
ԻԳ.00.02 – Քաղաքական ինստիտուտներ և գործընթացներ 
 

Ընդհանուր դրույթներ: Քաղաքագիտությունը որպես գիտություն: 

Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը: <<Քաղաքական>> եզրույթի գիտական 

ըմբռնումը: Քաղաքականության ծագումը և նրա էությունը. արդի գիտական 

տեսակետները: Քաղաքականության և տնտեսության փոխազդեցությունը: 

Քաղաքագիտության  միջառարկայական բնույթը. քաղաքական գիտությունների 

համակարգը: Քաղաքագիտությունը սոցիալ-հումանիտար գիտելիքների շարքում:  

Կիրառական քաղաքագիտության առարկայական տիրույթը: Տեսական 

քաղաքագիտության և  կիրառական քաղաքագիտության  հիմնախնդիրների 

տարբերությունները: Համեմատական քաղաքագիտություն, նրա տեսակները:  

Քաղաքագիտական հետազոտությունների մեթոդները: Քաղաքագիտության 

գործառույթները: Քաղաքականության և իրավունքի փոխհարաբերությունները: 

Քաղաքականություն և էկոլոգիա:Ժամանակակից քաղաքագիտական դպրոցները և 

նրանց հայեցակարգային մոտեցումները: Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքագիտական միտքը, կիրառվող գիտական հայեցակարգերը:  

 

Քաղաքական իշխանութուն: Քաղաքական իշխանության էությունը: 

Քաղաքական իշխանության սուբյեկտը: Քաղաքական իշխանության օբյեկտը: 

Քաղաքական իշխանության ռեսուրսները /տնտեսական, սոցիալական, իրավական/: 

Քաղաքական իշխանության ռեսուրսները (ադմինիստրատիվ-ուժային, 

տեղեկատվական, մշակութային-վարչարարական): Քաղաքական իշխանության 

ռեսուրսների դասակարգումը ըստ ազդեցության բնույթի /կազմակերպական, 

նորմատիվ-իրավական, խրախուսական, պարտադրողական/:  

Քաղաքական իշխանության լեգիտիմության մասին արդի քաղաքագիտական 

հայեցակարգերն ու տեսակետները: Ռացիոնալ-լեգալ լեգիտիմություն: Խարիզմատիկ 

լեգիտիմություն:  Էթնիկ լեգիտիմություն: Կառուցվածքային լեգիտիմություն: 

Գաղափարախոսական լեգիտիմություն: Անհատականացված լեգիտիմություն: 

Քաղաքական իշխանության լեգիտիմության ճգնաժամերը: Ճգնաժամերի տիպերը և 

լուծման ուղիները. հեղափոխական և սահմանադրա-իրավական:  Իշխանության 

լեգիտիմացման և ապալեգիտիմացման գործընթացները և նրանց 



փոխկապակցվածությունը: Լեգալության և լեգիտիմության կապն ու 

փոխազդեցությունը: Քաղաքական իշխանության լեգիտիմության ճգնաժամերը 

Հայաստանի Հանրապետությունում: 

 

Քաղաքականության սուբյեկտները: Քաղաքականության սուբյեկտ և օբյեկտ 

հասկացությունները: Անհատը որպես քաղաքականության սուբյեկտ: Անհատի 

իրավական կարգավիճակը և Ժողովրդավարությունը որպես անհատի 

սուբյեկտայնության հիմնական պայման: Անհատի քաղաքական վարքի հիմնական 

ձևերը /բարձր քաղաքական ակտիվությւն, պրոֆեսիոնալ քաղաքական 

գործունեություն, դրվագային քաղաքական մասնակցություն, անհատի պասսիվ, 

չեզոք, ժխտողական քաղաքական դիրքորոշում/:  

