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Ծանոթագրություն 

  

Խորհրդային Միության փլուզումից և երկբևեռ աշխարհակարգի 

վերացումից հետո ԱՄՆ-ը ակտիվացրեց իր քաղաքականությունը՝ 

ընդլայնելով ազդեցության սահմանները երկրագնդի տարբեր հատ-

վածներում: Հարավային Կովկասը բնականաբար դարձավ այդ քա-

ղաքականության գլխավոր ուղղություններից մեկը: Հարուստ լինելով 

վառելիքաէներգետիկ պաշարներով և ունենալով կարևոր աշխար-

հաքաղաքական դիրք՝ Հարավային Կովկասը շարունակ գտնվել է 

գերտերությունների շահախնդրությունների կիզակետում: Մրցակ-

ցությունը այս տարածաշրջանում Միացյալ Նահանգներին դրդեց 

կարգավորելու և բարելավելու հարաբերությունները Հարավային 

Կովկասի երկրների հետ: 2001թ. սկսած՝ ԱՄՆ-ը փորձում էր ավելի 

հաստատուն հիմքեր ստեղծել այդ տարածաշրջանում իր ներկայու-

թյունը գերակշիռ դարձնելու համար, որի հետևանքով ստեղծված 

լարվածությունը հանգեցրեց ռուս-վրացական հնգօրյա պատերազ-

մին: 

Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի քաղաքականության ուսումնա-

սիրությունը բնականաբար զուգորդվում է տարածաշրջանում հա-

րավկովկասյան երկրների վարած քաղաքականության հետևողա-

կան ուսումնասիրության հետ, առանձնակի ուշադրություն է նվիր-

ված այդ երկրների ներքին և արտաքին քաղաքականությանը ԱՄՆ-ի 

ազդեցության խնդրին: Առաջնահերթ կարևորություն ունեցող այս 

խնդիրները քննվում և լուսաբանվում են ԱՄՆ-ի՝ տվյալ ժամանա-

կաշրջանի 3 նախագահների վարած քաղաքականության ընդհա-

նուր պատկերի ներքո: 
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Բաժին 1 

Կազմակերպչական-մեթոդական խնդիրներ 

 

1.1. Դասընթացի նպատակը 

 

Դասընթացը լուսաբանում է Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի որ-

դեգրած քաղաքականության ռազմավարությունը. քննարկվում են 

Միացյալ Նահանգների սահմանած հարաբերությունները հարավ-

կովկասյան հանրապետությունների հետ, այդ հարաբերությունների 

տարբեր ասպեկտներն ու առանձնահատկությունները Սառը պատե-

րազմի ավարտից հետո: Անդրադարձ է կատարվում Հարավային 

Կովկասի անվտանգության խնդիրներին: Ուսումնառության ընթաց-

քում ուսանողները որոշակի հայացք կմշակեն նաև տարածա-

շրջանում Միացյալ Նահանգների իրականացրած քաղաքականու-

թյան հեռանկարային ծրագրի վերաբերյալ: 

 

1.2. Դասընթացի կրթական արդյունքները 

 

Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականության 

հիմնական ուղղությունների ուսումնասիրություն: 

ԱՄՆ-ի հարավկովկասյան քաղաքականության հետազոտու-

թյուն, տարածաշրջանի պետությունների միջև առկա տարաձայնու-

թյունների պարզաբանում: 

Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի վարած քաղաքականության վրա 

ամերիկյան լոբբիստական կազմակերպությունների ունեցած ազդե-

ցության վերլուծություն: 

Հարավկովկասյան հանրապետությունների հետ Միացյալ Նա-

հանգների ունեցած հարաբերությունների էվոլյուցիայի ուսումնասի-

րություն: 

Տարածաշրջանում ԱՄՆ-ի էներգետիկ և կոմունիկացիոն առաջ-

նայնությունների հետազոտություն: 
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1.3. Գիտելիքների ստուգման ընթացիկ ձևեր 

 

Ուսանողների գիտելիքների ստուգումը իրականացվում է երկու 

ընթացիկ քննությունների միջոցով: Առաջին ընթացիկ քննությունը 

գրավոր առաջադրանք է: Այն գնահատվում է առավելագույնը 4 

միավոր, միավորների քայլը 0,5 է: Առաջին ընթացիկ քննության հար-

ցատոմսերը ներառում են դասընթացի 1-3 թեմաները: 

