ԻԳ.00.01 - ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԳԻՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Քաղաքական միտքը Հին Հնդկաստանում. բրահմայականությունը և
բուդդայականությունը: Քաղաքական միտքը հին Չինաստանում /Լաոցզի, Կոնֆուցիուս, լեգիզմ/: Հասարակական-քաղաքական միտքը Հունաստանում Ք.ա. 6-5-րդ դդ. /Պյութագորաս, Հերակլիտ/: Դեմոկրիտի
քաղաքական հայացքները: Սոփեստները և Սոկրատեսի քաղաքական
հայացքները: Կառավարման ձևերը Պլատոնի <<Պետություն>> աշխատությունում: Արիստոտելի քաղաքական հայացքները. կառավարման
ձևերի դասակարգումը նրա երկերում: Քաղաքական մտքի ձևավորումը
Հին

Հռոմում:

Ցիցերոնի

քաղաքական

տեսությունը:

Օգոստինոս

Երանելու կրոնա-քաղաքական հայացքները: Թ.Աքվինացու քաղաքական
հայացքները: Հերետիկոսության քաղաքական գաղափարները միջնադարում: Ռուսական քաղաքական միտքը միջնադարում /9-14-րդ դդ./:
Պետության և կառավարման ձևերի հարցերը Ն.Մաքիավելու երկերում:
Ն.Մաքիավելու ուսմունքը քաղաքականության և բարոյականության փոխհարաբերության մասին: Ժ.Բոդենի քաղաքական հայացքները: Մ. Լյութերի կրոնաքաղաքական հայացքները: Թ.Մյունցերի քաղաքական հայացքները: Կալվինի կրոնա-քաղաքական հայացքները: Հ.Գրոթիոսի քաղաքական հայացքները: Թ.Հոբսի քաղաքական հայացքները: Ջ.Լոկի ուսմունքը
պետության ու քաղաքացիական հասարակության մասին: Լուսավորության շրջանը քաղաքական մտքի պատմության մեջ: Շառլ Լուի Մոնտեսքիոյի քաղաքական հայացքները: Ժան Ժակ Ռուսսոն հասարակական դաշինքի և ժողովրդական սուվերենիտետի մասին: Ֆրանսուա Վոլտերը քաղաքականության և իշխանության մասին: Էնցիկլոպեդիստների
քաղաքական հայացքները /Հոլբախ, Դիդրո, Հելվեցիուս/: Անգլիական
լիբերալիզմ. Իերեմիա Բենտամ, Ջոն Ստյուարտ Միլ. ազատության
քաղաքական ըմբռնումները: Իմանուիլ Կանտը պետության, քաղաքակա-

նության և բարոյականության մասին: Ֆրիդրիխ Նիցշեի քաղաքական
հայացքները. <<գերմարդու>> կոնցեպցիան: Յոհան Գոտֆրիդ Հերդերի
քաղաքական հայացքները: Հերբերտ Սպենսերը քաղաքականության և
սոցիոլոգիայի մասին: Ամերիկյան քաղաքական ուսմունքները 18-19-րդ
դդ. /Թոմաս Ջեֆֆերսոն, Ջեյմս Մեդիսոն, Թոմաս Պեյն/: Արթուր
Շոպենհաուերի ռացիոնալիստական հայացքները քաղաքականության և
բարոյականության մասին: Էլիտարիստական ուսմունքները 18-19-րդ դդ.
/Վոլֆրեդո Պարետո, Գաէտանո Մոսկա, Ռոբերտ Միխելս/: Մարքսիզմի
իրավաքաղաքական կոնցեպցիան: Բերտրան Ռասելը իշխանության և
կառավարման ձևերի մասին: Մաքս Վեբերի քաղաքագիտական հայեցակարգը: Քաղաքականի հասկացությունն ըստ Կառլ Շմիտտի: Քաղաքական իշխանության ֆենոմենն ըստ Թ. Պարսոնսի:
Ֆրիդրիխ Հեգելի քաղաքականության փիլիսոփայությունը: Լյուդվիգ
Գումպլովիչը պետության մասին: Հարոլդ Ջոզեֆ Լասկիի քաղաքական
հայացքները: Արևելյան քաղաքական միտքը 19-20-րդ դդ. /Սուն Յաթսեն,
Մահաթմա Գանդի/: Ազգային քաղաքագիտական դպրոցները և նրանց
հետազոտման ուղղությունները: Նոր ուղղությունները ժամանակակից
քաղաքական մտքի պատմության մեջ: Հիմնական հոսանքները և նոր
տենդեցները ժամանակակից քաղաքագիտության մեջ: Ռուսական քաղաքական միտքը 19-20-րդ դդ. /Բորիս Նիկոլաևիչ Չիչերին, Նիկոլայ Յակովլեվիչ Դանիլևսկի/: Հայ քաղաքագիտական միտքը 20-րդ դարավերջին:
Ռոբերտ Ալան Դալի պոլիարխիայի տեսությունը: Մորիս Դյուվերժեի
տեսությունը կուսակցությունների և կուսակցական համակարգերի մասին: Հարոլդ Դուայթ Լասսուելի տեսությունը դեմոկրատիայի մասին: Դեյվիդ Իստոնի քաղաքական համակարգերի տեսությունը: Գաբրիել Ալմոնդի հայացքները քաղաքական և քաղաքացիական մշակույթի մասին:
Հայ քաղաքական միտքը 5-9-րդ դդ. /Մ.Մաշտոց, Փ.Բուզանդ, Ե.
Կողբացի/: Մովսես Խորենացու քաղաքական հայացքները: Հայ քաղա1

քական միտքը 10-14-րդ դդ.: Կիլիկիահայ քաղաքական դպրոցը /Ն.
Շնորհալի, Ն.Լամբրոնացի, Վ.Րաբունի/: Հայաստանի ազատագրության
Իսրայել Օրու ծրագրերը: Մովսես Բաղրամյանի քաղաքական հայացքները: Շահամիր Շահամիրյանի իրավաքաղաքական հայացքները: Հովսեփ Էմինի քաղաքական հայացքները: Հեղափոխական-դեմոկրատական
հոսանքը հայ իրականության մեջ: Կղերա-ֆեոդալական հոսանքը հայ
իրականության մեջ: Միքայել Նալբանդյանի քաղաքական հայացքները:
Ստեփանոս Նազարյանի և Գրիգոր Արծրունու քաղաքական հայացքները:
Հնչակյան

կուսակցության

քաղաքական

գաղափարախոսությունը:

Արմենական կուսակցության ծրագրային-քաղաքական դրույթները: Հայ
Հեղափոխական Դաշնակցություն կուսակցության ծրագրային-քաղաքական դրույթները: Լիբերալ-բուրժուական հոսանքը հայ իրականության
մեջ: Հայկական հարցի ծագումը և հայ քաղաքական միտքը /Ն.Ադոնց/:
Քաղաքական դիրքորոշումները հայկական բարենորոգումների ծրագրային դրույթներում: Քաղաքական գաղափարախոսական պայքարը և
արտաքին կողմնորոշման խնդիրը Հայաստանի առաջին հանրապետությունում: Խորհրդահայ քաղաքական միտքը և նրա ձեռքբերումները:
Ազգային գաղափարախոսության հիմնահարցը հայ քաղաքական գիտության մեջ: Հայաստանի երրորդ հանրապետության կուսակցությունների
ծրագրային-գաղափարական դիրքորոշումները: Հայ քաղաքական միտքը
և Ղարաբաղյան հակամարտության կարգավորման ուղիները: Քաղաքական հայագիտությունը, նրա առարկան և նպատակները:
ԳՐԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
1. Միրումյան Կ., Քաղաքական ուսմունքների պատմություն, ուսումնական ձեռնարկ, Ե., Զանգակ-97 հրատ., 2006:
2. Մանուչարյան Հ., Դրվագներ հայ քաղաքական մտքի պատմության,
Երևանի համալս. հրատ., Ե., 2002:
2

3. История политической мысли и современность, М., 1998.
4. История политических и правовых учений, ред. В. С. Нерсесянца, М.,
2001.
5. История политических и правовых учений, ред. О. Э. Лейста, М., 2002.
6. История политических учений, под ред. О.В. Мартышина, М., 2002.
7. История политической и правовой мысли, ред. В. И.Жукова, М., 1999.
8. Чичерин Б. Н., Политические мыслители, СПб, 1999.

