջին օղակի ղեկավարներին առավել բնորոշ են բաժնի ղե-
կավարի (եթե խոսքը բիզնեսի մասին է), դեկանի (բարձրագույն 
ուսումնական հաստատությունում) և այլ պաշտոններ։ Շատ կազ-
մակերպություններում միջին օղակի ղեկավարները մասնակցում 
են որոշումների կայացմանը, նախապատրաստում են վերին օղա-
կի ղեկավարների կողմից ընդունվող որոշումները: 

Ստորին օղակի ղեկավարները վերահսկում են արտադրա-
կան հանձնարարությունների կատարումը։ Սա կազմակերպչա-
կան այն մակարդակն է, որը աշխատողների ենթակայության 
տակ է։ Ստորին օղակի ղեկավարները հաճախ իրականացնում են 
շատ լարված աշխատանք. տարատեսակ գործողությունների առ-
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կայության դեպքում նրանք ստիպված են լինում մի խնդրից անց-
նել մեկ այլ խնդրի լուծման [91]։  

Այստեղ կարևոր են տարբեր մակարդակի կառավարիչների 
կոմպետենցիաները: Կոմպետենցիան ղեկավար անձի լիազորութ-
յունների, իրավունքների և պարտականությունների ամբողջութ-
յունն է: Այն պայմանավորված է կառավարման փոխազդեցության 
մեջ ղեկավարի ունեցած կարգավիճակով: Կառավարման համա-
կարգում ղեկավարի և այլ պաշտոնատար անձանց պատասխա-
նատվությունը կախված է հստակ սահմանված իրավունքներից և 
պարտականություններից: Կազմակերպությունն ունի բավական 
կայուն ձևական իրավունքների և պարտականությունների կայուն 
կառուցվածք, որն էլ ձևավորում է կազմակերպության կազմա-
կերպչական կառուցվածքը: Կառուցվածք են համարվում տարբեր 
կարգի փոխհարաբերությունները: Առանձնացնում են մի քանի 
այդպիսի փոխազդեցություններ՝ գծային, ֆունկցիոնալ, շտաբային 
և մատրիցային: Կախված նրանից, թե փոխազդեցության որ տի-
պում է ներառված ղեկավարը, հնարավոր է այնպիսի արտաքին 
պայմանների առաջացում, որոնք էապես ազդում են ինչպես գոր-
ծունեության առանձին բաղադրիչների իրականացման, այնպես էլ 
դրա ուղղվածության լիարժեք փոփոխության վրա [59]:  

Ի. Դ. Լադանովը նշում է, որ կազմակերպությունում գործում 
են երեք տիպի մենեջերներ՝ գծային, միջին օղակի և վերին օղակի 
(top managers)։ Գծային մենեջերները վարպետներ են, բաժնի ղե-
կավարներ, ովքեր անմիջականորեն ղեկավարում են աշխատան-
քային խմբեր կամ առանձին մասնագետների։ Միջին օղակի մե-
նեջերները ղեկավարում են իրենց ենթակա գծային մենեջերների 
գործունեությունը։ Նրանց անվանում են նաև մենեջերներ, ղեկա-
վարներ, բաժնի վարիչներ, վարչության պետեր։ Միջին օղակի ղե-
կավարները պատասխանատու են կազմակերպության արտա-



 

195

դրական պլանի կատարման՝ իրենց բաժիններին վերապահված 
հատվածի համար։ Վերին օղակի մենեջերները պաշտոնների աս-
տիճանակարգի վերին հատվածն են կազմում։ Նրանք կարող են 
լինել նախագահներ, գործադիր տնօրեն, փոխտնօրեն և այլն։ 
Նրանք կազմակերպության գործող անձինք են, կազմում են գոր-
ծողությունների պլան և իրենց ենթակա մենեջերների միջոցով ի-
րականացնում են կազմակերպության քաղաքականությունը [69]։ 
Գոյություն ունի նաև մենեջերների հորիզոնական բաժանում՝ ըստ 
անձնակազմի, հետազոտությունների, մարկետինգի, ֆինանսնե-
րի, արտադրության, տեխնիկական սպասարկման և այլն։ Այս մե-
նեջերներն ունեն իրենց մասնագիտական առանձնահատկություն-
ները, սակայն ընդհանուր մենեջմենթի շրջանակներում նրանք են-
թականերին ղեկավարում են ընդհանուր կառավարչական գործա-
ռույթներով (պլանավորում, կազմակերպում, լիդերություն, վերա-
հսկողություն)։ 

Մենեջերը, լինելով կառավարման դինամիկ օղակ, ապահո-
վում է հիմնական կառավարչական գործառույթների իրականա-
ցումը [69, էջ 20-21]: 

Ցանկացած կազմակերպության կառուցման հիմքում ընկած է 
երկու հիմնական սկզբունքների համադրություն՝ աստիճանակար-
գային (սուբորդինացիոն, «ուղղահայաց») և համակարգային (հա-
վասարության, «հորիզոնական»):  

Այս կամ այն կառուցվածքի, ինչպես նաև դրա բովանդակութ-
յան ընտրությունը ղեկավարի գործունեության հիմնական խնդիր-
ներից է: Սա հատուկ կազմակերպչական գործառույթի հիմքն է:  

 Մենեջերի խնդիրը կազմակերպության նպատակներին և 
խնդիրներին, ինչպես նաև դրա վրա ազդող ներքին և արտաքին 
գործոններին լավագույնս համապատասխանող համակարգի ընտ-
րությունն է [107]:  
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Ղեկավարի գործունեության հոգեբանական առանձնա-
հատկությունները գծային կազմակերպչական կառուցվածքնե-
րում 

Կառավարման գծային տիպը ենթադրում է ուղիղ պաշտո-
նեական փոխազդեցություն ղեկավարի և ենթակաների միջև: 
Գծապատկերի ձևով Տ. Կաբաչենկոն այն ներկայացնում է այս-
պես.  

Տնօրեն _______Արտադրության փոխտնօրեն ___________ 
Արտադրության պետ ____________ Առաջնային կոլեկտիվների 
ղեկավարներ [59, էջ 35]: 

Որքան հստակ է լիազորությունների շղթան վերին պաշտո-
նական անձից մինչև յուրաքանչյուր ենթակա, այնքան ավելի արդ-
յունավետ են որոշումների ընդունման և հաղորդակցման գործըն-
թացները ողջ կազմակերպության մասշտաբով: 

Կառավարման գծային կառուցվածքի առավելությունը միա-
նշանակ նրա աստիճանակարգային լինելն է, ինչպես նաև փոխ-
հարաբերությունների կառուցման պարզությունն ու հստակությու-
նը։ Ղեկավարն այս համակարգում պետք է բազմաթիվ գործա-
ռույթներ իրականացնի, ինչը նրա պրոֆեսիոնալիզմին հատուկ 
պահանջներ է ներկայացնում։ 

