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ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

2016/ 2017 ուսումնական  տարի   

«Քաղաքական  գլոբալացում» առարկայի    

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

1. Քաղաքական գլոբալացումը քաղաքական գիտության կառուցվածքում 

2. Քաղաքական գլոբալացման արժեքային համակարգը: Կոնվերգենցիայի 

(զուգամիտման) տեսություն 

3. Գլոբալ աշխարհի  մասին գիտության ծագման պատմությունը  

4. Քաղաքական գլոբալացում առարկայի հիմնական մեթոդը և հասկացությունները 

5. Հռոմեական ակումբի գործունեության հիմնական ուղղությունները 

6. Գլոբալ հեղափոխությունը  ավանադական հասարակություններում 

7. Գլոբալ հեղափոխությունը արդյունաբերական հասարակություններում 

8. Գլոբալ հեղափոխությունը հետարդյունաբերական հասարակություններում 

9. Գլոբալ քաղաքական գործընթացների ուսումնասիրման մեթոդաբանությունը 

10. Քաղաքակրթական հարացույցը (պարադիգմա) ժամանակակից գլոբալիստիկայում 

11. Քաղաքակրթությունը որպես գլոբալ քաղաքական վերլուծության կատեգորիա 

12. Ժամանակակից քաղաքակրթությունների վերլուծության տեսական մոդելները 

(համակարգային, կառուցվածքագործառութային, նեոֆրոյդիստական) 

13. Քաղաքական տեքստագիտություն (հերմենևտիկա) որպես գլոբալիստիկայի 

կառուցվածքային մաս 

14. Քաղաքակրթության ուսումնասիրության դասակարգային մոտեցումը (Կ.Մարքս, Ֆ. 

Էնգելս) որպես քաղաքական գլոբալիստիկայի ձև 

15. Պատմամշակութային մոտեցումը և դրա դերը քաղաքական գլոբալացման 

զարգացման գործընթացում (Ա.Թոյնբի) 

16. Գլոբալ փոխազդեցությունների ռազմավարությունը (բախում և երկխոսություն) 

17. «Մարտահրավեր-պատասխան» հայեցակարգը քաղաքական գլոբալիստիկայում 



18. Գլոբալ աշխարհի կայացումը որպես արդիականացման մարտահրավերի 

պատասխան(թուրքական, հնդկական օրինակների համեմատություն) 

19. Համաշխարհային քաղաքակրթությունների համեմատական վերլուծություն (Արևելք-

Արևմուտք) 

20. Հնդկա-բուդդիստական քաղաքակրթությունը քաղաքական գլոբալացման 

ենթատեքստում 

21. Կոնֆուցիա-բուդդիստական քաղաքակրթությունը քաղաքական գլոբալացման 

ենթատեքստում 

22. Իսլամական քաղաքակրթությունը քաղաքական գլոբալացման ենթատեքստում 

23. Արևմտյան քաղաքակրթությունը քաղաքական գլոբալացման ենթատեքստում  

24. Ուղղափառ-սլավոնական քաղաքակրթությունը քաղաքական գլոբալացման 

ենթատեքստում 

25. Քաղաքական համագործակցության սոցիոմշակութային խոչընդոտները 

26. Քաղաքական երկխոսության սոցիոմշակութային և էթնոմշակությաին  

տարածությունների փոխհարաբերությունը 

27. Քաղաքական գործընկերը որպես քաղաքակրթության ներկայացուցիչ 

28. Գլոբալացման գործընթացը որպես նույնականացման մարտահրավեր  

29. Քաղաքական երկխոսության արվեստը որպես մեկնաբանման արվեստ 

30. Երկխոսությունը գլոբալ աշխարհում բազմաչափ համագործակցության միջոց 

31. Քաղաքական ժամանակը գլոբալ աշխարհում 

32. «Քաղաքական ժամանակ» հասկացությունը 

33. Քաղաքական ժամանակի սանդղակի փնտրտուքները 

34. «Քաղաքական ժամանակ», «մշակութային ժամանակ»,  «սոցիալական ժամանակ» 

հասկացությունները քաղաքական գլոբալիստիկայում  

35. Մոդեռն ժամանակի սահմանները գլոբալ աշխարհի համատեքստում 

36. Պոստմոդեռնի ժամանակը և ապագայի արժեքային ուղենիշները 

37. Գլոբալ աշխարհի քաղաքական տարածությունը (ինքնորոշվածություն, 

կախյալություն, մեկուսացվածություն) 



38. Քաղաքական տարածության իկոնոգրաֆիա՝ «Ցամաք» և «Ջուր» 

