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2017/ 2018  ուսումնական  տարի  

«Քաղաքական  վերլուծություններ  և  կանխատեսումներ» առարկայի  

ՀԱՐՑԱՇԱՐ  
 

1.  «Քաղաքական վերլուծություն և կանխատեսումներ» առարկան  

2.  «Քաղաքական վերլուծություն և կանխատեսումներ» առարկայի 
նպատակն ու խնդիրները  

3.   Քաղաքական կանխատեսման՝ իբրև գիտական գիտելիքի տեղն ու 
դերը քաղաքագիտական գիտելիքների համակարգում  

4.   Կանխատեսումը  որպես  ապագայի  հիմնահարցերի  
ուսումնասիրության     հատուկ  եղանակ  

5.   «Քաղաքական կանխատեսում» հասկացության սահմանումը  

6.  Կանխատեսման միջոցով քաղաքական հիմնախնդիրների լուծման 
հիմնական պայմանները  

7.   Քաղաքական կանխատեսումը որպես քաղաքական ապագայի 
(իրադարձությունների, իրադրությունների և այլն) պլանավորման, 
համակարգման հուսալի միջոց  

8.   Կանխատեսման տեսամեթոդաբանական հիմքերը  

9.   Կանխատեսման հիմնական տեսակները  

10.   «Հնարավորություն ու իրականություն»,  «պատճառ ու հետևանք» և այլ 
կատեգորիաների ճանաչողական նշանակությունը քաղաքական 
կանխատեսումների իրական հիմքերի ճշգրտման համար  

11.   Պատահականությունների դերն ու հաշվառումը քաղաքկան 
կանխատեսումների տեխնոլոգիայից օգտվելու ժամանակ  

12.   Քաղաքական կանխատեսման սկզբունքներն ու քաղաքական 
վերլուծության մեթոդները  

13.   Քաղաքական կանխատեսման սկզբունքների 
առանձնահատկությունները ավանդական, մոդեռն և պոստմոդեռն 
հասարակություններում  

14.  Քաղաքական կանխատեսման և քաղաքական վերլուծության 
մեթոդները  

15.  Քաղաքական կանխատեսման և քաղաքական վերլուծության 
հիմնական փուլերը  



16.   Քաղաքական կանխատեսումների արդյունավետության 
կախվածությունը ժամանակի և միջավայրի ընկալումից  

17.  Պատամական հիշողության ազդեցությունը քաղաքական 
կանխատեսման վրա  

18.  Քաղաքական կանխատեսման դերը քաղաքականության (ներքին և 
 արտաքին) մեջ և միջազգային հարաբերություներում  

19.   Քաղաքական կանխատեսումների արժեքային կողմնորոշումները 
ներքին և արտաքին քաղաքականությունների բնագավառներում  

20.  Միջազգային կազմակերպությունները որպես քաղաքական 
կանխատեսման դերակատար  

21.   Միջազգային հարաբերություններն իբրև քաղաքական 
կանխատեսումների օբյեկտ և սուբյեկտ  

22.   Քաղաքական կանխատեսումների արդյունավետ ներգործությունը 
քաղաքական գործընթացների վրա  

23.   Քաղաքական կանխատեսման էությունը, դերն ու նշանակությունը 
գործնական քաղաքականության բնագավառում  

24.   Հավանական մոտեցումների, քաղաքական գործընթացների և 
այլընտրանքային ուղիների (տարբերակների) վերլուծություն  

25.   Քաղաքական իրապաշտության և ուտոպիական հայացքների 
հարաբերակցությունը գործնական քաղաքականության մեջ  

26.   Քաղաքական կանխատեսումներ և քաղաքական ռազմավարություն  

27.   Մարդը (քաղաքացին) որպես գործնական քաղաքականության 
բարձրագույն նպատակ  

28.  Քաղաքական կանխատեսման օգնությամբ քաղաքական որոշման 
ընդունման արդյունավետության մասին  

29.   Հետազոտության տարաբնույթ օբյեկտների և քաղաքական որոշման 
ընդունման տեխնոլոգիաների հարաբերակցությունը  

30.   Քաղաքական որոշման գիտականության և քաղաքական 
նպատակահարմարության հիմնախնդիրը  

31.  Հայաստանում քաղաքական կանխատեսումների զարգացման 
ուղիները  

32.  Քաղաքական կանխատեսումների՝ իբրև գիտական գիտելիքի, 
Հայաստանի ներքին և արտաքին քաղաքականության բնագավառներում 
ներառման խնդիրը  

33.  Քաղաքական կանխատեսումների և վերլուծության հայկական դպրոցի 
հիմնադրման գերխնդիրը  



34.  Քաղաքական վերլուծաբանի տեղն ու դերը քաղաքականկան 
գործընթացներում  

35.  Քաղաքական վերլուծաբանը որպես PR տեխնոլոգիաների կրող և 
արարող  

36.  Քաղաքական վերլուծաբանի բարոյական կերպարը  

37.  Քաղաքական վերլուծաբանի կուսակցական պատկանելիության 
հիմնախնդիրը  

38.  Քաղաքական վերլուծաբանի և ընտրանու փոխհարաբերությունները 
կերպափոխվող հասարակություններում  