Այսպիսով, կազմակերպությունում կառավարման գծային տի-
պի առանձնահատկություններն են՝ դանդաղկոտությունը, իներ-
տությունը, պատասխանատվությունից խուսափելը, գործառույթ-
ների վերաբաշխումը, խնդիրների լուծման հաջողության չափա-
զանց մեծ կախվածությունը ղեկավարի որակներից [59, էջ 40]։  

Կազմակերպությունն առանձին բլոկների բաժանելու և դրան-
ցում գործառույթները բաշխելու գործընթացը ստացել է գործառու-
թային մասնագիտացում (դեպարտամենտալիզացիա) անունը: 
Աստիճանակարգության գաղափարի և «գործառութային մասնա-
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գիտացում» հասկացության համադրումն ընկած է կազմակեր-
պության գլխավոր՝ աստիճանակարգային տիպի կազմակերպութ-
յան հիմքում: Դրա ամենահայտնի տեսակը կառավարման գծա-
յին-ֆունկցիոնալ կազմակերպումն է: Սրա համաձայն՝ կազմակեր-
պությունը բաժանվում է ըստ գործառույթների, այսինքն՝ դրանում 
աշխատանքների մասնագիտացված տեսակների (օրինակ՝ ար-
տադրություն, ֆինանսներ, անձնակազմ, մարկետինգ, գիտական 
հետազոտություններ և այլն):  

Ուղղահայաց գծերով փոխանցվում են կառավարչական պար-
տականությունները՝ ձևավորելով կառավարման շղթա: Հրաման-
ների շղթան (chain of command) կառավարման աստիճանակար-
գության մակարդակ է, որն ստեղծվում է պարտականությունները 
պատվիրակելու միջոցով՝ աշխատանքների ուղղահայաց բաժա-
նումն իրականացնելու համար: 

Աստիճանակարգային կառավարումը հատուկ է նաև կառա-
վարման գծային-հաստիքային (линейно-штабной) կառուցվածքին: 
Սրա էությունն այն է, որ յուրաքանչյուր մակարդակ ընդհանուր 
աստիճանակարգության պահպանման դեպքում ենթադրում է հո-
րիզոնական լրացումներ և համալրվում է հաստիքներով, ինչն ա-
պահովում է կառավարչական գործառույթների ավելի արդյունա-
վետ իրականացում: 

Կառուցվածքի այս երկու տիպերն առավել լիարժեք և հաջոր-
դական կերպով են աստիճանակարգության գաղափարն իրակա-
նացնում, ընդհանուր առմամբ արդյունավետ են և ավելի տարած-
ված: Սակայն կազմակերպչական գործառման մասշտաբների 
ընդլայնմանը և բարդացմանը զուգընթաց առաջանում է փոփո-
խությունների, կազմակերպությունների կառուցման նոր սկզբունք-
ների և կառուցվածքների անհրաժեշտություն: Օրինակ՝ մեծ կազ-
մակերպության կառավարումը 5-6 ստորաբաժանումների միջո-



 

198

ցով թեև հնարավոր է, սակայն շատ դժվար է: Դրանք ստիպված 
կլինեն համակարգել աշխատանքի մեծ ծավալ, ինչի համար կպա-
հանջվեն լրացուցիչ մակարդակներ, ենթաբաժիններ, «ենթաեն-
թաբաժիններ» և այլն: Կառավարման շղթան այս դեպքում շատ 
երկար կլինի և անարդյունավետ: Ուստի նպատակահարմար է կի-
րառել մեկ այլ՝ նոր սկզբունք՝ ստորաբաժանումային կառուցվածք 
(լատ. Division՝ բաժին): Պահպանելով կառուցվածքի աստիճանա-
կարգությունը՝ կազմակերպության այս տիպը ենթադրում է կազ-
մակերպության բաժանումը տարրերի և բլոկների՝ նախկինում 
չկիրառվող մեթոդներով: Օրինակ՝ ըստ ապրանքների և ծառա-
յությունների տեսակի, արտադրանքը սպառողների խմբերի, աշ-
խարհագրական շրջանների և այլն: Կազմակերպությունը բաժան-
վում է ըստ այդտեղ արտադրվող հիմնական ապրանքների տե-
սակների, իսկ դրա արտադրման լիազորությունները փոխանց-
վում են համապատասխան ղեկավարներին: 

Յուրաքանչյուր բաժնի ղեկավար իր ենթակայության տակ ու-
նի երկրորդական գործառական ծառայություններ: Ստորաբաժա-
նումային կառուցվածքի սկզբունքը կարող է իրականացվել նաև 
այլ չափանիշներով: Օրինակ՝ մեծ հրատարակչություններն ունեն 
բաժիններ, որոնք զբաղվում են մեծահասակների, երիտասարդ-
ների, դպրոցականների համար նախատեսված գրականության 
հրատարակությամբ: Այս ստորաբաժանումներից յուրաքանչյուրն 
ունի սպառողների իր զանգվածը և գործում է որպես անկախ 
կազմակերպություն: Դրանցից յուրաքանչյուրն ունի խմբագրա-
կան, մարկետինգի և ֆինանսների, արտադրական բաժիններ: 
Այս դեպքում կազմակերպչական կառուցվածքի առանցքում սպա-
ռողն է: Երբ ստորաբաժանումային կառուցվածքը բաժանվում է 
ըստ տարածաշրջանային չափանիշի, նշանակում է գործ ունենք 
տարածաշրջանային տիպի կազմակերպչական կառուցվածքի 
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հետ: Այս դեպքում տարածաշրջանային բաժիններ են դառնում 
կազմակերպության մասնաճյուղերը: 

Կազմակերպչական կառուցվածքի նշված բոլոր տիպերն աս-
տիճանակարգային կառուցվածքի տարատեսակներն են, որոնց 
հիմքում ստորադասության սկզբունքն է: Այս ավանդական կա-
ռուցվածքների հստակությունն ակնհայտ է, սակայն ինչպես ցան-
կացած աստիճանակարգ և համակարգ, դրանք նույնպես ունեն 
թերություններ:  

Տ. Ս. Կաբաչենկոն, նշելով, որ ղեկավարը պաշտոնատար 
անձ է, պաշտոն հասկացությունը սահմանում է որպես կառավար-
ման համակարգի առաջնային կառուցվածքային միավոր, որը 
բնութագրվում է կառավարման համակարգի նպատակներին 
հասնելու համար անհրաժեշտ գործառույթների կազմով, բովան-
դակությամբ և ծավալով [59]:  

Պաշտոնների որակավորման տեղեկատուում ներկայացված 
է կառավարման գործընթացն ապահովող ղեկավարների, մասնա-
գետների և կատարողների ավելի քան 500 պաշտոնի բնութագիր: 
Կառավարման գործընթացն իրականանում է կոլեկտիվ սուբյեկտի 
կողմից, և արդյունքն ստացվում է բազմաթիվ պրոֆեսիոնալների 
ջանքերով: Կառավարումն ապահովող ղեկավարները, ի տարբե-
րություն մյուս մասնագետների, պաշտոնատար անձինք են, որոնց 
պատվիրակված են իշխանական բնույթի իրավունքներ ու պար-
տականություններ: Նրանք կարող են հրամաններ տալ, որոնք 
պարտադիր են կատարողների համար: 

