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«Հանրային կառավարում» մասնագիտություն 

2016-2017 ուստարվա ընդունելության քննության 

 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

  
1. Կառավարման էությունը, մեթոդները և գործառույթները 

2. Կառավարման տեսության զարգացման ուղղությունները և դասական դպրոցները 

3. Կազմակերպության ներքին միջավայրը, այն բնորոշող գործոնները 

4. Կազմակերպության արտաքին միջավայրը, այն բնորոշ գործոնները 

5. Պահանջմունքներ, խթանման էությունը և ձևերը 

6. Վերահսկողությունը որպես կառավարման գործառույթ, անհրաժեշտությունը, 

գործընթացի փուլերը 

7. Կառավարչական որոշումների էությունը և դասակարգումը: Ռացիոնալ 

որոշումների ընդունման փուլերը 

8. Հանրային կառավարման էությունը, գործառույթները և կազմակերպումը 

9. Տնտեսության կառավարման պետական մարմինների կազմը, համապետական 

կառավարման մարմինները և դրանց գործառույթները 

10. Տարածքային և տեղական ինքնակառավարման համակարգերը 

11. Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ խմբերի կառավարման առանձնահատկությունները 

12. Կոնֆլիկտների էությունը և ձևերը: Կոնֆլիկտների կառավարման հիմնական 

մեթոդները 

13. Փոփոխությունների և սթրեսների կառավարումը 

14. Սթրեսների կառավարում 

15. Անձնակազմի կառավարում 

16. «Սահմանադրական իրավունք»-ի հասկացությունը, աղբյուրները, տեղը ՀՀ 

իրավունքի համակարգում 

17. «Սահմանադրություն» հասկացությունը, էությունը, տեսակները և ձևերը, 

ընդունման և փոփոխման կարգը 

18. ՀՀ սահմանադրաիրավական բնութագիրը (ինքնիշխան, ժողովրդավարական, 

սոցիալական, իրավական, աշխարհիկ պետություն) 

19. ՀՀ քաղաքական համակարգի հասկացությունը և տարրերը 

20. Մարդու և քաղաքացու իրավական կարգավիճակի հասկացությունը, միջազգային 

իրավական հիմքերը, իրավունքների սահմանափակման հիմքերը և շրջանակները 

21. «Սահմանադրական իրավունքներ, ազատություններ, երաշխիքներ և 

պարտականություններ» հասկացությունը և դրանց բովանդակությունը 

22. Օտարերկրացիների իրավական կարգավիճակը ՀՀ-ում 

23. Իրավունքների և ազատությունների ներպետական և միջազգային-իրավական 

պաշտպանության ձևերը 

24. ՀՀ քաղաքացիության սկզբունքները, ձեռքբերման և դադարեցման հիմքերը և կարգը 

25. ՀՀ նախագահի իրավական կարգավիճակը պետական իշխանության մարմինների 

համակարգում  

26. Ազգային Ժողովը որպես ՀՀ ներկայացուցչական և օրենսդիր մարմին 

(կազմակերպման կարգը և կառուցվածքը) 

27. Օրենսդրական գործընթացն Ազգային Ժողովում 

28. ՀՀ Կառավարությունը ՀՀ պետական մարմինների համակարգում 
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29. Դատական իշխանության մարմինների համակարգի կազմակերպման և 

գործունեության կարգը 

30. «Տեղական ինքնակառավարման» հասկացությունը, համակարգը, 

լիազորությունները 

 

  

Գրականություն 

1. Յու. Սուվարյան Կառավարում,  2009թ. 

2. Ս. Ա. Ավետիսյան   Կառավարման հիմունքներ,   ուսումնական ձեռնարկ 1998թ. 

3.  Management, by Gary R. McClain, Eric Yaverbaum, 2011 

4. ՀՀ Սահմանադրություն (ընդունված 1995թ. հուլիսի 5-ին՝ 2005թ. նոյեմբերի 27-ի 

փոփոխություններով): 

5. ՀՀ դատական օրենսգիրք (ընդունված 2007թ. փետրվարի 21-ին` վերջին 

փոփոխություններով և լրացումներով): 

6. ՀՀ քաղաքացիության մասին ՀՀ օրենք (ընդունված 1995թ. նոյեմբերի 6-ին՝ վերջին 

փոփոխություններով և լրացումներով): 

7. Ազգային Ժողովի կանոնակարգ օրենք (ընդունված 2002թ. փետրվարի 20-ին` վերջին 

փոփոխություններով և լրացումներով): 

8. Տեղական ինքնակառավարման մասին ՀՀ օրենք (ընդունված 2002թ. մայիսի 7-ին` վերջին 

փոփոխություններով և լրացումներով): 

9. Հայաստանի Հանրապետության  քաղաքացիության մասին օրենք (ընդունված 1995թ. 

նոյեմբերի 6-ին՝ վերջին փոփոծություններով և լրացումներով): 

10. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը օտարերկրացիների մասին (ընդունված 2006թ. 

դեկտեմբերի 25-ին՝ վերջին փոփոխություններով և լրացումներով): 

11. Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր (10 դեկտեմբեր, 1948թ.): 

12. Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 

13. Եվրոպական կոնվենցիա (04 նոյեմբեր, 1950թ.): 

14. Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր (16 

դեկտեմբեր, 1966թ.): 

15. Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր 

(16 դեկտեմբեր, 1966թ.): 

16. Եվրոպական սոցիալական խարտիա (18 հոկտեմբեր, 1961թ.), Վերանայված սոցիալական 

խարտիա: 

17. Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական իրավունք, դասագիրք բուհերի 

համար, պատ. խմբ. Ն. Ա. Այվազյան, (5-րդ լրամշակված հրատարակություն), ԵՊՀ 

հրատարակչություն, Երևան, 2012: 

18. Վարդան Նորիկի Այվազյան, Մարդու իրավունքներ, ուս. ձեռնարկ, խմբ.՝Ն.Ա.Այվազյանի, 

ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան 2014: 

19. Հարությունյան Ա. Շ., Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք,դասագիրք 

բուհերի ուսանողների համար, 2-րդ հրատարակություն, «Պետական ծառայությունե 

հրատարակչություն, Երևան, 2004: 

20. ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ Գ. Հարությունյան, Ա. Վաղարշյան 2010թ. 

21. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть, учебник для 

вузов, отв.ред. Б. А. Страшун, 4-е издание, М., НОРМА, 2005. 

22. Фадеев В.И., Конституционное право, учебник , изд-во “Проспект”, 2013. 

23. Фадеев В.И., Муниципальное право, учебник, изд-во “Проспект”, 2013 
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