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Կազմակերպական կառավարումը որպես  բնականոն աշխատանքի 

իրականացման և առաջխաղացման գործընթաց ունիվերսալ է ֆորմալ դաշտում գտնվող 

բոլոր կազմակերպությունների համար։ Եվ քանի որ ծրագրերի իրագործման 

տեսանկյունից ՏԻՄ-ը նույնպես պետք է դիտարկել որպես կազմակերպություն, 

ծրագրերի արդյունավետ իրականացման համար կազմակերպական կառավարումը մեծ 

դեր կարող է ունենալ։ Անկախ կազմակերպության գործունեության տեսակից 

կազմակերպական կառավարումը գործառնական իմաստով կարելի է 

պայմանականորեն բաժանել հետևյալ բաղադրիչների՝ 

 Կառավարում,  

 Ղեկավարում և վարչարարություն 

 Մարդկային ռեսուրսներ  

 Ֆինանսական կառավարում 

 Հաղորդակցություն և հանրային կապեր 

 Ծրագրեր և ծառայությունների մատուցում 

 

Նշված բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի դիտարկման ժամանակ անհրաժեշտ է հաշվի 

առնել, որ դրանք փոխկապակցված են և փոխլրացնող, ուստի՝ պետք է դիտարկվեն 

կազմակերպական կառավարման ընդհանուր համատեքստում։ 

Պետք է հաշվի առնել նաև այն հանգամանքը, որ կախված կազմակերպության 

տեսակից ու գործունեության ոլորտից, նշված բաղադրիչները կարող են այս կամ այն 

կերպ համադրվել իրար հետ, ինչպես նաև դրսևորվել այս կամ այն ձևաչափի ներքո։ 

Որպեսզի կազմակերպության ներսում իրականացվող ծրագրերի կառավարումն անցնի 

առավել արդյունավետ և համակարգված, անհրաժեշտ է կազմակերպական 

կառավարման մաս կազմող բաղադրիչներից յուրաքանչյուրի վերաբերյալ ստեղծել 

ներքին շրջանառության համար նախատեսված փաստաթուղթ-ձեռնարկ։  

 

 

Կառավարում (governance) 

Կառավարումն ու ռազմավարությունը բնորոշում են, թե ինչպես են պլանավորվում և 

հաստատվում  առաքելությունը, գործունեության ուղղություններն ու ծրագրերը, և թե 

ինչպես են բաշխված, իրար մեջ ներառված գործառնական միավորների դերերը։  

Կառավարման համակարգերը փաստաթղթավորում են  կառուցվածքը և կառավարման 

հիմնական սկզբունքները։ Կառավարման համակարգերը կազմակերպություններին 

թույլ են տալիս որոշելու իրենց համընդգրկուն նպատակներն ու իրականացվող 

ծրագրերը և սահմանելու  առաքելությունն իրականացնելու համար անհրաժեշտ 

ռազմավարական առաջնահերթություններն ու այդ նպատակներին հասնելու համար 

անհրաժեշտ բյուջեն։ 
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Կանոնադրությունն իրենից ներկայացնում է  գործունեության, ղեկավարման և 

վարչարարության հիմնադիր, ընդհանուր ուղղությունները սահմանող փաստաթուղթ: 

Կանոնադրությունը ` գոյության և գործունեություն իրականացնելու իրավական  հիմքն 

է, ինչպես նաև  ներսում գործող սուբյեկտների համար կարևոր հղման կետ, որը 

հնարավորություն է տալիս սահմանել անհրաժեշտ ուղենիշները որոշումների կայացման 

կամ առաջնահերթությունների հստակեցման տեսանկյունից։  

 

Առաքելությունը, տեսլականը և նպատակները կարող են սահմանվել կանոնադրու-

թյամբ, ինչպես նաև առանձին փաստաթղթով: Առաքելությունն արտահայտում է  

գոյության պատճառը և արտացոլում իր արժեքներն ու նպատակը: Տեսլականը կարճ 

հայտարարություն է, որը նկարագրում է հստակ և ոգեշնչող այն ցանկալի 

երկարաժամկետ փոփոխությունը, որն ակնկալվում է  աշխատանքի արդյունքում։  

գործունեության նպատակները հստակորեն ձևավորվում են տեսլականին 

համապատասխան:    