Կազմակերպության ղեկավարությունը էական դերակատա-
րություն ունի կազմակերպության զարգացման, ռազմավարական 
դիրքի և արդիականացման գործում: 
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Մենեջեր տերմինն առաջացել է անգլերեն «manager» բառից, 
որի հիմքում «to manage» բայն է («կառավարել», «ղեկավարել» և 
այլն) [112]:  

Ներկայումս գոյություն ունեն կառավարման գործընթացների 
վերաբերյալ տարատեսակ գիտական տեսություններ: Որոշ գիտ-
նականներ «կառավարում» և «մենեջմենթ» հասկացությունները 
դիտարկում են որպես հոմանիշներ: Մյուսները պնդում են, որ 
դրանք տարբեր հասկացություններ են, քանի որ կառավարման և 
մենեջմենթի նպատակները տարբեր են: Բացի այդ, կառավար-
ման և մենեջմենթի գործընթացներին բնորոշ են տարբեր մեթոդ-
ներ և միջոցներ: Օրինակ՝ կառավարմանը հատուկ են այսպես 
կոչված հրամայական-վարչարարական, իսկ մենեջմենթին՝ շուկա-
յական մեթոդները: 

Ընդունված է մենեջեր անվանել այն աշխատողին, որը ոչ 
միայն կատարում է որոշակի գործողություններ, այլև ղեկավարում 
է դրանք՝ սովորաբար այդ գործողությունները կատարողներին 
կառավարելու միջոցով: Միաժամանակ մենեջերը պարտավոր է ո-
րոշակի գործողություններ կատարել ավելի լավ, քան առավել 
մասնագիտացված կատարողները, որոնց նա ղեկավարում է: 
Հենց մենեջերի գործունեության և նրա հատուկ մենեջերական 
գործառույթների կատարման արդյունքում պետք է բարձրանա 
խմբի գործունեության ընդհանուր արդյունավետությունը: 

Սովորաբար մենեջերն ունի մի շարք գործառույթներ, որոնք 
մյուս աշխատողները չեն կատարում կամ կատարում են դրանցից 
մի քանիսը:  

Այդպիսի գործառույթներից են. 
 պլանավորումը (կազմակերպության կամ կառուցվածքային 

ստորաբաժանման նպատակների, խնդիրների սահմա-
նում, որոնք պետք է լուծել նպատակին հասնելու համար, 
ինչպես նաև դրանց կատարման ժամկետները),  
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 կազմակերպչական գործառույթը (ենթակաների աշխա-
տանքի համակարգում, նրանց միջև պարտականություն-
ների բաշխում, խնդիրների առաջնայնության որոշում), 

 կարգավորիչ գործառույթը (որոշումները ենթականերին 
փոխանցելու գործընթացի կազմակերպում), 

 մոտիվացիոն գործառույթ (այնպիսի պայմանների ստեղ-
ծում, որոնք դրդում են աշխատողներին բարձր որակով 
կատարելու իրենց պարտականությունները), 

 վերահսկման գործառույթ (աշխատանքային գործընթացի 
մշտադիտարկում, ենթակաների կողմից կատարվող աշ-
խատանքի ժամանակի և որակի վերահսկողություն, սխալ-
ների դեպքում նրանց գործողությունների շտկում): 

Մենեջերի՝ որպես մասնագիտական կատեգորիայի մոտե-
ցումներն արտացոլված են տարբեր մասնագիտական-դասակար-
գային համակարգերում: 1988 թվականի «Մասնագիտությունների 
միջազգային ստանդարտ» դասակարգման մեջ (International 
Standard Classification of Occupations 1988 - ISCO-88) աշխա-
տանքների բոլոր մասնագիտական անվանումները, որոնցում կա 
«մենեջեր» բառը, ներկայացված են մեկ բաժնում՝ «Օրենսդիրներ, 
բարձրաստիճան պաշտոնյաներ և ղեկավարներ» (Legislators, 
senior officials and managers): Այս բաժնում ընդգրկված պետական 
ղեկավարների, պաշտոնյաների, օրենսդիրների կամ այլ մասնա-
գիտությամբ աշխատողների հիմնական գործառույթների շարքում 
պլանավորումն է, կազմակերպության կամ կառուցվածքային ստո-
րաբաժանման քաղաքականության և գործունեության ուղղոր-
դումն ու համակարգումը: 

Օրենսդիրները, բարձրաստիճան պաշտոնյաները և ղեկա-
վարները որոշում, ձևակերպում, ուղղորդում են պետական քաղա-
քականությունը, ինչպես նաև հատուկ հետաքրքրություններ ունե-
ցող կազմակերպությունները, կամ խորհուրդ են տալիս: Ձևավո-
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րում են օրենքներ, հանրային կանոններ և կանոնակարգեր, 
դրանք ներկայացնում են կառավարություններ և գործում են ի-
րենց անունից, վերահսկում են պետական քաղաքականության և 
օրենսդրության մեկնաբանություններն ու իրականացումը կամ 
պլանավորում, ուղղորդում և համակարգում են կազմակերպութ-
յունների կամ ձեռնարկությունների, կամ դրանց բաժինների քա-
ղաքականությունը և գործունեությունը: 

Նրանց կողմից իրականացվող խնդիրները սովորաբար նե-
րառում են ազգային, տարածաշրջանային, տեղական ինքնակա-
ռավարման որոշում, ձևավորում կամ խորհրդատվություն, օրենք-
ների, հանրային կանոնների և կարգավորումների ձևակերպում, 
նմանատիպ հանձնարարությունների իրականացում քաղաքական 
կուսակցությունների, առևտրային միությունների կամ այլ կազմա-
կերպությունների համար, կազմակերպությունների քաղաքակա-
նության պլանավորում, համակարգում: Այլ աշխատողների վե-
րահսկումը ևս կարող է ներառվել այստեղ: 

Այս խմբի պաշտոնները դասակարգված են ըստ հետևյալ են-
թախմբերի՝ 
 օրենսդիրներ և բարձրաստիճան պաշտոնյաներ, 
 կորպորատիվ մենեջերներ (անձինք, ովքեր որպես տնօ-

րեններ, գործադիր ղեկավարներ՝ ղեկավարում են կազմա-
կերպություն կամ բաժին), 

 ընդհանուր մենեջերներ (ղեկավարում են ձեռնարկություն-
ներ կամ կազմակերպություններ իրենց կամ սեփականա-
տիրոջ անունից, մասամբ առանց կառավարչական օգ-
նության և մեկ մենեջերի աջակցությամբ, որը նույնպես 
պետք է դասակարգվի տվյալ ենթաբաժնում: Ոչ ղեկավար 
կազմի պաշտոնները պետք է դասակարգվեն ըստ իրենց 
հատուկ հանձնարարությունների) [110]: 



 

203

Կորպորատիվ մենեջերները որոշում և ձևակերպում են կազ-
մակերպության և ձեռնարկության քաղաքականությունն ու պլանը, 
ուղղորդում և համակարգում են գործունեությունը:  

