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ՆԱԽԱԲԱՆ
Սիրելի՛ ուսանողներ
Հիմնադրման օրվանից ի վեր Երևանի պետական համալսարանի
գործունեության ուղեգիծը եղել ու մնում է համալսարանական կրթության
բովանդակության և ուսման բարձր որակի ապահովումը: Այսօր ԵՊՀ-ն
համազգային և տարածաշրջանային դերակատարությամբ կրթական և
գիտամշակութային ինքնավար հաստատություն է, որի հիմնական առաքելությունը գիտելիքի ստեղծումը, զարգացումը և փոխանցումն է: Գլոբալացման արդի ժամանակաշրջանում քաղաքակրթության մարտահրավերները պահանջում են միջազգային չափանիշներին համապատասխան
մասնագիտական պատրաստվածություն` կրթության որակի և բովանդակության անընդհատ կատարելագործում, բարձրագույն կրթության միջազգային չափանիշներին դրանց համապատասխանեցում:
ԵՊՀ-ում 2007/08 ուստարվանից բոլոր մասնագիտությունների գծով
մագիստրոսական ծրագրերը, իսկ 2008/09 ուստարվանից նաև բակալավրի ծրագրերն իրականացվում են կրեդիտային համակարգով: Ուսուցման
նոր համակարգին անցնելը բխում է Բոլոնիայի գործընթացի պահանջներից և նպատակ ունի աստիճանական անցում կատարելու ուսման կազմակերպման ուսանողամետ համակարգին, որտեղ ուսման գործընթացի
կենտրոնում ուսանողն է` իր անհատական կրթական կարիքներով, նախասիրություններով և ունակություններով, ապահովելով ուսումնառության ճկուն ձևերի և անհատական կրթական հետագծերի իրականացման
լայն հնարավորություն:
Կրեդիտային համակարգի ներդրմամբ զգալիորեն բարելավվել է ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքը և աշխատածավալը,
հիմնավորված կերպով թեթևացվել լսարանային բեռնվածությունը,
կրճատվել դասավանդվող առարկաների քանակը` իրատեսական նախադրյալներ ստեղծելով ձեր ինքնուրույն ուսումնական աշխատանքի
հնարավորությունները մեծացնելու, ուսումնական ծրագրերը լավագույնս
յուրացնելու և դրանցով սահմանված կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար:
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Համալսարանում ներդրված կրեդիտային համակարգն ամբողջությամբ համատեղելի է Կրեդիտների կուտակման և փոխանցման եվրոպական համակարգի (ECTS) հետ, ինչը նորաստեղծ Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում ձեր ակադեմիական շարժունության (ուսանողական փոխանակումներ, ուսումնառության ժամանակահատվածներ
օտարերկրյա բուհերում, կրթության շարունակում ավելի բարձր աստիճանում և այլն) ընդլայնման և որակավորումների ճանաչման դյուրացման գրավականն է: Իսկ դա կընդլայնի ձեր ապագա կարիերայի և մասնագիտական աշխատուժի գլոբալ շուկայում աշխատանք գտնելու հնարավորությունները:
Կրեդիտային համակարգի ներդրումը համալսարանում մեկնարկած
լայնամասշտաբ կրթական բարեփոխումների սկիզբն է միայն, բարեփոխումներ, որոնք պայմանավորված են ոչ միայն Բոլոնիայի գործընթացի
պահանջների ձևական կատարմամբ, այլև համալսարանում ծրագրային
բարձր չափորոշիչների պահպանման և ուսման որակի բարձրացման
նպատակադրությամբ, ինչի հիմնական չափանիշը մեր շրջանավարտների մասնագիտական աշխատանքով ապահովվածությունն է: Համալսարանը տարեցտարի խորացնելու և ընդլայնելու է կրեդիտային համակարգի գործառույթները` ձեզ համար կրթական ընտրության առավել ընդլայնված հնարավորություններ ապահովելու նպատակով:
Կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ներկա ուղեցույցը
պարունակում է ձեզ համար օգտակար տեղեկատվություն կրեդիտային
համակարգի հիմնադրույթների, ուսումնական գործընթացի կազմակերպման և գիտելիքների ստուգման ու գնահատման նոր կարգի, ձեզ
առաջարկվող կրթական ծրագրերի կառուցվածքի, բովանդակության և
աշխատածավալների, ծրագրի բաղկացուցիչ դասընթացների և դրանցով
նախանշված կրթական արդյունքների վերաբերյալ:
Հաջողություն և ամենայն բարիք եմ մաղթում ձեզ։

ՌԵԿՏՈՐ`

Ա. ՍԻՄՈՆՅԱՆ
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I ԲԱԺԻՆ
ԿՐԵԴԻՏԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ
ԱՌԿԱ ՈՒՍՈՒՑՄԱՄԲ
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑԻ
ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՄԱՆ ԿԱՐԳ
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1.

Ընդհանուր դրույթներ

1.1. Սույն կարգը (այսուհետ` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական համալսարանում բակալավրի և մագիստրոսի պատրաստման կրթական ծրագրերի կրեդիտային հենքով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման միասնական կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը, գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը, ակադեմիական առաջադիմության չափանիշները, ինչպես նաև եզրափակիչ ատեստավորման կազմակերպման ընթացակարգը։
1.3. Կարգում տրված են նաև կրեդիտային համակարգում գործածվող առանձին
տերմիններ, նկարագրված են համակարգի բնութագրիչները, բնորոշ գործառույթները և ընթացակարգերը։

2.

Կրեդիտային համակարգի ընդհանուր նկարագիրը
2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնադրույթները

Համաեվրոպական ECTS1 կրեդիտային համակարգի հետևյալ սահմանումները և դրույթները ընդունված են Հայաստանի բարձրագույն կրթության համակարգում և գործում են ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում։
1. Կարողությունը գիտելիքի, իմացության և ունակությունների դինամիկ համակցություն է, որի ձևավորումը կրթական ծրագրի հիմնական նպատակն է։
Այն կարող է լինել մասնագիտական (առանձնահատուկ ուսման տվյալ բնագավառի համար) և ընդհանուր։
2. Կրթական արդյունքն այն է, ինչ պետք է գիտենա, հասկանա և (կամ) կարողանա անել ուսանողն ուսումնառության ավարտին։ Կրթական արդյունքը
զուգակցվում է համապատասխան գնահատման չափանիշով, որը հնարավորություն է տալիս դատելու դասընթացով սահմանված կրթական արդյունքի ձեռքբերման վերաբերյալ։ Կրթական արդյունքը և գնահատման չափանիշը միասին սահմանում են կրեդիտի շնորհման պահանջները։
3. Կրթական (ուսումնական) մոդուլը ուսումնական ծրագրի ամենափոքր, համեմատաբար ինքնուրույն միավորն է, որի համար կրեդիտ է տրվում։ Կրթական մոդուլի ուսուցման տևողությունը 1 կիսամյակ է` դրանով սահմանված
կրթական արդյունքների պարտադիր գնահատմամբ։ Կրթական մոդուլին
հատկացված կրեդիտները ուսանողին շնորհվում են ամբողջությամբ, այլ ոչ
թե առանձին մասերով։
4. ECTS կրեդիտը դասընթացը (կրթական մոդուլը) ավարտելու և դրա ելքային
կրթական արդյունքները ձեռք բերելու համար ուսանողից պահանջվող
ուսումնառության ժամաքանակով արտահայտված բեռնվածքի չափման
համընդունելի միավոր է, որը տրվում է ուսանողին դասընթացով նախանշված կրթական արդյունքների դրական գնահատումից հետո։
1

Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման եվրոպական համակարգ:
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5.

6.

7.

8.

ECTS կրեդիտի կարևորագույն հատկանիշներն են.
 ECTS կրեդիտով սահմանվող ուսումնական բեռնվածքը ներառում է
ուսանողի լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն իրականացվող բոլոր տեսակի ուսումնական աշխատանքները, այդ թվում` մասնակցությունը դասախոսություններին, սեմինար և գործնական պարապմունքներին, լաբորատոր աշխատանքներին և պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքների կատարումը, քննություններին
նախապատրաստվելը և դրանք հանձնելը, անհատական հետազոտությունը և այլն,
 կրեդիտը չափում է ուսանողի միայն ուսումնական բեռնվածքը և չի գնահատում դասընթացի կամ կրթական մոդուլի բարդության աստիճանը,
կարևորությունը և մակարդակը կրթական ծրագրում կամ ուսանողի կողմից դրա յուրացման որակը (գնահատականը),
 կրեդիտը ուսանողին տրվում է միայն կրթական մոդուլով նախանշված
ելքային կրթական արդյունքի գնահատման շեմային չափանիշները բավարարելուց հետո։ Ուսանողը վաստակում է կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտների լրիվ քանակը` քննական արդյունքների (գնահատականների կամ գնահատման միավորների) հետ միասին,
 ECTS կրեդիտը չի չափում դասախոսի ուսումնական գործունեության
(դասավանդման) աշխատածավալը։ Այն չափում է ուսանողի ուսումնական աշխատանքի (ուսումնառության) ծավալը,
 կրեդիտը չի փոխարինում ուսանողի՝ թվանշաններով գնահատմանը, իսկ
ուսանողի վաստակած կրեդիտների քանակը չի որոշվում նրա ստացած
թվանշաններով (գնահատման միավորներով),
 կրեդիտը չի արտահայտում ուսանողի ստացած գիտելիքի որակը, այն
չափվում է գնահատականներով։
Կրեդիտային համակարգը ուսումնական գործընթացի կազմակերպման,
ակադեմիական կրեդիտների միջոցով ուսումնառության արդյունքների
հաշվառման (արժևորման), կուտակման և փոխանցման համակարգ է, որտեղ համապատասխան որակավորումը շնորհվում է կրթական ծրագրով
սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ բովանդակության և քանակի ձեռքբերումից հետո։
Կրեդիտների փոխանցման և կուտակման ECTS համակարգը միասնական
համաեվրոպական կրեդիտային համակարգ է, որտեղ ուսանողի լրիվ
ուսումնական բեռնվածքը 1 ուստարում գնահատվում է 60 ECTS կրեդիտ։
Այն նախատեսված է Եվրոպական բարձրագույն կրթության տարածքում
ուսանողների ձեռք բերած կրթական արդյունքների չափման, պաշտոնական
ճանաչման և բուհից բուհ փոխանցումը դյուրացնելու համար։

ECTS համակարգի կարևորագույն հատկանիշներն են.

 կիսամյակը, ուսումնական տարին կամ ուսումնառության լրիվ ծրագիրը
հաջողությամբ ավարտելու համար ուսանողը պետք է վաստակի կրթական ծրագրով սահմանված կրեդիտների անհրաժեշտ քանակը,
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 կրեդիտներ հատկացվում են կրթական ծրագրի` գնահատման ենթակա
բոլոր բաղկացուցիչներին` դասընթացներին, կրթական մոդուլներին,
պրակտիկաներին, կուրսային և ավարտական աշխատանքներին և այլն,
 կրթական ծրագիրը և դրա առանձին բաղկացուցիչները բնութագրող բոլոր պայմանները` ծրագրի նպատակը և ավարտական պահանջները,
դասընթացների ելքային կրթական արդյունքները և հատկացված կրեդիտները, ուսումնառության, դասավանդման և գնահատման մեթոդները
և այլն, հրապարակվում են նախապես և հասանելի են դրանցից օգտվողներին (ուսանողներին և դասախոսներին)։

2.2. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները
2.2.1. Կրեդիտային համակարգի հիմնական գործառույթները երկուսն են`
ա) կրեդիտների փոխանցում.
այս գործառույթը ենթադրում է ուսումնական ծրագրի (պլանի) բոլոր
դասընթացների և կրթական մոդուլների աշխատածավալների արտահայտում կրեդիտների օգնությամբ, ինչը հնարավոր է դարձնում
կրեդիտներով չափված կրթական արդյունքի փոխանցումը ծրագրերի և բուհերի միջև,
բ) կրեդիտների կուտակում.
այս գործառույթի իրականացումը ենթադրում է կրթական կրեդիտների աստիճանական կուտակման գործընթացի առկայություն, ինչն
իրականացվում է ուսանողի անհատական ուսումնական ծրագրի
օգնությամբ։
Նշված գործառույթները բնութագրվում են մի շարք հատկանիշներով և
ուղեկցվում համապատասխան ընթացակարգերով։
2.2.2.




Կրեդիտների փոխանցման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն են.
գործում են մոդուլացված ուսումնական ծրագրեր, որոնց բոլոր բաղադրամասերի (դասընթացներ, կրթական մոդուլներ, կուրսային և
ավարտական աշխատանքներ, պրակտիկաներ և այլն) աշխատածավալները տրված են ուսանողի լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն աշխատանք)
արտահայտող ECTS կրեդիտներով,
կրեդիտներով արտահայտված կրթական արդյունքների փոխադարձ
ճանաչման և որոշակի թվով կրեդիտների` ծրագրից ծրագիր փոխանցման (տեղափոխման) հնարավորություն նույն բուհի ներսում
կամ բուհերի միջև` ընդունող ծրագրի պահանջներին համապատասխան։
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2.2.3.


Կրեդիտների կուտակման գործառույթի հիմնական հատկանիշներն
են.
պարտադիր և ընտրովի դասընթացներից բաղկացած ուսումնական
ծրագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրի յուրացման հաջորդականությունը սահմանվում է դասընթացների նախապայմաններով,



ուսանողի կողմից դասընթացների ընտրության և դրանցում ընդգրկվելու համար գրանցման ընթացակարգերի առկայություն,



ուսանողների ուսումնառության անհատական ծրագրերի առկայություն,



դասընթացի համար մեկից ավելի ուսումնական հոսքերի առկայության դեպքում ուսանողի կողմից դրանց ընտրության հնարավորություն` ելնելով դասընթացի կայացման ժամանակացույցից և (կամ)
դասախոսի նախապատվությունից,



ուսանողի կողմից ուսումնառության ինտենսիվության, հետևաբար
նաև ուսումնառության ծրագրի տևողության կարգավորման հնարավորություն։

2.3. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
1.

ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական աստիճաններում ուսանողի
տարեկան ուսումնական բեռնվածությունը սահմանվում է 1800 ժամ, որը
համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի։

2.

1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ (լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը։

3.

Ուսումնական տարվա տևողությունը 40 շաբաթ է, որից 32-ը տրամադրվում
է ուսումնական պարապմունքներին։ Ուսումնական գործընթացը կազմակերպվում է 2 կիսամյակով` աշնանային և գարնանային։ Ըստ այդմ, կիսամյակի ուսումնական պարապմունքների տևողությունը սահմանվում է 16
շաբաթ, բացառությամբ բակալավրի կրթական ծրագրի 8-րդ կիսամյակի,
որի տևողությունը 8 շաբաթ է:

4.

Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն
չափը 45 ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրում ուսանողի շաբաթական լսարանային
բեռնվածությունը կազմում է 24-30 ժամ2, իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրում` 14-18 ժամ3:

2
3

Առանց ֆիզդաստիարակության պարապմունքների:
Առանց լրացական դասընթացների:
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6.

7.

8.

Առկա ուսուցման համակարգում ընդգրկված ուսանողը կիսամյակում պետք
է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։
Որոշ դեպքերում, ուսման բարձր առաջադիմություն ցուցաբերած ուսանողը
սահմանված կարգով կարող է ստանձնել լրացուցիչ ուսումնական բեռնվածություն։
Բակալավրի կրթական ծրագրի ուսումնական լրիվ աշխատածավալը 240
կրեդիտ է, իսկ մագիստրոսի ծրագրինը` 120 կրեդիտ։

3.

Դասընթացները և կրթական մոդուլները

1.

Ուսումնական ծրագրում (պլանում) ներառված դասընթացները կամ կրթական մոդուլները ներկայացվում են հատկացված կրեդիտների հետ միասին։
Մեծածավալ դասընթացներն անհրաժեշտության դեպքում բաժանվում են 1
կիսամյակ տևողությամբ առանձին կրթական մոդուլների։
Դասընթացները (կրթական մոդուլները) ըստ յուրացման բնույթի բաժանվում են 2 հիմնական խմբի`
ա) պարտադիր դասընթացներ, որոնց յուրացումն ամրագրված է որոշակի
կիսամյակներում,
բ) կամընտրական դասընթացներ, որոնք առաջարկվող ցանկից ընտրում
է ուսանողը, իսկ դրանց յուրացման կիսամյակը կարող է լինել ինչպես
ամրագրված, այնպես էլ ազատ։

2.
3.

4.

Կրեդիտների հատկացումը

1.

Կրթական ծրագրի առանձին մոդուլներին կրեդիտների հատկացումը ելնում է
մոդուլով սահմանված կրթական արդյունքին հասնելու համար ուսանողից
պահանջվող միջին աշխատաժամանակի (լրիվ ուսումնական բեռնվածության) իրատեսական կանխատեսումից։
Հատկացվող կրեդիտների թվի և լսարանային (կոնտակտային) ժամերի միջև
միարժեք կապ չկա։ Կրեդիտների թիվը, ինչպես արդեն նշվել է4, կախված է
նաև պարապմունքի ձևից (դասախոսություն, սեմինար, գործնական կամ
լաբորատոր պարապմունք և այլն), ուսումնառության, դասավանդման և
գնահատման մեթոդներից և այլն։
Դասընթացի ծրագիրը մշակող ուսումնական կառույցը (ամբիոնը) այնպես է
պլանավորում ուսանողի ուսումնական աշխատանքը, որպեսզի դրա կատարման համար պահանջվող ժամաքանակը համապատասխանի դասընթացին հատկացված կրեդիտների ժամային համարժեքին։
Կրթական մոդուլին հատկացված կրեդիտները պետք է ներկայացվեն ամբողջական թվերով։

2.

3.

4.

4

Տե՛ս, մասնավորապես, դասընթացների կրեդիտատարության հաշվարկի սխեմաները 2007 թ. ԵՊՀ
§Կրեդիտային համակարգով բակալավրի կրթական ծրագրի կառուցվածքը և բովանդակությունը¦
փաստաթղթում:
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5.

Կրթական ծրագրերի ավարտական պահանջները
5.1. Բակալավրի ծրագիր

1.

2.

3.

4.

Բակալավրի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
պետք է ծրագրի կատարման արդյունքում հաջողությամբ լրացնի 240 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ)5 պետք է կազմի
առնվազն 9,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (ամփոփիչ քննություն, ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը
ուսանողի ՄՈԳ-ը պետք է կազմի առնվազն 9,00: Հակառակ պարագայում,
որակավորում ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ քանակությամբ դասընթացներ:
Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն մինչև 36 կրեդիտ հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացների
կրթամասից (այդ թվում` 4 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների առաջարկվող ցանկից), 10 կրեդիտ` մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացների կրթամասից (ներառյալ 2 կրեդիտ` կամընտրական դասընթացների ցանկից) և առնվազն 20 կրեդիտ` պրակտիկայից և եզրափակիչ ատեստավորման ձևերից։
Մնացած առնվազն 174 կրեդիտների բովանդակային կազմը սահմանվում է՝
ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական կարողությունների և հմտությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
մասնագիտության համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 24 կրեդիտ
կարող է հատկացվել տվյալ մասնագիտության շրջանակներում որոշակի
ուղղություններով մասնագիտացում իրականացնելու համար)։

5.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

5
6

Մագիստրոսի որակավորման աստիճան ստանալու համար ԵՊՀ ուսանողը
ծրագրի կատարման արդյունքում պետք է հաջողությամբ լրացնի 120 կրեդիտ ուսումնագիտական բեռնվածություն, որի համար հաշվարկված հանրագումարային միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) 6 պետք է կազմի
առնվազն 12,00։
Մինչև ծրագրի ամփոփիչ ատեստավորումն (մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն) ընկած ժամանակահատվածը ուսանողի ՄՈԳ-ը
պետք է կազմի առնվազն 12,00: Հակառակ պարագայում, որակավորում
ստանալու համար ուսանողը պետք է բարձրացնի իր առաջադիմության ցուցանիշը մինչև սահմանված նվազագույն արժեքը` կրկնելով անհրաժեշտ
քանակությամբ դասընթացներ:

ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
ՄՈԳ-ի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
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3.

4.

6.

Բոլոր ուսանողները, մասնագիտությունից անկախ, պետք է կուտակեն
առնվազն 6 կրեդիտ` ընդհանուր դասընթացների կրթամասից, և 48 կրեդիտ` հետազոտական կառուցամասից։
Մնացած կրեդիտների (մինչև 66) բովանդակային կազմը սահմանվում է
մասնագիտական պարտադիր կրթամասով և կամընտրական դասընթացներով` ելնելով տվյալ մասնագիտությամբ մագիստրոսի պատրաստման ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներով սահմանված մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձեռքբերման պայմանից, և յուրաքանչյուր
ծրագրի համար տրվում է առանձին (ընդ որում, մինչև 18 կրեդիտ հատկացվում է կամընտրական դասընթացների ձևով որոշակի ուղղությամբ անհատական ուսուցում իրականացնելու համար)։

Գիտելիքների ստուգման և գնահատման համակարգը
6.1. Համակարգի հիմնադրույթները

1.

ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և
գնահատման բազմագործոն համակարգը, որի կիրարկման հիմնական
նպատակներն են՝
ա) ուսումնական կիսամյակի ընթացքում գիտելիքների անընդհատ ստուգման և գնահատման օգնությամբ կազմակերպել ուսումնառության համաչափ աշխատանքային գործընթաց, խթանել ուսանողի ինքնուրույն
աշխատանքը, ուսումնառության գործընթացում ներմուծել մրցակցության տարրեր և բարելավել դասահաճախումները,
բ) ընթացիկ քննությունների և ստուգումների իրականացման օգնությամբ
ներմուծել դիագնոստիկ գնահատման տարրեր` գնահատման արդյունքները դասախոսների և ուսանողների կողմից օգտագործելով որպես հետադարձ կապ` դասավանդման և ուսումնառության շարունակական բարելավման և կատարողականի բարձրացման նպատակով,
բարելավել դասընթացի արդյունարար գնահատման հիմնավորվածությունն ու արժանահավատությունը՝ գիտելիքների գնահատման գործընթացում հաշվի առնելով ուսումնառության տարբեր բաղադրիչները։

2.

Գիտելիքների գնահատումը (ստուգումը) ներառում է հետևյալ բաղադրիչները.
ա) դասընթացին ուսանողի մասնակցության գնահատում դասահաճախումների հաշվառման օգնությամբ,
բ) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ քննություններ և ստուգումներ),
գ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում քննաշրջանում, ինչը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական
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3.

մոդուլի համար սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի գնահատում,
դ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանի, ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
Ելնելով մասնագիտության ուսումնական պլանով նախատեսված դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) աշխատածավալից, պարապմունքի ձևից,
դասավանդման մեթոդներից և հաշվի առնելով դասընթացի կարևորությունը
ուսանողի մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման
մեջ՝ դասընթացներն ըստ գնահատման ձևի բաժանվում են 2 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացներ ։

6.2. Գնահատման մեթոդաբանությունը
6.2.1.

Բակալավրի կրթական ծրագիր

Բակալավրի կրթական ծրագրում յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում կարող է ներառվել եզրափակիչ գնահատումով առավելագույնը 4 մասնագիտական դասընթաց, բացառությամբ առաջին կիսամյակի, որտեղ այդ դասընթացների քանակը սահմանափակվում է 3-ով։
1. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։
ա) Ընթացիկ քննությունները հիմնականում անցկացվում են գրավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության բանավոր անցկացումը պահանջում է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի խորհրդի որոշմամբ։
բ) Եզրափակիչ քննությունը հիմնականում անցկացվում է բանավոր, իսկ
որոշ դեպքերում նաև գրավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և
ուսումնառության ձևերից, ինչպես նաև ակնկալվող կրթական վերջնարդյունքների բնույթից։ Քննության գրավոր անցկացումը պահանջում
է համապատասխան հիմնավորում և թույլատրվում է ֆակուլտետի
խորհրդի որոշմամբ:
2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.)
ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
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Գմաս. միավորը որոշվում է աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի չափանիշներին համապատասխան.

Աղյուսակ 1.
Մասնակցության աստիճանը (%)

Հատկացվող միավորը

90-ից բարձր
80-90
<80

2
1
0

Օրինակ 1. Եթե 32 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
15 ժամ բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

 15 
1   x 100% = (1 – 0,47) x 100% = 53 %: Համաձայն աղյուսակի` Գմաս. = 0 միավոր:
 32 
Օրինակ 2. Եթե 64 լսարանային ժամ աշխատածավալով դասընթացից ուսանողն ունի
10 ժամ անհարգելի և 4 ժամ հարգելի բացակայություն, ապա դասընթացին մասնակցության աստիճանը կլինի`

10 

1 
 x 100% = (1
 64  4 

– 0,17) x 100% = 83%: Համա-

ձայն աղյուսակի` Գմաս. = 1 միավոր:

բ)

ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,

գ)

եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։

Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր. :
Ըստ այդմ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով 7).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը
Միավորը
7

Գմաս.
2

Քընթ.1
4

Քընթ.2
4

Քեզր.
10

Գարդ.
20

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ գնահատման քայլը` առնվազն 0,5 է:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 3 և 4 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 8 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 4 + 8 = 16 ։

Լաբորատոր աշխատանքի ձևեր ունեցող եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի ընթացիկ քննությանը ուսանողի մասնակցությունը թույլատրվում է
նախորդող ժամանակահատվածում նախատեսված լաբորատոր աշխատանքների առնվազն 60% կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։ Հակառակ պարագայում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ քննությանը, իսկ քննական ամփոփագրում նրա անվան
դիմաց դրվում է «0» միավոր։
4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի
ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ
ստուգումների (գնահատումների) արդյունքներով։ Ընթացիկ ստուգման ձևն
ընտրում է դասընթացը կազմակերպող ամբիոնը։
5. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը
(Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից` Գմաս., որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը կարող է վաստակել 2 միավոր։ Մասնակցության աստիճանը գնահատվում է համաձայն աղյուսակ 1-ում բերված սանդղակի,
բ) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ ստուգումների արդյունքներից (Սընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը
9 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
3.

Գարդ.= Գմաս. + Սընթ. :
Ըստ այդմ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացն ունի գնահատման
հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով 8).

Աղյուսակ 3.

8

Գնահատման բաղադրամասը

Գմաս.

Սընթ 1

Սընթ 2

Գարդ.

Միավորը

2

9

9

20

Ընթացիկ ստուգման մեկ առաջադրանքի արժեքը գնահատվում է առնվազն 1 միավոր, իսկ
գնահատման քայլն առնվազն 0,5 է:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 2 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 5 և 7 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 5 + 7 = 14 ։

6.

Գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակները կիրառվում են միայն մասնագիտական կրթամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (ուսումնական մոդուլների) գնահատման համար: Հումանիտար ու սոցիալ-տնտեսագիտական և մաթեմատիկական ու բնագիտական կրթամասերի բաղկացուցիչ
դասընթացների գնահատումն իրականացվում է ավանդական եղանակով
(ստուգարք կամ 20 միավորանոց սանդղակով գնահատվող եզրափակիչ
քննություն): Պրակտիկաները գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Ավարտական աշխատանքը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով՝ 11.1. կետի
6-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին համապատասխան։
6.2.2. Մագիստրոսի կրթական ծրագիր

Մագիստրոսի կրթական ծրագրում ներառված բոլոր դասընթացները եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներ են, որոնց գնահատման կառուցվածքը, սակայն, մի փոքր տարբերվում է բակալավրի կրթական ծրագրի դասընթացների
գնահատման՝ վերը նկարագրված եղանակից:
1. Դասընթացը քննաշրջանի ընթացքում անցկացվող եզրափակիչ քննության
հետ մեկտեղ նախատեսում է 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննություն։ Ընթացիկ
և եզրափակիչ քննությունների անցկացման ձևը դասընթացը կազմակերպող
ամբիոնի առաջարկությամբ հաստատում է ֆակուլտետի դեկանը:
2. Դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի ստացած արդյունարար
(կիսամյակային) գնահատականը/միավորը (Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) դասընթացի լսարանային պարապմունքներին ուսանողի մասնակցության աստիճանից, որը լիարժեք իրականացնելու դեպքում ուսանողը
վաստակում է 2 միավոր։ Դասընթացին ուսանողի մասնակցության
Գմաս. միավորը որոշվում է 6.2.1. կետում բակալավրի կրթական ծրագրի
համար նկարագրված եղանակով (ուսումնառության անհատական ժամանակացույցով սովորող ուսանողի՝ դասընթացի մասնակցության համար տրվող միավորների քանակը հաշվարկվում է նրա ինքնուրույն
աշխատանքի կատարողականի հիման վրա),
բ) ուսուցանվող նյութի՝ ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների
արդյունքներից՝ (Քընթ.), որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է
առավելագույնը 4 միավոր,
գ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
մինչև 10 միավոր։
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Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած միավորների գումար`
Գարդ. = Գմաս. + Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ, մագիստրոսի կրթական ծրագրում ընդգրկված դասընթացն ունի
գնահատման հետևյալ սխեման, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները
(բոլոր բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով).

Աղյուսակ 4.

3.

Գնահատման
բաղադրամասը

Գմաս.

Քընթ.1

Քընթ.2

Քեզր.

Գարդ.

Միավորը

2

4

4

10

20

Գնահատման վերը նկարագրված եղանակը կիրառվում է միայն ուսումնական կառուցամասի բաղկացուցիչ դասընթացների (բացի լրացական դասընթացներից) գնահատման համար: Հետազոտական կառուցամասի մոդուլները, այդ թվում նաև պրակտիկաները, գնահատվում են ստուգարքի ձևով: Մագիստրոսական ատենախոսությունը գնահատվում է 20 միավորանոց սանդղակով` 11.2. կետի 7-րդ ենթակետում բերված գնահատման չափանիշներին
համապատասխան:

6.3. Ընթացիկ և եզրափակիչ գնահատման կազմակերպումը
1.

2.

3.

4.

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների/ստուգումների ենթակա ուսումնական նյութի բովանդակությունը, քննությունների ձևերը, հարցաշարերը և
ժամանակացույցը, ինչպես նաև գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները
տրամադրվում են ուսանողներին նախապես (կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում)։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ժամանակացույցները կազմում են
ֆակուլտետները, և հաստատվում են ուսումնական աշխատանքների գծով
պրոռեկտորի կողմից։ Քննությունների հաստատված ժամանակացույցի մեկ
օրինակը հանձնվում է ուսումնամեթոդական վարչություն:
Ընթացիկ քննությունները և ստուգումներն անց են կացվում ուսումնառության կիսամյակի 78-րդ և 1516-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 4-րդ
և 8-րդ շաբաթներում): Ընթացիկ քննությունների օրը ուսանողն ազատվում է
դասերից։ Ընթացիկ ստուգումներն անց են կացվում առարկայի` դասացուցակով հատկացված ժամերին կամ դասերից հետո՝ ֆակուլտետի դեկանի
որոշմամբ:
Եզրափակիչ քննություններն անց են կացվում կիսամյակային քննաշրջաններում` 1720-րդ շաբաթներում (8-րդ կիսամյակում` 910-րդ շաբաթներում):
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5.
6.

7.

Քննության/ստուգման ավարտից հետո քննությունն ընդունած դասախոսը
քննական ամփոփագիրը նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ։
Բոլոր գրավոր քննությունները և ստուգումները գրանցվում են ուսանողներին տրամադրված սահմանված նմուշի տետրերում, իսկ գրավոր աշխատանքի ավարտը վավերացվում է դեկանատի կնիքով։
Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգումների գնահատականը
հրապարակելու պահից ուսանողն իրավունք ունի այն գանգատարկելու
գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին,
իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը դիմելու դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, այնուհետև նաև ֆակուլտետի դեկանին:

6.4. Գնահատման սանդղակը և նշագրումը
1.

ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար
կիրառվում է գնահատականների 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 5.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

18-20

§Գերազանց¦

13-17

§Լավ¦

8-12

§Բավարար¦

0-7

§Անբավարար¦

0

§Չներկայացած¦

–

§Ստուգված¦
/§Չստուգված¦

Ուսանողի ստուգարքային գրքույկում և դասընթացի քննական ամփոփագրում գնահատման արդյունարար միավորի հետ մեկտեղ փակագծերում նշվում
է նաև համապատասխան գնահատականը (օրինակ` 18 (գերազ.)):
2. Դասընթացներից, որոնցից ուսանողը վաստակել է 8-ից ցածր արդյունարար
միավոր կամ գնահատվել է §Չստուգված¦, կրեդիտներ չեն տրվում: §Ստուգված¦ գնահատման դեպքում ուսանողի օգտին վարկանիշային միավորներ9
չեն գրանցվում, հետևապես այն չի ազդում ուսանողի միջին որակական
գնահատականի (ՄՈԳ) վրա:

9

Վարկանիշային միավորի վերաբերյալ տե՛ս սույն կարգի 6.5. կետը։
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6.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
1.

2.

3.

Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության
ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի ընթացքում վավերագրելու համար ԵՊՀ ֆակուլտետները յուրաքանչյուր ուսանողի համար, նրա ընդունման պահից սկսած, վարում են ակադեմիական տեղեկագիր10, որտեղ յուրաքանչյուր քննաշրջանից հետո գրանցվում են ուսանողի
ուսումնասիրած դասընթացները և կրթական մոդուլները, վաստակած կրեդիտները և ստացած արդյունարար գնահատականներն ըստ կրթական մոդուլների և կիսամյակների։ Տեղեկագիրն արտացոլում է ուսանողի կատարած
ուսումնական աշխատանքի ծավալը և կրթական ձեռքբերումների որակը։
Ուսանողի վաստակած կրեդիտները վավերագրվում և կուտակվում են նրա
ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ նրա ուսումնառության ողջ
շրջանում` անկախ ուսումնառության ընդհատումից կամ տվյալ ուսումնական ծրագրի հետագա հնարավոր փոփոխություններից։
Ուսանողի ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները ներկայացնելու համար ակադեմիական տեղեկագրում կիսամյակային արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ ժամանակաhատվածն ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները11`





4.

գումարային կրեդիտների քանակը,
գնահատված կրեդիտների քանակը,
վարկանիշային միավորները,
միջին որակական գնահատականը։

Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները
բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

5.

Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտների այն մասն է, որը
գնահատված է թվային միավորներով.
¶ Î   Î ñ » ¹Ç ï
i

6.

։

Վարկանիշային միավորը (ՎՄ) յուրաքանչյուր կրեդիտի համար ուսանողի
ստացած գնահատականների գումարն է, որը հաշվարկվում է որպես
առանձին դասընթացների (մոդուլների) գնահատված կրեդիտների և դրանց
արդյունարար գնահատականների արտադրյալների գումար.
ì Ø   Î ñ » ¹Ç ï
i ¶ ³ñ¹i

,

որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն է:
10

Ակադեմիական տեղեկագրի օրինակները բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերի համար
կցված են սույն կարգին (հավելվածներ 1 և 2):
11
Տե՛ս ակադեմիական տեղեկագրին կից օրինակը:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից գնահատվել է (վաստակել է) համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ
խմբից ուսանողի վաստակած վարկանիշային միավորը հավասար է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։

7.

Միջին որակական գնահատականը (ՄՈԳ) կրեդիտներով կշռված գնահատականների միջինն է, որը հաշվարկվում է վարկանիշային միավորները
գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը կլորացվում
է 1/100-ի ճշտությամբ).
Øà¶

ìØ ։
¶Î

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված
միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ = 238  15,87 ` 20 հնարավորից:
15

8.

Հաշվառվում և ակադեմիական տեղեկագրում գրանցվում են կիսամյակային
(հաշվարկված առանձին կիսամյակի համար) և արդյունարար (հաշվարկված
ուսման տվյալ շրջանի համար) վարկանիշային միավորները և ՄՈԳ-երը։

6.6. Ուսման առաջադիմությունը
1.
2.

Ըստ ուսման առաջադիմության` ուսանողները դասակարգվում են՝ առաջադիմող, փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող և հեռացման ենթակա ։
Ուսանողը համարվում է առաջադիմող, եթե`
ա) կիսամյակում ունի 30 կրեդիտ ուսումնական միջին բեռնվածություն
(10% թույլատրելի շեղումով),
բ) հավաքել է տվյալ կիսամյակի համար ուսումնական ծրագրով սահմանված բոլոր պարտադիր դասընթացների12 կրեդիտները։

3.

Ուսանողը համարվում է փորձաշրջանի կարգավիճակում, եթե չի բավարարել նախորդ կետում նշված պայմաններից որևէ մեկը, և ռեկտորատի կողմից
նրան թույլատրվել է մասնակցել ակադեմիական պարտքերի մարմանը (լուծարքին)։

4.

Փորձաշրջանի կարգավիճակ ունեցող ուսանողին հնարավորություն է
տրվում ուղղելու թերացումներն ու բացթողումները և բարձրացնելու ուսման առաջադիմությունը ծրագրի նվազագույն պահանջներին համապատասխան։

5.

Բակալավրի կրթական ծրագրի համար փորձաշրջանի տևողությունը համընկնում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանի հետ, իսկ
մագիստրոսի ծրագրում ուսանողին կարող է տրվել նաև լրացուցիչ ժամանակ` դասընթացը կրկնելու համար։

12

Տե°ս դասընթացների ա) խումբը, բաժին 3, 3-րդ կետ։
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6.

7.

Փորձաշրջանի կարգավիճակում գտնվող ուսանողը համարվում է հեռացման ենթակա, եթե սահմանված ժամկետում դուրս չի գալիս այդ կարգավիճակից։ Հեռացված ուսանողի վերականգնումը կատարվում է նույն կիսամյակում՝ ուսումնառության նախորդ ընթացքում վաստակած բոլոր կրեդիտների պահպանմամբ:
Նույն ուսումնական բեռնվածությամբ ուսանողների ակադեմիական առաջադիմությունները համեմատվում են (ուսանողական նպաստներ, պետական, ներբուհական և այլ տեսակի կրթաթոշակներ հատկացնելիս) նրանց
միջին որակական գնահատականներով։

7.

Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

1.

Դասընթացին ուսանողի մասնակցության աստիճանը որոշելիս հաշվի չեն
առնվում հարգելի պատճառներով բացակայության դեպքում բաց թողնված
դասաժամերը, եթե այն հավաստող սահմանված կարգի բժշկական տեղեկանքը կամ դիմումը ներկայացվում է հաճախումները վերսկսելուց հետո 2
աշխատանքային օրվա ընթացքում:

2.

Քննությանը կամ ստուգմանը չներկայանալը համարվում է հարգելի միայն
այն դեպքում, եթե ուսանողը մինչև քննության օրը ներառյալ հիվանդության
մասին գրավոր իրազեկում է դեկանատ, իսկ հիվանդության վերաբերյալ
համապատասխան բժշկական տեղեկանքը ներկայացնում է մինչև բուժման
շրջանի ավարտին հաջորդող օրը ներառյալ։

3.

Ընթացիկ (միջանկյալ) քննությունների կամ ստուգումների արդյունքների
վերահանձնում, այդ թվում նաև ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում, չի թույլատրվում։

4.

Հարգելի պատճառով ընթացիկ քննությանը կամ ստուգմանը չներկայացած
ուսանողը կարող է այն հանձնել հիվանդության շրջանի ավարտից հետո՝
հնգօրյա ժամկետում, դեկանատի կողմից հաստատված ժամանակացույցով:

5.

Հարգելի պատճառներով եզրափակիչ քննությանը չներկայացած ուսանողն
ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում կարող է վերահանձնել այն:

6.

Սահմանվում է ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) երկու
շրջան, որոնց ընթացքում ստուգարքների և քննությունների վերահանձնումը կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են դեկանի հրամանով։

7.

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական
պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում բարձրացնում է իր արդյունարար
միավորը մինչև անցողիկ 8-ը`վերահանձնելով անհրաժեշտ քանակի ընթացիկ ստուգումներ:
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Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, ապա այդ դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 = 4, որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է մեկ
կամ երկու ընթացիկ ստուգումներ (ըստ անհրաժեշտության), սակայն նրա արդյունարար միավորը չի կարող գերազանցել անհրաժեշտ նվազագույնը` Գարդ.  8:

8.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորի նվազագույն 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի մարման (լուծարքի) շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ
քննությունը` վերջինիս համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
Օրինակ, եթե ուսանողի մասնակցությունը դասընթացին գնահատվել է 1 միավոր,
դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից նա վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 2 միավորներ, իսկ եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր,
ապա այդ դասընթացի արդյունարար գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 1 + 2 + 3 = 7,
որը ցածր է նվազագույն շեմային պահանջից (8 միավոր): Այս դեպքում ուսանողը
պարտքերի մարման շրջանում վերահանձնում է միայն եզրափակիչ քննությունը`
սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ, իսկ արդյունարար գնահատականը փոխվում է եզրափակիչ քննության միավորների տարբերությամբ:
Օրինակ, եթե եզրափակիչ քննության 3 միավորը լուծարքում բարձրացվել է մինչև 5,
ապա Գարդ. = 7 + (5 - 3) = 9։

9.

Եթե մագիստրոսական ծրագրում դասընթացի գնահատման արդյունարար
միավորը գտնվում է 57 միավորի տիրույթում, ապա թույլատրվում է դասընթացի վերահանձնում նախորդ կետում բերված պահանջներին համապատասխան, ընդ որում` նույն կիսամյակի ընթացքում ուսանողն ունի յուրաքանչյուր այդպիսի դասընթաց վերահանձնելու ընդամենը մեկ հնարավորություն՝ առաջին լուծարքային շրջանում։ 4 միավոր և ցածր արդյունք ցուցաբերած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողը պարտավոր է
կրկնել դասընթացը։
10. Քննաշրջանի ընթացքում եզրափակիչ գնահատումով դասընթացներից 3 և
ավելի պարտք ունեցող ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանում միևնույն դասընթացից 2
անգամ անբավարար ստացած ուսանողները ազատվում են համալսարանից՝ անբավարար ակադեմիական առաջադիմության պատճառով։
12. Ուսումնառության 1-ին կիսամյակում 2 դասընթաց չհանձնած մագիստրոսական ծրագրով սովորող ուսանողին հնարավորություն է տրվում կրկնել
դասընթացները հաջորդ աշնանային կիսամյակում՝ շարունակելով ուսումը։
2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ դասընթաց չհանձնած (0-4 միավոր վաստակած) ուսանողը ազատվում է համալսարանից։
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13. Հաջողությամբ հանձնված դասընթացների կրեդիտները կուտակվում են
ուսանողի ակադեմիական տեղեկագրում և մնում ուժի մեջ` անկախ կիսամյակում ցածր առաջադիմությամբ պայմանավորված ուսման ընդհատման
հանգամանքից։
14. Կրեդիտների կուտակման գործառույթի շնորհիվ վերանում է տարբեր
պատճառներով ուսումնառությունն ընդհատած և այն վերսկսող ուսանողի
կողմից կիսամյակն ամբողջությամբ կրկնելու անհրաժեշտությունը։

8.

Մագիստրոսի ծրագրի ուսումնական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Ուսումնառության առաջին կիսամյակի սկզբում մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողը ծրագրի ղեկավարից ստանում է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի ձևաթերթը, որտեղ նախապես լրացված են
ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի բաղկացուցիչ դասընթացները և գիտակրթական մոդուլները` բացառությամբ կամընտրական
դասընթացների:

2.

Անհատական ծրագրում տրվում է դասընթացների ընտրացանկն ըստ ուսման տարիների և կիսամյակների` դրանց հատկացված կրեդիտների հետ
միասին։ Մագիստրոսի կրթական ծրագրի ուսանողների ուսումնառության
անհատական ծրագրի ձևաթերթը բերված է հավելված 3-ում։

3.

Ուսման առաջին շաբաթում ուսանողն իր ուսումնական խորհրդատուի հետ
միասին լրացնում է կամընտրական դասընթացները ուսումնառության իր
անհատական ծրագրում, որն այնուհետև հաստատվում է ծրագրի ղեկավարի կողմից և ներկայացվում դեկանատ:

4.

Անհատական ծրագրում ներառված տվյալ կիսամյակի կամընտրական
դասընթացներին ուսանողների գրանցումն իրականացվում է համապատասխան ֆակուլտետում։ Բոլոր ուսանողները պետք է գրանցված լինեն
մինչև տվյալ կիսամյակի 2-րդ շաբաթվա վերջը։ Սահմանված վերջնաժամկետից հետո դասընթացներին մասնակցելու բոլոր տեսակի գրանցումները
դադարեցվում են։

5.

Հետագա կիսամյակների ընթացքում, անհրաժեշտության դեպքում, ուսանողը կարող է փոփոխություններ կատարել ուսումնառության իր անհատական ծրագրի դասընթացների ընտրացանկում՝ նախապես ստանալով
ուսումնական խորհրդատուի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը։
Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունների ձևաթերթը
բերված է հավելված 4-ում։

6.

Դասընթացի փոփոխությունը կարող է կատարվել նաև մագիստրոսական
ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման նախաձեռնությամբ, եթե տվյալ դասընթացում բավարար թվով մասնակիցներ չեն ընդգրկվել։
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7.

Անհատական ծրագրի փոփոխությունը ենթադրում է դասընթացի բացթողում, նոր դասընթացի ընտրություն (ավելացում) ընտրացանկում, որի իրականացման ընթացակարգը հետևյալն է.

ուսանողը կարող է բաց թողնել իր ընտրած դասընթացը ուսումնական
խորհրդատուի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը,

տվյալ կիսամյակի 3-րդից մինչև 4-րդ շաբաթվա վերջը բացթողումը
ձևակերպելու համար ուսանողը պետք է ստանա նաև դասընթացը վարող դասախոսի և ծրագրի ղեկավարի համաձայնությունը,

ուսանողն իր ընտրացանկում նոր դասընթաց կարող է ավելացնել
ուսումնական խորհրդատուի և դասընթացը վարող դասախոսի համաձայնությամբ՝ մինչև պարապմունքների 2-րդ շաբաթվա վերջը։
8. Նախորդող կրթական աստիճանի մասնագիտության փոփոխությամբ մագիստրոսական ծրագրում ընդգրկված ուսանողների համար ուսումնառության 1-ին շաբաթվա ընթացքում կարող են նշանակվել լրացական դասընթացներ։ Լրացական դասընթացներ նշանակելու հարցը համապատասխան
հարցազրույցից հետո առաջադրվում է մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի կողմից և համաձայնեցվում մասնագիտացնող ուսումնական ստորաբաժանման հետ։
9. Ուսանողը պատասխանատու է ուսումնառության իր անհատական ծրագրի
ճշտության և ամբողջականության ապահովման համար։
10. Համալսարանն իրեն իրավունք է վերապահում հանել ցանկացած դասընթացի առաջադրումը տվյալ կիսամյակում, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ։

9.

Մագիստրոսի ծրագրի հետազոտական կառուցամասի կազմակերպման ընթացակարգը

1.

Կիսամյակի առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարը կազմում և ուսանողներին է տրամադրում տվյալ կիսամյակի
հետազոտական աշխատանքների պլանը (ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսվող գիտակրթական մոդուլների կազմակերպման ժամանակացույցը)։
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասով նախատեսված գիտակրթական
մոդուլների կատարողականի ստուգման համար կիրառվում է ատեստավորում։ Գիտական սեմինարի, ինքնուրույն գիտահետազոտական աշխատանքի և պրակտիկաների ատեստավորումը կատարում է մագիստրանտի գիտական ղեկավարը, որը լրացված ատեստավորման թերթիկը անձամբ
հանձնում է դեկանատ։
Ուսումնառության 1-ին կիսամյակի ավարտին ծրագրի համապատասխան
հետազոտական մոդուլից ատեստավորում չստացած ուսանողին հնարավորություն է տրվում շարունակելու ուսումը 2-րդ կիսամյակում՝ այդ ընթաց-

2.

3.
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քում կատարելով չատեստավորված մոդուլով նախատեսված անավարտ
աշխատանքը։ 2-րդ և 3-րդ կիսամյակներում որևէ հետազոտական մոդուլով
չատեստավորված ուսանողն ազատվում է համալսարանից։

10. Դասընթացների տեղեկագիրքը
1.

2.