Երկրորդ ընթացիկ քննությունը բանավոր հարցում է, որը նույն-

պես գնահատվում է առավելագույնը 4 միավոր: Ինչպես առաջին 

ընթացիկ քննության դեպքում, այստեղ ևս միավորների քայլը 0,5 է: 

Երկրորդ ընթացիկ քննության հարցատոմսերը ներառում են դասըն-

թացի 4-5 թեմաները: 

Եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է առավելագույնը 10 

միավոր: Այն անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում 

է 3 տեսական հարց, որոնցից առաջին երկու հարցերը գնահատվում 

են 3-ական միավոր, իսկ վերջին՝ երրորդ հարցը՝ 4 միավոր: Միավոր-

ների քայլը 0,5 է: 
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Բաժին 2 

Դասընթացի թեմաները և համառոտ բովանդակությունը 

 

2.1. Դասընթացի կազմակերպական-մեթոդական տվյալները 

 

Աշխատանքի տեսակը Ժամաքանակը 

Լսարանային աշխատանք 32 

Դասախոսություն 22 

Թեմայի քննարկում 10 

 

2.2. Դասընթացի թեմատիկ պլանը 
 

Թեմաների անվանումը 
դասախոսու-

թյուն 

թեմայի 

քննարկում 

ժամերն 

ըստ 

թեմաների 

Թեմա 1 

ԱՄՆ-ի ռազմավարության 
առանձնահատկությունները 
հարավկովկասյան 
տարածաշրջանում Սառը 
պատերազմից հետո 

4 ժամ 2 ժամ 6 ժամ 

Թեմա 2 

ԱՄՆ-ի քաղաքակա-
նությունը ՀՀ-ի նկատմամբ: 
Քաղաքական-դիվանագի-
տական հարաբերություն-
ների էվոլյուցիան, 
առևտրատնտեսական 
(ռազմական) հարա-
բերությունների դինամիկան 

4 ժամ 2 ժամ 6 ժամ 
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Թեմա 3 

ԱՄՆ-ի հարաբերություն-
ները Վրաստանի և 
Ադրբեջանի հետ 

4 ժամ 2 ժամ 6 ժամ 

Թեմա 4 

ԱՄՆ-ի էներգետիկ և 
կոմունիկացիոն առաջնայ-
նությունները Հարավային 
Կովկասում 

4 ժամ 2 ժամ 6 ժամ 

Թեմա 5 

Լոբբիստական կազմա-
կերպությունների ազդեցու-
թյունը Հարավային Կով-
կասում ԱՄՆ-ի կողմից 
իրականացվող քաղաքա-
կանության վրա 

6 ժամ 2 ժամ 8 ժամ 

Ընդհանուր 22 ժամ 10 ժամ 32 ժամ 
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2.3. Դասընթացի բովանդակությունը 

 

Թեմա 1. ԱՄՆ-ի ռազմավարության առանձնահատկությունները 

հարավկովկասյան տարածաշրջանում Սառը 

պատերազմից հետո: 

Շրջադարձ ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության մեջ Սառը 

պատերազմից հետո: ԱՄՆ-ի ռազմավարությունը երկբևեռ աշխար-

հակարգի փլուզումից հետո: Բ. Քլինթոնի դոկտրինը և դրա ազդեցու-

թյունը ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության վրա: Հանրապետա-

կանների իշխանության գալը: Ջ. Բուշի դոկտրինը, «Չարիքի ա-

ռանցքի» ստեղծումը և դրա դեմ պայքարը իբրև ԱՄՆ-ի արտաքին 

քաղաքականության գլխավոր նպատակ: «Վարդերի հեղափոխու-

թյունը» Վրաստանում: Վրաց-օսական պատերազմը և ԱՄՆ-ը: Բ. 

Օբամայի իշխանության գալը, նրա տեսակետը ԱՄՆ-ի արտաքին 

քաղաքականության վերաբերյալ: ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը տա-

րածաշրջանի մյուս երկրների՝ ՌԴ-ի, Իրանի Իսլամական Հանրա-

պետության և Թուրքիայի նկատմամբ: Հայաստանը այդ քաղաքա-

կանության համատեքստում: 

 

Թեման ամփոփող հարցեր 

1. ԱՄՆ-ի ռազմավարությունը երկբևեռ աշխարհակարգի փլու-

զումից հետո: 

2. Բուշի դոկտրինը, «Չարիքի առանցքի» ստեղծումը և դրա դեմ 

պայքարը՝ իբրև ԱՄՆ-ի արտաքին քաղաքականության գըլ-

խավոր նպատակ: 

3. Բ. Օբամայի իշխանության գալը, նրա տեսակետը ԱՄՆ-ի 

արտաքին քաղաքականության վերաբերյալ: 

4. ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը տարածաշրջանի մյուս երկըր-

ների՝ ՌԴ-ի, Իրանի Իսլամական Հանրապետության, Թուր-

քիայի նկատմամբ՝ և Հայաստանը: 
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Գրականություն 
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Metropolitan Books, 2010.  