Քաղաքականության սոցիալական սուբյեկտները /ազգեր, հասարակական 

դասակարգեր, սոցիալական խմբեր, շահերի և ճնշման խմբեր/:  Ըստ 

կազմակերպվածության աստիճանի քաղաքականության սուբյեկտների 

դասակարգումը Ա. Ալմոնդի և Գ. Պաուելլի կողմից: Քաղաքականության 

ինստիտուցիոնալ սուբյեկտները: Քաղաքական ինստիտուտներ, նրանց դերը 

քաղաքականության ապաանհատականացման գործընթացում: ԶԼՄ-ները որպես 

քաղաքականության սուբյեկտ: Սուբյեկտների քաղաքական  մանիպուլյացիան: 

Ուղեղային կենտրոնները որպես քաղաքականության նոր սուբյեկտներ: 

Քաղաքականության սուբյեկտների նպատակների, միջոցների և մեթոդների 

ամբողջությունը: Քաղաքականության ներպետական և արտաքին սուբյեկտներ: 

Միջազգային քաղաքականության սուբյեկտները: 

Հասարակության քաղաքական մշակույթը: Հասարակության քաղաքական 

մշակույթ հասկացությունը քաղաքագիտական տեսություններում: Արդիական 

տեսակետները: Քաղաքական մասնակցության մշակույթի չորս բաղադրիչները՝ 

կոգնիտիվ (ճանաչողական), աֆֆեկտիվ (զգայական), ակսեոլոգիկ /արժևորման/ և 

վարքային: Քաղաքական մշակույթի հենքային բաղադրիչները՝ խորհրդանիշներ, 

քաղաքական գաղափարներ, հայեցակարգեր, համոզմունքներ: Արժեքային 

նորմատիվ համակարգը: Քաղաքական մշակույթի արժեքաբանությունը, 

սոցիալական նորմերը, օրինակելի զանգվածային  վարքը և ավանդույթները: 

Իրավունքի նորմեր ազդեցությունը քաղաքական մշակույթի վրա: Քաղաքական 



մշակույթի և հասարակության հոգևոր մշակույթի կապն ու ընդհանրությունները: 

Քաղաքական մշակույթի տիպաբանությունը: Անգլո-ամերիկյան, մայրցամաքային-

եվրոպական, մինչարդյունաբերական խառը, խարիզմատիկ, տոտոլիտար-

ամբողջատիրական քաղաքական մշակույթների բնութագիրը: Նահապետական, 

հպատակային-ենթարկվող, ակտիվ մասնակցային և լիբերալ-դեմոկրատական 

քաղաքական մշակույթների բնութագիրը: Հայաստանի Հանրապետության 

քաղաքական մշակույթը, նրա զարգացման վրա ազդող պատմական, սոցիալական, 

միջազգային և անվտանգային գործոնները:     

 

 

 

Քաղաքական սոցիալիզացացիա և քաղաքական մասնակցություն:  

Քաղաքական սոցիալիզացացիայի և քաղաքական մասնակցության դերը 

հասարակության քաղաքական մշակույթի վերարտադրության և զարգացման 

գործընթացում: Քաղաքական մասնակցության գործոնը քաղաքական մշակույթի 

տիպավորման գործում: Քաղաքական մասնակցության երևույթը: Քաղաքական 

սոցիալականացում և քաղաքական մասնակցություն: քաղաքական մասնակցության 

ազդակներն ու դրդապատճառները: Մասնակցային ժողովրդավարության դրվածքը և 

հրատապ խնդիրները: Քաղաքական մասնակցության ձևերը, կարգավորման 

մեխանիզմները, չմասնակցելու /աբսենտիզմի/ հիմնական պատճառները, 

գենդերային հիմնահարցերը:  Քաղաքական  մասնակցության 

առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում:  

 

ø³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·եր:  Քաղաքական համակարգ հասկացությունը քաղաքական 

