
Երկրորդ ընթացիկ 
 

Սովորել առանց մտածելու ապարդյուն է, մտածել առանց սովորելու աղետալի է    
         ԿՈՆՖՈՒՑԻՈՍ 

 

©  Ա ր մ ա ն  Գ ա բ ր ի ե լ յ ա ն ,  2 0 1 6   1 

 

2016թ֊ի երկրորդ ընթացիկ քննություն.  
հարցերը և դրանց բովանդակությունը 

 
 

Քննական հարցերը կազմվելու են դասախոսության գրավոր նյութերի՝ ներառյալ խնդիրների հիման վրա։ 
 
ՔՆՆԱՏՈՄՍՈՒՄ ԼԻՆԵԼՈՒ ԵՆ միայն այնպիսի հարցեր, որոնց բոլոր (բացարձակապես բոլոր) բաղադրիչները 
մեկնաբանված են դասախոսության գրավոր նյութերում՝ ներառյալ խնդիրներում։ 
 
Խնդիրները դասախոսության ընդհանուր նյութերի անբաժանելի մասն են կազմում և օգտագործվելու են քննատոմսերի 
կազմման ժամանակ։ 
 
Գերազանց գնահատական ստանալու համար անհրաժեշտ է սովորել ամբողջը։ «Ամբողջը» դասախոսության բոլոր 
նյութերն են՝ ներառյալ խնդիրները։ 
 
2016թ֊ի երկրորդ ընթացիկ քննությունը ներառելու է 9֊րդ, 10֊րդ, 11-րդ, 12-րդ, 13-րդ, 15-րդ, 16-րդ, 17-րդ գլուխները, այդ 
թվում՝ համապատասխան խնդիրները։ 2016թ֊ի երկրորդ ընթացիկ քննությունը չի ներառելու «12.1. Արտահանման լրավճար 
և փոխհատուցման մաքսատուրք» թեման, ինչպես նաև չի ներառելու 18-րդ գլուխը։   
 
Քննատոմսի հարցերը ենթադրելու են ինքնուրույն մտածելու ՈՐՈՇ հմտություններ։ Քննատոմսի հարցերը նպատակ չեն 
ունենալու ստուգել ուսանողի հայերեն կարդալ–գրելու իմացությունը և արտագրելու հմտությունը (ենթադրվում է, որ 
ուսանողն այդ հմտություններին տիրապետում է)։ 
 
Հարգելի ուսանողներ, Դուք սովորում եք Ձեզ համար։ Ձեր սովորելուց շահում եք նախ և առաջ Դուք, այնուհետև՝ Ձեր 

հարազատները և հասարակությունը։ Մի զրկեք Ձեզ և ուրիշներին այդ պարգևից, որովհետև երբ չեք սովորում, ապա մանր 

ու մեծ աղետների աղբյուր եք դառնում։   

 

⊞      9. Յուրահատուկ ռեսուրսի (Ռիկարդո–Վիների) մոդելը 
 

Թեմայի լիարժեք իմացությունը ներառում է. 

- Ռիկարդո–Վիների մոդելի նկարագրությունը: 
- (ա) Ապրանքի գնի կամ (բ) ռեսուրսների պաշարի փոփոխության ազդեցությունը (ա) 

իրական եկամուտների և (բ) արտադրության վրա։ 
- Ապրանքի գնի փոփոխության ազդեցության տարբերությունը Սթոլփեր–Սամյուելսոնի 

թեորեմից։ 
- Ռեսուրսների գների հավասարվելը (տարբերությունը Հեշքեր-Օհլինի մոդելից)։ 
- Ռիկարդո–Վիների մոդելում առևտրի կառուցվածքը: 
- Ռիկարդո–Վիների մոդելի ֆորմալ նկարագրությունը, ներառյալ՝ ապրանքի գնի և 

ռեսուրսների պաշարի փոփոխության ազդեցության վերլուծությունը: 
 

Թեմային առնչվող հարցի օրինակ.  
Նկարագրեք յուրահատուկ ռեսուրսի պաշարի ընդլայնման ազդեցությունն արտադրության վրա: 

Օրինակն ուղենիշային է։ Ձեր քննատոմսում կարող է լինել թեմային առնչվող այլ հարց։ 
 
 

⊞      10. Գործոնների միջազգային շարժը 
 

Թեմայի լիարժեք իմացությունը ներառում է.  