Այս ենթաբաժնի պաշտոնները դասակարգված են ըստ հե-
տևյալ խմբերի՝ 
 տնօրեններ և գլխավոր ղեկավարներ  
 արտադրության և գործառնական վարչության մենեջերներ  
 այլ բաժինների ղեկավարներ: 
Կազմակերպության և ձեռնարկության տնօրեններն ու գլխա-

վոր ղեկավարները որոշում և ձևակերպում են քաղաքականու-
թյունը և պլանավորում, ուղղորդում ու համակարգում են ձեռնար-
կության կամ կազմակերպության ընդհանուր գործառույթները, 
որոնք սովորաբար սահմանվում են տնօրենների խորհրդի կամ 
կառավարման մարմնի կողմից: Այս պաշտոնյաների գործունեու-
թյունն ուղղված է հետևյալ խնդիրների լուծմանը` 

ա. կազմակերպության քաղաքականության որոշում և ձևա-
կերպում, 

բ. ընդհանուր գործառման պլանավորում, ուղղորդում և հա-
մակարգում, 

գ. մասնավոր քաղաքականության որոշում և ուղղորդում՝ են-
թակա մենեջերների հետ խորհրդատվության միջոցով, 

դ. ձեռնարկության գործողությունների և արդյունքների վերա-
նայում և հաշվետվության ներկայացում կառավարման մարմիննե-
րին, 

ե. կազմակերպության ներկայացում կազմակերպությունից 
դուրս, 

զ. այլ աշխատողների վերահսկում [110]:  
Այս խմբի պաշտոնների դասակարգման օրինակ. 
 գործադիր տնօրեն  
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 գլխավոր տնօրեն 
 ղեկավարող տնօրեն [110]: 
Գլխավոր մենեջերներն իրենց կամ սեփականատիրոջ անու-

նից և մեկ մենեջերի աջակցությամբ ղեկավարում են տարբեր 
փոքր բիզնես-նախագծեր: Այս խմբի մենեջերների գործառույթ-
ներն են՝ առօրյա գործողությունների ղեկավարումն ու դրանց 
արդյունքների վերանայումը, մատակարարների, սպառողների և 
ձեռնարկությունների հետ բանակցություններ վարելը, ռեսուրսնե-
րի և անձնակազմի ընտրության պլանավորումն ու վերահսկումը, 
սեփականատերերին հաշվետվություն ներկայացնելը, այլ աշխա-
տողներին վերահսկելը [107]: 

 
 

3.3. Ղեկավար պաշտոնների գործառույթների 
 հոգեբանական վերլուծություն 

 

Կառավարման ժամանակակից մակարդակը ենթադրում է 
ղեկավարների ունակությունների լայն սպեկտրի զարգացում և 
գործառույթների ակտիվ իրականացում: Ներկայումս ղեկավարի 
համար կարևոր են ոչ միայն մասնագիտական գիտելիքները, այլև 
որոշ անձնային հատկանիշներ, որոնք կապված են արդյունավետ 
հաղորդակցման, մարդկանց միջև համագործակցության, մոտի-
վացիայի, թիմ ձևավորելու և թիմում աշխատելու, բանակցություն-
ներ վարելու և համաձայնություն ձեռք բերելու հետ: Կազմակերպ-
չական մենեջմենթն ապահովում է ինտելեկտուալ, ֆինանսական, 
նյութական ռեսուրսների կառավարում՝ կազմակերպության գոր-
ծունեության ավելի բարձր արդյունավետության հասնելու նպա-
տակով: 

Մենեջերը կառավարման մասնագետն է, որը մշակում է 
ծրագրեր, որոշում է ինչ և երբ պետք է անել, ով և ինչպես պետք է 
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իրականացնի այն, մշակում է աշխատանքային գործընթացները և 
վերահսկում դրանք: Այսինքն՝ մենեջերը պլանավորում, կազմա-
կերպում, վերահսկում է հիմնական կազմակերպչական գործըն-
թացները, կառավարում դրանք: Կառավարման գործընթացը մե-
նեջերի որակավորված վարքային դրսևորումների տրամաբանա-
կան հաջորդականությունն է կամ շղթան: 

Ղեկավարի գործունեության հաջողությունը պայմանավոր-
ված է երկու հավասարապես կարևոր ունակություններով՝ մարդ-
կանց ղեկավարելու և աշխատանքային նպատակին հասնելու ու-
նակություններով (ավանդական տերմինաբանությամբ՝ կողմնորո-
շում դեպի գործը և դեպի մարդիկ): Այս երկու կառավարչական ու-
նակությունները իդեալական պայմաններում պետք է հավասա-
րակշռության մեջ լինեն: Դրանք երկուսն էլ հավասարապես կա-
րևոր են, և ղեկավարը երկուսն էլ պետք է ունենա:  

 
 

հատուկ մենեջերական 
ունակություններ 

սոցիալական ունակություններ 
մենեջերական ունակություններ 

լիդերի ունակություններ 
վարչարարական ունակություններ 

 
 

Ղեկավարի որակների «բուրգը» կամ կառավարչական 
ունակությունների ցիկլը [85]:  

Ինչպես երևում է գծապատկերից, ղեկավարի ունակություն-
ների բուրգի ստորին մակարդակում վարչարարական ունակութ-
յուններն են: Դրանց առկայությունը հնարավորություն է տալիս 
կազմելու հանձնարարություններ և փոխանցելու, իրականացնելու 
ռազմավարական պլանավորում ու կանխատեսում, կազմակեր-
պությունում ստեղծելու աշխատանքային միջավայր, լուծելու բարդ 
իրավիճակները, ուսուցանելու ենթականերին:  
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Հաջորդ մակարդակը լիդերի ունակություններն են: Այստեղ 
կարևորը կանխատեսումն է և մարդկանց վրա ազդելու, նրանց 
ուղղորդելու ընդունակությունը: 

Մենեջերական ունակությունները կապված են կառավարչա-
կան նպատակների իրագործման հետ և ապահովում են նպա-
տակների պարզությունը, պլանավորումը, խնդրի լուծումը, ուսու-
ցումը, հետադարձ կապը, աշխատանքների իրականացման վե-
րահսկողությունը և այլն: Հիմնականում հենց այս ունակությունն է 
երաշխավորում պահպանում կազմակերպության հաջողությունը: 

Աշխատանքային խմբերի կառավարման (սոցիալական) ու-
նակություններն արտահայտում են կազմակերպության աշխատա-
կիցների բավարարվածության, աշխատանքային խմբերի գործու-
նեության բարելավման և համախմբվածության մակարդակի 
բարձրացման աստիճանը: Սրանք ունակություններ են, որոնք 
աշխատանքային խմբերի և մարդկանց գործունեությունը հաջող 
պլանավորելու ու կառավարելու հնարավորություն են ընձեռում: 

Վերջապես, վերջին՝ առավել բարձր մակարդակը հատուկ մե-
նեջերական ունակություններն են, որոնք կապված են որոշակի 
կառավարչական գործունեության յուրահատկության հետ [84, էջ 
283-284]: 

