
ԻԳ 00.02- ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ  

ԱՍՊԻՐԱՆՏՈՒՐԱՅԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ  

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ  

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱՄԱՍ 

 

1. Քաղաքականության էությունը: 

2. Մարդու քաղաքական իրավունքների և ազատություններըի 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. Կուսակցությունների տիպաբանությունը ըստ Մ. Դյուվերժեի: 

17. Լիբերալ և պահպանողական կուսակցություններ: 

18. «Կուսակցական համակարգ» հասկացությունը: 

19. Միակուսակցական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: 

20. Երկկուսակցական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: 

21. Բազմակուսակցական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: 

22. Խորհրդարանական կուսակցությունների ինստիտուցիոնալացումը ՀՀ-ում և օրենսդրական 

կարգավորումները: 

23. Բազմակուսակցության կայացման նախադրյալները ՀՀ-ում: 

24. Հասարակական կազմակերպությունների ակտիվության ոլորտները: 

25. Հասարակական կազմակերպությունների գործունեության իրավական ընթացակարգերը: 

26. «Քաղաքական էլիտա» (ընտրանի) հասկացությունը: 

27. Քաղաքական էլիտայի կայացման նախադրյալները և գործառույթները: 

28. «Քաղաքական լիդերություն» (առաջնորդություն) հասկացությունը: 

29. Քաղաքական լիդերության գործառույթները և տիպաբանությունը: 

30. Մեծամասնական ընտրական համակարգը: 

31. Համամասնական ընտրական համակարգը:  

32. Ընտրական գործընթացի հիմնական փուլերը: 

33. «Քաղաքական կոնֆլիկտ» հասկացությունը: 

34. Քաղաքական կոնֆլիկտների առաջացումը և գործոնները: 



35.  Քաղաքական կոնֆլիկտի բաղկացուցիչ տարրերը: 

36. «Քաղաքական գործընթաց» հասկացությունը և նրա տիպերը: 

37. Քաղաքական գործընթացի հիմնական փուլերը: 

38. Քաղաքական որոշումների ընդունման և իրականացման ընթացակարգերը: 

39. Համաշխարհային քաղաքականության հիմնական դերակատարները: 

40. Համաշխարհային քաղաքականության մշակման և իրականացման իրավական հիմքերն ու 

սկզբունքները: 

41. Քաղաքական գլոբալացումն ու հիմնախնդիրները: 

42. Ժողովրդավարություն ժամանակակից հայեցակարգերը: 

43. Ժողովրդավարական համախմբումը և քաղաքական արդիականացումը: 

44. «Քաղաքական մշակույթ» և «քաղացիական մշակույթ» հասկացությունները: 

45. Քաղաքական մշակույթի տիպաբանությունը: 

46. Քաղաքական սոցիալականացման եղանակները և նշանակությունը: 

47. Քաղաքական իմիջն ընտրական գործընթացներում: 

48. Պառլամենտարիզմի կայացման նախադրյալները ՀՀ-ում: 

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

50. Ժամանակակից աշխարհակարգի բնորոշ գծերը: 

51. Եվրոպայի խորհրդի դերը Եվրոպական ինտեգրման գործընթացում: 

52. ԵՄ-ի դերը Եվրոպական ինտեգրման գործընթացում: 

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

54. Մերձավորարևելյան տարածաշրջանի աշխարհաքաղաքական նշանակությունը և ընդհանուր 

բնութագիրը. պաղեստինա-իսրայելական հակամարտությունը: 

55. Պարսից ծոցն ահաբեկչության դեմ պայքարի համատեքստում: 

56. Աֆղանստանում ռազմական գործողությունների քաղաքական հետևանքները (ԱՄՆ և 

Ռուսաստան):  

57.  ԱՄՆ գլոբալ ռազմավարության տարածաշրջանային չափումները: 

58. ԱՄՆ ազգային շահերը և հետխորհրդային քաղաքականությունը. Հարավային Կովկաս: 

59. Ազգայնականությունը (նացիոնալիզմը) համաշխարհային քաղաքականության մեջ: 

60. ՌԴ-ի կուսակցական համակարգն ու գաղափարախոսությունները: 

61. Մեծ Բրիտանիայի կուսակցական համակարգն ու գաղափարախոսությունները: 

62. ԱՄՆ-ի կուսակցական համակարգն ու գաղափարախոսությունները: 

63. Ֆրանսիայի կուսակցական համակարգն ու գաղափարախոսությունները: 

64. ԳՖՀ-ի կուսակցական համակարգն ու գաղափարախոսությունները: 

