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2017/ 2018 ուսումնական տարվա «Քաղաքագիտություն» 

մասնագիտության 

«Քաղաքական լիդերություն» առարկայի 

 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 

1. Քաղաքական լիդրության ինստիտուտը 
2.  «Քաղաքական լիդերություն» հասկացությունը 
3.  «Լիդեր», «Առաջնորդ (Վոժդ)», «Ղեկավար», «Կառավարիչ» և «Լիդերություն» 
հասկացությունների տարբերությունները 
4.  Քաղաքական լիդերության ինստիտուտի կայացման առանձնահատկությունները 
զարգացած և զարգացող երկրներում 
5.  Լիդերության ուսումնասիրումը քաղաքական մտքի պատմության մեջ 
6. Լիդերության որպիսության հիմնախնդիրը անտիկ ժամանակներում (Պլատոն, 
Արիստոտել) 
7. Լիդերության որպիսության հիմնախնդիրը նոր ժամանակներում (Ն. Մաքիավելի, 
Թ. Հոբս, Ջ. Լոկ, Շ. Մոնտեսքյո) 
8.  Լիդերության որպիսության հիմնախնդիրը նորագույն ժամանակներում (Ա. 
Թոքվիլ, Մ. Վեբեր, Կ. Մարքս, Ֆ. Էնգելս, Վ. Լենին) 
9.  Քաղաքական լիդերության ուսումնասիրման մեթոդները և սկզբունքները 
10.  Քաղաքական լիդերության ուսումնասիրման վարքաբանական մեթոդը 
11. Քաղաքական լիդերության ուսումնասիրման կառուցվածքա-գործառնական 
(ֆոնկցիոնալ-ստրուկտուրալիստական) մեթոդը 
12. Քաղաքական լիդերության ուսումնասիրման նեոֆրոյդիստական մեթոդը 
13. Քաղաքական լիդերության ուսումնասիրման պատմա-համեմատական մեթոդը 
14.  Քաղաքական լիդերության հիմնական տեսությունները` հատկանիշների 
տեսություն 
15.  Իրավիճակային տեսությունը որպես քաղաքական լիդերության էության 
բացահայտման գրավական 
16.  Փոքր խմբերի լիդերության տեսությունը քաղաքական լիդերության 
կառուցվածքում  



17. Առանձգականության տեսությունը և տարաբնույթ արժեշահային համակարգերի 
փոխհարաբերությունները քաղաքական լիդերի հաստատման գործընթացում 
18.  Քաղաքական լիդերը որպես քաղաքական գործընթացների կրող և կերտող 
19.  Քաղաքական լիդերության գործառույթները 
20.  Քաղաքական լիդերը  գործունեության սկզբունքները 
21.  Քաղաքական լիդերությունը որպես հանրային շահերի  ինտեգրացման 
կառուցակարգ 
22.  Քաղաքական լիդերի վարքաբանական փոփոխությունների պատմական 
չափումները 
23.  Քաղաքական լիդերի սոցիալական հենքը 
24.  Քաղաքական լիդերի և քաղաքական ընտրանու փոխհարաբերությունների 
տիպերը զարգացած և զարգացող հասարակություններում 
25.  Անձին որպես քաղաքական լիդերի պատրաստման գործունեության 
առանձնահատկությունները 
26.  Քաղաքական լիդերների փոխհարաբերությունների հիմնական տիպերը իրենց 
հետնորդների հետ 
27.  Քաղաքական լիդերները որպես ավանդական և նորարարական, ֆորմալ և ոչ 
ֆորմալ, անմիջական և միջնորդավորված հանրային կապերի կրող 
28.  Քաղաքական լիդերությունը որպես անձի մասնագիտական որակի և 
ինստիտուցիոնալացված վարքի փոխհարաբերության արտահայտություն 
29.  Հասարակական գիտակցության զարգացման վրա քաղաքական լիդերի 
ազդեցության մեխանիզմները 
30.  Քաղաքական լիդերի գործունեության արդյունավետության չափորոշիչները 
զարգացած երկրներում 
31. Քաղաքական լիդերի գործունեության արդյունավետության չափորոշիչները 
զարգացող երկրներում 
32.  Քաղաքական լիդերի անձի ուսումնասիրման հոգեբանական ասպեկտները   
33.  Քաղաքական հոգեվերլուծության մեթոդները ըստ Հ. Լասսուելի 
34.  Քաղաքական հոգեվերլուծության դերը անձի լիդերության գործունեության 
շահադրդման ուսումնասիրման գործընթացում 
35.  Հոգեբանա-կենսագրական տվյալների ուսումնասիրման ժամանակային 
պարույրը որպես քաղաքական լիդերի գործունեության արդյունավետության պայման 
36.  Քաղաքական լիդերի «Ես» հայեցակարգի էությունը, լիդերի ֆիզիկական, 
ընտանեկան, սոցիալական, հոգեբանական հատկանիշները («Էդիպի կոմպլեքս») 
37.  Քաղաքական լիդերի կառավարման ոճերը (տոտալիտար, ավտորիտար և 
ժողովրդավարական) 
38.  Քաղաքական լիդերության տիպաբանությունը 