39. Քաղաքական տարածության հայեցակարգը և սոցիոմշակութային 

նույնականությունը 

40. Ծովային քաղաքակրթության փակուղիները և այլընտրանքային ուղենիշները 

41. Քաղաքակրթությանը սպառնացող վտանգը մայրցամաքում: Գլոբալ մեգապոլիսներ և 

էկոլոգիական ճգնաժամեր 

42. Գլոբալ զարգացման այլընտրանքային տարբերակները 

43. Աղետների տեսությունը որպես պրոգրեսիզմի այլընտրանքային տարբերակ 

44. Զարգացման դասական հայեցակարգը և դրա ժամանակակից այլընտրանքները 

45. Պոստմոդերնիզմը, կոնսերվատիզմը, մորֆոգենեզը որպես ժամանակակից 

արևմտյան պրոգրեսիվիստական այլընտրանքի սկզբունք 

46. Գլոբալ աշխարհ՝ պրոգրեսի և ռեգրեսի աստիճանները 

47. Էլիտաների և զանգվածների նոր բախումը՝ էլիտաները գլոբալացվում են, 

զանգվածները՝ մարգինալացվում 

48. «Ոսկե միլիարդի» հայեցակարգը քաղաքական գլոբալացման գործընթացում 

49. Գլոբալիզացման տնտեսակենտրոն պարադիգման՝ իմպերիալիզմի, կախվածության, 

համաշխարհային համակարգի տեսություններ 

50. Գլոբալացում և արևմտականացում՝ «մշակութային իմպերիալիզմի» փակուղիները 

51. Հակագլոբալիզացիոն հայեցակարգեր 

52. Համաշխարհային հանրության գլոբալ զարգացման հինգ մոդելները 

53. Գլոբալիզացիոն կայունացնող ռազմավարություններ՝ աշխարհաքաղաքական, բնա-

պահպանական, սոցիոմշակութային, էթնոմշակութային 

54. Քաղաքական կոնսենսուսը մշակույթների գլոբալ երկխոսությունում 

55. Ռացիոնալ թագավորության «փայլն ու սնանկությունը»՝ գլոբալ աշխարհի 

բախումների լուծման վերլուծական մեթոդների հնարավորություններն ու 

սահմանները 

56. Քաղաքական երկխոսության մարդասիրական արվեստը որպես գլոբալ բախումների 

այլընտրանք 



57. Համագործակցության փիլիսոփայությունը գլոբալ աշխարհում 

58. Գլոբալ բարոյականության նոր մարդասիրական սկզբունքների մշակումը 

59. Ս. Հանթինգտոնի «Քաղաքակրթությունների բախում» հայեցակարգը 

60. Ֆ.Ֆուկույամայի «Պատմության վերջը» հայեցակարգը 

61. Միաբևեռ, երկբևեռ և բազմաբևեռ աշխարհների ֆուտուրոլոգիական հիմքերը 

62. Գլոբալ աշխարհի զարգացման մոդելները ըստ Զ.Բժեզինսկու «Մեծ շախմատի 

դաշտը» գրքի 

63. Տեղեկատվական պատերազմների պայքարը քաղաքական տարածության համար 

64. Տեղեկատվական պատերազմների պայքարը քաղաքական ժամանակի  համար 

65. Աններդաշնակ տեղեկատվությունը որպես գլոբալ մարտահրավերի տարատեսակ 

66. Տեռորիզմը որպես գլոբալ մարտահրավեր 

67. Քաղաքական տեռորիզմի արժեքային համակարգը 

68. Տեռորիզմը քաղաքակրթությունների երկխոսության ենթատեքսռում 

69. Տեռորիզմը քաղաքակրթությունների բախման բաղկացուցիչ 

70. ՄԱԿ-ը որպես ժողովրդավարական արժեքների հաստատման գլոբալ ինստիտուտ: 

ՄԱԿ-ի գործառույթները 

71. Գլոբալ հասարակական կազմակերպությունների պայքարը  գլոբալ 

մարտահրավերների դեմ:  

72. Գլոբալ գովազդը  որպես քաղաքական տարածության գրավման միջոց: Քաղաքական 

կոնսենսուսը մշակույթների գլոբալ երկխոսությունում 

73. Ազգային անվտանգությունը քաղաքական գլոբալացման կառուցվածքում: ՀՀ 

ազգային անվտանգության ռազմավարությունը 

74. Մարդկության կայուն զարգացումը քաղաքական գլոբալացման համատեքստում  

75. Մարդու իրավունքների արժեքային համակարգը որպես գլոբալ քաղաքակրթության 

ձևավորման երաշխիք  

 

     Քաղաքական կառավարման և  
քաղաքական վելուծության ամբիոնի վարիչ`     Մ. Մարգարյան 
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