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ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
 

1. Հանրային կառավարման էությունը, գործառույթները և կազմակերպումը: 
2. Հանրային կառավարման ձևերը, անհրաժեշտությունը և սահմանները: 
3. Հանրային կառավարման  տեսակներն ու մեթոդները: 
4. Հանրային կառավարման համակարգը և դրա կազմավորման մեխանիզմը 

(կառուցակարգը): 
5. Տնտեսության հանրային կառավարման համակարգը ՀՀ-ում: 
6. Ֆունկցիոնալ նախարարությունների համակարգը ՀՀ-ում:  
7. Ճյուղային նախարարությունների համակարգը ՀՀ-ում:  
8. Օրենքով ստեղծված մշտապես գործող մարմինների գործառույթները պետական 

կառավարման համակարգում:  
9. Պետության հայտանիշները և գործառույթները: Պետության ներքին և արտաքին 

գործառույթները: 
10. Պետություն և քաղաքական ռեժիմ: 
11. Պետական իշխանության կառուցվածքը, ռեսուրսները և իրականացման 

միջոցները: 
12. Պետական կառավարման նպատակը, խնդիրները և գործառույթները: 
13. Պետական իշխանության հասկացությունը, էությունը, թևերն ու մակարդակները: 
14. Պետական կառավարում, պետական իշխանության տեսակները: 
15. Գործադիր մարմնի տեղը պետական կառավարման մարմինների համակարգում 

նախագահական, կիսանախագահական և պառլամենտական երկրներում: 
16. ՀՀ տարածքային կառավարման մարմնի գործառույթները, աշխատակազմը և 

կառավարման առանձնահատկությունները: 
17. Տարածքային կառավարման համակարգի զարգացման 

առանձնահատկությունները ՀՀ-ում: 
18. «Տեղական ինքնակառավարման մասին» ՀՀ օրենքի հիմնական 

հասկացությունները և սկզբունքները: 
19. Տեղական ինքնակառավարման համակարգի զարգացման 

առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։ 
20. ՏԻՄ- ները և դրանց լիազորությունների ընդհանուր բնութագիրը: 
21. Տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների 

փախհարաբերությունները: 
22. Դատական համակարգի կառուցվածքը Հայաստանում: 
23. Դատախազությունը և դրա դերն արդարադատության համակարգում: 
24. Սահմանադրական դատարանը և սահմանադրական արդարադատությունը: 
25. Երկրի վարչատարածքային բաժանման հիմունքները: 
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26. Կուսակցության էությունը, գործունեության սկզբունքները և ֆինանսավորման 
աղբյուրներն ու մեխանիզմները: 

27. Հասարակական կազմակերպությունների էությունը և գործունեության 
սկզբունքները: 

28. Զանգվածային լրատվության միջոցների (ԶԼՄ) տեսակները, գործունեության 
սկզբունքները, առանձնահատկությունները և կառավարումը: 

29. Հանրային խորհրդի դերը և գործառույթները հանրային կառավարման 
համակարգում: 

30. «Հանրային ծառայություն» և «Պետական ծառայություն» հասկացությունները և այդ 
ոլորտներում առկա հիմնախնդիրները: 

31. «Քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճան» հասկացությունը, 
քաղաքացիական ծառայության դասային աստիճանները և դրանք շնորհող 
պաշտոնատար անձինք: 

32. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների անվանացանկի, պաշտոնների 
անձնագրերի և հաստիքացուցակների հաստատման (փոփոխման) կարգը: 

33. Քաղաքացիական ծառայության թափուր պաշտոն զբաղեցնելու կարգը և այն 
արտամրցութային կարգով զբաղեցնելու դեպքերը: 

34. Քաղաքացիական ծառայության պաշտոնների նշանակող և այդ պաշտոններից 
ազատող պաշտոնատար անձինք, նրանց լիազորությունները։ 

35. Քաղաքացիական ծառայության կադրերի ռեզերվում գրանցելու և ռեզերվից 
հանելու կարգը: 

36. Քաղաքացիական ծառայողի հիմնական իրավունքները, պարտականությունները, 
նրան հանձնարարականներ տալու և նրա նկատմամբ կիրառվող 
սահմանափակումները: 

37. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության խորհրդի իրավունքները, 
պարտականությունները, կազմը և նրա անդամներին պաշտոնի նշանակման և 
պաշտոնից ազատման պայմաններն ու կարգը: 

38. Քաղաքացիական ծառայության մրցութային և ատեստավորման 
հանձնաժողովների ստեղծման, դրանց կազմերի ընտրման և աշխատակարգերի 
հաստատման կարգերը: 

39. Աշխատակազմի ղեկավարը և նրա լիազորությունները: 
40. Դատական ծառայողին պաշտոնից ազատելու հիմքերը: 
41. Կառավարչական որոշումներ և դրանց առանձնահատկությունները։ 
42. Որոշումների մշակման սկզբունքները և հայեցակարգերը։ 
43. Կառավարչական որոշումների էությունը և դասակարգումը: Ռացիոնալ 

կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացի հիմնական փուլերը: 
44. Պետական կառավարչական որոշումների ձևավորման 

