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აბსტრაქტი 

წინამდებარე სამაგისტრო ნაშრომი “პატარა ქვეყნების საგარეო პოლიტიკა სამხრეთ 

კავკასიისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების მაგალითზე“ იკვლევს პატარა ქვეყნების 

მიერ სტრატეგიული მოკავშირეების არჩევის გადაწყვეტილებებს.  სამაგისტრო 

ნაშრომის მიზანია, წარმოაჩინოს საბჭოთა კავშირის დაშლის შემდეგ იმ ქვეყნების 

საგარეო პოლიტიკის კურსი, რომელსაც ახორციელებდა და ახორციელებს 

თითოეული მათგანი.  სამაგისტრო ნაშრომის ერთი ნაწილი, კერძოდ, სამხრეთ 

კავკასიის ქვეყნები ( საქართველო , სომხეთი, აზერბაიჯანი) კვლევას წინ უძღვის 

პოლიტიკისადასაერთაშორისოურთიერთობებისმიმართულებისასოცირებულიპროფ

ესორისგიორგი გვალიას სადისერტაციო 

ნაშრომი„როგორირჩევენპატარაქვეყნებისტრატეგიულმოკავშირეებს? 

დაბალანსებისდამიტმასნებისსტრატეგიებისამხრეთკავკასიისრეგიონში”.პატარა 

ქვეყნების საგარეო პოლიტიკასთან დაკავშირებით, ზემოხსენებულ ნაშრომში 

ასახულია აღნიშნული ქვეყნების საგარეო პოლიტიკა კონკრეტული პერიოდების და 

პრეზიდენტების მმართველობის პერიოდში, ნაშრომში  გამოყენებული მაქვს  ბატონ 

გიორგი გვალიას  სადისერტაციო ნაშრომიდან ცალკეული საკითხები, თუმცა 

აღსანიშნავია, რომ ბატონ გიორგი გვალიას სადისერტაციო ნაშრომი ასახვს 2013 

წლამდე პერიოდს, ხოლო აღნიშნულ სამაგისტრო ნაშრომი მოიცავს ასევე 2014 წლის 

პირველ პერიოდს. 

სამაგისტრო ნაშრომში განხილულია ასევე  ბალტიისპირეთის ქვეყნების(ლიტვა,  

ლატვია, ესტონეთი) საგარეო პოლიტიკა, რაც ვფქირობ საინტერესოსა და 

მნიშვნელოვანს ხდის აღნიშნულ ნაშრომს, ვინაიდან სამხრეთ კავკასიის 

ქვეყნებზე(საქართველო, აზერბაიჯანი სომხეთი) უკვე არსებობს, თითქმის 

ამომწურავი კვლევა, რომლის საფუძველზეც ხდება გარკვეული ხედვისა და 

მოსაზრებების ჩამოყალიბება, ამიტომ აღნიშნულ სამაგისტრო ნაშრომშის მიზანს 

წარმოადგენს სამხრეთ კავკასიისა და ბალტიისპირეთის ქვეყნების საგარეო 

პოლიტიკის კურსების შედარება. 
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ნაშრომში მოიცავს პოსტაბჭოთა ქვეყნების მიერ განხორციელებულ საგარეო 

კურსს,დამოუკიდებლობის მიღების შემდეგ 2013 წლამდე პერიოდსა და 2014 წლის 

პირველ პერიოდს. 
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