
 

 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

§Միջազգային արժութավարկային հարաբերություններ  դասընթացի 

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ մասնագիտության (ծածկագիր 
0807) առկա ուսուցման բակալավրիատի և հեռակա ուսուցման 2012-2013 

ուս.տարվա 

 

1. Միջազգային արժութավարկային հարաբերությունների ծագման պատմական 
նախադրյալները: 

2. ՄՏՀ որպես Միջազգային արժութավարկային հարաբերություններ  (ՄԱՎՀ) 
դասընթացի մեթոդաբանական հիմք: 

3. ՄԱՎՀ դասընթացի ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները: 

4. ՄԱՎՀ-ի օբյեկտները և սուբյեկտները: 

5. Միջազգային արժութավարկային հարաբերություններ դասընթացի տեղը ՄՏՀ-ի 
համակարգում: 

6. Արժութային հարաբերությունների էությունը: 

7. «Արժութային համակարգ  հասկացությունը և դրա տարրերը: 

8. Ոսկու դերը արժութային  հարաբերություններում: 

9. Եվրոպական արժութային համակարգը և դրա զարգացման փուլերը: 

10. Միջազգային արժութային շուկաներ հասկացությունը: 

11. Արժութային շուկաների մասնակիցները: 

12. Արժութային շուկաների գործառույթները: 

13. Արժութային շուկաների տեսակները: 

14. Արժութային գործառնություններ: 

15. Արժույթի առաջարկն ու պահանջարկը: 

16. Դևալվացիայի և ռևալվացիայի ազդեցությունը արժութային շուկայի վրա: 



17. Մարշալ-Լերների պայմանը: Ջեյ կորը: 

18. «Արժույթի փոխարժեք հասկացությունը և գնանշումը: 

19. Արժույթի փոխարժեքի հաշվարկման ձևերը: 

20. Անվանական և իրական արժութային փոխարժեք: 

21. Արժույթի փոխարժեքի հիբրիդային ձևերը: 

22. Արժույթի  փոխարժեքի վրա ազդող կարճաժամկետ գործոնները: 

23. Արժույթի փոխարժեքի վրա ազդող երկարաժամկետ գործոնները: 

24. Արժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը ներքին գների մակարդակի վրա: 

25. Արժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը վճարային հաշվեկշռի վրա: 

26. Արժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը պետբյուջեի վրա: 

27. Արժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը դրամական համակարգի վրա: 

28. Արժույթի փոխարժեքի ազդեցությունը տնտեսության իրական հատվածի վրա: 

29. Ընդհանուր հավասարակշռության տեսություն: 

30. Գնողունակության պարիտետի տեսություն: 

31. Տոկոսադրույքների ազդեցության տեսություն: Ֆիշերի էֆեկտ: 

32. Դրամական տեսություն: 

33. Արժութային փոխարժեքի ընդհանուր տեսություն: 

34. Արժութային փոխարժեքի հիպերռեակցիան: 

35. Վճարային հաշվեկշիռը որպես երկրի արտաքին տնտեսական կապերի 
արտացոլում: 

36. Վճարային հաշվեկշռի կազմման հիմնական սկզբունքները: 

37. Վճարային հաշվեկշռի հոդվածների դասակարգումը: 

38. Վճարային հաշվեկշռի վրա ազդող գործոնները: 

39. Վճարային հաշվեկշռի կարգավորման հիմնական մեթոդները և գործիքները: 

40. Զարգացող երկրների վճարային հաշվեկշռի կազմման առանձնահատկությունները: 

41. ՀՀ վճարային հաշվեկշիռը: 



42. Արտաքին տնտեսական գործարքների իրականացման արժութաֆին ամսական և 
վճարային պայմանները: 

43. Միջազգային հաշվարկների ձևերը: 

44. Արժութային քլիլրինգ: 

45. Արժութային քլիլրինգի ձևերը: 

46. Բազմակողմ արժութային քլիլրինգ և արժութային սահմանափակումներ: 

47. Միջազգային արժութային հարաբերությունների կարգավորումը և արժութային 
քաղաքականությունը: 

48. Արժութային հարաբերությունների շուկայական և պետական կարգավորում: 

49. Արժութային քաղաքականության ձևերը և մեթոդները: 

50. Ազգային արժույթի փոխարկելիության սահմանափակումը: 

51. Արժույթի փոխարժեքի սահմանման քաղաքականությունը: 

52. Արժութային քաղաքականության օգտագործումը մակրոտնտեսական կայունացման 
ծրագրերում: 

53. Արժութային փոխարժեք և տնտեսական քաղաքականություն: 

54. Զարգացող երկրների (այդթվում՝ՀՀ) արժութային քաղաքականությունը: 

55. Միջազգային վարկերը որպես կապիտալի շարժի ձև: 

56. Միջպետական վարկ: 

57. Միջազգային վարկավորման միջոցները: 

58. Միջազգային վարկի ձևերը, տեսակները և իրացման մեխանիզմները: 

59. Միջազգային վարկավորման սկզբունքները: 

60. Միջազգային վարկերի տոկոսադրույքների սահմանումը: 

61. Միջազգային վարկերի ֆինանսավորման աղբյուրները: 

62. Արժութային վարկ և դրա տեսակները: 

63. Միջազգային վարկեր և արտաքին պարտք: 

64. Փարիզյան և Լոնդոնյան ակումբները: 



65. Միջազգային ֆինանսական հոսքեր և համաշխարհային ֆինանսական 
կենտրոններ: 

66. Եվրոշուկան: 

67. Ֆինանսական միջոցների միջազգային տեղաբաշխումը: 

68. Ոսկու համաշխարհային շուկան և դրա դասակարգումը: 

69. Միջազգային արժութային իրացվելիությունը և դրա ցուցանիշները: 

70. Արժութային ռիսկ և դրա տեսակները: 

71. Արժութային ռիսկի գնահատումն ու կառավարումը: 

72. Արժութային  արբիտրաժ: 

73. Ժամկետային գործարքները որպես արժութային ռիսկի ապահովագրման ձև: 

74. Արժութային ռիսկի կառավարման այլ ձևեր: 

75. Միջազգային վարկային ռիսկեր և դրանց կառավարումը: 

76. Վարկային ռիսկերի բազմակողմ կարգավորման մեխանիզմները: 

77. Միջազգային կազմակերպությունների համակարգն ու կառուցվածքը: 

78. Միջազգային արժութային հիմնադրամ (ՄԱՀ): 

79. Համաշխարհային բանկի խումբը: 

80. Տարածաշրջանային ֆինասավարկային կազմակերպությունները; 

81. Համաշխարհային ֆինանսական համակարգի կարգավորման ժամանակակից  
միտումները: 

 

 


