
 
ՀԱՐՑԱՇԱՐ 

 «Արտաքին տնտեսական գործարքների կազմակերպում»  դասընթացի  
(առկա և հեռակա ուսուցման) 

 
1. Դասընթացի առարկան և խնդիրները 
2. Արտաքին տնտեսական գործարքների էությունն ու դասակարգումը 
3. «Արտաքին տնտեսական գործարքներ» և «արտաքին տնտեսական 

գործառնություններ» հասկացությունները: 
4. Արտաքին տնտեսական գործարքների հիմնական ձևերը և դրանց 

դասակարգումը 
5. ԱՏԳ ապահովման տեսակները և դրանց բնութագրերը 
6. Արտաքին տնտեսական գործարքների ՄԱԿ-ի միասնականացված 

փաստաթղթերը 
7. ՄԱԿ-ի Եվրոպական տնտեսական հանձնաժողովի արտաքին տնտեսական 

գործարքների իրականացման սխեման 
8. Արտաքին տնտեսական գործարքների հիմնական  փուլերը, դրանց 

բովանդակությունը և կազմակերպումը 
9. Արտահանման գործարքների նախապստրաստման ընթացակարգերը 
10. Արտահանման գործարքների օգտագործման տեխնիկան 
11. Ներմուծման գործարքների նախապստրաստման ընթացակարգերը 
12. Ներմուծման գործարքների օգտագործման տեխնիկան 
13. Արտաքին տնտեսական կոնտրակտների նախապատրաստման փուլը և դրա 

բովանդակությունը 
14. Արտաքին տնտեսական կոնտրակտրի հետազոտության փուլը և դրա 

փաստաթղթային ձևակերպումը 
15. Արտաքին տնտեսական գործարքների առևտրային փաստաթղթերը 
16. Արտաքին տնտեսական գործարքների ապահովագրական փաստաթղթերը 
17. Արտաքին տնտեսական գործարքների վճարահաշվարկային փաստաթղթերը 
18. Արտաքին տնտեսական գործարքների տրանսպորտային փաստաթղթերը 
19. Արտաքին տնտեսական գործարքների մաքսային փաստաթղթերը 
20. Արտահանման գործարքների իրականացումը ուղղակի կապեր ունեցող 

գործընկերների միջև 
21. Ներմուծման գործարքների իրականացումը ուղղակի կապեր ունեցող 

գործընկերների միջև 
22. Առևտրամիջնորդական գործառնությունների առանձնահատկությունները 
23. Միջազգային կոմիսիոն գործառնությունների կազմակերպման  

առանձնահատկությունները 
24. Միջազգային գործակալական պայմանագրերի էությունը 
25. Տրանսպորտաէքսպեդիտորական գործառնությունները որպես 

առևտրամիջնորդական գործառնություններ 
26. Արտահանման գործարքների իրականացումը ուղղակի կապեր ունեցող 

գործընկերների միջև 
27. Միջազգային աճուրդներում արտաքին տնտեսական գործարքների 

կազմակերպման առանձնահատկությունները 



28. Միջազգային բորսաներում արտաքին տնտեսական գործարքների 
կազմակերպման առանձնահատկությունները 

29. Միջազգային տոնավաճառներում և ցուցահանդեսներում արտաքին 
տնտեսական գործարքների կազմակերպման առանձնահատկությունները 

30. Զանգվածային պահանջարկ ունեցող ապրանքների համաշխարհային շուկայի 
առանձնահատկությունները 

31. Զանգվածային պահանջարկ ունեցող ապրանքների համաշխարհային շուկայի 
գործարքների նախընտրելի ձևերը 

32. Զանգվածային պահանջարկ ունեցող ապրանքների միջազգային 
առքուվաճառքի պայմանագրերի  առանձնահատկությունները 

33. Հումքային և արդյունաբերական ապրանքների միջազգային առևտրի 
նախընտրելի ձևերն ու մեթոդները 

34. Հումքային և արդյունաբերական ապրանքների մատակարարման արտաքին 
տնտեսական գործարքների կազմակերպման առանձնահատկությունները 

35. Մեքենասարքավորումների միջազգային առևտրի նախընտրելի ձևերն ու 
մեթոդները 

36. Մեքենասարքավորումների արտահանման-ներմուծման գործարքների 
առանձնահատկությունները 

37. Հանդիպակաց միջազգային գործառնությունների ձևերը 
38. Հանդիպակաց միջազգային գործառնությունների կոնտրակտների 

առանձնահատկությունները 
39. Բարտերային գործառնությունների իրականացման սխեմաները 
40. Արտահանման ընթացակարգերի պարզեցման հիմնախնդիրները 
41. Ներմուծման ընթացակարգերի պարզեցման հիմնախնդիրները 
42. Կոնսալտինգային ծառայությունները որպես ԱՏԳ յուրահատուկ տեսակ 
43. Միջազգային ինժենիրինգի կազմակերպումը 
44. Միջազգային լիզինգ 
45. Արտադրութայն տեխնիկական սպասարկման միջազգային ծառայությունները և 

դրանց պայմանագրային ձևակերպումը 
46. Միջազգային տուրիզմ 
47. Միջազգային առևտրում ներկայացված մտավոր սեփականության օբյեկտների 

տեսակները և բնութագրերը 
48. Մտավոր սեփականության արդյունքների լիցենզիաների միջազգային 

առքուվաճառքի պայմանագրերի հիմնական բովանդակությունը 
 

 