ԻԳ.00.02 - ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐ ԵՎ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐ,
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը: Քաղաքականության ծագումը
և նրա էությունը: Քաղաքականության և տնտեսության փոխազդեցությունը: Քաղաքագիտական հետազոտության հիմնական մեթոդները:
Քաղաքագիտության միջառարկայական բնույթը. քաղաքական գիտությունների

համակարգը:

Քաղաքագիտական

հետազոտությունների

մեթոդները: Քաղաքագիտության գործառույթները: Քաղաքականության
և իրավունքի փոխհարաբերությունները: Մարդու քաղաքական իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանությունը եվրոպական կառույցների իրավական ընթացակարգում: Մարդու քաղաքական իրավունքների ու ազատությունների պաշտպանության ներպետական իրավական
ընթացակարգերը: Քաղաքականություն և էկոլոգիա: Քաղաքական իշխանության էությունը, նրա սուբյեկտը և օբյեկտը: Քաղաքական իշխանության ռեսուրսները: Քաղաքական իշխանության լեգիտիմությունը: Քաղաքական իշխանության լեգիտիմության տեսակները: Քաղաքական իշխանության լեգիտիմության ճգնաժամերը: Քաղաքականության սուբյեկտ
հասկացությունը: Անհատը որպես քաղաքականության սուբյեկտ: Քաղաքականության սոցիալական սուբյեկտները: Քաղաքականության ինստիտուցիոնալ սուբյեկտները, ԶԼՄ-ները որպես քաղաքականության սուբ3

յեկտ: <<Քաղաքական համակարգ>> հասկացությունը: Քաղաքական համակարգի կառուցվածքը: Քաղաքական գիտակցությունը որպես քաղաքական համակարգի տարր: Ժամանակակից քաղաքական համակարգի
տիպերը: Քաղաքական համակարգի գործառույթները:
ՀՀ երրորդ հանրապետության քաղաքական համակարգը: Պետության
ծագման մասին հիմնական քաղաքագիտական հայեցակարգերը: Պետության հիմնական տարրերը և հատկանիշները: Պետության գործառույթները: Պետությունների տարածքային կազմակերպման կառուցվածքները:
Իրավական պետություն և նրա հիմնարար սկզբունքները: Իրավական
պետության հատկանիշներն ու գործառույթները: Քաղաքական ռեժիմ
հասկացությունը: Դեմոկրատական քաղաքական ռեժիմի ընդհանուր
բնութագիրը: Տոտալիտար /ամբողջատիրական/ քաղաքական ռեժիմի
ընդհանուր բնութագիրը: Ավտորիտար քաղաքական ռեժիմի ընդհանուր
բնութագիրը: Քաղաքացիական հասարակության տեսական ակունքները:
Քաղաքացիական հասարակության առաջացման պատմական նախադրյալները: Քաղաքացիական հասարակության կառուցվածքը: Քաղաքացիական հասարակության մասին ժամանակակից տեսակետները և նրա
բնութագրական հատկանիշները: Քաղաքացիական հասարակության
գործառույթները:
Քաղաքական կուսակցություն հասկացության սահմանման հիմնական
հայեցակարգերը արդի քաղաքագիտության մեջ: Քաղաքական կուսակցության էությունը և հատկանիշները: Ոչ դասական /պատմական/
կուսակցությունները հին և միջին դարերում: Դասական կուսակցությունների նախատիպերը բուրժուական հեղափոխությունների դարաշրջանում:
Դասական /զանգվածային/ կուսակցությունների ընդհանուր բնութագիրը:
Զանգվածային կուսակցությունների տիպերը 19-րդ դարի վերջերին և
20-րդ դարի առաջին կեսին: Ժամանակակից քաղաքական կուսակցությունների գործառույթները: Քաղաքական կուսակցությունների ինստի4

տուցիոնալացումը: Ժամանակակից կուսակցությունների տիպավորման
մեթոդներն ու չափանիշները: Քաղաքական կուսակցությունների տիպերն
ըստ կազմակերպական կառուցվածքների: Քաղաքական կուսակցությունների տիպերն ըստ սոցիալական կողմնորոշվածության: Քաղաքական
կուսակցությունների տիպերն ըստ գաղափարա-քաղաքական ուղղվածության և քաղաքական կուրսի: Ժամանակակից կուսակցությունների տիպերն ըստ գործունեության մեթոդների և քաղաքական դաշտում զբաղեցրած տեղի: Կուսակցական համակարգ հասկացությունը և կուսակցական
համակարգերի

տիպաբանությունը:

Միակուսակցական

համակարգի

ընդհանուր բնութագիրը: Երկկուսակցական համակարգի ընդհանուր
բնութագիրը: Բազմակուսակցական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը
և դրա դրսևորման արդի ձևերը:
Պարտոգենեդի գործընթացը և բազմակուսակցության հաստատումը
ՀՀ-ում

1998-2008թթ.:

ՀՀ-ում և

Կուսակցությունների

ինստիտուցիոնալացումը

քաղաքական կուսակցությունների մասին 2002թ. օրենքը:

<<Ճնշման խմբեր>> հասկացությունը: <<Ճնշման խմբերի>> գործունեության միջոցները և մեթոդները: <<Ճնշման խմբերի>> գործառույթները:
<<Ճնշման խմբերի>> տիպաբանությունը: Քաղաքական էլիտա /ընտրախավ/ հասկացությունը: Քաղաքական էլիտայի կառուցվածքը: Քաղաքական էլիտայի առաջացման նախադրյալները: Քաղաքական էլիտայի գործառույթները: Քաղաքական լիդերության հասկացությունը: Քաղաքական
լիդերության հիմնական տեսությունները: Քաղաքական լիդերության
առաջացման նախադրյալները: Քաղաքական լիդերության գործառույթները: Քաղաքական լիդերության տիպաբանությունը: Ընտրությունների
էությունը և նշանակությունը: Մեծամասնական ընտրական համակարգը:
Համամասնական ընտրական համակարգը: Ընտրական գործընթացի
հիմնական փուլերը:
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Քաղաքական գաղափարախոսության էությունը և նշանակությունը հասարակության քաղաքական կյանքում: Լիբերալիզմի /ազատականության/
գաղափարախոսությունը:

Կոնսերվատիզմի

/պահպանողականության/

գաղափարախոսությունը: Սոցիալիզմի /ընկերավարության/ գաղափարախոսությունը: Ֆաշիզմի գաղափարախոսությունը: Ազգայնական և կրոնական գաղափարախոսություններ:
<<Քաղաքական կոնֆլիկտ>> հասկացությունը: Քաղաքական կոնֆլիկտների /հակամարտությունների/ ծագումն ու զարգացման փուլերը /դինամիկան/: Քաղաքական կոնֆլիկտների /հակամարտությունների/ լուծման
երեք իրական մեխանիզմները և հակամարտող կողմերի վրա ազդեցության միջոցները: Քաղաքական կոնֆլիկտների /հակամարտությունների/
տիպաբանությունը:

Էթնոքաղաքական

կոնֆլիկտները:

Քաղաքական

կոնֆլիկտների /հակամարտությունների/ գործառույթները: Քաղաքական
կոնֆլիկտների /հակամարտությունների/ կառավարման ռազմավարությունը և լուծման ձևերն ու մեթոդները: <<Քաղաքական գործընթաց>>
հասկացությունը և նրա տիպերը: Քաղաքական գործընթացի հիմնական
փուլերը: Քաղաքական գործընթացի կառավարումը. քաղաքական որոշումների ընդունման և իրականացման գործընթացը: Միջազգային քաղաքականություն. նրա օբյեկտներն ու սուբյեկտները: Միջազգային քաղաքականության իրավական հիմքերն ու սկզբունքները: Քաղաքական
գլոբալացում, նրա էությունն ու հիմնախնդիրները: <<Ժողովրդավարություն>> հասկացության ժամանակակից հայեցակարգերը: Ժողովրդավարացումը և քաղաքական արդիականացումը: <<Քաղաքական մշակույթ>>
հասկացությունը և նրա կառուցվածքը: Քաղաքական մշակույթի տիպաբանությունը: Քաղաքական սոցիալականացումը: Քաղաքական մասնակցությունը, նրա ձևերն ու մոդելները: Քաղաքական իմիջ հասկացությունը
և նրա սահմանումները: Քաղաքական իմիջի օրենքները:
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15. Жуков К.С. Карнышев А.Д. Азбука избирательных кампаний. М.,
«РИП-холдинг», 2003.
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ
<<Միջազգային հարաբերությունների>> ուսումնասիրության աղբյուրներն
ու

գրականությունը,

հայեցակարգը

և

մեթոդները,

նպատակն

ու

խնդիրները: Դիվանագիտական փաստաթղթերը որպես միջազգային
հարաբերությունների ուսումնասիրության հիմնական աղբյուր: Դիվանա7

գիտության սահմանումները: Արտաքին քաղաքականություն և դիվանագիտություն: Դիվանագիտության տեղն ու դերը արտաքին հարաբերությունների համակարգում: Դիվանագիտությունը որպես միջազգային
հարաբերությունների խաղաղ կարգավորման միջոց:
Միջազգային հարաբերությունների պատմական փորձի գնահատականը:
Ազգային

պետությունների

և

միջազգային

ինստիտուտների

դերը

դիվանագիտության ապահովման մեջ: Անհատի դերը միջազգային
հարաբերություններում և դիվանագիտությունում:
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀԻՆ ԱՇԽԱՐՀՈՒՄ
Հին Արևելքի դիվանագիտությունը: Հին Միջագետքի և Փոքր Ասիայի
առաջին պետական կազմավորումների

արտաքին քաղաքականության

բնույթը /Ք.ա. 3-2-րդ հազարամյակներ/: Հին Եգիպտոսի դիվանագիտությունը: Ասորեստանի դիվանագիտությունը: Ուրարտուի /Վանի, Արարատյան/ թագավորության արտաքին քաղաքականությունը: Աքեմենյան տերության ստեղծումը և արտաքին քաղաքականությունը /Ք.ա. 6-4-րդ դդ./:
Հին Հունաստանի դիվանագիտությունը: Հին Հունաստանի միջազգային կապերի ձևերը: Հին Հունաստանի դիվանագիտությունը դասական
շրջանում /Ք.ա. 8-4-րդ դդ./: Միջազգային հարաբերությունները մակեդոնա-հելլենական շրջանում /Ք.ա. 4-2-րդ դդ./: Միջազգային հարաբերությունները Հելլենիստական աշխարհում:
Հին Հռոմի դիվանագիտությունը: Հռոմեական դիվանագիտության բնորոշ գծերը: Հռոմեական դիվանագիտությունը Հանրապետության շրջանում: Հռոմեական դիվանագիտությունը կայսրության շրջանում /Ք.հ. 1-5րդ դդ./: Հայ-հռոմեական հարաբերությունները: Արտաշեսյանների և
Արշակունիների դիվանագիտությունը և արտաքին քաղաքականությունը:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՄԻՋՆԱԴԱՐՈՒՄ
/5 – 16-ՐԴ ԴԴ./
Միջազգային հարաբերությունները 5-11-րդ դդ.: Բյուզանդիայի արտաքին քաղաքականությունը և դիվանագիտությունը: Հայ-բյուզանդական
հարաբերությունները: Հռոմի Պապերը և Ֆրանկների պետությունը: Արաբական խալիֆայության արտաքին քաղաքականությունը: Հայ-արաբական հարաբերությունները: Կիևյան Ռուսիայի միջազգային դրությունը
և արտաքին կապերը:
Միջազգային

