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2017/ 2018 ուսումնական տարի 

 «Քաղաքատնտեսություն» առարկայի   

 

ՀԱՐՑԱՇԱՐ 
1. Քաղաքական տնտեսության էությունը և բովանդակությունը 

2. Քաղաքական տնտեսության կառուցվածքը 

3. Քաղաքատնտեսության դասական տեսությունները. մոնետարիզմ, 

քեյնսիականություն, մարքսիզմ 

4. Քաղաքական տնտեսության զարգացման առանձնահատկությունները 

գլոբալացման գործընթացում 

5. Միջազգային քաղաքատնտեսական և անվտանգային գործընթացների 

հարաբերակցությունը «սառը պատերազմից» հետո 

6. Համագործակցության և մրցակցության եզրերը անարխիկ միջավայրում 

7. Միջազգային անվտանգության քաղաքատնտեսական չափումները 

8. Քաղաքական տնտեսությունը պետությունների հզորության 

համատեքստում 

9. Քաղաքական տնտեսությունը ազգերի միջև փոխգործության և 

պայքարի համատեքստում 

10. Միջազգային քաղաքատնտեսության ներքին ու համակարգային 

չափումներ 

11. Ներքին ու արտաքին քաղաքականությունների փոխազդեցության 

եզրերը 

12. Մեծ երկրների քաղաքական տնտեսության առանձնահատկությունները 

13. ԱՄՆ-ի քաղաքական տնտեսությունը 

14. Ճապոնիայի քաղաքական տնտեսությունը. ճապոնական «տնտեսական 

հրաշքի» հիմնասյուները 

15. Գերմանիայի քաղաքական տնտեսությունը. սոցիալական պետություն 

16. Չինաստանի քաղաքական տնտեսությունը. գլոբալ մարտահրավե՟ր, 

թե՟ նոր համագործակցության եզրեր ԱՄՆ-ի հետ 



17. Փոքր երկրների քաղաքական տնտեսության 

առանձնահատկությունները 

18. Հայաստանի քաղաքական տնտեսությունը. ազգային մոդելի մշակում 

19. Միջազգային առևտրի տեսություններ. պրոտեկցիոնիզմ 

20. Ազատական առևտրի տեսություն 

21. Ռազմավարական առևտրի տեսություն 

22. Միջազգային առևտուրը պետությունների հզորացման համատեստում 

23. Միջազգային առևտրի և արտաքին ներդրումների ինտեգրում 

24. Ըստ գործոնների մասնագիտացում. աշխատատար ու կապիտալատար 

տնտեսություններ 

25. Մրցակցային ու համեմատական առավելություններ 

26. Առևտրային ռեժիմներ և առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն 

(WTO) 

27. Հայաստանի ինտեգրումը միջազգային առևտրատնտեսական 

համակարգում. համեմատական առավելությունները, դրանց բարելավման 

ուղիները, արտաքին առևտրային բացասական հաշվեկշռի նվազեցման 

հնարավոր ուղիները 

28. Ազատ առևտրի ռեժիմներ հիմնելու հիմնական խոչընդոտները 

29. Միջազգային արժութային համակարգի զարգացման փուլերը 

30. Ոսկու ստանդարտ. ծագման ու գործառնության փուլեր 

31. Ոսկու ստանդարտի ավարտ և ազատ փոխարժեքի ռեժիմի հաստատում 

միջազգային արժութային համակարգում 

32. Միջազգային արժութային համակարգի գերիշխանական կայունության 

տեսություն (hegemonic stability theory) 

33. Արժութային համակարգի կարգավորման ազգային 

ռազմավարությունները 

34. Ազգային արժույթի ռազմավարական արժեզրկումը որպես մրցակցային 

առավելության հասնելու միջոց. հնարավորություններն ու 

սահմանափակումները 

35. Հայաստանի արժութային քաղաքականության հիմնատարրերը. ՀՀ 

կենտրոնական բանկի հիմնական գործառույթը և դրա քաղաքատնտեսական 

նշանակությունը 



36. Միջազգային արժութային համակարգի բարեփոխում. կայո՟ւն, թե՟ 

ճկուն փոխարժեք 

37. Միջազգային ֆինանսական համակարգի գլոբալացում. նախադրյալներ, 

հիմնական գործոններ, հետևանքներ 

38. Ֆինանսական ճգնաժամերի բնույթը 

39. 1997-1998թթ. Հարավարևելյան ասիայի ֆինանսական ճգնաժամը և 

դրա հետևանքները 

40. 2008թ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը. 

նախադրյալներ, հետևանքներ 

41. 2008թ. համաշխարհային ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի 

քաղաքատնտեսական ազդեցությունը Հայաստանի վրա 

42. Միջազգային ֆինանսական համակարգի կարգավորման 

հիմնախնդիրները 
 

   Քաղաքական կառավարման և  
քաղաքական վելուծության ամբիոնի վարիչ`   Մ. Մարգարյան 

 