գիտության մեջ և քաղաքական կյանքի հետազոտման Դ. Իստոնի համակարգային 

մոտեցումը: Քաղաքական համակարգի կառուցվածքը: Քաղաքական գիտակցությունը 

և քաղաքական հարաբերությունները որպես քաղաքական համակարգի տարրեր: 

Քաղաքական գիտակցության մակարդակները՝ հատվածային, զանգվածային, 

տեսական, էմպիրիկ: Քաղաքական համակարգի գործառույթները՝ ինտեգրացիոն, 

նպատակաստեղծ, կազմակերպչական, կարգավորող, հակակարգավորող: 

Քաղաքական համակարգի կառուցվածքային բաղադրիչները՝ ինստիտուցիոնալ, 



գործառույթային, կարգավորիչ, հաղորդակցային, գաղափարական: Քաղաքական 

ինստիտուտները որպես համակարգաստեղծ կառույցներ:   Ժամանակակից 

քաղաքական համակարգերի տիպաբանության մոդելները: Ըստ քաղաքական 

մշակույթի համակարգերի տիպաբանության Գ. Ալմոնդի  հայեցակարգը / անգլո-

ամերիկյան, մայրցամաքային-եվրոպական, նախարդյունաբերական և մասնակի 

արդյունաբերական/: Տիպաբանություն ըստ քաղաքական վարչակարգի՝ 

դեմոկրատական, տոտալիտար, ավտորիտար:  Պետությունը, որպես քաղաքական 

համակարգի հենք: Պետական կառավարման ձևի և քաղաքական համակարգի 

տիպավորման կապը: Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի առաջատար 

ինստիտուտ:  Պետության ծագման մասին հիմնական քաղաքագիտական 

հայեցակարգերը: Պետության հիմնական տարրերը և հատկանիշները: Պետության 

գործառույթները: Պետությունների տարածքային կազմակերպման կառուցվածքները՝ 

ունիտար-միաձույլ, ֆեդերատիվ-դաշնություն, կոնֆեդերատիվ-համադաշնություն: 

Պետական կառավարման ձևերը՝ միապետություն և հանրապետություն, նրանց 

ենթատիպերը,:  Իրավական պետություն և նրա հիմնարար սկզբունքները: 

Իրավական պետության հատկանիշներն ու գործառույթները: ՀՀ երրորդ 

հանրապետության քաղաքական համակարգը: 

 

Քաղաքական վարչակարգ /ռեժիմ/: Քաղաքական վարչակարգ  

հասկացությունը: Քաղաքական վարչակարգերիի մասին արդի քաղաքագիտական 

տեսակետները: Քաղաքական վարչակարգերի տիպաբանության արդի մոդելները. 

նրանց դասակարգման մեթոդները:  Դեմոկրատական քաղաքական վարչակարգի 

ընդհանուր բնութագիրը: Տոտալիտար /ամբողջատիրական/  վարչակարգի 

ընդհանուր բնութագիրը:: Ավտորիտար քաղաքական վարչակարգի ընդհանուր 

բնութագիրը:  Արդի արևմտյան ժողովրդավարական /դեմոկրատական/ քաղաքական 

վարչակարգերը: Արդի ավտորիտար վարչակարգերը հետխորհրդային 

տարածությունում: Արդի տոտալիտար վարչակարգերի առանձնահատկությունները: 

Քաղաքացիական հասարակաություն: Քաղաքացիական հասարակության 

տեսական ակունքները: Քաղաքացիական հասարակության առաջացման 

պատմական նախադրյալները: Քաղաքացիական հասարակության կառուցվածքը: 

