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Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  
 

1. Քաղաքականության վերլուծության սահմանումը և նկարագրությունը։ 

2. Ինտեգրված քաղաքականության վերլուծության նկարագրությունը։ 

3. Քաղաքականության վերլուծության ալտերնատիվ ձևերի տարբերակումը։ 

4. Օպտիմալ մեթոդաբանական ընտրությունների կատարման չափանիշները։ 

5. Վերակառուցված և կիրառվող տրամաբանության հակադրությունը։ 

6. Քաղաքականության փաստարկումը և դրա կիրառումը քննադատական մտածողության 

մեջ։  

7. Օգտագործել փաստարկման վերլուծությունը, scorecard-երը, spreadsheet-երը, 

ազդեցության դիագրամները և որոշման սխեմաները վերլուծելու հանրային 

քաղաքականության իրավիճակային խնդիրը։ 

8. Քաղաքականության վերլուծությունը, որպես սոցիալական իրականությանն ուղղված 

ինտելեկտուալ գործունեություն։ 

9. Քաղաքականության վերլուծության պատմական զարգացումը որպես պրակտիկ 

խնդիրներին լուծում գտնելու պահանջի արդյունք։ 

10. Քաղաքականությունը որպես օրակարգի սահմանման, քաղաքականության 

ձևակերպման, ընդունման, իրականացման, գնահատման, ադապտացման, 

շարունակման, ընդհատման բարդ, փուլային գործընթաց։ 

11. Քաղաքական փոփոխության տարբեր մոդելների գնահատումը, հակադրումը և 

համեմատությունը։ 

12. Քաղաքականության վերլուծության պոտենցիալ և փաստացի կիրառման 

հակադրությունը։ 

13. Ինֆորմացիայի կիրառումից սպասվող արդյունքի, ասպեկտի և բաղադրության 

տարբերակումը։ 

14. Քաղաքականության իրականացնողների կողմից հետազոտության և վերլուծության 

կիրառման իրավիճակային խնդրի վերլուծություն։ 

15. Պրոբլեմի ձևակերպման և լուծման տարբերակումը։ 



16. Քաղաքականության պրոբլեմների փոխկապակցված, սիստեմային և սուբյեկտիվ բնույթը։ 

17. Պրոբլեմային իրավիճակի և պրոբլեմի տարբերությունը։ 

18. Վատ ձևակերպված, թերի ձևակերպված և լավ ձևակերպված պրոբլեմներ։  

19. Քաղաքականության մոդելների տեսակները։ 

20. Պրոբլեմի ձևակերպման տարբեր մեթոդների առավելությունները և 

սահմանափակությունները։ 

21. Պրոբլեմի ձևակերպման երեք դեպքերը քաղաքականության վերլուծությունում։ 

22. Պրոյեկցիաներ, կանխատեսումներ և հիպոթեզներ։ 

23. Կանխատեսման ճշգրտության ինստիտուցիոնալ, պատմական և ժամանակվոր 

կոնտեքստների էֆեկտները։ 

24. Պոտենցիալ, նորմատիվ և իրատեսական ապագաների տարբերությունը։ 

25. Կանխատեսման օբյեկտներ, հիմքեր, մեթոդներ և արդյունքներ։ 

26. Էքստրապոլատիվ, տեսական և տրամաբանական կանխատեսման մեթոդները և 

տեխնիկաները։ 

27. Քաղաքականության ապագա արդյունքի կետային և միջակայքային գնահատումները 

վիճակագրական ծրագրերով։ 

28. Բնապահպանական իրավունքի տարրեր պարունակող քաղաքականության 

վերլուծության իրավիճակային խնդրի վերլուծություն։ 

29. Քաղաքականության առաջարկի և մյուս վերլուծական մեթոդների տարբերությունը։ 

30. Ալտերնատիվների ընտրության չափանիշների նկարագրությունը։ 

31. Պարետոյի, Կալդոր-Հիքսի և Ռոլսի չափանիշների համեմատությունը։ 