Համալսարանը յուրաքանչյուր ուստարվա համար հրապարակում է ԵՊՀ
դասընթացների տեղեկագիրք (տպագրված և/կամ կայքէջում տեղադրված
էլեկտրոնային տարբերակով), որը նաև կրեդիտային համակարգով ուսումնառության ուղեցույց է։
Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է համալսարանում իրականացվող կրթական ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և պարունակում է.
ա) ընդհանուր տեղեկություն Համալսարանի վերաբերյալ` տեսակը և կարգավիճակը, ուսումնական ստորաբաժանումները, առաջարկվող կրթական ծրագրերը, ուսումնական գործընթացի ժամանակացույցը, ներբուհական հիմնական կանոնները (հատկապես կրեդիտների կուտակման,
պաշտոնական ճանաչման և փոխանցման վերաբերյալ) և այլն,
.բ)

տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.




գ)

ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի
շեմային պահանջները, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և գնահատման կարգը, ավարտական
ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
առանձին դասընթացի նկարագրությունը` դասընթացի անվանումը
և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները`
արտահայտված կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի գիտելիքներով ու կարողություններով,
դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ բովանդակությունը/թեմաները), անհրաժեշտ նախապայմանները, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները, դասավանդման լեզուն և այլն,
ընդհանուր տեղեկատվություն ուսանողների համար.
- նյութական օգնության հնարավորությունները, ուսման վարձերի
զեղչման և փոխհատուցման պայմաններն ու կանոնները, գործող
ուսանողական ծառայությունները, ուսանողներին հասանելի
ուսումնական/լաբորատոր ենթակառուցվածքները և այլն։
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11. Կրթական ծրագրերի եզրափակիչ ատեստավորումը
11.1. Բակալավրի ծրագիր
1.

Ուսանողի կողմից բակալավրի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է ավարտական աշխատանքի կատարումով և
պաշտպանությամբ և ծրագրի ավարտից հետո կազմակերպվող մասնագիտական ամփոփիչ քննությամբ, որը չի կրկնում կիսամյակային քննություններով հաստատված կրթական արդյունքների գնահատումները։

2.

Ավարտական աշխատանքի թեման և ղեկավարը ընտրվում և հաստատվում
են ավարտական ուստարվա առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում, իսկ աշխատանքը կատարվում է ավարտական ուստարվա ընթացքում։

3.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության կազմակերպման համար
հատկացվում է ուսումնառության վերջին 4 շաբաթը, որոնց ընթացքում նախատեսվում է.
ա) աշխատանքի ներկայացումը մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) քննարկմանը։ Աշխատանքի հետ ներկայացվում է ղեկավարի կարծիքը, որը ներառում է կատարված աշխատանքի վերաբերյալ
դրական եզրակացություն։
բ)

Ավարտական աշխատանքի նախնական քննարկում մասնագիտացնող
ամբիոնում՝ աշխատանքի հեղինակի մասնակցությամբ։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում բակալավրի աստիճան հայցողը
պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը և այն
ներկայացնել լրացուցիչ քննարկման։ Դրական եզրակացության դեպքում մասնագիտացնող ամբիոնի կողմից աշխատանքը երաշխավորվում է պաշտպանության:

գ)

Մասնագիտացնող ուսումնական կառույցի (ամբիոնի) կողմից աշխատանքը գրախոսության ուղարկելու կազմակերպում:

դ)

4.

Ավարտական աշխատանքի հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և բակալավրի աստիճանի շնորհում։
Ավարտական աշխատանքի պաշտպանությունը և մասնագիտական ամփոփիչ քննության անցկացումն իրականացվում են համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

5.

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության և մասնագիտական ամփոփիչ քննության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված
20 միավորանոց սանդղակով։

6.

Ավարտական աշխատանքի գնահատման ընդհանուր որակական չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ չափաքանակները.
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Աղյուսակ 6.
Թիվ

7.

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Ներկայացման որակը

6

2

Ձևակերպման որակը

6

3

Կատարման ինքնուրույնության աստիճանը

6

4

Արդիականությունը/նորույթը

2

Ընդամենը`

20

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից ավարտական աշխատանքի գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի
գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 5):

11.2. Մագիստրոսի ծրագիր
1.

2.

3.

Ուսանողի կողմից մագիստրոսի ծրագրի ելքային կրթական արդյունքներին
համապատասխան մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների
ձեռքբերումը հաստատվում է մագիստրոսական ատենախոսության կատարումով և պաշտպանությամբ։
Մագիստրոսական ատենախոսության գիտական ղեկավարի նշանակումը և
թեմայի հաստատումը իրականացվում է 1-ին կիսամյակում: Համապատասխան ընթացակարգը ներառում է.

ծրագրի ղեկավարի հետ խորհրդատվությունների անցկացում, որոնց ընթացքում ճշգրտվում են մագիստրանտի հետազոտական հետաքրքրությունները, կազմակերպվում է հանդիպում տվյալ մագիստրոսական
ծրագրի ատենախոսությունների ղեկավարների հետ,


գիտական ղեկավարի հետ թեմայի ընտրության վերաբերյալ խորհրդատվությունների անցկացում,



մագիստրոսական ատենախոսության համաձայնեցված թեմաների և
գիտական ղեկավարների թեկնածությունների ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ամբիոնի (միջամբիոնային հանձնախմբի) հաստատմանը, գիտական ղեկավարի նշանակումը և հրամանագրումը։

Մագիստրանտի կողմից գիտական ղեկավարի հետ համաձայնեցված ատենախոսական առաջարկի պատրաստում և ներկայացում ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) քննարկման և հաստատման համար, որն
իրականացվում է 2-րդ կիսամյակում։ Ատենախոսական առաջարկը պետք է
պարունակի թեմայի բնագավառում առկա իրադրության նկարագրությունը,
աշխատանքի նպատակը, ածանցյալ խնդիրների առաջադրումն ու սահմանումը, դրանց հավանական լուծումները, հետազոտական մեթոդները և
գրականության ցանկը։ Ատենախոսական աշխատանքի կատարումը շարունակվում է ուսուցման 3-րդ և 4-րդ կիսամյակներում։
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4.

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության կազմակերպման
համար հատկացվում են ուսումնառության վերջին 4 շաբաթները, որոնց
ընթացքում նախատեսվում է.
ա) ատենախոսության ներկայացում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման քննարկմանը պաշտպանությունից 4 շաբաթ առաջ։ Ատենախոսության հետ ներկայացվում է գիտական ղեկավարի կարծիքը, որը պետք է ներառի կատարված աշխատանքի վերաբերյալ դրական եզրակացություն,
բ)

ատենախոսության նախնական քննարկում մասնագիտացնող ամբիոնում (միջամբիոնային հանձնախմբում) մագիստրոսական ծրագրի ղեկավարի, մագիստրանտի գիտական ղեկավարի և մագիստրանտի
պարտադիր մասնակցությամբ մեկ շաբաթյա ժամկետում։ էական դիտողությունների առկայության դեպքում մագիստրոսի աստիճան հայցողը պարտավոր է երկշաբաթյա ժամկետում լրամշակել աշխատանքը
և լրացուցիչ քննարկման ներկայացնել այն։ Լրացուցիչ քննարկման արդյունքում դրական եզրակացության դեպքում մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից ատենախոսությունը երաշխավորվում է պաշտպանության,

գ)

մագիստրոսական ծրագիրն իրականացնող ուսումնական ստորաբաժանման կողմից աշխատանքի արտաքին գրախոսության կազմակերպում, որի արդյունքում ոչ ուշ, քան պաշտպանությունից 3 օր առաջ
մասնագիտացնող ամբիոնին (միջամբիոնային հանձնախմբին) է ներկայացվում ատենախոսության վերաբերյալ գրախոսականը,

դ)

մագիստրոսական ատենախոսության հրապարակային պաշտպանություն ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նիստում և մագիստրոսի աստիճանի շնորհում։

5.

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանությունն իրականացվում
է համաձայն ՀՀ ԿԳ նախարարության կողմից սահմանված կարգի։

6.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումը կատարվում է աղյուսակ 5-ում ներկայացված 20 միավորանոց սանդղակով։

7.

Մագիստրոսական ատենախոսության գնահատման ընդհանուր որակական
չափանիշների համար սահմանվում են գնահատման միավորների հետևյալ
չափաքանակները.

Աղյուսակ 7.
Թիվ

Չափանիշ

Առավելագույն միավորը

1

Արդիականությունը/նորույթը

6

2

Ինքնուրույնության աստիճանը

6

3

Ձևակերպման որակը

4

4

Ներկայացման որակը

4

Ընդամենը`

20
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8.

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի անդամների կողմից մագիստրոսական ատենախոսության գնահատումները կատարվում են սահմանված նմուշի գնահատման ձևաթերթում (տե°ս հավելված 6):

12. Կրեդիտների փոխանցումը
1.

2.

3.

4.

Այլ բուհերից ԵՊՀ բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրեր կրեդիտները փոխանցելի են առանձին դասընթացների, դասընթացների խմբի կամ
ուսումնառության որոշակի շրջանների (կիսամյակ, ուստարի) տեսքով։ Փոխանցումը կատարվում է ուսանողի հայտի հիման վրա` երկու բուհերի փոխադարձ համաձայնությամբ` ECTS կրեդիտների փոխանցման կանոնների
պահպանմամբ։
Այլ կրթական ծրագրից ԵՊՀ կրթական ծրագիր կրեդիտներ կարող են փոխանցվել, եթե դրանց բովանդակությունները միանման են, կամ առկա են
բովանդակային տարբերություններ, սակայն վերջնական կրթական արդյունքները համարժեք են։
Այլ բուհում ԵՊՀ ուսանողի ուսումնառության որոշակի շրջանի (կիսամյակ,
ուստարի) անցկացման դեպքում այդ ժամանակահատվածի ուսումնառության ծրագիրը դառնում է եռակողմ համաձայնագրի առարկա` ուսանողի,
ԵՊՀ-ի և ընդունող բուհի միջև։
Կրեդիտների փոխանցման և ուսանողների միջբուհական փոխանակման
գործընթացների կազմակերպման համար ԵՊՀ-ն նշանակում է ECTS-ի բուհական համակարգող, որի գործունեության հիմնական ոլորտները և պարտականությունների շրջանակները կանոնակարգվում են առանձին կարգով։

13. Ուսումնական խորհրդատուների ծառայությունը
1.

2.

3.

Կրեդիտային համակարգով սովորող ուսանողներին ուսման գործընթացում
օժանդակելու նպատակով ֆակուլտետները կազմակերպում են ուսումնական խորհրդատուների (կուրատորների) ծառայություն, որում ընդգրկում են
մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական ծրագրերին քաջատեղյակ մասնագետներ։
Մասնագիտության կամ մասնագիտությունների խմբի ուսումնական
խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` ելնելով տարբեր
կրթական ծրագրերում ընդգրկված ուսանողների թվի և ֆակուլտետի դասախոսական ներուժի համադրումից։
Ուսումնական խորհրդատուն իրականացնում է խորհրդատվական ծառայություններ մեկ կամ մի քանի հարակից մասնագիտությունների գծով և
հսկում իրեն ամրագրված ուսանողների ուսումնական առաջընթացը նրանց
ուսումնառության ողջ շրջանում։
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4.

Խորհրդատուն ներկայացնում է ուսանողների ուսումնական շահերը,
ուսումնական գործընթացի հետ կապված տարաբնույթ հարցերի շուրջ
նրանց համար պարբերաբար կազմակերպում խմբային և անհատական
խորհրդատվություններ, օգնում դասընթացների ընտրության և անհատական ուսումնական ծրագրերի կազմման գործընթացներում։

14. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
1.

Ուսանողը պարտավոր է`

ծանոթանալ կրեդիտային համակարգով ուսուցման սույն կարգին և
խստորեն հետևել դրա պահանջներին,

կատարել ուսումնական դասընթացների և քննությունների համար
սահմանված պահանջները,

կանոնավոր հաճախել իր ուսումնառության ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին։

2.

Ուսանողն իրավունք ունի`










ընտրելու տվյալ մասնագիտության (մասնագիտացման) ուսուցման համար Համալսարանի կողմից առաջադրվող կամընտրական դասընթացներ` ուսումնական ծրագրի պահանջներին համապատասխան,
միջբուհական փոխանակման և (կամ) ակադեմիական շարժունության
ծրագրերի շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի) ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ օտարերկրյա)` համաձայն ՀՀ
Կառավարության սահմանած կարգի,
ցանկացած կրթական աստիճանում ընդհատելու կամ շարունակելու
ուսումնառությունը ԵՊՀ-ում՝ համաձայն գործող կարգի,
հիմնավորված կերպով դիմելու և ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ավարտված ուսումնառության կամ ուսումնական ծրագրի
չավարտված մասի համար,
բակալավրի կամ մագիստրոսի աստիճանը և համապատասխան որակավորումը հաստատող ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ
միասին անվճար ստանալու ՀՀ Կառավարության որոշմամբ հաստատված համաեվրոպական նմուշի դիպլոմի հավելված` երկու լեզվով՝ հայերեն և անգլերեն:

15. Եզրափակիչ դրույթներ
Սույն կարգը գործողության մեջ է 2011/12 ուստարվանից` ԵՊՀ բակալավրի
և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ընդգրկված բոլոր ուսանողների ուսումնառությունը կազմակերպելու համար։
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետը բակալավրի
կրթական
ծրագրով
կազմակերպում
է
ուսուցում`
հետևյալ
մասնագիտությունների գծով.
1. «Տնտեսագիտություն»,
2. «Կառավարում»
3. «Ֆինանսներ»:

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Բակալավրի ուսումնական ծրագիրը ներառում է հինգ հիմնական կրթամաս` ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական, ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական, ընդհանուր մասնագիտական և հատուկ մասնագիտական դասընթացներ, ինչպես նաև կրթական այլ մոդուլներ։ Ծրագրի ընդհանուր կառուցվածքը բերված է ստորև.
Կրթամաս

Կրեդիտներ

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալտնտեսագիտական

36

Դասընթաց-մոդուլների քանակը
«Տնտեսա- «Կառավա- «Ֆինանս
գիտություն»
րում»
ներ»
12
12
12

32
4

10
2

10
2

10
2

10

4

4

4

8
2

3
1

3
1

3
1

Ընդհանուր մասնագիտական

150

36

39

37

կուրսային աշխատանքներ

4

2

2

2

24

4

4

4

20
240

3
59

3
62

3
60

պարտադիր
կամընտրական
Ընդհանուր մաթեմատիկական և
բնագիտական

պարտադիր
կամընտրական

Հատուկ մասնագիտական
դասընթացներ
Կրթական այլ մոդուլներ
ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ուսանողի շաբաթական լսարանային բեռնվածությունը ծրագրում ըստ
ուսումնական տարիների սահմանափակված է հետևյալ չափաքանակներով.
1-ին տարի

2-րդ տարի

3-րդ տարի

4-րդ տարի

30 ժամ*

28 ժամ*

26 ժամ

24 ժամ

* Առանց ֆիզդաստիարակության ժամերի հաշվառման

Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանված է 20-շաբաթյա տևողությունը, որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցման, իսկ 4-ը՝ քննաշրջանի համար։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով), իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրե-
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դիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 240
կրեդիտի։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական
կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական (ՀՍՏ)
կրթամասը ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։ Դրանց առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է համալսարանական կրթության ընդհանուր տեսական հենքի ձևավորմանը։

ՀՍՏ պարտադիր դասընթացներ
ՀՍՏ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլ-դասընթացները.
Թվանիշ

1401/B01
1401/B02
1704/B01
1704/B02
1603/B01,
1608/B01,
1604/B01
1603/B02,
1608/B02,
1604/B02
1704/B03,
1603/B03,
1608/B03,
1604/B03
1106/B01
1106//B02
1302/B01

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)13

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (8/24/0)

1

ստուգարք

2

32 (8/24/0)

2

քննություն

4
4

64 (0/64/0)
64 (0/64/0)

1
2

ստուգարք
ստուգարք

Օտար լեզու-114

4

64 (0/64/0)

1

ստուգարք

Օտար լեզու-2

4

64 (0/64/0)

2

ստուգարք

Լրացուցիչ լեզվական դասընթաց (Ռուսաց լեզու-3
կամ Օտար լեզու-3)

4

64 (0/64/0)

3

քննություն

2

32 (32/0/0)

1

ստուգարք

2

32 (16/16/0)

2

քննություն

4

64 (48/16/0)

3

քննություն

Մոդուլ-դասընթաց

Հայոց լեզու և գրականություն-1
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Ռուսաց լեզու-1
Ռուսաց լեզու-2

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Փիլիսոփայության հիմունքներ

13

Այսուհետ՝ դ – դասախոսություն, գ – գործնական կամ սեմինար պարապմունք,
լ – լաբորատոր աշխատանք։
14

Անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն
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0001/B01

Ֆիզդաստիարակություն

–

128 (0/128/0)

1,2,3,4

ստուգարք

ՀՍՏ կամընտրական դասընթացներ
ՀՍՏ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու
երկուսը.
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1202/B01

Քաղաքագիտություն

1901/B01

Իրավագիտություն

1107/B01

Մշակութաբանություն

2101/B01

Կրոնների պատմություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

2

32 (32/0/0)

4

2

32 (32/0/0)

3

Գնահատման ձևը

ստուգարք
ստուգարք
ստուգարք
ստուգարք

2.2. Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական կրթամաս
Ծրագրի ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական (ԸՄԲ) կրթամասը
նույնպես ներառում է կրթական մոդուլների երկու փաթեթ՝ պարտադիր և կամընտրական։

ԸՄԲ պարտադիր դասընթացներ
ԸՄԲ պարտադիր դասընթացների ցանկը ներառում է ամրագրված բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները.
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

2

32 (0/0/32)

1

ստուգարք

Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ
0002/B01
իրավիճակներում
բնակչության
առաջին
բուժօգնություն

4

64 (32/32/0)

5

ստուգարք

0708/B01 Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

2

32 (32/0/0)

1

ստուգարք

Թվանիշ Մոդուլ-դասընթաց

1002/B01 Համակարգչից
հմտություններ

օգտվելու

ԸՄԲ կամընտրական դասընթացներ
ԸՄԲ կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու
մեկը.
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Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

0708/B01 Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ

2

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

32 (32/0/0)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1/2 *

ստուգարք

* «Տնտեսագիտություն» և «Ֆինանսներ» մասնագիտությունները` 1-ին կիսամյակում,
«Կառավարում» մասնագիտությունը` 2-րդ կիսամյակում

2.3. Ընդհանուր մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրի ընդհանուր մասնագիտական (ԸՄԴ) կրթամասը նպատակաուղղված է տվյալ մասնագիտությամբ պատրաստությունն իրականացնելու գործառույթի կատարմանը։ Դրա բովանդակությունը, դասընթացների կազմը և դրանց կրեդիտատարությունը առանձին մասնագիտությունների համար
բերված են ստորև.

1. «Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

6

96 (48/48/0)

1

քննություն

6

96 (48/48/0)

1

քննություն

6

96 (48/48/0)

2

քննություն

6

96 (48/48/0)

2

քննություն

4

64 (32/32/0)

2

քննություն

2

64 (16/16/0)

2

4

64 (32/32/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

6

96 (48/48/0)

3

քննություն

5

64 (32/32/0)

3

քննություն

4

64 (32/32/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (48/16/0)

4

քննություն

1002/B16 Էկոնոմետրիկա -1

3

32 (16/16/0)

4

1003/B01 Համաշխարհային

4

64(32/32/0)

4

Թվանիշ

0102/B12
1001/B02
0102/B13
0104/B10
1001/B03
1002/B02
1001/B04
1002/B12
0105/B13

Մոդուլ-դասընթաց

Մաթեմատիկական անալիզ
-1
Տնտեսագիտական
տեսություն -1
Մաթեմատիկական անալիզ
-2
Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
Տնտեսագիտական
տեսություն -2
Տնտեսագիտական
ինֆորմատիկա
Տնտեսական պատմություն
Գործույթների հետազոտման մաթ. մեթոդներ
Հավանականություն և
կիրառական
վիճակագրություն

1001/B15 Ազգային տնտեսություն
1002/B03

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
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Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

տնտեսություն
1603/B04,
Գործավարություն օտար
1608/B04,
լեզվով
1604/B04
Տնտեսագիտական
1001/B20
սոցիոլոգիա
1004/B02 Վիճակագրություն
Համակարգչային
1002/B14
պրակտիկում
Տնտեսագիտական մտքի
1001/B06
պատմություն
Միջազգային
1003/B02
տնտեսագիտություն
1002/B04 Միկրոտնտեսագիտություն
1002/B17 Էկոնոմետրիկա -2
Ծառայությունների ոլորտի
1005/B02
էկոնոմիկա
Ագրարային սեկտորի
1005/B05
էկոնոմիկա
1005/B04 Ձեռնարկության էկոնոմիկա
Հաշվապահական
1004/B01
հաշվառում
1002/B06 Մակրոտնտեսագիտություն

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (0/64/56)

4

4

48 (32/16/0)

4

5

64 (32/32/0)

4

3

48 (0/48/0)

4

6

96 (48/48/0)

5

քննություն

4

64 (32/32/0)

5

քննություն

5
4

96 (48/32/0)
64 (32/32/0)

5
5

2

32 (16/16/0)

5

4

64 (32/32/0)

6

4

80 (48/32/0)

6

քննություն
քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

6

96 (48/32/0)

6

քննություն

6

96 (48/48/0)

6

1004/B03 Ֆինանսներ -1

4

64 (32/32/0)

6

1004/B04 Բանկային գործ
Մարդկային ռեսուրսներ և
1005/B07
աշխատանքի էկոնոմիկա
1005/B08 Մենեջմենթ

5

64 (32/32/0)

7

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

6

80 (48/32/0)

7

քննություն

6

80 (48/32/0)

7

1005/B10 Մարքեթինգ

5

64 (32/32/0)

7

1004/B05 Ֆինանսներ -2
Տնտեսության պետական
1005/B11
կարգավորում
Բիզնեսի կազմակերպում և
1005/B12
կառավարում

5

64 (32/32/0)

7

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

6

80 (48/32/0)

8

քննություն

5

80 (48/32/0)

8

քննություն

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ

2. «Կառավարում» մասնագիտություն
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Բարձրագույն
0102/B14 մաթեմատիկա -1
1005/B01

Մենեջմենթի հիմունքներ

1001/B18 Տնտեսագիտական

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

6

96 (48/48/0)

1

քննություն

4

64 (32/32/0)

1

4

64 (32/32/0)

1

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
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Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

1005/B18
0102/B15
1002/B02
1001/B03
1002/B07
1002/B12.
0105/B13
1001/B15

տեսություն -1
Կառավարչական մտքի
պատմություն
Բարձրագույն
մաթեմատիկա -2
Տնտեսագիտական
ինֆորմատիկա
Տնտեսագիտական
տեսություն -2
Տեղեկատվական համակարգերը տնտեսագիտությունում
Գործույթների հետազոտման մաթեմատ. մեթոդներ
Հավանականություն և
կիրառական վիճակագրություն
Ազգային տնտեսություն

Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
Համաշխարհային
1003/B01
տնտեսություն
1603/B04,
Գործավարություն օտար
1608/B04,
լեզվով
1604/B04
Տնտեսագիտական
1001/B16
սոցիոլոգիա
1004/B02 Վիճակագրություն
Տնտեսագիտական մտքի
1001/B13
պատմություն
Համակարգչային
1002/B14
պրակտիկում
Ծառայությունների ոլորտի
1005/B02
էկոնոմիկա
Միջազգային
1003/B02
տնտեսագիտություն
1002/B19 Միկրոտնտեսագիտություն
1002/B05 Էկոնոմետրիկա
Ռազմավարական
1005/B09
կառավարում
Կառավարչական
1004/B09
հաշվառում
Հաշվապահական
1004/B12
հաշվառում
1005/B13 Ձեռնարկության էկոնոմիկա
1002/B03

2

32 (16/16/0)

2

8

128 (48/80/0)

2

2

32 (16/16/0)

2

4

64 (32/32/0)

2

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

4

64 (32/32/0)

3

քննություն

6

96 (48/48/0)

3

քննություն

5

64 (32/32/0)

3

քննություն

4

64 (32/32/0)

3

4

64(48/16/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

4

64 (32/32/0)

4

քննություն

4

64 (0/64/56)

4

3

48(32/16/0)

4

5
4

64 (32/32/0)
64 (32/32/0)

4
4

3

48 (0/48/0)

4

2

32 (16/16/0)

5

4

64 (32/32/0)

5

4
4
2

64 (32/32/0)
64 (32/32/0)
32 (16/16/0)

5
5
5

4

64 (32/32/0)

5

քննություն
քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

4

64 (32/32/0)

6

քննություն

4

64 (32/32/0)

6

քննություն
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ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

1002/B20 Մակրոտնտեսագիտություն

4

64 (32/32/0)

1004/B03 Ֆինանսներ -1

4

64 (32/32/0)

4

64 (32/32/0)

6

4

64 (32/32/0)

6

1004/B04 Բանկային գործ
Մարդկային ռեսուրսներ և
1005/B07
աշխատանքի էկոնոմիկա
1005/B15 Մենեջմենթ
Մարքեթինգ
1005/B14

5
6

64 (32/32/0)
80(48/32/0)

7
7

6
5

80(48/32/0)
64 (32/32/0)

7
7

1004/B05 Ֆինանսներ -2
Տնտեսության պետական
1005/B11
կարգավորում
Բիզնեսի կազմակերպում և
1005/B12
կառավարում

5
6

64 (32/32/0)
80 (48/32/0)

7
8

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
քննություն

5

80 (48/32/0)

8

քննություն

1004/B11
1005/B06

Ռիսկերի կառավարում և
ապահովագրություն
Արտադրության մենեջմենթ

6

քննություն

6

ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
քննություն

3. «Ֆինանսներ» մասնագիտություն
Թվանիշ

0102/B12
1001/B02
0102/B13
0104/B10
1001/B03
1002/B02
1004/B14
1002/B12
0105/B13
1004/B17
1002/B03

Մոդուլ-դասընթաց

Մաթեմատիկական անալիզ
-1
Տնտեսագիտական
տեսություն -1
Մաթեմատիկական անալիզ
-2
Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
Տնտեսագիտական
տեսություն -2
Տնտեսագիտական
ինֆորմատիկա
Ֆինանսական
ինստիտուտներ և շուկաներ
Գործույթների հետազոտման մաթ. մեթոդներ
Հավանականություն և
կիրառական
վիճակագրություն
Ֆինանսական
հաշվարկների հիմունքներ
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում

Կրեդիտ

Լսարանային
ամ(դ/գ/լ)

6

96 (48/48/0)

1

քննություն

6

96 (48/48/0)

1

քննություն

6

96 (48/48/0)

2

քննություն

6

96 (48/48/0)

2

քննություն

4

64 (32/32/0)

2

քննություն

2

64 (16/16/0)

2

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (32/32/0)

3

քննություն

6

96 (48/48/0)

3

քննություն

5

64 (32/32/0)

3

քննություն

4

64 (32/32/0)

3

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (48/16/0)

4

քննություն
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Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

3

48 (32/16/0)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64(32/32/0)

4

քննություն

4

64 (0/64/56)

4

ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (32/32/0)

4

5

64 (32/32/0)

4

3

48 (0/48/0)

4

4

64 (32/32/0)

5

4

64 (32/32/0)

5

քննություն

4

64 (32/32/0)

5

քննություն

4

64 (32/32/0)

5

քննություն

4

64 (32/32/0)

5

4

64 (32/32/0)

6

4

64 (32/32/0)

6

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն

6

96 (48/48/0)

6

քննություն

4
6
5

64 (32/32/0)
96(48/48/0)
64 (32/32/0)

6
6
7

քննություն
քննություն
քննություն

6

80 (48/32/0)

7

քննություն

6

80 (48/32/0)

7

1005/B24 Մարքեթինգի հիմունքներ

3

32 (32/0/0)

7

1004/B13 ՀՀ հարկային համակարգ

3

32 (32/0/0)

7

քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

4

64 (32/32/0)

7

քննություն

6

80 (48/32/0)

8

քննություն

5

80 (48/32/0)

8

քննություն

1004/B15 Պետական ֆինանսներ
1003/B01

Համաշխարհային
տնտեսություն

1603/B04,
Գործավարություն օտար
1608/B04,
լեզվով
1604/B04
Տնտեսագիտական մտքի
1001/B13
պատմություն
1004/B02 Վիճակագրություն
Համակարգչային
1002/B14
պրակտիկում
Կառավարչական
1004/B33
հաշվառում
Միջազգային
1003/B02
տնտեսագիտություն
1002/B19 Միկրոտնտեսագիտություն
Կորպորատիվ ֆինանսների
1004/B16
հիմունքներ
1002/B05 Էկոնոմետրիկա
Ռիսկերի կառավարում և
1004/B11
ապահովագրություն
1005/B13 Ձեռնարկության էկոնոմիկա
Հաշվապահական
1004/B20
հաշվառում
1002/B20 Մակրոտնտեսագիտություն
1004/B19 Բանկային գործ
1004/B21 Ֆինանսների կառավարում
Մարդկային ռեսուրսներ և
1005/B07
աշխատանքի էկոնոմիկա
1005/B08 Մենեջմենթ

Ֆինանսական համակարգի
կարգավորում
Տնտեսության պետական
1005/B11
կարգավորում
Բիզնեսի կազմակերպում և
1005/B12
կառավարում
1004/B23

ընթացիկ
ստուգումներ
քննություն
ընթացիկ
ստուգումներ
ընթացիկ
ստուգումներ

Ծրագրի մասնագիտական հատվածում նախատեսված է նաև 2-ական կրեդիտ աշխատածավալով կուրսային 2 աշխատանքների կատարում, որոնց արդյունքների ստուգումը իրականացվում է տարբերակված գնահատման եղանակով
(թվանշանով)։
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2.4. Հատուկ մասնագիտական կրթամաս
Կրթական ծրագրում հատուկ մասնագիտական (ՀՄԴ) կրթամասի առկայությունը պայմանավորված է տվյալ մասնագիտության որոշ ոլորտների առավել խորը
ուսուցմամբ, որը բխում է ծրագրի նպատակներից և խնդիրներից։ ՀՄԴ կրթամասով
նախատեսվող ուսումնական աշխատածավալը կազմում է 12 կրեդիտ ։

1. «Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
Թվանիշ

1001/B08
1001/B09
1001/B07
1002/B13
1002/B10
1002/B11

1001/B19
1001/B14

1001/B17
1002/B15
1002/B08

1002/B09

1003/B03
1003/B05

Մոդուլ-դասընթաց *)

Սպառողական վարքի
տեսություն
Անշարժ գույքի շուկա
Անցումային տնտեսության տեսություն
Օպտիմալ
կառավարում
Էլեկտրոնային
առևտուր
Գրաֆների տեսության կիրառությունները տնտեսագիտությունում
Ինստիտուցիոնալ
տնտեսագիտություն
Աղքատության
մակարդակի
կրճատման
հիմնահարցեր
Մարդկային
զարգացման
հիմունքներ
Անշարժ գույքի
գնահատում
Էկոնոմետրիկական
մեթոդների
կիրառությունները
տնտեսագիտական
վերլուծություններում
Սոցիալ-տնտեսական
գործընթացների կանխատեսման
մեթոդներ և մոդելներ
Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ
Կապիտալի
միջազգային

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

32 (24/8/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

3

32 (24/8/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

3

32 (32/0/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ
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Գնահատման
ձևը

1004/B07
1004/B13
1005/B19
1005/B25
1003/B04
1003/B06
1004/B08
1004/B10

1005/B21
1005/B20

միգրացիա
Բանկային նոր
տեխնոլոգիաներ
ՀՀ հարկային
համակարգ
Ինովացիոն
մենեջմենթ
Ռազմավարական
կառավարում
Միջազգային բիզնեսի
հիմունքներ
Արտաքին առևտրատնտեսական կապեր
Պետական
ֆինանսական
համակարգ
Կառավարչական
հաշվառման
հիմունքներ
Նախագծերի
կառավարում
Գիտելիքի էկոնոմիկա

3

32 (32/0/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

2. «Կառավարում» մասնագիտություն
Թվանիշ

1001/B12
1001/B07

1002/B13
1002/B18

1001/B19
1001/B14

Մոդուլ-դասընթաց *)

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Տնտեսական
պատմություն
Անցումային
տնտեսության
տեսություն
Օպտիմալ
կառավարում
Համակարգերի
վերլուծություն և
նախագծում

3

32 (24/8/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

Ինստիտուցիոնալ
տնտեսագիտություն
Աղքատության
մակարդակի
կրճատման
հիմնահարցեր

3

32 (24/8/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ
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Գնահատման
ձևը

1002/B08

Էկոնոմետրիկական
մեթոդների
կիրառությունները
տնտեսագիտական
վերլուծություններում

1005/B26

Պետական և
մունիցիպալ
կառավարում
Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ
Բանկային նոր
տեխնոլոգիաներ
Ինովացիոն
մենեջմենթ
Կառավարման
հոգեբանություն
Միջազգային բիզնեսի
հիմունքներ
Պետական
ֆինանսական
համակարգ
Նախագծերի
կառավարում
Արտադրության
լոգիստիկա

1003/B03

1004/B07
1005/B19
1005/B22
1003/B04
1004/B08

1005/B21
1005/B23

3

32 (32/0/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

3

32 (32/0/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

3. «Ֆինանսներ» մասնագիտություն
Թվանիշ

1005/B25
1004/B24
1001/B19
1001/B12
1005/B16

1004/B06
1004/B07

Մոդուլ-դասընթաց *)

Ռազմավարական
կառավարում
Մաքսային
հսկողություն
Ինստիտուցիոնալ
տնտեսագիտություն
Տնտեսական
պատմություն
Կորպորատիվ
կառավարում և
էթիկա
Վարկային
գործառնություններ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

3

32 (24/8/0)

5

ընթացիկ
ստուգումներ

3

32 (24/8/0)

6

ընթացիկ
ստուգումներ

Բանկային նոր
տեխնոլոգիաներ
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Գնահատման
ձևը

1002/B15

Անշարժ գույքի
գնահատում

1003/B03

Միջազգային
տնտեսական
հարաբերություններ
Ներդրումների
կառավարման
հիմունքներ
Ֆինանսական
իրավունք
Ֆինանսական
ռիսկերի
կառավարում
Միջազգային բիզնեսի
հիմունքներ
Ներդրումային
հիմնադրամներ
Հաշվապահական
ծրագրեր
Աուդիտի հիմունքներ

1004/B25

1004/B30
1004/B26

1003/B04
1004/B27
1004/B28
1004/B29

3

32 (32/0/0)

7

ընթացիկ
ստուգումներ

3

32 (32/0/0)

8

ընթացիկ
ստուգումներ

2.5. Կրթական այլ մոդուլներ
Կրթական ծրագրի այս բաժինն ընդգրկում է ամրագրված կրեդիտային արժեքով հետևյալ ոչ դասընթացային կրթական մոդուլները.

Մոդուլ

Կրեդիտ

Կիսամյակ

Գնահատման
ձևը

4
8
8

6
8
8

ստուգարք
քննություն
քննություն

Պրակտիկա (արտադրական) 4 շաբաթ
Ամփոփիչ քննություն
Ավարտական աշխատանք15

15

Ուսումնառության առաջին 6 կիսամյակների արդյունքով 11 միավորից ցածր ՄՈԳ ունեցող
ուսանողները ավարտական աշխատանք գրելու փոխարեն հանձնում են երկրորդ ամփոփիչ
քննություն: 11 և ավելի ՄՈԳ ունեցող ուսանողները ևս, ցանկության դեպքում, կարող են
ավարտական աշխատանք պաշտպանելու փոխարեն հանձնել 2-րդ ամփոփիչ քննություն:
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է տնտեսագիտության և
կառավարման ֆակուլտետում իրականացվող բակալավրի կրթական ծրագրերի
վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու վարչական
կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար և
պարունակում
է
ամփոփ
տեղեկատվություն
ինչպես
առանձին
մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ
դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները (ներառյալ շաբաթական լսարանային ժամաքանակներն ըստ պարապմունքի ձևերի), դասընթացի խնդիրները` արտահայտված ելքային կրթական արդյունքներով և սպասվող մասնագիտական և/կամ փոխանցելի կարողություններով, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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2.

Ընդհանուր հումանիտար և սոցիալ-տնտեսագիտական դասընթացներ
2.1. Պարտադիր դասընթացներ

1401/B01. Հայոց լեզու և գրականություն – 1 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները, ոճագիտական հիմնական հասկացությունները, նպաստել խոսքի թերությունների վերացմանը, ծանոթացնել հայ
դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայոց լեզվի հնչյունական և բառային առանձնահատկությունները.
2. կտիրապետի իր մասնագիտական բառապաշարին, տերմինաբանությանը, կկարողանա գրական հայերենով շարադրել մտքերը, գործնականում կկիրառի լեզվաոճական հնարները.
3. ծանոթ կլինի հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի
ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատմական համառոտ ակնարկ հայերենի զարգացման փուլերի
մասին։ Հայերենի տեղը աշխարհի լեզուների շարքում։ Թեմա 2` Հնչյունաբանություն. հայերենի հնչյունական համակարգը։ Թեմա 3` Շեշտ, վանկ, տողադարձ.
հնչյունափոխություն։ Հայերենի ուղղագրության սկզբունքները։ Թեմա 4` Բառագիտություն. բառերի ձևիմաստային խմբերը։ Թեմա 5` Բառապաշար. դասակարգման սկզբունքները. մասնագիտական բառապաշար. տերմիններ։ Հայերենի
բառակազմական միջոցները։ Թեմա 6`Հայերենի գործառական ոճերը։ Թեմա 7`
5-րդ դարի հայ պատմագրությունը: Թեմա 8`Հայ հին և միջնադարյան քնարերգությունը: Գրական երկերի վերլուծություն։
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է նախօրոք տրվող ստուգարքային թելադրության
դրական գնահատականի և եզրափակիչ բանավոր պատասխանի հիման վրա:
1401/B02. Հայոց լեզու և գրականություն – 2 (2 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, (8 ժամ դասախոսություն, 24 ժամ գործնական)
2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերը, ձևաբանական և շարահյուսական ոճա-
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գիտության հիմնական հասկացությունները, ծանոթացնել հայ դասական գրականության նմուշներին։
Կրթական արդյունքները
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ժամանակակից հայերենի ձևաբանական և շարահյուսական
առանձնահատկությունները.
2. կկարողանա ճիշտ գործածել քերականական ձևերը, գործնականում կկիրառի ձևաբանական և շարահյուսական լեզվաոճական հնարները. կկարողանա վարել երկխոսություն և բանավեճ.
3. ծանոթ կլինի հայ հեղինակների գեղարվեստական մի շարք հայտնի
ստեղծագործություններին, կվերլուծի դրանք։
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի դասակարգումը։ Թեմա 2` Ժամանակակից հայերենի թեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 3` Ժամանակակից հայերենի
չթեքվող խոսքի մասերը։ Թեմա 4` Շարահյուսություն. կապակցման միջոցներ և
եղանակներ։ Թեմա 5` Պարզ նախադասություն։ Թեմա 6` Բարդ նախադասություն. փոխակերպում և դերբայական դարձված։ Թեմա 7` Ուղղակի և անուղղակի խոսք։ Թեմա 8` Ժամանակակից հայերենի կետադրությունը։ Թեմա 9` Ձևաբանական և շարահյուսական ոճաբանություն: Թեմա 10` Ճարտասանական
հմտություններ. բանավեճի արվեստ. երկխոսության վարում և կառավարում։
Թեմա 11` Հայ նոր գրականության սկզբնավորումը: 19-20-րդ դարերի հայ
գրականությունը: Թեմա 12` Հայ նորագույն գրականություն: Գրական երկերի
վերլուծություն։
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր` նախաքննական թելադրության
դրական արդյունքի դեպքում: Քննատոմսը կազմված է չորս հարցից, որոնցից
յուրաքանչյուրը գնահատվում է 5 միավոր: Առաջին երկու հարցերը հայոց լեզվին
վերաբերող տեսական հարցեր են, երրորդը` հայ գրականությանը վերաբերող
հարց, չորրորդը` գործնական առաջադրանք:
1704/B01. Ռուսաց լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի տիրապետումը ռուսաց
լեզվի համակարգին, ապահովել բանավոր խոսքի և երկխոսության կառուցման
ունակությունները` հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ռուսաց լեզվի քերականական կառուցվածքին,
2. կկարողանա ճիշտ կազմել իր բանավոր խոսքը,
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3. կկարողանա մասնակցել երկխոսությունների,
4. կկարողանա վերլուծել, մեկնաբանել և վերարտադրել գեղարվեստական
և ճանաչողական բնույթի տեքստ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հնչյունաբանություն. ձայնավորների և բաղաձայների դասակարգումը, արտասանության և հնչերանգային հիմնական նորմերը: Թեմա 2` Բառագիտություն. պատկերացում բառիմաստի մասին, բառային միավորների հարաբերակցության ձևերը. Թեմա 3` Ձևաբանություն. ձևաբանության հիմնական
միավորները /բառ, ձևույթ/, խոսքի մասերի դասակարգումը և նրանց քերականական կարգերը: Թեմա 4` Շարահյուսություն. Շարահյուսական միավորները
/բառակապակցություն, պարզ նախադասություն/, նախադասության գլխավոր
անդամները, նախադասության տեսակները ըստ կառուցվածքի և հաղորդակցման ուղղվածության:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
1704/B02. Ռուսաց լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապահովել ուսանողի բանավոր և գրավոր խոսքի
կառուցման ունակությունները և մասնագիտական լեզվի տիրապետումը`
հաղորդակցվելու համար լեզվական տարբեր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ռուսաց լեզվի ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և
կանոնները,
2. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգին,
3. կտիրապետի մասնագիտական տեքստին հատուկ շարահյուսական
կառուցվածքներին,
4. կկարողանա վերարտադրել մասնագիտական տեքստը, նաև ներկայացնել նրա բովանդակությունը սեղմ և ընդարձակ,
5. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից ռուսերեն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառագիտություն. դարձվածներ և դարձվածների դասակարգումը:
Թեմա 2` Ձևաբանություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը: Բառակազմություն. բառի ձևականական կազմը: Թեմա 3` Շարահյուսություն. միակազմ
նախադասություն, միակազմ նախադասության դասակարգումը: Բարդ նախադասություն, բարդ նախադասության դասակարգումը: Թեմա 4` Ուղղագրություն.
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ուղղագրության հիմնական սկզբունքները և կանոնները: Թեմա 5` Մասնագիտական տեքստի կառուցվածքը. տվյալ մասնագիտության տերմինային համակարգը, մասնագիտական տեքստին բնորոշ շարահյուսական կառուցվածքները:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը անցկացվում է բանավոր և հիմնված է կիսամյակի ընթացքում
տրված ստուգողական աշխատանքների արդյունքների վրա:
1603/B01. Անգլերեն լեզու -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում
(ունկնդրել, կարդալ, խոսել, գրել):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հարուստ ակտիվ և ներզոր բառապաշարը,
2. կիմանա անգլերենի քերականության հատուկ բարդություն ունեցող
երևույթները,
3. կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտասանություն, ուղղախոսություն. անգլերենի հնչյունական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը, հնչյունների և հնչույթների արտասանական
առանձնահատկությունները, նախադասության հնչերանգը: Թեմա 2` Բառապաշար, բառակազմություն. հիմնական բառակազմական միջոցներ (ածանցում, բառաբարդում, փոխակարգում): Թեմա 3` Քերականություն. խոսքի մասերի քերականական կարգերը, նախադասության շարադասությունը (ուղիղ և շրջուն): Թեմա 4`
Առաջարկվող թեմաներ. ընտանիք, ընտանեկան հարաբերություններ և ավանդույթներ, իմ հետաքրքրությունները, ճանապարհորդություն, երազանքներ, իմ ապագա մասնագիտությունը, շրջակա միջավայր և նրա պահպանումը, հանրամշակութային երևույթներ և այլն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1608/B01. Ֆրանսերեն լեզու -1

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն
(Français professionnel) հումանիտար և սոց. գիտություննների ֆակուլտետներում,
(ուսանողները հանձնել են ֆրանսերեն լեզվի ընդունելության քննություն),
ինչպես նաև ընդհանուր ֆրանսերեն (Français général) տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում (որտեղ ուսանողները չեն հանձնել ֆրանսերեն
լեզվից ընդունելության քննություն):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ֆրանսերենի քերականության հիմնական դրույթներին և
բառային ֆոնդին,
2. ծանոթ կլինի մասնագիտական ֆրանսերենի գրավոր և բանավոր խոսքի
հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական ընթերցանության հմտությունների ձևավորում: Թեմա 2` Մասնագիտական ընթերցանության տիրույթում գլխավոր և աջակցող մտքերի տարբերակում և ուսուցում: Թեմա 3` Հիմնական տերմինների ուսուցում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1604/B01. Գերմաներեն լեզու-1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ համակարգել իրենց նախնական գիտելիքները գերմաներեն լեզվի հնչյունաբանության, քերականության և
բառագիտության բնագավառներում և այդպիսով ստեղծել անհրաժեշտ հիմք`
լեզվի ուսումնասիրության հաջորդ փուլերի համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գերմաներենի հնչյունական կողմի հիմնական առանձնահատկությունները,
2. կտիրապետի ծրագրով նախատեսված առաջին փուլի համար անհրաժեշտ նվազագույն բառապաշարին,
3. յուրացրած կլինի նշված փուլի համար անհրաժեշտ քերականական
նյութը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և
գրություն: Հնչյունաբանական տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը: Թեմա 2` Քերականական կարգեր,
դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և
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բայի ձևաբանական և քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման
տիպերը: Հոլովների նշանակությունը և գործածությունը: Համեմատության աստիճանների կարգ: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների գործառույթը
նախադասության մեջ: Թեմա 3` Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն: Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է հետևյալ թեմաները` «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը», «Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1603/B02. Անգլերեն լեզու -2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում
ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում` հատուկ ուշադրություն դարձնելով ընդհանուր մասնագիտական բառապաշարին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա համակարգել նախորդ փուլում յուրացրած քերականական
նյութը` հիմնվելով հաղորդակցական սկզբունքի վրա,
2. կունենա անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններ,
3. կկարողանա ընկալել ունկնդրված/կարդացած նյութի հիմնական բովանդակությունը, տարանջատել հիմնական տեղեկատվությունը երկրորդականից,
4. կտիրապետի տվյալ մասնագիտության տերմինաբանական համակարգին:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Ուղղախոսություն, ուղղագրություն. անգլերենի արտասանական
առանձնահատկությունները, տարբեր տիպի նախադասությունների հնչերանգն
ու խոսքի առոգանությունը, ուղղագրական հիմնական կանոնները: Թեմա 2` Բառապաշար, բառակազմություն. Վերարտադրողական և ընկալողական բառապաշարի ընդլայնում: Թեմա 3` Քերականություն. նախորդ փուլում յուրացրած
քերականական նյութի (անվանական և բայական կարգերի) համակարգում հաղորդակցական սկզբունքի հիման վրա: Թեմա 4` Հանրամշակութային գիտելիքներ անգլախոս երկրների մշակույթի և լեզվակիր ժողովուրդների հասարակական կյանքի մասին: Թեմա 5` Մասնագիտական լեզվի տերմինաբանական համակարգ:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1608/B02. Ֆրանսերեն լեզու -2

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսուցանել մասնագիտական ֆրանսերեն
(Français professionnel) հումանիտար և սոց. գիտություների ֆակուլտետներում,
ինչպես նաև տեխնիկական և բնագիտական ֆակուլտետներում ըստ անցումային
ժամանակաշրջանի առանձնահատկությունների և պահանջների:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ուսումնասիրել ֆրանսերեն լեզվով մասնագիտական աղբյուրներ,
2. կկարողանա ընկալել և վերարտադրել իր մասնագիտական ոլորտին
առնչվող գրականությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հիմնական մասնագիտական տերմինները ուսումնասիրելու և կիրառելու ունակության զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական տեքստի հիմնական բովանդակության ընկալում և վերարտադրում: Թեմա 3` Մասնագիտական
գրավոր խոսքի հիմնական դրույթների ուսուցում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1604/B02. Գերմաներեն լեզու-2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
2-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել ուսման առաջին
փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի ձևաբանության և քերականության բնագավառներում, ինչպես նաև ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը` համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գործնականում կիրառել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական այն կառույցները, որոնք ուսումնասիրվում են այս փուլում,
2. կտիրապետի համապատասխան թեմատիկ բառապաշարին, որը վերաբերում է մասնագիտական ոլորտին,
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3.

