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1. Ո՞ր կազմակերպության հովանու ներքո է գտնվում քաղաքական գիտության միջազգային 
ասոցիացիան: 

2. Ո՞վ է «Միապետը» աշխատության հեղինակը: 
3. Ո՞վ է «Ամենալավ պետական կարգն ունի այն պետությունը, որը բաղկացած է միջին դասից» 

սկզբունքի հեղինակը: 
4. Ո՞վ է իշխանության տարաբաժանման սկզբունքի հեղինակը: 
5. Որո՞նք են լեգիտիմ իշխանության տիպերն ըստ Մ. Վեբերի: 
6. Ովքե՞ր են «Պատմության վերջը», «Մեծ շախմատի տախտակը», «Քաղաքակրթությունների 

բախում», «Պոլիարխիա» հայեցակարգերի հեղինակները: 
7. Ովքե՞ր են մաքիավելիստական դպրոցի էլիտայի տեսության հիմնադիրները: 
8. Ո՞ւմ կարելի է համարել քաղաքականության սուբյեկտ: 
9. Ո՞ր գաղափարախոսների հայեցակարգերը դրվեցին ԽՍՀՄ փլուզման հիմքում: 
10.  Ո՞վ է «Քաղաքական համակարգի ինստիտուտների գործունեությունը` «սև արկղի» 

միջոցով» մոտեցման հեղինակը: 
11. Որո՞նք են ազատական (լիբերալ) ժողովրդավարության հատկանիշները: 
12. Քաղաքական կառավարման ո՞ր տիպին է  պատկանում  ՀՀ քաղաքական կառավարումը: 
13. Ո՞վ է «Պետությունը բանվոր դասակարգի շահերն արտահայտող  քաղաքական ինստիտուտ 

է» գաղափարի հեղինակը: 
14. ԱՄՆ-ի ո՞ր համալսարանում ստեղծվեց քաղաքական գիտության առաջին ամբիոնը: 
15. Ի՞նչ է ենթադրում Վեստֆալյան աշխարհակարգը: 
16. Ինչպե՞ս սահմանել հասարակության քաղաքական մշակույթը: 
17. Ինչպե՞ս սահմանել «կուսակցություն» հասկացությունը: 
18. Որո՞նք են համամասնական ընտրական համակարգի հատկանիշները: 
19. Ո՞վ է  իդեալական պետության մոդելի  հեղինակը: 
20. Ո՞վ է հետևյալ դրույթի հեղինակը. «Որպեսզի իշխանությունը չարաշահելու 

հնարավորություն չլինի, անհրաժեշտ է  հաստատել  այնպիսի մի կարգ, որի դեպքում 
իշխանության տարբեր թևերը  կկարողանան զսպել և հավասարակշռել միմյանց»: 

21. Ի՞նչ է ենթադրում պետության ժողովրդավարական կառուցվածքը: 
22. Որո՞նք են պետական ինքնիշխանության (սուվերենիտետ) ապահովման սկզբունքները: 
23. Ի՞նչ է ենթադրում «իշխանություն» հասկացությունն իրավական պետությունում: 
24. Որո՞նք են պահպանողականության գաղափարախոսության առանձնահատկությունները: 
25. Որո՞նք են սոցիալ-դեմոկրատական գաղափարախոսության առանձնահատկությունները: 
26. Ո՞ր սկզբունքն է ընկած գերակա ազատականության (լիբերալիզմի)  գաղափարի հիմքում: 



27. Ո՞րն է քաղաքականության վերաբերյալ մարքսիստական գաղափարախոսության 
մոտեցումը: 

28. Ի՞նչ սկզբունքների հիման վրա է իրականացվում անձի քաղաքական սոցիալականացումը: 
29. Քաղաքական իշխանության լեգիտիմության հատկանիշներն ըստ Մ. Վեբերի: 
30. Ո՞վ է մշակել քաղաքական կուսակցությունների դասակարգման սկզբունքները: 
31. Քաղաքական վարչակարգի (ռեժիմի) ո՞ր տեսակին է համապատասխանում «Կարելի է 

ամեն ինչ՝  բացի քաղաքականությունից» ձևակերպումը: 
32. Քաղաքական վարչակարգի (ռեժիմի) ո՞ր տեսակին է համապատասխանում «Կարելի է 

ամեն ինչ՝  ինչ հրամայված է» ձևակերպումը: 
33. Քաղաքական վարչակարգի (ռեժիմի) ո՞ր տեսակին է համապատասխանում «Կարելի է 