Կառավարումը դիտարկվում է որպես գործընթաց, ավելի 
ճիշտ՝ ղեկավարի գործողությունների հաջորդական գործընթաց 
կամ շղթա: Հետևաբար մենեջերի գործունեության արդյունավե-
տությունը կախված է այդ գործընթացի անընդհատությունից, ամ-
բողջականությունից և ավարտունությունից, ինչը Կ. Լ. Վիլսոնն 
անվանում է բալանս, որն ապահովվում է մենեջերի կողմից որո-
շակի գործառույթների իրականացմամբ: Յուրաքանչյուր գործա-
ռույթ փոխկապակցված գործողությունների կամ խնդիրների շարք 
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է: Յուրաքանչյուր հաջորդ խնդրի հաջող լուծումը հնարավոր է 
միայն նախորդ խնդիրների հաջող լուծման դեպքում:  

Այստեղ ուշադրությունը կենտրոնացվում է գործառույթների  
նպատակների վրա (ամբողջականության պահպանում, գործառ-
ման օպտիմալացում, նպատակին հասնելու ձգտում, զարգացում): 
Ա. Ֆայոլն առաջարկում է վարչարարական գործառույթը բաժա-
նել նախնական տարրերի, որոնք կառավարման համակարգի 
հիմքն են: Այդ նախնական բաղադրիչները նա անվանել է հիմնա-
կան կառավարչական գործառույթներ [59]:  

Հիմնական կառավարչական գործառույթները կառավարչա-
կան գործունեության հարաբերականորեն առանձնացված ուղ-
ղություններ են, որոնք թույլ են տալիս իրականացնել կառավար-
չական փոխազդեցություն: 

Մ. Ի. Բուրդյանսկին՝ Կազանի ինստիտուտի աշխատանքի 
գիտական կազմակերպման ղեկավարը, Ֆ. Թեյլորի և Ա. Ֆայոլի 
հետևորդը, որպես հիմնական կառավարչական գործառույթներ 
առանձնացնում է պլանավորումը, վերահսկումը, համաձայնեցու-
մը և կարգավորումը [59, էջ 18]: 

Լ. Ս. Բլյախմանն առանձնացնում է ղեկավարի հետևյալ հիմ-
նական գործառույթները. նպատակադրում (ստորաբաժանումնե-
րի նպատակները և դրանց հասնելու միջոցները որոշելը), վարչա-
կան-կազմակերպչական (կառավարման մարմինների ձևավորում, 
ենթակաների միջև հանձնարարությունների բաշխում, նրանց 
գործողությունների համաձայնեցում և կատարման վերահսկում), 
փորձագիտական (աշխատողների և մասնագետների խորհրդա-
տվություն), կարգապահական-խթանող (մոտիվացիա, խրախուս-
ման և պատժի ձևերի որոշում, աշխատանքի պայմանների ստեղ-
ծում, կոլեկտիվի սոցիալ-հոգեբանական մթնոլորտի բարելավում), 
ներկայացուցչական (հանրության հետ կապեր), կադրային քաղա-
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քականություն (ընդունակությունների և նախաձեռնությունների 
զարգացում, կադրերի ընտրություն և բաշխում, ռեզերվի ձևավո-
րում և ուսուցում) [59]:  

Վ. Հ. Աֆանասևը կառավարչական գարծառույթների ցանկը 
սահմանափակում է չորս գործառույթով՝ կառավարչական որո-
շումների մշակում և ընդունում, կազմակերպում, կարգավորում և 
շտկում, հաշվառում և վերահսկում [59, էջ 19]: 

Հիմնական կառավարչական գործառույթներն առանձնացվել 
են նաև փորձարարական հետազոտությունների հիման վրա:  
Վ. Ֆ. Ռուբախինը, Ա. Լ. Ժուրավլևը, Վ. Հ. Շորինը բացահայտել 
են հիմնական կառավարչական գործառույթները՝ հիմք ընդունե-
լով ղեկավարների հետ հարցազրույցների արդյունքները: Հար-
ցազրույցների վերլուծությունը, հեղինակների խոսքով, թույլ է տվել 
առանձնացնել ղեկավարի 12 հիմնական գործառույթներ, որոնք 
կարելի է բաժանել երկու խմբի՝ արտադրական և սոցիալ-հոգեբա-
նական:  

Ղեկավարի արտադրական գործառույթներից են` 
 ենթակաների գործունեության համակարգումը՝ պլանը կա-

տարելու նպատակով, 
 մարդկանց և սարքավորումների աշխատանքի արտադրո-

ղականության աճի ապահովումը, 
 լարված և ռիթմիկ աշխատանքի կազմակերպումը (ապա-

հովում աշխատողներով, սարքավորումներով, հումքով), 
աշխատանքում հնարավոր վտանգների կանխատեսումն 
ու կանխարգելումը, 

 ենթակաների գործունեության վերահսկողությունը, գնա-
հատումը և շտկումը, 

 կոլեկտիվում աշխատանքային կարգուկանոնի պահպա-
նումը, 
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 աշխատանքային հերթափոխի սահմանումը, ենթակաների 
անհատական առանձնահատկությունների համաձայնե-
ցումը նրանց աշխատանքի բնույթի հետ [59, էջ 19-20]: 

Ղեկավարի սոցիալ-հոգեբանական գործառույթներից են՝ 
 աշխատանքից և արտադրական իրավիճակի տարբեր բա-

ղադրիչներից (աշխատանքի պայմաններ, աշխատավարձ 
և այլն) ենթակաների անբավարարվածության զգացողութ-
յան նվազեցումը, բարոյական և նյութական մոտիվացիայի 
ապահովումը, 

 ենթակաների միջանձնային հարաբերությունների կարգա-
վորում և նրանց միջև ծագող կոնֆլիկտների լուծումը, են-
թակաների հետ հարաբերություններում հոգեբանական 
լարվածության նվազեցումը, 

 ենթակաների օրինական հետաքրքրությունների ընդու-
նումը, 

 ենթակաների մշտական կազմի պահպանումը, աշխա-
տանքային կադրերի հոսունության կառավարումը, 

 ենթակաների մասնագիտական կատարելագործման ա-
պահովումը, 

 ենթակաների հետ դաստիարակչական աշխատանքի իրա-
կանացումը: 

Հետազոտողներն նշում են, որ ցանկում ներառված են միայն 
առավել հաճախ հանդիպող գործառույթները: 

Հիմնական գործառույթները պետք է համապատասխանեն 
անհրաժեշտ և բավարար լինելու պայմաններին: Ներկայացված 
ցանկում որոշ գործառույթներ կրկնվում են կամ հանդիսանում են 
մյուս գործառույթներն իրականացնելու միջոց, բավականաչափ 
անկախ չեն և բխում են այլ գործառույթներից: Հետևաբար կարելի 
է առանձնացնել այն հիմնական գործառույթները, որոնք անկախ 
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են և բավարարում են անհրաժեշտ և բավարար լինելու պայ-
մանները: Այսպիսի գործառույթներ են պլանավորումը, կազմա-
կերպումը, վերահսկողությունը և կարգավորումը [61, էջ 62-65]:  