Քաղաքացիական հասարակության մասին ժամանակակից տեսակետները և նրա 



բնութագրական հատկանիշները: Քաղաքացիական հասարակության 

գործառույթները:  Քաղաքացիական հասարակության կայացման գործընթացը 

Հայաստանի հանրապետությունում: Մարդու քաղաքական իրավունքների  ու 

ազատությունների պաշտպանությունը եվրոպական կառույցների իրավական 

ընթացակարգերում: Մարդու քաղաքական իրավունքների  ու ազատությունների 

պաշտպանության ներպետական և իրավական  ընթացակարգերը:  Քաղաքացիական 

հասարակության ձևավորումն ու կայացումը ժողովրդավարական քաղաքական 

գործընթացների արդյունք: Քաղաքացիական հասարակության կայացման 

նախադրյալները ՀՀ-ում: Ժողովրդավարության և ցիվիլիկրատիայի 

փոխհարաբերությունները քաղաքական գործընթացներում: Քաղաքացիավարական 

կրթությունը որպես էթնիկ ինքության արդիականացման գործընթաց: 

Համագործակցության մշակույթը ժողովրդավարական քաղաքական գործընթացի 

հաստատման արդյունք: 

 

Քաղաքական կուսակցություններ: Քաղաքական կուսակցություն 

հասկացության սահմանումները: Քաղաքական կուսակցություն հասկացության 

սահմանման հիմնական հայեցակարգերը արդի քաղաքագիտության 

մեջ:կուսակցությունների էությունն ու  հատկանիշները: Կուսակցությունները 

քաղաքական գործընթացի սուբյեկտ և հասարակության քաղաքական ինստիտուտ: 

Քաղաքական կուսակցությունների գործառույթները: Կուսակցությունների ծագումը և 

պարտոգենեզի փուլերը: Կուսակցությունների պատմական տիպերը: 

Կուսակցությունների ինստիտուցիոնալացումը և գործունեության իրավական 

կարգավորումը: Կուսակցությունների ուսումնասիրման մեթոդոլոգիական 

դժվարությունները: Պատմական, ինստիտուցիոնալ և սոցիոլոգիական 

մոտեցումները: Կուսակցությունների ուսումնասիրման հոգեբանական, 

կենսաբանական, մարդաբանական և տնտեսական մեթոդոլոգիան: 

Կուսակցությունների ուսումնասիրման մեթոդները և հետազոտական մոդելները. 

պատմական, կառուցվածքային, ֆունկցիոնալ,  մեխանիկական, կիբեռնետիկական, 

կուսակցություն-ծառ և կուսակցություն-թատրոն: Կուսակցությունների 

ինստիտուցիոնալացման և սահմանադրականացման  ԳՖՀ-ի և ԱՄՆ-ի փորձը:  



Կուսակցությունների տիպաբանություն պատմական, գաղափարական, 

կազմակերպական, սոցիալական չափանիշներով: Կուսակցությունների տիպերն ըստ 

գործունեության մեթոդների և քաղաքական դաշտում զբաղեցրած տեղի:  

Քաղաքական ներկայացչության ինստիտուտի շրջաբերման (էվոլյուցիայի) փուլերը:  

1. Քաղաքական կուսակցությունների զարգացման փուլերը արևմտյան և ոչ 

արևմտյան հասարակություններում: 

2. Քաղաքական կուսակցությունների ձևավորման և զարգացման 

հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում: 

3. Քաղաքական մանիպուլացումը և դրա սահմանափակման ուղիները: 

 

 

Կուսակցական համակարգ հասկացությունը: Բազմակուսակցական, 

երկուսակցական և միակուսակցական համակարգերի ընդհանուր բնութագիրը, 

նրանց ենթատիպերը: Կուսակցական համակարգերի համեմատական 

վերլուծությունը: 

Պարտոգենեզի գործընթացը և բազմակուսակցության հաստատումը ՀՀ-ում. 