կկարողանա վարել երկխոսություններ, կատարել համապատասխան
տեքստերի վերարտադրություն և գրել փոխադրություններ:

Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները:
Հոգնակի թվի կազմության հիմնված տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի հոլովների կիրառական նշանակությունները: Թեմա 2` Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Սուբյեկտիվ և օբյեկտիվ բայեր: Անցողական և
անանցողական, երկսեռ բայեր: Բայի քերականական կարգերը: Թեմա 3` Նախադասությունների դասակարգումը ըստ հնչերանգի և ըստ կազմության: Միավորյալ նախադասություններ: Ստորոգյալի համաձայնեցումը ենթակայի հետ:
Թեմա 4` Թեմատիկ բառապաշարը ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները»,
«Ընկերական շրջապատում», «Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից», «Համագործակցություն» և
այլն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով`անցած նյութի հիման վրա:
1704/B03. Ռուսաց լեզու-3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է` զարգացնելով ուսանողի լեզվային հմտությունները, ապահովել նրա տիրապետումը մասնագիտական լեզվին և ազատ օգտվելը մասնագիտական գրականությունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ազատ կտիրապետի մասնագիտական լեզվի տերմինաբանային համակարգին,
2. կկարողանա մեկնաբանել և վերարտադրել մասնագիտական տեքստեր,
3. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական
թեմայով,
4. կկարողանա կազմել զեկույցներ և ռեֆերատներ մասնագիտական թեմաներով
5. կկարողանա թարգմանել տարբեր բարդության մասնագիտական տեքստեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոճաբանություն. լեզվի գիտական ոճ, գիտական ոճին բնորոշ
շարահյուսական կառուցվածքներ, գիտական կապակցված տեքստի կառուցման
միջոցներ` բառային, ձևաբանական և շարահյուսական: Թեմա 2` Ուղղագրություն. ուղղագրության հիմնական կանոնները: Թեմա 3` Մասնագիտական
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տեքստի թարգմանություն. գիտական տեքստի թարգմանության տեսության հիմնական խնդիրներ. Թեմա 4` Գիտական զեկույցների և մասնագիտական ռեֆերատների կառուցման հիմնական սկզբունքներ:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը բանավոր է` 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց. 1-ին և 2-րդ հարցերը` 6-ական միավոր, 3-րդ հարցը
/մասնագիտական տեքստի թարգմանություն հայերենից ռուսերեն/` 8 միավոր:
1603/B03. Անգլերեն լեզու – 3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3–րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է նոր, առավել հագեցած բառապաշարի և գիտելիքների ներմուծումը, մասնագիտական բառապաշարի խորացված ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների զարգացումը` զուգահեռաբար խորացնելով ուսանողների լեզվական հմտությունները և հաղորդակցական կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հասկանալ և ամբողջապես ըմբռնել լսված նյութի հիմնական բովանդակությունը,
2. կտիրապետի անգլերեն բանավոր և գրավոր խոսք կառուցելու հմտություններին,
3. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից անգլերեն և հակառակը,
4. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կապակցված տեքստ մասնագիտական
թեմայով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հականիշներ, նոր բառակապակցություններ: Թեմա 2` Քերականություն. բայի անդեմ
ձևեր, մոդալ բայերի երանգավորված իմաստները և դրանց կիրառումը բանավոր
և գրավոր խոսքում, բայի կրավորական սեռը: Թեմա 3` գործարար նամակագրություն` համառոտագրություն, ինքնակենսագրություն (CV), դիմում: Թեմա 4`
Առաջարկվող թեմաներ` սերունդների հակասություն, հոգևոր և մշակութային
արժեքներ, 21-րդ դար` նոր մարտահրավերներ, տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ և նրանց դերը մեր կյանքում, հայրենիք և հայրենասիրություն և այլն:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց`
համապատասխանաբար 7, 6 և 7 միավոր:
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1608/B03. Ֆրանսերեն լեզու – 3 (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3–րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացված ուսուցանել նեղ մասնագիտական
ֆրանսերեն (Français professionnel) յուրաքանչյուր ֆակուլտետի առարկայական
բովանդակության տիրույթում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գիտական երկխոսության համար պահանջվող հիմնական
մասնագիտական բառապաշարին և տերմիններին,
2. կկարողանա ազատ զրույց վարել և քննարկել մասնագիտական ոլորտին
առնչվող թեմաների շուրջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մասնագիտական բանավոր խոսքի զարգացում: Թեմա 2` Մասնագիտական քննարկում կատարելու հմտությունների ուսուցում:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց:
Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մասնագիտական թեմայով, երկրորդը` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը; երրորդը` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1604/B03. Գերմաներեն լեզու-3 (4 կրեդիտ) (Լրացուցիչ դասընթաց) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ամբողջացնել բակալավրատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները գերմաներեն լեզվից և ապահովել անհրաժեշտ գիտելիքներ համապատասխան մասնագիտական գործունեության համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կարդալ, ընկալել, վերարտադրել և թարգմանել ինչպես
ընդհանուր հաղորդակցական նշանակության, այնպես էլ նեղ մասնագիտական բնույթի տեքստեր:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր
ժամանակների կազմությունն ու գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և
հարաբերական գործառույթը: Թեմա 2` Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց
քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական
կառույցները: Թեմա 3` Բայական և անվանական ստորոգյալի տարբեր տեսակ-
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ները: Պատճառի, նպատակի, պայմանի պարագաների արտահայտության միջոցները: Ընդարձակ հատկացուցիչ: Բարդ ստորադասական նախադասությունների բոլոր տեսակները: Ուղղակի և անուղղակի խոսք պարունակող նախադասություններ:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց: Առաջին առաջադրանքն է` կարդալ, թարգմանել անծանոթ տեքստը մասնագիտական թեմայով, երկրորդը` մեկնաբանել ծանոթ մասնագիտական տեքստը, երրորդը` խոսել մասնագիտական ոլորտի վերաբերյալ:
1106/B01. Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի առաջին մասի դասավանդումը նպատակ ունի ծանոթացնել
ուսանողին հայոց պատմության հին շրջանի և միջնադարի պատմությանը, Հայկական լեռնաշխարհի աշխարհագրությանը և սեր առաջացնել մեր ժողովրդի բազմադարյան պատմության և նրա հերոսական անցյալի նկատմամբ` շեշտը դնելով հայոց պետականության պատմության ըստ ամենայնի լուսաբանման վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայոց հին ու միջնադարյան պատմությանը,
2. կկարողանա քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության հին ու միջին շրջանի կարևորագույն իրադարձություններին,
3. յուրացրած կլինի հայոց պետականությունների պատմությունը:
Բովանդակությունը.
Ներածություն. Հայոց պատմության առարկան: Հայաստանի աշխարհագրական դիրքը, տարածքը և բնական պայմանները: Թեմա 1` Հայաստանը հնագույն
շրջանում: Թեմա 2` Հայաստանի հին շրջանի պատմությունը. Ուրատու, Երվանդունիների թագավորությունը: Արտաշեսյանների թագավորությունը: Արշակունիների թագավորությունը Հայաստանում 2-3-րդ դդ.: Թեմա 3` Հայաստանը վաղ
միջնադարում: Թեմա 4` Հայաստանը զարգացած միջնադարում: Թեմա 5` Հայաստանը ուշ միջնադարում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
1106//B02. Հայոց պատմության հիմնահարցեր -2 (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար)
2-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել հայոց պատմության նոր և
նորագույն շրջանը: Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգայինազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության վերլուծության վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
2. կկարողանա վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1-ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի սխալներից,
3. կկարողանա գիտելիքները լայնորեն օգտագործել իր աշխատանքային,
հատկապես կրթական գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայկական հարցը. առաջացումը, բովանդակությունը: Ազատագրական պայքարը 17-18-րդ դդ.: Ռուսաստանի տիրապետության հաստատումը
Արևելյան Հայաստանում: Թեմա 2` Հայ ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը (1870-ական թթ.- 20-րդ սկիզբ): Ազատագրական խմբակներն ու կազմակերպությունները: Հայ քաղաքական կուսակցությունների ձևավորումը: Ազգային-ազատագրական զինված պայքարի փուլը: Թեմա 3` Պանթուրքիզմը պետական քաղաքականություն Թուրքիայում: Արևմտահայության Մեծ եղեռնը: Հայաստանը 1917թ. փետրվարյան հեղափոխության շրջանում: Հոկտեմբերյան հեղափոխությունը և Հայաստանը: Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետությունը
1918-1920թթ.։ Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.: Թեմա 6` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը: Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց` 7, 7, 6 միավոր արժեքով:
1302/B01. Փիլիսոփայության հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 0.5 ժամ սեմինար պարապմունք
3-րդ կիսամյակ, քննություն
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գոյաբանական, իմացաբանական, սոցիալ-փիլիսոփայական հիմնախնդիրներին, դրանց ուսումնասիրման մեխանիզմներին, ինչպես նաև նպաստել իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ փիլիսոփայական գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կիմանա փիլիսոփայության ընդհանուր հիմունքները, փիլիսոփայական
ուսմունքների և հայեցակետերի առանձնահատկությունները, ինչպես
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2.

նաև փիլիսոփայական հիմնախնդիրների ձևավորման օրինաչափությունները:
կկարողանա կիրառել փիլիսոփայական գիտելիքը մասնագիտական և
մանկավարժական գործունեության մեջ, ինչպես նաև հասարակական
կյանքում:

Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Փիլիսոփայություն առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը, փիլիսոփայության կառուցվածէը և ֆունկցիաները: Թեմա 2՝ Գոյաբանություն: Թեմա 3՝ Իմացաբանություն: Թեմա 4՝ Փիլիսոփայական մարդաբանություն: Թեմա 5՝ Սոցիալական փիլիսփոփայություն: Հասարակական կյանքի կազմակերպման չորս ոլորտները: Թեմա 6՝ Պատմության
փիլիսոփայություն:
Քննության անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Քննությունը անցկացվում է բանավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 4
հարց:

2.2. Կամընտրական դասընթացներ
1202/B01. Քաղաքագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել քաղաքագիտության
ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին, հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության առարկայական տիրույթին, ձևավորել ուսանողների մոտ քաղաքական իրականության վերլուծության
պրակտիկ հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա համապատասխան գիտելիքներ քաղաքագիտության տեսական
և կիրառական նշանակության հիմնահարցերի մասին,
2. պատկերացում կունենա քաղաքագիտության առարկայական տիրույթի
ու մեթոդաբանության մասին,
3. կունենա քաղաքագիտական վերլուծություններ կատարելու բավարար
ունակություններ,
4. կկարողանա կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության հիմնահարցերի մեկնաբանման հարցերում։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Քաղաքագիտության առարկան և օբյեկտը։ Թեմա 2՝ Քաղաքականության ծագումը և էությունը։ Թեմա 3՝ Քաղաքական իշխանության էությունն ու
կառուցվածքը։ Թեմա 4՝ Հասարակության քաղաքական համակարգը։ Թեմա 5՝
Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։ Թեմա 6՝
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Քաղաքական կուսակցությունները և կուսակցական համակարգեր։ Թեմա 7՝
Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր: Թեմա 8՝ Քաղաքական գաղափարախոսություններ: Թեմա 9` Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով: Ուսանողին տրվում է
4 հարց դասընթացի բովանդակությունից, որոնց բավարար պատասխանի դեպքում ստուգարքը համարվում է հանձնված:
1901/B01. Իրավագիտություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
4-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների օրենսդրական
կարգավորման հիմունքները։ Նպատակներից է նաև ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտությունների մշակումը, ինչպես նաև
իրավական աշխարհայացքի ու մշակույթի ձևավորումը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա պետության և իրավունքի մասին հիմնական սկզբունքները,
հայեցակարգերը,
2. կիմանա օրենսդրության առանձին ճյուղերի իրավական կարգավորման
հիմունքները,
3. կիմանա կարևոր իրավական հասկացությունները, եզրույթները,
4. կունենա գիտելիքները գործնականում կիրառելու ունակություններ և
հմտություններ։
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հասարակություն և պետություն: Թեմա 2` Իրավունք: Թեմա 3`
Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի կենսագործումը։
Թեմա 4` Իրավունքի ձևերը: Թեմա 5` Իրավունքի համակարգը: Թեմա 6` Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ, իրավախախտում: Թեմա 7` Կոռուպցիայի
դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Թեմա8-9. Սահմանադրական իրավունք: Թեմա 10` Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Թեմա 1116` Քաղաքացիական իրավունք: Թեմա 17` Աշխատանքային իրավունք: Թեմա
18` Ընտանեկան իրավունք: Թեմա 18` Էկոլոգիական իրավունք: Թեմա 20`
Քրեական իրավունք: Թեմա 21-23` Դատավարական իրավունք: Թեմա 24`
Միջազգային իրավունք։
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց (նախապես տրամարդված հարցաշարից), որոնցից առնվազն 2-ին դրական պատասխանող ուսանողը ստանում է «ստուգված»:
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1107/B01. Մշակութաբանություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ կայուն գիտելիքներ ձևավորել
մշակութաբանության առարկայի և մշակույթ՝ հասկացության վերաբերյալ, արմատավորել համակարգված պատկերացում մշակույթի բաղադրիչների, երևույթների, գործընթացների և մեխանիզմների մասին: Հատուկ ուշադրություն դարձնել հայ և համաշխարհային մշակույթների ընդհանուր բնութագրերի և ներկա
գործընթացների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. hամապարփակ գիտելիքներ կունենա գիտության մեջ «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումների և տեսությունների մասին,
2. ծանոթ կլինի մշակույթի կառուցվածքին, բաղադրիչներին, տիպաբանությանը, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական օրինաչափություններին,
3. ընդհանուր գիտելիքներ կունենա համաշխարհային և հայ մշակույթների
պատմական զարգացումների օրինաչափությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
«Մշակույթ» հասկացության սահմանումներն ու մշակույթի էության, ծագման և
զարգացման վերաբերյալ տեսությունները: Թեմա 2` Մշակույթի կառուցվածքը,
բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները: Մշակութային գործընթացներ: Թեմա 3` Մշակույթը «անհատ», «բնություն», «հասարակություն», «էթնոս»,
«քաղաքակրթություն» կատեգորիաների համատեքստում: Թեմա 4` Համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումները մոտեցումներ հարցադրումներ, օրինաչափություններ: Թեմա 5` Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալիզացիայի խնդիրը:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:
2101/B01. Կրոնների պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
3-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել ընդհանուր գիտելիքներ
ու պատկերացումներ ժամանակակից կրոնների, կրոնական տարատեսակ ուղղությունների, դրանց դավանաբանական ու պաշտամունքային առանձնահատկությունների, Հայ Առաքելական եկեղեցու պատմության հիմնահարցերի, արդի
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կրոնական ներփակ հոսանքների ու դենոմինացիաների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա` ինչ է կրոնը, ինչպիսի կրոններ կան աշխարհում, ինչ դավանաբանական, պաշտամունքային, տոնածիսական առանձնահատկություններ ունեն դրանք, ինչպես նաև Հայ առաքելական եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և տոնածիսական
համակարգը,
2. կհասկանա ժամանակակից կրոնների և կրոնական հոսանքների ու ուղղությունների զարգացման տրամաբանությունը, առանձնահատկություններն ու միտումները,
3. կկարողանա կատարել տարբեր կրոնների ու կրոնական ուղղությունների տարբերակում և քննական արժևորում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան, կրոնի պատմական ձևերը: Թեմա 2` Ժամանակակից կրոնները: Ազգային և համաշխարհային կրոններ: Թեմա 3` Բուդդայականություն, իսլամ, դավանանքը, պաշտամունքը, հիմնական ուղղությունները: Թեմա 4` Քրիստոնեություն: Դավանաբանությունը և պաշտամունքը: Աստվածաշունչ: Թեմա 5` Արդի կրոնական միավորումներն ու համայնքները: Թեմա
6` Քրիստոնեությունը Հայաստանում I-IV դարերում: Թեմա 7` Հայ Առաքելական
եկեղեցին V-IX դարերում: Թեմա 8` Հայ Առաքելական եկեղեցին X-XIV դարերում: Թեմա 9` Հայ Առաքելական եկեղեցին XV-XVIII դարերում: Թեմա 10` Հայ
Առաքելական եկեղեցին XIX-XX դարերում:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց`
նախապես տրամադրված հարցաշարից:

3.

Ընդհանուր մաթեմատիկական և բնագիտական դասընթացներ
3.1. Պարտադիր դասընթացներ

1002/B01 Համակարգչից օգտվելու հմտություններ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ (8
պարապմունք),
1-ին կիսամյակ, ստուգարք

ժամ

դասախոսություն,

24

ժամ

գործնական

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգիչների, դրանց տեխնիկական, ծրագրային և ինֆորմացիոն ապահովման
մասին, ինչպես նաև ստեղծել անհրաժեշտ հիմքեր համակարգչի օգնությամբ
մասնագիտության մեջ գործնական հետազոտություններ ու վերլուծություններ

– 63 –

կատարելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կհասկանա համակարգչի կառուցվածքի և աշխատանքի հիմնական
սկզբունքները,
2. կիմանա, թե ինչ է օպերացիոն համակարգը, բազմախնդրայնությունը,
որոնք են տեքստային և գրաֆիկական խմբագիրների աշխատանքների
սկզբունքների տարբերությունը, Windows օպերացիոն համակարգի և
Word, Excel, PowerPoint ծրագրերի հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել իր թղթավարությունը (կուրսային,
ավարտական աշխատանքներ, հաշվարկների կատարում, զեկուցումների համար սլայդների պատրաստում և այլն)։
Բովանդակությունը.
Թեմա1` Համակարգչի կառուցվածքը և աշխատանքի հիմնական սկզբունքները: Օպերացիոն համակարգի հասկացություն և բազմախնդրայնության գաղափար: Windows օպերացիոն համակարգի գրաֆիկական ինտերֆեյսի հետ աշխատելու հիմնական սկզբունքները: Թեմա 2` Microsoft Word փաստաթղթի ստեղծում և ձևավորում: Թեմա 3` Microsoft Excel էլեկտրոնային աղյուսակներ: Թեմա
4` Microsoft PowerPoint ներկայացման ստեղծում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Ուսանողին տրվում են
հանձնարարություններ, որոնք հիմնված են դասընթացի ընթացքում անցած
թեմաների վրա:
0002/B01. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում
բնակչության առաջին բուժօգնություն 4 կրեդիտ

Շաբաթական 4 ժամ (2 ժամ դասախոսություն և 2 ժամ գործնական
պարապմունք)
5-րդ կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ԱԻ-ում երկրաշարժ,
ջրհեղեղ, հրդեհներ, արտադրական և տրանսպորտային վթարներ, թունավոր
նյութեր, ճառագայթային ախտահանում և այլն և պատերազմական պայմաններում պաշտպանվելու ձևերին և մեթոդներին, փրկարարական աշխատանքների ծավալներին, բովանդակությանը և կատարմանը, ինչպես նաև
զարգացնել էքստրեմալ պայմաններում մինչբժշկական օգնության ցուցաբերման
հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ստեղծված ԱԻ-ում և պատերազմական պայմաններում ժամա-
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նակին և ճիշտ պաշտպանվելու ձևերն ու մեթոդները:
2. կկարողանա էքստրեմալ պայմաններում երկրաշարժ, թունավոր նյութեր, ճառագայթային ախտահանում, ոսկորների կոտրվածքներ, արյունահոսություն, շոկային իրադրություն, վնասվածքներ ցուցաբերել առաջին և մինչբժշկական օգնություն:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` ԱԻ-ի նախարարության կառուցվածքը և խնդիրները: Թեմա 2` ԱԻները, նրանց բնութագրերը և կանխարգելման միջոցառումները: Թեմա 3` Բնակչության գործողությունները ահաբեկությունների և նրանց սպառնալիքի ժամանակ: Թեմա 4` Հակառակորդի հարձակման ժամանակակից միջոցների բնութագրերը, նրանց վարակման օջախները և գնահատման մեթոդները: Թեմա 5`
Բնակչության պաշտպանության կազմակերպումը ԱԻ-ների և պատերազմի ժամանակ: Թեմա 6` ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ բնակչության բարոյահոգեբանական պատրաստվածության հիմնական ուղղությունները: Թեմա 7` Փրկարարական աշխատանքների կազմակերպումը ԱԻ-ի և պատերազմի ժամանակ, տեղեկատվության կազմակերպումը: Թեմա 8` Առաջին բուժօգնությունն ու մինչբժշկական օգնությունն ԱԻ-ում: Թեմա 9` Ախտահարվածների ու հիվանդների
բժշկական տեսակավորումը ԱԻ-ների պայմաններում: Թեմա 10` Սուր հիվանդություններ և թունավորումներ: Թեմա 11` Հակահամաճարակային միջոցառումներն ԱԻ-ում: Թեմա 12` Վնասվածքներ և սուր վիրաբուժական հիվանդություններ:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքը ընթանում է բանավոր` հարցատոմսերով: Հարցատոմսը
ներառում է երեք հարց` երկուսը տեսական, մեկը գործնական:
0708/B01. Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին կիսամյակ, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել էկոլոգիական աշխարհայացք՝ ծանոթացնելով նրանց էկոլոգիա գիտության պատմությանը, բնական համակարգերի
կազմավորման, գործունեության հիմունքներին, բնություն–հասարակություն
համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրներին
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա էկոլոգիայի որպես գիտության ձևավորման մասին, կենդանիների և բույսերի էկոլոգիայի մասին, էկոհամակարգի, կենսացենոզի և
նոոսֆերայի ուսմունքների մասին, մարդկության կայուն զարգացման
սկզբունքների մասին:
2. ծանոթ կլինի բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման
ընդհանուր սկզբունքներին և օրինաչափություններին:
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3. կկարողանա վերլուծություններ կատարել էկոլոգիական վիճակի մասին
և կատարել համապատասխան եզրակացություններ, կատարել ջրի,
հողի և օդի ֆիզիկական, քիմիական և կենսաբանական անալիզներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էկոլոգիա և նրա կայացման պատմությունը: Թեմա 2` Օրգանիզմի
և միջավայրի միջև փոխազդեցությունները: Թեմա 3` Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Թեմա 4` Համակեցություններ: Թեմա 5` Նյութերի երկրաբանական և կենսաբանական շրջապտույտը: Թեմա 6` Կենսոլորտ: Թեմա 7` Կենոլորտի էվոլյուցիայի հիմնական ուղղությունները: Թեմա 8` Կենսոլորտի վրա հիմնական անթրոպոգեն ազդեցությունները: Թեմա 9` Անթրոպոգեն ազդեցությունները մթնոլորտի և կլիմայի վրա: Թեմա 10` Անթրոպոգեն ազդեցությունները ջրոլորտի
վրա: Թեմա 11` Անթրոպոգեն ազդեցությունները լիթոսֆերայի վրա: Թեմա 12`
Անթրոպոգեն ազդեցությունները համակեցությունների վրա: Թեմա 13` Կենսոլորտի վրա ազդցության հատուկ ձևեր: Թեմա 14` Բնության պահպանության և
ռացիոնալ բնօգտագործման հիմնական սկզբունքները: Թեմա 15` Էկոլոգիա և
մարդու առողջությունը: Թեմա 16` Էկոլոգիա և տնտեսագիուտթյուն: Թեմա 17`
Միջազգային համագործակցությունը էկոլոգիայի շրջանակներում: Թեմա 18`
Բնության պահպանություն և գլոբալիզացիա: Թեմա 18` Բնության պահպանություն և նանոտեխնոլոգիաներ:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված հարցաշարից:

3.2. Կամընտրական դասընթացներ
0708/B01. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաներ (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
1-ին/2-րդ կիսամյակ16, ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել բնագիտական աշխարհայացք՝ ծանոթացնելով նրանց բնագիտության զարգացման պատմությանը, բնության համակարգերի կազմավորման, կառուցվածքի և զարգացման օրինաչափություններին,
բնագիտության զարգացման ներկա միտումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բնագիտության զարգացման հիմնական փուլերը, բնագիտության հիմնական սկզբունքները, բնության համակարգերի կառուցվածքի,
առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները:
2. ծանոթ կլինի բնության համակարգերի կառուցվածքի և զարգացման ընդ16

«Տնտեսագիտություն» և «Ֆինանսներ» մասնագիտությունների համար՝ 1-ին
կիսամյակ, «Կառավարում» մասնագիտության համար՝ 2-րդ կիսամյակ:
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հանուր սկզբունքներին և օրինաչափություններին:
3. կկարողանա կատարել համապատասխան եզրակացություններ բնության առավել ընդհանուր համակարգերի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բնագիտության առարկան: Օրինաչափությունները և զարգացման
հիմնական փուլերը: Թեմա 2` Բնագիտական և հումանիտար մշակույթներ:
Թեմա 3` Աշխարհի մեխանիստական պատկերը: Թեմա 4` Դասական թերմոդինամիկայի և վիճակագրական ֆիզիկայի կոնցեպցիաները: Թեմա 4` Նյութի կառուցվածքի կոնցեպցիաները: Թեմա 5` Հարաբերականության հատուկ և ընդհանուր սկզբունքները: Թեմա 6` Միկրոաշխարհի կառուցվածքների և փոխազդեցությունների կոնցեպցիաները: Թեմա 7` Անորոշությունը աշխարհում: Անորոշությունների առնչություն: Լրացման սկզբունք: Թեմա 8` Տարրական մասնիկները: Հիմնարար փոխազդեցությունները: Թեմա 9` Աստղերի կառուցվածքի,
առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 10` Մոլորակների կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 11` Տիեզերքի
կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները: Թեմա 12` Քվանտային կոսմոլոգիա: Անթրոպային սկզբունք: Թեմա 13` Կենդանի նյութի ձևերը,
հատկությունները և կազմավորման մակարդակները: Թեմա 14` Էվոլյուցիոն
կենսաբանության կոնցեպցիաները:
Ստուգարքի անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքին տրվում է առավելագույնը 4 հարց, նախապես տրված հարցաշարից:

4. Ընդհանուր մասնագիտական դասընթացներ
1. «Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
0102/B12. Մաթեմատիկական անալիզ - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը` իրական թվեր, հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն, ածանցյալ, կիրառություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ
ֆունկցիաների, ածանցյալի հիմնական հատկությունները,
2. կհասկանա մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի հիմնական
գաղափարներն ու սահմանումները,
3. կկարողանա հաշվել հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանները,
պարզել ֆունկցիայի անընդհատությունը, հաշվել ածանցյալներ,
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4. կկարողանա յուրացրած մաթեմատիկական գաղափարները կիրառել
տնտեսագիտության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բազմություններ, իրական թվեր, թվային ֆունկցիա, տարրական
ֆունկցիաներ, թվային բազմության եզրեր: Թեմա 2` Հաջորդականության սահման, մասնակի սահմաններ, e թիվը, անընդհատ տոկոսների բանաձևը: Թեմա 3`
Ներդրած միջակայքերի լեմմա, Բոլցանո-Վայերշտրասի լեմմա, Կոշիի զուգամիտության սկզբունք: Թեմա 4` Թվային շարքեր: Թեմա 5` Ֆունկցիայի սահման,
անընդհատություն: Անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները: Թեմա 6`
ֆունկցիայի ածանցյալ, դիֆերենցիալ: Ածանցման կանոնները և բանաձևերը:
Թեմա 7` Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները, Լոպիտալի կանոն, Թեյլորի բանաձև:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (1
տեսական, 3 գործնական), յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (3 տեսական, 1 գործնական), յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/B02. Տնտեսագիտական տեսություն - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական տնտեսության գործառնության միկրոտնտեսական օրինաչափություններին, նրանց
մոտ զարգացնելով անհրաժեշտ ունակություններ տնտեսագիտության տեսության հիմնարար սկզբունքներին տիրապետելու և միկրոտնտեսագիտական
ավելի կոնկրետ դասընթացների յուրացման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա շուկայական տնտեսության միկրոտնտեսական օրինաչափությունները,
2. ծանոթ կլինի տնային տնտեսությունների, ձեռնարկությունների և կառավարության տնտեսական վարքագծի հիմնական սկզբունքներին, շուկաների տիպային մոդելներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտության առարկան և ուսումնասիրության մեթոդները:
Թեմա 2` Անսահմանափակ պահանջմունքների բավարարման հնարավորու-
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թյունը սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում: Թեմա 3` Տնտեսական համակարգերը և շրջապտույտը: Թեմա 4` Պահանջարկի և առաջարկի հիմունքները: Թեմա 5` Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունը և դրա նշանակությունը: Թեմա 6` Սպառողի վարքի տեսության հիմունքները: Թեմա 7` Արտադրողի վարքի և արտադրության ծախքի տեսության հիմունքներ: Թեմա 8`
Շուկայի հիմնական մոդելները: Կատարյալ մրցակցային շուկա: Թեմա 9` Շուկայական իշխանություն. մոնոպոլիա և մոնոպսոնիա: Պետական կարգավորման
տեսական հիմնավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0102/B13. Մաթեմատիկական անալիզ - 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հետազոտել ֆունկցիան ածանցյալի
միջոցով, ծանոթացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներին և նրանց կիրառություններին, ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի տարրերը Rn –ում, ծանոթացնել դիֆերենցիալ հավասարումների և նրանց լուծման մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա ածանցյալի միջոցով հետազոտել ֆունկցիաները, հաշվել
անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները,
2. կիմանա մաթեմատիկական անալիզի տարրերը Rn -ում,
3. կիմանա դիֆերենցելի ֆունկցիաների, ինտեգրելի ֆունկցիաների և
ինտեգրալի հատկությունները,
4. կկարողանա հետազոտել ֆունկցիան, հաշվել անորոշ և որոշյալ
ինտեգրալներ, այն կիրառել տնտեսագիտության խնդիրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով, գրաֆիկի կառուցումը: Թեմա 2` Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ, որոշյալ ինտեգրալ,
անիսկական ինտեգրալ կիրառությունները: Թեմա 3` Մի քանի փոփոխականի
ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն, Թեմա 4` Մասնակի ածանցյալ, դիֆերենցիալ, ուղղությամբ ածանցյալ, գրադիենտ: Թեմա 5` Մի քանի փոփոխականի
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ֆունկցիայի առաձգականություն, համասեռ ֆունկցիաներ, արտադրական
ֆունկցիա, էքստրեմումներ: Թեմա 6` Դիֆերենցիալ հավասարումներ, լուծման
մեթոդներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (1
տեսական, 3 գործնական), յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (3 տեսական, 1 գործնական), յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0104/B10. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գծային հավասարումների համակարգերի լուծման Գաուսի և Կրամերի եղանակներին, գծային և
Էվկլիդյան տարածություններին և դրանց գծային և իզոմորֆ արտապատկերումներին, ուղղի և հարթության հավասարումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա կատարել գործողություններ վեկտորների և մատրիցների
հետ, լուծել գծային հավասարումների համակարգեր,
2. կկարողանա որոշել տրված հաջորդականության հենքը և ռանգը, գծային
տարածության հենքը և չափողականությունը, գծային տարածությունների իզոմորֆությունը և բնութագրել վերջավոր չափանի գծային
տարածությունների գծային արտապատկերումները,
3. կկարողանա հաշվել տրված վեկտորների սկալյար, վեկտորական և
խառն արտադրյալները, հաշվել երկու ուղիղների, երկու հարթությունների, ուղղի և հարթության կազմած անկյունը, կետի հեռավորությունը
ուղղից և հարթությունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վեկտորների սկալյար, վեկտորական և խառն արտադրյալները:
Թեմա 2՝ Ուղղի և հարթության հավասարումները: Թեմա 3՝ Մատրիցներ,
գործողություններ մատրիցների հետ: Հակադարձելի մատրիցներ: Թեմա 4՝
Գծային կախվածություն և անկախություն: Հաջորդականության հենք և ռանգ:
Մատրիցի ռանգ: Կրոնեկեր-Կապելիի թեորեմը: Թեմա 5` Գծային տարածություններ: Գծային տարածության հենք և չափողականություն: Թեմա 6` Գծային
ենթատարածությունների գումար և ուղիղ գումար: Թեմա 7` Գծային արտա-
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պատկերումներ: Գծային տարածությունների իզոմորֆիզմը: Թեմա 8` Էվկլիդյան
տարածություններ: Օրթոգոնալ և օրթոնորմավորված հենքեր, օրթոգոնալ
լրացում, Էվկլիդյան տարածությունների իզոմորֆիզմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/B03. Տնտեսագիտական տեսություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական տնտեսության գործառնության մակրոտնտեսական օրինաչափություններին, տալ բավարար գիտելիքներ և ունակություններ տնտեսագիտության տեսության հիմնարար սկզբունքներին տիրապետելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները և հավասարակշռության մոդելները,
2. կտիրապետի պետության տնտեսական քաղաքականության ուղղություններին ու արդյունավետության չափանիշներին, արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնարար սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազգային արդյունքը: Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 2`
Մակրոտնտեսական կայունությունը և տատանումները: Թեմա 3` Հիմնական
մակրոտնտեսական կախվածությունները: Թեմա 4` Ամբողջական ծախսումները
և արտադրության հավասարակշիռ ծավալը: Թեմա 5` Ամբողջական պահանջարկը և ամբողջական առաջարկը: Հավասարակշռությունը «AD-AS» մոդելում և
դրա փոփոխությունները: Թեմա 6` Ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 7`
Փողը և բանկային գործը: Դրամավարկային քաղաքականությունը: Թեմա 8` Ընդհանուր հավասարակշռությունը` «IS-LM» մոդելը: Թեմա 9` Տնտեսական աճը:
Թեմա 10` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և տեսությունը. բանավիճային հարցեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B02. Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է, ուսանողներին հաղորդել ծրագրային փաթեթների միջոցով տնտեսական ինֆորմացիայի մշակման գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա տնտեսական ինֆորմացիայի ծրագրային մշակման հմտություններ,
2. կկարողանա կատարել տնտեսագիտական գործոնների արժեքների հաշվարկ VBA (Ms Excel միջավայրում) լեզվով,
3. կտիրապետի տիպային ծրագրավորման փաթեթներին և կկարողանա
դրանք կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում ու նախագծերի ավտոմատացման խնդիրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 2` Ինֆորմատիկայի ալգորիթմական միջոցները: Թեմա 3` Ինֆորմատիկայի ծրագրավորման
միջոցները: Թեմա 4` VBA ներկառուցված ֆունկցիաները: Թեմա 5` Տնտեսագիտական խնդիրների լուծման ավտոմատացման հիմունքները: Թեմա 6` Տվյալների բազաների նախագծում և վերլուծություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B04. Տնտեսական պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր պատմական ժամանակահատվածներում արտադրողական ուժերի և արտադրական
հարաբերությունների զարգացման, ինչպես նաև տնտեսության կարևորագույն
ոլորտների, տնտեսական կացութաձևերի, տարբեր երկրների տնտեսությունների կազմակերպական ձևերի զարգացման գործընթացներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մարդկային քաղաքակրթությունների տնտեսական զարգացման հիմնական օրինաչափությունները,
2. յուրացրած կլինի տնտեսական բարեփոխումների պատմական փորձը,
3. կիմանա առաջատար երկրների տնտեսական քաղաքականության առանձնահատկությունները, տնտեսական առաջընթացի ապահովման
կարևոր ուղղությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական պատմության դասընթացի ընդհանուր նկարագիրը:
Թեմա 2` Ստրկատիրություն: Թեմա 3` Ավատատիրություն (ֆեոդալիզմ): Թեմա
4` Միջնադարյան տնտեսությունների հիմնական բնութագիրը: Թեմա 5` Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները և կապիտալիստական տնտեսակարգի ձևավորումը Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 6` Հյուսիս-Ամերիկյան գաղութների տնտեսությունը 17-18-րդ դարերում: Անկախության պատերազմը և
քաղաքացիական պատերազմը ԱՄՆ-ում: Թեմա 7` Արդյունաբերական հեղաշրջումը և Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսական գերիշխանությունը: Թեմա 8`
Տեխնոլոգիական հեղափոխությունը և ԱՄՆ-ի տնտեսական գերիշխանությունը:
Թեմա 9` Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսական «մայրամուտը»: Թեմա 10` Ռուսական կայսրության տնտեսության հիմնախնդիրները 19-րդ դարում և 20-րդ
դարի սկզբին: Թեմա 11` Ճապոնիայի տնտեսության հիմնախնդիրները 19-րդ
դարում: Թեմա 12` Տնտեսության վիճակը աշխարհի առաջատար երկրներում
առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո: Մեծ ճգնաժամը ԱՄՆ-ում և
Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 13` Տնտեսության վիճակը աշխարհի առաջատար երկրներում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո: Թեմա 14`
Համաշխարհային սոցիալիստական տնտեսական համակարգ, զարգացումը, հակասությունները և փլուզումը: Անցումային տնտեսությունների ձևավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1002/B12. Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ամփոփ և մատչելի ձևով ծանոթացնել
գործույթների հետազոտման ժամանակակից մաթեմատիկական մոդելներին և
դրանց լուծման եղանակներին, ինչպես նաև ուսումնասիրել որոշումների կայացման տիպային մոդելներ և լուծման եղանակներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա որոշել հետազոտվող խնդրի (համակարգի) նպատակը,
նկարագրել այլընտրանքային լուծումները, սահմանել վերջիններիս
արդյունավետությունը,
2. կկարողանա կառուցել խնդրի մաթեմատիկական մոդելը և գտնել լավագույն լուծումը համաձայն ընդունված նպատակի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գծային ծրագրում: Թեմա 2` Մատրիցային խաղեր: Թեմա 3` Ոչ
գծային ծրագրում: Թեմա 4` Ուռուցիկ ծրագրում: Թեմա 5` Դինամիկ ծրագրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0105/B13. Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ հավանականությունների հիմնական գաղափարների և մաթ. վիճակագրության տարրերի
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հավանականային հիմնական բանաձևերը,
2. կկարողանա հաշվել պատահույթի հավանականությունը, նրա բնութագրիչները,

– 74 –

3.