65. Իտալիայի կուսակցական համակարգն ու գաղափարախոսությունները: 

66. Իսպանիայի կուսակցական համակարգն ու գաղափարախոսությունները: 

67. Ճապոնիայի կուսակցական համակարգն ու գաղափարախոսությունները: 

68. Թուրքիայի կուսակցական համակարգն ու գաղափարախոսությունները: 

69. Պառլամենտական ընդդիմության ինստիտուտը և հետխորհրդային ընտրական 

գործընթացները: 

70. Կառավարող կուսակցության և իշխանության կուսակցության բնորոշ գծերը հետխորհրդային 

երկրներում: 

71. Կոալիցիոն կառավարության ձևավորման և պահպանման առանձնահատկությունները 

Հայաստանում: 

72. 2018թ. ՀՀ Կառավարության ծրագրի և դրա կատարման ու արդյունքների քաղաքական 

նշանակությունը: 

73. ՀՀ ԱԳՆ 2018-2019 թթ. տարեկան հաշվետվությունները: 



74. ՄԱԿ-ի կայուն զարգացման նպատակների նշանակությունը Հարավային Կովկասի երկրների 

համար: 

75. ՆԱՏՕ-ՀՀ Անհատական գործընկերության գործողությունների ծրագիր 2014-2016թթ.-ի 

ռազմաքաղաքական նշանակությունը: 

 
 

ԼՐԱՑՈՒՑԻՉ ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿՐԹԱՄԱՍ /25 ՀԱՐՑ/ 
 

1. Ռազմավարության և մարտավարության հայեցակարգային մոտեցումները:  

2. «Տարածաշրջան» հասկացության մեկնաբանությունները. հիմնական հատկանիշները և 

կառուցվածքային տիպերը : 

3. Տարածաշրջանայնացման սահմանումները և հայեցակարգերը: 

4. Տարածաշրջանայնության «կոշտ» և «փափուկ» տիպերը :  

5. Եվրոպական և Եվրասիական ինտեգրման նախադրյալներն հետխորհրդային 

տարածաշրջանում: 

6. Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման առանձնահատկությունները: 

7. Համագիտական մեթոդները և տարածաշրջանագիտության հիմնական մոտեցումները: 

8. Հարավային Կովկասում տարածաշրջանայնացման ձևաչափերը. համագործակցության 

ներտարածաշրջանային և արտատարածաշրջանային հիմնախնդիրները : 

9. Հարավային Կովկասի հակամարտությունների չափումները : 

10. Հարավային Կովկասում տարածաշրջանային համագործակցության հիմնախնդիրները: 

11. ԵՄ Արևելյան գործընկերության համագործակցության նախապայմանները: 

12. «Հավաքական անվտանգության» և «ռազմաքաղաքական դաշինքեր» հասկացությունների 

մեկնաբանման մոտեցումները: 

13. ՆԱՏՕ-ի և ՀԱՊԿ-ի փոխակերպման գործոնները: 

14. ՆԱՏՕ-ի ընդլայնման նոր ռազմավարությունը և միջազգային անվտանգության 

հիմնախնդիրները: 

15. ՆԱՏՕ-ն և ՀԱՊԿ-ը եվրասիական տարածաշրջանում և Հարավային Կովկասում: 

16. ՀԱՊԿ-ի ռազմաքաղաքական մարտահրավերները: 

17. ԵՄ-ի արտաքին քաղաքականության առանձնահատկությունները; 

18. ԵՄ Եվրոպական հարևանության քաղաքականություն բնորոշ գծերը: 

19. ԵՄ Արևելյան գործընկերություն բնորոշ գծերը: 

20. ԵՄ-ի հարավկովկասյան քաղաքականության պատճառականները և հակասականությունը: 

21. ՀՀ-ԵՄ հարաբերությունները Համապարփակ և ընդլայնված գործընկերության 

համաձայնագիրի շրջանակներում: 

22. Գլոբալ ահաբեկչության դեմ պայքարի ընթացակարգերը ՌԴ արտաքին քաղաքականության 

մեջ: 

23. Ուկրաինայի եվրաատլանտյան ինտեգրման օրակարգը ՌԴ արտաքին քաղաքականության 

մեջ: 

24. ԵԱՏՄ երկրների համագործակցության առանձնահատկությունները: 

25.  Խաղաղապահության գործընթացի և պատերազմի կանխարգելման ընթացակարգերը ՄԱԿ-ի 

համակարգում: 

 

 

 