Ղեկավարի գործունեության մեջ օբյեկտիվորեն գոյություն ու-
նեն հիմնական (առաջնային) գործառույթներ և դրանցից բխող, 
դրանց համատեղ իրականացման արդյունք հանդիսացող (երկ-
րորդական) գործառույթներ: Այսպիսի համադրական գործառույթ 
է կազմակերպման գործառույթը, որը միավորում է մի քանի այլ 
գործառույթներ (պլանավորում, որոշման ընդունում, վերահսկում, 
մոտիվացիա): 

Գործառույթները տարբեր են իրենց ուղղվածությամբ և «ա-
ռարկայով», ինչը պայմանավորված է ցանկացած կազմակեր-
պության սոցիալ-տեխնիկական բնույթով և դրանում որակապես 
տարբեր բաղադրիչների առկայությամբ: 

Վերջապես, գործառույթների համակարգը, դրանց կազմը և 
դրսևորման աստիճանը կախված են կոնկրետ գործունեության 
բովանդակությունից և հատկապես կառավարման համակարգի 
աստիճանակարգում ունեցած դիրքից:  

Բոլոր այս դժվարությունները հաղթահարվում են, եթե կառա-
վարչական գործառույթների ձևավորման համակարգի հիմքում 
դրվում է ոչ թե մեկ, այլ մի քանի չափանիշ: Այդ չափանիշները 
որոշվում են ղեկավարի գործունեության բովանդակությամբ: 
Դրանք ամրագրված են կառավարչական գործունեության հիմնա-
կան չափանիշներում:  

Ա. Կարպովը նշում է, որ բոլոր կառավարչական գործառույթ-
ները դասակարգվում են չորս հիմնական խմբերում. 

1. գործնական-վարչարարական գործառույթներ՝ նպատա-
կադրում, կանխատեսում, պլանավորում, մոտիվացիա, որոշման 
ընդունում, հաղորդակցում, վերահսկում, շտկում, 
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2. կադրային գործառույթներ՝ անձնակազմի կառավարում, 
դաստիարակչական, արբիտրաժային, հոգեթերապևտիկ, 

3. արտադրական-տեխնոլոգիական գործառույթներ՝ նորա-
րարական, մարկետինգային, օպերատիվ կառավարում, նյութա-
տեխնիկական ապահովում,  

4. համադրական գործառույթներ՝ ինտեգրող, ռազմավարա-
կան, ներկայացուցչական, փորձագիտական-խորհրդատվական, 
կայունացնող [61]: 

Նշված գործառույթներից յուրաքանչյուրն իր բարդության 
պատճառով ունի իրականացման երկու պլան՝ ղեկավարի անհա-
տական գործունեություն և ընդհանուր կազմակերպչական գործու-
նեություն: Երկուսն էլ պահանջում են կազմակերպության ենթա-
կառուցվածքների ներգրավում: Օրինակ՝ պլանավորման գործա-
ռույթը ղեկավարի իրավասությունն է, սակայն պլանների մշակ-
ման գործընթացում ներգրավվում են նաև այլ աշխատակիցներ 
[61, էջ 65-68]: 

Կառավարչական գործառույթները համակարգված իրակա-
նացվում են կազմակերպչական գործընթացում: Կազմակերպութ-
յան կառուցվածքում առկա տարբերություններն էական հետք են 
թողնում կառավարչական գործունեության վրա, որոշ դեպքերում 
էլ որոշիչ ազդեցություն ունեն: Ղեկավարի գործունեությունը, դրա 
հոգեբանական առանձնահատկությունները պայմանավորված են 
ոչ միայն կազմակերպչական կառուցվածքի տիպով, այլև այդ կա-
ռուցվածքում ղեկավարի ունեցած դիրքով: 

«Կազմակերպում» հասկացությունն ունի երկու հիմնական 
նշանակություն: Նախ դա ընդհանուր կազմակերպչական նպա-
տակներին հասնելու համար բազմաթիվ անհատական գործողութ-
յունները համաձայնեցնելու գործընթաց է, ապա՝ որոշակի կառուց-
վածք, որը կազմված է մի շարք հիմնական բաղադրիչներից և 



 

212

դրանց միջև առկա կայուն կապերից: Այս իմաստով այն և՛ կառա-
վարչական գործունեության արդյունք է, և՛ դրա իրականացման 
հիմք:  

Կ. Լ. Վիլսոնն առանձնացնում է մենեջերի գործունեության 
վեց փուլ. 
 նպատակների պարզաբանում և դրանց կարևորության 

մատնանշում 
 պլանավորում, խնդիրների լուծում 
 անհրաժեշտ պայմանների ստեղծում 
 հետադարձ կապի ապահովում 
 վերահսկողություն 
 խրախուսում [84, էջ 285]: 
Նախ մենեջերը սահմանում է նպատակը, հակառակ դեպքում 

նա անգործության կմատնվի և կմնա նույն տեղում, քանի որ չգի-
տի՝ որ ուղղությամբ շարժվել: Մարդկանց համար կարևոր է հիմ-
նական նպատակներն իմանալը: Եթե դրանք չկան, ենթակաների 
շահադրդման մակարդակը ցածր կլինի: Եթե կա նպատակ, ղեկա-
վարը կարող է կազմել դրա իրականացման պլանը: Այնուհետև 
անհրաժեշտ է այդ պլանը կյանքի կոչել, ինչի համար մենեջերը 
պետք է նախապատրաստի ենթականերին. ինչ և ինչպես անել, 
ինչպես օգնել խմբին պլանը կատարելու հարցում՝ ապահովելով 
անհրաժեշտ նյութական ռեսուրսներով, աշխատանքի պայմաննե-
րով, ուսուցմամբ, ժամանակով, միջոցներով: Խնդիրներն իրագոր-
ծելիս մենեջերը պետք է հետևի, թե ինչպես է ընթանում աշխա-
տանքը, տեղեկացնի խմբին՝ աշխատանքի որ փուլում են 
գտնվում: Եթե որևէ առաջընթաց չի գրանցվում, ղեկավարը պետք 
է փոփոխություններ մտցնի աշխատանքային գործընթացում՝ 
խստացված վերահսկողության կամ ծրագրերը և անգամ նպա-
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տակները փոխելու միջոցով: Եվ երբ աշխատանքն ավարտված է, 
մենեջերը պետք է խրախուսի և պարգևատրի ենթականերին: 

Այս վեց փուլերից յուրաքանչյուրում ներառված խնդիրների 
լուծման արդյունավետությունը պայմանավորված է մենեջերի ըն-
դունակություններով, գիտելիքներով, հմտություններով [34]: 