առանձնահատկությունները։ 
45. Ճգնաժամային որոշումները և դրանց առանձնահատկությունները։ 
46. Անձնակազմի կառավարման էությունը, նպատակը և հիմնական փուլերը, 

սկզբունքները և մեթոդները: 
47. Անձնակազմի համալրման պահանջի որոշումը։ 
48. Կազմակերպման գործառույթը հանրային կառավարման համակարգում: 
49. Անձնակազմի կառավարման նորմատիվային-մեթոդական բազան: 
50. Կադրերի հոսունության ուսումնասիրությունը, դրա նպատակները: 
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51. Դեվիդ Մակ Կլելանդի «երեք պահանջմունքների տեսությունը»: 
52. Ղեկավար կադրերի պատրաստման մեթոդները (կողմնորոշում, 

վերապատրաստում, որակավորման բարձրացում և փորձարկում): 
53. Մակրոտնտեսական վերլուծության և կարգավորման մեթոդները: 
54. Մակրոտնտեսական ցուցանիշները և դրանց բնութագիրը: 
55. Անվանական և իրական ՀՆԱ: Փաստացի և պոտենցիալ ՀՆԱ, ՀԱԱ և ՀՆԱ: 
56. Հավասարակշռությունն ապրանքների ու ծառայությունների և ֆինանսական 

շուկաներում: 
57. Հարկաբյուջետային քաղաքականության ազդեցությունը ներդրումների վրա:  
58. Տնտեսական աճը և դրա վրա ազդող գործոնները: Առաջարկի գործոններ: 

Պահանջարկի գործոններ: 
59. Սոլոուի տնտեսական աճի մոդելի ընդհանուր բնութագիրը: 
60. Պետական կարգավորման հիմնահարցերը և Ջ.Մ. Քեյնսի մոտեցումները: 
61. Փոխանակային կուրսերը և դրանց վրա ազդող գործոնները: 
62. Տնտեսական քաղաքականության ազդեցությունն իրական փոխանակային կուրսի 

վրա: 
63. Գործազրկության տեսակները և բնական գործազրկության մակարդակի 

հաշվարկումը: Գործազրկության կրճատման ուղիները: 
64. Տնտեսական տատանումների էությունը: Ամբողջական պահանջարկ: Ամբողջական 

առաջարկ: 
65. Ռազմավարական կառավարման էությունը, օբյեկտները և սուբյեկտները հանրային 

կառավարման համակարգում։ 
66. Ռազմավարական կառավարման առանձնահատկություններն, ըստ կառավարման 

մակարդակների: 
67. Ճյուղային և պորտֆելային ռազմավարություններ: 
68. Մրցակցային առավելությունների վերլուծությունը ռազմավարական կառավարման 

մեջ։ 
69. Մրցակցային առավելությունների աղբյուրները և մակարդակները: 
70. SWOT մատրիցայի կառուցման տրամաբանությունը: 
71. PEST մատրիցայի տրամաբանությունը: 
72. Հանրային կառավարման ներքին միջավայրի վերլուծությունը: 
73. Հանրային կառավարման արտաքին միջավայրի վերլուծությունը: 
74. Ռազմավարական այլընտրանքների գնահատման և ռազմավարության 

ընտրության չափորոշիչները: 
75. Պետական գնումների պլանավորումը, ֆինանսավորումը և կատարելու 

ընթացակարգերը: 
76. Էլեկտրոնային աճուրդ անցկացնելու պայմանները և կարգը: 
77. Պետական գույքի տնօրինումը, տիրապետումը և օգտագործումը:  
78. Մասնավորեցման հասկացությունը, օբյեկտները և սուբյեկտները:  
79. Պետական գույքի մասնավորեցման հիմնական ձևերը:  
80. Մասնավորեցվող պետական գույքի գինը և վճարման կարգը:  
81. Պետական գույքի օտարման նպատակները, պայմանները և եղանակները: 
82. Պետական բյուջեի եկամուտների ձևավորման աղբյուրները: 
83. Պետական միջնաժամկետ ծախսերի ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը: 
84. ՀՀ 2017-2019 թթ. ՄԺԾԾ մակրոտնտեսական շրջանակը։ 
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85. ՀՀ տնտեսական և հարկաբյուջետային հիմնական ցուցանիշների 
կանխատեսումներն ըստ ՀՀ 2017-2019 թթ. ՄԺԾԾ-ի: 

86. Ծրագրային բյուջետավորման էությունը և առավելությունները բյուջետավորման 
մինչ այդ գործող մեթոդների համեմատությամբ: 

87. Համայնքի բյուջեի բաղկացուցիչ մասերը և դրանց ամրագրված բյուջետային 
մուտքերի տեսակները: 

88. Համայնքի զարգացման ծրագրի էությունը, առանձնահատկությունները և մշակման 
հիմնախնդիրները: 

89. Համաշխարհային էկոլոգիական հիմնախնդիրները: 
90. Ժողովրդագրական իրավիճակը և միգրացիոն քաղաքականությունը ՀՀ-ում: 
 
 
 
 

Կառավարման ամբիոնի վարիչ`     Վ.Վ. Խաչատրյան 
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