10. Bzezinski Z. Second Chance. Three Presidents and the Crisis of American 

Superpower. N.Y.: Basic Books, 2007 

11. Handington S. P. The Lonely Superpower // Foreign Affairs. March/April 

1999, Vol. 78. No. 2 P. 35-49 
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Թեմա 2. ԱՄՆ-ի քաղաքականությունը ՀՀ-ի նկատմամբ: 

Քաղաքական-դիվանագիտական հարաբերությունների 

էվոլյուցիան, առևտրատնտեսական (ռազմական) 

հարաբերությունների դինամիկան: 

Հայ-ամերիկյան քաղաքական հարաբերությունների հաստատու-

մը: Միացյալ Նահանգների և ՀՀ-ի միջև դիվանագիտական հարաբե-

րությունների հաստատումը: Հայաստանը ԱՄՆ-ի կողմից Հարավա-

յին Կովկասում իրականացվող տնտեսական ծրագրերում: Հայ-ամե-

րիկյան ռազմական համագործակցության հաստատումը և Հայաս-

տանի մասնակցությունը խաղաղապահ ծրագրերին: Որպես Մինսկի 

խմբի համանախագահ՝ ԱՄՆ-ի դերակատարությունը ԼՂ հակամար-

տության կարգավորման գործընթացում: 

 

Թեման ամփոփող հարցեր 

1. Միացյալ Նահանգների և ՀՀ-ի միջև դիվանագիտական հարա-

բերությունների հաստատումը: 

2. Հայաստանը ԱՄՆ-ի կողմից Հարավային Կովկասում իրակա-

նացվող տնտեսական ծրագրերում: 

3. Հայ-ամերիկյան ռազմական համագործակցության հաստա-

տումը և Հայաստանի մասնակցությունը խաղաղապահ ծրագ-

րերին: 

Գրականություն 

 
1. Մելիքյան Ս., Հայաստանի Հանրապետություն-Ամերիկայի Միացյալ 

Նահանգներ հարաբերությունները 1991-2000 թթ., Եր., 2010 թ. 

2. Հայ համայնքն ԱՄՆ-ում, Եր., «Նորավանք» ԳԿՀ, 2010 թ. 

3. Հայ Սփյուռք հանրագիտարան, «Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներ, 

Հայ դատի հանձնախումբ», Երևան, 2003 թ. 

4.  . ., «  »  , , , , ., 

2012 . 
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Ինտերնետային նյութեր 

1. www.mfa.am ՀՀ արտգործնախարարության պաշտոնական կայք էջ 

2. Մինասյան Սերգեյ, ՀՀ և ԱՄՆ փոխհարաբերությունների դինամիկան և 

միտումները. հայեցակարգային վերլուծություն, http:// 

www.noravank.am/arm/ articles/detail.php?ELEMENT_ID=5974 

3. Armenian Assembly of America 

http://www.opensecrets.org/lobby/clientsum.php? 

