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ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մասնագիտության (ծածկագիր 

0807)  «Արտաքին առևտրային քաղաքականություն» և «Միջազգային 
արժութաֆինանսական հարաբերություններ» մասնագիտացումների առկա և 

հեռակա ուսուցման մագիստրատուրայի 2015-2016 ուս.տարվա ընդունելության 
(հաստատված է «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» ամբիոնի 2015 

թվականի մայիսի 12-ի թիվ 10 նիստում) 
 

1. Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների (ՄՏՀ) ձևավորման նախադրյալները 
և զարգացման վրա ազդող գործոնները: 

2. ՄՏՀ դասընթացի ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները: 
3. ՄՏՀ-ի իրացման մեխանիզմը, սկզբունքները, գործիքները և առանձնահատկու-

թյունները:  
4. Ազգային և միջազգային տնտեսական անվտանգությունը:  
5. Աշխատանքի միջազգային բաժանման էությունը, նախադրյալները և ձևերը: 
6. Աշխատանքի միջազգային բաժանման փուլերը:  
7. Արտադրության միջազգային մասնագիտացման էությունը, դրա ձևերը և 

զարգացման ուղղությունները:  
8. Արտադրության միջազգային կոոպերացման էությունը, դրա ձևերը և զարգացման 

ուղղությունները:  
9. Աշխատանքի միջազգային բաժանման արդյունավետության մակարդակը 

բնութագրող հիմնական քանակական և որակական բնութագրիչները: 
10. Աշխատանքի միջազգային բաժանման արդի տեսությունները: 
11. Համաշխարհային տնտեսության ծագման պատմական նախադրյալները և 

զարգացման փուլերը: 
12. Համաշխարհային տնտեսության կառուցվածքը: Աշխարհի երկրների տարբերակման 

(դասակարգման) հիմքում դրված հատկանիշները և ցուցանիշները:  
13. Արդյունաբերապես զարգացած երկրների տեղը ՀՏ-ում: 
14. «Մեծ ութնյակի» առաջատար դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ:  
15. Նոր ինդուստրիալ երկրների զարգացման առանձնակատկությունները: 
16. Զարգացող երկրների տեղն ու դերը ՀՏ-ում:  
17. Բաց տնտեսության կազմավորումը որպես համաշխարհային տնտեսության 

զարգացման օբյեկտիվ հիմք:  
18. Արտաքին գործոնների ազդեցության ուժեղացումը ազգային տնտեսությունների 

զարգացման վրա: 
19. Ժամանակակից գլոբալ հիմնախնդիրները: 
20. Մերկանտիլիզմը որպես արտաքին առևտրի հարցերի լուսաբանման առաջին փորձ:  
21. Միջազգային առևտրի դասական տեսությունները:  
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22. Համեմատական առավելությունների տեսության զարգացումը Հեքշեր-Օհլինի 
կողմից:  

23. Վ.Լեոնտևի պարադոքսը: Համեմատական առավելության տեսության զարգացումը 
Պ.Սամուելսոն-Ստոպլերի կողմից: 

24. Մ.Պոզների տեխնոլոգիական խզման տեսությունը: Արտադրանքի 
կենսապարբերաշրջանի տեսությունը:  

25. Մասշտաբի էֆեկտի տեսությունը:  
26. Մ. Պորտերի «մրցակցային առավելությունների» տեսությունը:  
27. Պահանջարկի տեսությունները: 
28. Միջազգային առևտուրը ՄՏՀ-ի համակարգում: Միջազգային առևտրի ծագման և 

զարգացման հիմնական նախադրյալները:  
29. Միջազգային առևտրի դինամիկան և դրա վրա ազդող գործոնները: 
30. Միջազգային առևտրում երկրների մասնակցության մակարդակը բնութագրող 

ցուցանիշները: Արտահանման և ներմուծման արժեքային բազան:  
31. Համաշխարհային շուկայի մրցունակության բարձրացման հիմնական գործոնները: 
32. Արտաքին առևտրի պետական քաղաքականության ձևերը: 
33. Մաքսատուրքը որպես արտաքին առևտրի սակագնային կարգավորման գործիք: 

Մաքսատուրքերի գործառույթները և դրանց դասակարգումը:  
34. Արտաքին առևտրի քանակական սահմանափակումները (քվոտավորում և 

