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2017/ 2018 ուսումնական  տարի   
«Համեմատական  քաղաքագիտություն»  առարկայի    

 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ   
1. Համեմատությունը որպես վերլուծության մեթոդ 

2. Մեթոդն ու տեսությունը համեմատական քաղաքագիտության մեջ 

3. Հասարակական տրանսֆորմացիան համեմատական քաղաքագիտության 
ուսումնասիրության առարկա 

4. Հասարակական և քաղաքական համակարգերի տրանսֆորմացիաների 
համեմատություն, բաց և փակ համակարգեր 

5. Ռացիոնալ ընտրության մեթոդի կիրառման նախադրյալները 

6. Վարքաբանական, նեոֆրոյդիստական և ֆունկցիոնալ-ստրուկտուրալիստական 
մեթոդների փոխհարաբերությունները ունիվերսալիզացիայի գործընթացում 

7. Փոփոխականների տեսակներն ու մակարդակները 

8. Քաղաքական փոփոխությունների փոփոխականները անցումային 
հասարակություններում 

9. Հետազոտության կազմակերպումը համեմատական քաղաքագիտության կառուցվածքում 

10. Համեմատության մեթոդական խնդիրները 

11. Համեմատական հետազոտությունների տեսակները 

12. Ռացիոնալ ընտրության տեսության նախադրյալները 

13. Քաղաքականությունը ռացիոնալ ընտրության տեսության մեջ 

14. «Միջին ընտրողի» սկզբունք 

15. Դաշինքների ձևավորման հիմնահարցի համեմատական ուսումնասիրումը 

16. Քաղաքականության` «կենտրոնական քվեարկողի» սկզբունքին հիմնված տեսությունը 

17. Խաղերի տեսություն: Քաղաքական գործընթացների համեմատություն ըստ խաղերի 
տեսության 

18. Համեմատական քաղաքագիտության մեջ ռացիոնալ ընտրության տեսության 
քննադատությունը 

19. Հոգնականությունը(պլյուրալիզմ) համեմատական քաղաքագիտության կառուցվածքում 

20. Կորպորատիվիզմի էությունն ու բնույթը 

21. Քաղաքական ցանցեր հասկացությունը և տեսակները 

22. Քաղաքական ցանցերի հայեցակարգի ընդհանուր մեթոդաբանական դրույթները 

23. «Ղեկավարում» հասկացությունը քաղաքական ցանցերի հայեցակարգում 



24. Քաղաքական ցանցերի արդյունավետությունը 

25. Քաղաքական ցանցերի համեմատական ուսումնասիրությունը 

26. Բուլյան հանրահահաշիվի մեթոդները համեմատական ուսումնասիրության մեջ 

27. Բուլյան հանրահաշվի մեթոդների կիրառությունը համեմատական քաղաքագիտության 
մեջ 

28. Մրցակցային էլիտիստական ժողովրդավարության մոդելը 

29. Ժողովրդավարության քաղաքական արդիականացման մոդելը 

30. «Բազմիշխան ժողովրդավարության» մոդելը 

31. Ժողովրդավարության տնտեսական մոդելը 

32. «Մարդու իրավունքների» ժողովրդավարական մոդելը 

33. «Ինտեգրատիվ ժողովրդավարության» ինստիտուցիոնալ մոդելը 

34. Անգլիայի քաղաքական համակարգը 

35. Չինաստանի քաղաքական համակարգը 

36. ԱՄՆ քաղաքական համակարգը 

37. ՀՀ քաղաքական համակարգը 

38. Ժողովրդավարացման պայմանների Լիփսեթի հայեցակարգը 

39. Ժողովրդավարության պատմական պայմանները 

40. «Ժողովրդավարացման երրորդ ալիքի» հայեցակարգ 

41. Ժողովրդավարացման ալիքներ 

42. Ժողովրդավարության համախմբման հիմնախնդիրները 

43. Ժողովրդավարության համախմբման գործոնները 

44. Ժողովրդավարական անցման ինստիտուցիոնալացման հիմնախնդիրը 

45. Քաղաքական զարգացման Քաթրայթի չափանիշը 

46. Ժողովրդավարական գործողության Նեյբաուերի չափանիշը 

47. Ժողովրդավարացման Վանհանենի չափանիշը 

48. «Ազատության տան» չափանիշը 

49. Քաղաքական ժողովրդավարության Բոլենի չափանիշը 

50. Ինստիտուցիոնալ ժողովրդավարության Գարրի չափանիշը (Polity III) 

51. Ժողովրդավարական աուդիտի գաղափարը 

52. Բազմակուսակցական համակարգը համեմատական քաղաքագիտության 
ուսումնասիրության օբյեկտ 



53. Քաղաքացիական հասարակության կայացումը որպես քաղաքական տրանսֆորմացիայի 
հաջողության պայման 

54. Խորհրդարանական ընդդիմությունը որպես քաղաքական կայունության գործոն 

55. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի ուսումնասիրման մեթոդները 

56. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի առանձնահատկությունները 

57. Հետխորհրդային տրանսֆորմացիայի զարգացման ուղղությունները 

58. Ինքնանույնականացման հիմնախնդիրը հետխորհրդային տրանսֆորմացիոն 
գործընթացներում 

59. Քաղաքական կուսակցությունների ճգնաժամի ուսումնասիրությունը համեմատական 
քաղաքագիտության առարկա 

60. Քաղաքական կուսակցությունների տիպաբանությունը համեմատական 
քաղաքագիտության կառուցվածքում 

61. Քաղաքական կուսակցությունների և քաղաքացիական հասարակության 
փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությունը համեմատական քաղաքագիտության 
ենթատեքստում 

62. Քաղաքական կազմակերպության այլընտրանքային ձևերը  

63. ՀՀ կուսակցությունների հանրային քաղաքականությունը: Համեմատական վերլուծություն 

64. Քաղաքական գործընթացների առանձնահատկություններն ու դինամիկան      ՀՀ-ում 

65. Քաղաքական համակարգը որպես հանրային քաղաքականության մշակման կառույց 

66. PR տեխնոլոգիաները  համեմատական քաղաքագիտության կառուցվածքում. 
ժողովրդավարական և ժողովրդավարացվող երկրների PR տեխնոլոգիաների 
առանձահատկությունները 

67. Ընտրազանգվածի գիտակցությունը քաղաքական գործընթացների ժողովրդավարացման 
գրավական 

68. Ընտրությունները և ընտրական համակարգը համեմատական քաղաքագիտության 
ենթատեքստում 

69. Կուսակցություններ և ընտրական համակարգեր (Մ.Դյուվերժեի յոթ օրենքները) 

70. Քաղաքացիական մշակույթի ձևավորումը որպես մասնակցության ճգնաժամի կանխման 
միջոց 

71. Մասնակցության մշակույթը որպես ունիվերսալ արժեքների տարածության ձևավորման 
պայման 

72. Պատմական հիշողությունը համեմատական քաղաքագիտության ուսումնասիրման 
առարկա. ռացիոնալը և իռացիոնալը ժողովրդավարացման գործընթացում 

73. Եվրոպական ինտեգրացիայի էությունը, բնույթը և հիմքերը 

74. Եվրոպական ինտեգրացիայի փուլերը: Մարդու իրավունքները և եվրոպական 
քաղաքակրթությունը 



75. Հայաստանի Հանրապետությունը և Եվրոպական Միությունը 

 

Քաղաքական կառավարման և  
քաղաքական վելուծության ամբիոնի վարիչ`    Մ. Մարգարյան 
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