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2017/ 2018 ուսումնական  տարի  

«Քաղաքական  կառավարում  և  PR» առարկայի  

ՀԱՐՑԱՇԱՐ  

1. Քաղաքական կառավարման տեղն ու դերը ժամանակակից հասարակությունում 

2. Քաղաքական կառավարման  դերի բարձրացումը ժամանակակից պայմաններում 

3. «Քաղաքական կառավարման» և «Քաղաքական PR» հասկացությունների 
փոխհարաբերությունները 

4. Քաղաքական կառավարումը  որպես տեսություն և պրակտիկա 

5. Քաղաքական կառավարման գիտականության առանձնահատկությունները 

6. Քաղաքական կառավարման մեթոդները /տեսական և փորձարարական/ 

7. Քաղաքական իրավիճակի  ճանաչողության խնդիրները 

8. Քաղաքական կառավարման սուբյեկտները (դերակատարները): Քաղաքական 
իրավիճակի ճանաչման գործընթացի կազմակերպում:  

9. Քաղաքական կառավարման սուբյեկտների հոգեբանական մոդելները 
(հրացանավորներ, ճոճվողներ, առյուծներ բվեր) 

10. Քաղաքական կառավարումը որպես քաղաքական գործունեության համակարգ 

11. Քաղաքական վերլուծությունը և կանխատեսումը որպես քաղաքական 
գործունեություն 

12. Քաղաքական իշխանության օբյեկտը, սուբյեկտը և ռեսուրսները 

13. Քաղաքական իշխանության իրականացման գործընթացը: Քաղաքական 
գերիշխանություն և լեգիտիմությունը քաղաքական կառավարման 
համակարգում 

14. « Ընտրարշավ » հասկացության էությունը, ռեսուրսները և մասնակիցները 

15. Էլիտան քաղաքական կառավարման համակարգում: Էլիտայի հավաքագրման 
բաց և փակ ուղիները 

16. Ընտրությունների կազմակերպում և կառավարում: Նախընտրական իրավիճակի 
ուսումնասիրություն և վերլուծություն: Թեկնածուի իմիջի ձևավորում 

17. Ընտրարշավի կազմակերպման և կառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-
ում 

18. Քաղաքական գովազդի էությունը, կառուցվածքը, ձևերը և մեթոդները: 
Քաղաքական գովազդը որպես քաղաքական հաղորդակցման ձև 



19. Քաղաքական գովազդի և հակագովազդի նպատակները, խնդիրները: 
Քաղաքական գովազդի գրա ֆիկական դիզայն 

20. Քաղաքական գովազդի և քաղաքական կերպարի կառուցվածքը: Թեկնածուի 
իմիջի ձևավորման տեխնոլոգիան 

21. Քաղաքական էլիտայի գործառույթները: Նորարական գործառույթը որպես 
քաղաքական կառավարման արդյունավետության բարձրացման գործոն 

22. Կառավարող էլիտան քաղաքական իշխանության կրող և արարող 

23. Էլիտայի և բյուրոկրատիայի փոխհարաբերությունները քաղաքական 
կառավարման համակարգում 

24. Քաղաքացիավարական (ցիվիլիարխիկ) բյուրոկրատիան որպես էլիտա 

25. Լիդերը քաղաքական կառավարման համակարգում 

26. Քաղաքական կառավարման ժողովրդավարացման գործընթացը որպես լիդերի 
կայացման պայման 

27. Քաղաքական լիդերի տիպաբանությունը և քաղաքական կառավարումը 

28. Քաղաքական հաղորդակցության բազմաչափությունը, որպես քաղաքական 
կառավարման տեխնոլոգիա 

29. Քաղաքական արշավը որպես քաղաքակն լիդերի իմիջի ձևավորման գործընթաց 

30. Պետությունը քաղաքական կառավարման համակարգում 

31. Քաղաքական իշխանության տարաբաժանման սկզբունքը որպես քաղաքական 
կառավարման ժողովրդավարացման պայման 

32. Քաղաքական կառավարման ֆինանսական հիմքերի օրենսդրական 
ապահովումը 

33. Քաղաքական արշավը որպես քաղաքական հարաբերությունների տեսակ: 
Քաղաքական արշավի արտաքին միջավայրը 

34. Քաղաքական արշավի կառավարման սուբյեկտն ու օբյեկտը 

35. Քաղաքական ու կառավարչական նպատակները քաղաքական կառավարման մեջ 

36. Քաղաքական գործողության շահադրդման (մոտիվացիայի) ճանաչողական տեսությունը 

37. Շահադրդման (մոտիվացիայի) կառավարման հնարավորություններն ու 
սահմանափակումները քաղաքական արշավներում: Շահադրդական (մոտիվացիոն) 
գործընթացների կառավարման հիմնական խնդիրները քաղաքական կառավարման մեջ 