հարաբերությունները

ֆեոդալական

միապետության

ամրապնդման ժամանակաշրջանում /11-16-րդ դդ./: Սրբազան Հռոմեական կայսրությունը և պապությունը: Եվրոպական պետությունների
արտաքին քաղաքականության և դիվանագիտության բնույթը և բնորոշ
գծերը: <<Միջազգային իրավունք>> գիտության սկզբնավորումը: Ֆրանսիայի դիվանագիտությունը: Անգլիայի դիվանագիտությունը: Իսպանիայի
դիվանագիտությունը: Իտալիայի դիվանագիտությունը: Ռուսական պետության

արտաքին

քաղաքականությունը

և

դիվանագիտությունը:

Կիլիկիայի հայկական պետության միջազգային դրությունը, արտաքին
քաղաքականությունը և դիվանագիտությունը:
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆՈՐ ԺԱՄԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ
/17-ՐԴ ԴԱՐ – 1918Թ./
Միջազգային հարաբերությունները 17-րդ դարում: Ֆրանսիական գերիշխանության ժամանակաշրջանը Եվրոպայում: Անգլիական բուրժուական հեղափոխության դիվանագիտությունը /1640-1660թթ./: Օ. Կրոմվել:
Մոսկովյան պետության միջազգային դրությունը և դիվանագիտությունը:
Միջազգային հարաբերությունները 18-րդ դարում: Ֆրանսիայի դիվանագիտությունը: Անգլիայի արտաքին քաղաքականությունը: Գերմանական պետությունների միջազգային դրությունը: Դիվանագիտությունը
9

Յոթնամյա պատերազմի շրջանում /1756-1763թթ./: Ռուսական կայսրության արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: Պյոտր
1-ի և Եկատերինա 2-րդի դիվանագիտությունը: Ամերիկյան հանրապետության արտաքին քաղաքականությունը և դիվանագիտությունը:
Միջազգային հարաբերությունները և դիվանագիտությունը Ֆրանսիական բուրժուական հեղափոխության, թերմիդորյան հետադիմության և
դիրեկտորիայի տարիներին /1789-1799թթ./: Ֆրանսիական միապետության դիվանագիտությունը հեղափոխության նախօրեին: Եվրոպական
դիվանագիտությունը Ֆրանսիայում Սահմանադիր և Օրենսդիր ժողովների շրջանում /1789-1792թթ./: Եվրոպական դիվանագիտությունը Ֆրանսիայում միապետության տապալումից հետո: Յակոբինյան դիկտատուրայի

դիվանագիտությունը

մության

շրջանը

/1793-1794թթ./:

դիվանագիտությունը

Թերմիդորյան

/1794-1795թթ./:

հետադի-

Միջազգային

հարաբերությունները դիրեկտորիայի տարիներին /1795-1799թթ./:
Միջազգային հարաբերությունները նապոլեոնյան պատերազմների
շրջանում: Վիեննայի վեհաժողովը: Նապոլեոնի դիվանագիտությունը
մինչև Տիլզիտ /1799-1807թթ./: Միջազգային հարաբերությունները և
դիվանագիտությունը Տիլզիտից մինչև Նապոլեոնի պարտությունը Ռուսաստանում /1807-1812թթ./: Եվրոպական դիվանագիտությունը 18131814թթ. պատերազմի ժամանակ: Դիվանագիտական պայքարը Վիեննայի վեհաժողովում: Նապոլեոնի <<հարյուր օրը>> և Վիեննայի վեհաժողովի արդյունքները:
Միջազգային հարաբերությունները Սրբազան դաշինքի ստեղծումից
մինչև Ղրիմի պատերազմը: Արևելյան ճգնաժամը /1815-1853թթ./:
Սրբազան դաշինքը և միջազգային դիվանագիտությունը /1815-1825թթ./:
Արևելյան ճգնաժամը և մեծ տերությունները: Եվրոպական դիվանագիտությունը 1830-1831թթ. հեղափոխությունների շրջանում: Արևելյան ճըգ10

նաժամի խորացումը /1832-1847թթ./: Միջազգային իրադրությունը Եվրոպայում 1848-1849թթ. հեղափոխություններից մինչև Ղրիմի պատերազմը:
Միջազգային հարաբերությունները Ղրիմի պատերազմի շրջանում և
Փարիզի հաշտությունից հետո /1853-1863թթ./: 1853թ. ռուս-թուրքական ընդհարումը և մեծ տերությունները: Մեծ տերությունների դիվանագիտական գործունեությունը Ղրիմի պատերազմի ժամանակ և Փարիզի վեհաժողովում: Եվրոպան և Նապոլեոն 3-րդը:
Բիսմարկի դիվանագիտությունը Գերմանիայի միավորման հարցում և
մեծ տերությունները /1864-1871թթ./: Բիսմարկի դիվանագիտությունը
Դանիայի և Ավստրիայի հետ պատերազմի տարիներին /1864-1866թթ./:
Ֆրանս-պրուսական պատերազմի դիվանագիտական նախապատրաստումը /1867-1870թթ./: Ֆրանս-պրուսական պատերազմը և Ֆրանկֆուրտի խաղաղությունը /1870-1871թթ./:
Մերձավորարևելյան ճգնաժամը /1875-1878թթ./: Բալկանյան ժողովուրդների ազգային-ազատագրական պայքարի վերելքը և եվրոպական
դիվանագիտությունը /1875-1876թթ./: Ռուս-թուրքական պատերազմը և
Բեռլինի կոնգրեսը /1877-1878թթ./: Հայկական հարցի միջազգայնացումը:
Միջազգային հարաբերությունները 19-րդ դարի վերջին: Ավստրոգերմանական ռազմաքաղաքական դաշինքը: Եռյակ միության ստեղծումը:
Ռուս-ֆրանսիական դաշինքի կազմավորումը /1891-1893թթ./: Անգլոգերմանական հակամարտությունը: Հեռավորարևելյան ճգնաժամը և մեծ
տերությունները: Մերձավորարևելյան ճգնաժամը և մեծ տերությունները
/1894-1897թթ./:

Հայկական

հարցը

Օսմանյան

կայսրությունում

և

միջազգային դիվանագիտությունը:
Միջազգային հարաբերությունները աշխարհի բաժանման համար
պայքարի ավարտի և նրա վերաբաժանման համար մղված առաջին
պատերազմների տարիներին /1898-1914թթ./: Աշխարհի բաժանման
համար ռազմադիվանագիտական պայքարը: ԱՄՆ-ի դիվանագիտու11

թյունը: <<Բաց դռների>> դոկտրինան: <<Մեծ մահակի>> քաղաքականությունը և <<Դոլարի դիվանագիտությունը>>: <<Հեյի դոկտրինան>>:
Ռուսական ցարիզմի արտաքին քաղաքականությունը: Հեռավորարևելյան
ճգնաժամի սրումը և ռուս-ճապոնական պատերազմը /1904-1905թթ./:
Անտանտի կազմավորումը և Ավստրո-գերմանական դաշինքի հետ
պայքարը: Միջազգային հարաբերությունները Բալկանյան պատերազմների շրջանում /1912-1914թթ./: Հայկական հարցը 1912-1914թթ. և մեծ
տերությունները:
Միջազգային հարաբերությունները և դիվանագիտությունը Առաջին
համաշխարհային պատերազմի տարիներին /1914-1918թթ./: Դիվանագիտությունը Առաջին աշխարհամարտի տարիներին: Խորհրդային Ռուսաստանի պատերազմից դուրս գալը և դրա հետևանքները: Անտանտի
հաղթանակը և պատերազմի ավարտը: Վ. Վիլսոնի <<14 կետերը>>:
Հայերի ցեղասպանությունը Օսմանյան Թուրքիայում և միջազգային
դիվանագիտությունը:
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՆՈՐԱԳՈՒՅՆ ՇՐՋԱՆՈՒՄ
/1919-2009ԹԹ./
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1919-1945ԹԹ.
Փարիզի հաշտության կոնֆերանսը: Միջազգային հարաբերությունների