 

Կառավարման մարմնի գործունեության ձեռնարկը կարող է ընդգրկել վերջինիս 

առաքելությունը և նպատակները, անդամների դերը, իրավունքներն ու պարտակա-

նությունները, նրանց ընտրության և ազատման նորմերն ու գործունեության 

գնահատման չափանիշները, ինչպես նաև էթիկայի կանոններ: Այս փաստաթուղթը 

նախատեսում է այնպիսի ընթացակարգեր, ինչպիսիք են` խորհրդի ժողովների 

անցկացման կարգը, հաճախականությունը և դրանց ձևակերպման ստանդարտները:  

Կառավարման արդյունավետության գնահատման չափանիշները մշակվում են 

կառավարման ընթացքը գնահատելու համար: Այս չափանիշների նպատակն է 

սահմանել կառավարման որակն ու արդյունավետությունը և, համապատասխանաբար,  

մատնացույց անել բարելավման կարիք ունեցող կառավարման ոլորտները:  

  

Ռազմավարական պլանն արտացոլում է  գործունեության ռազմավարական 

առաջնահերթ նպատակները որոշակի ժամկետով (սովորաբար 1 տարուց ավելի), որոնք 

անհրաժեշտ են առաքելության իրականացումը նշանակալի կերպով առաջ մղելու 

համար: Ռազմավարական պլանը սահմանում է  առաքելությունն իրականացնելու և 

տեսլականին հասնելու համար իրատեսական նպատակներ` հաշվի առնելով այն 

արտաքին և ներքին միջավայրը, որում գործում է կազմակերպությունը: Այս 

փաստաթուղթը հարկավոր է պարբերաբար վերանայել (առնվազն տարին մեկ): Որպես 

կանոն, այն անդրադառնում է նաև  գործունեության արտաքին և ներքին միջավայրի 

վերլուծությանը, համախոհների քարտեզավորմանը և ռիսկերի գնահատմանը: 
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 Կառավարման ձեռնարկը  կարգավորում է  այնպիսի հարաբերությունները, 

ինչպիսիք են աշխատակազմի ընտրության և ազատման կարգը, ընտրության 

չափանիշները,  ընդլայնման քաղաքականությունը, աշխատակիցների իրավունքները և 

պարտականությունները, կարգապահական (էթիկայի) կանոնները և այլն:  

 

 

 

 

Ղեկավարում և վարչարարություն (management and administration) 

 

Ղեկավարը` կազմակերպության լիազոր ներկայացուցիչը, նշանակվում է Խորհրդի 

կողմից, և այդ փաստը պետական գրանցման է ենթակա: Ղեկավարման ձեռնարկն 

անդրադառնում է  ներքին ղեկավարման և ղեկավարումը լիազորելու մեխանիզմներին, 

ներքին հաղորդակցության կանոններին և ընթացակարգերին: Այն սահմանում է նաև` 

- հստակ հորիզոնական և զուգահեռ ղեկավարման, որոշումների կայացման, 

որոշակի գործողություններ լիազորելու պարտականությունների շրջանակներ 

բարձր և միջին ղեկավարների, ինչպես նաև տարբեր ստորաբաժանումների 

միջև, 

- որոշակի հարցերի շուրջ որոշում կայացնելու (ստորագրության) իրավունք 

ունեցող պաշտոնները և այդ որոշումները հրապարակելու իրավունք ունեցողների 

պաշտոնները, 

-  ղեկավարման արդյունավետության ստանդարտներ, չափանիշներ: 

 