32. Համընդգրկուն ռացիոնալությունը և անջատված ինկրիմենտալիզմը որպես  ընտրության 

մոդելներ։ 

33. Ռացիոնալության վեց տիպերը։ 

34. Benefit-cost և cost-effectiveness վերլուծությունների քայլերի նկարագրությունը։ 

35. Առաջարկություններ անելու ժամանակ անորոշության հիմնական աղբյուրները։ 

36. Քաղաքականության առաջարկությունների իրատեսականության հիմնական 

խոչընդոտների նկարագրությունը։ 

37. Benefit-cost վերլուծության ենթադրությունների և պրոցեդուրաների քննադատական 

վերլուծությունը իրավիճակային խնդրի օրինակով։ 

38. Մոնիտորինգի տարբերությունը մյուս վերլուծական մեթոդներից։ 

39. Մոնիտորինգի հիմնական ֆունկցիաները։ 



40. Քաղաքականության ելքերի, ազդեցությունների, գործընթացների և ներդրումների 

տարբերությունը։ 

41. Սոցիալական համակարգերի հաշվապահության, փորձարարության, աուդիտի, 

հետազոտության և պրակտիկայի սինթեզի համեմատությունը և տարբերակումը։ 

42. Ներքին և արտաքին վստահելիության խոչընդոտները։ 

43. Time-series և control-series վերլուծությունները մայրուղու անվտանգության 

իրավիճակային խնդրի օրինակով։ 

44. Ընդհատվող վերլուծություն մայրուղու անվտանգության իրավիճակային խնդրի 

օրինակով։ 

45. Մոնիտորինգի և գնահատման գործընթացների համեմատությունը։ 

46. Գնահատումը մյուս մեթոդներից տարբերակելու հիմնական հատկանիշները։ 

47. Քաղաքականության արդյունքի գնահատման հիմնական չափանիշների 

նկարագրությունը։ 

48. Տեսական և մետագնահատումների տարբերությունը։ 

49. Արժեքներ, էթիկա և մետաէթիկա։ 

50.Մետաէթիկական, նորմատիվ և նկարագրական տեսություններ։ 

51. Անհավասարության հիմնախնդիրներին առնչվող "living wage" իրավիճակային խնդրի 

վերլուծություն։ 

52. Քաղաքականության պնդման երեք տիպերի համեմատությունը։ 

53. Քաղաքականության փաստարկման վեր տարրերի ֆունկցիաները։ 

54. Քաղաքականության փաստարկման ժխտումը հիմքերի թուլացման և 

իրատեսականության նվազեցման միջոցով։ 

55. Քաղաքականության փաստարկումն ըստ երաշխիքների և աջակցությունների։ 

56. Փաստարկման էլեմենտների և ամբողջ փաստարկման իրատեսականության 

գնահատումը։ 

57. Ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ծուղակների հայտնաբերման կողմնորոշիչները։ 

58. Բարդ քաղաքականության փաստարկման վերլուծություն և գնահատում։ 

59. Քաղաքականության հաղորդակցման գործընթացի փուլերի նկարագությունը։ 

60. Ինֆորմացիայի կիրառման, ինտերակտիվ հաղորդակցման, նյութերի մշակման և 

քաղաքականության մշակման տարբերությունը։ 

61. Քաղաքականության վերլուծության և իրագործման հարաբերակցությունը։ 



62. Քաղաքականության հիմնահարցեր նկարագրող փաստաթղթերի և մեմոների հիմնական 

բաղադրիչները։ 

63. Քաղաքականության վերլուծության չօգտագործման, սխալ օգտագործման և 

օգտագործման վրա ազդող գործոնները։ 

64. Նույն ինֆորմացիայի տարբեր լսարաններում ներկայացում պահանջող բանավոր 

բրիֆինգների պլանավորում, ներկայացում և գնահատում։ 

 

 

 

Կառավարման ամբիոնի վարիչ՝    Գ. Գսպոյան 
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