Վերսալ-վաշինգտոնյան

համակարգի

ձևավորումը

/1919-

1923թթ./: Փարիզի հաշտության կոնֆերանսը /1919թ. հունվարի 18 –
1919թ. հունիսի 28/: Կոնֆերանսի աշխատանքների նախապատրաստումը և սկիզբը: <<Մեծ քառյակի>> պետությունների դիվանագիտությունը կոնֆերանսում: Վերսալի հաշտության պայմանագիրը Անտանտի
և Գերմանիայի միջև /1919թ. հունիսի 28/: Ազգերի լիգայի ստեղծումը և
Կանոնադրության հաստատումը: Հայկական հարցի քննարկումները:
Վերսալյան համակարգի ստեղծումը: Անտանտի և Ավստրիայի միջև`
Սեն-Ժերմենում /1919թ. սեպտեմբերի 10/, Անտանտի և Բուլղարիայի
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միջև` Նեյում /1919թ. նոյեմբերի 27/, Անտանտի և Հունգարիայի միջև`
Տրիանոնում /1920թ. հունիսի 4/ կնքված պայմանագրերը: Մեծ տերությունների դիվանագիտությունը Սան-Ռեմոյի կոնֆերանսում /1920թ.
ապրիլի 19-26/: Հայկական հարցի քննարկումները: Սպայի կոնֆերանսը
և ռեպարացիաների հարցը: Սևրի պայմանագրի ստորագրումը Անտանտի, նրա դաշնակիցների և սուլթանական Թուրքիայի միջև /1920թ.
օգոստոսի 10/: Հայկական հարցը Սևրի պայմանագրում: ԱՄՆ նախագահ
Վ. Վիլսոնի արբիտրաժային /իրավարարական/ վճիռը հայ-թուրքական
սահմանազատման մասին /1920թ. նոյեմբերի 22/:
Քեմալական Թուրքիան և մեծ տերությունները: Քեմալականների արտաքին քաղաքականությունը: Խորհրդային Ռուսաստանի արևելյան քաղաքականությունը: Հայաստանը քեմալա-բոլշևիկյան հարաբերությունների ոլորտում 1920թ.: Թուրք-հայկական պատերազմը և Ալեքսանդրապոլի
պայմանագիրը /1920թ. դեկտեմբերի 2-3/: Հայաստանի խորհրդայնացումը: Թուրքական դիվանագիտությունը մեծ տերությունների Լոնդոնի
կոնֆերանսում /1921թ. փետրվար-մարտ/: Մոսկվայի և Կարսի խորհրդաթուրքական

կոնֆերանսները

/1921թ./:

Խորհրդային

Հայաստանի

սահմանների հարցը Մոսկվայի և Կարսի պայմանագրերում: Անկարայի
ֆրանս-թուրքական պայմանագիրը /1921թ. հոկտեմբերի 20/: Թուրքական
հարցը Լոզանի կոնֆերանսում:
Վաշինգտոնի կոնֆերանսը և <<Ինը պետությունների պայմանագիրը>> /1921-1922թթ./: Անգլո-ամերիկյան մրցակցությունը Հեռավոր
Արևելքում և Խաղաղ օվկիանոսի ավազանում: Ճապոնա-ամերիկյան
հակասությունները: Վաշինգտոնի կոնֆերանսը: Դայրենի կոնֆերանսը:
Մեծ տերությունների հակասությունների սրումը: <<Ինը պետությունների
պայմանագիրը>>: Ջենովայի և Հաագայի միջազգային կոնֆերանսները /1922թ./: Դիվանագիտական պայքարը Ջենովայի կոնֆերանսի
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գումարման շուրջ: Ջենովայի կոնֆերանսը: Խորհրդային դիվանագիտության հակադարձ քայլերը: Ռապալլոյի խորհրդա-գերմանական պայմանագիրը /1922թ. ապրիլի 16/: Անտանտան և Գերմանիան: Անտանտի նոր
հուշագիրը: Հաագայի կոնֆերանսը և նրա ձախողումը /1922թ. հունիսի 15
- հուլիսի 20/:
Լոզանի կոնֆերանսը /1922թ. նոյեմբերի 20 - 1923թ. հուլիսի 24/: Մեծ
տերությունների դիվանագիտությունը: Մոսուլի և սևծովյան նեղուցների
խնդիրը կոնֆերանսում: Կապիտուլյացիաների հարցը: Լոզանի կոնֆերանսի <<Եզրափակիչ ակտը>>:<<Քելտնի վերջնագիրը>>: Հայկական
հարցի արծարծումները կոնֆերանսում:
Ռուրի կոնֆլիկտը և <<Դաուեսի պլանը>>: Լոկարնոյի համաձայնագրերի դերը միջազգային հարաբերություններում:
Ռուրի կոնֆլիկտը և մեծ տերությունները /1922-1923թթ./: Ռեպարացիոն համակարգի ճգնաժամը և մեծ տերությունների դիվանագիտությունը: Փարիզի կոնֆերանսը /1923թ. հունվարի 2-4/: Ռուրի զինագրավումը և Գերմանիայի <<պասիվ դիմադրության>> քաղաքականությունը:
ԱՄՆ-ի և Անգլիայի դիրքորոշումը: Անգլո-ֆրանսիական Անտանտի
փլուզումը: Գերմանիայի հրաժարումը <<պասիվ դիմադրության>> քաղաքականությունից:
<<Դաուեսի պլանը>> /1923-1924թթ./: Պուանկարեի ծրագրերի ձախողումը: <<Դաուեսի պլանի>> նախապատրաստումը: Լոնդոնի կոնֆերանսը /1924թ. հուլիսի 16 - օգոստոսի 16/: <<Դաուեսի պլանի>> միջազգայինքաղաքական նշանակությունը:
Լոկարնոյի համաձայնագրերը և Վերսալյան համակարգի ձևափոխումը: Ժնևի արձանագրությունը: Գերմանական հուշագիրը հռենոսյան
մարզի երաշխիքային պակտի մասին: Իտալիան և երաշխիքային պակտը: Լոկարնոյի կոնֆերանսի նախապատրաստումը և ԱՄՆ-ի դիրքո14

րոշումը: Լոկարնոյի կոնֆերանսը և նրա արդյունքները /1925թ. Հոկտեմբերի 5-16/: Խորհրդա-գերմանական բանակցությունները և տնտեսական
համաձայնագրի կնքումը /1926թ. ապրիլի 24/:
Հակասությունների սրումը մեծ տերությունների միջև Լոկարնոյից
հետո: Անգլո-իտալական մերձեցումը: Միջերկրածովյան խնդիրը: Շտրեգեմանի դիվանագիտությունը Լոկարնոյից հետո: Խորհրդա-գերմանական հարաբերությունները: Գերմանիայի անդամակցումը Ազգերի լիգային: <<Մերձբալթյան Լոկարնո>>: Խորհրդա-լիտվական պակտը: Անգլոխորհրդային հարաբերությունների խզումը /1927թ./:
Միջազգային հարաբերությունների Վերսալ-վաշինգտոնյան համակարգի ճգնաժամը:
Միջազգային հարաբերությունները և եվրոպական դիվանագիտությունը 1928-1929թթ.: Բրիան-Քելլոգի պակտը /1928թ. օգոստոսի 27/:
Յունգի պլանը /1929թ. հունիսի 7/: Հաագայի կոնֆերանսը /1929թ.
օգոստոսի 6-31/: Ռևանշիզմի աճը Գերմանիայում: Սպառազինությունների մրցավազքը: Զինաթափման հարցը Ազգերի լիգայում: Մոսկվայի
պայմանագիրը /1929թ. փետրվարի 9/: Անգլո-խորհրդային հարաբերությունների վերականգնումը:
Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը /1929-1933թթ./: Համաշխարհային տնտեսական ճգնաժամը և հակասությունների սրումը մեծ
տերությունների միջև: Խորհրդա-չինական հարաբերությունների խզումը:
Անգլո-գերմանական

և

ֆրանս-գերմանական

բանակցությունները

/1931թ./: Ճգնաժամի հետագա խորացումը:
Զինաթափման հարցերով Ժնևի միջազգային կոնֆերանսը /1932թ./:
Միջազգային իրադրությունը կոնֆերանսի նախօրեին: Կոնֆերանսի դիվանագիտական նախապատրաստումը: Կոնֆերանսի առաջին փուլը.
գլխավոր մասնակիցների դիրքորոշումները: Գերմանական պատվիրակության պահանջները: Կոնֆերանսի երկրորդ փուլը և նրա ձախողումը:
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Պատերազմական օջախի առաջացումը Հեռավոր Արևելքում /19311933թթ./: Տնտեսական ճգնաժամի ներգործությունը Ճապոնիայի վրա:
Տանակայի հուշագիրը: Մանջուրիան նվաճելու դիվանագիտական նախապատրաստումը: Մանջուրիայի զինագրավումը Ճապոնիայի կողմից:
Արևմտյան տերությունների դիրքորոշումը: Խորհրդա-ճապոնական միջադեպը: Լիտտոնի հանձնաժողովի գործունեությունը: ճապոնիայի դուրս
գալը Ազգերի լիգայի կազմից:
Միջազգային հարաբերությունները Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի նախօրեին: Վերսալ-վաշինգտոնյան համակարգի փլուզումը
/1933-1939թթ./: Միջազգային իրադրությունը 1933-1937թթ.: Ֆաշիզմի
դիվանագիտության խնդիրները և մեթոդները: Ֆաշիստական Գերմանիայի դուրս գալը Ազգերի լիգայի կազմից /1933թ. հոկտեմբերի 14/:
Բալկանյան Անտանտը /1934թ./: Գերմանա-իտալա-ճապոնական ռազմատենչ

խմբավորման

ձևավորման

սկիզբը:

