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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՊԵՏԱԿԱ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ 
ԱԿԱԴԵՄԻԱ 

2018/2019 ուսումնական տարի 
 

«ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ՇՈՒԿԱՅԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ 
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ» ԱՌԱՐԿԱՅԻ 

 
Հ Ա Ր Ց Ա Շ Ա Ր  

1. Ֆինանսական շուկաների նկարագիրը:  
2. Ֆինանսական շուկայի էությունը, դերն ու նշանակությունը:  
3. Ֆինանսական շուկայի գործառույթները:  
4. Ֆինանսական շուկայի կառուցվածքը:  
5. Վարկային շուկան որպես ֆինանսական շուկայի բաղկացուցիչ:  
6. Ապահովագրական շուկան որպես ֆինանսական շուկայի բաղկացուցիչ:  
7. Արժույթի շուկան որպես ֆինանսական շուկայի բաղկացուցիչ:  
8. Արժեթղթերի շուկան որպես ֆինանսական շուկայի բաղկացուցիչ:  
9. Պետության դերը ֆինանսական շուկայի կարգավորման և ֆինանսական 

անվտանգության ապահովման գործում: 
10. Տնտեսության պետական կարգավորման անհրաժեշտությունը և դերը տնտեսական 

անվտանգության բնագավառում։ 
11. Ֆինանսական անվտանգությունը որպես տնտեսական անվտանգության կարևոր 

բաղադրիչ: 
12. Ֆինանսական համակարգի կարգավորման նպատակները և ուղղությունները։  
13. Տեղական օրենսդրության և միջազգային իրավական չափորոշիչների դերը 

ֆինանսական շուկայի կայունության գործում: 
14. Ֆինանսական շուկաները կարգավորող մարմնի գործառույթները: 
15. ՀՀ կենտրոնական բանկը որպես ֆինանսական շուկայի միասնական կարգավորող։  
16. ՀՀ կենտրոնական բանկի խնդիրները և գործառույթները։  
17. ՀՀ Կենտրոնական Բանկի և Կառավարության դերը ֆինանսական անվտանգության 

ապահովման գործում: 
18. Դրամավարկային քաղաքականությունը և դրա իրականացման հիմնական 

սկզբունքները:  
19. Ֆինանսական կայունության վրա ազդող գործոնները: 
20. Ռիսկերի կառավարումը ֆինանսական շուկայում:  
21. Ֆինանսական անվտանգության ժամանակակից սպառնալիքները  և Հայաստանում 

ֆինանսական սպառնալիքների վնասազերծման ուղիները: 
22. Ֆինանսական շուկայի առանձին հատվածների կայացումը ՀՀ-ում:  
23. Ֆինանսական շուկայի առանձին հատվածների կարգավորումը ՀՀ-ում:  
24. Կանխարգելիչ կարգավորման էությունը: 
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25. Ֆինանսական շուկայի և ֆինանսական ռիսկերի կառավարման միջազգային 
փորձը: 

26. Կրիպտո արժույթի առաջացման նախադրյալները, ռիսկերը և շրջանառության 
հնարավորությունները: 

27. Ֆինանսական շուկայի առանձնահատկությունները զարգացած երկրներում:  
28. Ֆինանսական համակարգի ձևավորման առանձնահատկությունները զարգացող 

երկրներում:  
29. Գլոբալ ֆինանսական ճգնաժամի էությունը և դրա հաղթահարման ուղիները: 
30. Միջազգային բիզնեսի վարման հիմնական ռիսկերը:  
31. Ճգնաժամերի առաջացման հիմնական պատճառները և համաշխարհային 

ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի էությունը:  
32. Միջազգային ֆինանսական ճգնաժամի հետևանքները:  
33. Ֆինանսական ճգնաժամի հաղթահարման ուղիները:  
34. Բանկերի դերը ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի ժամանակ:  
35. Ֆինանսական շուկայի զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի 

Հանրապետությունում: 
36. Ֆինանսական վերահսկողությունը և սպառողների շահերի պաշտպանությունը: 
37. Տնտեսական քաղաքականությունը և մակրոտնտեսական վիճակը ՀՀ-ում:  
38. Բանկային վերահսկողության բազելյան սկզբունքները:  
39. Սպառողների բողոքների հիման վրա հիմնված վերահսկողությունը։  
40. Ֆինանսական շուկաների ենթակառուցվածքների կայացումն ու կարգավորումը 

Հայաստանում:  
41. Վարկային շուկայի կարգավորման առանձնահատկությունները:  
42. Արժեթղթերի շուկայի վիճակն ու կարգավորման հիմնախնդիրները:  
43. ՀՀ ապահովագրական շուկայի կարգավորման առանձնահատկությունները:  
44. Ֆինանսական շուկայի կայացման մակրոտնտեսական միջավայրը և արժութային 

շուկայի կարգավորման առանձնահատկությունները: 
45. Ֆինանսական անվտանգության ապահովման հիմնական ուղղությունները 

Հայաստանում: 
46. Փողերի լվացման և ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի էությունը:  
47. ՓԼ/ԱՖ հետևանքները։ 
48. ՓԼ/ԱՖ դեմ պայքարի միջազգային կառույցները:   
49. ՖԱՏՖ-ի կառուցվածքը և հիմնական գործառույթները։  
50. ՓԼ/ԱՖ ֆինանսավորման կանխարգելումը: 

 
Կառավարման ամբիոնի վարիչ`    Վ.Խաչատրյան 
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