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2022/2023 ուսումնական տարվա 

«Հանրային կառավարման հիմնախնդիրները» դասընթացի  հարցաշար 

(Աշոտ Զալինյան) 

 

1. Պետության էությունը:  
2. Պատմական միտքը, մեծագույն մտածողները և գիտական դպրոցները «պետության», 

«կառավարման» և «պետական կառավարման» մասին (տեսական հիմքեր): 
3. «Դպրոցներըե և տնտեսական մոդելները: 
4. Քաղաքական-կառավարչական դիխոտոմիա (Վ.Վիլսոն, Ֆ.Գուդնաու): 
5. Բյուրոկրատիայի տեսությունը (Մ.Վեբեր): 
6. Կառավարման դպրոցները (դասական, մարդկային հարաբերությունների, 

վարքաբանական,գիտական կառավարման): 
7. Պետության հայտանիշները: 
8. Պետության գործառույթները: 
9. Պետության ներքին և արտաքին գործառույթներ: 
10. Պետության գործառույթների դասակարգումը և տարանջատումը: 
11. Պետության կառուցվածքի տեսակները և կառավարման ձևերը: 
12. Պետության դերը շուկայական տնտեսությունում: 
13. Պլատոնի հայացքները պետության մասին: 
14. Արիստոտելի քաղաքական հայացքները պետության մասին: 
15. Ցիցերոնի հայացքները պետության մասին: 
16. Մաքիավելիի հայացքները պետության մասին: 
17. Թ.Հոբսի և Ջ.Լոկի ուսմունքները պետության մասին: 
18. Ժամանակակից պետությունների առանձնահատկությունները: 
19. Պետության կառուցվածքը: 
20. Պետության կառավարման ձևը: 
21. Քաղաքացիական հասարակություն և պետություն: 
22. ՀՀ սահմանադրական հիմքերը և հանրային կառավարման համակարգը: 
23. Իշխանության ձևերն ու տեսակները 
24. Պետական իշխանության հասկացությունը, էությունը, թևերն ու մակարդակները: 
25. Պետական կառավարում, պետական իշխանության տեսակները; 
26. Պետական իշխանության կառուցվածքը, ռեսուրսները և իրականացման միջոցները: 
27. Կառավարման գործառույթները: 
28. Կառավարչական հիերարխիա և կազմակերպական կառուցվածքի հիերարխիա: 
29. Պետական կառավարումը որպես կառավարման տեսակ և սոցիալական երևույթ: 
30. Պետական կառավարում՝ համակարգ և գործընթաց:  
31. Պետական կառավարման նպատակը, խնդիրները և գործառույթները։  
32. Պետական կառավարման մեթոդները (ժողովրդավարական և ավտորիտար)։ 
33. Պետական կառավարմանը հատուկ հատկանիշները և հիմնական գծերը։ 
34. Պետական կառավարման և մենեջմենթի տարբերիչ գծերը: 
35. Նախագահական իշխանության էությունը։ 
36.  ՀՀ Նախագահի հիմնական լիազորությունները։ 
37. Նախագահական իշխանության իրականացման եղանակները: Նախագահի աշխատակազմը։ 



38. Օրենսդիր իշխանություն: Կազմավորումը: 
39. Օրենսդիր իշխանության լիազորությունները և դրանց իրականացման եղանակները։ 
40. Պառլամենտների ընդհանուր բնութագիրը։ 
41. Երկպալատ պառլամենտների կազմավորման և գործունեության սկզբունքները։ 
42. ՀՀ Ազգային Ժողովի կառուցվածքը։ 
43. ՀՀ Ազգային Ժողովի հանձնաժողովները։ 
44. Հաշվեքննիչ պալատի դերը հանրային կառավարման համակարգում։ 
45. Պառլամենտական վերահսկողություն: 
46. Հանձնաժողովները՝ որպես պառլամենտների աշխատանքային մարմին։ 
47. ՀՀ Ազգային Ժողովի փոխհարաբերությունները ՀՀ կառավարության և ՀՀ Նախագահի հետ։ 
48. ՀՀ ԱԺ պատգամավորները, նրանց լիազորությունները: 
49. ԱԺ Խորհուրդը: 
50. Պետական վերահսկողություն։ 
51. Գործադիր իշխանության էությունը և դրա հիմնական գործառույթները։ 
52. Գործադիր մարմնի տեղը պետական կառավարման մարմինների համակարգում նախագահական, 

կիսանախագահական և պառլամենտական երկրներում։ 
53. ՀՀ պետական կառավարման համակարգը։ 
54. ՀՀ նախարարությունները։ 
55. ՀՀ կառավարությանը ենթակա մարմինները։ 
56. ՀՀ վարչապետին ենթակա մարմինները։ 
57. ՀՀ նախարարությանը ենթակա մարմինները: 
58. Տարածքային կառավարման մարմինները, նրանց խնդիրները և գործառույթները։ 
59. Կառավարության հասկացությունը և ընդհանուր բնութագիրը։ 
60. ՀՀ կառավարության կառուցվածքը և գործունեության կարգը։ 
61. Օրենքով կազմավորված մարմինները գործադիր իշխանության համակարգում։ 
62. Գործադիր մարմնի տեղը պետական կառավարման մարմինների համակարգում։ նախագահական, 

