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ԸՆԴՈՒՆԵԼՈՒԹՅԱՆ ՔՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԱՇԱՐ
1. Բյուջե և բյուջետային համակարգ հասկացությունը: Պետական եկամուտներն ու
ծախսերը որպես պետական ֆինանսների գործունեության հիմնական ձևերը, դրանց
կազմը և կառուցվածքը:
2. Պետական փոխառությունները որպես պետական ֆինանսական ռեսուրսների
ձևավորման գործիք. էությունը, ձևերը ու տեսակները, արդյունավետությունը:
Պետական պարտքի կառավարումը:
3. ՌԴ-ի և ՀՀ-ի բյուջետային քաղաքականությունը: Բյուջետային եկամուտների և
ծախսերի

քաղաքականությունը:

Բյուջետային

դասակարգումը

և

դրա

կարևորությունը: Կազմավորման սկզբունքները և բյուջետային որակավորման
կազմը:
4. Հարկերի էությունը և դրանց դերը վերարտադրության գործընթացում: Հարկը որպես
տնտեսական և իրավական կատեգորիա: Հարկերի գործառույթների պատմական
զարգացումը, պետության դերը դրանց իրականացման մեջ:
5. Հարկային

համակարգը,

դրա

կազմը,

կառուցվածքը

և

կազմակերպման

սկզբունքները: Հարկային համակարգի կառավարման կազմակերպում:
6. Պետության

հարկային

քաղաքականության

տեսական

հիմքերը,

հարկային

քաղաքականության ուղղությունները որոշող գործոնները:
7. Ուղղակի հարկերի էությունը և տնտեսական բնույթը, դրանց դասակարգումը:
Անուղղակի

հարկման

հիմնական

տեսությունները:

Անուղղակի

հարկերի

տնտեսական բնույթը, դրանց դասակարգումը:
8. Կազմակերպության ֆինանսական բարեկեցության մակարդակն արտահայտող
հիմնական ցուցանիշները, դրանց բովանդակությունը:
9. Ձեռնարկությունների (կազմակերպությունների) ֆինանսները: Ձեռնարկությունների
ծախսերի

և

եկամուտների

դասակարգումը:

Արտադրանքի

ինքնարժեքի

հասկացությունը, դրա տեսակները և ցուցանիշները:
10. Ձեռնարկությունների, կազմակերպությունների ֆինանսական ռազմավարությունը:
Ֆինանսական մենեջմենթը (կառավարումը), էությունը, նպատակները, խնդիրները,
գործառույթները և դրա կազմակերպման սկզբունքները:
11. Ներկազմակերպական պլանավորում. ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
Ընկերության բիզնես-պլանը, դրա ֆինանսական ասպեկտները, կազմելու նպատակը
և բաժինների կառուցվածքը:
12. Ձեռնարկատիրության ֆինանսական միջավայրը և ձեռնարկատիրական ռիսկերը:
Ձեռնարկատիրական ռիսկի էությունը, դրա գործառույթները և տեսակները:

13. Ռիսկի քանակական և որակական գնահատականների հարաբերակցությունը,
գոյություն ունեցող չափանիշները: Ներդրումային, բանկային և ֆինանսական
ռիսկեր:
14. Ձեռնարկատիրական

ռիսկերի

նվազեցման

մեթոդները:

Դիվերսիֆիկացում,

ապահովագրություն, հեջավորում և այլն:
15. Ձեռնարկության

վերակազմավորումը

և

սնանկացումը:

Ձեռնարկության

անկայունությունը և սնանկացման նշանները: Դրամական պարտավորությունների և
պարտադիր վճարումների կազմը և չափերը:
16. Արժեթղթերի շուկա հասկացությունը, դրա էությունը, գործառույթները և տեղը
ֆինանսական շուկաների համակարգում: Ֆինանսական շուկաների մոդելները:
17. Արժեթղթերի
Արժեթղթերի

հասկացությունը:
շուկաների

Արժեթղթերի

դասակարգումը:

հիմնարար

Դրանց

հատկությունները:

զարգացման

հիմնական

միտումներն աշխարհում: Ձևավորման գործընթացները:
18. Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ: Ֆորվարդային պայմանգրեր: Ֆյուչերսային
պայմանգրեր: Ֆյուչերսային ռազմավարություն: Ֆորվարդային գին և առաքման գին:
Ֆորվարդային գննի որոշումը:
19. Ածանցյալ