- Աշխատանք ռեսուրսի միջազգային շարժի տնտեսական հետևանքները (տարբերությունը 
կապիտալ ռեսուրսի տեղաշարժից): 

- Եկամտի հարկման դրույքների տարբերությամբ պայմանավորված՝ գործոնների 
միջազգային շարժի տնտեսական հետևանքները։ 
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Թեմային առնչվող հարցի օրինակ.  
Գրաֆիկորեն պատկերեք և մեկնաբանեք աշխատանք ռեսուրսի՝ երկիր ներգաղթի ազդեցությունը 
(համարում ենք, որ ներգաղթած և բնիկ ռեսուրսի արտադրողականությունը նույնն է): 

Օրինակն ուղենիշային է։ Ձեր քննատոմսում կարող է լինել թեմային առնչվող այլ հարց։ 
 
 

⊞      11. Լեոնտևի պարադոքսը 
 

Թեմայի լիարժեք իմացությունը ներառում է.  

- Հեքշեր–Օհլինի թեորեմի հավաստիությունը ստուգելու համար անհրաժեշտ տվյալների 
բնույթը, և Լեոնտևի ներդրում–թողարկում աղյուսակների նկարագրությունը։ 

- Հեքշեր–Օհլինի թեորեմի հավաստիության ստուգման Լեոնտևի մեթոդը։ 
- Լեոնտևի մեթոդի քննադատությունը։ 
- Հեքշեր–Օհլին–Վանեկի մոդելը։ 
- Լեոնտևի պարադոքսի՝ Լիմերի մեկնաբանությունը։ 

 
Թեմային առնչվող հարցի օրինակ.  

Դուրս բերեք Հեքշեր–Օհլին–Վանեկի մոդելի եզրահանգումը, երբ առևտուրը հավասարակշռված է, և 
համեմատեք այն դեպքի հետ, երբ այն հավասարակշռված չէ: 

Օրինակն ուղենիշային է։ Ձեր քննատոմսում կարող է լինել թեմային առնչվող այլ հարց։ 
 
 

⊞      12. Առևտրային քաղաքականություն 
 

Թեմայի լիարժեք իմացությունը ներառում է.  

- Մաքսատուրքի նկարագրությունը: 
- Մասնակի հավասարակշռությունում (ա) ներմուծման և (բ) արտահանման 

մաքսատուրքերի ազդեցությունը (ա) փոքր և (բ) մեծ երկրներում։ 
- Ընդհանուր հավասարակշռությունում ներմուծման մաքսատուրքի ազդեցությունը (ա) փոքր 

և (բ) մեծ երկրներում։ 
- Փաստացի պաշտպանության դրույքը։ 
- Քվոտայի ազդեցությունը։ Մաքսի ու քվոտայի համեմատումը պահանջարկի նույն չափով 

ընդլայնման դեպքում։ 
- Ներմուծման փոխարինման և արտահանման լրավճարի ազդեցությունը։ 
- Ընդհանուր հավասարակշռությունում մաքսատուրքի և լրավճարի համադրումը։ 
- Գնագցման վերլուծությունը։ 

 
Թեմային առնչվող հարցի օրինակ.  

Նկարագրեք ընդհանուր հավասարակշռությունում ներմուծման մաքսատուրքի ազդեցությունը 
փոքր երկրում։ 

Օրինակն ուղենիշային է։ Ձեր քննատոմսում կարող է լինել թեմային առնչվող այլ հարց։ 
 
 

⊞      13. Առևտրային քաղաքականությունը և Մեդիան ընտրողի մոդելը 
 
Թեմայի լիարժեք իմացությունը ներառում է.  

