
 
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 «Միջազգային վարկային շուկաներ» դասընթացի (առկա և հեռակա ուսուցման) 
 

1. Դասընթացի ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները 
2. Դասընթացի ուսումանսիրության օբյեկտները և սուբյեկտները 
3. Դասընթացի դերը միջազգային տնտեսական հարաբերություններ 

մասնագիտության ուսուցման համակարգում 
4. Փոխատվական կապիտալի համաշխարհային շուկան և նրա կառուցվածքը 
5. Միջազգային վարկային շուկան որպես փոխատվական կապիտալի 

համաշխարհային շուկայի առանձին օղակ 
6. Միջազգային  վարկային  հարաբերությունների  համակարգը 
7. Միջազգային ֆինանսավարկային մեխանիզմի ձևավորման սկզբունքները 
8. Միջազգային վարկային շուկայի էությունը և կառուցվածքը 
9. Միջազգային վարկային շուկայի ժամանակակից միտումները 
10. Միջազգային վարկի էությունը 
11. Միջազգային վարկային շուկայի գործառույթները 
12. Միջազգային վարկերի ձևերն ու տեսակները 
13. Միջպետական վարկերը որպես միջազգային վարկի կարևոր ձև 
14. Միջազգային վարկի սկզբունքները 
15. Վարկերի տոկոսադրույքների ձևավորման մեխանիզմները միջազգային 

շուկայում 
16. Միջազգային վարկային միջոցների հիմնական աղբյուրները 
17. Միջազգային վարկային միջոցների շարժի հիմնական ուղղությունները 
18. Վարկային միջոցների միջազգային շարժի շարժառիթները 
19. Եվրոշուկան որպես փոխատվական կապիտալի համաշխարհային շուկայի 

օղակ 
20. Եվրոշուկայում իրականացվող հիմնական գործառնությունները 
21. Սինդիկացված վարկեր 
22. Սինդիկացված վարկերի տրամադրման առանձնահատկությունները 
23. Միջազգային վարկային շուկայի ազդեցությունը համաշխարհային 

տնտեսության վրա 
24. Զարգացած երկրները միջազգային վարկային շուկայում  
25. Զարգացող երկրները միջազգային վարկային շուկայում 
26. Միջազգային վարկերի օգտագործման արդյունավետությունը զարգացող 

երկրներում 
27. Միջազգային վարկերի ազդեցությունը վարկատու և վարկառու երկրների վրա 
28. Միջազգային վարկերի կարգավորման միջպետական ձևերը 
29. Արժույթի միջազգային հիմնադրամը որպես համաշխարհային խոշոր 

վարկատու 
30. Արժույթի միջազգային հիմնադրամի գործունեությունը և կարգավորիչ դերը 

միջազգային վարկային շուկայում 
31. Համաշխարհային բանկի խումբը միջազգային վարկային 

հարաբերություններում 
32. Տարածաշրջանային ֆինանսավարկային կազմկաերպությունների դերը 

միջազգային վարկային շուկայում 
33. Արտաքին պարտքի էությունը 
34. Արտաքին պարտքի կառավարումը 
35. Արտաքին պարտքի հաշվարկման և գնահատման ցուցանիշները 



36. Արտաքին պարտքի հիմնախնդրի լուծման ուղիները 
37. Լոնդոնյան և Ֆարիզյան ակումբներ 
38. Վարկային ռիսկ հասկացությունը 
39. Վարկային ռիսկի տեսակները 
40. Վարկային ռիսկի կառավարման մեթոդներն ու գործիքները 
41. ՀՀ մասնակցությունը միջազգային վարկային շուկային 
42. ՀՀ վարկային շուկայի զարգացման առանձնահատկությունները 
43.  ՀՀ-ի կողմից ներգրավված վարկերի հիմնական աղբյուրները 
44. Արժույթի միջազգային հիմնադրամի կողմից իրականացվող վարկային 

ծրագրերը ՀՀ-ում 
45. Համաշխարհային բանկի խմբի կողմից իրականացվող վարկային ծրագրերը 

ՀՀ-ում 
46.  ՀՀ առևտրային բանկերը և նրանց գործունեությունը ՀՀ վարկային շուկայում 
47. ՀՀ արտաքին պարտքը և դրա կառավարումը  

 