լիցենզավորում): Քվոտայի տեսակները: Էմբարգո (բեռնարգելք): Արտահանման 
կամավոր սահմանափակումները: 

35. Արտաքին առևտրի կարգավորման ֆինանսական մեթոդները (սուբսիդավորում, 
վարկավորում և դեմպինգ): 

36. Առևտրի և սակագների գլխավոր համաձայնագիրը (GATT):  
37. Առևտրի համաշխարհային կազմակերպությունը (ԱՀԿ):  
38. ՀՀ արտաքին առևտրի պետական կարգավորումը: 
39. «Ծառայություն» և «ծառայությունների միջազգային առևտուր» հասկացությունները: 
40. Ծառայությունների միջազգային դասակարգումը:  
41. Միջազգային բիզնեսի հետ կապված ծառայությունները: 
42. Զբոսաշրջության դերը ՄՏՀ-ի համակարգում: Համաշխարհային զբոսաշրջային 

շուկայի զարգացման միտումներն ու առանձնահատկությունները:  
43. ՀՀ զբոսաշրջության արդի վիճակը և զարգացման հեռանկարները: 
44. Միջազգային տեղեկատվական ծառայություններ: 
45. Միջազգային գովազդային ծառայություններ:  
46. Միջազգային ֆինանսական ծառայություններ: 
47. Կապի դերը ՄՏՀ-ի համակարգում: Կապի միջազգային ծառայությունների ձևերը:  
48. Ծառայությունների միջազգային առևտրի պետական և միջազգային կարգավորումը: 
49. «Միջազգային ինժինիրինգ» հասկացությունը և ինժեներատեխնիկական 

ծառայությունները:  
50.  Խորհրդատվական, տեխնոլոգիական և շինարարական ինժինիրինգը:  
51. Արտաքին տնտեսական գործունեության ապահովագրությունը:  
52. Վերաապահովարումը որպես ապահովագրական գործարքների ֆինանսական 

կայունության ամրապնդման մեթոդ:  
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53. Միջազգային վարձակալության ձևերը. լիզինգ, հայրինգ, չարտեր:  
54. Ֆինանսական լիզինգը և դրա իրականացման մեխանիզմը:  
55. Ընթացիկ լիզինգ և դրա իրականացման մեխանիզմը: 
56. Ազատ տնտեսական գոտիների էությունը, ձևավորման նպատակները և բնորոշ 

գծերը:   
57. Ազատ տնտեսական գոտիների տեսակները:  
58. Առևտրային (ազատ մաքսային գոտիներ, բոնդային պահեստներ, ազատ 

նավահանգիստներ, առևտրա արտադրական գոտիներ) գոտիներ: 
59. Սերվիսային (օֆշորային, բանկային և ապահովագրական, զբոսաշրջության 

ծառայությունների) գոտիներ:  
60. Ազատ տնտեսական գոտիների ձևավորման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: 
61. Գնագոյացման գործոնները համաշխարհային տնտեսության մեջ:  
62. Ապրանքի միջազգային գինը և դրա ձևավորման առանձնահատկությունները:  
63. Ապանքի միջազգային գներից համաշխարհային գների շեղման վրա ազդող 

գործոնները: 
64. Առաքման բազիսային պայմանները: ԻՆՔՈԹԵՐՄՍ-2010 տերմինները: 
65. Կապիտալի արտահանման շարժառիթները:  
66. Կապիտալի միջազգայի շարժի դասական, նորդասական և արդի 

մեկնաբանությունները: 
67. Կապիտալի շարժի ձևերը:  
68. Ձեռնարկատիրական կապիտալի շարժը:  
69. Փոխատվական կապիտալի շարժը:  
70. Կապիտալի միջազգային շարժի պետական և միջազգային կարգավորումը:  
71. Կապիտալ արտահանող և ներմուծող երկրների տնտեսության վրա կապիտալի 

շարժի սոցիալ-տնտեսական հետևանքները: 
72. Միջազգային կորպորացիաների ձևերը, բնորոշ գծերը և զարգացման միտումները: 
73. ՎԱԿ-երի առաջացման պատճառները և բնորոշ գծերը: ՎԱԿ-երը որպես ՄՏՀ-ի 