39.  Քաղաքական վերլուծաբանը ազգային միֆերի ստեղծող  

40.  Քաղաքական կանխատեսումները որպես ազգային ինքնության 
արդիականացման գործընթաց  

41.  Քաղաքական լիդերը որպես քաղաքական գործիչ և վերլուծաբան  

42.  Կուսակցությունների ծրագրային դրույթների ներգրավվածությունը 
քաղաքական վերլուծության գործընթացում   

43.  Քաղաքական վերլուծության գաղափարական հիմքերը  

44.  Քաղաքական վերլուծության գործընթացը որպես ազատական 
արժեքների տարածման գրավական  

45.   Քաղաքական վերլուծության գործընթացը որպես ազատական, 
ազգայնական և պահպանողական արժեքների զուգամիտման համակարգ  

46.  Քաղաքական վերլուծաբանը որպես ազգային գաղափարախոսության 
կրող  

47.  Քաղաքական վերլուծության հիմնական փուլերը ժողովրդավարացվող 
երկրներում  

48.   Քաղաքական վերլուծության և կանխատեսումների տեղեկատվական 
ապահովածությունը  

49.  Քաղաքական վերլուծաբանը քաղաքական բանաձևի, հիմնախնդրի և 
օրակարգի դիզայներ  

50.   Տեղեկատվական աններդաշնակությունը որպես քաղաքական 
վերլուծության տեխնոլոգիա  

51.  Սոցիալական ցանցերը քաղաքական կանխատեսման և վերլուծության 
կառուցակարգում  

52.  Սոցիալական երկխոսությունը որպես քաղաքական վերլուծության 
տեխնոլոգիա  

53.  Քաղաքական վերլուծության արժեքային բազմաչափությունը  



54.  Ազգային գաղափարը քաղաքական վերլուծության կառուցակարգում  

55.  Քաղաքական վերլուծությունը որպես օրակարգ, բանաձև և 
երկխոսություն  

56.  Քաղաքական կանխատեսումները անցյալ-ներկա-ապագա 
եռաչափության համակարգում  

57.  Քաղաքական վերլուծությունը և կանխատեսումները որպես ֆորմալ և 
ոչ ֆորմալ ինստիտուտներկ ձևավորման պայման  

58.  Քաղաքական վերլուծության առանձնահատկությունները քաղաքական 
համակարգի ժողովրդավարացման պայմաններում  

59.  Առասպելաբանությունը քաղաքական վերլուծության կառուցվածքում  

60.  Քաղաքական վերլուծությունը հանրային շահերի զուգամիտման 
արդյունք  

61.  Վիճակագրության դերն ու տեղը քաղաքական վերլուծության 
կառուցվածքում  

62.   Դեմոգրաֆիական տվյալները քաղաքական վերլուծության 
օբյեկտիվության ապահովման գործոն  

63.   Ֆոկուս խմբերի կազման սկզբունքները քաղաքական վերլուծության 
գործընթացում  

64.   Քաղաքական վերլուծության խաղային տրամաբանությունը (Ջ. 
Ռիչարդսոնի մոդել)  

65.  Խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունների ժամանակ 
քաղաքական վերլուծության մեխանիզմենրի առանձնահատկություններըը  

66.  Քաղաքական վերլուծության կետային, ցանցային, հիերարխիկ 
մեխանիզմները կերպափոխվող հասարակություններում  

67.  Խմբային շահերի տեղն ու դերը քաղաքական վերլուծության 
կառուցակարգում  

68.  Քաղաքական որոշումների ընդունման  և իրականացաման 
հիմնախնդիրները որպես քաղաքական կանխատեսումների 
արդյունավետության բարձրացման գրավական  

69.  Քաղաքական կանխատեսումների հիմնախնդիրները տեղեկատվական 
հասարակություններում  

70.  Քաղաքական կանխատեսումների ինստիտուցիոնալ կարգը  

71.  Քաղաքական կանխատեսումների իրավական կարգավորման 
մեխանիզմները  

72.  Քաղաքական կանխատեսումների արժեքային բազմաչափությունը 
տեղային, տարածաշրջանային և գլոբալ մակարդակներում  



73.  Քաղաքացիավարական կրթությունը քաղաքական վերլուծության  

74.  ապահովման միջոց  

75.  Քաղաքական վերլուծության և կանխատեսումների զարգացման 
միտումները ՀՀ հասարակության կայուն զարգացման պայմաններում  

76.  Քաղաքական վերլուծության և կանխատեսումների այլընտրանքային 
ուղիները ժողովրդավարացվող հասարակություններում  

 

 

   Քաղաքական կառավարման և  
քաղաքական վելուծության ամբիոնի վարիչ`    Մ. Մարգարյան 
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