ամեն ինչ՝  ինչը արգելված չէ օրենքով» ձևակերպումը: 
34. Ինչպիսի՞ն են լինում կուսակցությունները քաղաքական իշխանության իրականացման  

գործընթացում: 
35. Ինչպիսի՞ պայմաններ են անհրաժեշտ ժողովրդավարական քաղաքական համակարգի 

կայացման համար: 
36. Նշեք քաղաքական  իշխանության ներկայացուցչական մարմինն ու դրա գործառույթները:  
37. Ինչպիսի՞ գործառույթներ ունեն շահային  խմբերը: 
38. Ըստ ինչի՞ է հիմնավորվում քաղաքական բարեփոխումների և պետական  կառավարման 

օպտիմալ մոդելների մշակման  անհրաժեշտությունը: 
39. Ովքե՞ր են քաղաքականության սուբյեկտները: 
40.  Որո՞նք են ավտորիտար և ժողովրդավարական քաղաքական համակարգերի համար 

ընդհանուր բնորոշ գծերը: 
41. Ո՞վ է «Միապետը պետք է զուգամիտի առյուծի ու աղվեսի հատկություններ» սկզբունքի  

հեղինակը: 
42. Ո՞ր քաղաքական գաղափարախոսությունն է  առաջադրել «Պետությունը գիշերային 

պահակ է» սկզբունքը: 
43. Ո՞ր քաղաքական վարչակարգին է բնորոշ պետության ներթափանցելը հասարակական 

կյանքի բոլոր ոլորտներ: 
44. Որո՞նք են ժողովրդավարության  համախմբման  «դաշինքային փոխհամաձայնության» 

մոդելի առանձնահատկությունները: 
45. Ո՞վ է «Համաշխարհային քաղաքականության առանցքային տարածաշրջանի» 

(Հարթլանդի) գաղափարի հեղինակը: 
46. Ո՞վ է դիտարկում սոցիալական բախումներն իբրև խմբերի ու անհատների շահերը 

արտահայտող երևույթ: 
47. Որո՞նք են ժողովրդավարության հոգնական (պլյուրալիստական) հայեցակարգի 

սկզբունքները: 
48. Որո՞նք են ՀՀ կառավարության գործառույթները` համաձայն ՀՀ Սահմանադրության: 
49. Ո՞վ է «Նպատակն արդարացնում է միջոցները» կարգախոսի հեղինակը: 
50. Ո՞վ է  իշխանության տարանջատման սկզբունքի հեղինակը: 
51. ՀՀ Սահմանադրական դատարանի անդամների նշանակման կարգն ըստ ՀՀ 

Սահմանադրության: 
52. Որո՞նք են քաղաքական վարչակարգերի (ռեժիմների) դասակարգման սկզբունքները: 
53. Որո՞նք են իրավական պետության հատկանիշները: 

2 

 



54. Ո՞ր պարագայում է պետական իշխանությունը համարվում լեգիտիմ: 
55. Ինչպե՞ս սահմանել օրինականությունը (լեգալություն): 
56. Որո՞նք են լեգիտիմության իդեալական տիպերը` ըստ Մ. Վեբերի: 
57. Ո՞վ է ավտորիտար  ժողովրդավարության հայեցակարգի հեղինակը: 
58. Ո՞վ է քաղաքական գիտության մեջ ներմուծել ընտրանու (էլիտայի) հատկանիշների 

որոշման  գործակիցները: 
59. Ո՞ր արժեքների առկայությամբ է հնարավոր հավաքագրել ժողովրդավարական 

քաղաքական ընտրանի: 
60. Որո՞նք են սոցիալական պետության հատկանիշները: 
61. Ի՞նչ է կառավարման ձևը և կառավարման ինչպիսի՞ ձևեր գիտեք: 
62. Ինչպիսի՞ հատկանիշներով է օժտված հանրապետությունը: 
63. Նշել ներկայացուցչական ժողովրդավարության հատկանիշները: 
64.  Որո՞նք են միատարր (ունիտար) պետության հատկանիշները: 
65. Քաղաքական  գաղափարախոսություններից ո՞րն է մերժում ռացիոնալի և իռացիոնալի 

ներդաշնակման անհրաժեշտությունը: 
66. Ո՞վ է մշակել պոլիարխիայի տեսությունը: 
67. Ո՞վ է քաղաքական իշխանության լեգիտիմության տեսության հիմնադիրը: 
68. Ի՞նչ է աբսենտեիզմը: 
69. Ովքե՞ր են քաղաքական գիտության մեջ վարքաբանական մեթոդի հիմնադիրները: 
70.  Որո՞նք են քաղաքական գիտության մեջ վարքաբանական մեթոդի 