 Գործառնությունների կարևորագույն մասն են կազմում ապրանքների, 

ծառայությունների, գույքի ձեռք բերման հետ կապված ընթացակարգերը, որոնք 

կարգավորվում են հատուկ քաղաքականությամբ: Այս քաղաքականությունը, 

մասնավորապես, անդրադառնում է մատակարար կազմակերպությունների համար 

մրցակցության հավասար պայմանների ապահովմանը, մրցույթի պահանջների 

սահմանման կանոններին, լավագույն առաջարկն ընտրելու նախապայմաններին: Այդ 

քաղաքականության անբաժանելի մասն են հանդիսանում հիմնական մատակարար 

կազմակերպությունների ցանկն ու կոնտակտային տվյալները. ցանկի առկայության 

դեպքում նրանցից մեկի վարձակալությունն այլևս մրցույթ չի պահանջում ամեն 

առանձին առիթով: Սակայն այդպիսի ցուցակը պիտի պարբերաբար, առնվազն տարին 

մեկ թարմացվի՝ ըստ հստակ մրցութային կանոնների (գինը, ծառայության մատուցման 

որակը և այլն): 
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Գործուղումների՝ ժամանակին և արդյունավետ կազմակերպման համար հարկավոր է 

ունենալ հատուկ ընթացակարգ, որը կսահմանի գործուղում մեկնող աշխատողի և  

իրավունքներն ու պարտականությունները: Այն պետք է սահմանի գործուղման 

կազմակերպման ընթացակարգը, լրացվող ձևաչափը, օրապահիկի չափերը, 

գործուղման հետ կապված ծախսերի փոխհատուցման կարգը և այլն: 

 

Գրասենյակի արդյունավետ կառավարման համար որոշակի ընթացակարգերի 

առկայությունը կարևոր նախապայման է: Այդ ընթացակարգերն ապահովում են 

գրասենյակի անխափան գործունեությունը, ինչպես նաև անձնակազմի բնականոն 

աշխատանքի համար պայմաններ են ստեղծում: Խոսքը, ի թիվս այլ ընթացակարգերի, 

վերաբերում է ` 

● Աշխատանքի համար անհրաժեշտ պայմանների ապահովմանը, 

●  գույքի օգտագործմանը (նաև՝ անձնակազմի կողմից գույքի օգտագործմանը 

գրասենյակից դուրս), 

● Էլեկտրոնային հաղորդակցման կանոններին, 

● Հրատապ անհրաժեշտության դեպքում անձնակազմի ընտանիքի անդամների 

կոնտակտային տվյալները և ապահովության ու անվտանգության այլ 

գործառույթներ (տես ստորև): 

 

Անվտանգության պլանը սահմանում է գրասենյակի և աշխատակազմի գործունեության 

անվտանգության պահանջները: Այս պլանն ընգրկում է` 

● բանկային և կանխիկ գումարի անվտանգության հետ կապված նորմեր, 

● աղետների ժամանակ իրականացվող գործողությունների պլան, 

● աշխատակազմի և, անհրաժեշտության դեպքում, շահառուների անձնական 

անվտանգության ապահովման պայմաններ, 

● գրասենյակի անվտանգության ապահովման գործառույթներ 

(ապահովագրություն և այլն): 

 

 

Մարդկային ռեսուրսներ (talent management) 

 

Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ձեռնարկն իրենից ներկայացնում է 

աշխատակազմի պլանավորման, հավաքագրման, կառավարման և զարգացման 

ուղեցույց, որը` 

● կարգավորում է աշխատողների հավաքագրման ընթացակարգը, 

● կարգավորում է աշխատանքի ընդունման և ազատման հետ կապված 

իրավահարաբերությունները, 
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● սահմանում է այն փաստաթղթերի ցանկը, որ պետք է ընդգրկել յուրաքանչյուր 

աշխատողի անձնական գործի մեջ, 

● սահմանում է կարգապահական պատասխանատվության ենթարկելու հիմքերը և 

ձևերը, 

● կարգավորում է արձակուրդի/տոների տեսակները և տրամադրման կարգը, 

● (ցանկալի է) սահմանում է առաջխաղացման և մասնագիտացման ու 

վերապատրաստման կարգը։ 

 

Աշխատաժամանակը հաշվարկվում է հատուկ օրենքով սահմանված ձևաչափով: 

Աշխատաժամանակի հաշվարկման տեղեկագրի վարման կարգը սահմանում է ՀՀ 

Կառավարությունը: 