Փոխօգնության

մասին

խորհրդա -Ֆրանսիական պակտը /1935թ./: Անգլո-գերմանական ծովային
համաձայնագիրը: Լոկարնոյի պակտի խախտումը Գերմանիայի կողմից
/1936թ./: <<Բեռլին-Հռոմ առանցքի>> ձևավորումը. գերմանա-իտալական
պայմանագիրը /1936թ. հոկտեմբեր/: Գերմանա-ճապոնական <<Հակակոմինտերնյան պակտի>> ստորագրումը Բեռլինում /1936թ. նոյեմբերի
25/: Ֆաշիստական խռովությունը Իսպանիայում: Նիոնի համաձայնագիրը /1937թ./: Ճապոնիայի հարձակումը Չինաստանի վրա: Չեմբերլենի
քաղաքականությունը:
Ավստրիայի <<անշլյուսը>> և Չեխոսլովակիայի մասնատումը: Մոլոտով-Ռիբենտրոպ խորհրդագերմանական պակտը: Ավստրիայի <<անշլյուսը /միացումը/>> /1938թ. մարտի 18/: Անգլո-իտալական համաձայնագիրը: Չեխոսլովակիայի մայիսյան ճգնաժամը: Անգլո-ֆրանսիական դիվանագիտական ճնշումը Չեխոսլովակիայի վրա: Չեմբերլենի հանդիպումը Հիտլերի հետ /1938թ. սեպտեմբերի 15/: Մյունխենյան գործարքը
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/1938թ. սեպտեմբերի 29-30/: Խորհրդագերմանական չհարձակման մասին պակտի ստորագրումը /1939թ. օգոստոսի 23/: Պայմանագրի գաղտնի <<Արձանագրությունը>> Արևելյան Եվրոպայի բաժանման մասին:
Դիվանագիտությունը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի տարիներին /1939-1945թթ./:
Դիվանագիտությունը պատերազմի սկզբնական շրջանում /19391941թթ./: Երկրորդ աշխարհամարտի սանձազերծումը: Գերմանիայի
հարձակումը Լեհաստանի վրա: Արևմտյան տերությունների գաղտնի
դիվանագիտությունը:

<<Տարօրինակ

պատերազմը

Եվրոպայում>>

/1939թ. սեպտեմբերի 3 – 1940թ. մայիսի 10/: Ֆրանսիայի ռազմական
պարտությունը: Կոմպյենի զինադադարը: Միջազգային իրադրությունը
1940-1941թթ.: Անգլո-ամերիկյան դաշինքի ձևավորումը:
Դիվանագիտությունը

պատերազմի

երկրորդ

շրջանում

/1941-

1942թթ./: Գերմանիայի հարձակումը ԽՍՀՄ-ի վրա /1941թ. հունիսի 22/:
Հակաֆաշիստական կոալիցիայի ձևավորման սկիզբը: Անգլո-խորհրդային համաձայնագիրը /1941թ. հուլիսի 12/: Հոպկինսի բանակցությունները
Մոսկվայում: Անգլո-խորհրդա-իրանական պայմանագիրը: Ատլանտյան
խարտիան: Անգլո-խորհրդա-իրանական կոնֆերանսը Մոսկվայում: Միավորված Ազգերի հռչակագիրը /1942թ./: Խորհրդա-անգլիական դաշնակցային պայմանագիրը: Խորհրդա-ամերիկյան համաձայնագիրը /1942թ.
հունիսի 11/:
Դիվանագիտությունը

պատերազմի

ավարտական

փուլում

/1943-

1945թթ./: Դաշնակից տերությունների դիվանագիտությունը 1943թ.:
Անգլիայի և ԱՄՆ-ի Կվեբեկի կոնֆերանսը /1943թ. օգոստոս/: ԽՍՀՄ-ի,
Անգլիայի և ԱՄՆ-ի Մոսկվայի կոնֆերանսը: Հակահիտլերյան կոալիցիայի ստեղծումը: <<Մեծ եռյակի>> Թեհրանի կոնֆերանսը /1943թ.
նոյեմբերի 28 - դեկտեմբերի 1/: Իտալիայի կապիտուլյացիան: Երկրորդ
ճակատի բացման հարցը: Ֆինլյանդիայի, Ռումինիայի, Հունգարիայի և
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Բուլղարիայի ֆաշիստական կառավարությունների առաջարկությունները
հաշտության վերաբերյալ: Երկրորդ ճակատի բացման արտաքին քաղաքական ասպեկտները: Ղրիմի /Յալթայի/ կոնֆերանսը /1945թ. Փետրվարի 4-11/: Սան-Ֆրանցիսկոյի կոնֆերանսը /1945թ. ապրիլի 25 –
հունիսի 25/ և ՄԱԿ-ի ստեղծումը:
Երկրորդ համաշխարհային պատերազմի ավարտը և հիմնական արդյունքները: Գերմանիայի անվերապահ կապիտուլյացիան/1945թ. մայիսի
8/:

Դաշնակից

պետությունների

քաղաքականությունը

Եվրոպայում

Գերմանիայի պարտությունից հետո: Բեռլինի /Պոտսդամի/ կոնֆերանսը
/1945թ. հուլիսի 17 - օգոստոսի 2/: Հայկական հարցի արծարծումները:
ԱՄՆ-ի կողմից ճապոնական Հիրոսիմա և Նագասակի քաղաքների
ատոմային ռմբակոծման /1945թ. օգոստոս/ միջազգային-քաղաքական
հետևանքները: Ճապոնիայի անվերապահ կապիտուլյացիան և Երկրորդ
համաշխարհային

պատերազմի

ավարտը

/1945թ. սեպտեմբերի

2/:

Պատերազմի հիմնական արդյունքները:
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 1945-1990ԹԹ.
Խաղաղ կարգավորման խնդիրը Եվրոպայում հետպատերազմյան
տարիներին: <<Սառը պատերազմի>> քաղաքականության սկիզբը
միջազգային հարաբերություններում /1945-1970-ական թթ./:
Խաղաղ կարգավորման խնդիրը Եվրոպայում /1945-1955թթ./: ՄԱԿ-ի
պաշտոնական գործունեության սկիզբը /1945թ. հոկտեմբերի 24/: ԽՍՀՄի, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարների
խորհրդի /ԱԳՆԽ/ Լոնդոնի նստաշրջանը /1945թ./: ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի և
Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարների խորհրդակցությունը Մոսկվայում /1945թ./: ԱԳՆԽ-ի Փարիզի նստաշրջանը /1946թ./:
ԱԳՆԽ-ի Նյու-Յորքի նստաշրջանը /1946թ./: 1947թ. խաղաղության
պայմանագրերը: Հաղթող պետությունների քաղաքականությունը Գերմանական

հարցում:

Դիվանագիտական
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պայքարը

ԱԳՆԽ-ի

երկրորդ

/Փարիզի/, երրորդ /Նյու-Յորքի/, չորրորդ /Մոսկվայի/ և հինգերորդ
/Լոնդոնի/ նստաշրջաններում: <<Բեռլինի ճգնաժամը>>: Գերմանիայի
մասնատումը և գերմանական երկու պետությունների` ԳՖՀ-ի և ԳԴՀ-ի
ստեղծումը /1949թ/: Եվրոպայի խորհրդի ստեղծումը /1949թ./: Դիվանագիտական պայքարը գերմանական երկու պետությունների կազմավորումից հետո: ԱՄՆ-ի, ԽՍՀՄ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի արտաքին
գործերի նախարարների խորհրդակցությունը Բեռլինում /1954թ./: 1954թ.
Փարիզյան համաձայնագրերը: Պետական պայմանագրերը ԽՍՀՄ-ի,
ԱՄՆ-ի, Ավստրիայի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի միջև /1955թ.
մայիսի 15/: ԱՄՆ-ի, ԽՍՀՄ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի ղեկավարների խորհրդակցությունը Ժնևում /1955թ./: ԳՖՀ-ն` ՆԱՏՕ-ի անդամ:
<<Տրումենի դոկտրինան>> և <<Մարշալի պլանը>>: ՆԱՏՕ-ի կազմավորումը: <<Ատոմային հեղափոխությունը>> համաշխարհային քաղաքականության մեջ: Գաղափարախոսության դերը միջազգային հարաբերությունների և դիվանագիտության մեջ: <<Ուժի դիվանագիտության>>
հռչակումը ԱՄՆ-ի կողմից: <<Կոմունիզմը զսպելու>> դոկտրինան: Ու.
Չերչիլի ճառը Ֆուլտոնում /1946թ. մարտի 5/: <<Տրումենի դոկտրինը>>
/1947թ. մարտի 12/: <<Մարշալի պլանը>> և նրա իրագործումը: Դյունկերկի պայմանագիրը Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի միջև /1947թ.
մարտի 4/: Արևմտյան միությունը Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի և
Բենիլյուքսի երկրների միջև /1948թ. մարտի 17/: Հյուսիսատլանտյան
պայմանագրի կազմակերպության /ՆԱՏՕ/ ստեղծումը /1949թ. ապրիլի 4/:
Արևմտյան Բեռլինի հարցը 1956-1961թթ.: Կ. Ադենաուերի արտաքին
քաղաքականությունը: <<Հալշտեյնի դոկտրինան>>: ԽՍՀՄ-ի և ԱՄՆ-ի
դիրքորոշումը: ԱՄՆ-ի, ԽՍՀՄ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի
արտաքին գործերի նախարարների խորհրդակցությունը Ժնևում` ԳՖՀ-ի
և ԳԴՀ-ի ներկայացուցիչների մասնակցությամբ /1959թ. մայիս-օգոստոս/:
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Ջ. Քենեդիի և Ն. Խրուշչովի հանդիպումը Վիեննայում /1961թ./: <<Բեռլինի պատի>> կառուցումը /1961թ. օգոստոս/:
1962թ. Կարիբյան /Կուբայական/ ճգնաժամը: ԽՍՀՄ-ի և ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Կուբայի նկատմամբ: Կուբայի հետ դիվանագիտական
հարաբերությունների խզումը և նրա նկատմամբ <<կարանտինի>> հայտարարումը ԱՄՆ-ի կողմից: Խորհրդա-ամերիկյան գաղտնի բանակցությունները և դիվանագիտական գրագրությունը Կարիբյան ճգնաժամի
օրերին: Ա. Միկոյանի դիվանագիտական առաքելությունը և ճգնաժամի
կարգավորումը:
Դիվանագիտական պայքարը Եվրոպայում խաղաղ կարգավորման
ավարտական փուլում: Եվրոպական ինտեգրացման քաղաքականությունը: Հռոմի պայմանագիրը <<Ընդհանուր շուկա>> ստեղծելու մասին
/1957թ. մարտի 25/: Խորհրդա-ամերիկյան դիվանագիտական կապերը
/1961-1963թթ./: Պայմանագրի կնքումը ԽՍՀՄ-ի և ԳՖՀ-ի միջև /1970թ.
օգոստոսի 12/: ԳՖՀ-ի և Լեհաստանի միջև պայմանագիրը /1970թ. Դեկտեմբերի 7/: Արևմտյան Բեռլինի վերաբերյալ քառակողմ համաձայնագիրը /1971թ. սեպտեմբերի 3/: Հարաբերությունների կարգավորումը մի
կողմից ԳՖՀ-ի և մյուս` ԳԴՀ-ի և Արևմտյան Բեռլինի միջև /1973թ./: Պրահայի պայմանագիրը ԳՖՀ-ի և ՉԽՍՀ-ի միջև /1973թ. դեկտեմբերի 11/:
ԽՍՀՄ-ի արտաքին քաղաքականությունը: Քաղաքական և տնտեսական կապերը <<սոցիալիստական ճամբարի>> երկրների հետ: ԽՍՀՄ-ը`
Վարշավայի
/1955թ.