կիսանախագահական և պառլամենտական երկրներում։ 
63. Ֆունկցիոնալ և ճյուղային կառավարման մարմիններ, դրանց գործառությները։ 
64. Տեսչությունները և գործակալությունները պետական կառավարման համակարգում։ 
65. Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունները։ 
66. Միակուսակցական, կոալիցիոն և անկուսակցական կառավարություն։ 
67. ՀՀ կառավարության կառուցվածքը։ 
68. ՀՀ կառավարության կազմավորման կարգը: 
69. ՀՀ Վարչապետի լիազորությունները: 
70. ՀՀ կառավարության անդամների լիազորությունները: 
71. Նախարարական կոմիտեները: 
72. ՀՀ կառավարության նիստը և անցկացման ընթացակարգը: 
73. ՀՀ վարչապետի աշխատակազմը: 
74. Տեսչական մարմինները: 
75. Դատական համակարգի կառուցվածքը Հայաստանում 
76. Դատախազությունը և դրա դերը արդարադատության համակարգում 
77. ՀՀ քննչական մարմինները: 
78. Սահմանադրական դատարանը և սահմանադրական արդարադատությունը։ 
79. Բարձրագույն դատական խորհուրդը: 
80. Երկրի վարչատարածքային բաժանման հիմունքները։ 
81. Տեղական ինքնակառավարման էությունը և տարածքային հիմքերը։ 
82. Համայնքի ղեկավարը, նրա աշխատակազմը և լիազորությունները։ 
83. Համայնքի ավագանին, նրա լիազորություներրը։ 
84. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման։ առանձնահատկությունները 

Երևան քաղաքում։ 



85. Տարածքային կառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները կառավարության հետ։ 
86. ՏԻՄ- ները և դրանց լիազորությունների ընդհանուր բնութագիրը։ 
87. Ապակենտրոնացում և ապահամակենտրոնացում, դրանց տեսակները։ 
88. ՏԻՄ- ները և դրանց լիազորությունների ընդհանուր բնութագիրը։ 
89. Տեղական ինքնակառավարման սկզբունքները։ 
90. Համայնքի զարգացման ծրագիրը և դրան ներկայացվող հիմնական պահանջները։ 
91. Համայնքի բյուջեն և դրա կառուցվածքը։ 
92. Օրենսդիր իշխանության և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունները ՀՀ-ում։ 
93. Գործադիր իշխանության և ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունները ՀՀ-ում։ 
94. ՏԻՄ-երի փոխհարաբերությունները մարզպետների հետ։ 
95. Կուսակցության էությունը և գործունեության սկզբունքները։ 
96. Կուսակցության կառուցվածքը և ղեկավար մարմինները։ 
97. Կուսակցության և պետության փոխհարաբերությունները։ 
98. Կուսակցությունների մասնակցությունը հանրային կառավարմանը։ 
99. Հասարակական կազմակերպությունների էությունը և գործունեության սկզբունքները։ 
100. Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության և կառավարման 

առանձնահատկությունները։ 
101. Հասարակական կազմակերպությունների և պետության փոխհարաբերությունները։ 
102. Հանրային ծառայության համակարգը։ 
103. Պետական ծառայություն։  
104. Քաղաքացիական ծառայությունը պետական ծառայության համակարգում։ 
105. Քաղաքացիական ծառայության էությունը, սկզբունքներն ու ընդգրկման շրջանակները։ 
106. Քաղաքացիական ծառայության ղեկավարումն ու կազմակերպումը։ 
107. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների դասակարգումն ու դասային աստիճանները, 

քաղաքացիական ծառայության ղեկավարումն ու կազմակերպումը։ 
108. Հարկային ծառայություն։ 
109. Մաքսային ծառայություն։ 
110. Դիվանագիտական ծառայություն։ 
111. Ոստիկանական ծառայություն։ 
112. Զինվորական ծառայություն։ 
113. Ծառայությունն անվտանգության մարմիններում։ 
114. Զանգվածային լրատվության միջոցների (ԶԼՄ) տեսակները, գործունեության սկզբունքները և 

առանձնահատկությունները, Զանգվածային լրատվության կառավարումը։ 
115. Օմբուդսմենը՝ որպես օրինականության պահապան և երաշխավոր։ 
116. ՀՀ անդամակցությունը միջազգային կազմակերպություններին։ 
117. Միջպետական հարաբերությունները և դրանց դրսևորման ձևերը։ 
118. Միջազգային կազմակերպությունների տեսակները։ 
119. Եվրախորհրդարանը՝ որպես Եվրամիության միասնական օրենսդիր մարմին։ 
120. Եվրամիության գործադիր մարմինը:  
121. Օրենսդիր և գործադիր իշխանության առանձնահատկությունները անգլո-սաքսոնական և 

մայրցամաքային րավունքի երկրներում։ 
122. Բազմամակարդակ տեղական ինքնակառավարման համակարգերը ԱՄՆ-ում և եվրոպական 

երկրներում։ 
 

 

ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

• Նորմատիվ իրավական ակտեր 
1.ՀՀ Սահմանադրություն 



2. ՀՀ «Ընտրական օրենսգիրք» 
3. «Դատական օրենսգիրք» ՀՀ օրենք 
4. «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենք 
5. «Կառավարության կառուցվածքի և գործունեության մասին» ՀՀ օրենք 
6. «Պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին» ՀՀ օրենք 
7. «Կառավարչական իրավահարաբերությունների կարգավորման մասին» ՀՀ օրենք 
8. «Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
9. «Պետական ոչ առևտրային կազմակերպությունների մասին» ՀՀ օրենք 
10. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք 
11. «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ օրենք 
12. «Քաղաքացիական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
13. «Հարկային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
14. «Մաքսային ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
15. Ոստիկանությունում ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
16. Դիվանագիտական ծառայության մասին» ՀՀ օրենք 
17. «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենք 
18. Վարչապետի աշխատակազմի կանոնադրությունը եվ կառուցվածքը հաստատելու մասին// 

05.05. 2018 թ. n 564 - Լ որոշում. 
19. ՀՀ կառավարության աշխատակարգը հաստատելու մասին: // ՀՀ կառավարության 

08.06.2018թ. N 667 - Լ որոշում 
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