կտիրապետի մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնարար գիտելիքներին: Կկարողանա գնահատել անհայտ պարամետրերը և կատարել
վարկածների ստուգում:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հավանականության գաղափարը, դասական և երկրաչափական սահմանումները: Թեմա 2` Անկախ փորձերի հաջորդականություն, սահմանային
թեորեմներ: Թեմա 3` Պատահական մեծություն, նրա բաշխման ֆունկցիան,
թվային բնութագրիչները: Թեմա 4` Մեծ թվերի օրենքը: Թեմա 5` Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը: Թեմա 6` Անհայտ պարամետրերի
գնահատումը: Թեմա 8` Վիճակագրական վարկածների ստուգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 2, և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/B15. Ազգային տնտեսություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական հարաբերություններին անցման ժամանակաշրջանում իրականացվող տնտեսական և
սոցիալական վերափոխումներին, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսության կառուցվածքին,
առանձնահատկություններին և ներկա մարտահրավերներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա երկրի տնտեսությունում գոյություն ունեցող
իրավիճակի մասին,
2. կիմանա ՀՀ տնտեսության առանձնահատկությունները և ներկա մարտահրավերները,
3. պատկերացում կունենա թերի, անբավարար մշակված և բանավեճային
հիմնախնդիրների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազգային տնտեսության էությունը և դասակարգումը: Թեմա 2`
Երկրի տնտեսական ուժը: Թեմա 3` Երկրի գիտատեխնիկական ներուժը: Թեմա
4` ՀՀ արդյունաբերությունը և դրա ճյուղային կառուցվածքը: Թեմա 5` ՀՀ գյուղատնտեսությունը: Թեմա 6` Արտադրական ենթակառուցվածքները և այլ ճյուղերը
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ազգային տնտեսությունում: Թեմա 7` Զբաղվածության ապահովման համակարգը: Թեմա 8` Ազգային տնտեսության սոցիալական հիմքերը: Թեմա 9` Ներդրումային քաղաքականություն: Թեմա 10` Մենաշնորհը և մրցակցությունը ՀՀ-ում:
Թեմա 11` Ազգային տնտեսության մրցունակությունը: Թեմա 12` Ազգային
տնտեսության կարգավորումը: Թեմա 13` Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
դերը և տեղը ազգային տնտեսությունում: Թեմա 14` Երկրի տնտեսական անվտանգությունը: Թեմա 15` ՀՀ տնտեսությունը համաշխարհային տնտեսական
համակարգում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B03. Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացի, սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ, տալ գիտելիքներ տնտեսության տարբեր ոլորտներում ու մակարդակներում մոդելավորման հնարավորությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացի
հիմնարար սկզբունքներին և մեթոդներին,
2. կունենա կոնկրետ տնտեսական իրավիճակներում որոշումների ընդունման ու հիմնավորման գիտելիքներ և հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, տնտեսամաթեմատիկական մոդելի հասկացությունը, մոդելների դասակարգումը և հիմնական տիպերը, մոդելավորման փուլերը: Թեմա 2` Տնտեսական աճի մոդելներ:
Թեմա 3` Արտադրության գծային մոդելներ: Թեմա 4` Տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելների օրինակներ Թեմա 5` Դինամիկ մոդելներ Թեմա 6` Ցանցային
մոդելներ: Թեմա 7` Պաշարների կառավարման խնդիրները: Թեմա 8` Օպտիմալ
կառավարում: Թեմա 9` Հաշվեկշռային մոդելներ: Թեմա 10` Էնտրոպիա: Թեմա
11` Խաղային մոդելներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B16. Էկոնոմետրիկա - 1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին էկոնոմետրիկ մոդելների հետ, ձևակերպել էկոնոմետրիկան որպես տնտեսագիտական օրենքների
էմպիրիկ ներկայացում, ինչպես նաև ուսումնասիրել մոդելների տարբեր դասեր:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի տնտեսագիտական հետազոտություններ իրականացնելու
մոդելներին,
2. կիմանա պարզագույն էկոնոմետրիկ մոդելների մշակման ու կիրառության շրջանակը,
3. պարզագույն էկոնոմետրիկ մոդելների օգնությամբ կլուծի մի շարք գործնական տնետեսագիտական խնդիրներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տվյալների հավաքման և դասակարգման հիմնահարցերը (crosssection data, time-series data, panel data): Մոդելների ընտրության խնդիրը: Թեմա
2` Գծային ռեգրեսիա: Պարամետրերի գնահատման փոքրագույն քառակուսիների եղանակը (Least Squares): Գծայնացվող մոդելներ: Թեմա 3` Բազմակի գծային ռեգրեսիա, դետերմինացիայի գործակիցը, մոդելի թույլատրելիության պարզումը վիճակագրական թեստերի կիրառությամբ: Թեմա 4` Գաուս-Մարկովի
մոդելը: Թեմա 5` Բազմակոլինեարություն: Կեղծ (Dummy) փոփոխականների
ընտրության հարցը: Թեմա 6` Բազմադիսպերսիայնություն (հետերոսկեդաստիկություն): Թեմա 7` Ոչ գծային ռեգրեսիոն մոդելներ: Պարամետրերի գնահատման թվային մեթոդները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1003/B01. Համաշխարհային տնտեսություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է բակալավրիատի ուսանողներին ներկայացնել աշխարհի երկրների տնտեսությունների համապարփակ նկարագիրը,
տալ տեղեկություններ տարբեր երկրների տնտեսությունների մասին, ինչը հիմք
կհանդիսանա Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի հետագա զարգացման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ համաշխարհային տնտեսության էութան, բնորոշ
գծերի, առանձնահատկությունների, ձևավորման նախադրյալների և
զարգացման միտումներ վերաբերյալ,:
2. կկարողանա վերլուծել երկրների դասակարգման չափանիշները,
երկրների տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները և
նրանց ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համաշխարհային տնտեսության հասկացությունը, ձևավորումը և
զարգացումը: Թեմա 2` Տնտեսական ինտեգրման և գլոբալացման գործընթացները համաշխարհային տնտեսության մեջ: Թեմա 3` Երկրների տեղն ու դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ: Թեմա 4` ԱՄՆ-ի տնտեսությունը: Թեմա 5`
Ճապոնիայի տնտեսությունը: Թեմա 6` Գերմանիայի տնտեսությունը: Թեմա 7`
Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունը: Թեմա 8` Ֆրանսիայի տնտեսությունը: Թեմա
9` Իտալիայի տնտեսությունը: Թեմա 10` Կանադայի տնտեսությունը: Թեմա 11`
Եվրամիության երկրների տնտեսությունը: Թեմա 12` Մերձավոր Արևելքի
երկրների /Իրան, Իրաք, Սիրիա, Թուրքիա և այլն/ տնտեսության զարգացման
առանձնահատկությունները: Թեմա 13` Ասիական – խաղաղօվկիանոսյան
տարածաշրջանի երկրների տնտեսության վերլուծությունը /Չինաստան,
Հնդկաստան, Հոնկոնգ, Սինգապուր, Թայվան, Հարավային Կորեա, Ավստրալիա,
Նոր Զելանդիա և այլն/: Թեմա 14` Լատինական Ամերիկայի տնտեսության զարգացման հիմնական առանձնահատկությունները /Մեքսիկա, Բրազիլիա, Արգենտիա, Չիլի և այլն/: Թեմա 15` Աֆրիկայի երկրների տնտեսության ընդհանուր
բնութագիրը /ՀԱՀ, Եգիպտոս, Ալժիր և այլն/:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1603/B04, 1608/B04, 1604/B04. Գործավարություն օտար լեզվով. (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
4–րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի խորացված
ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների առավել զարգացումը: Դասընթացի շրջանակում հիմնական շեշտը
դրվում է մասնագիտական գործավարության հմտությունների զարգացմանը,
ինչը ենթադրում է թիրախ լեզվով տարբեր փաստաթղթերի ձևերի, դրանց հատուկ բառապաշարի և քերականական կառույցների ուսումնասիրություն: Միաժամանակ ուշադրություն է դարձվում ուսանողների լեզվական հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը մասնագիտական թեմատիկ առավել լայն
ընդգրկմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի օտար լեզվով բանավոր և գրավոր մասնագիտական խոսք
կառուցելու հմտություններին,
2. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից անգլերեն/ֆրանսերեն/գերմաներեն և հակառակը,
3. կկարողանա կազմել գործավարական փաստաթղթեր մասնագիտության բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հականիշներ, դարձվածներ: Թեմա 2` Քերականություն. անգլերենին/ ֆրանսերենին/
գերմաներենին ներհատուկ բարդ խնդիր և բացարձակ կառույցներ, ինչպես նաև
դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում: Թեմա 3` Մասնագիտական
գործավարություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1001/B20. Տնտեսագիտական սոցիոլոգիա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսագիտության
և սոցիոլոգիայի հարաբերականորեն նոր ուղղությանը, որի միջոցով հատկապես` սոցիումի զարգացման վերլուծություններին և տնտեսագիտական համակարգի վրա դրանց ազդեցությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա իրականացնել տնտեսական երևույթների սոցիոլոգիական
հետազոտություններ,
2. կտիրապետի տնտեսությունում սոցիոլոգիական հետազոտությունների
անցկացման ձևերին,
3. ծանոթ կլինի այս ուղղությամբ առկա ժամանակակից փորձին,
4. կկարողանա կատարել սոցիալ-տնտեսական զարգացման կանխատեսումներ:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1. Տնտեսագիտական սոցիոլոգիայի առարկան և մեթոդը: Թեմա 2.
Սոցիոլոգիական հետազոտություններ: Թեմա 3. Սոցիալական անհավասարությունը և հասարակական դասերի ստրատիֆիկացիոն հիմնական տեսությունները: Թեմա 4. Սոցիալական շերտավորման հիմնախնդիրնեը տնտեսությունում:
Թեմա 5. Տնտեսական գործունեության նորմերը, արժեքները, սոցիալական
դրվածքները և տնտեսական վարքագիծը: Թեմա 6. Մարդը որպես տնտեսագիտության օբյեկտ և սուբյեկտ: Թեմա 7. Աշխատանքի և աշխատանքային
սոցիոլոգիա: Թեմա 8. Գործազրկության և զբաղվածության սոցիալ-տնտեսական
ասպեկտները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B02. Վիճակագրություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ վիճակագրական մեթոդների օգտագործման հմտություններ, ծանոթացնել օգտագործվող տնտեսական վիճակա-
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գրության ցուցանիշների համակարգին, կատեգորիաներին, հաշվարկման եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ինքնուրույն հավաքել, ամփոփել և վերլուծել տնտեսության
տարբեր ոլորտներին վերաբերող վիճակագրական տվյալները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վիճակագրության ընդհանուր տեսության առարկան, մեթոդը և
խնդիրները: Թեմա 2` Վիճակագրական դիտարկումներ: Թեմա 3` Վիճակագրական ամփոփում: Թեմա 4` Միջին մեծություններ և վարիացիայի ցուցանիշներ:
Թեմա 5` Դինամիկայի շարքեր: Թեմա 6` Ինդեքսներ: Թեմա 7` Տնտեսական վիճակագրության հիմունքները: Թեմա 8` Բնակչության վիճակագրություն: Թեմա
9` Աշխատանքի շուկայի վիճակագրություն: Թեմա 10` Ազգային հարստության
վիճակագրություն: Թեմա 11` Ազգային հաշիվների համակարգ /ԱՀՀ/: Թեմա 12`
Գների վիճակագրություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B14. Համակարգչային պրակտիկում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում տնտեսական գործընթացների և մենեջմենթի խնդիրների համակարգչային մոդելավորման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ծրագրային փաթեթների միջոցով տնտեսական գործընթացների
մոդելավորման և վերլուծության հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գծային ծրագրումը MS Excel միջավայրում: Թեմա 2` Ոչ գծային
ծրագրումը MS Excel միջավայրում: Թեմա 3` MS Excel հնարավորությունները
դինամիկ մոդելների վերլուծության համար: Թեմա 4` Ցանցային մոդելների վեր-
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լուծությունը MS Excel միջավայրում: Թեմա 5` Խաղերի տեսության խնդիրների
լուծումը MS Excel միջավայրում: Թեմա 6` Լեոնտևի միջճյուղային հաշվեկշռային
մոդելը: Թեմա 7` Որոշումների կայացումը անորոշության պայմաններում: Թեմա
8` Ֆինանսական վերլուծությունները MS Excel միջավայրում: Թեմա 9` Վիճակագրական վերլուծությունը MS Excel միջավայրում: Թեմա 10` Տվյալների բազաների նախագծում և մշակում MS Access փաթեթով:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B06. Տնտեսագիտական մտքի պատմություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ժամանակակից տնտեսագիտական տեսությունների ձևավորման պատմությանը, ինչպես նաև օգնել
առավել համակողմանի ըմբռնելու և յուրացնելու այդ տեսությունների
շրջանակներում քննարկվող տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի տնտեսագիտության զարգացման և տնտեսագիտական
տեսությունների ձևավորման պատմությանը,
2. կիմանա ժամանակակից հայտնի տնտեսագիտական ուսմունքների
հիմնական մոտեցումները:
3. կկարողանա տնտեսական տարբեր հիմնախնդիրները վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տարբեր ուղղությունների
տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտական մտքի պատմության ներածություն: ՏՄՊ
ուսումնասիրության առարկան, մեթոդը և խնդիրները: Թեմա 2` Տնտեսագիտական միտքը Հին Աշխարհում: Թեմա 3` Տնտեսագիտական պատկերացումները
Միջին Դարերում: Թեմա 4` Կապիտալիզմի սկզբնավորման փուլի տնտեսագիտական պատկերացումները: Թեմա 5` Դասական քաղաքատնտեսության
սկիզբն Անգլիայում և Ֆրանսիայում: Թեմա 6` Ա. Սմիթը և նրա «Ազգերի
հարստության բնույթի և պատճառների ուսումնասիրություն» աշխատությունը:
Թեմա 7` Շուկայական տնտեսության ինքնակարգավորման վարկածը, Ժ. Բ. Սեյ,
Թ. Ռ. Մալթուս: Թեմա 8` Դ. Ռիկարդոյի քաղաքատնտեսական համակարգը:
Թեմա 9` Ջ. Ս. Միլը և նրա «Քաղաքատնտեսության սկզբունքները» աշխատու-
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թյունը: Թեմա 10` Կ. Մարքսի տնտեսագիտական տեսությունը: Թեմա 11` Պատմական ուղղությունը տնտեսագիտության մեջ: Թեմա 12` Մարժինալիզմը. սահմանային օգտակարության տեսությունը: Թեմա 13` Ա. Մարշալի տնտեսագիտական տեսությունը: Թեմա 14` Ինստիտուցիոնալիզմ: Թեմա 15` Քեյնսյան
տեսությունը: Թեմա 16` Նոր պահպանողական տեսությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/B02. Միջազգային տնտեսագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել միջազգային առևտրի ու միջազգային ֆինանսների հիմնական տեսությունները և ուսանողներին հնարավորություն տալ վերլուծել միջազգային առևտրին ու ֆինանսներին առնչվող քաղաքականության մշակման ու վարման խնդիրները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկտիրապետի միջազգային առևտրի ու միջազգային ֆինանսների հիմնական տեսություններին,
2. կկարողանա վերլուծել միջազգային առևտրի ու միջազգային ֆինանսների առանձնահատկությունները և գնահատել դրանց դերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան: Թեմա 2` Արտաքին առևտրի վերաբերյալ
հիմնական տեսությունները: Թեմա 3` Միջազգային առևտրից ստացվող օգուտը:
Թեմա 4` Տեխնոլոգիաների տարբերությունը երկրների միջև: Թեմա 5` Գործոններով օժտվածության տարբերությունը երկրների միջև: Թեմա 6` Առևտրի ժամանակակից տեսությունները: Թեմա 7` Առևտրի մոդելների էմպիրիկ ուսումնասիրությունները: Թեմա 8` Արտաքին առևտրի տարիֆային կարգավորում: Թեմա
9` Առևտրային քաղաքականության գործիքները: Թեմա 10` Միջազգային
առևտրի կարգավորման գործիքներ: Թեմա 11` Ազգային եկամուտ և վճարային
հաշվեկշիռ: Թեմա 12` Արժույթի և փոխարժեքի համակարգեր: Թեմա 13` Փոխարժեքը և վճարային հաշվեկշռը: Թեմա 14` Բաց տնտեսության մակրոտնտեսագիտություն և տնտեսական քաղաքականությունները: Թեմա 15` Տնտեսական
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քաղաքականության իրականացումը և համակարգումը գլոբալ տնտեսությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B04. Միկրոտնտեսագիտություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացն իրենից ներկայացնում է տնտեսագիտական տեսության միկրոտնտեսագիտություն բաժնի երկրորդ (խորացված) մակարդակը:Դասընթացի
նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել տնտեսական սուբյեկտների վարքը, միկրոտնտեսական օրինաչափությունները, միկրոտնտեսական ցուցանիշների կապերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդներ կիրառել միկրոտնտեսական
վերլուծություններում,
2. կունենա գիտելիքներ շուկայական տնտեսության միկրոտնտեսական
հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սպառողական նախընտրությունների տեսություն: Թեմա 2` Սպառողական պահանջարկի տեսության տարրերը: Թեմա 3` Առևտուր սպառողների
միջև: Թեմա 4` Փոխհատուցված պահանջարկի ֆունկցիա: Սպառողական ավելցուկ: Թեմա 5` Շուկայական պահանջարկի ֆունկցիան և պահանջարկի առաձգականությունը: Թեմա 6` Արտադրության տեսություն: Թեմա 7` Արտադրական
ծախքերի ֆունկցիաներ: Թեմա 8` Մրցակցային ձեռնարկության շահույթի մաքսիմալացումը: Թեմա 9` Առաջարկը մրցակցային շուկայում: Շուկայական հավասարակշռություն: Թեմա 10` Արտադրության արդյունավետությունը և ընդհանուր հավասարակշռությունը: Թեմա 11` Մենաշնորհ: Թեմա 12` Բազմաշնորհ:
Թեմա 13` Արտադրության գործոնների շուկաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B17. Էկոնոմետրիկա - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել ուսանողներին տնտեսագիտական հետազոտություններում քանակական խնդիրներ ձևակերպել և այդ խնդիրների
լուծման համար օգտագործել համապատասխան վիճակագրական և էկոնոմետրիկ մեթոդներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի տնտեսագիտական հետազոտություններ իրականացնելու
վիճակագրական մոտեցումներին,
2. կիմանա պարզագույն էկոնոմետրիկ մոդելների կիրառության շրջանակը,
3. էկոնոմետրիկ մոդելների օգնությամբ կլուծի մի շարք տնտեսագիտական
խնդիրներ, ինչպես զարգացած, այնպես էլ անցումային երկրների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պատահական պրոցեսներ: Թույլ իմաստով ստացիոնար պրոցեսներ: Ավտոկորելյացիոն և մասնակի ավտոկորելյացիոն ֆունկցիաներ: Թեմա 2`
Ավտոռեգրեսիոն մոդելներ, Մարկովի մոդելը: Յուլի մոդելը: Թեմա 3` Սահող
միջիններով մոդել MA(q): Թեմա 4` Ավտոռեգրեսիոն սահող միջիններով մոդելներ ARMA(p,q): Թեմա 5` Ոչ ստացիոնար պրոցեսներ, պատահական դեգերումների պրոցես (Random Walk): Թեմա 6` Ավտոռեգրեսիոն ինտեգրված սահող միջիններով մոդել ARIMA(p,d,q): Թեմա 7` Ստացիոնարության ստուգման թեստերը: Միավոր արմատ թեստը, Դիկի-Ֆուլերի թեստը: Թեմա 8` Տրենդ ստացիոնար
և տարբերական ստացիոնար պրոցեսներ: Թեմա 9` Լագային բաշխումով մոդելներ: Թեմա 10` Երկրաչափական լագեր, Կոյկի եղանակը: Թեմա 11` Բազմանդամային լագերով մոդել, Ալմոնի եղանակը: Թեմա 12` Պատճառա-հետևանքային
կախվածության Գրենջերի թեստը (Grenger Causality Test): Թեմա 13` Կոինտեգրացիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B02. Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է յուրացնել ծառայությունների ոլորտի ճյուղերում
շուկայական տնտեսության անցման տնտեսավարման, ձեռներեցության, տնտեսական միջոցառումների իրականացման նոր պայմանների ներդրման պրակտիկան:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա տեսական և գործնական գիտելիքներ շուկայական տնտեսությանն անցման պայմաններում ծառայությունների ոլորտում տնտեսական գործունեության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծառայությունների ոլորտը ժամանանակից հասարակությունում:
Թեմա 2` Ծառայությունների շուկան և ռեսուրսների կառավարումը: Թեմա 3`
Ծառայությունների գլոբալացումը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 4` Կրթությունը որպես ծառայությունների ոլորտի ենթահամակարգ: Թեմա 5` Առողջապահություն: Թեմա 6` Առևտուրը ազգային տնտեսության համակարգում: Թեմա
7` Սոցիալական ապահովություն: Թեմա 8` Զբոսաշրջություն: Թեմա 9` Մշակույթի ոլորտը ազգային տնտեսության համակարգում: Թեմա 10` Սպորտը և ֆիզիկական կուլտուրան ազգային տնտեսության համակարգում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B05. Ագրարային սեկտորի էկոնոմիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ագրարային սեկտորի առանձնահատկություններն ու հիմնախնդիրները, տարբեր երկրների (ԱՄՆ, ԵՄ, ՌԴ և
այլն) ագրարային սեկտորների վերլուծության հիման վրա ուսանողին ծանոթացնել զարգացած երկրների ժամանակակից փորձին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ագրարային սեկտորի առանձնահատկությունները, ինչպես տեսական, այնպես էլ գործնական առումով,
2. ծանոթ կլինի ԱՄՆ, ԵՄ, ՌԴ, ՀՀ ագրարային սեկտորների համեմատական վերլուծությանը,
3. կիմանա զարգացած երկրների ագրարային քաղաքականության հրատապ պրոբլեմների, ինչպես նաև գյուղատնտեսությանն առնչվող խոշոր
միջազգային կազմակերպությունների գործունեության մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան և մեթոդները: Թեմա 2` Ագրոարդյունաբերական համալիրը և դրա զարգացումը: Թեմա 3` Գյուղատնտեսության ենթակառուցվածքները: Թեմա 4` Հողային և ջրային ռեսուրսները, դրանց օգտագործման
արդյունավետությունը շուկայի պայմաններում: Թեմա 5` ՀՀ ագրարային սեկտորի նյութատեխնիկական բազան և դրա օգտագործումը: Թեմա 6` Ագրոարդյունաբերական համալիրի աշխատանքային ռեսուրսները և դրանց օգտագործումը:
Թեմա 7` Աշխատանքի արտադրողականությունը և դրա բարձրացման գործոններն ու ուղիները ագրոարդյունաբերական համալիրում: Թեմա 8` Ագրոարդյունաբերական համալիրի արտադրական ֆոնդերը և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը: Թեմա 9` Ագրարային արտադրության ինտենսիվացման
տնտեսական հիմքերը: Թեմա 10` Ինվեստիցիաները և կապիտալ ներդրումները
գյուղատնտեսության մեջ: Թեմա 11` Նորամուծությունը և գիտատեխնիկական
առաջընթացը տնտեսության ագրարային հատվածում: Թեմա 12` Արտադրության ծախքերը և գյուղատնտեսական արտադրանքի ինքնարժեքը: Թեմա 13`
Գնագոյացումը և գյուղատնտեսական արտադրանքի գները: Թեմա 14` Ագրարային արտադրության տնտեսական արդյունավետությունը: Թեմա 15` Ագրարային արտադրության մասնագիտացումը: Թեմա 16` ՀՀ տնտեսության ագրարային հատվածում առկա հիմնախնդիրները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1005/B04. Ձեռնարկության էկոնոմիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է շուկայական տնտեսության պայմաններում ձեռնարկության հիմնական ֆունկցիաների, կառուցվածքային տարրերի ու հատկությունների, ձեռնարկության գործունեության կազմակերպման առանձնահատկությունների, ռեսուրսների, ծախսերի ու արդյունքների ուսումնասիրումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ձեռնարկության տնտեսական վարքի բնույթը շուկայի ընդհանուր սկզբունքների և օրինաչափությունների համատեքստում,
2. կունենա ձեռնարկության նպատակադրումների ձևակերպման, ձեռնարկատիրության կազմակերպման, մոդելավորման և ինքնուրույն կերպով
կառավարչական որոշումների կայացման գործնական հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական բարիքների արտադրության և ծառայությունների մատուցման կոնցեպցիան: Թեմա 2` Ձեռնարկության էկոնոմիկայի զարգացման չափանիշներն ու ուղղությունները: Թեմա 3` Ձեռնարկության ռեսուրսային ապահովումը: Թեմա 4` Ձեռնարկության գործառման վերջնական արդյունքների հիմնական տնտեսական ցուցանիշները: Թեմա 5` Ձեռնարկության էկոնոմիկայի
աճի մեթոդաբանական և գործնական առումները: Թեմա 6` Ձեռնարկության գործունեության ֆունկցիոնալ ոլորտները: Թեմա 7` Ձեռնարկության կառավարման
համակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/B01. Հաշվապահական հաշվառում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման
հիմունքները, պարզաբանել ֆինանսական, կառավարչական և հարկային
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հաշվապահությունների էությունը, իրական հաշվետվությունների աուդիտի
սկզբունքներն ու մեթոդները, կազմակերպման ձևերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ստուգել հաշվապահական հաշվետվությունների հավաստիությունը,
2. կտիրապետի հաշվապահական հաշվետվությունների կազմման տեխնիկային,
3. կկարողանա օգտագործել հաշվապահական հաշվետվությունները
տնտեսական որոշումներ կայացնելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաշվապահական հաշվառման ներածություն: Թեմա 2` Հաշվապահական հաշվառման տարրերը: Թեմա 3` Հաշվապահական հաշվառում վարելու հիմնական կանոնները: Հաշիվներ և կրկնակի գրանցում: Թեմա 4` Պաշարների հաշվառումը: Թեմա 5` Դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը: Թեմա 6`
Հիմնական միջոցների հաշվառումը: Թեմա 7` Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը: Թեմա 8` Ընթացիկ պարտավորությունների հաշվառումը: Թեմա 9`
Երկարաժամկետ ֆինանսական պարտավորությունների հաշվառումը: Թեմա
10` Եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը և հաշվառումը: Թեմա 11` Սեփական կապիտալի հաշվառումը: Թեմա 12` Դրամական միջոցների հաշվառումը: Թեմա 13` Ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթը, ներկայացման կարգը և փոխադարձ կապը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B06. Մակրոտնտեսագիտություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացն իրենից ներկայացնում է տնտեսագիտական տեսության միկրոտնտեսագիտություն բաժնի երկրորդ (խորացված) մակարդակը: Դասընթացի
նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդ-
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ների կիրառմամբ վերլուծել մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջև առկա կապերը, մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչափությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել մակրոտնտեսական վերլուծություններում,
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ շուկայական տնտեսության մակրոտնտեսական հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները:
Թեմա 2` Աշխատանքի շուկա: Թեմա 3` Ամբողջական առաջարկ և ամբողջական
պահանջարկ: Թեմա 4` Սպառում և խնայողություններ: Թեմա 5` Ներդրումներ:
Թեմա 6` Պետական սեկտոր: Թեմա 7` Ընթացիկ հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 8` Փողի պահանջարկը և առաջարկը: Թեմա 9` Իրական փոխանակային կուրսեր: Թեմա 10` Ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռություն: Թեմա
11` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ տնտեսությունում: Թեմա 12` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը
բաց տնտեսությունում: Թեմա 13` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 14` Տնտեսական աճ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/B03. Ֆինանսներ -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ժամանակակից ֆինանսական
շուկաների էությունը, տեսակները, գործառույթները և կառուցվածքը, ինչպես
նաև ֆինանսական ինստիտուտների` դեպոզիտարիաների, ինվեստիցիոն ընկերությունների և հաշվարկային կազմակերպությունների գործառույթները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կապիտալի շուկայի, փողի շուկայի, արժութային շուկայի և
արժեթղթերի շուկայի տեղն ու դերը տնտեսական համակարգում,
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2.
3.

կտիրապետի արժեթղթերի շուկայում գործարքների իրականացման հիմունքներին,
կկարողանա գնահատել ֆինանսական շուկայում տարբեր իրավիճակները և օրինաչափությունները:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական շուկաները տնտեսական համակարգում: Թեմա 2`
Ռիսկը և եկամուտը ֆինանսական շուկաներում: Թեմա 3` Փողի շուկա: Թեմա 4`
Արժեթղթերի շուկա: Թեմա 5` Արժեթղթերի էությունը և տեսակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B04. Բանկային գործ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բանկային համակարգը, կենտրոնական բանկի և առևտրային բանկերի ֆունկցիաները, խնդիրները, ինչպես նաև
դրանց կողմից իրականացվող գործառնությունները, մատուցվող ծառայությունների տեսակները, ձևերը և եղանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դրամավարկային համակարգի գործիքներին և մեթոդաբանությանը,
2. կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել առևտրային բանկի տնտեսական գործունեության ֆինանսական արդյունքների գնահատում և վերլուծություն,
3. կտիրապետի իրավիճակային խնդիրների լուծման և որոշումներ կայացնելու մեխանիզմներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բանկերի ծագումը և բանկային համակարգի ձևավորումը: Թեմա
2` Բանկային գործունեության առանձնահատկությունները անցումային տնտեսության պայմաններում: Թեմա 3` Ժամանակակից բանկային համակարգի ձևավորումը ՀՀ-ում: Թեմա 4` Դրամավարկային քաղաքականությունն ու կենտրոնական բանկի գործառնությունները: Թեմա 5` Առևտրային բանկերը և ոչ բանկային
ֆինանսական կազմակերպությունները: Թեմա 6` Վճարահաշվարկային համակարգ: Ժամանակակից բանկային տեխնոլոգիաներ և ծառայություններ: Թեմա 7`
Պարտավորությունների և կապիտալի կառավարումը: Թեմա 8` Առևտրային
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բանկերի վարկային գործառնությունները: Թեմա 9` Առևտրային բանկերի ֆինանսական գործառնությունները: Թեմա 10` Ռիսկերի գնահատումը և կառավարումը բանկերում: Թեմա 11` Բանկային գործունեության պետական կարգավորումը: Թեմա 12` Բանկերի լիցենզավորումը: Թեմա 13` Բանկային գործունեության վերահսկողությունը և կարգավորումը: Թեմա 14` Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում: Բանկերի ֆինանսական հաշվետվությունները և գործունեության գնահատումը: Թեմա 15` Բանկերի վերակազմակերպումը և լուծարումը։ Բանկերի սնանկությունը: Միջազգային բանկային գործունեության զարգացման ժամանակակից միտումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B07. Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ մարդկային ռեսուրսների շարժի, դրանց կառավարման, աշխատանքի շուկայի, աշխատանքի
վարձատրման, կազմակերպման, գործազրկության և կադրերի վերապատրաստման, սոցիալական ապահովության ծրագրերի, ինչպես նաև այդ խնդիրների
պետական կարգավորման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ աշխատանքի ժամանակակից տնտեսագիտության վերաբերյալ,
2. կտիրապետի ձեռնարկության և աշխատանքի շուկայի մակարդակով
աշխատանքային հարաբերությունների վերլուծության և կառավարման
մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրության առարկան և մեթոդը: Թեմա 2`
Աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորումը, բաշխումը և զբաղվածությունը:
Թեմա 3` Աշխատանքի շուկա. ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 4` Աշխատանքի
առաջարկը: Թեմա 5` Աշխատանքի պահանջարկը: Թեմա 6` Աշխատուժի որակը: Ներդրումներ մարդկային կապիտալում: Թեմա 7` Տեղաշարժն աշխատանքի
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շուկայում: Թեմա 8` Գործազրկություն: Թեմա 9` Աշխատանքի ներքին շուկա:
Թեմա 10` Աշխատանքի կազմակերպումը և պայմանները: Թեմա 11` Աշխատանքի վարձատրությունը և խթանումը: Թեմա 12` Աշխատանքի արտադրողականությունը: Թեմա 13` Արհմիությունների մասնակցությամբ աշխատանքի
շուկայի մոդելները: Թեմա 14` Պետության ազդեցությունն աշխատանքի շուկայի
վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B08. Մենեջմենթ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակը ուսանողներին արդյունաբերական և ոչ
արդյունաբերական կազմակերպությունների և նրանց արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ գիտական տեղեկատվության մատուցումն է, որը թույլ կտա
ձեռք բերել կազմակերպության առջև դրված նպատակներն իրականացնելու
ունակություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի շուկայական մրցակցային միջավայրում գործող կազմակերպության կառավարման հարցերին,
2. կունենա ստրատեգիական պլանավորման բավարար գիտելիքներ,
3. տեղեկացված կլինի կազմակերպչական գործընթացների, կազմակերպության նախագծման, մարդկանց գործունեության շարժառիթների,
լիդերության, իշխանության և այլնի մասին:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Մենեջմենթի էությունը: Թեմա 2` Մենեջմենթի զարգացման փուլերը: Թեմա 3` Կազմակերպությունը որպես համակարգ: Թեմա 4` Մենեջմենթի
էթիկան և բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվությունը: Թեմա 5` Կառավարչական որոշումների ընդունում: Թեմա 6` Նպատակադրում և կազմակերպչական պլանավորում: Թեմա 7` Ռազմավարական պլանավորում: Թեմա 8`
Կազմակերպչական կառուցվածքներ: Թեմա 9` Կառավարչական լիազորություններ: Թեմա 10` Հաղորդակցություններ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:
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Թեմա 11` Մոտիվացիա: Թեմա 12` Թիմային աշխատանք և կոնֆլիկտներ: Թեմա
13` Լիդերություն: Թեմա 14` Վերահսկողություն: Թեմա 15` Անձնակազմի կառավարում: Թեմա 16` Գործառնական մենեջմենթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B10. Մարքեթինգ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայագիտության
ընդհանուր հարցերի տեսությանը և պրակտիկային, շուկայավարման գործունեության կոնկրետ ուղղություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել շուկայագիտական հետազոտություններ,
2. կունենա բավարար գիտելիքներ առաքման և գնային քաղաքականության, ինչպես նաև գովազդի կազմակերպման վերաբերյալ
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Մարքեթինգի և մարքեթինգային պլանավորման դերը և նշանակությունը կազմակերպությունների համար: Թեմա 2` Մարքեթինգային հետազոտությունները և նպատակային շուկայի որոշումը մարքեթինգային կառավարման գործընթացում: Թեմա 3` Գովազդը և ապրանքների իրացման խթանման միջոցառումների համակարգը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1004/B05. Ֆինանսներ -2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ֆինանսների տնօրինման հիմնարար տեսական մոտեցումները, ինչպես նաև գործնականում ցույց տալ տարբեր
իրավիճակներում ֆինանսական որոշումների կայացման և կիրառման ձևերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆինանսների կառավարման ժամանակակից տեսությունները և
ֆինանսական վերլուծության մեթոդները,
2. կտիրապետի ինչպես կապիտալ բյուջետավորման և ֆինանսական որոշումների կայացման տեխնիկային, այնպես էլ պորտֆելի կառավարման
հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական համակարգ: Թեմա 2` Ֆինանսների կառավարման
հիմունքներ: Թեմա 3` Ֆինանսական որոշումների կայացում: Ֆինանսական գործակիցների վերլուծություն: Թեմա 4` Կապիտալ բյուջետավորման տեխնիկա և
գործընթաց: Թեմա 5` Կապիտալի արժեք և կառուցվածք: Թեմա 6` Ռիսկը կապիտալ բյուջետավորման մեջ: Թեմա 7` Պորտֆելի կառավարման հիմունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B11. Տնտեսության պետական կարգավորում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դիտարկել հանրային (պետական) հատվածի
տնտեսագիտությունը և տնտեսության պետական կարգավորման հիմնական
ուղղություններն ու մեխանիզմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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ծանոթ կլինի խառը տնտեսությունում պետության` որպես կարգավորող
և տնտեսավորող սուբյեկտի գործունեության մեթոդաբանական և տեսական հիմունքներին,
կունենա ամբողջական պատկերացում պետության տնտեսական գործառույթների մասին,
կիմանա մակրոմակարդակում տնտեսական լուծումների վերաբերյալ
որոշումների կայացման սկզբունքները և մեխանիզմները, ինչպես նաև
կարգավորման մեթոդներն ու ներազդման լծակները:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսության պետական կարգավորման դերը, դրսևորման ձևերը,
սկզբունքները և մեթոդները: Կարգավորման տեսություններ: Տնտեսության հանրային հատվածը, դրա չափերը: Թեմա 2` Շուկայի բացերը և կարգավորման ուղղությունները: Թեմա 3` Հանրային բարիքներ: Թեմա 4` Հակամենաշնորհային
քաղաքականություն: Թեմա 5` Վերաբաշխման քաղաքականությունը և հասարակության բարեկեցությունը: Թեմա 6` Աղքատությունը և դրա նվազեցման քաղաքականությունը: Թեմա 7` Բյուջետային գործընթաց: Թեմա 8` Հանրային հատվածի եկամուտներ: Թեմա 9` Հարկման օպտիմացում: Թեմա 10` Պետական
ծախսերի քաղաքականություն: Թեմա 11` Ապակենտրոնացված պետական կարգավորում: Թեմա 12` Դրամավարկային քաղաքականություն և ֆինանսական
համակարգի կարգավորում: Թեմա 13` Աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության
պետական կարգավորում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B12. Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բիզնեսի կառավարման տեսական
և գործնական հիմունքները, հիմնական հասկացությունները, զարգացման դիալեկտիկան և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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կկարողանա վերլուծել հիմնախնդիրները և դրանք պայմանավորող գործոնները` համապատասխան քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական պայմաններում:
կկարողանա մշակել բիզնես պլաններ և գնահատել դրանց գործնական
կիրառման հնարավորությունները տարբեր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակներում:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ձեռնարկատիրության էությունը, գործառույթները և խնդիրները:
Թեմա 2` Ձեռնարկատիրական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռնարկատիրական հաշվարկներ: Թեմա 3` Ձեռնարկատիրական գործունեության
կազմակերպումը. բիզնես պլան: Թեմա 4` Ձեռնարկատիրական գործունեության
ունիվերսալ բնույթը: Թեմա 5` Ձեռնարկատիրոջ գործողությունների ունիվերսալ
բնույթը: Թեմա 6` Ձեռնարկատիրության ռազմավարական կառավարումը:
Թեմա 7` Ձեռնարկատիրական մրցակցություն: Թեմա 8` Պետություն և ձեռնարկատիրություն: Թեմա 9` Ձեռնարկատիրական գործունեության ինստիտուցիոնալ հիմքերը: Տնտեսվարող սուբյեկտների կազմակերպա-իրավական ձևերը:
Թեմա 10` Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները: Թեմա 11` Բիզնես
ինկուբատոր. էությունը և գործառույթները: Թեմա 12` Ձեռնարկատիրական էթիկա: Թեմա 13` Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2. «Կառավարում» մասնագիտություն
0102/B14. Բարձրագույն մաթեմատիկա 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց:
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի տեսական գիտելիքներ, ինչպես նաև զարգացնել
գործնական հմտություն: Ծանոթացնել մաթեմատիկական մեթոդներին, որոնք
կարող են կիրառվել տնտեսական խնդիրների լուծման մեջ:
Կրթական արդյունքներ.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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կկարողանա կատարել գործողություններ վեկտորների և մատրիցների
հետ,
2. կլուծի խնդիրներ կապված ուղղի, հարթության հետ,
3. կլուծի հավասարումների և անհավասարումների համակարգեր,
4. կկարողանա որոշել գծային տարածության հենքը,
Բովանդակություն
Թեմա 1` Վեկտորական հանրահաշվի տարրերը: Թեմա 2` Ուղիղը հարթության
վրա: Ուղիղը և հարթությունը տարածության մեջ : Թեմա 3` Ուռուցիկ բազմանկյուններ: Թեմա 4` Մատրիցներ և որոշիչներ: Թեմա 5` Գծային հավասարումների և անհավասարումների համակարգեր: Թեմա 6` Գծային և էվկլիդյան
տարածություններ: Թեմա 7` Գծային ձևափոխություններ և քառակուսային ձևեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններ գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
1005/B01. Մենեջմենթի հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել կառավարման որոշումներ ընդունելու համար անհրաժեշտ գիտելիքների տեսական և պրակտիկ
մոտեցումների համակարգ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի տնտեսության վարման ժամանակակից մեթոդներին,
2. կունենա բազային պատկերացում ժամանակակից կառավարման մեթոդների և սկզբունքների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կազմակերպությունը և մենեջմենթը: Թեմա 2` Կազմակերպության
կառուցվածքն ու ձևերը: Թեմա 3` Կազմակերպության արտաքին միջավայրը:
Թեմա 4` Կազմակերպության ներքին միջավայրը: Թեմա 5` Ֆիրմայի ռազմավարության ձևակերպումը և կառավարումը: Թեմա 6` Կազմակերպության կառուցվածքը: Թեմա 7` Առաջնորդությունը և իշխանությունը: Թեմա 8` Ընդհարումները
կառավարման ընթացքում: Թեմա 9` Հաղորդակցություն և հաղորդակցության
արվեստ: Թեմա 10` Կառավարչական որոշումներ: Թեմա 11` Ռազմավարական
պլանավորում: Թեմա 12` Կառավարման մեթոդներն ու անձնակազմի կառա-
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վարումը: Թեմա 13` Մարքետինգի կառավարում: Թեմա 14` Պետական և հանրային կառավարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B18. Տնտեսագիտական տեսություն -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական տնտեսության գործառնության օրինաչափություններին, տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ
և ունակություններ տնտեսագիտության տեսության հիմնարար սկզբունքների
վերաբերյալ, ստեղծելով անհրաժեշտ հիմքեր միկրոտնտեսագիտական ավելի
կոնկրետ դասընթացների յուրացման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա շուկայական տեսության միկրոտնտեսական օրինաչափությունները,
2. կտիրապետի տնային տնտեսությունների, ձեռնարկությունների վարքագծի հիմնական սկզբունքներին, շուկաների տիպային մոդելներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտության ներածություն: Թեմա 2` Շուկայական բաղադրատարրերի էությունը, փոխառնչությունները: Թեմա 3` Առաձգականության
գաղափարը տնտեսագիտությունում: Թեմա 4` (Գնորդի) Սպառողի տնտեսական
վարքագծի վերլուծության հիմնական սկզբունքները: Թեմա 5` Արտադրողի
տնտեսական վարքագծի վերլուծության հիմնանարար սկզբունքները: Թեմա 6`
Շուկայական հիմնական կառուցվածքները. բնորոշ գծերը, առաջացման և պահպանման պայմանները: Կատարյալ և ոչ կատարյալ մրցակցություն: Թեմա 7`
Ռեսուրսների շուկաների միկրոտնտեսագիտական վերլուծությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B18. Կառավարչական մտքի պատմություն (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է, ուսանողներին ծանոթացնել կառավարում գիտության զարգացման փուլերին և հիմնական ուղղություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ կառավարչական մտքի զարգացման
պատմության և հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ:
2. կիմանա մենեջմենթի ժամանակակից ուղղությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարչական մտքի ձևավորումը և զարգացումը: Զարգացման
փուլերը: Թեմա 2` Գիտական մենեջմենթի ձևավորումը և հիմնական դրույթները:
Թեմա 3` Անրի Ֆայոլի վարչարարական տեսությունը: Կառավարումը որպես
վարչարարություն: Ֆայոլի 14 սկզբունքները: Թեմա 4` Մենեջմենթի դասական
դպրոցի ձևավորումը: Թեմա 5` Հոգեբանության կիրառությունը մենեջմենթում:
Թեմա 6` Ժամանակակից մենեջմենթի ուղղությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
0102/B15. Բարձրագույն մաթեմատիկա -2 ( 8 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 5 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց:
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմունքները` հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն,
ածանցյալ, ինտեգրալ, կիրառություններ: Ծանոթացնել դիֆերենցիալ հաասարումների և նրանց լուծման մեթոդների հետ:
Կրթական աթդյունքներ.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կիմանա մեկ և շատ փոփողականի ֆունկցիայի սահմաննների,
անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները,
2. կկարողանա հաշվել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ, ինտեգրալի
միջոցով հաշվել երկարություն, մակերես և ծավալ,
3. տնտեսական երևույթի տակ տեսնել նրա մաթեմատիկական մոդելը և
հակառակը` որոշ մաթեմատիկական եզրակացություններ մեկնաբանել
տնտեսագիտորեն:
Բովանդակություն
Թեմա 1` Թվային հաջորդականություններ և շարքեր: Թեմա 2` Մեկ և շատ
փոփոխականի ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն, դիֆերենցիալ հաշիվ:
Թեմա 3՝ Ֆունկցիայի հետազոտում: Թեմա 4` Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալ,
անիսկական ինտեգրալներ: Թեմա 5` Սովորական դիֆերենցիալ հավասարումների գաղափարը և նրանց լուծման որոշ եղանակները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններ գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 1-ական միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 8 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
1002/B02. Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է, ուսանողներին հաղորդել ծրագրային փաթեթների միջոցով տնտեսական ինֆորմացիայի մշակման գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա տնտեսական ինֆորմացիայի ծրագրային մշակման հմտություններ,
2. կկարողանա կատարել տնտեսագիտական գործոնների արժեքների հաշվարկ VBA (Ms Excel միջավայրում) լեզվով,
3. կտիրապետի տիպային ծրագրավորման փաթեթներին և կկարողանա
դրանք կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում ու նախագծերի ավտոմատացման խնդիրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 2` Ինֆորմատիկայի ալգորիթմական միջոցները: Թեմա 3` Ինֆորմատիկայի ծրագրավորման
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միջոցները: Թեմա 4` VBA ներկառուցված ֆունկցիաները: Թեմա 5` Տնտեսագիտական խնդիրների լուծման ավտոմատացման հիմունքները: Թեմա 6` Տվյալների բազաների նախագծում և վերլուծություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B03. Տնտեսագիտական տեսություն 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական տնտեսության գործառնության օրինաչափություններին, տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ
և ունակություններ տնտեսագիտության տեսության հիմնարար սկզբունքների
վերաբերյալ, ստեղծելով անհրաժեշտ հիմքեր մակրոտնտեսագիտական ավելի
կոնկրետ դասընթացների յուրացման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները,
2. կտիրապետի կառավարությունների վարքագծի հիմնական սկզբունքներին, պետության տնտեսական քաղաքականության ուղղություններին
ու արդյունավետությանը, արտաքին տնտեսական գործունեության հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազգային արդյունքը: Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 2`
Մակրոտնտեսական կայունությունը և տատանումները: Թեմա 3` Հիմնական
մակրոտնտեսական կախվածությունները: Թեմա 4` Ամբողջական ծախսումները
և արտադրության հավասարակշիռ ծավալը: Թեմա 5` Ամբողջական պահանջարկը և ամբողջական առաջարկը: Հավասարակշռությունը «AD-AS» մոդելում և
դրա փոփոխությունները: Թեմա 6` Ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 7` Փողը և բանկային գործը: Դրամավարկային քաղաքականությունը: Թեմա 8` Ընդհանուր հավասարակշռությունը` «IS-LM» մոդելը: Թեմա 9` Տնտեսական աճը: Թեմա
10` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և տեսությունը. բանավիճային
հարցեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B07. Տեղեկատվական համակարգերը տնտեսագիտությունում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է տնտեսագիտությունում արդի տեղեկատվական
համակարգերի նախագծման և մշակման հիմունքների ուսումնասիրությունը,
որն ուսանողին կտա անհրաժեշտ գիտելիքներ հետագայում տեղեկատվական
համակարգերի բազմակողմանի վերլուծության, արդյունավետ նախագծման ու
մշակման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. ծանոթ կլինի տեղեկատվական համակարգերի կազմակերպման և մշակման տեխնիկական, մաթեմատիկական, ծրագրային միջոցներին,
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ տվյալների բազաների նախագծման և
վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաների, լոկալ և գլոբալ ցանցերի կազմակերպման սկզբունքների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական տեղեկատվություն: Թեմա 2` Տեղեկատվական համակարգերի կառուցվածքը և հիմնական ֆունկցիաները: Թեմա 3` Տեղեկատվական
համակարգերի նախագծման կենսապտույտը: Թեմա 4` Տվյալների բազաների
նախագծման և մշակման սկզբունքները: Թեմա 5` Տեղեկատվական համակարգերը կազմակերպություններում: Թեմա 6` Բիզնես-պրոցեսներ և տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 7` Տեղեկատվական համակարգեր, կազմակերպություններ, կառավարում: Թեմա 8` Թվային ֆիրմաներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

– 103 –

1002/B12. Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ամփոփ և մատչելի ձևով ծանոթացնել
գործույթների հետազոտման ժամանակակից մաթեմատիկական մոդելներին և
դրանց լուծման եղանակներին, ինչպես նաև ուսումնասիրել որոշումների կայացման տիպային մոդելներ և լուծման եղանակներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա որոշել հետազոտվող խնդրի (համակարգի) նպատակը,
նկարագրել այլընտրանքային լուծումները, սահմանել վերջիններիս արդյունավետությունը,
2. կկարողանա կառուցել խնդրի մաթեմատիկական մոդելը և գտնել լավագույն լուծումը համաձայն ընդունված նպատակի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գծային ծրագրում: Թեմա 2` Մատրիցային խաղեր: Թեմա 3` Ոչ
գծային ծրագրում: Թեմա 4` Ուռուցիկ ծրագրում: Թեմա 5` Դինամիկ ծրագրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0105/B13. Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել որոշակի գիտելիքներ
պատահական մեծությունների և պատահական պրոցեսների, ինչպես նաև
բաշխման ֆունկցիաների ու սահմանային թեորեմների, անհայտ պարամետրերի
գնահատման ու վարկածների ստուգման տեսությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

2.

կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ հավանականային տարածությունների, պատահական մեծությունների դասերի, բաշխման ֆունկցիաների,
թվային բնութագրիչների, պատահական պրոցեսների, սահմանային
թեորեմների վերաբերյալ,
կկարողանա կատարել անհայտ պարամետրերի գնահատում, վարկածների ստուգում, դիսպերսիոն, ռեգրեսիոն և կորելյացիոն անալիզ:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հավանականային տարածություն: Թեմա 2` Պատահական մեծություն և բաշխման ֆունկցիա: Թեմա 3` Պատահական մեծությունների թվային
բնութագրիչները: Թեմա 4` Սահմանային թեորեմներ: Թեմա 5` Պատահական
պրոցեսներ: Թեմա 6` Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը: Թեմա 7`
Անհայտ պարամետրերի գնահատումը: Թեմա 8` Վիճակագրական հիպոթեզների ստուգում: Թեմա 9` Դիսպերսիոն անալիզ: Թեմա 10` Կորելյացիոն անալիզ:
Թեմա 11` Էքսպերտային գնահատականների վիճակագրական անալիզ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը 2-ական միավոր:
Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/B15. Ազգային տնտեսություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական հարաբերություններին անցման ժամանակաշրջանում իրականացվող տնտեսական և
սոցիալական վերափոխումներին, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսության կառուցվածքին,
առանձնահատկություններին և ներկա մարտահրավերներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա երկրի տնտեսությունում գոյություն ունեցող
իրավիճակի մասին,
2. կիմանա ՀՀ տնտեսության առանձնահատկությունները և ներկա մարտահրավերները,
3. պատկերացում կունենա թերի, անբավարար մշակված և բանավեճային
հիմնախնդիրների մասին:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազգային տնտեսության էությունը և դասակարգումը: Թեմա 2`
Երկրի տնտեսական ուժը: Թեմա 3` Երկրի գիտատեխնիկական ներուժը: Թեմա
4` ՀՀ արդյունաբերությունը և դրա ճյուղային կառուցվածքը: Թեմա 5` ՀՀ գյուղատնտեսությունը: Թեմա 6` Արտադրական ենթակառուցվածքները և այլ ճյուղերը
ազգային տնտեսությունում: Թեմա 7` Զբաղվածության ապահովման համակարգը: Թեմա 8` Ազգային տնտեսության սոցիալական հիմքերը: Թեմա 9` Ներդրումային քաղաքականություն: Թեմա 10` Մենաշնորհը և մրցակցությունը ՀՀ-ում:
Թեմա 11` Ազգային տնտեսության մրցունակությունը: Թեմա 12` Ազգային
տնտեսության կարգավորումը: Թեմա 13` Փոքր և միջին ձեռնարկատիրության
դերը և տեղը ազգային տնտեսությունում: Թեմա 14` Երկրի տնտեսական անվտանգությունը: Թեմա 15` ՀՀ տնտեսությունը համաշխարհային տնտեսական
համակարգում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B03. Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացի, սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ, տալ գիտելիքներ տնտեսության տարբեր ոլորտներում ու մակարդակներում մոդելավորման հնարավորությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացի
հիմնարար սկզբունքներին և մեթոդներին,
2. կունենա կոնկրետ տնտեսական իրավիճակներում որոշումների
ընդունման ու հիմնավորման գիտելիքներ և հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, տնտեսամաթեմատիկական մոդելի հասկացությունը, մոդելների դասակարգումը ու հիմնական տիպերը, մոդելավորման փուլերը: Թեմա 2` Տնտեսական աճի մոդելներ:
Թեմա 3` Արտադրության գծային մոդելներ: Թեմա 4` Տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելների օրինակներ Թեմա 5` Դինամիկ մոդելներ Թեմա 6` Ցանցային
մոդելներ: Թեմա 7` Պաշարների կառավարման խնդիրները: Թեմա 8` Օպտիմալ
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կառավարում: Թեմա 9` Հաշվեկշռային մոդելներ: Թեմա 10` Էնտրոպիա: Թեմա
11` Խաղային մոդելներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/B01. Համաշխարհային տնտեսություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է բակալավրիատի ուսանողներին ներկայացնել աշխարհի երկրների տնտեսությունների համապարփակ նկարագիրը,
տալ տեղեկություններ տարբեր երկրների տնտեսությունների մասին, ինչը հիմք
կհանդիսանա Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի հետագա զարգացման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ համաշխարհային տնտեսության էութան, բնորոշ
գծերի, առանձնահատկությունների, ձևավորման նախադրյալների և
զարգացման միտումներ վերաբերյալ,:
2. կկարողանա վերլուծել երկրների դասակարգման չափանիշները,
երկրների տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները և
նրանց ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համաշխարհային տնտեսության հասկացությունը, ձևավորումը և
զարգացումը: Թեմա 2` Տնտեսական ինտեգրման և գլոբալացման գործընթացները համաշխարհային տնտեսության մեջ: Թեմա 3` Երկրների տեղն ու դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ: Թեմա 4` ԱՄՆ-ի տնտեսությունը: Թեմա 5`
Ճապոնիայի տնտեսությունը: Թեմա 6` Գերմանիայի տնտեսությունը: Թեմա 7`
Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունը: Թեմա 8` Ֆրանսիայի տնտեսությունը: Թեմա
9` Իտալիայի տնտեսությունը: Թեմա 10` Կանադայի տնտեսությունը: Թեմա 11`
Եվրամիության երկրների տնտեսությունը: Թեմա 12` Մերձավոր Արևելքի
երկրների /Իրան, Իրաք, Սիրիա, Թուրքիա և այլն/ տնտեսության զարգացման
առանձնահատկությունները: Թեմա 13` Ասիական – խաղաղօվկիանոսյան
տարածաշրջանի երկրների տնտեսության վերլուծությունը /Չինաստան,
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Հնդկաստան, Հոնկոնգ, Սինգապուր, Թայվան, Հարավային Կորեա, Ավստրալիա,
Նոր Զելանդիա և այլն/: Թեմա 14` Լատինական Ամերիկայի տնտեսության զարգացման հիմնական առանձնահատկությունները /Մեքսիկա, Բրազիլիա, Արգենտիա, Չիլի և այլն/: Թեմա 15` Աֆրիկայի երկրների տնտեսության ընդհանուր
բնութագիրը /ՀԱՀ, Եգիպտոս, Ալժիր և այլն/:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1603/B04, 1608/B04, 1604/B04. Գործավարություն օտար լեզվով. (անգլերեն,
ֆրանսերեն, գերմաներեն) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
4–րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի խորացված ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների առավել զարգացումը: Դասընթացի շրջանակում հիմնական շեշտը
դրվում է մասնագիտական գործավարության հմտությունների զարգացմանը,
ինչը ենթադրում է թիրախ լեզվով տարբեր փաստաթղթերի ձևերի, դրանց հատուկ բառապաշարի և քերականական կառույցների ուսումնասիրություն: Միաժամանակ ուշադրություն է դարձվում ուսանողների լեզվական հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը մասնագիտական թեմատիկ առավել լայն
ընդգրկմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի օտար լեզվով բանավոր և գրավոր մասնագիտական խոսք
կառուցելու հմտություններին,
2. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից անգլերեն/ ֆրանսերեն/ գերմաներեն և հակառակը,
3. կկարողանա կազմել գործավարական փաստաթղթեր մասնագիտության բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հականիշներ, դարձվածներ: Թեմա 2` Քերականություն: Թեմա 3` Մասնագիտական
գործավարություն:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B16. Տնտեսագիտական սոցիոլոգիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսագիտության
և սոցիոլոգիայի հարաբերականորեն նոր ուղղությանը, որի միջոցով հատկապես` սոցիումի զարգացման վերլուծություններին և տնտեսագիտական համակարգի վրա դրանց ազդեցությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա իրականացնել տնտեսական երևույթների սոցիոլոգիական
հետազոտություններ,
2. կտիրապետի տնտեսությունում սոցիոլոգիական հետազոտությունների
անցկացման ձևերին,
3. ծանոթ կլինի այս ուղղությամբ առկա ժամանակակից փորձին,
4. կկարողանա կատարել սոցիալ-տնտեսական զարգացման կանխատեսումներ:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1. Տնտեսագիտական սոցիոլոգիայի առարկան և մեթոդը: Թեմա 2.
Սոցիոլոգիական հետազոտություններ: Թեմա 3. Սոցիալական անհավասարությունը և հասարակական դասերի ստրատիֆիկացիոն հիմնական տեսությունները: Թեմա 4. Սոցիալական շերտավորման հիմնախնդիրնեը տնտեսությունում:
Թեմա 5. Տնտեսական գործունեության նորմերը, արժեքները, սոցիալական
դրվածքները և տնտեսական վարքագիծը: Թեմա 6. Մարդը որպես տնտեսագիտության օբյեկտ և սուբյեկտ: Թեմա 7. Աշխատանքի և աշխատանքային
սոցիոլոգիա: Թեմա 8. Գործազրկության և զբաղվածության սոցիալ-տնտեսական
ասպեկտները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1004/B02. Վիճակագրություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել վիճակագրական
մեթոդների օգտագործման հմտություններ, ծանոթացնել օգտագործվող տնտեսական վիճակագրության ցուցանիշների համակարգին, կատեգորիաներին,
հաշվարկման եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ինքնուրույն հավաքել, ամփոփել և վերլուծել տնտեսության
տարբեր ոլորտներին վերաբերող վիճակագրական տվյալները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վիճակագրության ընդհանուր տեսության առարկան, մեթոդը և
խնդիրները: Թեմա 2` Վիճակագրական դիտարկումներ: Թեմա 3` Վիճակագրական ամփոփում: Թեմա 4` Միջին մեծություններ և վարիացիայի ցուցանիշներ:
Թեմա 5` Դինամիկայի շարքեր: Թեմա 6` Ինդեքսներ: Թեմա 7` Տնտեսական վիճակագրության հիմունքները: Թեմա 8` Բնակչության վիճակագրություն: Թեմա
9` Աշխատանքի շուկայի վիճակագրություն: Թեմա 10` Ազգային հարստության
վիճակագրություն: Թեմա 11` Ազգային հաշիվների համակարգ /ԱՀՀ/: Թեմա 12`
Գների վիճակագրություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/B13. Տնտեսագիտական մտքի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է օգնել ուսանողներին համեմատական վերլուծության միջոցով ներկայացնել տնտեսագիտական հայտնի ուղղությունների մոտեցումները:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ընդհանուր պատկերացում կունենա ժամանակակից տնտեսագիտության սկզբունքների ձևակերպման պատմական ընթացքի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտական մտքի պատմության ներածություն: Թեմա 2`
Տնտեսագիտական միտքը Հին Աշխարհում: Թեմա 3` Տնտեսագիտական պատկերացումները Միջին Դարերում: Թեմա 4` Կապիտալիզմի սկզբնավորման փուլի
տնտեսագիտական պատկերացումները: Թեմա 5` Դասական քաղաքատնտեսության սկիզբն Անգլիայում և Ֆրանսիայում: Թեմա 6` Ադամ Սմիթը և նրա «Ազգերի
հարստության բնույթի և պատճառների ուսումնասիրություն աշխատությունը:
Թեմա 7` Շուկայական տնտեսության ինքնակարգավորման տեսությունը, Ժ. Բ.
Սեյ, Թ. Ռ. Մալթուս: Թեմա 8` Ջ. Ս. Միլը և նրա «Քաղաքատնտեսության սկըզբունքներ» աշխատությունը: Թեմա 9` Կ. Մարքսի տնտեսագիտական տեսությունը: Թեմա 10` Մարժինալիզմը. սահմանային օգտակարության տեսությունը:
Թեմա 11` Ա. Մարշալի տնտեսագիտական տեսությունը: Թեմա 12` Ինստիտուցիոնալիզմ: Թեմա 13` Քեյնսյան տեսությունը: Թեմա 14` Նոր պահպանողական
տեսությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B14. Համակարգչային պրակտիկում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում տնտեսական գործընթացների և մենեջմենթի խնդիրների համակարգչային մոդելավորման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ծրագրային փաթեթների միջոցով տնտեսական գործընթացների
մոդելավորման և վերլուծության հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գծային ծրագրումը MS Excel միջավայրում: Թեմա 2` Ոչ գծային
ծրագրումը MS Excel միջավայրում: Թեմա 3` MS Excel հնարավորությունները
դինամիկ մոդելների վերլուծության համար: Թեմա 4` Ցանցային մոդելների վերլուծությունը MS Excel միջավայրում: Թեմա 5` Խաղերի տեսության խնդիրների
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լուծումը MS Excel միջավայրում: Թեմա 6` Լեոնտևի միջճյուղային հաշվեկշռային
մոդելը: Թեմա 7` Որոշումների կայացումը անորոշության պայմաններում: Թեմա
8` Ֆինանսական վերլուծությունները MS Excel միջավայրում: Թեմա 9` Վիճակագրական վերլուծությունը MS Excel միջավայրում: Թեմա 10` Տվյալների բազաների նախագծում և մշակում MS Access փաթեթով:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B02. Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է յուրացնել ծառայությունների ոլորտի ճյուղերում
շուկայական տնտեսության անցման տնտեսավարման, ձեռներեցության, տնտեսական միջոցառումների իրականացման նոր պայմանների ներդրման պրակտիկան:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա տեսական և գործնական գիտելիքներ շուկայական տնտեսությանն անցման պայմաններում ծառայությունների ոլորտում տնտեսական գործունեության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ծառայությունների ոլորտը ժամանանակից հասարակությունում:
Թեմա 2` Ծառայությունների շուկան և ռեսուրսների կառավարումը: Թեմա 3`
Ծառայությունների գլոբալացումը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 4` Կրթությունը որպես ծառայությունների ոլորտի ենթահամակարգ: Թեմա 5` Առողջապահություն: Թեմա 6` Առևտուրը ազգային տնտեսության համակարգում: Թեմա
7` Սոցիալական ապահովություն: Թեմա 8` Զբոսաշրջություն: Թեմա 9` Մշակույթի ոլորտը ազգային տնտեսության համակարգում: Թեմա 10` Սպորտը և ֆիզիկական կուլտուրան ազգային տնտեսության համակարգում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1003/B02. Միջազգային տնտեսագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել միջազգային առևտրի ու միջազգային ֆինանսների հիմնական տեսությունները և ուսանողներին հնարավորություն տալ վերլուծել միջազգային առևտրին ու ֆինանսներին առնչվող քաղաքականության մշակման ու վարման խնդիրները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկտիրապետի միջազգային առևտրի ու միջազգային ֆինանսների հիմնական տեսություններին,
2. կկարողանա վերլուծել միջազգային առևտրի ու միջազգային ֆինանսների առանձնահատկությունները և գնահատել դրանց դերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան: Թեմա 2` Արտաքին առևտրի վերաբերյալ
հիմնական տեսությունները: Թեմա 3` Միջազգային առևտրից ստացվող օգուտը:
Թեմա 4` Տեխնոլոգիաների տարբերությունը երկրների միջև: Թեմա 5` Գործոններով օժտվածության տարբերությունը երկրների միջև: Թեմա 6` Առևտրի ժամանակակից տեսությունները: Թեմա 7` Առևտրի մոդելների էմպիրիկ ուսումնասիրությունները: Թեմա 8` Արտաքին առևտրի տարիֆային կարգավորում: Թեմա
9` Առևտրային քաղաքականության գործիքները: Թեմա 10` Միջազգային
առևտրի կարգավորման գործիքներ: Թեմա 11` Ազգային եկամուտ և վճարային
հաշվեկշիռ: Թեմա 12` Արժույթի և փոխարժեքի համակարգեր: Թեմա 13` Փոխարժեքը և վճարային հաշվեկշռը: Թեմա 14` Բաց տնտեսության մակրոտնտեսագիտություն և տնտեսական քաղաքականությունները: Թեմա 15` Տնտեսական
քաղաքականության իրականացումը և համակարգումը գլոբալ տնտեսությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1002/B19. Միկրոտնտեսագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացն իրենից ներկայացնում է տնտեսագիտական տեսության միկրոտնտեսագիտություն բաժնի երկրորդ (խորացված) մակարդակը:Դասընթացի
նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել տնտեսական սուբյեկտների վարքը, միկրոտնտեսական օրինաչափությունները, միկրոտնտեսական ցուցանիշների կապերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդներ կիրառել միկրոտնտեսական
վերլուծություններում,
2. կունենա գիտելիքներ շուկայական տնտեսության միկրոտնտեսական
հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սպառողական նախընտրությունների տեսություն: Թեմա 2` Սպառողական պահանջարկի տեսության տարրերը: Թեմա 3` Առևտուր սպառողների
միջև: Թեմա 4` Փոխհատուցված պահանջարկի ֆունկցիա: Սպառողական ավելցուկ: Թեմա 5` Շուկայական պահանջարկի ֆունկցիան և պահանջարկի առաձգականությունը: Թեմա 6` Արտադրության տեսություն: Թեմա 7` Արտադրական
ծախքերի ֆունկցիաներ: Թեմա 8` Մրցակցային ձեռնարկության շահույթի մաքսիմալացումը: Թեմա 9` Առաջարկը մրցակցային շուկայում: Շուկայական հավասարակշռություն: Թեմա 10` Արտադրության արդյունավետությունը և ընդհանուր հավասարակշռությունը: Թեմա 11` Մենաշնորհ: Թեմա 12` Բազմաշնորհ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B05. Էկոնոմետրիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ տնտեսագիտական հետազոտություններում քանակական և որակական էկոնոմետրիկ մեթոդների կիրառման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի տնտեսագիտական հետազոտություններ կատարելու էկոնոմետրիկ մեթոդներին,
2. կկարողանա համակարգչային փաթեթների կիրառությամբ գնահատել
իր կողմից ստեղծված մոդելների պարամետրերը,
3. կկարողանա վիճակագրական մեթոդների օգնությամբ ստուգել մոդելների համապատասխանության վերաբերյալ տարբեր վարկածներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռեգրեսիոն մոդելներ Գաուս-Մարկովի պայմաններում: Թեմա 2`
Վիճակագրական թեստերի կիրառում: Թեմա 3` Բազմակոլինեարություն: Թեմա
4` Բազմադիսպերսիայնություն (հետերոսկեդաստիկություն): Թեմա 5` Ավտոռեգրեսիոն մոդելներ: Թեմա 6` Դինամիկ մոդելներ: Թեմա 7` Միաժամանակյա
հավասարումների միջոցով տրվող մոդելների ուսումնասիրում: Թեմա 8` Պանելային տվյալներով տրվող մոդելների ուսումնասիրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B09. Ռազմավարական կառավարում (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դինամիկ շրջապատի պայմաններում կազմակերպության ռազմավարական կառավարման կոնցեպցիայի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ ձևավորված տեսակետ կազմակերպության կառավարման որպես շրջապատի դինամիկ փոփոխման պայմաններում
կազմակերպության
ճկուն
վարք
ապահովող
գործունեության
վերաբերյալ:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռազմավարական կառավարման էությունը: Թեմա 2` Կազմակերպությունների առաքելություններն ու տեսլականները: Թեմա 3` Կազմակերպության արտաքին միջավայրը: Թեմա 4` Կազմակերպության ներքին միջավայրը:
Թեմա 5` Կազմակերպության ռազմավարությունները, դրանց տեսակները:
Թեմա 6` Կազմակերպության ռազմավարության մշակումը և ընտրությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B09. Կառավարչական հաշվառում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է համակարգչային մոդելների օգնությամբ ներկայացնել ձեռնարկությունների ծախսերի կառավարման և բյուջետավորման ժամանակակից փորձը, ծանոթացնել ձեռնարկության արդյունավետ կառավարման
համար հաշվառման ժամանակակից համակարգի ձևավորման հիմնական
սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ձեռնարկությունում հիմնավորված որոշումների կայացման
համար կառավարչին անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգի կառուցման և դրա կիրառման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարչական հաշվառման դերը, նշանակությունը, առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Ծախսերի դասակարգումը և վարքագիծը: Թեմա 3`
Ծախսերի գնահատումը: Թեմա 4` Նյութական ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 5`
Աշխատանքային ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 6` Ծախսերի հաշվառման
պատվերային մեթոդը: Թեմա 7` Ծախսերի հաշվառման փուլային մեթոդը: Թեմա
8` Արտադրական վերադիր ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 9` Ծախսերի հաշվառման սահմանային մեթոդը: Թեմա 10` Ծախսածածկման վերլուծությունը:
Թեմա 11` Ծախսերի հաշվառման նորմատիվային մեթոդը: Թեմա 12` Բյուջետային պլանավորումը և վերահսկողությունը: Թեմա 13` Գնագոյացումը և որոշումների կայացումը: Թեմա 14` Ինքնարժեքի հաշվառման ABC մեթոդը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/B12. Հաշվապահական հաշվառում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման հիմունքները, պարզաբանել ֆինանսական և հարկային հաշվառումների էությունը,
իրական հաշվետվությունների աուդիտի սկզբունքներն ու մեթոդները, կազմակերպման ձևերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ստուգել հաշվապահական հաշվետվությունների հավաստիությունը,
2. կտիրապետի հաշվապահական հաշվետվությունների կազմման տեխնիկային,
3. կկարողանա օգտագործել հաշվապահական հաշվետվությունները
տնտեսական որոշումներ կայացնելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաշվապահական հաշվառման ներածություն: Թեմա 2` Հաշվապահական հաշվառման տարրերը: Հաշիվներ և կրկնակի գրանցում: Թեմա 3`
Հիմնական միջոցների հաշվառումը: Թեմա 4` Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը: Թեմա 5` Պաշարների հաշվառումը: Թեմա 6` Դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը: Թեմա 7` Դրամական միջոցների հաշվառումը: Թեմա 8` Սեփական կապիտալի հաշվառումը: Թեմա 9` Երկարաժամկետ ֆինանսական
պարտավորությունների հաշվառումը: Թեմա 10` Ընթացիկ պարտավորությունների հաշվառումը: Թեմա11` Եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը և հաշվառումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B13. Ձեռնարկության էկոնոմիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է շուկայական տնտեսության պայմաններում ձեռնարկության հիմնական ֆունկցիաների, կառուցվածքային տարրերի ու հատկությունների, ձեռնարկության գործունեության կազմակերպման առանձնահատկությունների, ռեսուրսների, ծախսերի ու արդյունքների ուսումնասիրումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ձեռնարկության տնտեսական վարքի բնույթը շուկայի ընդհանուր սկզբունքների և օրինաչափությունների համատեքստում,
2. կունենա գործնական հմտություններ ձեռնարկության նպատակադրումների ձևակերպման, ձեռնարկատիրության կազմակերպման, մոդելավորման և ինքնուրույնաբար կառավարչական որոշումների կայացման
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական բարիքների արտադրության և ծառայությունների
մատուցման կոնցեպցիան: Թեմա 2` Ձեռնարկության էկոնոմիկայի զարգացման
չափանիշներն ու ուղղությունները: Թեմա 3` Ձեռնարկության ռեսուրսային
ապահովումը: Թեմա 4` Ձեռնարկության գործառման վերջնական արդյունքների
հիմնական տնտեսական ցուցանիշները: Թեմա 5` Ձեռնարկության էկոնոմիկայի
աճի մեթոդաբանական և գործնական առումները: Թեմա 6` Ձեռնարկության
գործունեության ֆունկցիոնալ ոլորտները: Թեմա 7` Ձեռնարկության
կառավարման համակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1002/B20. Մակրոտնտեսագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացն իրենից ներկայացնում է տնտեսագիտական տեսության մակրոտնտեսագիտություն բաժնի երկրորդ (խորացված) մակարդակը: Դասընթացի
նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջև առկա կապերը, մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչափությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի միջժամանակային տնտեսագիտության, մոնետար տնտեսագիտության և տնտեսական տատանումների հիմնախնդիրներին,
2. կունենա կայունացման քաղաքականության և աճի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները:
Թեմա 2` Աշխատանքի շուկա: Թեմա 3` Ամբողջական առաջարկ և ամբողջական
պահանջարկ: Թեմա 4` Սպառում և խնայողություններ: Թեմա 5` Ներդրումներ:
Թեմա 6` Պետական սեկտոր: Թեմա 7` Ընթացիկ հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 8` Փողի պահանջարկը և առաջարկը: Թեմա 9` Իրական փոխանակային կուրսեր: Թեմա 10` Ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռություն: Թեմա
11` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ տնտեսությունում: Թեմա 12` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը
բաց տնտեսությունում: Թեմա 13` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 14` Տնտեսական աճ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/B03. Ֆինանսներ -1 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ժամանակակից ֆինանսական
շուկաների էությունը, տեսակները, գործառույթները և կառուցվածքը, ինչպես
նաև ֆինանսական ինստիտուտների` դեպոզիտարիաների, ինվեստիցիոն ընկերությունների և հաշվարկային կազմակերպությունների գործառույթները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կապիտալի շուկայի, փողի շուկայի, արժութային շուկայի և
արժեթղթերի շուկայի տեղն ու դերը տնտեսական համակարգում,
2. կտիրապետի արժեթղթերի շուկայում գործարքների իրականացման
հիմունքներին,
3. կկարողանա գնահատել ֆինանսական շուկայում տարբեր իրավիճակները և օրինաչափությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական շուկաները տնտեսական համակարգում: Թեմա 2`
Ռիսկը և եկամուտը ֆինանսական շուկաներում: Թեմա 3` Փողի շուկա: Թեմա 4`
Արժեթղթերի շուկա: Թեմա 5` Արժեթղթերի էությունը և տեսակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B11. Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռիսկ հասկացությանը, ռիսկի ընդհանուր կառավարման խնդիրներին, նույնականացման, չափման,
կառավարելիության ու վերահսկողության, ինչպես նաև մոնիտորինգի մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ապահովագրության հիմնական հասկացություններն ու առանձնահատուկությունները, ապահովագրական հատուցման սկզբունքներն ու եղանակները, ապահովագրության կարգավորման օրենսդրաիրավական հիմքերը,
2. կիմանա ռիսկերի կառավարման մոտեցումներն ու եղանակները, դրանց
կանխարգելման եղանակները, տրոհման և փոխանցելիության սկզբունքները, ապահովագրական պահուստների ձևավորման և տեղաբաշխման
առանձնահատկությունները,
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3.

տեղեկացված կլինի ապահովագրական շուկայի մասնակիցներին ներկայացվող պահանջների, ապահովագրական սակագնի սահմանման
ձևերի և կանոնների մասին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռիսկ կատեգորիայի հիմնական հասկացությունը: Թեմա 2` Ռիսկի
ընդհանուր և ապահովագրական կառավարումը: Թեմա 3` Ապահովագրության
էությունը, նպատակը և խնդիրները: Թեմա 4` Ապահովագրության սահմանումները: Թեմա 5` Ապահովագրման տեսակները և դասակարգումը: Թեմա 6` Ապահովագրական հարաբերությունների կարգավորման օրենսդրական հիմունքները
ՀՀ-ում: Թեմա 7` Ապահովագրական պայմանագիր: Թեմա 8` Ռիսկերի կանխարգելման եղանակները և վերաապահովագրության ինստիտուտը: Թեմա 9` Ապահովագրական շուկայի ինստիտուցիոնալ մասնակիցները: Թեմա 10` Ապահովագրական ծառայությունների գնագոյացման առանձնահատկությունները: Թեմա
11` Ապահովագրողների գործունեության կարգավորումը և ֆինանսական կայունության ապահովումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B06. Արտադրության մենեջմենթ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել և նրանց մոտ ձևավորել ամբողջական գիտելիքներ արտադրական կազմակերպությունում իրականացվող արտադրական և ինովացիոն գործընթացների, արտադրատնտեսական
գործունեության, արտադրանքի որակի և մրցունակության ապահովման գործընթացների, արտադրության պլանավորման, ենթակառուցվածքի ձևավորման գործընթացների կազմակերպման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ կազմակերպությունում արտադրական գործընթացների մշակման, ներդրման և արտադրանքի թողարկման
աշխատանքների համակարգված կազմակերպման վերաբերյալ,
2. կտիրապետի կազմակերպությունում իրականացվող նոր արտադրանքի
ու տեխնոլոգիական գործընթացների մշակման-նախագծման, արտադրական-տեխնոլոգիական, արտադրատնտեսական, արտադրության
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օպերատիվ կառավարման հետ կապված գործընթացների կազմակերպման հմտություններին,
3. կկարողանա ձևավորել անհրաժեշտ ենթակառուցվածք և պայմաններ
արտադրական կազմակերպությունում ձևավորված նպատակի և խնդիրների արդյունավետ լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտադրական կազմակերպությունում իրականացվող գործընթացների կազմը և բնութագրերը: Թեմա 2` Ինովացիոն գործընթացների կազմակերպումը արտադրական կազմակերպությունում: Թեմա 3` Արտադրական գործընթացը և դրա կազմակերպման ռացիոնալ սկզբունքները: Թեմա 4` Արտադրական գործընթացի կազմակերպումը ժամանակի ընթացքում: Թեմա 5` Արտադրական կազմակերպության արտադրական կառուցվածքը: Արտադրական գործընթացների կազմակերպական ձևերը: Թեմա 6` Արտադրական կազմակերպության ենթակառուցվածքի կազմը և խնդիրները: Թեմա 7` Արտադրանքի որակը:
Որակի կառավարման համակարգերը: Որակի վերահսկման կազմակերպումը:
Թեմա 8` Աշխատանքի նորմավորումը և կազմակերպումը արտադրությունում:
Աշխատանքի վճարման կազմակերպումը արտադրությունում: Թեմա 9` Արտադրական կազմակերպության տեխնիկատնտեսական գործունեության պլանավորումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B04. Բանկային գործ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բանկային համակարգը, կենտրոնական բանկի և առևտրային բանկերի ֆունկցիաները, խնդիրները, ինչպես նաև
դրանց կողմից իրականացվող գործառնությունները, մատուցվող ծառայությունների տեսակները, ձևերը և եղանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դրամավարկային համակարգի գործիքներին և մեթոդաբանությանը,
2. կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել առևտրային բանկի տնտեսական գործունեության ֆինանսական արդյունքների գնահատում և վերլուծություն,
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3.

կտիրապետի իրավիճակային խնդիրների լուծման և որոշումներ կայացնելու մեխանիզմներին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բանկերի ծագումը և բանկային համակարգի ձևավորումը: Թեմա
2` Բանկային գործունեության առանձնահատկությունները անցումային տնտեսության պայմաններում: Թեմա 3` Ժամանակակից բանկային համակարգի ձևավորումը ՀՀ-ում: Թեմա 4` Դրամավարկային քաղաքականությունն ու կենտրոնական բանկի գործառնությունները: Թեմա 5` Առևտրային բանկերը և ոչ բանկային
ֆինանսական կազմակերպությունները: Թեմա 6` Վճարահաշվարկային համակարգ: Ժամանակակից բանկային տեխնոլոգիաներ և ծառայություններ: Թեմա 7`
Պարտավորությունների և կապիտալի կառավարումը: Թեմա 8` Առևտրային
բանկերի վարկային գործառնությունները: Թեմա 9` Առևտրային բանկերի ֆինանսական գործառնությունները: Թեմա 10` Ռիսկերի գնահատումը և կառավարումը բանկերում: Թեմա 11` Բանկային գործունեության պետական կարգավորումը: Թեմա 12` Բանկերի լիցենզավորումը: Թեմա 13` Բանկային գործունեության վերահսկողությունը և կարգավորումը: Թեմա 14` Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում: Բանկերի ֆինանսական հաշվետվությունները և գործունեության գնահատումը: Թեմա 15` Բանկերի վերակազմակերպումը և լուծարումը։ Բանկերի սնանկությունը: Միջազգային բանկային գործունեության զարգացման ժամանակակից միտումները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B07. Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ մարդկային ռեսուրսների շարժի, դրանց կառավարման, աշխատանքի շուկայի, աշխատանքի
վարձատրման, կազմակերպման, գործազրկության և կադրերի վերապատրաստման, սոցիալական ապահովության ծրագրերի, ինչպես նաև այդ խնդիրների
պետական կարգավորման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
2.

կունենա հիմնարար գիտելիքներ աշխատանքի ժամանակակից տնտեսագիտության վերաբերյալ,
կտիրապետի ձեռնարկության և աշխատանքի շուկայի մակարդակով
աշխատանքային հարաբերությունների վերլուծության և կառավարման
մեթոդներին:

Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրության առարկան և մեթոդը: Թեմա 2`
Աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորումը, բաշխումը և զբաղվածությունը:
Թեմա 3` Աշխատանքի շուկա. ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 4` Աշխատանքի
առաջարկը: Թեմա 5` Աշխատանքի պահանջարկը: Թեմա 6` Աշխատուժի որակը: Ներդրումներ մարդկային կապիտալում: Թեմա 7` Տեղաշարժն աշխատանքի
շուկայում: Թեմա 8` Գործազրկություն: Թեմա 9` Աշխատանքի ներքին շուկա:
Թեմա 10` Աշխատանքի կազմակերպումը և պայմանները: Թեմա 11` Աշխատանքի վարձատրությունը և խթանումը: Թեմա 12` Աշխատանքի արտադրողականությունը: Թեմա 13` Արհմիությունների մասնակցությամբ աշխատանքի
շուկայի մոդելները: Թեմա 14` Պետության ազդեցությունն աշխատանքի շուկայի
վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B15. Մենեջմենթ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ
արդյունաբերական և ոչ արդյունաբերական կազմակերպությունների և նրանց
արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի շուկայական մրցակցային միջավայրում գործող կազմակերպության կառավարման հարցերին,
2. կունենա ստրատեգիական պլանավորման բավարար գիտելիքներ,
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3.

տեղեկացված կլինի կազմակերպչական գործընթացների, կազմակերպության նախագծման, մարդկանց գործունեության շարժառիթների,
լիդերության, իշխանության և այլնի մասին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մենեջմենթի էությունը: Թեմա 2` Մենեջմենթի զարգացման փուլերը: Թեմա 3` Կազմակերպությունը որպես համակարգ: Թեմա 4` Մենեջմենթի
էթիկան և բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվությունը: Թեմա 5` Կառավարչական որոշումների ընդունում: Թեմա 6` Նպատակադրում և կազմակերպչական պլանավորում: Թեմա 7` Ռազմավարական պլանավորում: Թեմա 8`
Կազմակերպչական կառուցվածքներ: Թեմա 9` Կառավարչական լիազորություններ: Թեմա 10` Հաղորդակցություններ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:
Թեմա 11` Մոտիվացիա: Թեմա 12` Թիմային աշխատանք և կոնֆլիկտներ: Թեմա
13` Լիդերություն: Թեմա 14` Վերահսկողություն: Թեմա 15` Անձնակազմի կառավարում: Թեմա 16` Գործառնական մենեջմենթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B14. Մարքեթինգ (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայագիտության
ընդհանուր հարցերի տեսությանը և պրակտիկային, շուկայավարման գործունեության կոնկրետ ուղղություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ինքնուրույն իրականացնել շուկայագիտական հետազոտություններ,
2. կունենա բավարար գիտելիքներ առաքման և գնային քաղաքականության, ինչպես նաև գովազդի կազմակերպման վերաբերյալ
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Մարքեթինգի էությունը, նշանակությունը: Թեմա 2` Մարքեթինգային հետազոտություն և պահանջարկի կանխատեսում: Թեմա 3` Արժեքի ստեղծում, սպառողների բավարարում, հավատարիմ սպառողների ձևավորում: Թեմա
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4` Սպառողական և գործարար շուկաների վերլուծություն: Թեմա 5` Շուկաների
սեգմենտավորում: Թեմա 6` Ապրանք: Թեմա 7` Դիրքավորում: Թեմա 8` Գին,
գնագոյացում: Թեմա 9` Մարքեթինգային կոմունիկացիաներ, համեմատական
վերլուծություն: Թեմա 10` Գովազդի ազդեցության գործիքները: Թեմա 11` Գովազդի ազդեցության չափումը: Թեմա 12` Սպառողական վարք և գովազդի ազդեցության հոգեբանական հիմքերը: Թեմա 13` Գովազդի ձևավորման ֆորմալ ասպեկտները: Թեմա 14` Գովազդի բովանդակային ասպեկտները: Թեմա 15` Մարքեթինգի և գովազդի հոգեբանության էթիկական հարցերը: Թեմա 16` Մերչենդայզինգի հիմունքներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B05. Ֆինանսներ -2 (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ֆինանսների տնօրինման հիմնարար տեսական մոտեցումները, ինչպես նաև գործնականում ցույց տալ տարբեր
իրավիճակներում ֆինանսական որոշումների կայացման և կիրառման ձևերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆինանսների կառավարման ժամանակակից տեսությունները և
ֆինանսական վերլուծության մեթոդները,
2. կտիրապետի ինչպես կապիտալ բյուջետավորման և ֆինանսական որոշումների կայացման տեխնիկային, այնպես էլ պորտֆելի կառավարման
հիմունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական համակարգ: Թեմա 2` Ֆինանսների կառավարման
հիմունքներ: Թեմա 3` Ֆինանսական որոշումների կայացում: Ֆինանսական գործակիցների վերլուծություն: Թեմա 4` Կապիտալ բյուջետավորման տեխնիկա և
գործընթաց: Թեմա 5` Կապիտալի արժեք և կառուցվածք: Թեմա 6` Ռիսկը կապիտալ բյուջետավորման մեջ: Թեմա 7` Պորտֆելի կառավարման հիմունքներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B11. Տնտեսության պետական կարգավորում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դիտարկել հանրային (պետական) հատվածի
տնտեսագիտությունը և տնտեսության պետական կարգավորման հիմնական
ուղղություններն ու մեխանիզմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի խառը տնտեսությունում պետության` որպես կարգավորող
և տնտեսավորող սուբյեկտի գործունեության մեթոդաբանական և տեսական հիմունքներին,
2. կունենա ամբողջական պատկերացում պետության տնտեսական գործառույթների մասին,
3. կիմանա մակրոմակարդակում տնտեսական լուծումների վերաբերյալ
որոշումների կայացման սկզբունքները և մեխանիզմները, ինչպես նաև
կարգավորման մեթոդներն ու ներազդման լծակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսության պետական կարգավորման դերը, դրսևորման ձևերը,
սկզբունքները և մեթոդները: Կարգավորման տեսություններ: Տնտեսության հանրային հատվածը, դրա չափերը: Թեմա 2` Շուկայի բացերը և կարգավորման ուղղությունները: Թեմա 3` Հանրային բարիքներ: Թեմա 4` Հակամենաշնորհային
քաղաքականություն: Թեմա 5` Վերաբաշխման քաղաքականությունը և հասարակության բարեկեցությունը: Թեմա 6` Աղքատությունը և դրա նվազեցման քաղաքականությունը: Թեմա 7` Բյուջետային գործընթաց: Թեմա 8` Հանրային հատվածի եկամուտներ: Թեմա 9` Հարկման օպտիմացում: Թեմա 10` Պետական
ծախսերի քաղաքականություն: Թեմա 11` Ապակենտրոնացված պետական կարգավորում: Թեմա 12` Դրամավարկային քաղաքականություն և ֆինանսական
համակարգի կարգավորում: Թեմա 13` Աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության
պետական կարգավորում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B12. Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական պարապմունք),
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել բիզնեսի կառավարման տեսական և
գործնական հիմունքները, ինչպես նաև բիզնեսի բարենպաստ միջավայրի
ձևավորման համակարգը որպես սոցիալ-տնտեսական երևույթ (տեսական
հիմքերը, հիմնական հասկացությունները, զարգացման դիալեկտիկան և այլն):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա վերլուծել հիմնախնդիրները և դրանք պայմանավորող գործոնները` համապատասխան քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական պայմաններում:
2. կկարողանա մշակել բիզնես պլաններ և գնահատել դրանց գործնական
կիրառման հնարավորությունները տարբեր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ձեռնարկատիրության էությունը, գործառույթները և խնդիրները:
Թեմա 2` Ձեռնարկատիրական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռնարկատիրական հաշվարկներ: Թեմա 3` Ձեռնարկատիրական գործունեության
կազմակերպումը. բիզնես պլան: Թեմա 4` Ձեռնարկատիրական գործունեության
ունիվերսալ բնույթը: Թեմա 5` Ձեռնարկատիրոջ գործողությունների ունիվերսալ
բնույթը: Թեմա 6` Ձեռնարկատիրության ռազմավարական կառավարումը:
Թեմա 7` Ձեռնարկատիրական մրցակցություն: Թեմա 8` Պետություն և ձեռնարկատիրություն: Թեմա 9` Ձեռնարկատիրական գործունեության ինստիտուցիոնալ հիմքերը: Տնտեսվարող սուբյեկտների կազմակերպա-իրավական ձևերը:
Թեմա 10` Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները: Թեմա 11` Բիզնես
ինկուբատոր. էությունը և գործառույթները: Թեմա 12` Ձեռնարկատիրական էթիկա: Թեմա 13` Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

3. «Ֆինանսներ» մասնագիտություն
0102/B12. Մաթեմատիկական անալիզ - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասը` իրական թվեր, հաջորդականություն, ֆունկցիա, սահման, անընդհատություն, ածանցյալ, կիրառություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ
ֆունկցիաների, ածանցյալի հիմնական հատկությունները,
2. կհասկանա մաթեմատիկական անալիզի ներածական մասի հիմնական
գաղափարներն ու սահմանումները,
3. կկարողանա հաշվել հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմանները,
պարզել ֆունկցիայի անընդհատությունը, հաշվել ածանցյալներ,
4. կկարողանա յուրացրած մաթեմատիկական գաղափարները կիրառել
տնտեսագիտության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բազմություններ, իրական թվեր, թվային ֆունկցիա, տարրական
ֆունկցիաներ, թվային բազմության եզրեր: Թեմա 2` Հաջորդականության սահման, մասնակի սահմաններ, e թիվը, անընդհատ տոկոսների բանաձևը: Թեմա 3`
Ներդրած միջակայքերի լեմմա, Բոլցանո-Վայերշտրասի լեմմա, Կոշիի զուգամիտության սկզբունք: Թեմա 4` Թվային շարքեր: Թեմա 5` Ֆունկցիայի սահման,
անընդհատություն: Անընդհատ ֆունկցիաների հատկությունները: Թեմա 6`
ֆունկցիայի ածանցյալ, դիֆերենցիալ: Ածանցման կանոննները և բանաձևերը:
Թեմա 7` Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները, Լոպիտալի կանոն, Թեյլորի բանաձև:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (1
տեսական, 3 գործնական), յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (3 տեսական, 1 գործնական), յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/B02. Տնտեսագիտական տեսություն - 1 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական տնտեսության գործառնության միկրոտնտեսական օրինաչափություններին, նրանց
մոտ զարգացնելով անհրաժեշտ ունակություններ տնտեսագիտության տեսության հիմնարար սկզբունքներին տիրապետելու և միկրոտնտեսագիտական
ավելի կոնկրետ դասընթացների յուրացման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա շուկայական տնտեսության միկրոտնտեսական օրինաչափությունները,
2. ծանոթ կլինի տնային տնտեսությունների, ձեռնարկությունների և կառավարության տնտեսական վարքագծի հիմնական սկզբունքներին, շուկաների տիպային մոդելներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտության առարկան և ուսումնասիրության մեթոդները:
Թեմա 2` Անսահմանափակ պահանջմունքների բավարարման հնարավորությունը սահմանափակ ռեսուրսների պայմաններում: Թեմա 3` Տնտեսական համակարգերը և շրջապտույտը: Թեմա 4` Պահանջարկի և առաջարկի հիմունքները: Թեմա 5` Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունը և դրա նշանակությունը: Թեմա 6` Սպառողի վարքի տեսության հիմունքները: Թեմա 7` Արտադրողի վարքի և արտադրության ծախքի տեսության հիմունքներ: Թեմա 8`
Շուկայի հիմնական մոդելները: Կատարյալ մրցակցային շուկա: Թեմա 9` Շուկայական իշխանություն. մոնոպոլիա և մոնոպսոնիա: Պետական կարգավորման
տեսական հիմնավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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0102/B13. Մաթեմատիկական անալիզ - 2 (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է սովորեցնել հետազոտել ֆունկցիան ածանցյալի
միջոցով, ծանոթացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներին և նրանց կիրառություններին, ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի տարրերը Rn –ում, ծանոթացնել դիֆերենցիալ հավասարումների և նրանց լուծման մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա ածանցյալի միջոցով հետազոտել ֆունկցիաները, հաշվել
անորոշ և որոշյալ ինտեգրալները,
2. կիմանա մաթեմատիկական անալիզի տարրերը Rn -ում,
3. կիմանա դիֆերենցելի ֆունկցիաների, ինտեգրելի ֆունկցիաների և
ինտեգրալի հատկությունները,
4. կկարողանա հետազոտել ֆունկցիան, հաշվել անորոշ և որոշյալ
ինտեգրալներ, այն կիրառել տնտեսագիտության խնդիրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով, գրաֆիկի կառուցումը: Թեմա 2` Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ, որոշյալ ինտեգրալ,
անիսկական ինտեգրալ կիրառությունները: Թեմա 3` Մի քանի փոփոխականի
ֆունկցիայի սահման, անընդհատություն, Թեմա 4` Մասնակի ածանցյալ, դիֆերենցիալ, ուղղությամբ ածանցյալ, գրադիենտ: Թեմա 5` Մի քանի փոփոխականի
ֆունկցիայի առաձգականություն, համասեռ ֆունկցիաներ, արտադրական
ֆունկցիա, էքստրեմումներ: Թեմա 6` Դիֆերենցիալ հավասարումներ, լուծման
մեթոդներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (1
տեսական, 3 գործնական), յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց (3 տեսական, 1 գործնական), յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0104/B10. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գծային հավասարումների համակարգերի լուծման Գաուսի և Կրամերի եղանակներին, գծային և
Էվկլիդյան տարածություններին և դրանց գծային և իզոմորֆ արտապատկերումներին, ուղղի և հարթության հավասարումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա կատարել գործողություններ վեկտորների և մատրիցների
հետ, լուծել գծային հավասարումների համակարգեր,
2. կկարողանա որոշել տրված հաջորդականության հենքը և ռանգը, գծային
տարածության հենքը և չափողականությունը, գծային տարածությունների իզոմորֆությունը և բնութագրել վերջավոր չափանի գծային
տարածությունների գծային արտապատկերումները,
3. կկարողանա հաշվել տրված վեկտորների սկալյար, վեկտորական և
խառն արտադրյալները, հաշվել երկու ուղիղների, երկու հարթությունների, ուղղի և հարթության կազմած անկյունը, կետի հեռավորությունը
ուղղից և հարթությունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վեկտորների սկալյար, վեկտորական և խառն արտադրյալները:
Թեմա 2՝ Ուղղի և հարթության հավասարումները: Թեմա 3՝ Մատրիցներ,
գործողություններ մատրիցների հետ: Հակադարձելի մատրիցներ: Թեմա 4՝
Գծային կախվածություն և անկախություն: Հաջորդականության հենք և ռանգ:
Մատրիցի ռանգ: Կրոնեկեր-Կապելիի թեորեմը: Թեմա 5` Գծային տարածություններ: Գծային տարածության հենք և չափողականություն: Թեմա 6` Գծային
ենթատարածությունների գումար և ուղիղ գումար: Թեմա 7` Գծային արտապատկերումներ: Գծային տարածությունների իզոմորֆիզմը: Թեմա 8` Էվկլիդյան
տարածություններ: Օրթոգոնալ և օրթոնորմավորված հենքեր, օրթոգոնալ
լրացում, Էվկլիդյան տարածությունների իզոմորֆիզմը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը` 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց,
յուրաքանչյուրը 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է` 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3, 2 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/B03. Տնտեսագիտական տեսություն - 2 (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական տնտեսության գործառնության մակրոտնտեսական օրինաչափություններին, տալ բավարար գիտելիքներ և ունակություններ տնտեսագիտության տեսության հիմնարար սկզբունքներին տիրապետելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի մակրոտնտեսական հիմնական ցուցանիշները և հավասարակշռության մոդելները,
2. կտիրապետի պետության տնտեսական քաղաքականության ուղղություններին ու արդյունավետության չափանիշներին, արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնարար սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ազգային արդյունքը: Ազգային հաշիվների համակարգը: Թեմա 2`
Մակրոտնտեսական կայունությունը և տատանումները: Թեմա 3` Հիմնական
մակրոտնտեսական կախվածությունները: Թեմա 4` Ամբողջական ծախսումները
և արտադրության հավասարակշիռ ծավալը: Թեմա 5` Ամբողջական պահանջարկը և ամբողջական առաջարկը: Հավասարակշռությունը «AD-AS» մոդելում և
դրա փոփոխությունները: Թեմա 6` Ֆիսկալ քաղաքականությունը: Թեմա 7`
Փողը և բանկային գործը: Դրամավարկային քաղաքականությունը: Թեմա 8` Ընդհանուր հավասարակշռությունը` «IS-LM» մոդելը: Թեմա 9` Տնտեսական աճը:
Թեմա 10` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և տեսությունը. բանավիճային հարցեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B02. Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա (2 կրեդիտ)

Շաբաթական 1 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
2-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է, ուսանողներին հաղորդել ծրագրային փաթեթների միջոցով տնտեսական ինֆորմացիայի մշակման գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
2.
3.