պայմանագրի

մայիսի

14/:

կազմակերպության

1956թ.

<<ճարտարապետ>>

իրադարձությունները

Հունգարիայում:

<<Պրահայի գարունը>> /1968թ./: Խորհրդա-չինական հարաբերությունները: Խորհրդա-ֆրանսիական հարաբերությունները: ԽՍՀՄ-ի դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը ԳՖՀ-ի հետ /1955թ./:
Խորհրդա-ամերիկյան հարաբերությունների նոր փուլը: Ն.Խրուշչովի
այցը

ԱՄՆ

և

Խրուշչով-Էյզենհաուեր
20

բանակցությունները

/1959թ./:

Խորհրդա-ամերիկյան

բարձր

մակարդակով

բանակցությունները

և

միջպետական համագործակցությունը /1972-1979թթ./: ԽՍՀՄ-ի խաղաղ
համագործակցությունը Մեծ Բրիտանիայի, Իտալիայի և արևմտաեվրոպական մյուս երկրների հետ: ԽՍՀՄ-ի զինված ներխուժումը Աֆղանստան 1979թ. և դրա միջազգային-քաղաքական հետևանքները:
Միջազգային հարաբերությունները Ասիայում, Հեռավոր Արևելքում,
Հնդկաչինում, Աֆրիկայում և Լատինական Ամերիկայում /1945-1970
թթ./: Գաղութային համակարգի փլուզման սկիզբը Ասիայում /19451950թթ./: Արաբական պետությունների լիգայի ստեղծումը /1945թ. Մարտի 22/: Ինդոնեզիայի անկախացումը /1945թ./: Ազատագրական շարժումը Վիետնամում և Վիետնամի անկախացումը /1945թ. Սեպտեմբերի
2/: Հնդկաստան և Պակիստան պետությունների ստեղծումը /1947թ.
օգոստոսի 15/: Ազատագրական պայքարը Մերձավոր և Միջին Արևելքում:
Հեռավոր Արևելքի խնդիրները հետպատերազմյան առաջին տարիներին: Հեռավոր Արևելքի խնդիրների քննարկումը ԱԳՆԽ-ի Մոսկովյան
խորհրդակցության ժամանակ /1945թ./: Հեռավորարևելյան հարցերով
հանձնաժողովը և նրա գործունեությունը: ՉԺՀ-ի հռչակումը /1949թ.
հոկտեմբերի 1/: ՉԺՀ-ի և ԽՍՀՄ-ի միջև <<Բարեկամության և փոխադարձ օգնության մասին>> պայմանագրի ստորագրումը Մոսկվայում
/1950թ. փետրվարի 14/: Ճապոնիայի ապառազմականացման խնդիրը:
Ճապոնա-ամերիկյան հաշտությունը և <<Անվտանգության պայմանագիրը>> /1951թ./: 1960թ. ճապոնա-ամերիկյան պայմանագիրը: Խորհրդաչինական հարաբերությունների սրումը:
Միջազգային իրադրությունը Հարավային Ասիայում: Հնդկաստանի և
Չինաստանի հակամարտությունը: Ռազմական ընդհարումները Հնդկաստանի և Պակիստանի միջև Քաշմիրի սահմանամերձ շրջանի համար
/1965թ./: Տաշքենդի հռչակագիրը: Պակիստանա-հնդկական ռազմական
ընդհարումը և Բանգլադեշի ստեղծումը /1971թ./:
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Միջազգային հարաբերությունները և դիվանագիտությունը Հեռավոր
Արևելքում: Ճապոնիայի արտաքին քաղաքականությունը: Հարավային
Կորեայի արտաքին քաղաքականությունը: Չինաստանի արտաքին քաղաքականությունը: Չինաստանի և ԱՄՆ-ի միջև դիվանագիտական հարաբերությունների հաստատումը /1979թ./: Խաղաղության և անվտանգության ապահովման խնդիրը:
Դիվանագիտական պայքարը Կորեական պատերազմի շրջանում:
Պատերազմական գործողությունների սկիզբը Կորեայում և միջազգային
դիվանագիտությունը: Կորեական հարցը ՄԱԿ-ում: Հաշտության բանակցությունները Պանմիջժոնում և զինադադարի կնքումը /1953թ./: Կորեական հարցը զինադադարի կնքու-մից հետո /1953-1960թթ./: ԱՄՆ-ի
դիվանագիտությունը Կորեական հարցում:
Դիվանագիտությունը վիետնամական պատերազմի շրջանում /19641975թթ./: Իրադրությունը Վիետնամում 1960-ական թթ. սկզբներին:
ԱՄՆ-ի զինված ներխուժումը Վիետնամ: ԱՍԵԱՆ-ի ստեղծումը /1967թ./:
Վիետնամա-ամերիկյան

բանակցությունները

Փարիզում:

Քառակողմ

բանակցությունները Փարիզում և պատերազմը դադարեցնելու մասին
համաձայնագրի կնքումը /1973թ./: Հյուսիսային և Հարավային Վիետնամի
միավորումը /1976թ./:
Հնդկաչինի խնդիրը միջազգային հարաբերություններում: Ֆրանսիայի
ռազմական

պարտությունը

Հնդկաչինում:

ԱՄՆ-ի

միջամտությունը

խնդրին: Հնդկաչինի հարցը Բեռլինի խորհրդակցությունում: Հնդկաչինի
վերաբերյալ Ժնևյան համաձայնագրերի կնքումը /1954թ./: Մանիլայի
կոնֆերանսը /1954թ./: ՍԵԱՏՕ-ի ստեղծումը: Լաոսի վերաբերյալ 1954թ.
ժնևյան համաձայնությունների խախտումը ԱՄՆ-ի կողմից: Լաոսի հարցերով ժնևյան խորհրդակցությունները և համաձայնագրերի ստորագրումը /1961-1962թթ./: Իրադրությունը Կամբոջայում:
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<<Երրորդ աշխարհը>> միջազգային հարաբերություններում: Ասիայի և
Աֆրիկայի նորանկախ երկրների արտաքին քաղաքականությունը և դիվանագիտությունը: Ասիայի և Աֆրիկայի երկրների համագործակցությունը միջազգային ասպարեզում: ՄԱԿ-ը և Ասիայի ու Աֆրիկայի երկրները:
Բանդունգի կոնֆերանսը և նրա որոշումները /1955թ. ապրիլի 18-24/:
ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Լատինական Ամերիկայում և միջամերիկյան հարաբերությունները: ԱՄՆ-ի տնտեսական ներթափանցումը
տարածաշրջան: <<Լարրետի դոկտրինան>>: Սպառազինությունների
ստանդարտացման <<Տրումենի պլանը>>: Ռիո դե Ժանեյրոյի Միջամերիկյան խորհրդաժողովը և <<Միջամերիկյան փոխադարձ օգնության
մասին>> պայմանագիրը /1947թ. սեպտեմբերի 2/: Միջամերիկյան 9-րդ
կոնֆերանսը Բոգոտայում: Ամերիկյան պետությունների կազմակերպության /ԱՊԿ/ ստեղծումը և նրա կանոնադրության ընդունումը /1948թ./:
Ռազմական համաձայնագրերը ԱՄՆ-ի և Լատինական Ամերիկայի երկրների միջև: ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը Գվատեմալայում: Հարավատլանտյան պակտը:
Մերձավոր և Միջին Արևելքի երկրները միջազգային հարաբերություններում /1945-1970-ական թթ./:
Պաղեստինի հարցը և արաբա-իսրայելական հակամարտության սկիզբը: Պաղեստինի հարցը 1945-1948թթ.: Մեծ տերությունների դիրքորոշումը: Պաղեստինի հարցը ՄԱԿ-ում: ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի որոշումը
Պաղեստինում հրեական և արաբական պետություններ ստեղծելու մասին
/1947թ. նոյեմբերի 29/: Իսրայել պետության ստեղծումը /1948թ. մայիսի
14/: Միջազգային դիվանագիտության ջանքերը արաբա-իսրայելական 1ին պատերազմը դադարեցնելու ուղղությամբ /1948-1949թթ./:
Դիվանագիտական պայքարը Մերձավոր և Միջին Արևելքում /19501960թթ./: Արաբական լիգայի անդամ պետությունների միջև համատեղ
պաշտպանության մասին պայմանագրի կնքումը /1950թ./: Անգլո-եգիպ23