year=2009&lname=Armenian+Assembly+of+America&id 

4. Foreign & Defense Policy http:// www. opensecrets. 

org/lobby/indusclient.php? year=2009&lname=Q04&id 

5. Statement on Signing the Freedom Support Act, October 24, 1992, 

http://www.presidency.ucsb.edu/ws/?pid=21658 

6. Freedom Support Act (Enrolled as Agreed to or Passed by Both House and 

Senate), Titel IX—Other Provisions, http://thomas.loc.gov/cgi-

bin/query/D?c102:5:./temp/~c102YegHO1 

7. Foreign Opetarions, Export Financing, And Related Programs Apropriations 

Act, 2002, Public Law 107-115, 107th Congress, 

http://frwebgate.access.gpo.gov/cgi-

bin/getdoc.cgi?dbname=107_cong_public_laws&docid=f:publ 115.107 

8. Humanitarian Aid Corridor Act. HR 942 IH, 104th Congress, 1st Session, 

The House of Representatives, February 14, 1995 http://thomas.loc.gov/cgi-

bin/query/z?c104:H.R.942 

9. The Armenian-American Political Action Committee 

http://www.armenpac.org/ 

10. Text of H. Res. 252: Affirmation of the United States Record on the 

Armenian Genocide Resolution, 111th Congress, 1st Session, H. RES. 252, 

http:// www. govtrack.us /congress/ billtext.xpd?bill=hr111-252 
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Թեմա 3. ԱՄՆ-ի հարաբերությունները Վրաստանի և Ադրբեջանի 

հետ 

Վրաց-ամերիկյան հարաբերությունների հաստատումը: Վրաս-

տանի անկախության ճանաչումը Միացյալ Նահանգների կողմից: 

Վրաստանի և ԱՄՆ-ի ռազմական համագործակցությունը: Ադրբե-

ջանի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերությունների հաստա-

տումը, Ադրբեջանի անկախության ճանաչումը ԱՄՆ-ի կողմից: 

Ադրբեջանի և ԱՄՆ-ի համագործակցությունը ռազմական և տնտե-

սական ոլորտներում: Ամերիկյան մասնավոր նավթային ընկերու-

թյունների մասնակցությունը ադրբեջանական էներգետիկ ծրագ-

րերին: ՎՈՒԱՄ-ի ստեղծումը որպես հակակշիռ ԱՊՀ-ում ՌԴ-ի 

ունեցած ազդեցության: 

 

Թեման ամփոփող հարցեր 

1. Վրաց-ամերիկյան հարաբերությունների հաստատումը: Վրաս-

տանի անկախության ճանաչումը Միացյալ Նահանգների 

կողմից: 

2. Վրաստանի և ԱՄՆ-ի ռազմական համագործակցությունը: 

3. Ադրբեջանի և Միացյալ Նահանգների միջև հարաբերություն-

ների հաստատումը, Ադրբեջանի անկախության ճանաչումը 

ԱՄՆ-ի կողմից: 

4. Ամերիկյան մասնավոր նավթային ընկերությունների մաս-

նակցությունը ադրբեջանական էներգետիկ ծրագրերին: 

5. ՎՈՒԱՄ-ի ստեղծումը որպես հակակշիռ ԱՊՀ-ում ՌԴ-ի 

ունեցած ազդեցության: 

 



 15

Գրականություն 
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1  .,       

  -   // http://www.ia-

centr.ru/archive.20/11/2007. 

2         

 // http://www.rian.ru/politics.20/10/2005. 

3 ,       

   –  // http://ru.trend.az/news/politi.18/03/2011. 

4  - .    : " "  " " // 

Newcaucasus // http://www.newcaucasus.com/index. php? 

newsid=2208.30.05.2009. 

5       ,   

 (       

,   ) // 

http://atc.az/index.php?newsid=157. 



 17

6 ё  .,      //    

. - 2007. - № 8. - . 158-159. 

7 -      

 // http://www.civil. ge/rus/article. php? 

id=20455.24.02.2010. 

8      " " // http: // 

osradio.ru / analitika/37755-analitika.html.12.07.2011 

<http://osradio.ru/analitika/37755-analitika.html. 12.07.2011>. 

9 . :    $1   // 

http://www.eer.ru/content/view/17369/ 04.09.2008. 

10 -  . .,   " "  // 

<http://librioom.net/na-poroge-oranzhevoj-revolyucii/.05.09.2010>. 

11.  .,      

 // http://www.politcom.ru/11441.html. 

12.        -

   - ,  / . Trend .  // 

http://www.trend. az/regions/scaucasus/georgia/1916941.html.11.08.2011. 

13.          

 290  . // http://news.mail.ru/economics/1367228/. 

14.   - :    // http:// 

www.inoforum.ru / inostrannaya_pressa/sammit 10.09.2010>. 