38.  Ճնշման խմբերը քաղաքական կառավարման համակարգում: Ճնշման խմբերի 
գործառույթները և իրավաքաղաքական հիմքերը 

39.  Լոբբիզմի օբյեկտը, սուբյեկտը և նպատակը: Լոբբիստական կազմակերպությունների 
գործունեության իրավական կարգավորման կառուցակարգերը 



40.  Զանգվածների գիտակցության մանիպուլյացիան քաղաքական արշավների 
բաղկացուցիչ 

41. Քաղաքական զարգացման և արդիականացման հիմնախնդիրները քաղաքական 
կառավարման համակարգում 

42. Քաղաքական զարգացման ճգնաժամերի հաղթահարման ուղիները քաղաքական 
կառավարման ժողովրդավարացման գրավական 

43. Հումանիզմը քաղաքական կառավարման բաղկացուցիչ 

44. Քաղաքական արշավի կառավարումը ճգնաժամային պայմաններում 

45. Քաղաքական արշավի ռազմավարություն, մարտավարություն, ռեսուրսներ և 
պլանավորում 

46. Քաղաքական գործիչների և քաղաքական խորհրդատուների արդյունավետ 
փոխգործակցության հիմնախնդիրները 

47. Մարկետինգային մոտեցում քաղաքական խորհրդատվությանը 

48. Քաղաքական կառավարման քաղաքակրթական հիմքերը և արժեքային 
կողմնորոշիչները 

49. Քաղաքական կառավարման գաղափարական հիմքերի բազմաչափությունը 
(ազատականություն, պահպանողականություն, սոցիալ-դեմոկրատիա, նացիոնալիզմ)  

50. Քաղաքական թիմի ընտրության հիմունքները: Քաղաքական թիմի կազմակերպչական և 
համագործակցության մշակույթի փոխհարաբերությունները 

51. Տրամաբանական խաղերը քաղաքական որոշումների ընդունման և 
իրականացման գործընթացում /խաղերի տեսություն/ 

52. Քաղաքական կառավարման սոցիալական միջավայրը 

53. Ռացիոնալը և իռացիոնալը քաղաքական կառավարման գործընթացում  

54. Քաղաքական կառավարման արժեքային բազմաչափությունը 

55. Քաղաքացիական հասարակության ձևավորման գործընթացը քաղաքական 
կառավարման համակարգում 

56. Քաղաքական նույնականացման խնդիրները քաղաքական կառավարման գործընթացում 

57. Նույնականացման ճգնաժամը անցումային հասարակություններում 

58.  Զանգվածային լրատվության միջոցառումների տեղն ու դերը քաղաքական 
կառավարման գործընթացում 

59. Քաղաքական միջավայրի մոդելավորման խնդիրները քաղաքացիական 
հասարակությունում 

60. Քաղաքական տեղեկատվության և հաղորդակցության պաշտպանության խնդիրները 

61. Հակաքարոզչություն և բարոյականության հիմնախնդիրը քաղաքական կառավարման 
գործընթացում 



62.  PR ծառայության կազմակերպումը հիմնարկի  ներսում 

63.  Ճգնաժամային PR 

64.  PR ավանդական և ոչ ավանդական մեթոդները 

65.  Մամլո  ասուլիսների կազմակերպումը 

66. Բրիֆինգների կազմակերպում 

67. Հարցազրույցներ մամուլի համար 

68. Ընթացիկ աշխատանք ԶԼՄ-ների հետ 

69. Քաղաքական կառավարման դերակատարները PR-տեխնոլոգիաների կրողներ և 
արարողներ  

70.  PR-ի անհաջող կազմակերպման բացասական ներազդեցությունը 

71. Քաղաքական լիդերի հանրային ելույթը իբրև հասարակության հետ հաղորդակցման ձև 

72. Էլեկտրոնային ռեսուրսները և քաղաքական PR-ը 

73. Թեկնածուն և նրա թիմը որպես քաղաքական ընտրարշավի հիմնական սուբյեկտներ 

74. Քաղաքական գործունեության անհատական ոճի առանձնահատկությունները 
քաղաքական կառավարման համակարգում 

75. Քաղաքական մենեջերի գործառույթները: Վերլուծության, կանխատեսման և 
խորհրդատվության դերը քաղաքական կառավարման համակարգում 

 
Քաղաքական կառավարման և  
քաղաքական վելուծության ամբիոնի վարիչ`          Մ. Մարգարյան 
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