ՀԱՐՑԱՇԱՐ
«Առևտրի միջազգային կոնվենցիաները և համաձայնագրերը» դասընթացի
(առկա և հեռակա ուսուցման)
1. «Կոնվենցիաները և համաձայնագրերը միջազգային առևտրում» առարկայի
ուսումնասիրման օբյեկտը և խնդիրները:
2. Առևտրի և սակագների գլխավոր համաձայնագրի (GATT-47) հիմնական
սկզբունքները:
3. Առևտրի և սակագների գլխավոր համաձայնագրի (GATT-94) հիմնական
սկզբունքները:
4. «Տոկիո ռաունդի» հիմնական առանձնահատկությունները:
5. «Ուրուգվայ ռաունդի» հիմնական առանձնահատկությունները:
6. GATT-47 շրջանակներում իրականացված հիմնական բանակցությունները:
7. ԱՀԿ հիմնադիր համաձայնագրի բովանդակությունը:
8. Բանակցությունների նոր փուլը ԱՀԿ շրջանակներում:
9. GATT-ի ազգեր առավել բաենպաստության ռեժիմը:
10. GATT-ի ազգային ռեժիմը:
11. GATT-94 կառուցվածքը:
12. Սահմանափակ թվով երկրների մասնակցությամբ բազմակողմ համաձայնագրերը:
13. Առևտրին առնչվող ներդրումային միջոցների մասին համաձայնագիր:
14. Առևտրին առնչվող ներդրումային միջոցների մասին համաձայնագրի կիրառումը ՀՀում:
15. Ծագման կանոնների մասին համաձայնագրի ընդհանուր դրույթները:
16. Ծագման կանոնների մասին համաձայնագրի վերհսկողության մեխանիզմը:
17. Ծագման կանոնների ներդաշնակեցման սկզբունքները:
18. Ապրանքի ծագումը որոշելու եղանակի ընտրությունը:
19. Ծագման կանոնների մասին համաձայնագրի կիրառումը ՀՀ-ում:
20. Գյուղատնտեսության մասին համաձայնագիրը:
21. Գյուղատնտեսության մասին համաձայնագրի կիրառումը ՀՀ-ում:
22. Սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցների կիրառության մասին
համաձայնագիրը:
23. Սանիտարական և բուսասանիտարական միջոցների կիրառության մասին
համաձայնագրի կիրառումը ՀՀ-ում:
24. Մանածագործվածքների և հագուստեղենի մասին համաձայնագիր:
25. Առևտրի տեխնիկական խոչընդոտների մասին համաձայնագիրը:
26. Առևտրի տեխնիկական խոչընդոտների մասին համաձայնագրի կիրառումը ՀՀ-ում:
27. ԱՍԳՀ-94-ի 6-րդ հոդվածի իրականացման մասին համաձայնագիրը:
28. Նախաառաքումային ստուգման մասին համաձայնագիրը:
29. Ներմուծման լիցենզավորման ընթացակարգերի մասին համաձայնագիրը:
30. Լրավճարների և փոխհատուցման միջոցների մասին համաձայնագիրը:
31. Պաշտպանական միջոցների մասին համաձայնագիր:
32. Քանակական
սահմանափակումների
ընդհանուր
վերացումը
Մարաքեշի
համաձայնագրում:
33. Հակադեմպինգային միջոցառումների մասին համաձայանգիրը:
34. Մաքսային արժեքի գնահատման կանոնների մասին GATT-94-ի Հոդված VII-ի
կիրառման համաձայնագիրը:
35. Մաքսային արժեքի գնահատման կանոնների մասին GATT-94-ի Հոդված VII-ի
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կիրառման համաձայնագրի կիրառումը ՀՀ-ում:
GATT-94-ի 24-րդ հոդվածի մեկնաբանության մասին փոխհամաձայնությունը:
GATT-94-ի Հոդված VIII-ի դրոյթները:
Մաքսային արժեքի որոշումը:
Ծառայությունների առևտրի գլխավոր համաձայնագիրը:
Համաձայնագիր ներմուծման լիցենզավորման ընթացակարգի մասին:
ՀՀ Մաքսային համակարգի կրած փոփոխությունները ԱՀԿ-ին անդամակցության
արդյունքում
Համաշխարհային մաքսային կազմակերպությունը:
Մտավոր սեփականության համաշխարհային կազմակերպությունը:
Միջազգային առևտրի պալատը:
Միջազգային առևտրային համաձայնագրերի համակարգը:
Կայունացմանն ուղղված միջազգային առևտրի համաձայնագրերը:
Վիեննայի Կոնվենցիայի դրույթները և սկզբունքները:
Հաագայի Կոնվենցիան:
Ապրանքների միջազգային առքուվաճառքի հայցային վաղեմության ժամկետների
մասին ՄԱԿ-ի կոնվենցիան:
Մաքսային ընթացակարգերի պարզեցման և ներդաշնակեցման մասին Կոնվենցիան
(Կիոտոյի Կոնվենցիա):
Միջազգային ֆինանսական լիզինգի մասին կոնվենցիան (Օտտավա 1988թ.):
Ապրանքների նկարագրման և ծածկագրման ներդաշնակ համակարգի մասին
կոնվենցիան:
Արդյունաբերական
սեփականության
պաշտպանության
մասին
Փարիզի
Կոնվենցիան (1883թ.)
Գրականության ու արվեստի ստեղծագործությունների պաշտպանության մասին
Բեռնի Կոնվենցիան (1886թ.):
ԵԱՏՄ համաձայնագիրը:

2