Տիրապետել կառավարչական գործունեությանը՝ նշանակում է 
կարողանալ առավել արդյունավետ կազմակերպել դրա յուրա-
քանչյուր բաղադրիչ: Ամեն օր մենեջերը բախվում է մեծ թվով 
խնդիրների, որոնց ահռելի հոսքը կարող է շփոթեցնել նրան: Ան-
կանխատեսելի իրավիճակներից ելք գտնելու և խնդիրներից խու-
սափելու համար մենեջերը պետք է համակարգի իր գործողութ-
յունները: Մեծ ջանքեր և ժամանակ է պահանջվում քաոսից կար-
գուկանոն ստեղծելու համար: Այդ պատճառով անհրաժեշտ է լավ 
իմանալ սեփական գործունեության կառուցվածքը և դրա բոլոր 
բաղադրիչները: Գործունեության հոգեբանական կառուցվածքի 
հիմնական բաղադրիչներին տիրապետող ղեկավարն ունի հետև-
յալ առավելությունները՝ 
 տեսնում է՝ ինչ պետք է անել ցանկացած խնդրի լուծման 

համար, 
 ցանկացած պահի կարող է տեսնել՝ ինչ մակարդակում է 

գտնվում տվյալ խնդրի լուծումը, 
 կարող է ճիշտ ժամանակին շտկումներ կատարել կառա-

վարչական ցանկացած խնդրի լուծման մեջ, 
 ցանկալի արդյունքն ստանալ առավել ռացիոնալ և արդյու-

նավետ եղանակով: 
Գործունեության հոգեբանական կառուցվածքը ենթադրում է 

այնպիսի կարևոր բաղադրիչներ, առանց որոնց հնարավոր չէ ի-
րականացնել գործունեությունը: Այդ բաղադրիչները հետաքրք-



 

214

րություն են ներկայացնում հոգեբանական տեսանկյունից: Դրանք 
են՝ 
 մոտիվ 
 նպատակ 
 խնդիր 
 գործողություններ 
 վերահսկողություն 
 արդյունք 
 ռեֆլեքսիա (վերլուծություն): 
Այսպիսին է ցանկացած գործունեության համընդհանուր կա-

ռուցվածքը, որը ներառում է ինչպես արտաքին (օբյեկտիվ-առար-
կայական), այնպես էլ ներքին (սուբյեկտիվ-հոգեբանական) բա-
ղադրիչներ: 

Դիտարկենք գործունեության հոգեբանական կառուցվածքն 
առավել մանրամասն: 

1. Մոտիվ 
Ընդհանուր առմամբ մոտիվն այն է, ինչը դրդում կամ ստի-

պում է մարդուն գործել: Մոտիվը կարող է լինել ներքին կամ ար-
տաքին: Գործունեությունն առանց մոտիվի հնարավոր չէ: Տարբե-
րում են գիտակցված և չգիտակցվող մոտիվներ:  

2. Նպատակ 
Նպատակը ակնկալվող արդյունքի պատկերն է: Մյուս կող-

մից՝ այն գիտակցված պահանջմունք է: Նախքան իրականություն 
դառնալը արդյունքը պետք է առաջանա մարդու գիտակցությու-
նում որպես նպատակ: Թեև նպատակը չի մտնում գործողություն-
ների համակարգի մեջ՝ մնալով ներքին սուբյեկտիվ-հոգեբանա-
կան գոյացություն, համակարգի համար այն ունի հիմնարար նշա-
նակություն: Նպատակը գործունեությանը հաղորդում է ուղղվա-
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ծություն, համակարգում է գործողությունները: Գործունեությունն 
առանց նպատակի անիմաստ է, անկազմակերպ, քաոսային: 

3. Խնդիր 
Խնդիրը, իսկ ավելի հստակ՝ խնդիրների համակարգը, նպա-

տակ է: Բարդ նպատակների իրականացմանն ուղղված գործըն-
թացը կարող է դիտվել որպես խնդիրների, քայլերի, փուլերի հա-
մակարգ: Եթե նպատակը ռազմավարական հասկացություն է, ա-
պա խնդիրը մարտավարական է: Այն միշտ հստակ է: Ճիշտ 
դրված խնդիրը հնարավորություն է տալիս ընտրելու գործողութ-
յունների առավել ճիշտ տարբերակ: Նպատակներն ու խնդիրները 
ոչ միայն կարգավորում են գործողությունները, այլև գործողությա-
նը իմաստ և ներքին կանոնակարգվածություն հաղորդող բաղադ-
րիչներ են: Իհարկե, սա տեղի է ունենում այն դեպքում, երբ նպա-
տակներն ու խնդիրները հստակ գիտակցվում են:  

4. Վերահսկողություն 
Վերահսկողությունը համեմատությունն է ակնկալվող արդ-

յունքի հետ: Ստացված արդյունքը (միջանկյալ կամ վերջնական) 
համեմատվում է իդեալականի հետ (սկզբնական նպատակի կամ 
խնդրի): Վերահսկողությունը թույլ է տալիս ժամանակին շտկել 
գործունեությունը և դրանում փոփոխություններ մտցնել՝ ելնելով 
այն պայմաններից, որում այն իրականացվում է: 

5. Ռեֆլեքսիա  
Ռեֆլեքսիան գործունեության կառուցվածքում գործողություն-

ների վերլուծությունն ու ինքնավերլուծությունն է: Օրինակ՝ եթե 
գործունեության արդյունքներն այնպիսին չեն եղել, ինչպիսին 
ակնկալվում էին, մարդն սկսում է վերլուծել կատարված գործո-
ղությունները՝ փորձելով հասկանալ, թե իր գործողությունների որ 
օղակում է սխալ թույլ տվել: Գործունեությունը չի կարող ավարտ-
ված համարվել, եթե այն չի ավարտվել ռեֆլեքսիայով: Իհարկե, 
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նախ և առաջ դա վերաբերում է գործունեության բարդ տեսակնե-
րին:  

Այսպիսով, գործունեության մեջ միշտ առկա են սուբյեկտիվ-
հոգեբանական բաղադրիչներ: Ներքին պլանի շնորհիվ գործու-
նեությունը դառնում է իմաստավորված, կանոնակարգված և արդ-
յունավետ: 

Այս առանձնահատկությունները վերաբերում են առհասարակ 
գործունեությանը: Իսկ կառավարչական գործունեությունն ունի իր 
յուրահատկությունները: 

Ընդհանուր առմամբ կառավարչական գործունեության հոգե-
բանական կառուցվածքը հետևյալն է՝ 
 նպատակ 
 մոտիվ 
 խնդիր 
 գործողություններ (պատվիրակում) 
 վերահսկողություն 
 արդյունք 
 վերլուծություն: 
Այս համակարգում նպատակն առաջին տեղում է, քանի որ 

ղեկավարը ենթակաների համար նպատակներ է սահմանում: 
Նպատակին հասնելու համար պետք է ստեղծել մոտիվ, շահադր-
դել ենթականերին, այսինքն՝ կատարողների շրջանում առաջաց-
նել ցանկություն և ձգտում: Ղեկավարը բաշխում է խնդիրներն իր 
ենթակաների միջև՝ հաշվի առնելով դրված նպատակի բարդութ-
յունը և դրան հասնելու հնարավորությունը. այս գործողությունը 
կոչվում է պատվիրակում: Պատվիրակումը կարևորագույն գործո-
ղություն է, առանց որի կառավարումն անհնար է: Կառավարչա-
կան գործունեության կառուցվածքի բազմաթիվ հետազոտություն-
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ներ ներառում են նաև պլանավորումը (որպես հատուկ գործողութ-
յուն, որը թույլ է տալիս որոշել խնդիրների հերթականությունը): 