գլխավոր սուբյեկտ:  
74. Ֆինանսաարդյունաբերական խմբերը համաշխարհային տնտեսության 

համակարգում:  
75. ՎԱԿ-երի զարգացման փուլերը: ՎԱԿ-երի գործունեության ընդլայնմանը նպաստող 

գործոնները: ՎԱԿ-երի գործունեության ժամանակակից առանձնահատկությունները:  
76. ՎԱԿ-երի տեխնիկական քաղաքականությունը: ՎԱԿ-երի դրական և բացասական 

կողմերը: Տրանսֆերտային (ներֆիրմային) գներ: 
77. ՎԱԿ-երի գործունեությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: 
78. Աշխատուժի միգրացիայի էությունը, պատճառները, ձևերը, մասշտաբները և 

հիմնական ուղղությունները:  
79. Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի դրական և բացասական սոցիալ-տնտեսական 

հետևանքները դոնոր և ռեցիպիենտ երկրներում:  
80. Աշխատուժի միջազգային միգրացիայի պետական, տարածաշրջանային և 

միջազգային կարգավորումը: Ռեէմիգրացիայի պետական խթանումը: 
81. ՀՀ մասնակցությունը աշխատուժի միջազգային միգրացիայի գործընթացներին:  
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82. Տեխնոլոգիական գիտելիքների միջազգային փոխանակության էությունն ու ձևերը: 
Տեխնոլոգիական առաջադիմության Ջ. Հիքսի մոդելը: 

83. Տեխնոլոգիաների փոխանցման ձևերը:  
84. Լիցենզիաների միջազգային առևտուրը և դրա առանձնահատկությունները: 

Լիցենզիոն վճարումներ: 
85. Արժութային հարաբերությունները ՄՏՀ-ի համակարգում: 
86. Ազգային և համաշխարհային արժութային համակարգերի հիմնական տարրերը:  
87. Համաշխարհային արժութային համակարգի էվոլյուցիան:  
88. Եվրոպական արժութային համակարգի ձևավորման նախադրյալներն ու զարգացման 

փուլերը: 
89. Արժութային փոխարժեքը և դրա վրա ազդող գործոնները: 
90. Արժութային շուկաների գործառնությունները: 
91. Միջազգային հաշվարկների ձևերը: 
92. Վճարային հաշվեկշռի կազմման  հիմնական սկզբունքները 
93. Վճարային հաշվեկշռի հոդվածների դասակարգումը 
94. Վճարային հաշվեկշռի վրա ազդող գործոնները 
95. Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնական մեթոդները և գործիքները 
96. Զարգացող երկրների վճարային հաշվեկշռի կազմման առանձնահատկությունները 
97. Արժութային հարաբերությունների շուկայական և պետական կարգավորում 
98. Արժութային քաղաքականության ձևերը և մեթոդները 
99. Միջազգային տնտեսական ինտեգրման էությունն ու նախադրյալները: Գլոբալ և 

տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրում:  
100. Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման փուլերը:  
101. Եվրամիությունը որպես տարածաշրջանային ինտեգրման դասական օրինակ:  
102. Եվրոպական տնտեսական համագործակցության զարգացման և ընդլայնման 

փուլերը: 
103. Հյուսիս-ամերիկյան ազատ առևտրի համաձայնագիրը (NAFTA):  
104. Ասիա-Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի երկրների համագործակցությունը 

(APEC): 
105. Հարավ-արևելյան Ասիայի երկրների տնտեսական ինտեգրումը (ASEAN):  
106. ԱՊՀ ձևավորման նպատակները և խնդիրները: Եվրասիական տնտեսական 

համագործակցությունը: 
107. Գլոբալացման ընդհանուր բնութագիրը, նախադրյալները և բնորոշ գծերը:  
108. Պետության դերը գլոբալացման գործընթացներում:  
109. Գլոբալացման առավելությունները և թերությունները: Տնտեսության գլոբալացման 

գործընթացի հակասությունները:  
110. Գլոբալացման հետ կապված ժամանակակից հիմնախնդիրները: 

 
ՄՏՀ ամբիոնի վարիչի պաշտոնակատար      Գ.Նազարյան 
12.05.2015թ. 