կուսակցությունների ինստիտուցիոնալացման գործընթացը և ընդունված օրենքները: 

Ճնշման խմբեր: Ճնշման խմբեր հասկացությունը: Սահմանումները, 

հայեցակարգային մոտեցումները: Ճնշման խմբերի գործունեության միջոցները և 

մեթոդները: Ճնշման խմբերի գործառույթները: Ճնշման խմբերի տիպաբանությունը: 

Ճնշման խմբերի և քաղաքական կուսակցությունների որպես քաղաքական 

ինստիտուտների համեմատական վերլուծությունը: Շահային խմբերի դերային  

առանձնահատկությունները քաղաքական գործընթացում: Շահային խմբերը ՀՀ 

քաղաքական գործընթացների ժողովրդավարացման գործոն:   

 

 

Քաղաքական էլիտա: Քաղաքական էլիտա/ընտրախավ/ հասկացության 

սահմանումները: Էլիտալոգիայի հիմնական տեսությունները: Քաղաքական էլիտան 

որպես քաղաքականության սուբյեկտ:  Քաղաքական էլիտայի կառուցվածքը; 

Քաղաքական էլիտայի առաջացման պատճառները, և գենեզիսը: Քաղաքական 

էլիտայի գործառույթները: Քաղաքական էլիտայի տիպաբանությունը. Քաղաքական, 



տնտեսական, ռազմական և մշակութային էլիտաներ: Հայաստանի հասարակության 

ժամանակակից քաղաքական էլիտաները:  

 

Քաղաքական լիդերություն:  Քաղաքական լիդերություն հասկացությունը և 

հիմնական տեսությունները: Քաղաքական լիդերության առաջացման 

նախադրյալները: Քաղաքական լիդերության սոցիալական գործառույթները. 

<<ախտորոշիչ-դիագնոստիկ>>, վարչա-հրամայական-դիրեկտիվ, հավաքագրման, 

կոմունիկատիվ-հաղորդակցային, ինտեգրատիվ և լեգիտիմացման գործառույթները: 

Քաղաքական լիդերության տիպաբանությունը. փոքր խմբի, հասարակական 

շարժման, ավտորիտար, դեմոկրատական լիդերները: Ատորիտար, <<դրոշակակիր>>, 

<<ծառայող>> և <<առևտրական>> լիդերների տիպերը: Լիդերության 

տիպաբանության Մ. Վեբերի մոդելը:  

 

Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր. Ընտրական գործընթացը: 

Ընտրությունների էությունն ու նշանակությունը: Դեմոկրատական ընտրությունների 

հիմնական սկզբունքները: Ընտրական համակարգեր: Մեծամասնական ընտրական 

համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: Համամասնական ընտրական համակարգի 

ընդհանուր բնութագիրը: Ընտրական համակարգերի համեմատական 

վերլուծությունը. առավելություններ և թերություններ: Ընտրական գործընթացի 

հիմնական փուլերը: Քաղաքական իմիջ հասկացությունը և նրա սահմանումները: 

Քաղաքական իմիջի կերտման նշանակությունը ընտրական գործընթացում:  

Քաղաքական իմիջի օրենքները:Ընտրական համակարգերի, քաղաքական 

վարչակարգերի և պետական կառավարման ձևերի փոխկապակցվածությունը: ՀՀ 

ընտրական համակարգի էվոլյուցիան հետխորհրդային ժամանակաշրջանում: 

Խորհրդարանական և նախագահական ընտրությունները և կուսակցությունները 

Հայաստանում: 

 

Քաղաքական կոնֆլիկտներ /հակամարտություններ/: <<Քաղաքական կոնֆլիկտ>> 

հասկացությունը, հիմնական հայեցակարգերը: Կոնֆլիկտների տեսակները, 

բնութագրման չափանիշները: Քաղաքական հակամարտությունների 

տիպաբանությունը. սոցիալական, գաղափարական, էթնիկական, էթնո-քաղաքական 



կոնֆլիկտներ: Քաղաքական հակամարտությունների ծագումն ու զարգացման 

փուլերը: Քաղաքական հակամարտությունների լուծման երեք իրական 

մեխանիզմները և հակամարտության կողմերի վրա ազդեցության միջոցները: 