տական բանակցությունները Սուեզի հարցի շուրջ: ԽՍՀՄ-ի հարաբերությունները արաբական երկրների հետ:
ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի և Ֆրանսիայի քաղաքականությունը Մերձավոր Արևելքում: Իրանա-անգլիական դիվանագիտական հարաբերությունների խզումը: ԱՄՆ - Իրան հարաբերությունները: Պետական հեղաշրջումը Իրանում /1953թ. օգոստոս/:
Բաղդադի հակախորհրդային պակտը /1955թ./: Իսրայելի արտաքին
քաղաքականությունը: 1956թ. Սուեզի ճգնաժամը: Լոնդոնի կոնֆերանսը:
<<Դալլեսի պլանը>>: Սուեզի հարցը ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդում:
Անգլիայի, Ֆրանսիայի և Իսրայելի ագրեսիան Եգիպտոսի դեմ /1956թ./:
<<Դալլեսի

և

Էյզենհաուերի

դոկտրինան>>:

Բաղդադի

պակտի

ճգնաժամը և ՍԵՆՏՕ-ի ստեղծումը /1959թ./:
Մերձավորարևելյան ճգնաժամի խորացումը: Իրադրությունը Մերձավոր Արևելքում 1960-ական թթ.: Պաղեստինի ազատագրության կազմակերպության /ՊԱԿ/ ստեղծումը /1964/: Ճգնաժամը կարգավորելու դիվանագիտական փորձերի ձախողումը: Իսրայելի և արաբական երկրների
միջև ռազմական երրորդ ընդհարումը /1967թ./: Արաբական պետությունների դիրքորոշումը: ԽՍՀՄ-ի և ԱՄՆ-ի դիրքորոշումը: ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի թիվ 242 բանաձևը /1967թ. նոյեմբերի 22/: Իսլամական
կոնֆերանս կազմակերպության հիմնադրումը /1969թ./: Պաղեստինի
ազատագրական

շարժումը

և

իրադարձությունները

Հորդանանում

/1970թ./: Խորհրդա-արաբական և ամերիկա-իսրայելական հարաբերությունները:
Դիվանագիտությունը 1973թ. արաբա-իսրայելական պատերազմի ընթացքում և հետո: Իրադրությունը Մերձավոր Արևելքում և խաղաղ կարգավորման խնդիրը 1970-ական թթ. սկզբներին: 1973թ. արաբա-իսրայելական հոկտեմբերյան պատերազմի արդյունքները: Դիվանագիտական
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ջանքերը պատերազմը դադարեցնելու համար: ՄԱԿ-ի Անվտանգության
խորհրդի թիվ 338, 339, 340 բանաձևերը: Մերձավոր Արևելքի խնդիրների շուրջ Ժնևի կոնֆերանսը: Հ. Քիսինջերի դիվանագիտական գործունեությունը տարածաշրջանում: Սինայի համաձայնագիրը Եգիպտոսի և
Իսրայելի միջև /1975թ./: Քաղաքացիական պատերազմը Լիբանանում:
Քեմփ-Դևիդի բանակցությունները և համաձայնագրի կնքումը Եգիպտոսի
և Իսրայելի միջև /1979թ. մարտի 22-26/:
Հյուսիսային Կիպրոսի հիմնախնդիրը միջազգային հարաբերություններում: Թուրքական զորքերի ներխուժումը Հյուսիսային Կիպրոս
/1974թ./: <<Հյուսիսային Կիպրոսի Թուրքական Հանրապետություն>>
խամաճիկային պետության հռչակումը: ՄԱԿ-ի Անվտանգության խորհրդի
որոշման չկատարելը Թուրքիայի կողմից:
Միջազգային հարաբերությունների նոր միտումները 1960-1970-ական
թթ.: Զինաթափման խնդիրը:
Չմիանալու շարժումը իբրև համաշխարհային քաղաքականության
գործոն: Չմիավորված երկրների շարժման ձևավորման սկիզբը /1961թ./:
Բելգրադի

կոնֆերանսը

/1961թ./:

Կահիրեի

կոնֆերանսը

/1964թ./:

Լուսակայի, Ալժիրի և Կոլոմբոյի կոնֆերանսները:
Գաղութային համակարգի փլուզումը Աֆրիկայում: <<Աֆրիկայի տարի>> /1960թ./: Ֆրանսիական և Բրիտանական գաղութային համակարգերի փլուզումը /1960-ական թթ./: Աֆրիկյան երկրների դիվանագիտության

սկզբնավորումը:

Աֆրիկյան

միասնության

կազմակերպության

ստեղծումը /1963թ. մայիսի 26/: Աֆրիկյան պետությունները միջազգային
հարաբերություններում:
Զինաթափման խնդիրը միջազգային հարաբերություններում: Զինաթափման հարցերով ՄԱԿ-ի հանձնաժողովի դիվանագիտական գործունեությունը: Միջուկային զենքի` մթնոլորտում, տիեզերական տարածու25

թյան մեջ և ստորջրյա փորձարկումներն արգելելու վերաբերյալ Մոսկվայի
պայմանագիրը ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի և Մեծ Բրիտանիայի միջև /1963թ.
օգոստոսի 5/: Միջուկային զենքի չտարածելու մասին ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի և
Մեծ Բրիտանիայի միջև պայմանագրի ստորագրումը Գլասսբորոյում
/1967թ. հուլիսի 11/: Միջուկային զենքի չտարածելու մասին նոր պայմանագիրը /1970թ. մարտի 5/: Բակտերիոլոգիական /բիոլոգիական/ և տոկսինային զենքի պաշարներ արտադրելն ու կուտակելը արգելելու մասին
կոնվենցիան /1972թ./: Հակաօդային համակարգերի կրճատման մասին
խորհրդա-ամերիկյան պայմանագիրը /1972թ./: Ստրատեգիական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման մասին պայմանագիրը
/1972թ./: ՄԱԿ-ի Գլխավոր Ասամբլեայի հատուկ նստաշրջանը զինաթափման հարցերով /1978թ./: Ստրատեգիական հարձակողական սպառազինությունների կրճատման մասին 1979թ. պայմանագիրը: ՄԱԿ-ի գործունեությունը խաղաղության և անվտանգության պահպանման համար:
Եվրոպայի անվտանգության և համագործակցության խորհրդակցությունը /1972-1975թթ./: Համաեվրոպական խորհրդակցության անցկացման

դիվանագիտական

նախապատրաստումը:

Համաեվրոպական

խորհրդակցության առաջին փուլը Հելսինկիում /1972թ. նոյեմբերի 22 1973թ. հունիսի 8/: Համաեվրոպական խորհրդակցության երկրորդ փուլը
Ժնևում /1973թ. սեպտեմբերի 18 - 1975թ. հուլիսի 21/: Համաեվրոպական
խորհրդակցության

երրորդ

փուլը

և

ԵԱՀԽ-ի

եզրափակիչ

ակտի

ստորագրումը /1975թ. հուլիսի 30 - օգոստոսի 1/:
Միջազգային հարաբերությունները 1980-1990թթ.:
Արևմտաեվրոպական դիվանագիտությունը: Մեծ Բրիտանիայի արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: <<Երկաթյա լեդի>>
Մ. Թետչերի դիվանագիտությունը: Մալվինյան /Ֆոլկլենդյան/ ճգնաժամը
/1982թ./: Մեծ Բրիտանիայի <<Հատուկ հարաբերությունները>> ԱՄՆ-ի
հետ: Ֆրանսիայի դիվանագիտությունը Ֆ.Միտտերանի նախագահության
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տարիներին: Արևմտաեվրոպական ինտեգրացման քաղաքականությունը:
Շենգենյան համաձայնագրերը /1985թ. հունիսի 14, 1990թ. հունիսի 19/:
ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականությունը: Ռ.Ռեյգանի վարչակարգի
արտաքին քաղաքական կուրսը: Լիցքաթափման քաղաքականությունը:
Ամերիկա-խորհրդային հարաբերությունները: ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքական կուրսը Ջ. Բուշի նախագահության օրօք: ԱՄՆ-ի գլխավորությամբ
հակաիրաքյան միջազգային կոալիցիայի կազմավորումը /1990թ./: ԱՄՆ-ի
հարաբերությունները Կենտրոնական և Լատինական Ամերիկայի երկրների հետ: Միջամերիկյան համագործակցությունը:
Միջազգային հարաբերությունները և դիվանագիտությունը Մերձավոր
և Միջին Արևելքում: Իրանում 1979թ. իսլամական հեղափոխության
միջազգային հետևանքները: Իրանա-ամերիկյան հարաբերությունների
սրումը: Աֆղանական խնդիրը /1979-1988թթ./: Մադրիդի միջազգային
կոնֆերանսը: Դիվանագիտությունը 1982թ. արաբա-իսրայելական պատերազմի շրջանում: Իրանա-իրաքյան պատերազմը /1980-1988թթ./: ՄԱԿ-ի
Անվտանգության խորհրդի թիվ 598 որոշումը զինադադարի մասին
/1987թ. հուլիսի 20/: Իրաքյան զորքերի ներխուժումը Քուվեյթ /1990թ.
օգոստոսի 2/: Պակիստանի և Հնդկաստանի ատոմային մրցակցությունը:
Ատոմային զենքի չտարածելու խնդիրը:
Հարավարևելյան Ասիայում: ԱՍԵԱՆ-ի ընդլայնումը: Չինաստանի և
Հնդկաստանի արտաքին քաղաքականությունը: Ճապոնիան միջազգային
հարաբերություններում: Կորեական հարցը:
ԽՍՀՄ արտաքին քաղաքական նոր կուրսը /1985-1990թթ./: Վերակառուցման քաղաքականությունը ԽՍՀՄ-ում: Քաղաքական նոր մտածելակերպի ազդեցությունը միջազգային հարաբերությունների վրա: ԽՍՀՄի հարաբերությունները <<սոցիալիստական ճամբարի>> երկրների հետ:
Խորհրդա-ամերիկյան