 

Կազմակերպությունը սահմանում է նաև աշխատավարձի հաշվարկման ընթացակարգը 

և համապատասխան ձևաչափը, հիմնվելով օրենքի պահանջների վրա:  

Աշխատանքի արդյունավետության գնահատման ձեռնարկը սահմանում է այն 

չափանիշները, որոնցով գնահատվում է (օրինակ` ամենամյա կտրվածքով) աշխատողի 

աշխատանքի որակը, աշխատողի կողմից իր պարտականությունները ժամանակին և 

պատշաճ որակով կատարելը: Աշխատանքը գնահատելիս, գործատուն խրախուսում է 

կամ կարգապահական պատասխանատվության ենթարկում, ինչը նույնպես պիտի 

կանոնակարգվի սույն ձեռնարկով:   

 

Վարքագծի կանոնները սահմանում են աշխատանքի ժամանակ և աշխատանքի 

վայրում էթիկական/բարոյական պահելաձևի կանոններ: 

 

Սեռով և գենդերով պայմանավորված խտրականությունը բացառելու սկզբունքն 

ընկած է մարդկային ռեսուրսների կառավարման քաղաքականության, ինչպես նաև, 

ընդհանուր առմամբ,  կառավարման հիմքում: Այն հիմնարար սկզբունք է, որի 

նպատակն է արգելել արտոնյալ պայմանների ստեղծումը որոշակի սեռի/գենդերի 

ներկայացուցիչների համար և, միաժամանակ, խտրականության բացառումը մեկ այլ 

սեռի/գենդերի ներկայացուցիչների համար:  

 

Կամավորների և փորձնակների ներգրավման շարունակական համակարգը իրենից 

ներկայացնում է ՔՀԿ-ի հստակ քաղաքականություն, որը շարունակաբար 

իրականացվում է կամավորների և փորձնակների ռեսուրսն օգտագործելու համար՝ 

հօգուտ  զարգացման՝ մի կողմից, և հասարակության համար նոր մասնագետների 

պատրաստման՝ մյուս կողմից: Հանրակարգային այս մոտեցումը կարող է հիմնվել 

կամավորների և փորձնակների կառավարման ձեռնարկի վրա, որը կարգավորում է 

ՔՀԿ-ի կողմից կամավորների և փորձնակների ներգրավման, վերապատրաստման, 
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խրախուսման և ազատման հետ կապված հարաբերությունները: Այս փաստաթուղթը 

նախատեսում է կամավորներ/փորձնակներ հավաքագրելու մեխանիզմները, նրանց 

գործի մեջ ներգրավելու և ազատելու հետ կապված հարցերը, նրանց համար 

կողմնորոշման դասընթացներ անցկացնելը և այլն: Քանի որ նրանց ներգրավումը 

ռեսուրսի ներդրում է պահանջում կազմակերպությունից, կարևոր է, որպեսզի փորձառու 

աշխատակիցները պլանավորեն այդ ընդգրկումը որպես իրենց աշխատանքային 

գործունեության մաս: 

 

  

 

  

 

Ծրագրեր և ծառայությունների մատուցում 

Սովորաբար շահույթ չհետապնդող աշխարհում «ապրանքներն» ու «ծառայությունները» 

պատկերացնում են որպես «ծրագրեր», ուստի և այս գործառութային տարածքում 

միջամտություններն ուղղված են լինում արտաքին հաճախորդներին (համայնքներ, 

դոնորներ, անդամներ և / կամ գործընկերներ) որակյալ ծառայություններ մատուցելու  

կարողությունների ամրապնդմանը։ Արտադրանքի և ծառայությունների մատուցման 

գնահատման կարևոր գործոններից է որակի չափանիշների առկայությունը և 

մշտադիտարկման ու գնահատման պրակտիկան։ Այս բաժնի մեկ այլ կարևոր բաղադրիչ 

է ամբողջ աշխատակազմի պատկերացումը թափանցիկության և 

հաշվետվողականության մասին, որ պահանջվում են ծրագրի արդյունավետ 

կառավարման համար։  

 