կունենա տնտեսական ինֆորմացիայի ծրագրային մշակման հմտություններ,
կկարողանա կատարել տնտեսագիտական գործոնների արժեքների հաշվարկ VBA (Ms Excel միջավայրում) լեզվով,
կտիրապետի տիպային ծրագրավորման փաթեթներին և կկարողանա
դրանք կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում ու նախագծերի ավտոմատացման խնդիրներում:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 2` Ինֆորմատիկայի ալգորիթմական միջոցները: Թեմա 3` Ինֆորմատիկայի ծրագրավորման
միջոցները: Թեմա 4` VBA ներկառուցված ֆունկցիաները: Թեմա 5` Տնտեսագիտական խնդիրների լուծման ավտոմատացման հիմունքները: Թեմա 6` Տվյալների բազաների նախագծում և վերլուծություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B14. Ֆինանսական ինստիտուտներ և շուկաներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ժամանակակից ֆինանսական
շուկաների էությունը, տեսակները, գործառույթները և կառուցվածքը,
ինչպես նաև ֆինանսական ինստիտուտների` դեպոզիտարիաների,
ինվեստիցիոն ընկերությունների և հաշվարկային կազմակերպությունների
գործառույթները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆինանսական շուկաների գործարքների հիմնական ձևերը,
2. կկարողանա
գնահատել
ֆինանսական
շուկայում
տարբեր
իրավիճակները և օրինաչափությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական շուկաները տնտեսական համակարգում: Թեմա 2`
Փողի շուկա: Թեմա 3` Արժեթղթերի շուկա: Թեմա 4` Արժեթղթերի էությունը և
տեսակները: Թեմա 5` Արժույթի շուկա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B12. Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ամփոփ և մատչելի ձևով ծանոթացնել
գործույթների հետազոտման ժամանակակից մաթեմատիկական մոդելներին և
դրանց լուծման եղանակներին, ինչպես նաև ուսումնասիրել որոշումների կայացման տիպային մոդելներ և լուծման եղանակներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա որոշել հետազոտվող խնդրի (համակարգի) նպատակը,
նկարագրել այլընտրանքային լուծումները, սահմանել վերջիններիս
արդյունավետությունը,
2. կկարողանա կառուցել խնդրի մաթեմատիկական մոդելը և գտնել լավագույն լուծումը համաձայն ընդունված նպատակի:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գծային ծրագրում: Թեմա 2` Մատրիցային խաղեր: Թեմա 3` Ոչ
գծային ծրագրում: Թեմա 4` Ուռուցիկ ծրագրում: Թեմա 5` Դինամիկ ծրագրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
0105/B13. Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ հավանականությունների հիմնական գաղափարների և մաթ. վիճակագրության տարրերի
մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հավանականային հիմնական բանաձևերը,
2. կկարողանա հաշվել պատահույթի հավանականությունը, նրա բնութագրիչները,
3. կտիրապետի մաթեմատիկական վիճակագրության հիմնարար գիտելիքներին: Կկարողանա գնահատել անհայտ պարամետրերը և կատարել
վարկածների ստուգում:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Հավանականության գաղափարը, դասական և երկրաչափական սահմանումները: Թեմա 2` Անկախ փորձերի հաջորդականություն, սահմանային
թեորեմներ: Թեմա 3` Պատահական մեծություն, նրա բաշխման ֆունկցիան,
թվային բնութագրիչները: Թեմա 4` Մեծ թվերի օրենքը: Թեմա 5` Մաթեմատիկական վիճակագրության տարրերը: Թեմա 6` Անհայտ պարամետրերի
գնահատումը: Թեմա 8` Վիճակագրական վարկածների ստուգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը` 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3, 2, և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/B17. Ֆինանսական հաշվարկների հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
3-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապագա մասնագետների մոտ ձևավորել տեսական գիտելիքներ և պրակտիկ հմտություններ դրամական հոսքերի վերլուծության, ներդրումային ծրագրերի արդյունավետության գնահատման, ֆինանսավարկային հաստատությունների գործարքների տոկոսների և եկամուտների, ֆինանսական շուկայում շրջանառվող հիմնական գործիքների արժեքի և եկամտաբերության որոշման նպատակով օգտագործվող ֆինանսական հաշվարկների,
պորտֆելի և ռիսկերի կառավարման մեթոդների և պորտֆելի արդյունավետության գնահատման վերաբերյալ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ ֆինանսական շուկաներում շրջանառվող արժեթղթերի, դրանց գնահատման եղանակների, ֆինանսական որոշումների
կայացման մոդելների մասին,
2. կկարողանա որոշել արժեթղթերի արժեքը և եկամտաբերությունը, գնահատել ներդրումային ծրագրերի արդյունավետությունը, իրականացնել
տարբեր տեսակի վարկերի համեմատական վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական հաշվարկների մաթեմատիկական հիմունքները
Թեմա 2` Բերված արժեքի տնտեսագիտական բովանդակությունը և հաշվարկը:
Անուիտետ. բովանդակությունը և հաշվարկան մեխանիզմը: Թեմա 3` Պարտատոմսը որպես ֆինանսական գործիք Թեմա 4` Ածանցյալ գործիքներ Թեմա 5`
Ռիսկ և եկամտաբերություն
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B03. Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացի, սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ, տալ գիտելիքներ տնտեսության տարբեր ոլորտներում ու մակարդակներում մոդելավորման հնարավորությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացի
հիմնարար սկզբունքներին և մեթոդներին,
2. կունենա կոնկրետ տնտեսական իրավիճակներում որոշումների ընդունման ու հիմնավորման գիտելիքներ և հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, տնտեսամաթեմատիկական մոդելի հասկացությունը, մոդելների դասակարգումը և հիմնական տիպերը, մոդելավորման փուլերը: Թեմա 2` Տնտեսական աճի մոդելներ:
Թեմա 3` Արտադրության գծային մոդելներ: Թեմա 4` Տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելների օրինակներ Թեմա 5` Դինամիկ մոդելներ Թեմա 6` Ցանցային

– 137 –

մոդելներ: Թեմա 7` Պաշարների կառավարման խնդիրները: Թեմա 8` Օպտիմալ
կառավարում: Թեմա 9` Հաշվեկշռային մոդելներ: Թեմա 10` Էնտրոպիա: Թեմա
11` Խաղային մոդելներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/B15. Պետական ֆինանսներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 1 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պետական ֆինանսական ռեսուրսների ձևավորման և ծախսման մեխանիզմների, մոտեցումների և
իրավական հիմքերի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի բյուջետային համակարգին, պետական եկամուտների
ձևավորման աղբյուրներին, պետության կողմից իրականացվող ծախսերի ուղղություններին,
2. ծանոթ կլինի պետական եկամուտների, ծախսերի, ծախսային ուղղությունների և արտաբյուջետային ֆոնդերին,
3. կիմանա պետական պարտքի կառավարման առանձնահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պետական ֆինանսների էությունը: Թեմա 2` Բյուջետային համակարգը: Թեմա 3` Տեղական ֆինանսներ: Թեմա 4` Ֆինանսական վերահսկողություն: Թեմա 5` Պետական ֆինանսական համակարգի մասնակիցներ: Թեմա 6`
Պետական պարտատոմսերի էությունը և նպատակը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1003/B01. Համաշխարհային տնտեսություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է բակալավրիատի ուսանողներին ներկայացնել աշխարհի երկրների տնտեսությունների համապարփակ նկարագիրը,
տալ տեղեկություններ տարբեր երկրների տնտեսությունների մասին, ինչը հիմք
կհանդիսանա Հայաստանի արտաքին տնտեսական կապերի հետագա զարգացման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ համաշխարհային տնտեսության էութան, բնորոշ
գծերի, առանձնահատկությունների, ձևավորման նախադրյալների և
զարգացման միտումներ վերաբերյալ,:
2. կկարողանա վերլուծել երկրների դասակարգման չափանիշները,
երկրների տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները և
նրանց ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համաշխարհային տնտեսության հասկացությունը, ձևավորումը և
զարգացումը: Թեմա 2` Տնտեսական ինտեգրման և գլոբալացման գործընթացները համաշխարհային տնտեսության մեջ: Թեմա 3` Երկրների տեղն ու դերը համաշխարհային տնտեսության մեջ: Թեմա 4` ԱՄՆ-ի տնտեսությունը: Թեմա 5`
Ճապոնիայի տնտեսությունը: Թեմա 6` Գերմանիայի տնտեսությունը: Թեմա 7`
Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունը: Թեմա 8` Ֆրանսիայի տնտեսությունը: Թեմա
9` Իտալիայի տնտեսությունը: Թեմա 10` Կանադայի տնտեսությունը: Թեմա 11`
Եվրամիության երկրների տնտեսությունը: Թեմա 12` Մերձավոր Արևելքի
երկրների /Իրան, Իրաք, Սիրիա, Թուրքիա և այլն/ տնտեսության զարգացման
առանձնահատկությունները: Թեմա 13` Ասիական – խաղաղօվկիանոսյան
տարածաշրջանի երկրների տնտեսության վերլուծությունը /Չինաստան,
Հնդկաստան, Հոնկոնգ, Սինգապուր, Թայվան, Հարավային Կորեա, Ավստրալիա,
Նոր Զելանդիա և այլն/: Թեմա 14` Լատինական Ամերիկայի տնտեսության զարգացման հիմնական առանձնահատկությունները /Մեքսիկա, Բրազիլիա, Արգենտիա, Չիլի և այլն/: Թեմա 15` Աֆրիկայի երկրների տնտեսության ընդհանուր
բնութագիրը /ՀԱՀ, Եգիպտոս, Ալժիր և այլն/:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1603/B04, 1608/B04, 1604/B04. Գործավարություն օտար լեզվով. (անգլերեն, ֆրանսերեն, գերմաներեն) (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ գործնական պարապմունք,
4–րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մասնագիտական բառապաշարի խորացված
ուսումնասիրությունը և մասնագիտական գրականությունից օգտվելու հմտությունների առավել զարգացումը: Դասընթացի շրջանակում հիմնական շեշտը
դրվում է մասնագիտական գործավարության հմտությունների զարգացմանը,
ինչը ենթադրում է թիրախ լեզվով տարբեր փաստաթղթերի ձևերի, դրանց հատուկ բառապաշարի և քերականական կառույցների ուսումնասիրություն: Միաժամանակ ուշադրություն է դարձվում ուսանողների լեզվական հաղորդակցական կարողությունների զարգացմանը մասնագիտական թեմատիկ առավել լայն
ընդգրկմամբ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի օտար լեզվով բանավոր և գրավոր մասնագիտական խոսք
կառուցելու հմտություններին,
2. կկարողանա թարգմանել մասնագիտական տեքստը հայերենից անգլերեն/ֆրանսերեն/գերմաներեն և հակառակը,
3. կկարողանա կազմել գործավարական փաստաթղթեր մասնագիտության բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բառապաշար (ռեցեպտիվ և պրոդուկտիվ)` հոմանիշներ, հականիշներ, դարձվածներ: Թեմա 2` Քերականություն. անգլերենին/ ֆրանսերենին/
գերմաներենին ներհատուկ բարդ խնդիր և բացարձակ կառույցներ, ինչպես նաև
դրանց կիրառումը բանավոր և գրավոր խոսքում: Թեմա 3` Մասնագիտական
գործավարություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Գրավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Բանավոր հարցում: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1001/B13. Տնտեսագիտական մտքի պատմություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է օգնել ուսանողներին համեմատական վերլուծության միջոցով ներկայացնել տնտեսագիտական հայտնի ուղղությունների մոտեցումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ընդհանուր պատկերացում կունենա ժամանակակից տնտեսագիտության սկզբունքների ձևակերպման պատմական ընթացքի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտական մտքի պատմության ներածություն: Թեմա 2`
Տնտեսագիտական միտքը Հին Աշխարհում: Թեմա 3` Տնտեսագիտական պատկերացումները Միջին Դարերում: Թեմա 4` Կապիտալիզմի սկզբնավորման փուլի
տնտեսագիտական պատկերացումները: Թեմա 5` Դասական քաղաքատնտեսության սկիզբն Անգլիայում և Ֆրանսիայում: Թեմա 6` Ադամ Սմիթը և նրա «Ազգերի
հարստության բնույթի և պատճառների ուսումնասիրություն աշխատությունը:
Թեմա 7` Շուկայական տնտեսության ինքնակարգավորման տեսությունը, Ժ. Բ.
Սեյ, Թ. Ռ. Մալթուս: Թեմա 8` Ջ. Ս. Միլը և նրա «Քաղաքատնտեսության սկըզբունքներ» աշխատությունը: Թեմա 9` Կ. Մարքսի տնտեսագիտական տեսությունը: Թեմա 10` Մարժինալիզմը. սահմանային օգտակարության տեսությունը:
Թեմա 11` Ա. Մարշալի տնտեսագիտական տեսությունը: Թեմա 12` Ինստիտուցիոնալիզմ: Թեմա 13` Քեյնսյան տեսությունը: Թեմա 14` Նոր պահպանողական
տեսությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B02. Վիճակագրություն (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ վիճակագրական մեթոդների օգտագործման հմտություններ, ծանոթացնել օգտագործվող տնտեսական վիճակագրության ցուցանիշների համակարգին, կատեգորիաներին, հաշվարկման եղանակներին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ինքնուրույն հավաքել, ամփոփել և վերլուծել տնտեսության
տարբեր ոլորտներին վերաբերող վիճակագրական տվյալները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վիճակագրության ընդհանուր տեսության առարկան, մեթոդը և
խնդիրները: Թեմա 2` Վիճակագրական դիտարկումներ: Թեմա 3` Վիճակագրական ամփոփում: Թեմա 4` Միջին մեծություններ և վարիացիայի ցուցանիշներ:
Թեմա 5` Դինամիկայի շարքեր: Թեմա 6` Ինդեքսներ: Թեմա 7` Տնտեսական վիճակագրության հիմունքները: Թեմա 8` Բնակչության վիճակագրություն: Թեմա
9` Աշխատանքի շուկայի վիճակագրություն: Թեմա 10` Ազգային հարստության
վիճակագրություն: Թեմա 11` Ազգային հաշիվների համակարգ /ԱՀՀ/: Թեմա 12`
Գների վիճակագրություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B14. Համակարգչային պրակտիկում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ գործնական պարապմունք,
4-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում տնտեսական գործընթացների և մենեջմենթի խնդիրների համակարգչային մոդելավորման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ծրագրային փաթեթների միջոցով տնտեսական գործընթացների
մոդելավորման և վերլուծության հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գծային ծրագրումը MS Excel միջավայրում: Թեմա 2` Ոչ գծային
ծրագրումը MS Excel միջավայրում: Թեմա 3` MS Excel հնարավորությունները
դինամիկ մոդելների վերլուծության համար: Թեմա 4` Ցանցային մոդելների վերլուծությունը MS Excel միջավայրում: Թեմա 5` Խաղերի տեսության խնդիրների
լուծումը MS Excel միջավայրում: Թեմա 6` Լեոնտևի միջճյուղային հաշվեկշռային
մոդելը: Թեմա 7` Որոշումների կայացումը անորոշության պայմաններում: Թեմա
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8` Ֆինանսական վերլուծությունները MS Excel միջավայրում: Թեմա 9` Վիճակագրական վերլուծությունը MS Excel միջավայրում: Թեմա 10` Տվյալների բազաների նախագծում և մշակում MS Access փաթեթով:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B33. Կառավարչական հաշվառում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է համակարգչային մոդելների օգնությամբ ներկայացնել ձեռնարկությունների ծախսերի կառավարման և բյուջետավորման ժամանակակից փորձը, ծանոթացնել ձեռնարկության արդյունավետ կառավարման
համար հաշվառման ժամանակակից համակարգի ձևավորման հիմնական
սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ձեռնարկությունում հիմնավորված որոշումների կայացման
համար կառավարչին անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգի կառուցման և դրա կիրառման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարչական հաշվառման դերը, նշանակությունը, առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Ծախսերի դասակարգումը և վարքագիծը: Թեմա 3`
Ծախսերի գնահատումը: Թեմա 4` Նյութական ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 5`
Աշխատանքային ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 6` Ծախսերի հաշվառման
պատվերային մեթոդը: Թեմա 7` Ծախսերի հաշվառման փուլային մեթոդը: Թեմա
8` Արտադրական վերադիր ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 9` Ծախսերի հաշվառման սահմանային մեթոդը: Թեմա 10` Ծախսածածկման վերլուծությունը:
Թեմա 11` Ծախսերի հաշվառման նորմատիվային մեթոդը: Թեմա 12` Բյուջետային պլանավորումը և վերահսկողությունը: Թեմա 13` Գնագոյացումը և որոշումների կայացումը: Թեմա 14` Ինքնարժեքի հաշվառման ABC մեթոդը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1003/B02. Միջազգային տնտեսագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել միջազգային առևտրի ու միջազգային ֆինանսների հիմնական տեսությունները և ուսանողներին հնարավորություն տալ վերլուծել միջազգային առևտրին ու ֆինանսներին առնչվող քաղաքականության մշակման ու վարման խնդիրները։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկտիրապետի միջազգային առևտրի ու միջազգային ֆինանսների հիմնական տեսություններին,
2. կկարողանա վերլուծել միջազգային առևտրի ու միջազգային ֆինանսների առանձնահատկությունները և գնահատել դրանց դերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան: Թեմա 2` Արտաքին առևտրի վերաբերյալ
հիմնական տեսությունները: Թեմա 3` Միջազգային առևտրից ստացվող օգուտը:
Թեմա 4` Տեխնոլոգիաների տարբերությունը երկրների միջև: Թեմա 5` Գործոններով օժտվածության տարբերությունը երկրների միջև: Թեմա 6` Առևտրի ժամանակակից տեսությունները: Թեմա 7` Առևտրի մոդելների էմպիրիկ ուսումնասիրությունները: Թեմա 8` Արտաքին առևտրի տարիֆային կարգավորում: Թեմա
9` Առևտրային քաղաքականության գործիքները: Թեմա 10` Միջազգային
առևտրի կարգավորման գործիքներ: Թեմա 11` Ազգային եկամուտ և վճարային
հաշվեկշիռ: Թեմա 12` Արժույթի և փոխարժեքի համակարգեր: Թեմա 13` Փոխարժեքը և վճարային հաշվեկշռը: Թեմա 14` Բաց տնտեսության մակրոտնտեսագիտություն և տնտեսական քաղաքականությունները: Թեմա 15` Տնտեսական
քաղաքականության իրականացումը և համակարգումը գլոբալ տնտեսությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1002/B19. Միկրոտնտեսագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացն իրենից ներկայացնում է տնտեսագիտական տեսության միկրոտնտեսագիտություն բաժնի երկրորդ (խորացված) մակարդակը:Դասընթացի
նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել տնտեսական սուբյեկտների վարքը, միկրոտնտեսական օրինաչափությունները, միկրոտնտեսական ցուցանիշների կապերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդներ կիրառել միկրոտնտեսական
վերլուծություններում,
2. կունենա գիտելիքներ շուկայական տնտեսության միկրոտնտեսական
հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սպառողական նախընտրությունների տեսություն: Թեմա 2` Սպառողական պահանջարկի տեսության տարրերը: Թեմա 3` Առևտուր սպառողների
միջև: Թեմա 4` Փոխհատուցված պահանջարկի ֆունկցիա: Սպառողական ավելցուկ: Թեմա 5` Շուկայական պահանջարկի ֆունկցիան և պահանջարկի առաձգականությունը: Թեմա 6` Արտադրության տեսություն: Թեմա 7` Արտադրական
ծախքերի ֆունկցիաներ: Թեմա 8` Մրցակցային ձեռնարկության շահույթի մաքսիմալացումը: Թեմա 9` Առաջարկը մրցակցային շուկայում: Շուկայական հավասարակշռություն: Թեմա 10` Արտադրության արդյունավետությունը և ընդհանուր հավասարակշռությունը: Թեմա 11` Մենաշնորհ: Թեմա 12` Բազմաշնորհ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/B16. Կորպորատիվ ֆինանսների հիմունքներ (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ
ներդրումային պորտֆելների կազմման և կառավարման վերաբերյալ, ինչպես
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նաև ներկայացնել կապիտալ բյուջետավորման էությունը և մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի կապիտալ բյուջետավորման մեթոդներին,
2. կկարողանա կազմել ներդրումային պորտֆել, որոշել պորտֆելի
եկամտաբերությունը և ռիսկը,
3. կտիրապետի կապիտալի արժեքի որոշման և ֆինանսական որոշումների կայացման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Փողի ժամանակային արժեքը և կապիտալ բյուջետավորումը:
Թեմա 2` Ռիսկը կապիտալ բյուջետավորման մեջ: Թեմա 3` Պորտֆելի կառավարման հիմունքներ: Թեմա 4` Կապիտալի արժեք և կառուցվածք: Թեմա 5`
Դիվիդենդային քաղաքականություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B05. Էկոնոմետրիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ տնտեսագիտական հետազոտություններում քանակական և որակական էկոնոմետրիկ մեթոդների կիրառման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի տնտեսագիտական հետազոտություններ կատարելու էկոնոմետրիկ մեթոդներին,
2. կկարողանա համակարգչային փաթեթների կիրառությամբ գնահատել
իր կողմից ստեղծված մոդելների պարամետրերը,
3. կկարողանա վիճակագրական մեթոդների օգնությամբ ստուգել մոդելների համապատասխանության վերաբերյալ տարբեր վարկածներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռեգրեսիոն մոդելներ Գաուս-Մարկովի պայմաններում: Թեմա 2`
Վիճակագրական թեստերի կիրառում: Թեմա 3` Բազմակոլինեարություն: Թեմա
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4` Բազմադիսպերսիայնություն (հետերոսկեդաստիկություն): Թեմա 5` Ավտոռեգրեսիոն մոդելներ: Թեմա 6` Դինամիկ մոդելներ: Թեմա 7` Միաժամանակյա
հավասարումների միջոցով տրվող մոդելների ուսումնասիրում: Թեմա 8` Պանելային տվյալներով տրվող մոդելների ուսումնասիրում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/B11. Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռիսկ հասկացությանը, ռիսկի ընդհանուր կառավարման խնդիրներին, նույնականացման, չափման,
կառավարելիության ու վերահսկողության, ինչպես նաև մոնիտորինգի մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ապահովագրության հիմնական հասկացություններն ու առանձնահատուկությունները, ապահովագրական հատուցման սկզբունքներն ու եղանակները, ապահովագրության կարգավորման օրենսդրաիրավական հիմքերը,
2. կիմանա ռիսկերի կառավարման մոտեցումներն ու եղանակները, դրանց
կանխարգելման եղանակները, տրոհման և փոխանցելիության սկզբունքները, ապահովագրական պահուստների ձևավորման և տեղաբաշխման
առանձնահատկությունները,
3. տեղեկացված կլինի ապահովագրական շուկայի մասնակիցներին ներկայացվող պահանջների, ապահովագրական սակագնի սահմանման
ձևերի և կանոնների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռիսկ կատեգորիայի հիմնական հասկացությունը: Թեմա 2` Ռիսկի
ընդհանուր և ապահովագրական կառավարումը: Թեմա 3` Ապահովագրության
էությունը, նպատակը և խնդիրները: Թեմա 4` Ապահովագրության սահմանումները: Թեմա 5` Ապահովագրման տեսակները և դասակարգումը: Թեմա 6` Ապահովագրական հարաբերությունների կարգավորման օրենսդրական հիմունքները
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ՀՀ-ում: Թեմա 7` Ապահովագրական պայմանագիր: Թեմա 8` Ռիսկերի կանխարգելման եղանակները և վերաապահովագրության ինստիտուտը: Թեմա 9` Ապահովագրական շուկայի ինստիտուցիոնալ մասնակիցները: Թեմա 10` Ապահովագրական ծառայությունների գնագոյացման առանձնահատկությունները: Թեմա
11` Ապահովագրողների գործունեության կարգավորումը և ֆինանսական կայունության ապահովումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B13. Ձեռնարկության էկոնոմիկա (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է շուկայական տնտեսության պայմաններում ձեռնարկության հիմնական ֆունկցիաների, կառուցվածքային տարրերի ու հատկությունների, ձեռնարկության գործունեության կազմակերպման առանձնահատկությունների, ռեսուրսների, ծախսերի ու արդյունքների ուսումնասիրումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ձեռնարկության տնտեսական վարքի բնույթը շուկայի ընդհանուր սկզբունքների և օրինաչափությունների համատեքստում,
2. կունենա գործնական հմտություններ ձեռնարկության նպատակադրումների ձևակերպման, ձեռնարկատիրության կազմակերպման, մոդելավորման և ինքնուրույնաբար կառավարչական որոշումների կայացման
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նյութական բարիքների արտադրության և ծառայությունների
մատուցման կոնցեպցիան: Թեմա 2` Ձեռնարկության էկոնոմիկայի զարգացման
չափանիշներն ու ուղղությունները: Թեմա 3` Ձեռնարկության ռեսուրսային
ապահովումը: Թեմա 4` Ձեռնարկության գործառման վերջնական արդյունքների
հիմնական տնտեսական ցուցանիշները: Թեմա 5` Ձեռնարկության էկոնոմիկայի
աճի մեթոդաբանական և գործնական առումները: Թեմա 6` Ձեռնարկության
գործունեության ֆունկցիոնալ ոլորտները: Թեմա 7` Ձեռնարկության
կառավարման համակարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/B20. Հաշվապահական հաշվառում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման
հիմունքները, պարզաբանել ֆինանսական, կառավարչական և հարկային
հաշվապահությունների էությունը, իրական հաշվետվությունների աուդիտի
սկզբունքներն ու մեթոդները, կազմակերպման ձևերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ստուգել հաշվապահական հաշվետվությունների հավաստիությունը,
2. կտիրապետի հաշվապահական հաշվետվությունների կազմման տեխնիկային,
3. կկարողանա օգտագործել հաշվապահական հաշվետվությունները
տնտեսական որոշումներ կայացնելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաշվապահական հաշվառման ներածություն: Թեմա 2` Հաշվապահական հաշվառման տարրերը: Թեմա 3` Հաշվապահական հաշվառում վարելու հիմնական կանոնները: Հաշիվներ և կրկնակի գրանցում: Թեմա 4` Պաշարների հաշվառումը: Թեմա 5` Դեբիտորական պարտքերի հաշվառումը: Թեմա 6`
Հիմնական միջոցների հաշվառումը: Թեմա 7` Ոչ նյութական ակտիվների հաշվառումը: Թեմա 8` Ընթացիկ պարտավորությունների հաշվառումը: Թեմա 9`
Երկարաժամկետ ֆինանսական պարտավորությունների հաշվառումը: Թեմա
10` Եկամուտների և ծախսերի դասակարգումը և հաշվառումը: Թեմա 11` Սեփական կապիտալի հաշվառումը: Թեմա 12` Դրամական միջոցների հաշվառումը: Թեմա 13` Ֆինանսական հաշվետվությունների ամբողջական փաթեթը, ներկայացման կարգը և փոխադարձ կապը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
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յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/B20. Մակրոտնտեսագիտություն (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացն իրենից ներկայացնում է տնտեսագիտական տեսության մակրոտնտեսագիտություն բաժնի երկրորդ (խորացված) մակարդակը: Դասընթացի
նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել մակրոտնտեսական ցուցանիշների միջև առկա կապերը, մակրոտնտեսական զարգացման օրինաչափությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի միջժամանակային տնտեսագիտության, մոնետար տնտեսագիտության և տնտեսական տատանումների հիմնախնդիրներին,
2. կունենա կայունացման քաղաքականության և աճի վերաբերյալ անհրաժեշտ գիտելիքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները:
Թեմա 2` Աշխատանքի շուկա: Թեմա 3` Ամբողջական առաջարկ և ամբողջական
պահանջարկ: Թեմա 4` Սպառում և խնայողություններ: Թեմա 5` Ներդրումներ:
Թեմա 6` Պետական սեկտոր: Թեմա 7` Ընթացիկ հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 8` Փողի պահանջարկը և առաջարկը: Թեմա 9` Իրական փոխանակային կուրսեր: Թեմա 10` Ընդհանուր տնտեսական հավասարակշռություն: Թեմա
11` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ տնտեսությունում: Թեմա 12` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը
բաց տնտեսությունում: Թեմա 13` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 14` Տնտեսական աճ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/B19. Բանկային գործ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 3 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել բանկային համակարգը, դրա տեղն ու դերը ազատական տնտեսական համակարգերում, Կենտրոնական բանկի գործառույթները և խնդիրները, առևտրային բանկերի կողմից
իրականացվող գործառնությունները, մատուցվող ծառայությունների տեսակները, ձևերն ու եղանակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ամբողջական պատկերացում ժամանակակից երկմակարդակ
բանկային համակարգերի, բանկային գործունեության իրավական կարգավորումների վերաբերյալ,
2. կտիրապետի դրամավարկային համակարգի գործիքներին և մեթոդաբանությանը,
3. կիմանա առևտրային բանկերի հիմնադրման, գործունեության, բանկային առանձին գործարքների ու մատուցվող ծառայությունների, բանկերի
վերակազմավորման ու լուծարման գործընթացները,
4. ունակ կլինի ինքնուրույն իրականացնել առևտրային բանկի տնտեսական գործունեության ֆինանսական արդյունքների գնահատում և վերլուծություն;
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական շուկաները տնտեսական համակարգում: Թեմա 2`
Ռիսկը և եկամուտը ֆինանսական շուկաներում: Թեմա 3` Փողի շուկա: Թեմա 4`
Արժեթղթերի շուկա: Թեմա 5` Արժեթղթերի էությունը և տեսակները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B21. Ֆինանսների կառավարում (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.

– 151 –

Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ֆինանսների տնօրինման հիմնարար տեսական մոտեցումները, ինչպես նաև գործնականում ցույց տալ տարբեր
իրավիճակներում ֆինանսական որոշումների կայացման և կիրառման ձևերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆինանսների կառավարման ժամանակակից տեսությունները և
ֆինանսական վերլուծության մեթոդները,
2. կտիրապետի ֆինանսական գործակիցներով որոշումների կայացման
մեթոդներին,
3. կկարողանա իրականացնել կազմակերպության ֆինանսական պլանավորում և արդյունավետության վերլուծություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսների էությունը և ֆինանսական համակարգ: Թեմա 2`
Ֆինանսների կառավարման հիմունքներ: Թեմա 3` Ֆինանսական որոշումների
կայացում, ֆինանսական գործակիցներ: Թեմա 4` Ֆինանսավորման աղբյուրներ
և կանխիկի կառավարում: Թեմա 5` Ապրանքանյութական պաշարների և
դեբիտորական պարտքի կառավարում: Թեմա 6` Ֆինանսական պլանավորում և
շուկայական արդյունավետություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B07. Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ մարդկային ռեսուրսների շարժի, դրանց կառավարման, աշխատանքի շուկայի, աշխատանքի
վարձատրման, կազմակերպման, գործազրկության և կադրերի վերապատրաստման, սոցիալական ապահովության ծրագրերի, ինչպես նաև այդ խնդիրների
պետական կարգավորման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ աշխատանքի ժամանակակից տնտեսագիտության վերաբերյալ,
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2.

կտիրապետի ձեռնարկության և աշխատանքի շուկայի մակարդակով
աշխատանքային հարաբերությունների վերլուծության և կառավարման
մեթոդներին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ուսումնասիրության առարկան և մեթոդը: Թեմա 2`
Աշխատանքային ռեսուրսների ձևավորումը, բաշխումը և զբաղվածությունը:
Թեմա 3` Աշխատանքի շուկա. ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 4` Աշխատանքի
առաջարկը: Թեմա 5` Աշխատանքի պահանջարկը: Թեմա 6` Աշխատուժի որակը: Ներդրումներ մարդկային կապիտալում: Թեմա 7` Տեղաշարժն աշխատանքի
շուկայում: Թեմա 8` Գործազրկություն: Թեմա 9` Աշխատանքի ներքին շուկա:
Թեմա 10` Աշխատանքի կազմակերպումը և պայմանները: Թեմա 11` Աշխատանքի վարձատրությունը և խթանումը: Թեմա 12` Աշխատանքի արտադրողականությունը: Թեմա 13` Արհմիությունների մասնակցությամբ աշխատանքի
շուկայի մոդելները: Թեմա 14` Պետության ազդեցությունն աշխատանքի շուկայի
վրա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B08. Մենեջմենթ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակը ուսանողներին արդյունաբերական և ոչ
արդյունաբերական կազմակերպությունների և նրանց արդյունավետ կառավարման վերաբերյալ գիտական տեղեկատվության մատուցումն է, որը թույլ կտա
ձեռք բերել կազմակերպության առջև դրված նպատակներն իրականացնելու
ունակություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի շուկայական մրցակցային միջավայրում գործող կազմակերպության կառավարման հարցերին,
2. կունենա ստրատեգիական պլանավորման բավարար գիտելիքներ,
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3.

տեղեկացված կլինի կազմակերպչական գործընթացների, կազմակերպության նախագծման, մարդկանց գործունեության շարժառիթների,
լիդերության, իշխանության և այլնի մասին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մենեջմենթի էությունը: Թեմա 2` Մենեջմենթի զարգացման փուլերը: Թեմա 3` Կազմակերպությունը որպես համակարգ: Թեմա 4` Մենեջմենթի
էթիկան և բիզնեսի սոցիալական պատասխանատվությունը: Թեմա 5` Կառավարչական որոշումների ընդունում: Թեմա 6` Նպատակադրում և կազմակերպչական պլանավորում: Թեմա 7` Ռազմավարական պլանավորում: Թեմա 8`
Կազմակերպչական կառուցվածքներ: Թեմա 9` Կառավարչական լիազորություններ: Թեմա 10` Հաղորդակցություններ և տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ:
Թեմա 11` Մոտիվացիա: Թեմա 12` Թիմային աշխատանք և կոնֆլիկտներ: Թեմա
13` Լիդերություն: Թեմա 14` Վերահսկողություն: Թեմա 15` Անձնակազմի կառավարում: Թեմա 16` Գործառնական մենեջմենթ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/B24. Մարքեթինգի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել շուկայագիտության
հիմունքների տեսության և պրակտիկ հարցերի հետ՝ հատուկ ուշադրություն
հատկացնելով մարքեթինգի զարգացման նոր ուղղություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի շուկայագիտության ընդհանուր հարցերի տեսությանը և
պրակտիկային,
2. կունենա բավարար գիտելիքներ մարքեթինգի կառավարման, ինչպես
նաև ինովացիոն և վենչուրային մարքեթինգի վերաբերյալ,
3. կկարողանա
թիմի
կազմում
մասնակցել
շուկայագիտական
հետազոտությունների իրականացմանը,
4. կկարողանա գնահատել
գովազդի
տարբեր
տեսակների
արդյունավետությունը առանձին ապրանքատեսակների համար:
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Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Շուկայագիտությունը որպես համակարգ: Թեմա 2` Շուկայագիտության ռազմավարությունը և մարտավարությունը: Թեմա 3` Մարքեթինգի
տեղեկատվական ապահովումը: Թեմա 4՝ Մարքեթինգի պլանավորումը, ֆինանսները և վերահսկումը: Թեմա 5` Սպառողների կողմից ապրանքի ընդունման գործընթացը: Թեմա 6` Ապրանքի կյանքի ցիկլի կոնցեպցիան և հիմնական
փուլերի նկարագրությունը: Թեմա 7` Մարքեթինգի ռազմավարությունը: Թեմա
8` Դիրքավորման երկու ռազմավարություն: Թեմա 9` Ապրանքի կառավարումը:
Թեմա 10` Գների կառավարումը: Թեմա 11` Գովազդի կառավարումը: Թեմա 12`
Գովազդն ինտերնետում: Թեմա 13` Մարքեթինգը վենչուրային նախագծերում:
Թեմա 14` Վենչուրային մարքեթինգը և ինովացիոն ցիկլը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B13. ՀՀ հարկային համակարգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել Հայաստանի Հանրապետության
հարկային համակարգի առանձնահատկություններին և դրա օրենսդրական
ապահովմանն առնչվող հարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա ժամանակակից տնտեսության պայմաններում հարկային համակարգի կողմից լուծման ենթակա խնդիրները,
2.
կտիրապետի հարկային համակարգի էությանը և գործառույթներին,
3.
տեղեկացված կլինի ՀՀ հարկային համակարգի կառուցվածքին, գործող
հարկատեսակներին և դրանց հաշվարկման ու գանձման մեխանիզմներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարկերի տնտեսական բովանդակությունը: Թեմա 2` ՀՀ հարկային
համակարգը: Թեմա 3` ՀՀ պետական հարկերը: Թեմա 4` ՀՀ տեղական հարկերը:
Թեմա 5` Հարկերին փոխարինող հարկեր: Թեմա 6` Հարկային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 4 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B23. Ֆինանսական համակարգի կարգավորում (4 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն, 2 ժամ գործնական պարապմունք,
7-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ֆինանսական համակարգի
մասնակիցների գործունեության առանձնահատկություններն ու կարգավորումը: Հանգամանորեն կքննարկվեն նաև ՀՀ ֆինանսական համակարգի կարգավորման առանձնահատկությունները և առանձին ֆինանսական ինստիտուտների գործունեության կարգավորման հետ կապված հարցերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. տեղեկացված կլինի ֆինանսական համակարգի հիմնական գործառույթների և կարգավորման վերաբերյալ,
2. կիմանա ՀՀ ֆինանսական համակարգի ժամանակակից զարգացումները
և կարգավորման առանձնահատկությունները,
3. կկարողանա ստացված գիտելիքները օգտագործել ուսումնասիրությունների և վերլուծությունների համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական համակարգի կառուցվածքը: Թեմա 2` Պետական
ֆինանսական քաղաքականությունը: Թեմա 3` Բանկային համակարգ: Թեմա
4`Միասնական ֆինանսական համակարգ: Թեմա 5` Ֆոնդային բորսա և
մասնակիցներ: Թեմա 6` Ապահովագրական ընկերություններ և կուտակային
կենսաթոշակային համակարգեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1005/B11. Տնտեսության պետական կարգավորում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դիտարկել հանրային (պետական) հատվածի
տնտեսագիտությունը և տնտեսության պետական կարգավորման հիմնական
ուղղություններն ու մեխանիզմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի խառը տնտեսությունում պետության` որպես կարգավորող
և տնտեսավորող սուբյեկտի գործունեության մեթոդաբանական և տեսական հիմունքներին,
2. կունենա ամբողջական պատկերացում պետության տնտեսական գործառույթների մասին,
3. կիմանա մակրոմակարդակում տնտեսական լուծումների վերաբերյալ
որոշումների կայացման սկզբունքները և մեխանիզմները, ինչպես նաև
կարգավորման մեթոդներն ու ներազդման լծակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսության պետական կարգավորման դերը, դրսևորման ձևերը,
սկզբունքները և մեթոդները: Կարգավորման տեսություններ: Տնտեսության հանրային հատվածը, դրա չափերը: Թեմա 2` Շուկայի բացերը և կարգավորման ուղղությունները: Թեմա 3` Հանրային բարիքներ: Թեմա 4` Հակամենաշնորհային
քաղաքականություն: Թեմա 5` Վերաբաշխման քաղաքականությունը և հասարակության բարեկեցությունը: Թեմա 6` Աղքատությունը և դրա նվազեցման քաղաքականությունը: Թեմա 7` Բյուջետային գործընթաց: Թեմա 8` Հանրային հատվածի եկամուտներ: Թեմա 9` Հարկման օպտիմացում: Թեմա 10` Պետական
ծախսերի քաղաքականություն: Թեմա 11` Ապակենտրոնացված պետական կարգավորում: Թեմա 12` Դրամավարկային քաղաքականություն և ֆինանսական
համակարգի կարգավորում: Թեմա 13` Աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության
պետական կարգավորում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1005/B12. Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում (5 կրեդիտ)

Շաբաթական 6 ժամ դասախոսություն, 4 ժամ գործնական պարապմունք,
8-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բիզնեսի կառավարման տեսական
և գործնական հիմունքները, հիմնական հասկացությունները, զարգացման դիալեկտիկան և այլն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա վերլուծել հիմնախնդիրները և դրանք պայմանավորող գործոնները` համապատասխան քաղաքական, սոցիալական և տնտեսական պայմաններում:
2. կկարողանա մշակել բիզնես պլաններ և գնահատել դրանց գործնական
կիրառման հնարավորությունները տարբեր սոցիալ-տնտեսական իրավիճակներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ձեռնարկատիրության էությունը, գործառույթները և խնդիրները:
Թեմա 2` Ձեռնարկատիրական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռնարկատիրական հաշվարկներ: Թեմա 3` Ձեռնարկատիրական գործունեության
կազմակերպումը. բիզնես պլան: Թեմա 4` Ձեռնարկատիրական գործունեության
ունիվերսալ բնույթը: Թեմա 5` Ձեռնարկատիրոջ գործողությունների ունիվերսալ
բնույթը: Թեմա 6` Ձեռնարկատիրության ռազմավարական կառավարումը:
Թեմա 7` Ձեռնարկատիրական մրցակցություն: Թեմա 8` Պետություն և ձեռնարկատիրություն: Թեմա 9` Ձեռնարկատիրական գործունեության ինստիտուցիոնալ հիմքերը: Տնտեսվարող սուբյեկտների կազմակերպա-իրավական ձևերը:
Թեմա 10` Ձեռնարկատիրական գործունեության տեսակները: Թեմա 11` Բիզնես
ինկուբատոր. էությունը և գործառույթները: Թեմա 12` Ձեռնարկատիրական էթիկա: Թեմա 13` Ձեռնարկատիրական գործունեության զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները

Ընթացիկ քննություններ
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննությունները գրավոր են, յուրաքանչյուրը՝ 4
միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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5. Հատուկ մասնագիտական դասընթացներ
1. «Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
1001/B08. Սպառողական վարքի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սպառողական
վարքի տեսության ծագման և զարգացման հիմնական տեսական ու մեթոդաբանական հասկացություններին, ինչպես նաև ժամանակակից մեկնաբանումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գոյություն ունեցող տեսությունների նկատմամբ սեփական
պատկերացում, ստացած գիտելիքները տնտեսագիտական վերլուծություններում կիրառելու հմտություններ,
2. տեսությունների շուրջ քննարկումների արդյունքում կունենա զարգացած
ստեղծագործական մտածելակերպ և տարբեր տեսությունների նկատմամբ վերլուծական-քննադատական վերաբերմունք:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սպառողական վարքի տեսության ընդհանուր բնութագիրը: Սպառողի անկախությունը և ընտրության ազատությունը: Թեմա 2` Օգտակարության
ֆունկցիան և անտարբերության կորերը տարբեր տեսակի նախասիրությունների
համար: Թեմա 3` Սպառողի հավասարակշռությունը: Թեմա 4` Պահանջարկի
ֆունկցիան և դրա հետազոտությունը: Թեմա 5` Սպառողի բարեկեցությունը և
տնտեսական քաղաքականությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B09. Անշարժ գույքի շուկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ
անշարժ գույքի շուկայում գործող տնտեսական գործընթացների, մեթոդների և
գործիքակազմի մասին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. տեղեկացված կլինի անշարժ գույքի շուկայի գործունեության առանձնահատկությունների մասին,
2. կտիրապետի անշարժ գույքի վարկավորման սկզբունքներին, անշարժ
գույքի օբյեկտների գնահատման մեթոդներին, անշարժ գույքի շուկայի
գործունեության կարգավորման օրենսդրական հիմքերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անշարժ գույքի էությունը և հիմնական բնութագրիչները: Թեմա 2`
Անշարժ գույքի շուկան. կառուցվածքը և առանձնահատկությունները: Թեմա 3`
Գործարքներն անշարժ գույքի օբյեկտների հետ: Թեմա 4` Անշարժ գույքի ֆինանսավորումը: Ներդրումներն անշարժ գույքում: Թեմա 5` Անշարժ գույքի գնահատումը: Թեմա 6` Անշարժ գույքի շուկայի պետական կարգավորումը: Թեմա 7`
Ձեռնարկատիրական գործունեությունը անշարժ գույքի շուկայում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B07. Անցումային տնտեսության տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անցումային տնտեսության ընդհանուր օրինաչափություններին, ՀՀ-ում անցումային պրոցեսների
առանձնահատկություններին, դժվարություններին, սոցիալ-տնտեսական հիմնախնդիրների լուծման ուղիներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անցումային տնտեսության տեսության օրինաչափությունները,
2. կկարողանա տնտեսագիտության տեսությունից ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել անցումային իրավիճակների վերլուծություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անցումային տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2`
Անցումային տնտեսության բովանդակությունը. ընդհանուրը և առանձնահատուկը: Թեմա 3` Վերափոխումների համակարգված բնույթը անցումային ժամանակաշրջանում: Թեմա 4` Սեփականության ձևերը, բովանդակությունը և իրավունքները անցումային տնտեսությունում: Թեմա 5` Անցումային տնտեսության
ձեռնարկատիրական պոտենցիալը (ներուժը): Թեմա 6` Հասարակության սոցիա-

– 160 –

լական կառուցվածքի վերափոխումները անցումային տնտեսությունում: Թեմա
7` Մակրոտնտեսական վերարտադրության առանձնահատկությունները անցումային տնտեսությունում: Թեմա 8` Մակրոտնտեսական անկայունությունը անցումային տնտեսությունում: Թեմա 9` Պետական կարգավորումը անցումային
տնտեսությունում: Թեմա 10` Գնագոյացման շուկայական մեխանիզմի ձևավորումը անցումային տնտեսությունում: Թեմա 11` Շուկայական ենթակառուցվածքների ձևավորումը անցումային տնտեսությունում: Թեմա 12` Կապիտալի,
ֆինանսական և աշխատաշուկայի ձևավորումը անցումային տնտեսությունում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B13. Օպտիմալ կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր բնագավառներում (մասնավորապես տնտեսությունում) ծագող այնպիսի խնդիրների
մոդելավորման հետ, որոնց հետազոտման համար կիրառվում են օպտիմալ
կառավարման տեսության հիմնական դրույթները` մասնավորապես Պոնտրյագինի մաքսիմումի սկզբունքը.
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող յուրացման դեպքում ուսանողը
1. կկարողանա լուծել սպեկտրալ սինթեզի պարզագույն խնդիրներ,
2. կոնկրետ պրակտիկ խնդիրների համար կառուցել մաթեմատիկական
մոդելներ և դրանք հետազոտել մաքսիմումի սկզբունքի միջոցով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նախագիտելիք: Թեմա 2` Օպտիմալ կառավարման խնդիրների
դրվածքը: Թեմա 3` Պոնտրյագինի մաքսիմումի սկզբունքը: Թեմա 4` Շարժական
ծայրակետերով օպտիմալ կառավարման խնդիրը: Թեմա 5` Մաքսիմումի
սկզբունքի կիրառությունները տնտեսագիտական բնույթի խնդիրներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1002/B10. Էլեկտրոնային առևտուր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Ինտերնետի միջոցով
իրականացվող Էլեկտրոնային առևտրի (կոմերցիայի) ժամանակակից տեխնոլոգիաներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը
1. կկարողանա աշխատել ժամանակակից իրական էլեկտրոնային կոմերցիայի բնագավառում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ներածություն: Թեմա 2` Էլեկտրոնային կոմերցիայի
ինֆրաստրուկտուրա` Էլեկտրոնային ցանցեր. Ինտերնետ, Ինտրանետ և Լոկալ
ցանցեր: Թեմա 3` B2C - էլեկտրոնային բիզնես սպառողների համար: B2B Էլեկտրոնային բիզնես ընկերությունների համար: C2C - Սպառողական Էլեկտրոնային բիզնես սպառողների համար: Թեմա 4` Ապահովվածության (պաշտպանվածության) խնդիրներ էլեկտրոնային առևտրում: Թեմա 5` Էլեկտրոնային վճարման համակարգեր: Թեմա 6` Մարքետինգի և վաճառքի ստրատեգիաներ էլեկտրոնային կոմերցիայում: Թեմա 7` Ինտերնետային գնումների ստրատեգիաներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B11. Գրաֆների տեսության կիրառությունները տնտեսագիտությունում (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց:
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ զարգացնել դիսկրետ օպտիմացման խնդիրների հետազոտման և արդյունավետ ալգորիթմներ առաջարկելու
հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տնտեսական իրավիճակներում առաջացած խնդիրների
համար առաջարկել լուծման արդյունավետ ալգորիթմներ:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն, նախնական գաղափարներ: Թեմա 2` Ցանցային
պլանավորման մի քանի եղանակներ: Թեմա 3` Ուսապարկի խնդիրը: Թեմա 4`
Շրջիկ գործակալի խնդիրը: Թեմա 5` Տրանսպորտային խնդիրը: Թեմա 6` Նշանակումների խնդիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B19. Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինստիտուցիոնալ
տնտեսագիտության էվոլյուցիոն առանձնահատկություններին, էությանը,
մեթոդաբանությանը, հիմնարար սկզբունքներին, ինչպես նաև օգնել նրանց
առավել համակողմանի ըմբռնել և յուրացնել տնտեսության ինստիտուցիոնալ
փոփոխության հնարավորությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության էությանը,
էվոլյուցիային, հիմնական մոտեցումներին,
2. ունակ
կլինի
տնտեսական
հիմնախնդիրները
մեկնաբանել
ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության տեսանկյունից,
3. կկարողանա դիտարկել տարբեր երկրների տնտեսություններում ոչ
տնտեսական գործոնների դերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ներածություն: Թեմա 2` Տնտեսվարող սուբյեկտի ռացիոնալության կանխավարկածը և մարդու էության ինստիտուցիոնալիստական
մեկնաբանությունը: Թեմա 3` Տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուցիոնալ
մեկնաբանությունները: Թեմա 4` Տրանսակցիոն ծախքերի և արտաքին էֆեկտների տեսակները, առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Զարգացող և զարգացած
երկրների ինստիտուցիոնալ հիմքերը և առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:

– 163 –

2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B14. Աղքատության մակարդակի կրճատման հիմնահարցեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել աղքատության մակարդակի գնահատման մեթոդաբանությանը և Հայաստանում աղքատության
գնահատման եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ աղքատության մակարդակի հաշվարկման եղանակների` մասնավորապես, Հայաստանում աղքատության հաշվարկման ներկայումս կիրառվող մեթոդաբանության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պլանային տնտեսությունից շուկայականի անցման ձախողումները և ԽՍՀՄ փլուզումը: Թեմա 2` Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման
հետևանքները Հայաստանում: Թեմա 3` 1992-94թթ. ճգնաժամը. գործազրկությունը, աղքատացումը և արտագաղթը: Թեմա 4` Սպառողական զամբյուղը և
աղքատության հաշվարկումը: Թեմա 5` ՀՀ Կառավարության 2003թ. աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B17. Մարդկային զարգացման հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարդկային կապիտալի տեսության ձևավորման և զարգացման գործընթացներին, տեսական,
մեթոդական և գործնական վերլուծությունների առանձնահատկություններին,
ժամանակակից տնտեսության պայմաններում զարգացման ուղղություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա տնտեսական զարգացման գործընթացներում
մարդկային կապիտալի դերի մասին,
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2.

կկարողանա տարբերակել մարդկային կապիտալի շուկաները և դրանց
գործունեության արդյունքները,
3. կտիրապետի մարդկային կապիտալում կատարվող ներդրումների և
դրանց արդյունավետության գնահատման մեթոդաբանությանը:
Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Մարդկային զարգացման հայեցակարգը: Թեմա 2` Մարդկային
զարգացման տնտեսական, սոցիալական և ժողովրդագրական բաղադրիչները:
Թեմա 3` Մարդկային զարգացման բնօգտագործման և բնապահպանման բաղադրիչը: Թեմա 4` Մարդկային զարգացման գիտակրթական և մշակութային բաղադրիչները: Թեմա 5` Մարդկային զարգացման իրավական և քաղաքական բաղադրիչները: Թեմա 6` Պետությունը, հանրային հատվածը և մարդկային զարգացումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B15. Անշարժ գույքի գնահատում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գնահատման տարբեր մեթոդներին և ժամանակակից համակարգային ծրագրերի միջոցով նրանց
հնարավորություն ընձեռել՝ կատարելու տարբեր գույքային միավորների և,
ընդհանուր առմամբ, բիզնեսի գնահատում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կատարել տարբեր նշանակության անշարժ գույքի
միավորների գնահատում,
2. կտիրապետի անշարժ գույքի ոլորտում ներդրումային վերլուծության
հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գնահատման հիմնական հասկացությունները: Գնահատման
ստանդարտներ: Թեմա 2` Գնահատման եկամտային մեթոդը: Թեմա 3` Գնահատման ծախսային մեթոդը: Թեմա 4` Գնահատման համեմատական (շուկայական) մեթոդը: Թեմա 5` Տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքների համադրումը և գույքի արժեքի որոշումը: Թեմա 6` Գնահատման հաշվետվություն:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B08. Էկոնոմետրիկական մեթոդների կիրառությունները տնտեսագիտական
վերլուծություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել ուսանողների` տնտեսագիտական վերլուծություններում էկոնոմետրիկ մոդելավորման գործիքների կիրառման մասին
գիտելիքները և հետազոտական-վերլուծական ու համակարգչային հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի
տնտեսագիտական
վերլուծություններում
առավել
կիրառվող էկոնոմետրիկ հատուկ մեթոդներին ու մոդելներին,
2. կկարողանա կատարել տնտեսագիտական պրակտիկ հետազոտական
վերլուծություններ,
3. կիմանա էկոնոմետրիկ վերլուծությունների նպատակով կիրառվող տարբեր համակարգչային փաթեթների հնարավորությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆիկտիվ/կեղծ փոփոխականների օգտագործումը էկոնոմետրիկ մոդելներում` որպես բացատրող փոփոխականներ: Թեմա 2` Ֆիկտիվ/կեղծ փոփոխականների օգտագործումը էկոնոմետրիկ մոդելներում` որպես կախված փոփոխականներ: Թեմա 3` Ոչ-գծային` լոգարիթմական ու կիսալոգարիթմական էկոնոմետրիկ մոդելներ: Թեմա 4` Միաժամանակյա էկոնոմետրիկ հավասարումների համակարգեր: Թեմա 5` Միաչափ ժամանակային շարքերի մոդելավորումը
և կանխատեսումը` դրանց տարրալուծման միջոցով: Թեմա 6` Դինամիկ շարքերի մոդելավորումը` բաշխված լագերով և ավտոռեգրեսիայի բաշխված լագերով էկոնոմետրիկ մոդելներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1002/B09. Սոցիալ-տնտեսական գործընթացների կանխատեսման մեթոդներ և
մոդելներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել սոցիալ-տնտեսական
գործընթացների կանխատեսման ժամանակակից մեթոդներին և մոդելներին,
գործնականում դրանց կիրառման փորձին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա նախորդ դասընթացներում ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել կանխատեսման ոլորտում,
2. կիմանա կանխատեսման ոլորտում կիրառվող մեթոդները,
3. կունենա փորձագիտական հետազոտություն կատարելու հմտություն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան: Թեմա 2` Ժամանակային շարքերի վերլուծություն: Թեմա 3` Ռեգրեսիան կանխատեսումներում: Թեմա 4` Որակական
ընտրանքի մոդելներ, հարցումների մշակման գործիքներ: Թեմա 5` Միաժամանակյա հավասարումների համակարգի հիման վրա կանխատեսումներ: Թեմա 6`
Փորձագիտական կանխատեսման մեթոդներ: Թեմա 7` Անալիտիկ կանխատեսման մեթոդներ: Թեմա 8` Կանխատեսման արդյունքների ճշտության ստուգման
մեթոդներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1003/B03. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է բակալավրիատի ուսանողներին ներկայացնել արտաքին տնտեսական հարաբերությունների հիմնահարցերը, տալ
միջազգային և ազգային տնտեսական անվտանգությունների համապարփակ
նկարագիրը, ինչպես նաև ներկայացնել տարբեր երկրների փորձը միջազգային
տնտեսական անվտանգությունում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համատեքստում անվտանգության հիմնահարցեր` հասկացության, էության, առանձնահատկությունների, անվտանգության
ընդգրկման ոլորտների, ինչպես նաև ՀՀ-ում և արտասահմանյան
երկրներում ազգային տնտեսական անվտանգության վերաբերյալ:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների էությունը և ձևավորման նախադրյալները: Թեմա 2` Տնտեսական ինտեգրում և գլոբալացում:
Թեմա 3` Արտաքին առևտրային քաղաքականությունների հիմնական ձևերը:
Թեմա 4` Միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների տեղն ու դերը միջազգային տնտեսական հարաբերություններում: Թեմա 5` Կապիտալի և աշխատուժի միջազգային շարժը և դրանց վրա ազդող գործոնները: Թեմա 6` Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման յուրահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1003/B05. Կապիտալի միջազգային միգրացիա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է տալ պատկերացում կապիտալի միջազգային միգրացիայի հիմնական օրինաչափությունների և ձևերի մասին, ինչպես նաև ցույց տալ կապիտալի միջազգային միգրացիայի դրսևորումները և առանձնահատկությունները համաշխարհային տնտեսությունում և տարածաշրջանում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի ավարտից հետո ուսանողը.
1.

