
 

 

  

 

 

 

 

 

 

- Ոչ ստանդարտ (ոչ ավանդական) դրամավարկային քաղաքականությունը և դրա անհրաժեշտությունը,
- Դրամավարկային և մակրոպրուդենցիալ քաղաքականությունների կոորդինացման հիմնախնդիրները,
- Գների կայունության և ֆինանսական կայունության նպատակների համատեղելիության խնդիրները 

ՀՀ-ում, 
- Դրամավարկային քաղաքականության առանձնահատկությունները զարգացող երկրներում, 
- Դրամավարկային մոդելների հիմնախնդիրները արդի տնտեսական իրավիճակում, 
- Պոտենցիալ ՀՆԱ-ի և դրամավարկային քաղաքականության կապը, 
- Գնաճի օպտիմալ մակարդակի որոշումը, 
- Գնաճային սպասումների դերը դրամավարկային քաղաքականության իրականացման ընթացքում, 
- Գնաճային սպասումների գնահատման միջազգային փորձի ուսումնասիրությունը և համեմատական 

վերլուծությունը զարգացող երկրների օրինակով, 
- Դոլարիզացիայի դետերմինանտները, 
- Դոլարիզացիայի վրա մակրոպրուդենցիալ գործիքների ազդեցության արդյունավետության 

գնահատում, 
- Դոլարիզացիայի նվազեցման հնարավոր ուղիները ՀՀ-ում, 
- Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության գործիքների արդյունավետության գնահատում, 

 



 

 

  

 

- Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության գործիքները և դրանց կիրառման հնարավորությունը ՀՀ-ում,
- Միգրացիայի դետերմինանտները Հայաստանում, 
- ՀՆԱ-ի ճեղքի գնահատման մեթոդները, 
- Երկարաժամկետ տնտեսական աճի խթանման ուղիները ՀՀ-ում, 
- ԵՏՄ ֆինանսական շուկաների ինտեգրման հնարավոր ուղիները, 

 
- Ֆինանսական վիճակագրությունը, որպես տնտեսության առա վիճակի պատճառների և ազդող 

գործոնների հայտնաբերման միջոց, 
- Ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաները, որպես տնտեսական վիճակագրության զարգացման կարևորագույն 

գործոններից մեկը, 
- Անշարժ գույքի գնի ինդեքսի հաշվարկման խնդիրները և զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում, 
- ՀՀ Ֆինանսական հատվածի զարգացման գնահատումներ՝ իրական հատվածի առանձին 

կազմակերպությունների ֆինանսական վիճակի վիճակագրության հիման վրա կատարված 
ընդհանրացումների և եզրակացությունների միջոցով, 
 

- Պետության աջակցությամբ և առանց պետական աջակցության ֆինանսական համակարգի 
զարգացման հարաբերական առավելություններն ու թերությունները, 

- Բազել 3-ի պահանջների ներդրման ազդեցությունը ՀՀ-ում, 
- Չաշխատող վարկերի վրա ազդող գործոնները, 
- ՀՀ տնտեսության համար ֆինանսական միջնորդության օպտիմալ մակարդակի գնահատում, 
- Ֆինանսական միջնորդությունը ֆինանսական անկայունության ժամանակներում, 
- Ոչ բանկ վարկային կազմակերպությունների գործունեության մոդելները և դրանց ներդրման 

հեռանկարները ՀՀ-ում, 
- Վարկային կազմակերպությունների զարգացման հեռանկարները ՀՀ-ում, 
- Ապահովագրական համակարգի արդյունավետության գնահատում, 
- Կյանքի ապահովագրության ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում, 
- Առողջության ապահովագրության ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում, 
- Միկրոապահովագրության ներդրման հնարավորությունները ՀՀ-ում, 
- Գյուղատնտեսության ապահովագրության ներդրման հնարավորությունները, 
- Ֆինանսական զարգացվածության ինդեքսների վերլուծությունը Հայաստանում, 
- Ֆինանսական ներգրավվածության բարձրացման ուղիները, 
- ՀՀ կենսաթոշակային ֆոնդերի ներդրումային պորտֆելի կատարելագործման մոտեցումները, 
- Արժեթղթավորման հեռանկարները ՀՀ ֆինանսական շուկայում, 
- ՀՀ ածանցյալների շուկայի զարգացման խոչընդոտները և դրանց լուծման ուղիները, 
- Նոր պարտքային գործիքների ներդրման հեռանկարները ՀՀ-ում, 
- Վճարահաշվարկային համակարգի հնարավոր զարգացման ուղիները, 
- Վճարային համակարգի էֆեկտիվության գնահատում, BCP of payment system: Վճարային 

համակարգի գործունեության վերլուծություն, 
- Էլեկտրոնային կոմերցիայի (e-commerce) խոչընդոտները և սահմանափակումները, կարգավորման 

մոտեցումները, 
- Վիրտուալ արժույթների զարգացման հեռանկարները և կարգավորման մոտեցումները: 



  

 

 
 
 
 
 
 

 

 վրա, որն աշխատանքի առաջին էջն է, անհրաժեշտ է նշել ուսանողի անունը, ազգանունը, 
ԲՈՒՀ-ը, հետազոտական/վերլուծական աշխատանքի թեման: 

 նշվում են բոլոր բաժիններն ու ենթաբաժինները, դրանց զբաղեցրած էջերն՝ ըստ
հերթականության: 

 պետք է ծառայի երկու նպատակի: Նախ, այն պետք է ծանոթացնի ընթերցողին թեմային: 
Երկրորդ, դրանում պետք է սահմանվի հետազոտության/վերլուծության հարցը, խնդիրը կամ թեզիսը: 

 որը հետազոտական աշխատանքի գլխավոր մասն է, անհրաժեշտ է զարգացնել թեզիսը՝
պատճառներով, բացատրություններով, օրինակներով և փաստերով, միաժամանակ նշելով, թե
հետազոտական/վերլուծական ինչ մեթոդներ և/կամ գործիքներ են կիրառվել հետազոտողի կողմից: 

պետք է ամփոփվի աշխատանքը և տրվի պատասխան հետազոտական/վերլուծական
աշխատանքի հարցին կամ խնդրին:  

 
 
 