ֆինանսական

գործիքներ:

Օպցիոնային

պայմանգրի

ընդհանուր

բնութագիրը: Օպցիոնային առևտրի կազմակերպումը: Օպցիոնների պարգևների
որոշման մոդելները: Օպցիոնային ռազմավարություն:
20. Ածանցյալ ֆինանսական գործիքներ: Սվոպեր և համաձայնագրեր ֆորվարդային
տոկոսադրույքների (դրույքաչափերի) մասին: Սվոպերի տեսակները: Սվոպերում
առաջացող ռիսկերը: Սվոպի արժեքի գնահատում:
21. Արժեթղթերի պորտֆելի ակնկալվող եկամտաբերությունը և ռիսկը: Մարկովիցի
մոդելը: Շուկայական պորտֆել:
22. Ակտիվների պորտֆել և պորտֆելի ռիսկը: Համակարգային և ոչ համակարգային
ռիսկ: Ընկերության ակտիվների շահութաբերության գնահատման Ու. Շարպի մոդելը
(capital asset pricing model, CAPM) և դրա բացթողումների համակարգը:
23. Ակտիվների պորտֆել և պորտֆելի ռիսկը: Կորպորացիայի համակարգային ռիսկի
ինդեքսը (բետա գործոն) CAPM մոդելում:
24. Կորպորացիայի համակարգային ռիսկի ինդեքսի վրա ազդող գործոնները: CAPM
մոդելի զարգացման ուղղությունները ժամանակակից պայմաններում:
25. Առևտրային բանկերը և այլ վարկային կազմակերպությունները արժեթղթերի
շուկայում. Կարգավիճակը, գործառնությունները, հիմնական սահմանափակումները
և մրցակցության շրջանակները:
26. Պրոֆեսիոնալ մասնկիցների ռիսկերի կառավարման համակարգը արժեթղթերի
շուկաներում:

27. Էմիսսիայի

քանակական

թողարկողների

ու

շահերի

որակական
և

պարամետրերի

ֆինանսական

և

արժեթղթեր

պահանջների

բնույթի

փոխկապակցվածությունը: Արժեթղթերում ներդրողների դասակարգումը:
28. Էմիսսիայի դասակարգումը: Թողարկողի վերլուծությունը արժեթղթերի առաջնային
տեղաբաշխման ժամանակ: Արժեթղթերի գնահատումը առաջնային շուկայում:
29. Արժեթղթերի գնահատումը առաջնային շուկայում: Անդերրայթինգ հասկացությունը
և

գործառույթները:

Անդերրայթերի

աշխատանքի

հիմունքները:

Էմիսիոն

սինդիկատներ:
30. Հիմնարար

վերլուծություն

(հասկացությունը,

սկզբունքները,

դասակարգումը,

հիմնական ցուցանիշների բնութագիրը): Տեխնիկական վերլուծություն (դրանց
կիրառման հիմնական մեթոդներն ու սահմանները):
31. Վարկային և տոկոսադրույքների ռիսկների կառավարումը առևտրային բանկերում:
32. Իրացվելիության և վճարունակության ռիսկերը առևտրային բանկերում և վարկային
ինստիտուտներում:
33. Ապահովագրական

կազմակերպությունը

որպես

շուկայի

սուբյեկտ:

Ապահովագրական ռիսկ: Ռիսկերի կառավարման հիմունքները ապահովագրական
ընկերությունում:

Ապահովագրական

հարաբերությունների

իրավական

հիմունքները:
34. Ապահովագրական գործունեության ֆինանսական խնդիրները: Ունեցվածքի և
անձնական

ապահովագրություն:

Պատասխանատվության

ապահովագրություն:

Վերաապահովագրություն:
35. Ապահովագրական

շուկան

և

դևա

զարգացման

օրինաչափությունը:

Ապահովագրական շուկայի կարգավորումը:
36. Կենսաթոշակային ֆոնդերի տնտեսական էությունը: Կենսաթոշակային ֆոնդերի
գործունեության

կարգավորումը:

Կենսաթոշակային

ֆոնդերի

կուտակային

սխեմաները:
37. Կենսաթոշակային ֆոնդերի ձևավորման և զարգացման խնդիրները ՌԴ-ում և ՀՀ-ում:
38. Ֆինանսական ընկերությունները: Ֆինանսական ընկերությունների ակտիվները:
Ֆինանսական

