
ԻԳ 00.01- ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 
 

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱՄԱՍ 

 

1. Քաղաքականության էությունը: 

2. Մարդու քաղաքական իրավունքների և ազատությունների տեսակները: 

3. Քաղաքական իշխանության սուբյեկտը և ռեսուրսները: 

4. Քաղաքական իշխանության լեգիտիմությունը. լեգիտիմության տեսակներն ու 

ներքաղաքական ճգնաժամերը: 

5. «Քաղաքականության սուբյեկտ» (դերակատար) և «քաղաքական ինստիտուտ» 

հասկացությունները: 

6. Քաղաքական համակարգի կառուցվածքը, գործառույթները և տեսակները: 

7. ՀՀ երրորդ հանրապետության քաղաքական համակարգը: 

8. Պետությունը հասարակության քաղաքական համակարգում: 

9. Իրավական պետության և սոցիալական պետության բնորոշ գծերը: 

10. Դեմոկրատական քաղաքական ռեժիմի ընդհանուր բնութագիրը: 

11. Տոտալիտար (ամբողջատիրական) քաղաքական ռեժիմի ընդհանուր բնութագիրը 

12. Ավտորիտար քաղաքական ռեժիմի ընդհանուր բնութագիրը: 

13. Քաղաքացիական հասարակություն կազմակերպությունները և գործառույթները: 

14. Ժամանակակից կուսակցությունների ինստիտուցիոնալացումը և նրանց 

գործառույթները: 

15. Քաղաքական կուսակցությունների տիպավորման (դասակարգման) չափանիշները: 

16. «Կուսակցական համակարգ» հասկացությունը: 

17. Միակուսակցական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: 

18. Երկկուսակցական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: 

19. Բազմակուսակցական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: 

20. Կուսակցությունների ինստիտուցիոնալացումը ՀՀ-ում և օրենսդրական 

կարգավորումները: 

21. Բազմակուսակցության կայացման նախադրյալները ՀՀ-ում: 

22. Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության հիմնական ոլորտները: 

23. Հասարակական կազմակերպությունները քաղաքացիական հասարակության 

համակարգում: 

24. «Քաղաքական էլիտա» (ընտրանի) հասկացությունը: 

25. Քաղաքական էլիտայի կայացման նախադրյալները և գործառույթները: 

26. «Քաղաքական լիդերություն» (առաջնորդություն) հասկացությունը: 

27. Քաղաքական լիդերության գործառույթները և տիպաբանությունը: 

28. Մեծամասնական ընտրական համակարգը: 



29. Համամասնական ընտրական համակարգը:  

30. Ընտրական գործընթացի հիմնական սկզբունքներն ու փուլերը: 

31. «Քաղաքական կոնֆլիկտ» հասկացությունը: 

32. Քաղաքական կոնֆլիկտների առաջացումը և գործոնները: 

33.  Քաղաքական կոնֆլիկտի բաղկացուցիչ տարրերը: 

34. «Քաղաքական գործընթաց» հասկացությունը և նրա տեսակները: 

35. Քաղաքական գործընթացի հիմնական փուլերը: 

36. Քաղաքական որոշումների ընդունման և իրականացման ընթացակարգերը: 

37. Համաշխարհային քաղաքականության հիմնական դերակատարները: 

38. Համաշխարհային քաղաքականության մշակման և իրականացման իրավական հիմքերն 

ու սկզբունքները: 

39. Քաղաքական գլոբալացումն ու հիմնախնդիրները: 

40. Ժողովրդավարություն ժամանակակից հայեցակարգերը: 

41. Ժողովրդավարական համախմբումը և քաղաքական արդիականացումը: 

42. «Քաղաքական մշակույթ» և «քաղաքացիական մշակույթ» հասկացությունները: 

43. Քաղաքական մշակույթի տիպաբանությունը: 

44. Քաղաքական սոցիալականացման եղանակները և նշանակությունը: 

45. Քաղաքական իմիջն ընտրական գործընթացներում: 

46. Պառլամենտարիզմի կայացման նախադրյալները ՀՀ-ում: 

47. Ընտրական գործընթացները ՀՀ-ում և ԵԱՀԿ ԺՀՄԻԳ-ի եզրափակիչ զեկույցները: 

48. Ժամանակակից աշխարհակարգի բնորոշ գծերը: 

49. Եվրոպայի խորհրդի դերը Եվրոպական ինտեգրման գործընթացում: 

50. ԵՄ-ի դերը Եվրոպական ինտեգրման գործընթացում: 

51. Եվրասիական ինտեգրման գործընթացները հետխորհրդային երկրներում: 

52. Ամերիկյան ֆեդերալիստների քաղաքական հայացքները (Ջ. Մեդիսոն, Ա. Համիլտոն): 

53. Ա. Դե Թոքվիլի ուսմունքն ամերիկյան ժողովրդավարության մասին: 

54.  Մարքսիզմի իրավաքաղաքական հայեցակարգը: 