<<բարձր

մակարդակով>>

Խորհրդա-արևմտաեվրոպական հարաբերությունները:
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հանդիպումները:

Գերմանիայի միավորումը և դրա միջազգային նշանակությունը:
<<Սոցիալիստական ճամբարի>> փլուզման սկիզբը: Սառը պատերազմի
խորհրդանիշի` <<Բեռլինի պատի>> վերացումը /1989թ. նոյեմբերի 9-10/:
ԽՍՀՄ-ի, ԱՄՆ-ի, Մեծ Բրիտանիայի, Ֆրանսիայի, ԳՖՀ-ի և ԳԴՀ-ի
արտգործնախարարների` Գերմանիայի վերամիավորման պայմանների
մասին Մոսկվայի համաձայնագիրը /1990թ. սեպտեմբերի 12/: ԳՖՀ-ի և
ԳԴՀ-ի միավորումը /1990թ. հոկտեմբեր/:
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ
ՇՐՋԱՆՈՒՄ /1991-2009ԹԹ./
Միջազգային հարաբերությունների նոր համակարգի ձևավորումը
20-րդ դարի վերջին:
Նոր իրողությունները 1990-ական թթ. միջազգային հարաբերություններում: ԽՍՀՄ-ի և Վարշավայի պայմանագրի կազմակերպության
կազմալուծման /1991թ./ միջազգային-քաղաքական հետևանքները: ԱՄՆի արտաքին քաղաքական ռազմավարությունը <<Սառը պատերազմի>>
ավարտից հետո: ԱՄՆ-ի դիրքերի ամրապնդումը աշխարհում և նրա`
միակենտրոն

/միաբևեռ/

աշխարհ

ստեղծելու

ձգտումները:

ԱՄՆ-ի

գլխավորությամբ բազմազգ կոալիցիայի պատերազմը Իրաքի դեմ /1991թ.
հունվար/:

Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին քաղաքականությունը:

Ռուս-ամերիկյան հարաբերությունները: Չինաստանի դերի ուժեղացումը
միջազգային հարաբերություններում: Ռուս-չինական և ամերիկա-չինական հարաբերությունները: ՆԱՏՕ-ի ընդլայնումը դեպի Արևելք: Լեհաստանը, Հունգարիան, Չեխիան /1998թ./,

Ռումինիան և Սլովենիան

/1999թ./` ՆԱՏՕ-ի անդամ:
Միջպետական հարաբերությունների նոր համակարգի ձևավորումը
Արևմտյան Եվրոպայում: Եվրոպայի միավորման պատճառները և բնույթը: Արևմուտքի երկրների դիվանագիտության առանձնահատկությունները: Մաաստրիխտի /Հոլանդիա/ համաձայնագրերը Եվրոպական Միու28

թյուն ստեղծելու մասին /1991-1992թթ. դեկտեմբեր-փետրվար/: ԵՄ կազմող պետությունների համաձայնագիրը առևտրական խոչընդոտները վերացնելու մասին /1993թ./: Եվրոպայի Անվտանգության ու համագործակցության կազմակերպության /ԵԱՀԿ/ հիմնումը /1994թ./: Եվրոպական
համագործակցության հիմնախնդիրները և Շենգենյան նոր համաձայնագիրը /1996թ. մարտի 26/: Ամստերդամի պայմանագիրը /1997թ. Հոկտեմբերի 2/: Միասնական վճարամիջոցի` եվրոյի ներդրումը ԵՄ տարածքում
/1999-2000թթ./: Եվրոպայի խորհրդի և Եվրոպական միության նոր դերը
միջազգային հարաբերություններում: ԵՄ-ի <<Ընդլայնված Եվրոպա. նոր
հարևաններ>> քաղաքականությունը:
Միջպետական հարաբերությունները Անկախ պետությունների համագործակցության /ԱՊՀ/ շրջանակներում: Ռուսաստանի, Ուկրաինայի և
Բելոռուսի նախագահների կողմից ԱՊՀ ստեղծելու մասին համաձայնագրի կնքումը /1991թ. դեկտեմբերի 8/: 1991թ. դեկտեմբերի 21-ի ԱլմաԱթայի համաձայնագիրը: ԱՊՀ պետությունների Տաշքենդի պայմանագիրը Հավաքական անվտանգության կազմակերպության մասին /1992թ.
մայիսի 15/: ԱՊՀ երկրների ռազմա-քաղաքական համագործակցության
հիմնական փուլերը: Էթնոքաղաքական հակամարտությունները ԱՊՀ
տարածքում /չեչենական, մերձդնեստրյան, հարավ-օսական, աբխազական, ղարաբաղյան և այլն/:
Միջազգային

հարաբերությունների

տարածաշրջանային

հիմնա-

խնդիրները: Հարավսլավական ճգնաժամը: Ճգնաժամի հասունացումը:
Հարավսլավիայի կազմալուծումը և նոր պետությունների առաջացումը
/Սերբիա, Սլովենիա, Խորվաթիա, Մակեդոնիա, Բոսնիա և Հերցեգովինա/: Դեյտոնյան համաձայնագրերի ստորագրումը /1995թ. նոյեմբերի
21/: ՆԱՏՕ-ի ռազմական ներխուժումը Հարավսլավիա /1999թ. մարտմայիս/: Կոսովոյի հիմնախնդիրը և միջազգային դիվանագիտությունը:
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Մերձավոր և Միջին Արևելքի հիմնախնդիրները: Արաբա-իսրայելական
հակամարտությունը և նրա խաղաղ կարգավորման խնդիրը միջազգային
հարաբերություններում: <<Պարսից ծոցի>> պատերազմը: Քրդական
հարցի նոր ասպեկտները: Լիբանանա-սիրիական հարաբերությունները:
Իրանի միջուկային ծրագրերի հիմնախնդիրը միջազգային հարաբերություններում: ԱՄՆ-ի և Ռուսաստանի մերձավորարևելյան քաղաքականությունը:
Միջազգային կազմակերպությունները որպես միջազգային հարաբերությունների և ճգնաժամերի կարգավորման մեխանիզմներ: Միջազգային խաղաղապահ ուժերի սահմանափակ օգտագործումը աշխարհի
<<թեժ կետերում>>: Հումանիտար օգնությունը որպես դիվանագիտության իրականացման միջոց: Աղքատության խնդիրը և կոնֆլիկտների
կանխումը Աֆրիկայում: ՄԱԿ-ի դերի նվազման միտումները միջազգային
հարաբերություններում: ԵԱՀԿ-ի և ՆԱՏՕ-ի նոր դերը միջազգային
հարաբերություններում: ՆԱՏՕ-ի <<Համագործակցություն հանուն խաղաղության>> ծրագիրը:
Նոր աշխարհակարգի ձևավորումը 21-րդ դարի սկզբին և միջազգային
հարաբերությունների արդի հիմնախնդիրները: Նոր աշխարհակարգի
ձևավորման հայեցակարգը: Աշխարհը ԱՄՆ-ում 2001թ. սեպտեմբերի 11-ի
ահաբեկչությունից հետո: Միջազգային ահաբեկչության դեմ համընդհանուր պայքար ծավալելու անհրաժեշտության գիտակցումը համաշխարհային հանրության կողմից: Գլոբալացման /արդի աշխարհի ամբողջական, համակարգված միասնականացման/ գործընթացը միջազգային
հարաբերություններում: Ռազմական և վառելիքաէներգետիկ գործոնը
միջազգային հարաբերություններում: Միջուկային զենքի չտարածման և
խաղաղ տիեզերքի, շրջակա միջավայրի և մթնոլորտի պահպանության
համաշխարհային հիմնախնդիրները: Բազմակենտրոն աշխարհակարգը
վերականգնելու անհրաժեշտության գիտակցումը:
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Հայաստանի Հանրապետության միջազգային դրությունը և արտաքին
քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:
ՀՀ միջազգային ճանաչումը և դիվանագիտական կապերի հաստատումը:
Հայաստանը ԱՊՀ-ի, ՄԱԿ-ի, ԵԱՀԿ-ի, Եվրախորհրդի և միջազգային այլ
կազմակերպությունների անդամ: Հայաստան - Եվրամիություն, Հայաստան - ՆԱՏՕ հարաբերությունները և համագործակցությունը:
Հայ-ռուսական հարաբերությունները և դրանց ռազմավարական նշանակությունը: Հայ-ռուսական <<Բարեկամության, համագործակցության և
փոխադարձ անվտանգության մասին պայմանագիրը>> /1991թ. Դեկտեմբերի 29/: Հայ-ռուսական <<Բարեկամության և փոխադարձ օգնության
մասին պայմանագիրը>> /1997թ. օգոստոսի 28/: Հայ-ռուսական ռազմաքաղաքական համագործակցությունը: ՀՀ հարաբերությունները ԱՊՀ
մյուս պետությունների հետ: ՀՀ հարաբերությունները հարևան երկրների
/Իրան, Վրաստան, Ադրբեջան, Թուրքիա/ հետ: ՀՀ հարաբերությունները
Մերձավոր,

Միջին

և

Հեռավոր

Արևելքի

երկրների

հետ:

ՀՀ

հարաբերությունները եվրոպական երկրների հետ: Հայ-ֆրանսիական և
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