ընկերությունների

պարտավորություններն

ու

կապիտալը:

Ֆինանսական ընկերությունների եկամուտներն ու ծախսերը:
39. Ֆինանսական

ընկերությունների

կառավարման

խնդիրները:

Բանկերի

ներդրումային և առևտրային գործառնությունները: Ներդրումային բանկերի կողմից
տրամադրվող հիմնական ծառայությունները:
40. Կապիտալի

համաշխարհային

շուկան:

Ինստիտուտները

(կառույցները)

և

գործիքները:
41. Միջազգային ֆինանսական գործառնությունները. ձևերը, տեխնոլոգիաները և
ինստիտուտները (կառույցները):

42. Հաշվապահական

հաշվառման

և

հաշվետվությունների

միջազգային

ստանդարտները: Կառավարչական հաշվետվությունների միջազգային փորձը:
43. Կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները և միջազգային փորձը:
44. Փողը տնտեսական հարաբերությունների

համակարգում.

Փողի զարգացումը,

ազգային դրամի ֆունկցիոնալ հատկությունների փոփոխությունը կախված սոցիալտնտեսական պայմանների և միջավայրի փոփոխությունից:
45. Փողի տեսությունները և դրանց զարգացումը. Փողի տեսության զարգացման
առանձնահատկությունները ռուսական տնտեսագիտության մեջ. Փողի տեսության
զարգացման ժամանակակից ուղղությունները:
46. Փողի ժամանակակից տեսություններում փողի էության սահմանման տարբեր
մեկնաբանություններ. Փողի բնութագիրը որպես տնտեսական կատեգորիա:
47. Դրամական

համակարգ

դասակարգման

հասկացությունը.

սկզբունքները.

Դրամական

Ժամանակակից

համակարգերի

դրամական

համակարգերի

առանձնահատկությունները:
48. Դրամական հոսքերի շրջապտույտը տնտեսության մեջ և դրա մակրոտնտեսական
հետևանքները. Փողի էմիսիան որպես դրամական համակարգի մաս, դրա ձևերը.
էմիսիայի և դրամի թողարկման-շրջանառության տարբերությունը. Դրամական
զանգված հասկացության հայեցակարգը:
49. Կանխիկ դրամի շրջապտույտ և դրամաշրջանառություն հասկացությունները.
Կանխիկ
Վճարային

դրամական

հոսքերի

համակարգը

ընթացակարգը

և

դրա

ազգային

տնտեսությունում.

նշանակությունը

մակրո

և

միկրոտնտեսագիտությունում:
50. Գնաճը և դրամաշրջանառության օրենքները. Հակագնաճային (հակաինֆլացիոն)
քաղաքականության հիմնական մեթոդները:
51. Արժութային համակարգ և արժութային հարաբերություններ հասկացությունները.
Ազգային և միջազգային արժութային համակարգի տարերը:
52. Փեխարժեքի մակարդակը և դրա ձևավորման վրա ազդող գործոնները. Ֆիքսված և
լողացող փոխարժեքի ռեժիմները. Արժույքի փոխարկումը, դրա տարատեսակները:
53. Վճարային հաշվեկշիռը որպես միկրոտնտեսական կատեգորիա. հասկացությունը և
հիմնական հոդվածները. Վճարային հաշվեկշռի վրա ազդող գործոնները և դրանց
կարգավորման մեթոդները:
54. Դրամի

առաջարկի

և

պահանջարկի

ձևավորումը.

անհրաժեշտ

հավասարակշռություն պահպանելու միտումները և հեռանկարները:
55. Ռուսական (հայկական) դրամավարկային և արժութային համակարգի ինտեգրումը
համաշխարհային շուկայական համակարգ:
56. Արժութային շուկայի կարգավորումը և դրամավարկային քաղաքականության
ազդեցությունը փոխարժեքի կայունության վրա:

57. Միջազգային ֆինանսական հոսքերը և համաշխարհային ֆինանսական շուկան
տնտեսության գլոբալացման պայմաններում, դրանց առանձնահատկությունները:
58. Միջազգային

ֆինանսական

հաստատությունները.