Քաղաքական հակամարտությունների գործառույթները: քաղաքական կոնֆլիկտների 

կառավարման ռազմավարությունը և լուծման ձևերն ու մեթոդները: 

Քաղաքական գործընթաց: <<Քաղաքական գործընթաց>> հասկացությունը: 

քաղաքական գործընթացի տիպերը. զուգահեռ և ուղղահայաց կազմակերպված 

գործընթացներ: Քաղաքական գործընթացի գաղափարական հիմքերը 

(ազատականություն, պահպանողականություն, ազգայնականություն): Ֆորմալ և ոչ 

ֆորմալ ինստիտուտները քաղաքական գործընթացում: Քաղաքական գործընթացների 

բազմաչափությունը:Քաղաքական գործընթացի կառուցվածքը և դերակատարները: 

Քաղաքական գործընթացի վերլուծություն: Քաղաքական գործընթացի վերլուծության 

սոցիոլոգիական մոտեցում: Քաղաքական գործընթացի վերլուծության 

վիճակագրական և ժողովրդագրական վերլուծություն: Քաղաքական գործընթացը 

ավանդական, մոդեռն, պոստմոդեռն հասարակություններում: Քաղաքական 

գործընթացի ինստիտուցիոնալ, վարքաբանական, գործառույթա-կառուցվածքային 

մեթոդները: Քաղաքական գործընթացը և ռացիոնալ ընտրության տեսությունը: 

Բանակցությունը, երկխոսությունը, մենախոսությունը և պատմական հիշողությունը 

որպես քաղաքական գործընթացի կառուցվածքային  մաս: Քաղաքական 

գործընթացների դասակարգումը և մեթոդաբանությունը. Քաղաքական գործընթացը 

ավանդական, մոդեռն, պոստմոդեռն հասարակություններում: Քաղաքական 

գործընթացի ինստիտուցիոնալ, վարքաբանական, գործառույթա-կառուցվածքային 

մեթոդները: Քաղաքական գործընթացը և ռացիոնալ ընտրության տեսությունը: 

Բանակցությունը, երկխոսությունը, մենախոսությունը և պատմական հիշողությունը 

որպես քաղաքական գործընթացի կառուցվածքային  մաս: Քաղաքական գործընթացի 

հիմնական փուլերը: Քաղաքական գործընթացի կառավարումը. քաղաքական 

որոշումների ընդունման և իրականացման գործընթացը: Որոշումների ընդունման 

մեթոդները - կոմպրոմիս, կոնսենսուս և հեգեմոնիա: Քաղաքական գործընթացի 

առանձնահատկությունները հայաստանում: Ժողովրդավարացումը և քաղաքական 

արդիականացումը: Ժողովրդավարական անցումից համախմբում գործընթացների 

ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները:Ժողովրրդավարացման չորրորդ ալիքի 