55. Աշխարհաքաղաքական մտքի դասական ներկայացուցիչները (Ֆ. Ռացել, Հ. Մակինդեր, 

Կ. Հաուսհոֆեր): 

56. Լիբերալիզմի (ազատականության) գաղափարախոսությունը: 

57. Կոնսերվատիզմի (պահպանողականության) գաղափարախոսությունը: 

58. Սոցիալիզմի (ընկերավարության) գաղափարախոսությունը: 

59. Ֆաշիզմի գաղափարախոսությունը: 

60. Լիբերտարիզմի գաղափարախոսությունը: 

61. Ուտիլիտարիզմի քաղաքական տեսությունը: 

62. Պոզիտիվիզմի քաղաքական տեսությունը: 

63. Ինստիտուցիոնալիզմի քաղաքական տեսությունը: 

64. Հայ քաղաքական մտքի ներկայացուցիչները (Հ. Էմին, Մ. Բաղրամյան, Շ. Շահամիրյան): 

65.  «Սառը պատերազմի» քաղաքական հետևանքները և դրանց հաղթահարման ուղիները: 

66. Մերձավորաևելյան տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական նշանակությունը և 

ընդհանուր բնութագիրը. պաղեստինա-իսրայելական հակամարտությունը: 

67. Պարսից ծոցն ահաբեկչության դեմ պայքարի համատեքստում: 



68. Աֆղանստանում ռազմական գործողությունների քաղաքական հետևանքները (ԱՄՆ և 

Ռուսաստան): 

69. Եվրասիականության փոխակերպման միտումները: 

70. Իմանուիլ Կանտի <<հավերժական խաղաղության>> տեսությունը: 

71. Ս. Հանտինգթոնի <<Քաղաքակրթությունների բախում>> հայեցակարգը: 

72.  Ֆրենսիս Ֆուկույամայի <<Պատմության ավարտը>> տեսության աշխրհաքաղաքական 

նշանակությունը: 

73.  Դեմոկրատական փոխակերպումների <<Ալիքային>> տեսության 

առանձնահակությունները: 

74. Կոնսոցիալ ժողովրդավարության և քաղաքական երկխոսության չափումները: 

75. ԱՄՆ-Ռուսաստան աշխարհաքաղաքական դիմակայության և մրցակցության 

հետևանքները: 

 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱՄԱՍ /25 ՀԱՐՑ/ 

 

1. XX դարի վերջին քառորդի այլընտրանքային գաղափարական համակարգերը 

(պացիֆիզմ, ֆեմինիզմ, էկոլոգիզմ, կոմունիտարիզմ): 

2. Ազգայնականություն և ազգային գաղափարախոսություն: 

3. Բյուրոկրատիա և քաղաքական կառավարում: 

4. Գլոբալ ահաբեկչության քաղաքակրթական և կրոնական չափումները: 

5. Ներկայացուցչական և մասնակցային դեմոկրատիայի հայեցակարգերը: 

6. Քաղաքացիական հասարակության կազմակերպություններն ազգային անվտանգության 

համակարգում: 

7. Քաղաքական կայունության առանձնահատկությունները հետխորհրդային 

հասարակարգերում: 

8. Ազգային անվտանգության ապահովման հայեցակարգային հիմքերը: 

9. Կ. Կլաուզևիցի բանաձևը քաղաքականության և պատերազմի վերաբերյալ: 

10. Սոցիալական երկխոսության և գործընկերության ընթացակարգերը ՀՀ-ում: 

11. Ազգային շահերի և արժեքային կողմնորոշումների անվտանգային չափումները: 

12. Քաղաքացիական անհնազանդությունները և շարժումները ժողովրդավարացման 

պայմաններում: 

13. Ռազմաքաղաքական անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները: 

14. Պետությունների ռազմականացման և ռազմական ծախսերի չափումները: 

15. Լեգիտիմության ճգնաժամը և դրանց հաղթահարման եղանակները: 

16. Զինված ուժերի ժողովրդավարական վերահսկողության ընթացակարգերը: 

17. Սոցիալական ստրատիֆիկացիայի և բևեռացման ռիսկերը: 

18. ՀՀ պարտավորություններ ՄԱԿ-ի Կայուն զարգացման նպատակների համատեքստում: 



19. Դեմոկրատական և ոչ դեմոկրատական քաղաքական մշակույթների բնորոշ գծերը: 

20. Միջազգային անվտանգության ապահովման առաջնահերթությունները: 

21. Արտաքին քաղաքականության հայեցակարգերը միջպետական հարաբերություններում: 

22. Պետությունները գլոբալիզացիայի պայմաններում: 

23. Ռազմաքաղաքական կառավարման գործառույթները: 

24. Միջազգային հարաբերությունների համակարգն ու կառուցվածքը: 

25. Աշխարհաքաղաքական ռիսկերի գնահատման և կանխատեսման եղանակները: 