15.        $53,3 . // 

http://top. rbc.ru/ economics/21.05.2009 

<http://top.rbc.ru/economics/21.05.2009>. 
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Թեմա 4. ԱՄՆ-ի էներգետիկ և կոմունիկացիոն 

առաջնայնությունները Հարավային Կովկասում 

«Նաբուկո» ծրագրի սկզբնավորումը: ԱՄՆ-ի մասնակցությունը 

նշված ծրագրին: Ենթակառուցվածքների միջոցով Կասպյան տարա-

ծաշրջանում ազդեցությունը ամրապնդելու ԱՄՆ-ի փորձերը: Բաքու-

Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղային նախագծի հիմնադրումը: ԱՄՆ-ի 

նավթային մասնավոր ընկերությունների մասնակցությունը նշված 

ծրագրին: Բաքու-Թբիլիսի-Էրզրում գազատարը: Նավթամուղային և 

գազամուղային ծրագրերը որպես միջոց տարածաշրջանում Ռու-

սաստանի ազդեցության նվազման համար: Իսրայելի մասնակցու-

թյունը նշված ծրագրերին: 

 

Թեման ամփոփող հարցեր 

1. «Նաբուկո» ծրագրի սկզբնավորումը: ԱՄՆ-ի մասնակցու-

թյունը նշված ծրագրին: 

2. Բաքու-Թբիլիսի-Ջեյհան նավթամուղային նախագծի հիմ-

նադրումը: ԱՄՆ-ի նավթային մասնավոր ընկերությունների 

մասնակցությունը նշված ծրագրին: 

3. Նավթամուղային և գազամուղային ծրագրերը որպես միջոց 

տարածաշրջանում ռուսաստանի ազդեցության նվազման 

համար: Իսրայելի մասնակցությունը նշված ծրագրերին: 

 

Գրականություն 

 

1.      Nabucco   , 

    // http://www.newsru.com/world/05/09/2008. 

2.  И. .,  . .,     

 - -  //   . 

  . 2006. № 1. . 90-95. 

3.  .,  .,   -  -

     //     

 . 2010. № 2. . 27-34. 
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4.  . .,      -

   -  -  //   -

  . 2009. № 8. . 102-109. 

5.  . .,     // -

  . 2010. .1. .157-162. 

6.  И. .,  " ":   //  

   . 2010. № 4. . 71-75. 

7.  .,    // http://1news.az/politics/14/03/2011 

8.    , 

http://www.vestikavkaza.ru/news/Davutoglu-priedet-v-Azerbaydzhan.html 

9.   - -    , 

http:// www. newsgeorgia.ru/economy/20120424/214935913.html 
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Թեմա 5. Լոբբիստական կազմակերպությունների ազդեցությունը 

Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի կողմից իրականացվող 

քաղաքականության վրա 

Հայկական լոբբիստական կազմակերպությունները ԱՄՆ-ում: 

Դրանց ստեղծման պատմությունը: Հայկական լոբբիստական կազ-

մակերպությունների գործունեությունը ԼՂ հիմնախնդրի հայա-

նպաստ կարգավորման, Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանու-

թյան ճանաչման և Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի կողմից հայա-

նպաստ քաղաքականության իրականացման ուղղությամբ: Վրացա-

կան լոբբիի գործունեությունը 2008թ. պատերազմից հետո ամերիկ-

յան օգնության ծավալների ավելացման ուղղությամբ: Ադրբեջանա-

կան (թուրքական) լոբբիի ստեղծումը և գործունեությունը: 

 

Թեման ամփոփող հարցեր 

1. ԱՄՆ-ում հայկական լոբբիստական կազմակերպություն-

ները: Դրանց ստեղծման պատմությունը: 

2. Հայկական լոբբիստական կազմակերպությունների գործու-

նեությունը ԼՂ հիմնախնդրի հայանպաստ կարգավորման, 

Թուրքիայի կողմից Հայոց ցեղասպանության ճանաչման և 

Հարավային Կովկասում ԱՄՆ-ի կողմից հայանպաստ քա-

ղաքականության իրականացման ուղղությամբ: 

3. Վրացական լոբբիի գործունեությունը 2008 թ. պատերազմից 

հետո ամերիկյան օգնության ծավալների ավելացման ուղ-

ղությամբ: 

4. Ադրբեջանական (թուրքական) լոբբիի ստեղծումը և գործու-

նեությունը: 
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http://athanatoi.livejournal.com/ 61044.html?thread=537972 
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ssha.html. 
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8.  , Foreign Policy,     
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10.  Armenian Assembly of America 
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11. Foreign & Defense Policy http:// www. opensecrets. 
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Armenian Genocide Resolution, 111th Congress,1st Session, H. RES. 252, 

http:// www. govtrack. us / congress /billtext.xpd?bill=hr111-252 
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