առանձնահատկությունները: 
71. Ինչպե՞ս են հարաբերակցվում «իշխանություն» և «գերիշխանություն» հասկացությունները: 
72. Ինչպիսի՞ իշխանություն են իրականացնում փակ (գիլդային) ճանապարհով հավաքագրված 

ընտրանիները: 
73. Ո՞վ է «Քաղաքացիական անհնազանդություն» քաղաքականության հիմնադիրը: 
74. Ո՞վ է «Պերեստրոյկա» քաղաքականության հիմնադիրը: 
75. Ո՞րն է քաղաքական կուսակցության հիմնական նպատակը: 
76. Ո՞ր պարագայում են հասարակության շարքային անդամները ենթարկվում քաղաքական 

ընտրանու իշխանությանը: 
77. Ի՞նչ է քաղաքական սոցիալականացումը: 
78. Ի՞նչ է ենթադրում ավտորիտարիզմը: 
79. Որո՞նք են քաղաքական վարքաբանության առանձնահատկությունները: 
80. Ի՞նչ անվանում են կրում Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ընթացքում ԱՄՆ-ի 

կողմից Ճապոնիայի դեմ օգտագործված ատոմային ռումբերը: 
81. Ի՞նչն առիթ հանդիսացավ Առաջին համաշխարհային պատերազմի մեկնարկի համար: 
82. ԱՄՆ ո՞ր նախագահը մասնակցեց Թեհրանի կոնֆերանսին: 
83. Որո՞նք են ներկայումս գործող միջազգային կառույցները: 
84. Ո՞ր միջազգային կառույցներին է անդամակցում ՀՀ-ն: 
85. Ի՞նչ է պոլիարխիան, և ո՞վ է այդ տեսության հիմնադիրը: 
86. ՀՀ Սահմանադրություն (2015 թվականի փոփոխություններով): 
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ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ 

 

1. ՀՀ Սահմանադրություն (ընդունված 1995 թ. հուլիսի 5-ին՝ 2015 թ. դեկտեմբերի 6-
ի փոփոխություններով): 

2. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության փոփոխությունների նախագիծ 
և մեկնաբանություններ (Ասա այո), Երևան, 2015թ.: 

3. Պողոսյան Վարդան, Սարգսյան Նորա, Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. 
խմբագրությամբ Սահմանադրությունը. – Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016 – 448 էջ: 

4. Մարգարյան Մ., Քաղաքական լիդերություն. Տեսություն և պրակտիկա, Երևան. ՀՀ 
ՊԿԱ, 2017թ. – 312 էջ: 

5. Մարգարյան Մ., Պետություն, ուսումնական ձեռնարկ, «Պետական ծառայություն» 
հրատ., Երևան, 2012: 

6. Քաղաքագիտություն։ Ուսումնական ձեռնարկ, Երևանի պետական համալսարան 
(Խմբագր. Հ. Մանուչարյան, Վ. Թումանյան, Ա. Թամազյան), Երևան, 2006։ 

7. Միրումյան Կ., Քաղաքական ուսմունքների պատմություն, Երևան, 2006։ 

8. Մանուչարյան Հ., Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմության, Երևանի 
համալս. հրատ., Երևան, 2002։ 

9. Քաղաքագիտություն. Հանրագիտական բառարան, խմբագրական խորհուրդ`  
Վ. Պողոսյան, Կ. Միրումյան, Ա. Բաբաջանյան, Ս. Աստվածատուրով: 

10. Соловьев А. И., Политология: Политическая теория, политические технологии: 
Учеб. для студентов вузов. - М. : Аспект-пресс, 2003. 

11. Мухаев Р.Т., Политология. М.: Приор,  2002, 2005, 2014. 
12. Пугачев В. П., Введение в политологию : Учеб. для студентов вузов / В.П. 

Пугачев, А.И. Соловьев. - 4-е изд., перераб. и доп. - М. : Аспект-пресс, 2002, 2014, 
2015, 2016. 

13. История политических и правовых учений. /Под. ред. В.С. Нерсесянца. М. 2001, 
2005, 2010. 

14. Категории политической науки. М-2002, 2010, 2012 
15. Политология: энциклопедический словарь; М-1996. 
16. Политология: хрестоматия / Сост. проф. М.А. Василик. – М.: Гардарики, 2000. — 

843 с. 
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