Այսպիսով, կառավարչական գործունեությունը ներառում է 
հետևյալ բաղադրիչները՝ 

 նպատակադրմանն ուղղված գործողություններ՝ ներառյալ 
այդ նպատակին հասնելու փուլերի պլանավորումը, 

 աշխատակիցների շահադրդմանն ուղղված գործողություն-
ներ, 

 աշխատակիցների խնդիրների որոշում, 
 պատվիրակում, 
 խնդիրների իրականացման վերահսկման աշխատանք-

ներ, 
 ռեֆլեքսիա: 
Կարգավորել կառավարչական գործունեությունը, դառնալ 

դրա սուբյեկտը՝ նշանակում է կազմակերպել և անսխալ իրակա-
նացնել այդ բաղադրիչներից յուրաքանչյուրը: 

Գոյություն ունեն կառավարչական գործունեության հիմնա-
կան բաղադրիչներին և կառավարչական գործողություններին 
տիրապետելու որոշակի պայմաններ: Ն. Ն. Վերեսովը ձևակեր-
պում է այդ պայմանները մենեջերին ներկայացվող գիտելիքների 
և հմտությունների տեսքով: 

Նպատակադրում 
Նպատակադրմանն ուղղված գործողություններն արդյունա-

վետ կազմակերպելու համար մենեջերից պահանջվում է՝ 
 հասկանալ նպատակների և նպատակադրման հոգեբա-

նական կարևորությունը, 
 իմանալ և կարողանալ ձևակերպել նպատակների հիմնա-

կան տեսակներն ու տիպերը (ըստ որակի և ժամկետների), 
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 իմանալ և կարողանալ կիրառել նպատակադրման հիմնա-
կան օրենքները, 

 կարողանալ պլանավորել սեփական գործողությունները և 
ժամանակը՝ սովորեցնելով նաև ենթականերին: 

Գործունեությունն առանց նպատակի անհնար է, ուստի, ճիշտ 
նպատակադրումը գործունեության կառավարման հիմքն է: 

Մոտիվացիա 
Աշխատակիցների մոտիվացիային ուղղված աշխատանքների 

հաջող իրականացման համար մենեջերից պահանջվում է՝ 
 իմանալ և կարողանալ «ներառել» հիմնական մոտիվները, 
 կիրառել ինչպես ակտիվ, այնպես էլ պասիվ մոտիվացնող 

գործոնները, 
 կիրառել աշխատանքի կազմակերպման մոտիվացիայի 

մեթոդներն ու սկզբունքները, 
 օգտագործել անհատական և խմբային մոտիվացիայի 

հնարքներ: 
Մենեջերի գերխնդիրը ենթակաների շրջանում գիտակցված 

ներքին մոտիվներ ստեղծելն է, այսինքն՝ դրված խնդիրը լավա-
գույն ձևով իրականացնելու ցանկություն առաջացնելը:  

Խնդրի ձևակերպում 
Խնդիրն առավել արդյունավետությամբ ձևակերպելու նպա-

տակով մենեջերից պահանջվում է՝ 
  իմանալ խնդիրները, կարողանալ բաշխել դրանք ըստ 

կարևորության աստիճանի, առանձնացնել առավել կար-
ևորները, 

  կարողանալ սահմանել դրանց լուծմանն ուղղված գոր-
ծողությունների հերթականությունը,  
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  կարողանալ համադրել կոնկրետ խնդիրների լուծումը 
մարտավարական և ռազմավարական նպատակների 
հետ: 

Պատվիրակում 
Պատվիրակումն առավել արդյունավետ դարձնելու նպատա-

կով մենեջերից պահանջվում է՝ 
 իմանալ՝ ո՛ր խնդիրները կարելի է պատվիրակել, որոնք՝ 

ոչ, 
 կարողանալ ճիշտ ընտրել այն մարդուն, որին պետք է 

պատվիրակել անհրաժեշտ խնդիրները, 
 իմանալ պատվիրակման կանոնները, 
 թույլ չտալ տիպական սխալներ, իսկ եթե այդպիսիք ան-

խուսափելի են, ապա ժամանակին ուղղել: 
Վերահսկողություն 
Վերահսկողությունը արդյունավետ է, եթե մենեջերը՝ 
 գիտի և կարողանում է կիրառել վերահսկման հիմնական 

տեսակները՝ ելնելով իրավիճակից և խնդրի տեսակից, 
 գիտի վերահսկման կազմակերպման ուղիները և օգտա-

գործում է դրանք, 
 թույլ չի տալիս տիպական սխալներ վերահսկման ժամա-

նակ կամ ժամանակին ուղղում է դրանք, 
 օգտագործում է բոլոր հնարավորություններն ինքնավե-

րահսկողության կազմակերպման համար: 
Ինչպես երևում է, կառավարչական գործունեության իրակա-

նացումը, ինչպես և դրա ներքին կազմակերպումը ղեկավարից 
պահանջում են կոնկրետ կառավարչական հմտությունների և գի-
տելիքների լայն շրջանակ: Այդ գիտելիքներն ու հմտությունները 
ժամանակակից մենեջերի մասնագիտական պատրաստվածութ-
յան կարևորագույն մասն են:  
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Շատ կարևոր են մենեջերի անձնային որակները: Աշխատան-
քում հաջողության հասնելու համար անհրաժեշտ է նաև ինտելեկ-
տի բարձր մակարդակ: Դրանք լավագույնս ներկայացված են  
Ռ. Կրիչևսկու «Եթե դուք ղեկավար եք» գրքում: Հեղինակը նշում է, 
որ մենեջերի անձնային որակների ընտրության հարցում հիմնա-
կանում հենվել է Ռ. Ստոգդիլի նյութերի վրա: Ընտրվել են տար-
բեր հետազոտություններում առավել հաճախ հիշատակվող անձ-
նային որակներ, որոնցով պայմանավորված է ղեկավարի գործու-
նեության արդյունավետությունը: Դրանց թվին են պատկանում 
դոմինանտությունը, ինքնավստահությունը, հուզական հավասա-
րակշռությունը, սթրեսակայունությունը, ստեղծարարությունը, 
ձեռքբերման ձգտումը, նախաձեռնողականությունը, պատասխա-
նատվությունը, առաջադրանքը կատարելու հուսալիությունը, ան-
կախությունը, անմիջականությունը [68, էջ 27]: 

Այսպիսով, ղեկավարների հոգեբանական առանձնահատ-
կությունները պայմանավորված են մասնավոր համակարգի կա-
ռավարման առանձնահատկություններով: Այդ համակարգում աշ-
խատող ղեկավարներին անհրաժեշտ է ինտելեկտի, հուզական 
հավասարակշռության, պատասխանատվության, նախաձեռնողա-
կանության, ստեղծարարության բարձր մակարդակ: 
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