տեղյակ կլինի կապիտալի միջազգային միգրացիայի վրա ազդող հիմնական
գործոնների մասին

2.

պատկերացում կունենա կապիտալի միջազգային միգրացիայի ազդեցության վերաբերյալ` կապիտալ արտահանող և կապիտալ ներկրող երկրների
տեսանկյունից:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կապիտալի միջազգային միգրացիայի հասկացությունը: Թեմա 2`
Կապիտալի միջազգային շուկան և նրա կառուցվածքը: Թեմա 3` Կապիտալի
ազատ շարժը: Թեմա 4` Կապիտալի միջազգային միգրացիայի դրսևորումները:
Թեմա 5` Կապիտալի միջազգային միգրացիան տարածքային կտրվածքով: Թեմա

– 168 –

6` Կապիտալի միջազգային միգրացիայի տեսամեթոդական հիմքերը: Թեմա 7`
Կապիտալի միջազգային միգրացիայի հետագա միտումները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B07. Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բանկային նոր տեխնոլոգիաները,
իրականացնել բանկային նորագույն ծառայությունների համեմատական վերլուծություն և բացահայտել նորագույն տեխնոլոգիաների կապը ավանդական բանկային ծառայությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. տեղեկացված կլինի բանկային նոր տեխնոլոգիաների մասին,
2. ծանոթ կլինի ժամանակակից վճարահաշվարկային համակարգերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժամանակակից տեխնոլոգիաների էությունը և կապը բանկային
տեխնոլոգիաների հետ: Թեմա 2` Պլաստիկ քարտերը որպես ժամանակակից
բանկային տեխնոլոգիա: Թեմա 3` Վճարահաշվարկային համակարգերը և ժամանակակից տեխնոլոգիաները: Թեմա 4` INTERNET Banking, Home Banking, SIM
Banking, SMS Banking and Phone Banking ժամանակակից բանկային ծառայությունները և դրանց առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Արժութային դիլինգը
և վարկային ռեգիստրը որպես ժամանակակից բանկային տեխնոլոգիաներ:
Թեմա 6` Միջազգային առևտրի առևտրի սպասարկման գործիքները և ժամանակակից բանկային տեխնոլոգիաները: Թեմա 7` Լիզինգը որպես ժամանակակից
ծառայություն: Թեմա 8` Ֆակտորինգը և արժեթղթավորումը որպես նորագույն
ծառայություններ առևտրային բանկերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1004/B13. ՀՀ հարկային համակարգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել Հայաստանի Հանրապետության
հարկային համակարգի առանձնահատկություններին և դրա օրենսդրական
ապահովմանն առնչվող հարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա ժամանակակից տնտեսության պայմաններում հարկային համակարգի կողմից լուծման ենթակա խնդիրները,
2.
կտիրապետի հարկային համակարգի էությանը և գործառույթներին,
3.
տեղեկացված կլինի ՀՀ հարկային համակարգի կառուցվածքին, գործող
հարկատեսակներին և դրանց հաշվարկման ու գանձման մեխանիզմներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարկերի տնտեսական բովանդակությունը: Թեմա 2` ՀՀ հարկային
համակարգը: Թեմա 3` ՀՀ պետական հարկերը: Թեմա 4` ՀՀ տեղական հարկերը:
Թեմա 5` Հարկերին փոխարինող հարկեր: Թեմա 6` Հարկային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները ՀՀ-ում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 4 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B19. Ինովացիոն մենեջմենթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտելիքահենք տնտեսության, դրա կառուցվածքի
դիտարկումը մակրո- և միկրո- (ձեռնարկության) մակարդակներում, դրանցում
ինովացիոն հիմնասյան առանձնացումը և վերլուծումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը`
1. ծանոթ կլինի ինովացիոն նախագծերի կառավարման արդյունավետության խնդիրներին,
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2.

կկարողանա ընտրել ձեռնարկության ստորաբաժանումների կազմակերպական առավել ռացիոնալ ձևերը,

3.

կկարողանա կիրառել ինովացիոն նախագծերի իրականացման խթանման արդյունավետ մոդելներ և մեթոդներ,

Բովանդակությունը.

Թեմա 1` Գիտելիքի տնտեսության անցումը, գիտելիքի տնտեսության հիմնասյուները, ինովացիոն հիմնասյան առանձնացումը: Թեմա 2` Ինովացիոն նախագծերի կառավարման արդյունավետության խնդիրներ: Թեմա 3` Ինովացիոն
մենեջմենթի փուլերի վերլուծություն: Թեմա 3` ՀՀ տնտեսությունում ինովացիոն
հիմնախնդիրների շրջանակում թիմային հետազոտական աշխատանքների իրականացում և ներկայացում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B25. Ռազմավարական կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դինամիկ շրջապատի պայմաններում կազմակերպության ռազմավարական կառավարման կոնցեպցիայի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հստակ ձևավորված տեսակետ կազմակերպության կառավարման որպես շրջապատի դինամիկ փոփոխման պայմաններում կազմակերպության ճկուն վարք ապահովող գործունեության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռազմավարական կառավարման էությունը, բովանդակությունը և
անհրաժեշտությունը: Թեմա 2` Ռազմավարական կառավարման փուլերը և տեսակները: Թեմա 3` Կազմակերպության արտաքին և ներքին միջավայրի ռազմավարական վերլուծություն: Թեմա 4` Կազմակերպությունների ռազմավարությունները, դրանց էությունը և դասակարգումը: Թեմա 5` Ռազմավարական այլընտրանքների ձևավորման վերաբերյալ մոտեցումներ: Ռազմավարության ընտրություն: Թեմա 6` Բիզնես-պլանը որպես ռազմավարական կառավարման
տարր: Թեմա 7` Ռազմավարության իրագործումը և վերլուծությունը:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1003/B04. Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին ծանոթացնել միջազգային բիզնեսի հիմնական սկզբունքներին ու մեթոդներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա բացահայտել այն առանձնահատկությունները, որոնց հետ
բախվում են ընկերությունները օտար երկրներում գործունեություն ծավալելիս,
2. կկարողանա վերլուծել գործունեության հաջող ծավալման համար անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, ինչպես նաև գործունեության ծավալման
հետ առնչվող ռիսկերի նվազեցման եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային բիզնեսը և դրա դրսևորումները: Թեմա 2` Միջազգային բիզնեսը համաշխարհային տնտեսությունում: Թեմա 3` Միջազգային բիզնեսի միջավայրը: Թեմա 4` Միջազգային բիզնեսի ձևավորման հիմքերը: Թեմա 5`
Միջազգային բիզնեսի արժութաֆինանսական հատվածը: Թեմա 6` Վերազգային
կորպորացիաները և միջազգային բիզնեսը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1003/B06. Արտաքին առևտրատնտեսական կապեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել
նախնական պատկերացումներ արտաքին տնտեսական կապերի և երկրների
տնտեսական զարգացման վրա դրանց ազդեցության վերաբերյալ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ արտաքին առևտրատնտեսական
կապերի հիմնական բնութագրիչների, արտաքին տնտեսական կապերի
ժամանակակից տեսությունների, պետական կարգավորման առանձնահատկությունների և համաշխարհային տնտեսության զարգացման միտումների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտաքին առևտրատնտեսական կապերի ժամանակակից միտումները: Թեմա 2` Ներքին և արտաքին տնտեսական քաղաքականության ձևերը: Թեմա 3` Ազատ առևտուր և պետական հովանավորչություն: Թեմա 4` Արտաքին տնտեսական կապերի պետական կարգավորումը: Թեմա 5` Արտաքին
առևտրի կազմակերպումը: Թեմա 6` Միջազգային առևտրի սպասարկումը և
համաշխարհային տնտեսությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B08. Պետական ֆինանսական համակարգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել Հայաստանի Հանրապետության պետական ֆինանսական համակարգի առանձնահատկություններին և դրա օրենսդրական ապահովմանն առնչվող հարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա ժամանակակից տնտեսության պայմաններում պետության
հիմնական տնտեսական ֆունկցիաները,
2.
կտիրապետի պետական բյուջեի էությանը և գործառույթներին,
3.
ծանոթ կլինի ՀՀ բյուջեի կառուցվածքին, բյուջետային համակարգի
եկամուտներին և ծախսերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պետական ֆինանսական համակարգի էությունը: Թեմա 2` Բյուջետային համակարգը: Թեմա 3` ՀՀ բանկային համակարգը: Թեմա 4` Միասնական ֆինանսական համակարգ: Թեմա 5` Ֆինանսական համակարգ և մասնակիցներ: Թեմա 6` Պետական պարտատոմսեր:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B10. Կառավարչական հաշվառման հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է համակարգչային մոդելների օգնությամբ ներկայացնել ձեռնարկությունների ծախսերի կառավարման և բյուջետավորման ժամանակակից փորձը, ծանոթացնել ձեռնարկության արդյունավետ կառավարման
հաշվառման ժամանակակից համակարգի ձևավորման հիմնական սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ ձեռնարկությունում հիմնավորված որոշումների կայացման համար կառավարչին անհրաժեշտ տեղեկատվական համակարգի կառուցման և դրա կիրառման առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարչական հաշվառման դերը, նշանակությունը, առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Ծախսերի դասակարգումը և վարքագիծը: Թեմա 3`
Ծախսերի գնահատումը: Թեմա 4` Նյութական ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 5`
Աշխատանքային ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 6` Ծախսերի հաշվառման
պատվերային մեթոդը: Թեմա 7` Ծախսերի հաշվառման փուլային մեթոդը: Թեմա
8` Արտադրական վերադիր ծախսերի հաշվառումը: Թեմա 9` Ծախսերի հաշվառման սահմանային մեթոդ: Թեմա 10` Ծախսածածկման վերլուծությունը:
Թեմա 11` Ծախսերի հաշվառման նորմատիվային մեթոդ: Թեմա 12` Բյուջետային պլանավորում և վերահսկողություն: Թեմա 13` Գնագոյացում և որոշումների
կայացում: Թեմա 14` Ինքնարժեքի հաշվառման ABC մեթոդ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 4 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1005/B21. Նախագծերի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ նախագծերի կառավարման
ոլորտի վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա նախագծերի կառավարման վերաբերյալ ստացած գիտելիքները կիրառել գործունեության ցանկացած ոլորտում (քաղաքականություն, պետական կառավարում, գործարարություն, մշակույթ, անձնական կյանք):
2. կիմանա գործառնական և նախագծային կառավարման տարբերությունները,
3. կունենա առանձնահատուկ խնդիրների լուծմամբ զբաղվող կոլեկտիվ
ղեկավարելու հմտություններ և կարողություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նախագծերի կառավարման հիմնական հասկացությունները և
սահմանումը: Թեմա 2` Նախագծերի կառավարման գործընթացները Թեմա 3`
Նախագծի կառավարման գործընթացները: Նախագծի ինտեգրացիայի կառավարումը: Թեմա 4` Նախագծերի կառավարման գործընթացները: Նախագծի բովանդակության կառավարումը: Թեմա 5` Նախագծերի կառավարման գործընթացները: Նախագծի ժամկետի կառավարումը: Թեմա 6` Նախագծերի կառավարման
գործընթացները: Նախագծի արժեքի կառավարումը: Թեմա 7` Նախագծի կառավարման գործընթացները: Որակի կառավարում: Թեմա 8` Նախագծի կառավարման գործընթացները: Նախագծի աշխատանքային ռեսուրսների (անձնակազմի) կառավարման գործընթաց: Թեմա 9` Նախագծի կառավարման գործընթացները: Կոմունիկացիաների կառավարում: Թեմա 10` Նախագծի կառավարման գործընթացները: Նախագծի ռիսկերի կառավարում: Թեմա 11` Նախագծերի
կառավարման գործընթացները: Նախագծի մատակարարման կառավարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1005/B20. Գիտելիքի էկոնոմիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գիտելիքի էկոնոմիկայի հիմնական հասկացություններին և առանձնահատկություններին, ինտելեկտուալ սեփականության և ինովացիոն բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրներին, պետական կարգավորման օբյեկտների և մեթոդների փոփոխությանը գիտելիքի էկոնոմիկայի պայմաններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գիտելիքի տնտեսության հիմնական հասկացություններն ու
առանձնահատկությունները, դրա կայացման և զարգացման նախադրյալներն ու պայմանները,
2. կկարողանա հստակ ձևակերպել և հիմնավորել իր դիրքորոշումը գիտելիքի էկոնոմիկայի հիմնախնդիրների և կիրառական ասպեկտների վերաբերյալ,
3. կկարողանա կիրառել գիտելիքի էկոնոմիկայի ոլորտում իր գիտելիքներն
ու հմտությունները, կատարել վերլուծություններ:
Բովանդակությունը
Թեմա 1` Գիտելիքի էկոնոմիկայի հիմնական պարամետրերը: Թեմա 2`
Ինֆորմացիայի շուկաներ: Թեմա 3` Ինտելեկտուալ սեփականություն և ինտելեկտուալ ակտիվներ: Թեմա 4` Գիտելիքի տնտեսության պետական կարգավորումը: Թեմա 5` Սոցիալական կապիտալ և մարդկային կապիտալ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2. «Կառավարում» մասնագիտություն
1001/B12. Տնտեսական պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր պատմական ժամանակահատվածներում արտադրողական ուժերի և արտադրական հարաբերությունների, տնտեսության կարևորագույն ոլորտների, տարբեր երկրների
տնտեսությունների կազմակերպական ձևերի զարգացման գործընթացներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մարդկային քաղաքակրթությունների տնտեսական զարգացման օրինաչափությունները,
2. յուրացրած կլինի առաջատար երկրների տնտեսական քաղաքականության առանձնահատկությունները, տնտեսական առաջընթացի ապահովման կարևոր ուղղությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական պատմության դասընթացի ընդհանուր նկարագիրը:
Թեմա 2` Ստրկատիրություն: Թեմա 3` Ավատատիրություն (ֆեոդալիզմ): Թեմա
4` Միջնադարյան տնտեսությունների հիմնական բնութագիրը: Թեմա 5`
Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները և կապիտալիստական տնտեսակարգի ձևավորումը Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 6` Հյուսիս-Ամերիկյան
գաղութների տնտեսությունը 17-18-րդ դարերում: Անկախության պատերազմը և
քաղաքացիական պատերազմը ԱՄՆ-ում: Թեմա 7` Արդյունաբերական հեղաշրջումը և Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսական գերիշխանությունը: Թեմա 8`
Տեխնոլոգիական հեղափոխությունը և ԱՄՆ-ի տնտեսական գերիշխանությունը:
Թեմա 9` Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները 19-րդ դարի վերջին: Թեմա 10` Ռուսական կայսրության տնտեսության հիմնախնդիրները 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 11` Ճապոնիայի տնտեսության հիմնախնդիրները 19-րդ դարում: Թեմա 12` Տնտեսության
վիճակը աշխարհի առաջատար երկրներում առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո: Մեծ ճգնաժամը ԱՄՆ-ում և Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 13`
Տնտեսության վիճակը աշխարհի առաջատար երկրներում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո: Թեմա 14` Համաշխարհային սոցիալիստական
տնտեսական համակարգ, զարգացումը, հակասությունները և փլուզումը: Անցումային տնտեսությունների ձևավորումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B07. Անցումային տնտեսության տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել անցումային տնտեսության ընդհանուր օրինաչափություններին, ՀՀ-ում անցումային պրոցեսների
առանձնահատկություններին, դժվարություններին, սոցիալ-տնտեսական պրոբլեմների ու հիմնախնդիրների լուծման ուղիներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա անցումային տնտեսության տեսության օրինաչափությունները,
2. կկարողանա տնտեսագիտության տեսությունից ձեռք բերած գիտելիքները կիրառել անցումային իրավիճակների վերլուծություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անցումային տնտեսության ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2`
Վերափոխումների համակարգված բնույթը անցումային տնտեսությունում:
Թեմա 3` Սեփականության բովանդակությունը, ձևերը և իրավունքները անցումային տնտեսությունում: Թեմա 4` Հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
վերափոխումը անցումային տնտեսությունում: Թեմա 5` Մակրոտնտեսական
անկայունությունն անցումային տնտեսությունում: Թեմա 6` Պետական կարգավորումն անցումային տնտեսությունում: Թեմա 7` Ձեռնարկությունը որպես սուբյեկտ: Թեմա 8` Գնագոյացման շուկայական մեխանիզմը: Թեմա 9` Մրցակցությունը և մոնոպոլիան: Թեմա 10` Շուկայական ենթակառուցվածքների ինստիտուտների կայացումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B13. Օպտիմալ կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր բնագավառներում (մասնավորապես տնտեսությունում) ծագող այնպիսի խնդիրների մոդելավորման հետ, որոնց հետազոտման համար կիրառվում են օպտիմալ կառա-
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վարման տեսության հիմնական դրույթները` մասնավորապես Պանտրյագինի
մաքսիմումի սկզբունքը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող յուրացման դեպքում ուսանողը.
1. Կկարողանա լուծել սպեկտրալ սինթեզի պարզագույն խնդիրներ:
2. Կոնկրետ պրակտիկ խնդիրների համար կառուցել մաթ. մոդելներ և
դրանք հետազոտել մաքսիմումի սկզբունքի միջոցով:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նախագիտելիք: Թեմա 2` Օպտիմալ կառավարման խնդիրների
դրվածքը: Թեմա 3` Պոնտրյագինի մաքսիմումի սկզբունքը: Թեմա 4` Շարժական
ծայրակետերով օպտիմալ կառավարման խնդիրը: Թեմա 5` Մաքսիմումի
սկզբունքի կիրառությունները տնտեսագիտական բնույթի խնդիրներում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B18. Համակարգերի վերլուծություն և նախագծում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ինֆորմացիոն համակարգերի նախագծման և
մշակման ժամանակակից տեխնոլոգիաների ուսումնասիրությունը, որը ուսանողին կտա անհրաժեշտ գիտելիքներ ինֆորմացիոն համակարգերի բազմակողմանի վերլուծության, արդյունավետ նախագծման ու մշակման համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ինֆորմացիոն համակարգերի նախագծման և վերլուծության գիտելիքներին,
2. կկարողանա ծրագրային ապահովման լայն շուկայից ընտրել այն փաթեթները, որոնք անհրաժեշտ են ինֆորմացիոն համակարգերի արագ և
որակյալ մշակման համար,
3. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ համակարգերի վերլուծության և նախագծման ժամանակակից տեխնոլոգիաների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համակարգերի վերլուծության նպատակը և նրա իրականացման
համակարգային մոտեցումը: Թեմա 2` Համակարգերի նախագծման կենսապտույտը (հիմնական փուլերը): Թեմա 3` Օբյեկտային կողմնորոշվածության
սկզբունքները և նրա կիրառությունը ինֆորմացիոն համակարգերի նախագծման
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ընթացքում: Թեմա 4` Ինտերֆեյսների նախագծում և դրանց մշակման վիզուալ
միջոցներ: Թեմա 5` Տվյալների բազաների նախագծման ժամանակակից տեխնոլոգիաներ: Թեմա 6` Համակարգերի թեստավորման արդի միջոցներ և մեթոդներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B19. Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինստիտուցիոնալ
տնտեսագիտության էվոլյուցիոն առանձնահատկություններին, էությանը,
մեթոդաբանությանը, հիմնարար սկզբունքներին, ինչպես նաև օգնել նրանց
առավել համակողմանի ըմբռնել և յուրացնել տնտեսության ինստիտուցիոնալ
փոփոխության հնարավորությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության էությանը,
էվոլյուցիային, հիմնական մոտեցումներին,
2. ունակ
կլինի
տնտեսական
հիմնախնդիրները
մեկնաբանել
ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության տեսանկյունից,
3. կկարողանա դիտարկել տարբեր երկրների տնտեսություններում ոչ
տնտեսական գործոնների դերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ներածություն: Թեմա 2` Տնտեսվարող սուբյեկտի ռացիոնալության կանխավարկածը և մարդու էության ինստիտուցիոնալիստական
մեկնաբանությունը: Թեմա 3` Տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուցիոնալ
մեկնաբանությունները: Թեմա 4` Տրանսակցիոն ծախքերի և արտաքին էֆեկտների տեսակները, առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Զարգացող և զարգացած
երկրների ինստիտուցիոնալ հիմքերը և առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1001/B14. Աղքատության մակարդակի կրճատման հիմնահարցեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել աղքատության մակարդակի գնահատման մեթոդաբանությանը և Հայաստանում աղքատության
գնահատման եղանակներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ աղքատության մակարդակի հաշվարկման եղանակների` մասնավորապես, Հայաստանում աղքատության հաշվարկման ներկայումս կիրառվող մեթոդաբանության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պլանային տնտեսությունից շուկայականի անցման ձախողումները և ԽՍՀՄ փլուզումը: Թեմա 2` Կապիտալի նախասկզբնական կուտակման
հետևանքները Հայաստանում: Թեմա 3` 1992-94թթ. ճգնաժամը. գործազրկությունը, աղքատացումը և արտագաղթը: Թեմա 4` Սպառողական զամբյուղը և աղքատության հաշվարկումը: Թեմա 5` ՀՀ Կառավարության 2003թ. աղքատության
հաղթահարման ռազմավարական ծրագիրը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B08. Էկոնոմետրիկական մեթոդների կիրառությունները տնտեսագիտական
վերլուծություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել ուսանողների` տնտեսագիտական վերլուծություններում էկոնոմետրիկ մոդելավորման գործիքների կիրառման մասին
գիտելիքները և հետազոտական-վերլուծական ու համակարգչային հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի տնտեսագիտական վերլուծություններում առավել կիրառվող էկոնոմետրիկ հատուկ մեթոդներին ու մոդելներին,
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2.
3.

կկարողանա կատարել տնտեսագիտական պրակտիկ հետազոտական
վերլուծություններ,
կիմանա էկոնոմետրիկ վերլուծությունների նպատակով կիրառվող տարբեր համակարգչային փաթեթների հնարավորությունները:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆիկտիվ/կեղծ փոփոխականների օգտագործումը էկոնոմետրիկ մոդելներում` որպես բացատրող փոփոխականներ: Թեմա 2` Ֆիկտիվ/կեղծ փոփոխականների օգտագործումը էկոնոմետրիկ մոդելներում` որպես կախված փոփոխականներ: Թեմա 3` Ոչ-գծային` լոգարիթմական ու կիսալոգարիթմական էկոնոմետրիկ մոդելներ: Թեմա 4` Միաժամանակյա էկոնոմետրիկ հավասարումների համակարգեր: Թեմա 5` Միաչափ ժամանակային շարքերի մոդելավորումը
և կանխատեսումը` դրանց տարրալուծման միջոցով: Թեմա 6` Դինամիկ շարքերի մոդելավորումը` բաշխված լագերով և ավտոռեգրեսիայի բաշխված լագերով էկոնոմետրիկ մոդելներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B26. Պետական և մունիցիպալ կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պետական
կառավարման
և
տեղական
ինքնակառավարման
համակարգերի
գործունեությանը,
ձևավորել
տեսական
գիտելիքներ
և
գործնական
հմտություններ, որոնք կնպաստեն իրենց ապագա մասնագիտական իրացման
մեջ հանրային կառավարման վերաբերյալ գիտելիքների կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
համակարգերի գործունեությանը,
2. կկարողանա գնահատել ՀՀ պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման
մարմինների
փոխհարաբերությունների
արդյունավետությունը և առաջարկություններ ներկայացնել դրա հետագա
բարելավման ուղղությամբ,
3. կկարողանա արդյունավետ կերպով կիրառել հանրային կառավարման
վերաբերյալ գիտելիքները մասնագիտական գործունեության մեջ:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պետության էությունը և հատկանիշները: Թեմա 2` Պետության
գործառույթները և դասակարգումը: Թեմա 3` Պետական կառավարման
էությունը: Պետությունը որպես կառավարման սուբյեկտ: Թեմա 4` Պետական
իշխանության մարմինները: Օրենսդիր, գործադիր և դատական իշխանություն:
Թեմա 5` Դատախազություն: Թեմա 6` Տարածքային կառավարում: Թեմա 7`
Տեղական ինքնակառավարում: Թեմա 8` ՀՀ պետական կառավարման և
տեղական ինքնակառավարման մարմինների փոխհարաբերությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1003/B03. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է բակալավրիատի ուսանողներին
ներկայացնել արտաքին տնտեսական հարաբերությունների հիմնահարցերը,
տալ
միջազգային
և
ազգային
տնտեսական
անվտանգությունների
համապարփակ նկարագիրը, ինչպես նաև ներկայացնել տարբեր երկրների
փորձը միջազգային տնտեսական անվտանգությունում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համատեքստում անվտանգության հիմնահարցեր` հասկացության, էության, առանձնահատկությունների, անվտանգության
ընդգրկման ոլորտների, ինչպես նաև ՀՀ-ում և արտասահմանյան
երկրներում ազգային տնտեսական անվտանգության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների էությունը և ձևավորման նախադրյալները: Թեմա 2` Տնտեսական ինտեգրում և գլոբալացում:
Թեմա 3` Արտաքին առևտրային քաղաքականությունների հիմնական ձևերը:
Թեմա 4` Միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների տեղն ու դերը միջազգային տնտեսական հարաբերություններում: Թեմա 5` Կապիտալի և աշխատուժի միջազգային շարժը և դրանց վրա ազդող գործոնները: Թեմա 6` Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման յուրահատկությունները:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B07. Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բանկային նոր տեխնոլոգիաները,
իրականացնել բանկային նորագույն ծառայությունների համեմատական վերլուծություն և բացահայտել նորագույն տեխնոլոգիաների կապը ավանդական բանկային ծառայությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բանկային նոր տեխնոլոգիաների ընդհանուր բնութագիրը,
2. կտիրապետի բանկային նոր տեխնոլոգիաներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժամանակակից տեխնոլոգիաների էությունը և կապը բանկային
տեխնոլոգիաների հետ: Թեմա 2` Պլաստիկ քարտերը որպես ժամանակակից
բանկային տեխնոլոգիա: Թեմա 3` Վճարահաշվարկային համակարգերը և ժամանակակից տեխնոլոգիաները: Թեմա 4` INTERNET Banking, Home Banking, SIM
Banking, SMS Banking and Phone Banking ժամանակակից բանկային ծառայությունները և դրանց առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Արժութային դիլինգը
և վարկային ռեգիստրը որպես ժամանակակից բանկային տեխնոլոգիաներ:
Թեմա 6` Միջազգային առևտրի առևտրի սպասարկման գործիքները և ժամանակակից բանկային տեխնոլոգիաները: Թեմա 7` Լիզինգը որպես ժամանակակից
ծառայություն: Թեմա 8` Ֆակտորինգը և արժեթղթավորումը որպես նորագույն
ծառայություններ առևտրային բանկերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B19. Ինովացիոն մենեջմենթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է գիտելիքահենք տնտեսության, դրա կառուցվածքի
դիտարկումը մակրո- և միկրո- (ձեռնարկության) մակարդակներում, դրանցում
ինովացիոն հիմնասյան առանձնացումը և վերլուծումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը`
1. ծանոթ կլինի ինովացիոն նախագծերի կառավարման արդյունավետության խնդիրներին,
2.

կկարողանա ընտրել ձեռնարկության ստորաբաժանումների կազմակերպական առավել ռացիոնալ ձևերը,

3.

կկարողանա կիրառել ինովացիոն նախագծերի իրականացման խթանման արդյունավետ մոդելներ և մեթոդներ,

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գիտելիքի տնտեսության անցումը, գիտելիքի տնտեսության հիմնասյուները, ինովացիոն հիմնասյան առանձնացումը: Թեմա 2` Ինովացիոն նախագծերի կառավարման արդյունավետության խնդիրներ: Թեմա 3` Ինովացիոն
մենեջմենթի փուլերի վերլուծություն: Թեմա 3` ՀՀ տնտեսությունում ինովացիոն
հիմնախնդիրների շրջանակում թիմային հետազոտական աշխատանքների իրականացում և ներկայացում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B22. Կառավարման հոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանական գիտության միջոցով կառավարչական խնդիրների իրագործմանը, ձևավորել տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ, որոնք կնպաստեն իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կառավարման հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հասկացությունների ընդհանրությունները և տարբերությունները,
2. կունենա կառավարչական հիմնախնդիրներ լուծելու հոգեբանական
հմտություններ,
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3. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական
գործունեության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հոգեբանության առարկան, խնդիրներն ու նպատակները: Թեմա 2`
Ժամանակակից հոգեբանության բնագավառները և մեթոդները: Թեմա 3` Անձի
իմացական և հոգեկան գործընթացներ: Թեմա 4` Կառավարման սկզբունքների և
գործառույթների հոգեբանական վերլուծությունը: Թեմա 5` Կառավարման
արդյունավետության ապահովման հոգեբանական նախադրյալները: Արդյունավետ ղեկավարի հոգեգրամման և պրոֆեսոգրամման: Թեմա 6` Լիդերության տեսությունները, ոճերը լիդերի տիպերը, տեսակները: Թեմա 7` Կառավարման
ամերիկյան և ճապոնական մոդելների հոգեբանական վերլուծությունը: Թեմա 8`
Ղեկավարի խառնվածքի տիպերը: Թեմա 9` Հայ վաճառականության հոգեբանական հիմքերը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1003/B04. Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին
միջազգային բիզնեսի հիմնական սկզբունքներին ու մեթոդներին:

ծանոթացնել

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա բացահայտել այն առանձնահատկությունները, որոնց հետ
բախվում են ընկերությունները օտար երկրներում գործունեություն
ծավալելիս,
2. կկարողանա վերլուծել գործունեության հաջող ծավալման համար
անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, ինչպես նաև գործունեության ծավալման հետ առնչվող ռիսկերի նվազեցման եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային բիզնեսը և դրա դրսևորումները: Թեմա 2` Միջազգային բիզնեսը համաշխարհային տնտեսությունում: Թեմա 3` Միջազգային բիզնեսի միջավայրը: Թեմա 4` Միջազգային բիզնեսի ձևավորման հիմքերը: Թեմա 5`
Միջազգային բիզնեսի արժութաֆինանսական հատվածը: Թեմա 6` Վերազգային
կորպորացիաները և միջազգային բիզնեսը:
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Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B08. Պետական ֆինանսական համակարգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել Հայաստանի Հանրապետության պետական ֆինանսական համակարգի առանձնահատկություններին և դրա օրենսդրական ապահովմանն առնչվող հարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա ժամանակակից տնտեսության պայմաններում պետության
հիմնական տնտեսական ֆունկցիաները,
2.
կտիրապետի պետական բյուջեի էությանը և գործառույթներին,
3.
տեղեկացված կլինի ՀՀ բյուջեի կառուցվածքին, բյուջետային համակարգի եկամուտներին և ծախսերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պետական ֆինանսական համակարգի էությունը: Թեմա 2` Բյուջետային համակարգը: Թեմա 3` ՀՀ բանկային համակարգը: Թեմա 4` Միասնական ֆինանսական համակարգ: Թեմա 5` Ֆինանսական համակարգ և մասնակիցներ: Թեմա 6` Պետական պարտատոմսեր:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B21. Նախագծերի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ նախագծերի կառավարման
ոլորտի վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա նախագծերի կառավարման վերաբերյալ ստացած գիտելիքները կիրառել գործունեության ցանկացած ոլորտում (քաղաքականություն, պետական կառավարում, գործարարություն, մշակույթ, անձնական կյանք):
2. կիմանա գործառնական և նախագծային կառավարման տարբերությունները,
3. կունենա առանձնահատուկ խնդիրների լուծմամբ զբաղվող կոլեկտիվ
ղեկավարելու հմտություններ և կարողություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Նախագծերի կառավարման հիմնական հասկացությունները և
սահմանումը: Թեմա 2` Նախագծերի կառավարման գործընթացները Թեմա 3`
Նախագծի կառավարման գործընթացները: Նախագծի ինտեգրացիայի կառավարումը: Թեմա 4` Նախագծերի կառավարման գործընթացները: Նախագծի բովանդակության կառավարումը: Թեմա 5` Նախագծերի կառավարման գործընթացները: Նախագծի ժամկետի կառավարումը: Թեմա 6` Նախագծերի կառավարման գործընթացները: Նախագծի արժեքի կառավարումը: Թեմա 7` Նախագծի կառավարման գործընթացները: Որակի կառավարում: Թեմա 8` Նախագծի
կառավարման գործընթացները: Նախագծի աշխատանքային ռեսուրսների (անձնակազմի) կառավարման գործընթաց: Թեմա 9` Նախագծի կառավարման գործընթացները: Կոմունիկացիաների կառավարում: Թեմա 10` Նախագծի կառավարման գործընթացները: Նախագծի ռիսկերի կառավարում: Թեմա 11` Նախագծերի կառավարման գործընթացները: Նախագծի մատակարարման կառավարում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B23. Արտադրության լոգիստիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ամբողջական գիտելիքներ
ձևավորել լոգիստիկական-կողմնորոշիչ վերլուծության, լոգիստիկական համակարգերի ձևավորման, լոգիստիկական շղթաների ստեղծման, նյութական ու տեղեկատվական հոսքերի ինտեգրացված կառավարման, լոգիստիկական համակարգի բոլոր բաղադրիչների վերաբերյալ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա լոգիստիկական համակարգերի հիմնական հասկացությունները, ստեղծման առանձնահատկությունները, խնդիրները, գործառույթները, նպատակները, գործունեության մակարդակները, լոգիստիկական
համակարգի կազմի մեջ մտնող կազմակերպությունների փոխշահավետ
փոխադարձ կապերի ստեղծման օրենսդրա-իրավական հիմքերը,
2. կիմանա նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից հոսքերի
ձևավորման ու կառավարման մեթոդները և եղանակները,
3. տեղեկացված կլինի լոգիստիկական ցանցի մեջ մտնող կազմակերպությունների հետ օպտիմալ հարաբերությունների ստեղծման համար
ներկայացվող պահանջների, լոգիստիկական շղթայի կազմի մեջ մտնող
բոլոր կազմակերպությունների հարմոնիկ զարգացման ապահովման
մեթոդների և փոխհամաձայնեցված որոշումների ընդունման եղանակների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Լոգիստիկայի հասկացությունները, զարգացման գործոնները և
մակարդակները: Թեմա 2` Լոգիստիկայի հայեցակարգը: Թեմա 3` Մատակարարման լոգիստիկա: Թեմա 4` Արտադրության լոգիստիկա: Թեմա 5` Բաշխման
լոգիստիկա: Թեմա 6` Պաշարների կառավարումը լոգիստիկայում: Թեմա 7` Պահեստային տնտեսության լոգիստիկա: Թեմա 8` Տրանսպորտային լոգիստիկա:
Թեմա 9` Կառավարումը լոգիստիկական համակարգերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:

3. «Ֆինանսներ» մասնագիտություն
1005/B25. Ռազմավարական կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել դինամիկ շրջապատի պայմաններում կազմակերպության ռազմավարական կառավարման կոնցեպցիայի հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կունենա հստակ ձևավորված տեսակետ կազմակերպության կառավարման որպես շրջապատի դինամիկ փոփոխման պայմաններում կազմակերպության ճկուն վարք ապահովող գործունեության վերաբերյալ:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռազմավարական կառավարման էությունը, բովանդակությունը և
անհրաժեշտությունը: Թեմա 2` Ռազմավարական կառավարման փուլերը և տեսակները: Թեմա 3` Կազմակերպության արտաքին և ներքին միջավայրի ռազմավարական վերլուծություն: Թեմա 4` Կազմակերպությունների ռազմավարությունները, դրանց էությունը և դասակարգումը: Թեմա 5` Ռազմավարական այլընտրանքների ձևավորման վերաբերյալ մոտեցումներ: Ռազմավարության ընտրություն: Թեմա 6` Բիզնես-պլանը որպես ռազմավարական կառավարման
տարր: Թեմա 7` Ռազմավարության իրագործումը և վերլուծությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B24. Մաքսային հսկողություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ամփոփ ձևով ներկայացնել մաքսային հսկողության էությունը, Եվրասիական Տնտեսական Միությանը անդամակցելուց հետո ՀՀ-ում կիրառվող մաքսային ընթացակարգերի, մաքսային արժեքի
որոշման և մաքսային վճարների գանձման հիմնական առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. համապարփակ պատկերացում կկազմի մաքսային համակարգի
հիմնական
առանձնահատկությունների,
մաքսային
մարմինների
հիմնական խնդիրների և ԵՏՄ օրենսդրության շրջանակներում
իրականացվող մաքսային հսկողության վերաբերյալ,
2. կտիրապետի մաքսային հսկողության և մաքսային ձևակերպումների
իրականացման տեխնիկային,
1. կկարողանա օգտագործել մաքսային ոլորտի օրենսդրական և տեսական
գիտելիքները արտաքին տնտեսական գործունեություն իրականացնելիս:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ՀՀ անդամակցումը ԵՏՄ-ին և ԵՏՄ կառուցվածքը: Թեմա 2`
Մաքսային հսկողության էությունը: Թեմա 3` Մաքսային ընթացակարգերը և
դրանց տեսակները: Թեմա 4` Մաքսային արժեքի հասկացությունը և որոշման
մեթոդները: Թեմա 5` Մաքսային վճարներ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B19. Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինստիտուցիոնալ
տնտեսագիտության էվոլյուցիոն առանձնահատկություններին, էությանը,
մեթոդաբանությանը, հիմնարար սկզբունքներին, ինչպես նաև օգնել նրանց
առավել համակողմանի ըմբռնել և յուրացնել տնտեսության ինստիտուցիոնալ
փոփոխության հնարավորությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության էությանը,
էվոլյուցիային, հիմնական մոտեցումներին,
2. ունակ
կլինի
տնտեսական
հիմնախնդիրները
մեկնաբանել
ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության տեսանկյունից,
3. կկարողանա դիտարկել տարբեր երկրների տնտեսություններում ոչ
տնտեսական գործոնների դերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ներածություն: Թեմա 2` Տնտեսվարող սուբյեկտի ռացիոնալության կանխավարկածը և մարդու էության ինստիտուցիոնալիստական
մեկնաբանությունը: Թեմա 3` Տնտեսական բարեփոխումների ինստիտուցիոնալ
մեկնաբանությունները: Թեմա 4` Տրանսակցիոն ծախքերի և արտաքին էֆեկտների տեսակները, առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Զարգացող և զարգացած
երկրների ինստիտուցիոնալ հիմքերը և առանձնահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1001/B12. Տնտեսական պատմություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
5-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տարբեր պատմական ժամանակահատվածներում արտադրողական ուժերի և արտադրական հարաբերությունների, տնտեսության կարևորագույն ոլորտների, տարբեր երկրների
տնտեսությունների կազմակերպական ձևերի զարգացման գործընթացներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մարդկային քաղաքակրթությունների տնտեսական զարգացման օրինաչափությունները,
2. յուրացրած կլինի առաջատար երկրների տնտեսական քաղաքականության առանձնահատկությունները, տնտեսական առաջընթացի ապահովման կարևոր ուղղությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական պատմության դասընթացի ընդհանուր նկարագիրը:
Թեմա 2` Ստրկատիրություն: Թեմա 3` Ավատատիրություն (ֆեոդալիզմ): Թեմա
4` Միջնադարյան տնտեսությունների հիմնական բնութագիրը: Թեմա 5`
Աշխարհագրական մեծ հայտնագործությունները և կապիտալիստական տնտեսակարգի ձևավորումը Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 6` Հյուսիս-Ամերիկյան
գաղութների տնտեսությունը 17-18-րդ դարերում: Անկախության պատերազմը և
քաղաքացիական պատերազմը ԱՄՆ-ում: Թեմա 7` Արդյունաբերական հեղաշրջումը և Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսական գերիշխանությունը: Թեմա 8`
Տեխնոլոգիական հեղափոխությունը և ԱՄՆ-ի տնտեսական գերիշխանությունը:
Թեմա 9` Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները 19-րդ դարի վերջին: Թեմա 10` Ռուսական կայսրության տնտեսության հիմնախնդիրները 19-րդ դարում և 20-րդ դարի սկզբին: Թեմա 11` Ճապոնիայի տնտեսության հիմնախնդիրները 19-րդ դարում: Թեմա 12` Տնտեսության
վիճակը աշխարհի առաջատար երկրներում առաջին համաշխարհային պատերազմից հետո: Մեծ ճգնաժամը ԱՄՆ-ում և Արևմտյան Եվրոպայում: Թեմա 13`
Տնտեսության վիճակը աշխարհի առաջատար երկրներում երկրորդ համաշխարհային պատերազմից հետո: Թեմա 14` Համաշխարհային սոցիալիստական
տնտեսական համակարգ, զարգացումը, հակասությունները և փլուզումը: Անցումային տնտեսությունների ձևավորումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
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1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1005/B16. Կորպորատիվ կառավարում և էթիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ժամանակակից
կազմակերպությունների գործունեության արհեստավարժ ղեկավարման մեթոդները, միջոցները և հնարքները, որոնք նպաստում են ընկերության ներդրումային
գրավչությանը, ինչպես նաև շահույթի ավելացմանը՝ ռեսուրսների ռացիոնալ
օգտագործման միջոցով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա ժամանակակից կազմակերպություններում լուծում պահանջող գործնական խնդիրների՝ որակի կառավարման համակարգը ISO 9001:2015 ստանդարտի պահանջներին համապատասխանեցնելու, ֆինանսական և ներդրումային կառավարումը, ռիսկմենեջմենթը բազելյան կոմիտեի պահանջներին համապատասխանեցնելու, լիազորությունների բաշխման ժամանակ պահանջվող գործողությունների և այլնի վերաբերյալ,
2. ծանոթ կլինի ժամանակակից կազմակերությունների ղեկավարների,
բաժնետերերի և ենթակաների փոխհարաբերություններում վարքագծի
նորմերի պահանջներին,
3. կիմանա կորպորատիվ կառավարում իրականացնող ստորաբաժանումների գործառույթները, իրավունքները և պարտականությունները, ինչպես նաև այդ գործունեությամբ զբաղվող անձնակազմից պահանջվող
հմտությունները, գիտելիքները և կարողությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կորպորատիվ կառավարման գործընթացները և մեթոդները;
Թեմա 2` Կորպորատիվ կառավարման կազմակերպումը: Թեմա 3` Կորպորատիվ կառավարման ֆունկցիոնալ կառուցվածքը: Թեմա 4` Ընկերության ախտորոշում: Թեմա 5 Կորպորատիվ տեղեկատվական համակարգեր: Թեմա 6` Կորպորատիվ կառավարման/վարքագծի կոդեքսը: Թեմա 7 Ղեկավարների և ենթակաների աշխատանքային փոխհարաբերությունների ուսումնասիրությունը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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1004/B06.Վարկային գործառնություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել վարկավորման գործընթացը, վարկերի տեսակները, վարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը,
ինչպես նաև վարկային տոկոսի գնագոյացման մեխանիզմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա բանկերում և վարկային կազմակերպություններում իրականացվող վարկավորման գործընթացի, վարկի սպասարկման, հաճախորդի վարկունակության գնահատման, ինչպես նաև վարկային տոկոսների
որոշման հիմունքներին,
2. ծանոթ կլինի ՀՀ բանկային համակարգում տրամադրվող վարկերի
տեսակներին և վարկավորման պայմաններին, ինչպես նաև վարկավորման գործընթացը կարգավորող օրենքների և այլ իրավական ակտերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարկի դերն ու նշանակությունը տնտեսությունում: Թեմա 2`
Վարկային ռիսկը և դրա տեսակները: Թեմա 3` Վարկային հարաբերությունների
իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում: Թեմա 4` Վարկի ապահովվածության եղանակները: Թեմա 5` Բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատումը:
Թեմա 6` Վարկային պորտֆելի վերլուծությունը, գնահատումը և կառավարումը:
Թեմա 7` Բանկերի ներքին իրավական ակտերը: Վարկավորման գործընթացներ:
Թեմա 8` Իրավիճակային խնդիրների լուծում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 4 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 4 միավոր: Ստուգման ձևերն են.
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B07. Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել բանկային նոր տեխնոլոգիաները,
իրականացնել բանկային նորագույն ծառայությունների համեմատական վերլու-
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ծություն և բացահայտել նորագույն տեխնոլոգիաների կապը ավանդական բանկային ծառայությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. տեղեկացված կլինի բանկային նոր տեխնոլոգիաների մասին,
2. ծանոթ կլինի ժամանակակից վճարահաշվարկային համակարգերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժամանակակից տեխնոլոգիաների էությունը և կապը բանկային
տեխնոլոգիաների հետ: Թեմա 2` Պլաստիկ քարտերը որպես ժամանակակից
բանկային տեխնոլոգիա: Թեմա 3` Վճարահաշվարկային համակարգերը և ժամանակակից տեխնոլոգիաները: Թեմա 4` INTERNET Banking, Home Banking, SIM
Banking, SMS Banking and Phone Banking ժամանակակից բանկային ծառայությունները և դրանց առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Արժութային դիլինգը
և վարկային ռեգիստրը որպես ժամանակակից բանկային տեխնոլոգիաներ:
Թեմա 6` Միջազգային առևտրի առևտրի սպասարկման գործիքները և ժամանակակից բանկային տեխնոլոգիաները: Թեմա 7` Լիզինգը որպես ժամանակակից
ծառայություն: Թեմա 8` Ֆակտորինգը և արժեթղթավորումը որպես նորագույն
ծառայություններ առևտրային բանկերում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1002/B15. Անշարժ գույքի գնահատում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 1,5 ժամ դասախոսություն, 0,5 ժամ գործնական պարապմունք,
6-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գնահատման տարբեր մեթոդներին և ժամանակակից համակարգային ծրագրերի միջոցով նրանց
հնարավորություն ընձեռել՝ կատարելու տարբեր գույքային միավորների և,
ընդհանուր առմամբ, բիզնեսի գնահատում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կատարել տարբեր նշանակության անշարժ գույքի
միավորների գնահատում,
2. կտիրապետի անշարժ գույքի ոլորտում ներդրումային վերլուծության
հմտություններին:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Գնահատման հիմնական հասկացությունները: Գնահատման
ստանդարտներ: Թեմա 2` Գնահատման եկամտային մեթոդը: Թեմա 3` Գնահատման ծախսային մեթոդը: Թեմա 4` Գնահատման համեմատական (շուկայական) մեթոդը: Թեմա 5` Տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքների համադրումը և գույքի արժեքի որոշումը: Թեմա 6` Գնահատման հաշվետվություն:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1003/B03. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն,
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի հիմնական նպատակն է բակալավրիատի ուսանողներին
ներկայացնել արտաքին տնտեսական հարաբերությունների հիմնահարցերը,
տալ միջազգային և ազգային տնտեսական անվտանգությունների համապարփակ նկարագիրը, ինչպես նաև ներկայացնել տարբեր երկրների փորձը միջազգային տնտեսական անվտանգությունում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ միջազգային տնտեսական հարաբերությունների համատեքստում անվտանգության հիմնահարցեր` հասկացության, էության, առանձնահատկությունների, անվտանգության
ընդգրկման ոլորտների, ինչպես նաև ՀՀ-ում և արտասահմանյան
երկրներում ազգային տնտեսական անվտանգության վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների էությունը և ձևավորման նախադրյալները: Թեմա 2` Տնտեսական ինտեգրում և գլոբալացում:
Թեմա 3` Արտաքին առևտրային քաղաքականությունների հիմնական ձևերը:
Թեմա 4` Միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների տեղն ու դերը միջազգային տնտեսական հարաբերություններում: Թեմա 5` Կապիտալի և աշխատուժի միջազգային շարժը և դրանց վրա ազդող գործոնները: Թեմա 6` Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման յուրահատկությունները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B25. Ներդրումների կառավարման հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ձևավորել պատկերացում ներդրումային
գործունեության մասին, պարզաբանել բազային հասկացությունները, նախապատրաստել ուսանողին իրական և ֆինանսական ներդրումների ոլորտում
պրակտիկ գործունեությանը (ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուրների
ընտրության, ինչպես նաև առավել արդյունավետ ներդրումների իրականացման
բնագավառում և այլն):
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ներդրումների կառավարման բնագավառում տեսական գիտելիքներ,
2. կկարողանա գնահատել ներդրումների գրավչությունը, ռիսկը և համապատասխան որոշումներ կայացնել,
3. կկարողանա պլանավորել աշխատանքը կազմակերպություններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներդրումների տնտեսագիտական բովանդակությունը: Թեմա 2`
Ներդրումների դասակարգումը և տեսակները: Թեմա 3` Ներդրումային գործընթացը և ներդրումային շուկայի մեխանիզմը: Թեմա 4` Ներդրումային գործունեության ֆինանսավորում: Թեմա 5` Ներդրումային ծրագրավորում /պլանավորում/ ձեռարկությունում: Թեմա 6` Ներդրումային ռիսկերի վերլուծությունը և
գնահատումը: Թեմա 7` Ներդրումային միջավայրը ՀՀ-ում:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B30. Ֆինանսական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ֆինանսական իրավունքի առանցքային ինստիտուտների բովանդակությունը, ֆինանսական իրավունքի հիմնարար հասկացությունները, գործող ֆինանսական օրենսդրության
հիմնական դրույթները:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը`
1. պատկերացում կունենա պետության ֆինանսական գործունեության,
ֆինանսական իրավունքի՝ որպես իրանունքի ճյուղի մասին,
2.