- Մեդիան ընտրողի մոդելի նկարագրությունը: 
- Մոդելի քննադատությունը (նախապատվությունների ինտենսիվություն, գնահատում 

Պարետո և Կալդոր–Հիքս չափանիշներով, լոգռոլինգ, անհամաչափ տեղեկացվածություն, 
շահերի խմբեր, անորոշություն)։ 

 
Թեմային առնչվող հարցի օրինակ.  

Քննադատեք Մեդիան ընտրողի մոդելը։ 
Օրինակն ուղենիշային է։ Ձեր քննատոմսում կարող է լինել թեմային առնչվող այլ հարց։ 
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⊞      15. Փոխարժեքը և առևտրային հաշվեկշիռը 
 
Թեմայի լիարժեք իմացությունը ներառում է.  

- Մարշալ–Լեռներ–Ռոբինսոնի պայմանի դուրս բերումը և մեկնաբանությունը: 
- «Ջեյ» կորի էֆեկտի մեկնաբանությունը։ 
- Առաձգականության մոտեցման պայմանի ընդհանուր դեպքում դուրս բերումը և 

մեկնաբանությունը։ 
- Կլանման մոտեցման մեկնաբանությունը (ներառյալ արժեզրկման ազդեցությունը եկամտի 

և կլանման վրա)։ 
 

Թեմային առնչվող հարցի օրինակ.  
Դուրս բերեք առաձգականության մոտեցման պայմանն ընդհանուր դեպքում՝ համարելով, որ 
արտերկրի եկամուտն անփոփոխ է։ 

Օրինակն ուղենիշային է։ Ձեր քննատոմսում կարող է լինել թեմային առնչվող այլ հարց։ 
 
 

⊞      16. Փոխարժեքը և արժույթի շուկան 
 
Թեմայի լիարժեք իմացությունը ներառում է.  

- Փոխարժեքի գնանշման տարբերակները: 
- Արժույթի գլոբալ շուկան։ 
- Արտարժութային գործարքները։ 
- Իրական փոխարժեքը։ 
- Փաստացի փոխարժեքը։ Կրկնակի կշիռների մեթոդը։ 

 
Թեմային առնչվող հարցի օրինակ.  

Տրված արժեքների հիման վրա կրկնակի կշիռների մեթոդով հաշվեք � երկրի կշիռը � երկրի 
փաստացի փոխարժեքում։ 

Օրինակն ուղենիշային է։ Ձեր քննատոմսում կարող է լինել թեմային առնչվող այլ հարց։ 
 
 

⊞      17. Մանդելլ–Ֆլեմինգի մոդելը. բաց տնտեսության մակրոտնտեսագիտություն 
 
Թեմայի լիարժեք իմացությունը ներառում է.  

- Մոդելի նախապայմանները: 
- Հավասարակշռությունը ապրանքների, փողի և արտարժույթի շուկաներում և IS, LM, BP 

ուղիղների դուրս բերումը։ 
- Մոդելի հավասարակշռությունը։  
- Մակրոտնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը։ 
- Ֆիքսված և ճկուն փոխարժեքների դեպքում մոնետար և ֆիսկալ քաղաքականությունների 

ազդեցությունը, երբ կապիտալը նվազ շարժուն է, երբ առավել շարժուն է, և երբ կատարյալ 
շարժուն է։ 

 
Թեմային առնչվող հարցի օրինակ.  

Համեմատեք մոնետար ընդլայնման ազդեցությունը ֆիքսված և լողացող փոխարժեքների դեպքում, 
երբ կապիտալը կատարյալ շարժուն է։ 

Օրինակն ուղենիշային է։ Ձեր քննատոմսում կարող է լինել թեմային առնչվող այլ հարց։ 
 
 

 
 

ԲՈԼՈՐԻԴ ՑԱՆԿԱՆՈՒՄ ԵՄ ՀԱՋՈՂ ՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ 
 