Ծրագրեր մշակելու ձեռնարկը մանրամասն հրահանգներ է պարունակում ծրագրերի 

բոլոր բաժինները մշակելու համար: Այն անդրադառնում է տեխնիկական 

մեթոդաբանությանը, ծրագրի նպատակներին, խնդրի նկարագրին, տրամաբանական 

կառուցվածքին, ղեկավարման պլանին և համապատասխան դերերի բաժանմանը, 

բյուջեի կառուցվածքին, ինչպես նաև  կառուցվածքի ներկայացմանը: Այս ձեռնարկը 

պիտի ներկայացնի նաև ծրագիրը մշակելու աշխատանքային գործընթացի 

համակարգման սկզբունքները (ովքեր են մասնակցում ծրագիրը մշակելու 

գործընթացին, ով է պատասխանատուն վերջնական վերանայման կամ խմբագրման 

համար և այլն): 

 

Ծրագրային կառավարման և պլանավորման ձեռնարկը ներկայացնում է ծրագրերի 

իրականացման, ծառայությունների մատուցման ընթացակարգի կառավարման 

մանրամասները: Այն սահմանում է արդունավետ կառավարման հիմունքները, որոնք 
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աշխատանքի որակի և արդյունքի հասնելու գրավական են: Կառավարման համակարգի 

ստանդարտացումն առավելագույն արդյունքի հասնելու և այդ արդյունքը չափելու 

ամենահեշտ տարրերից է: Ձեռնարկը, մասնավորապես, անդրադառնում է`  

- ծրագրային կառավարման փիլիսոփայությանը. ինչ նշանակություն ունի ծրագրի 

արդյունավետ կառավարումը  համար, ինչ է ակնկալում կազմակերպությունն իր 

ղեկավարներից և անձնակազմից, ինչպես է իրականացվում ծրագրերի 

կառավարումն ընդհանուր կազմակերպական մշակույթի կոնտեքստում. 

- ծրագրերի կառավարման համակարգը. Ծրագրերի կառավարման ձևաչափեր, 

արդյունքների սանդղակ, մոնիտորինգի և գնահատման համակարգ, 

աշխատանքի պլան, բյուջե. 

- դերերի և աշխատանքի բաժանում. բարձր և միջին ղեկավարության, ինչպես նաև 

աշխատակազմի դերերի և աշխատանքի նկարագրություն տվյալ ծրագրի 

կոնտեքստում, ղեկավարման մանդատներ, որոշումներ ընդունելու 

իրավասություն և այլն: 

 

Ծրագրային գործունեության արդյունավետության չափանիշներ, մոնիտորինգի և 

արդյունավետության գնահատման ձեռնարկ: Մոնիտորինգի և գնահատման 

համակարգն առավելագույնս անհրաժեշտ է ծրագրերի իրականացման արդյունքները և 

դրանց հետևանքով առաջացած փոփոխությունները չափելու և արձանագրելու համար: 

Այն կառավարման համակարգի կարևոր մասն է: Ձեռնարկը մանրամասնորեն 

անդրադառնում է  գործունեության որակի կառավարման համակարգին և առաջարկում 

է տվյալների հավաքագրման ստանդարտ ձևաչափեր: Մոնիտորինգի և գնահատման 

համակարգը, որը սովորաբար հիմնված է գործողությունների պլանի վրա, նպատակ 

ունի չափել և արձանագրել ծրագրային գործունեության ազդեցությունը, ինչպես նաև 

տրամադրել  ղեկավարությանը վերլուծական տվյալներ ռազմավարական մակարդակի 

որոշումներ կայացնելու համար: Տվյալները հավաքագրվում են որոշակի 

հաճախականությամբ  նպատակին հասնելու առաջընթացը չափելու համար: 

Մոնիտորինգի և գնահատման ձեռնարկը արդյունավետ կառավարման գործիք է: 