39.  Քաղաքական լիդերության տիպաբանության հիմնական չափորոշիչները 
40.  Քաղաքական լիդերության առանձնահատկությունների կախվածությունը 
քաղաքական համակարգի բնույթից և քաղաքական ռեժիմի տիպերից 
41.  Քաղաքական լիդերության տիպաբանությունը ըստ Մ. Վեբերի 
42. Ավանդական լիդերության ինստիտուտը ըստ Մ. Վեբերի 
43. Խարիզմատիկ լիդերության ինստիտուտը ըստ Մ. Վեբերի 
44. Ռացիոնալ-իրավական (լեգալ) լիդերության ինստիտուտը ըստ Մ. Վեբերի 
45.  «Խարիզմատիկ լիդեր» հասկացությունը, նրա մշակութային և զգայական 
բաղադրիչները 
46.  Խարիզմատիկ լիդերների նույնականացման մեթոդները 
47.  Լիդերության խարիզմատիկ տիպի լեգիտիմացումն և կերպափոխումը 
48.   Ավանդական, խարիզմատիկ և ռացիոնալ-իրավական (լեգալ) լիդերների 
տիպաբանական փոխպայմանավորվածությունը 
49. Ավանդական, խարիզմատիկ և ռացիոնալ-իրավական (լեգալ) լիդերների 
փոխհարաբերությունները բյուրոկրատիայի հետ 
50. Պետական բյուրակրատիան որպես ռացիոնալ-իրավական (լեգալ) լիդերի 
ձևավորման գործոն 
51. Կուսակցական բյուրակրատիան որպես կուսակցական էլիտայի և լիդերի 
երկխոսության արդյունք 
52. Քաղաքական լիդերության տիպաբանությունը ըստ Է. Ֆրոմի 
53. Նարգիզականություն.  «Նարգիզ» լիդերը ըստ Է. Ֆրոմի 
54. Սադիզմ. «Սադիստ» լիդերների տիպերը ըստ Է. Ֆրոմի: 
55.  Մազոխիզմ. «Մազոխիստ» լիդերների տիպերը ըստ Է. Ֆրոմի 
56. Մ. Հերմանի լիդերության տիպաբանությունը ժողովրդավարական 
կերպափոխման գործընթացում  
57.  «Դրոշակակիր», «Առևտրական», «Խամաճիկ» և «Հրշեջ» լիդերների տիպերը ըստ 
Մ. Հերմանի որպես ժողովրդավարական կերպափոխման կրողներ 
58.  «Գաղափարախոս», «Վարչարար» և «Հռետոր» լիդերների տիպերը ըստ Հ. 
Լասսուելի  
59.  Լիդերության տիպաբանության բազմաչափությունը ժամանակակից 
քաղաքական համակարգում 
60.  Քաղաքական լիդերների պատրաստման և կերպափոխման 
առանձնահատկությունները ժողովրդավարական հասարակություններում 
61.  Քաղաքական լիդերի իմիջը   
62.  «Քաղաքական լիդերի իմիջ» հասկացությունը 
63.  Իմիջի անձնական և քաղաքական բաղկացուցիչները 
64.  Լեզվամտածողության նշանակությունը լիդերի իմիջի ձևավորման գործընթացում 



65.  Իմիջի հիմնական գործառույթները 
66.  Քաղաքական լիդերների իմիջի ռացիոնալ և իռացիոնալ ասպեկտները 
67.  Քաղաքական լիդերների իմիջի ձևավորման հիմնական եղանակները 
քաղաքական շուկայում 
68.  Զանգվածային լրատվական միջոցների և ժամանակակից քաղաքական 
տեխնոլոգիաների դերը քաղաքական լիդերների իմիջի ձևավորման մեջ 
69.  Քաղաքական լիդերության հիմնախնդիրը Հայաստանի Հանրապետությունում 
70.  Քաղաքական լիդերության ձևավորման առանձնահատկությունները 
Հայաստանի Հանրապետությունում 
71.  Քաղաքական լիդերների և քաղաքական էլիտայի փոխհարաբերությունները ՀՀ 
ժողովրդավարական կերպափոխման գործընթացում 
72.  Քաղաքական լիդերի խոսքի էթիկան որպես սոցիալական երկխոսության և 
սերունդների համերաշխության արժեշահային համակարգի կրող և արարիչ 
73.  Քաղաքական լիդերի ազդեցությունը ՀՀ քաղաքական գործընթացների վրա  
74. Քաղաքական լիդերի քաղաքակրթական արժեհամակարգը 
75. Քաղաքական լիդերի գաղափարական համոզմունքերը, քաղաքական լիդերը 
որպես էթնիկ ինքնության արդիականացման գաղափարախոս 
 

 
Քաղաքական կառավարման և  
քաղաքական վելուծության ամբիոնի վարիչ`    Մ. Մարգարյան 
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