արժեքաբանությունը: Ժողովրդավարական որակի ինստիտուցիոնալ 

հիմնախնդիրները: Գունավոր հեղափոխություններ. Դերակատարները և 

նպատակաբանական հիմնախնդիրները: Քաղաքական գործընթացի համակարգային 

բնույթը Քաղաքական համակարգի ստեղծման գործընթացի առանձնա-

հատկությունները և օրինաչափությունները: Լոկալ, ռեգիոնալ և գլոբալ քաղաքական 

գործընթացների փոխկապվածությունը և հարաբերական 

անկախությունը:Հասարակական և քաղաքական համակարգերի կերպափոխման 

(տրանսֆորմացիա) արժեշահային կողմնորոշիչները:Քաղաքական համակարգի 

արդիականացման առանձնահատկությունները ԿԱԵ և ՆԽՄ 

երկրներում:Քաղաքական համակարգի փոփոխությունները որպես կայուն 

զարգացման գրավական: Քաղաքական համակարգի ինստիտուտների 

փոխհարաբերությունները  քաղաքական որոշումների նախապատրաստման, 

ընդունման և իրականացման  գործընթացներում: Միֆերը և սիմվոլները 

քաղաքական գործընթացի համակագային բաղկացուցիչ: Աստիճանակարգված 

(հիերարխիկ), գծային, ցանցային և կետային գործընթացների 

առանձնահատկությունները և օրինաչափությունները: Քաղաքական գործընթացի 

սոցիալական շերտավորումը: Սոցիալական շերտավորման շարժընթացի 

ազդեցությունը քաղաքական գործընթացի վրա: Սոցիալական շերտերի 

հոգեբանական կերպարների բազմազանությունը  («հրացանավորներ», «ճոճվողներ», 

«առյուծ-աղվեսներ», «բվեր», «օտարվածներ», «ավազակներ», «նորելուկներ»): 

«Սոցիալական բևեռվածություն», «սոցիալական երկխոսություն» և «սերունդների 

համարշխություն» հասկացությունները քաղաքական գործընթացի կառուցվածքային 

մաս: Սոցիալական շերտերի մարգինալությունը քաղաքական գործընթացի 

անորոշության, անկայունության և հատվածայնության պատճառ: Միջին խավը 

որպես ժողովրդավարական քաղաքական գործընթացի կայացման գրավական: 

Գենդերային շարժան տեղն ու դերը քաղաքական գործընթացում: Ֆեմինիզմը 

ժողովրդավարական քաղաքական գործընթացի կայացման գրավական: 

 

Միջազգային քաղաքականություն: Միջազգային քաղաքականության 

քաղաքագիտական և պատմական ըմբռնումները: Միջազգային քաղաքականության 



օբյեկտը և սուբյեկտը: Միջազգային քաղաքականության հիմնական տեսությունները: 

Արդի միջազգային հարաբերությունների զարգացման հիմնական միտումները: 

Գլոբալիզացիա հասկացությունը. Գլոբալիզացիայի փուլերը Ռազմական ուժի 

կիրառման ժամանակակից միտումները: ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության 

գաղափարախոսությունը և ռազմավարությունը: ԱՄՆ հետպատերազմյան արտաքին 

քաղաքական ռազմավարության հայեցակարգերը: Չինաստանի արտաքին 

քաղաքական նպատակները:  Ռուսաստանի Դաշնության արտաքին 

քաղաքականության հիմնական դրույթները:  ´³½Ù³ÏáÕÙ Ù»Ë³ÝÇ½ÙÝ»ñÁ ºíñáå³ÛáõÙ: 

Միջազգային ահաբեկչության հիմնախնդիրը և պայքարը դրա դեմ: Միգրացիայի նոր 

դրսևորումները 21-րդ դարում: Համաշխարհային քաղաքականության էներգետիկ 

բաղկացուցիչը: Üáñ í»ñ³½·³ÛÇÝ ¹»ñ³Ï³ï³ñÝ»ñÁ, ¹ñ³Ýó ÷áË·áñÍ³ÏóáõÃÛáõÝÁ ¨ ³ßË³ñÑÇ 

ù³Õ³ù³Ï³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Ç Ýáñ³óáõÙÁ: Համաեվրոպական  գործընթացը  և մարդու 

իրավունքների խնդիրը միջազգային հարաբերություններում:    ԽՍՀՄ 

ինքնափլուզման միջազգային  հետևանքները և ԱՊՀ կազմավորումը: Դեմոկրատիայի 

ընդարձակման հայեցակարգը միջազգային հարաբերություններում.  ՄԱԿ-ի  

ճգնաժամը:   Հումանիտար ինտերվենցիաները:  <<Ռեժիմների փոխման>> 

ամերիկյան ռազմավարությունը:   Միջազգային հարաբերությունների կարգավորման 

նոր մեխանիզմները: Ուժային կենտրոնի ձևավորումը Արևմտյան Եվրոպայում:  
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