Ձեռնարկին կցվում է մոնիտորինգի և գնահատման պլանը, որն անդրադառնում է  

գործունեության միջանկյալ և վերջնական նպատակներին, սպասվող արդյունքներին 

(սանդղակով), դրանց հասնելը երևակող ցուցանիշներին, նախնական իրավիճակին և 

թիրախներին: Ձեռնարկը սահմանում է նաև որակի գնահատման համար 

պատասխանատու անձանց: 

 

Ծառայությունների տրամադրման և զարգացման պլանը նախատեսում է  կողմից 

տրամադրվող վճարովի և անվճար ծառայությունների  պլանավորման  և 

կազմակերպման հետ կապված գործողությունները և միջոցառումները: Այս պլանը 

հատկապես անդրադառնում է տրամադրվող կամ տրամադրվելիք ծառայությունների 
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ցանկին, շուկայի վերլուծության մեխանիզմներին, հաճախորդների շրջանակի 

ընդլայնման, սպասարկման սկզբունքներին: Այն կարող է առաջարկել կարճաժամկետ 

կամ երկարաժամկետ ծառայությունների քանակի կամ որակի զարգացման 

հեռանկարներ: Եթե ծառայությունները մատուցում է ը պատկանող սոցիալական 

ձեռնարկությունը, ապա հարկավոր է նախատեսել նաև դրա 

կառավարման/ղեկավարման պլանը: 

 

Բիզնես պլան մշակելու ձեռնարկն օգնում է կազմակերպությունը պլանավորել 

սոցիալական ձեռներեցությանն ուղղված իր գործունեությունը: Այս ձեռնարկը 

մանրամասն ուղղություններ է նախատեսում բիզնես պլանի բոլոր բաղադրիչները 

(ձեռներեցության տեսակը, ղեկավարման պլանը, իրավական կարգավորումները, 

ռեսուրսների պլանավորումը) մշակելու համար: Այն անդրադառնում է նաև 

մարկետինգային և բրենդավորման հարցերին: 

 

Ինտելեկտուալ  գործունեության արդյունքում ստեղծվող աշխատանքի պլանն 

իրենից ներկայացնում է կազմակերպութան գործունեության արդյունքում առաջացած 

ինտելեկտուալ արդյունքի ստեղծման գործընթացի, արդյունքների հավաքագրման և 

օգտագործման ծրագիր և սկզբունքներ: Նման հանրակարգային մոտեցումը թույլ է 

տալիս ամրագրել այդ արդյունքները և դրանք օգտագործել հետագա գործունեության 

համար:  
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Գրականություն 

 «ՔՀԿ-ների ընթացակարգեր և կանոնակարգեր» , Եվրասիա 

համագործակցություն հիմնադրամ,  ՀԿ Դեպո – Հասարակական 

կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի ձեռնարկ, 2018, 

https://hkdepo.am/up/docs/CSO_Policies_Procedures_Handbook.pdf 

 «Հասարակական կազմակերպությունների կառավարման ձեռնարկ», Ոչ 

առևտրային իրավունքի Եվրոպական կենտրոն, Մերիլին Ուայաթ, 2004, 

https://hkdepo.am/up/docs/Governance%20Handbook_armenian.pdf  

«Սոցիալական ձեռնարկատիրություն: Ձեռնարկ ինչպես ստեղծել և ղեկավարել 

աշխարհը փոխող ձեռնարկություններ» «Սեյվ դը չիլդրեն ինթերնեշնլ» 

հայաստանյան ներկայացուցչություն, 2017, 

https://bit.ly/2CNkar2  

 «Հայաստանում քաղաքացիական հասարակության կազմակերպությունների 

կարողությունների զարգացման կարիքների գնահատում», «Ավելի հզոր 

քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններ, ավելի հզոր 

Հայաստան» ԵՄ ծրագիր, 2016, 

https://bit.ly/2CNCnoe  

 «ՔՀԿ ոլորտի շուկային համապարփակ վերլուծություն» ՀՌԿԿ-Հայաստան, ՀԿ 

Դեպո – Հասարակական կազմակերպությունների զարգացման ծրագրի 

ձեռնարկ, 2015, 

https://bit.ly/2NRBL7k  
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