Արժույթի

միջազգային

հիմնադրամը (ԱՄՀ). Համաշխարհային բանկի խումբը:
59. ԱՄՀ և Համաշխարհային բանկի խմբի կողմից մատուցվող միջոցների ձևավորման
առանձնահատկությունները և վարկերի տեսակները. ԱՄՀ և Համաշխարհային
բանկի խմբի վարկային գործունեության ոլորտները, վարկառուներին ներկայացվող
պահանջները:
60. Վերակառուցման և զարգացման եվրոպական բանկը. նպատակները, խնդիրները,
ռեսուրսների ձևավորման և վարկերի տրամադրման առանձնահատկությունները:
61. Աշխատավարձի ֆոնդի ձևավորման միջոցները:
62. Բանկային

համակարգ

հասկացությունը

և

դրա

հատկությունները:

Դերը,

գործառույթները և բանկային համակարգի տեսակները. Բանկային համակարգի
մակարդակները:
63. Բանկի էությունը որպես բանկային համակարգի մաս. Բանկի սահմանումը որպես
կազմակերպություն և որպես հանրային հաստատություն. Բանկ և ազատ կապիտալի
և դրամական միջոցների կենտրոնացում:
64. Բանկ և արդյունավետ դրամաշրջանառություն. Բանկի դերը և գործառույթները
տնտեսությունում.

Առևտրային

բանկերի

հաշվեկշիռը.

Բանկային

միջոցների

աղբյուրները. Բանկային ներդրումներ և դրամական ակտիվներ:
65. Բանկային ճգնաժամ հասկացությունը. Բանկային ճգնաժամի տեսակները և դրանց
բնութագրերը. Մակրոմակարդակում ճգնաժամային երևույթների ցուցանիշները:
66. Բանկային վերահսկողության հիմնական խնդիրը. Բանկային վերահսողության
համակարգը,

բանկային

վերահսկողության

հիմնական

բաղադրիչների

կառուցվածքը. Բանկային արդյունավետ վերահսկողության Բազելի սկզբունքները և
դրա կիրառումը Ռուսաստանում. Բանկային բարեփոխումներ:
67. Առևտրային բանկերի պասիվ գործառնությունների էությունը և տեսակները. Բանկի
սեփական կապիտալը. հասկացությունը, կառուվածքը, ձևավորման աղբյուրները,
գործառույթները:
68. Վարկային

կազմակերպությունների

գործունեության

տնտեսական

բովանդակությունը և դրանց զարգացման ժամանակակից միտումները:
69. Առևտրային բանկերի վճարունակ և անվճարունակ իրացվելություն հարաբերական
հասկացությունը:

Վճարունակություն

հասկացությունը

ռուսական

և

արտասահմանյան տնտեսագիտությունում: Բանկի վճարունակությունը որպես
ֆինանսական կայունության ցուցանիշ:

70. Կենտրոնական

բանկերի

գործառությները.

ԿԲ

նպատակները

դերը

երկրի

և

կազմակերպման

դրամական

խնդիրները.

համակարգի

ԿԲ

կայունության

ապահովման գործում:
71. ԿԲ վերահսկող և համակարգող գործառությների իրականացումը երկրի վարկային
համակարգի շրջանակներում. ԿԲ անկախությունը:
72. ՌԴ ԿԲ և ՀՀ ԿԲ գործունեության հիմնական ուղղությունները:
73. Դրամավարկային կարգավորման համակարգը և դրա տարերը. Դրամավարկային
կարգավորման մեթոդները և գործիքները:
74. Դրամավարկային

և

հարկաբյուջետային

քաղաքականության

ապահովման

խնդիրները:
75. Գնաճի էությունը և ձևերը. Գնաճի դասական և մոնետարիստական տեսությունները.
Ռացիոնալ սպասումների տեսությունը. <<գնաճ-գործազրկություն>>, Ֆիլիպսի կորը:
76. Ընկերության
ֆունկցիան.

տեսությունը.

Արտադրության

Արտադրության

գործոնները

արտադրողականության

և

արտադրական

գործոնները

և

գիտատեխնիկական աճը:
77. Ընկերության եկամուտները և ծախսերը. Կարճաժամկետ և երկարաժամկետ
ծախսերը. Ընկերության կարճաժամկետ և երկարաժամկետ հավասարակշռությունը:
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