կիմանա բյուջետային իրավունքի հիմունքները, պետական ծախսերի
իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,

3.

ձեռք կբերի գիտելիքներ շուկաների, արժութային կարգավորման և
վերահսկողության մասին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պետության ֆինանսական գործունեությունը: Թեմա 2` ՀՀ ֆինանսական իրավունքի առարկան և համակարգը: Թեմա 3` Ֆինանսական իրավունքի գիտությունը: Թեմա 4` Ֆինանսական նորմեր և հարաբերությունններ: Թեմա
5` Ֆինանսական վերահսկողության իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում: Թեմա
6` ՀՀ պետական բյուջեի և համայնքների բյուջեների կառուցվածքը: Թեմա 7`
Հարկային իրավունքի հիմունքներ: Թեմա 8` Շուկայի արժութային գործունեության իրավական կարգավորումը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B26. Ֆինանսական ռիսկերի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ դասախոսություն
7-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հիմնական ֆինանսական ռիսկերը, դրանց գնահատման, վերլուծության և կառավարման գործընթացները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ժամանակից առավել տարածված ռիսկերի տեսակներին,
2. կկարողանա գնահատել և չափել բացահայտված ռիսկերը,
3. կկարողանա ընտրել ռիսկերի կառավարման գործիքների համապատասխան գործիք, հիմնավորել ընտրված գործիքի արդյունավետությունը
և նպատակային կիրառությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական ռիսկերի էությունը, բովանդակությունը և ռիսկերի
կառավարման խնդիրները: Թեմա 2` Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման մե-
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թոդները և մոտեցումները: Թեմա 3` Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման գործընթացը: Թեմա 4` Ֆինանսական ռիսկերի գնահատման և վերլուծության մեթոդները: Թեմա 5` Ֆինանսական ռիսկերի կառավարման արդյունավետության
գնահատման մեթոդները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1003/B04. Միջազգային բիզնեսի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացը նպատակ է հետապնդում ուսանողներին
միջազգային բիզնեսի հիմնական սկզբունքներին ու մեթոդներին:

ծանոթացնել

Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա բացահայտել այն առանձնահատկությունները, որոնց հետ
բախվում են ընկերությունները օտար երկրներում գործունեություն
ծավալելիս,
2. կկարողանա վերլուծել գործունեության հաջող ծավալման համար
անհրաժեշտ բոլոր պայմանները, ինչպես նաև գործունեության ծավալման հետ առնչվող ռիսկերի նվազեցման եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային բիզնեսը և դրա դրսևորումները: Թեմա 2` Միջազգային բիզնեսը համաշխարհային տնտեսությունում: Թեմա 3` Միջազգային բիզնեսի միջավայրը: Թեմա 4` Միջազգային բիզնեսի ձևավորման հիմքերը: Թեմա 5`
Միջազգային բիզնեսի արժութաֆինանսական հատվածը: Թեմա 6` Վերազգային
կորպորացիաները և միջազգային բիզնեսը:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B27. Ներդրումային հիմնադրամներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտի, ներդրումային, կենսաթոշակային և այլ տիպի կուտակային հիմնադրամների գործունեությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
կիմանա ներդրումային, կենսաթոշակային և այլ կուտակային հիմնադրամների կազմակերպման և գործունեության առանձնահատկությունները, ակտիվների ներդրման հիմնական օբյեկտները և պորտֆելի
կառավարման հիմնական տեսությունները,
2.
ծանոթ կլինի տարբեր երկրներում գործող կենսաթոշակային համակարգերին,
3.
պատկերացում կունենա ոչ պետական կենսաթոշակային ապահովության և մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամների մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական միջնորդների դերը ֆինանսական շուկայում: Թեմա
2` Ներդրումային հիմնադրամների դերը ֆինանսական ռեսուրսների կուտակման և վերաբաշխման գործընթացում: Թեմա 3` Ներդրումային հիմնադրամների
տեսակները և դրանց գործունեության առանձնահատկությունները: Թեմա 4`
Ժամանակակից կենսաթոշակային համակարգեր: Թեմա 5` Մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամներ: Թեմա 6` Կենսաթոշակների կուտակային մասի կառավարումը: Թեմա 7՝ Ապահովագրական հիմնադրամներ: Պարտադիր և կամավոր ապահովագրություն: Թեմա 8՝ Կուտակված ֆինանսական միջոցների կառավարման մոդելները:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B28. Հաշվապահական ծրագրեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման առավել մեծ տարածում ստացած ավտոմատացված համակարգերը և դրանցով
կատարել տարբեր գործնական առաջադրանքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

2.

3.

կտիրապետի հաշվապահական հաշվառման առավել տարածված ավտոմատացված համակարգերին, ինչը հնարավորություն կտա խուսափել
բազմաթիվ սխալներից և խնայել աշխատաժամանակը,
կկարողանա հաշվապահական ծրագրի օգտագործումով բավականաչափ արագ կերպով ստանալ կազմակերպությունում վերլուծական աշխատանքի համար անհրաժեշտ տեղեկատվությունը,
կկարողանա անհրաժեշտության դեպքում հաշվապահական ծրագրի միջոցով ստացվող տեղեկատվությունն օգտագործել ֆինանսատնտեսական գործունեության զարգացման ու օպտիմալացման նպատակով:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաշվապահական ծրագրերի հնարավորությունները և ՀՀ–ում առավել տարածված հաշվապահական ծրագրերը: Թեմա 2` Առաջին մուտքը համակարգ. Համառոտ ծանոթություն ենթահամակարգերի հետ: Թեմա 3` «Հաշվապահություն» ենթահամակարգ: Թեմա 4` «Պահեստ» ենթահամակարգ: Թեմա 5`
«Բանկ» ենթահամակարգ: Թեմա 6` «Արագամաշ առարկաներ» ենթահամակարգ:
Թեմա 7` «Հիմնական միջոցներ» ենթահամակարգ: Թեմա 8` «Աշխատավարձ»
ենթահամակարգ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
1004/B29. Աուդիտի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ դասախոսություն,
8-րդ կիսամյակ, առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել աուդիտի հիմունքները, պարզաբանել աուդիտորական գործունեության էությունը, ֆինանսական հաշվետվության
աուդիտի սկզբունքներն ու կազմակերպման ձևերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա աուդիտի կիրառման նշանակությունը,
2. կտիրապետի աուդիտի պլանավորման գործընթացին,
3. կկարողանա օգտագործել աուդիտորական գործընթաները ֆինանսական հաշվետվությունների աուդիտի ժամանակ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Աուդիտի իրականացման մեթոդաբանությունը: Թեմա 2՝ Աուդիտի
գործընթացի փուլերը: Թեմա 3` Աուդիտի պլանավորումը: Թեմա 4` Աուդիտորական ապացույցների ձեռք բերման հիմնական եղանակները: Թեմա 5` Աուդի-
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տի փաստաթղթավորումը: Թեմա 6` Աուդիտորական եզրակացություն: Թեմա 7՝
Սեփական կապիտալի աուդիտ: Թեմա 8` Ոչ ընթացիկ ակտիվների աուդիտ:
Թեմա 9` Ընթացիկ ակտիվների աուդիտ: Թեմա 10` Պարտավորությունների
աուդիտ:
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները
Նախատեսված 2 ընթացիկ ստուգումներից յուրաքանչյուրը գնահատվում է
առավելագույնը 9 միավոր: Յուրաքանչյուր ստուգում ներառում է առավելագույնը 3 հարց: Ստուգման ձևերն են.
1-ին ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ստուգում. Ստուգողական աշխատանք: Միավորների քայլը 0.5 է:
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6.

Կրթական այլ մոդուլներ
1. «Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն

Պրակտիկա (արտադրական) (4 կրեդիտ)
6-րդ կիսամյակ, ստուգարք (4 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Արտադրական պրակտիկայի նպատակն է կոնկրետ հիմնարկության օրինակով ամրապնդել և խորացնել հիմնարար տնտեսագիտական առարկաների
գծով գործնական հմտությունները:
Պրակտիկայի արդյունքները.
Պրակտիկայի հաջող ավարտին ուսանողը.
1.
ծանոթ կլինի ուսումնասիրված հիմնարկության կանոնադրական
խնդիրներին, տեխնիկակազմակերպչական կառուցվածքին և տնտեսական-արտադրական գործունեությանը,
2.
կիմանա հիմնարկության կողմից արտադրվող արտադրանքի և մատուցվող ծառայությունների բնույթի, տեսականու և ծավալների մասին,
3.
ծանոթ կլինի հիմնարկության արտաքին կապերին և տեղեկատվական
հոսքերին, հիմնարկությունում տնտեսական գործունեության վերլուծության գծով կազմակերպվող աշխատանքներին, ինֆորմացիայի աղբյուրներին և հիմնական փաստաթղթերին,
4.
կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ հիմնակարկության փաստաթղթավորման, փաստաթղթաշրջանառության և հաշվետվական համակարգերի վերաբերյալ:
Ավարտական աշխատանք17 (8 կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, քննություն
Ամփոփիչ քննություն (8 կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, քննություն
Մեկ ամփոփիչ քննություն հանձնող ուսանողների համար՝
Հանձնում են բակալավրիատի ավարտական կուրսի ավարտական աշխատանք
գրող բոլոր ուսանողներն՝ ըստ իրենց մասնագիտությունների կազմված հարցաշարերով:
 «Տնտեսագիտություն» մասնագիտության հարցաշարում ընդգրկվում են հարցեր «Տնտեսագիտական տեսություն 1», «Տնտեսագիտական տեսություն 2»,
«Համաշխարհային տնտեսություն», «Միկրոտնտեսագիտություն» «Միջազգային տնտեսագիտություն», «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», «Ձեռ17

Ուսումնառության առաջին 6 կիսամյակների արդյունքով 11 միավորից ցածր ՄՈԳ ունեցող
ուսանողները ավարտական աշխատանք գրելու փոխարեն հանձնում են երկրորդ ամփոփիչ
քննություն: 11 և ավելի ՄՈԳ ունեցող ուսանողները ևս, ցանկության դեպքում, կարող են հանձնել 2
ամփոփիչ քննություն:
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նարկության էկոնոմիկա», «Մակրոտնտեսագիտություն», «Հաշվապահական
հաշվառում», «Ֆինանսներ 1», «Ֆինանսներ 2», «Բանկային գործ», «Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա», «Մենեջմենթ», «Մարքեթինգ», «Տնտեսության պետական կարգավորում» և «Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում» առարկաներից:
«Կառավարում» մասնագիտության հարցաշարում ընդգրկվում են հարցեր
«Տնտեսագիտական տեսություն 1», «Տնտեսագիտական տեսություն 2», «Կառավարչական մտքի պատմություն», «Համաշխարհային տնտեսություն»,
«Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», «Միկրոտնտեսագիտություն», «Միջազգային տնտեսագիտություն», «Ռազմավարական կառավարում», «Կառավարչական հաշվառում», «Ձեռնարկության էկոնոմիկա», «Մակրոտնտեսագիտություն», «Հաշվապահական հաշվառում», «Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն», «Արտադրության մենեջմենթ», «Ֆինանսներ 1», «Ֆինանսներ
2», «Բանկային գործ», «Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա»,
«Մենեջմենթ», «Մարքեթինգ», «Տնտեսության պետական կարգավորում» և
«Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում» առարկաներից:
«Ֆինանսներ» մասնագիտության հարցաշարում ընդգրկվում են հարցեր
«Տնտեսագիտական տեսություն 1», «Տնտեսագիտական տեսություն 2», «Ֆինանսական ինստիտուտներ և շուկաներ», «Պետական ֆինանսներ», «Համաշխարհային տնտեսություն», «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», «Միկրոտնտեսագիտություն», «Միջազգային տնտեսագիտություն», «Կորպորատիվ ֆինանսների հիմունքներ», «Կառավարչական հաշվառում», «Ռիսկերի
կառավարում և ապահովագրություն», «Ձեռնարկության էկոնոմիկա»,
«Մակրոտնտեսագիտություն», «Հաշվապահական հաշվառում», «Ֆինանսների կառավարում», «Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա»,
«Մենեջմենթ», «Մարքեթինգի հիմունքներ», «ՀՀ հարկային համակարգ», «Ֆինանսական համակարգի կարգավորում», «Տնտեսության պետական կարգավորում» և «Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում» առարկաներից:

Երկու ամփոփիչ քննություն հանձնող ուսանողների համար՝
1-ին ամփոփիչ քննություն՝ «Տնտեսագիտություն» (8 կրեդիտ)



Հանձնում են բակալավրիատի ավարտական կուրսի ավարտական աշխատանք չգրող բոլոր ուսանողները (բոլոր երեք մասնագիտությունների): Հարցաշարում ընդգրկվում են հարցեր «Տնտեսագիտական տեսություն 1»,
«Տնտեսագիտական տեսություն 2», «Միկրոտնտեսագիտություն» և «Մակրոտնտեսագիտություն» առարկաներից:
2-րդ ամփոփիչ քննություն՝«Մասնագիտական այլ առարկաներից» (8
կրեդիտ)
Հանձնում են բակալավրիատի ավարտական կուրսի ավարտական աշխատանք չգրող բոլոր ուսանողներն՝ ըստ իրենց մասնագիտությունների
կազմված հարցաշարերով:
«Տնտեսագիտություն» մասնագիտության հարցաշարում ընդգրկվում են հարցեր «Տնտեսական պատմություն», «Ազգային տնտեսություն», «Տնտեսագիտա-
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կան սոցիոլոգիա», «Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ», «Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում», «Էկոնոմետրիկա 1»,
«Էկոնոմետրիկա 2», «Համաշխարհային տնտեսություն», «Միջազգային
տնտեսագիտություն», «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», «Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա», «Ագրարային սեկտորի էկոնոմիկա», «Ձեռնարկության էկոնոմիկա», «Հաշվապահական հաշվառում», «Ֆինանսներ 1»,
«Ֆինանսներ 2», «Բանկային գործ», «Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի
էկոնոմիկա», «Մենեջմենթ», «Մարքեթինգ», «Տնտեսության պետական կարգավորում» և «Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում» առարկաներից:
«Կառավարում» մասնագիտության հարցաշարում ընդգրկվում են հարցեր
«Կառավարչական մտքի պատմություն», «Ազգային տնտեսություն», «Տնտեսագիտական սոցիոլոգիա», «Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ», «Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում», «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», «Համաշխարհային տնտեսություն», «Միջազգային տնտեսագիտություն», «Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա»,
«Ռազմավարական կառավարում», «Կառավարչական հաշվառում», «Էկոնոմետրիկա», «Ձեռնարկության էկոնոմիկա», «Հաշվապահական հաշվառում»,
«Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն», «Ֆինանսներ 1», «Ֆինանսներ 2», «Արտադրության մենեջմենթ», «Բանկային գործ», «Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա», «Մենեջմենթ», «Մարքեթինգ», «Տնտեսության պետական կարգավորում» և «Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում» առարկաներից:
«Ֆինանսներ» մասնագիտության հարցաշարում ընդգրկվում են հարցեր
«Ֆինանսական ինստիտուտներ և շուկաներ», «Գործույթների հետազոտման
մաթեմատիկական մեթոդներ», «Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում», «Պետական ֆինանսներ», «Համաշխարհային տնտեսություն», «Տնտեսագիտական մտքի պատմություն», «Միջազգային տնտեսագիտություն»,
«Կորպորատիվ ֆինանսների հիմունքներ», «Էկոնոմետրիկա», «Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն», «Կառավարչական հաշվառում», «Ձեռնարկության էկոնոմիկա», «Հաշվապահական հաշվառում», «Բանկային
գործ», «Ֆինանսների կառավարում», «Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա», «Մենեջմենթ», «Մարքեթինգի հիմունքներ», «ՀՀ հարկային
համակարգ», «Ֆինանսական համակարգի կարգավորում», «Տնտեսության
պետական կարգավորում» և «Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում»
առարկաներից:
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ

Մաս I.
ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐԸ
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Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետը մագիստրոսի կրթական
մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում հետևյալ ծրագրերով.
«Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
1. «Տնտեսագիտություն և գործարարություն»
2. «Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք»
3. «Մոդելավորումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում»
4. «Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր»
5. «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ»
«Ֆինանսներ» մասնագիտություն
1. «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ»
«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտություն
1. «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»
«Կառավարում» մասնագիտություն
1. «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)»
2. «Ինովացիոն կառավարում»

1. Ուսումնական ծրագրի կառուցվածքը
Մագիստրոսի պատրաստման ծրագիրը բաղկացած է 2 հիմնական կառուցամասից` ուսումնական և հետազոտական, որոնցից յուրաքանչյուրով նախատեսված աշխատանքներն իրականացվում են նախանշված ուսումնական կիսամյակներում՝ ուսումնական և հետազոտական կառուցամասերի կրեդիտներով
արտահայտված ծավալների հետևյալ համամասնությամբ.
Կրթամաս

Կրեդիտներ

Դասընթաց-մոդուլների
քանակը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Լրացական դասընթացներ
0
Ընդհանուր կրթամաս
6
Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս
48
Կամընտրական դասընթացներ
18
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական ղեկավարի սեմինար
12
Գիտահետազոտական աշխատանք
18
Գիտահետազոտական պրակտիկա
3
Գիտամանկավարժ. պրակտիկա
3
Մագիստրոսական թեզի
12
պաշտպանություն
ԸՆԴԱՄԵՆԸ
120
Կիսամյակ
Ուսումնական
կառուցամաս, կրեդիտ
Հետազոտական
կառուցամաս, կրեդիտ
Ընդամենը, կրեդիտ

1
2
8-16
6
4
3
1
1
1
32

I

II

III

IV

Ընդամենը

27

24

21

0

72

3

6

9

30

48

30

30

30

30

120
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Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողությունը,
որից 16-ը հատկացվում է տեսական ուսուցմանը և պրակտիկաներին, իսկ 4-ը՝
քննաշրջանին։ Ծրագրի առաջին երեք կիսամյակների սկզբում մեկ շաբաթ հատկացվում է մագիստրանտի անհատական ուսումնական ծրագրի ձևավորմանը։
Ուսանողի շաբաթական լրիվ ուսումնական բեռնվածությունը կազմում է 1,5
կրեդիտ (24 կրեդիտ / 16 շաբաթ = 1,5) կամ 45 ժամ, իսկ ուսումնական կրեդիտի
ժամային համարժեքը` 1 կրեդիտ = 30 ժամ։ Ուսանողը կիսամյակում պետք է
ունենա 30 կրեդիտ ուսումնական բեռնվածություն (10% թույլատրելի շեղումով),
իսկ մեկ ուսումնական տարում` 60 կրեդիտ։ Ուսումնական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը համապատասխանում է 120 կրեդիտի։

2. Ծրագրի բովանդակությունը
2.1. Ուսումնական կառուցամաս
Ծրագրի ուսումնական կառուցամասը բաղկացած է հետևյալ բաղադրիչներից՝ լրացական դասընթացներ, ընդհանուր կրթամաս, մասնագիտական պարտադիր կրթամաս և կամընտրական դասընթացներ։ Առաջին երկուսը ծառայում
են մագիստրոսի կրթական աստիճանի ընդհանուր հենքի ապահովմանը կամ
համալրմանը, երրորդ կրթամասը կազմում է մագիստրոսի ծրագրի բովանդակային էությունը, որն ապահովում է մասնագիտական գիտելիքների և կարողությունների անհրաժեշտ հենքը, իսկ չորրորդը` ծրագրի անհատականացված
ուսուցման մասն է։

Լրացական դասընթացներ
Լրացական դասընթացների բաղադրիչն ուղղված է նախորդ կրթական աստիճանի պահանջներն անհրաժեշտության դեպքում լրացնելուն (մասնագիտության փոփոխության դեպքում կամ օտար լեզուների իմացության ոլորտում)։
Նկատի ունենալով մագիստրոսների՝ մասնագիտական և հետազոտական աշխատուժի միջազգային շուկայում ազատ տեղաշարժն ու պահանջվածությունն
ապահովելու անհրաժեշտությունը, որպես պարտադիր լրացական դասընթաց`
ծրագրում ընդգրկված է անգլերենը։ Մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, գիտական ղեկավարի երաշխավորությամբ ուսանողի անհատական ուսումնական պլանում որպես լրացական դասընթաց կարող է ներառվել նաև օտար այլ լեզու։ Բաղադրիչը յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրում նախատեսում է մինչև 3 լրացական դասընթացի առկայություն։ Լրացական դասընթացները կրեդիտատար չեն:
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Ընդհանուր դասընթացների կրթամաս
Ընդհանուր կրթամասի աշխատածավալը 6 կրեդիտ է: Ընդհանուր դասընթացների առկայությունը ծրագրում նպատակաուղղված է ուսանողների մոտ
փոխանցելի գիտելիքների և կարողությունների, մասնավորապես, տեղեկատվական տեխնոլոգիական ունակությունների և մասնագիտական ոլորտի հիմնախնդիրների պատշաճ ընկալումը ապահովելուն։ Այն ներառում է երկու պարտադիր դասընթաց՝ «Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում» և «Մասնագիտության արդիական խնդիրները»։ Առանձին դեպքերում, մասնագիտական անհրաժեշտությունից ելնելով, մասնագիտական
պարտադիր կրթամասին հատկացված ժամաքանակի հաշվին հնարավոր է նաև
ընդհանուր այլ դասընթացների ընդգրկումը։
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1002/M23

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում

3

4/28/0

I

Քննություն

Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները

3

32/0/018

I

Քննություն

1001/M00
1002/M00
1003/M00
1004/M00
1005/M00

Մասնագիտական պարտադիր կրթամաս
Մասնագիտական պարտադիր կրթամասն ընդգրկում է 8-ից մինչև 16` երեք
կամ վեց կրեդիտատարությամբ մոդուլ-դասընթացներ։ Կրթամասի ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանված է 48 կրեդիտ: Սա մագիստրոսական
ծրագրի պարտադիր դասընթացների կազմն է, որն ապահովում է տվյալ մասնագիտացմամբ մագիստրոսի կրթական մակարդակում պահանջվող գիտելիքների
և կարողությունների ձեռքբերումը։ Դրանք մշակվում են` հաշվի առնելով մասնագիտական աշխատաշուկայի արդի կարիքները և պահանջմունքները։
«Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Տնտեսագիտություն և գործարարություն¦
Թվանիշ
1002/M38
1001/M15

Մոդուլ-դասընթաց
Տնտեսագիտություն (2-րդ
մակարդակ)
Ինստիտուցիոնալ
տնտեսագիտություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/16/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

«Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք» մագիստրոսական ծրագրում 24 ժամ դասախոսություն, 8 ժամ սեմինար
պարապմունք
18
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1001/M16

1002/M61

1003/M04
1002/M59
1003/M19

1003/M09
1001/M06
1001/M18

Դրամավարկային և
հարկաբյուջետային
քաղաքականություն
Ֆինանսատնտեսական
ժամանակային շարքերի
վերլուծություն
Միջազգային մարքեթինգ
Էկոնոմետրիկա (2-րդ
մակարդակ)
Միջազգային
տնտեսագիտություն (2-րդ
մակարդակ)
Միջազգային մենեջմենթ
Տնտեսական
մրցակցություն

Կառավարչական
տնտեսագիտություն

6

64/0/0

I

Քննություն

6

64/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

6

64/0/0

II

Քննություն

6

64/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

6

32/32/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1002/M38

Տնտեսագիտություն (2-րդ
մակարդակ)
Գնագոյացում և գնային
քաղաքականություն
Ֆինանսական
կառավարում
Տնտեսագիտական
մտածելակերպ
Հարկաբյուջետային
քաղաքականության
հիմունքներ
Տնտեսական մրցակցություն և մենաշնորհների
պետական կարգավորում
Վարչական իրավունք
Դրամավարկային
քաղաքականության
հիմնախնդիրներ
Արժեթղթերի շուկան և
պետական կարգավորումը
Կորպորատիվ իրավունք
Պետական գույքի
կառավարում
Մաքսային
քաղաքականություն
Ձեռնարկատիրական
գործունեության
արդյունավետություն

1001/M01
1001/M05
1001/M14
1001/M02

1001/M06

1905/M01
1001/M07

1001/M03
1903/M08
1001/M13
1001/M08
1001/M09

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/16/0

I

Քննություն

6

64/64/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

32/32/0

I

Քննություն

6

32/32/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն
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3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Մոդելավորումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1002/M63

Միկրոտնտեսագիտություն

1002/M64

Մակրոտնտեսագիտություն

1002/M56
1002/M50
1002/M02

1002/M12
1002/M65

1002/M57

1002/M14
1004/M01
1004/M04
1002/M10
1002/M61

Ֆինանսական թվային
հաշվարկները MatLab-ով
Մաթեմատիկական
տնտեսագիտություն 1
Ֆինանսատնտեսական
համակարգերում
որոշումների ընդունման
մեթոդներ և մոդելներ
Ֆինանսական
էկոնոմետրիկա
Գործույթների
հետազոտումը
ֆինանսատնտեսական
համակարգերում
Ռիսկերի կառավարումը
ֆինանսատնտեսական
համակարգերում
Տեղեկատվության
տնտեսագիտություն
Դրամավարկային
քաղաքականություն
Կորպորատիվ ֆինանսներ
Վարվելակերպային
ֆինանսներ
Ֆինանսատնտեսական
ժամանակային շարքերի
վերլուծություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

16/16/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

32/32/0

I

Քննություն

6

48/16/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

6

48/16/0

III

Քննություն

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր¦
Թվանիշ
1002/M38
1002/M74

Մոդուլ-դասընթաց
Տնտեսագիտություն (2-րդ
մակարդակ)
Մենեջմենթի
ինֆորմացիոն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/16/0

I

Քննություն

6

48/16/0

I

Քննություն
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1002/M10
1002/M75

համակարգեր
Վարվելակերպային
ֆինանսներ
Ֆինանսատնտեսական
ժամանակային շարքերի
վերլուծություն

3

32/0/0

I

Քննություն

6

48/16/0

I

Քննություն

1002/M30

Էլեկտրոնային բիզնես

3

32/0/0

I

Քննություն

1002/M12

Ֆինանսական
էկոնոմետրիկա

6

32/32/0

II

Քննություն

1002/M69

Ընտրության տեսություն

6

48/16/0

II

Քննություն

1002/M70

Ֆինանսատնտեսական
տեղեկատվական
համակարգեր
Որոշումների կայացման
ինֆորմացիոն
համակարգեր
Ստոխաստիկ օպտիմալացում

3

32/0/0

II

Քննություն

6

48/16/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

1002/M76

1002/M52
1002/M28

Նախագծի մենեջմենթ

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ¦
Թվանիշ
1002/M38
1003/M01
1003/M02
1003/M03
1003/M04
1003/M05
1003/M07
1003/M06
1003/M09
1003/M10
1003/M11
1003/M12

Մոդուլ-դասընթաց
Տնտեսագիտություն (2-րդ
մակարդակ)
Միջազգային բիզնես
Օտարերկրյա ներդրումներ
Ծառայությունների
միջազգային առևտուր
Միջազգային մաքեթինգ
Միջազգային տուրիզմ
Միջազգային առևտուր
Միջազգային տնտեսական
կազմակերպություններ
Միջազգային մենեջմենթ
Առևտրային քաղաքականություն և ԱՀԿ
Միջազգային ֆինանսներ
Միջազգային ֆինանսական
շուկաներ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/16/0

I

Քննություն

6
3

64/0/0
32/0/0

3

32/0/0

I
I
I

Քննություն
Քննություն
Քննություն

3
3
6

32/0/0
32/0/0
64/0/0

6

64/0/0

I
I
II
II

Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

3

32/0/0

II
III

Քննություն
Քննություն

6

64/0/0

3

32/0/0

III
III

Քննություն
Քննություն

«Ֆինանսներ» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ¦
Թվանիշ
1002/M38

Մոդուլ-դասընթաց
Տնտեսագիտություն (2-րդ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/16/0

I

Քննություն
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1004/M01
1004/M02
1004/M04
1004/M27
1004/M08
1004/M05
1004/M09
1004/M15
1903/M14
1004/M12
1004/M10
1004/M16
1004/M22
1004/M13
1004/M37

մակարդակ)
Դրամավարկային
քաղաքականություն
Ոչ բանկային ֆինանսական
համակարգեր
Կորպորատիվ ֆինանսներ
Կազմակերպության ֆինանսներ
Բանկային մենեջմենթ
Մաքսային վարչարարություն
Հարկաբյուջետային
քաղաքականություն
Վճարահաշվարկային
համակարգ
Գործարարական իրավունք
Լիզինգային գործունեություն
Ռիսկերի կառավարում և
ապահովագրություն
Ներդրումային
քաղաքականություն
Ֆինանսական
վերահսկողություն
Ներդրումային հիմնադրամներ
Պետական ֆինանսների
կառավարում

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3
3
3
3

32/0/0
32/0/0
32/0/0
32/0/0

I
I
I
I

Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

II
II

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ¦
Թվանիշ
1002/M38
1004/M01
1004/M21
1004/M04
1004/M27
1004/M08
1004/M24
1004/M09
1004/M15
1903/M14
1004/M33.
1004/M23

Մոդուլ-դասընթաց
Տնտեսագիտություն (2-րդ
մակարդակ)
Դրամավարկային
քաղաքականություն
Ֆինանսական հաշվառում
Կորպորատիվ ֆինանսներ
Կազմակերպության
ֆինանսներ
Բանկային մենեջմենթ
Կառավարչական
հաշվապահություն
Հարկաբյուջետային
քաղաքականություն
Վճարահաշվարկային
համակարգ
Գործարարական իրավունք
Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ
Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/16/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

I
I

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն
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1004/M16
1004/M25
1004/M20
1004/M38

Ներդրումային քաղաքականություն
Աուդիտի հիմունքներ
Բանկային հաշվապահություն
Հաշվապահական ծրագրեր

3

16/16/0

III

Քննություն

3
3
3

32/0/0
32/0/0
32/0/0

III
III
III

Քննություն
Քննություն
Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/16/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3
3
3

32/0/0
32/0/0
32/0/0

I
I
I

Քննություն
Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

3
6

32/0/0
64/0/0

II
II

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

III
III

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/16/0

I

Քննություն

3
3
3
3

32/0/0
32/0/0
32/0/0
32/0/0

I
I
I
I

Քննություն
Քննություն
Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

I

Քննություն

«Կառավարում» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Գործարար վարչարարություն (կառավարում)¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1002/M38

Տնտեսագիտություն (2-րդ
մակարդակ)
Անձնակազմի կառավարում
Կառավարման
հոգեբանություն
Կազմակերպական վարք
Ինովացիոն մենեջմենթ
Հանրային կառավարում
Կազմակերպությունների
կառավարման համակարգի և
բիզնես գործընթացների
նախագծում
Մարքեթինգ - մենեջմենթ
Ֆինանսական մենեջմենթ
Լոգիստիկա. մատակարարման
շղթաների կառավարում
Կառավարչական հաշվառում
Ռազմավարական
կառավարում
Կորպորատիվ կառավարում
Ռիսկերի կառավարում
Կառավարչական որոշումների
ընդունման մեթոդներ և
մոդելներ

1005/M06
1005/M10
1005/M13
1005/M14
1005/M11
1005/M09

1005/M02
1005/M03
1005/M08
1005/M12
1005/M01
1005/M04
1005/M07
1005/M05

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ինովացիոն կառավարում¦
Թվանիշ
1002/M38
1005/M10
1005/M13
1005/M14
1005/M11
1005/M22

Մոդուլ-դասընթաց
Տնտեսագիտություն (2-րդ
մակարդակ)
Կառավարման հոգեբանություն
Կազմակերպական վարք
Ինովացիայի մենեջմենթ
Հանրային կառավարում
Տնտեսության ինովացիոն
զարգացման հիմունքներ
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1005/M09 Կազմակերպությունների
կառավարման համակարգի և
բիզնես գործընթացների
նախագծում
1005/M08 Լոգիստիկա. մատակարարման
շղթաների կառավարում
1005/M23 Ինովացիոն և վենչուրային
մարքեթինգ
1005/M12 Կառավարչական հաշվառում
1005/M21 Ինովացիոն գործունեության
ֆինանսական մենեջմենթ
1005/M01 Ռազմավարական կառավարում
1005/M04 Կորպորատիվ կառավարում
1005/M07 Ռիսկերի կառավարում
1005/M05 Կառավարչական որոշումների
ընդունման մեթոդներ և մոդելներ

3

32/0/0

I

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

6

64/0/0

II

Քննություն

3
3
3

32/0/0
32/0/0
32/0/0

III
III
III

Քննություն
Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Կամընտրական դասընթացներ
Կամընտրական դասընթացներն ընտրվում են ԵՊՀ այլ մագիստրոսական
ծրագրերի դասընթացներից և նպատակ ունեն մագիստրանտի մոտ ձևավորելու
ավարտական ատենախոսությունը հաջողությամբ կատարելու համար
անհրաժեշտ գիտելիքներ և կարողություններ: Այս դասընթացների ընդհանուր
աշխատածավալը ծրագրում սահմանափակված է 18 կրեդիտով, իսկ կազմն
ընտրվում է ուսումնական խորհրդատուի (գիտական ղեկավարի) հետ համատեղ՝ տվյալ կամ հարակից (մասնագիտության շրջանակներում միջդիսցիպլինար կապերի ձևավորման նպատակով) մագիստրոսական ծրագր(եր)ի դասընթացների ցանկից` 24-րդ կիսամյակների ընթացքում։ Տվյալ ծրագրի կամընտրական դասընթացներից ընտրվող դասընթացների ընդհանուր աշխատածավալը պետք է կազմի առնվազն 9 կերդիտ, իսկ առաջարկվող դասընթացների քանակը` պահանջվածից առնվազն 2 անգամ ավելի:
Կամընտրական դասընթացների ցանկը պարունակում է համեմատաբար
ազատ բովանդակային կառուցվածքով և հաշվարկված կրեդիտատարությամբ հետևյալ մոդուլները, որոնցից ուսանողը հնարավորություն ունի ընտրելու երեքը:
«Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Տնտեսագիտություն և գործարարություն¦
Թվանիշ
1002/M60

1003/M20
1003/M17
1001/M17

Մոդուլ-դասընթաց
Տնտեսագիտական
վերլուծությունների
մաթեմատիկական մեթոդներ
Ֆինանսական շուկաներ
Արժութային
քաղաքականություն
Ազգային հաշիվների

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

3

32/0/0

II

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

II
III

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն
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Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

1005/M20
1003/M21

համակարգ
Նախագծերի կառավարում
Տնտեսական անվտանգության
հիմնախնդիրներ

3
3

32/0/0
32/0/0

III
III

Քննություն
Քննություն

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք¦
Թվանիշ
1001/M10
1001/M11
1001/M15
1001/M12
1903/M01
1905/M21

Մոդուլ-դասընթաց
Հոգեբանական
տնտեսագիտություն
Տնտեսական և քաղաքական
ռիսկերի տեսություն
Զարգացման
տնտեսագիտություն
Տնտեսական ռազմավարություն
Քաղաքացիական իրավունք
Ֆինանսական իրավունք

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/16/0

II

Քննություն

3

16/16/0

III

Քննություն

3
3
3

16/16/0
32/0/0
32/0/0

III
III
III

Քննություն
Քննություն
Քննություն

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Մոդելավորումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1002/M66

Մաթեմատիկական
տնտեսագիտություն 2
Խաղերի տեսություն
ԳՀՄՄ լրացուցիչ բաժիններ
Ֆինանսատնտեսական
համակարգերի վերլուծություն
Հարկաբյուջետային
քաղաքականություն
Ակտիվների գնահատում

1002/M77
1002/M67
1002/M68
1004/M09
1004/M18

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

II
III

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր¦
Թվանիշ
1002/M42
1002/M16
1002/M79
1002/M71

1002/M78
1004/M37

Մոդուլ-դասընթաց
Մենեջմենթի համակարգչային
մոդելավորում
Ֆինանսական մաթեմատիկա
Բիզնեսի գնահատում
Ֆինանսատնտեսական
գործընթացների
կարգավորման մեթոդներ
Կազմակերպության
ֆինանսական պլանավորում
Բանկային մարքեթինգ

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

3

32/0/0

II

Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

II
III

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

– 216 –

Կիսամ- Գնահատման
յակ
ձևը

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1003/M13

Արտաքին առևտրի
ֆինանսավորում
Միջազգային բանկային գործ
Միջազգային առևտրաֆինանսական հարաբերություններ
Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի
միտումները
Արժութային քաղաքականություն
Միջազգային տնտեսական
ինտեգրացիոն գործընթացներ
և գլոբալացում

1003/M14
1003/M15
1003/M16

1003/M17
1003/M18

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

«Ֆինանսներ» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1004/M28
1004/M11

Հարկային վարչարարություն
Բյուջետային գործընթաց

3
3

32/0/0
32/0/0

II
II

Քննություն
Քննություն

1004/M19

3

32/0/0

III

Քննություն

1004/M18

Վարկային
գործառնություններ
Ակտիվների գնահատում

3

32/0/0

III

Քննություն

1004/M03

Ֆինանսական վերլուծություն

3

32/0/0

III

Քննություն

1004/M07

Հիփոթեքային վարկավորում

3

32/0/0

III

Քննություն

«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

1004/M28.
1004/M11

Հարկային վարչարարություն
Բյուջետային գործընթաց

3
3

32/0/0
32/0/0

II
II

Քննություն
Քննություն

1004/M19

Վարկային գործառնություններ
Մաքսային
վարչարարություն
Ֆինանսական
վերահսկողություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

1004/M05
1004/M22
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1004/M37

Պետական ֆինանսների
կառավարում

3

32/0/0

III

Քննություն

Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

3
3
3

32/0/0
32/0/0
32/0/0

II
II
III

Քննություն
Քննություն
Քննություն

3
3

32/0/0
32/0/0

III
III

Քննություն
Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

«Կառավարում» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Գործարար վարչարարություն (կառավարում)¦
Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1005/M20
1005/M15
1005/M21

Նախագծերի կառավարում
Որակի կառավարում
Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորում
Առաջնորդություն
Մարքեթինգային հետազոտություններ և հաղորդակցման ուղիներ
Բանկային մենեջմենթ

1005/M16
1005/M17

1005/M27

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ինովացիոն կառավարում¦
Կրեդիտ

Լսարանային
ժամ (դ/գ/լ)

Կիսամյակ

Գնահատման ձևը

Նախագծերի կառավարում

3

32/0/0

II

Քննություն

Որակի կառավարում
Ինովացիոն գործունեության
կանխատեսման մեթոդներ
Ինովացիոն նախագծերի տնտեսական արդյունավետություն
Աշխատանքային հարաբերությունների պետական
կարգավորում
Առաջնորդություն

3

32/0/0

II

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

3

32/0/0

III

Քննություն

Թվանիշ

Մոդուլ-դասընթաց

1005/M20
1005/M15
1005/M25
1005/M24
1005/M21

1005/M16

2.2. Հետազոտական կառուցամաս
Ծրագրի հետազոտական կառուցամասը ներառում է հետևյալ բաղադրիչները՝

գիտական սեմինար, գիտահետազոտական աշխատանք, գիտահետազոտական
պրակտիկա, գիտամանկավարժական պրակտիկա և մագիստրոսական ատենախոսություն:
Գիտական սեմինարը ծրագիրն իրականացնող կառույցի (ֆակուլտետ,
ամբիոն, կենտրոն և այլն) կողմից կազմակերպվող կանոնավոր գործող սեմինարների շարք է, որի կայացման ժամանակացույցը սահմանվում է մագիստրոսական ծրագրի տվյալ կիսամյակի դասացուցակով: Գիտական սեմինարի
ընթացքում մագիստրանտներին ցուցաբերվում է գիտական հետազոտություն
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կատարելու մեթոդաբանական և մեթոդական աջակցություն, ձևավորվում են գիտական սեմինարներին հաղորդումներ և զեկուցումներ ներկայացնելու, գիտական բանավեճ վարելու, գրախոսություններով հանդես գալու հմտություններ։
Գիտահետազոտական աշխատանքի բովանդակությունը պայմանավորվում
է ուսանողի մագիստրոսական ատենախոսության թեմայի խնդիրներով և
կազմվում է գիտական ղեկավարի հետ համատեղ։ Այն կազմակերպվում է
ուսումնառության 2-րդ, 3-րդ և 4 կիսամյակներում` ընդհանուր 18 կրեդիտ աշխատածավալով:
Գիտահետազոտական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում`
գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։ Կարող է իրականացվել ամբիոնի կամ լաբորատորիայի գիտական թեմաների շրջանակներում։ Ունի 3 կրեդիտ աշխատածավալ:
Գիտամանկավարժական պրակտիկան կազմակերպվում է 4-րդ կիսամյակում` գիտական ղեկավարի հետ համատեղ կազմված և հաստատված ծրագրով։
Նախատեսում է բակալավրիատում սեմիանարների և գործնական պարապմունքների անցկացում, կուրսային աշխատանքների գրախոսում։ Այն ևս ունի 3
կրեդիտ աշխատածավալ:
Մագիստրոսական ատենախոսության կատարումը և նրա պաշտպանությունը մագիստրոսի կրթական ծրագրի եզրափակիչ փուլն է, որն իրականացվում է 4-րդ կիսամյակում: Ատենախոսության կատարման և պաշտպանության
համար ծրագրում նախատեսվում է 12 կրեդիտ աշխատածավալ։
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Մաս II.
ԴԱՍԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐՔ
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1.

Տեղեկագրքի նպատակը

Դասընթացների տեղեկագիրքը նախատեսված է տնտեսագիտության և
կառավարման ֆակուլտետում իրականացվող մագիստրոսի կրթական
ծրագրերի վերաբերյալ տեղեկատվությունը ուսանողներին, դասախոսական ու
վարչական կազմին, ինչպես նաև լայն հանրությանը մատչելի դարձնելու համար
և
պարունակում
է
ամփոփ
տեղեկատվություն
ինչպես
առանձին
մասնագիտությունների ուսումնական ծրագրերի, այնպես էլ դրանց բաղադրիչ
դասընթացների և ուսումնական մոդուլների վերաբերյալ: Այն ներառում է.
– կրթական ծրագրի ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, ծրագրի նպատակները և նախանշված ելքային կրթական արդյունքները, ծրագրի բովանդակային կազմը և կրեդիտների կառուցվածքը,
ավարտական պահանջները և ատեստավորման ձևերը, պրակտիկաների վերաբերյալ տեղեկատվությունը և այլն,
– առանձին դասընթացների և ուսումնական մոդուլների հակիրճ նկարագիրը` դասընթացի անվանումը և նույնացման թվանիշը, ուսուցման կիսամյակը, դասընթացին հատկացված կրեդիտները, դասընթացի հակիրճ բովանդակությունը, ուսուցման և գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները։
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Լրացական դասընթացներ
1603/M01. Անգլերեն լեզու

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ , ստուգարք
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել անգլերենի առավել
խորացված գիտելիքներ` գիտահետազոտական աշխատանքներ կատարելիս
դրանք կիրառելու նպատակով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գրավոր և բանավոր խոսքին` գիտական աշխարհի հետ
ազատ շփվելու համար:
2. կկարողանա մասնագիտական երկխոսության մեջ մտնել օտարերկրացի գործընկերների հետ:
3. կկարողանա պատշաճ մակարդակով մասնագիտական զեկուցում
պատրաստել և մասնակցել միջազգային գիտաժողովներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գիտական գրավոր խոսքի զարգացում, համառոտագրության ուսուցում (Abstract writing): Թեմա 2՝ Միջազգային գիտաժողովների համար զեկուցում պատրաստելու հիմնական դրույթները: Թեմա 3` Գիտական բանավեճին
մասնակցելու տեխնիկայի ուսուցում (Scientific discussion):
Ստուգումների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով անցած նյութի հիման
վրա:

Ընդհանուր պարտադիր դասընթացներ
1002/M23. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական հետազոտություններում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսագիտական
հետազոտությունների ու վերլուծությունների համար կիրառվող ժամանակակից
տեղեկատվական տեխնոլոգիաներին և ծրագրային հատուկ փաթեթների օգտագործման միջոցով նրանց հնարավորություն տալ իրականացնել տնտեսագիտական վերլուծություններ մակրո և միկրո մակարդակներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ոլորտում կիրառվող ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների օգտագործման հմտություններին,
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2.
3.

կկարողանա տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառությամբ գնահատել տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելներ,
կկարողանա տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ կատարել, օգտագործելով դրանց գնահատման արդյունքները:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտական հետազոտությունների ու վերլուծությունների
համար կիրառվող ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաներն և
ծրագրային հատուկ փաթեթները: Թեմա 2` Գծային հավանականային մոդելներ,
Probit և Logit վերլուծություններ, գնահատումը` հատուկ ծրագրային փաթեթների կիրառությամբ: Թեմա 3` Էկոնոմետրիկ հավասարումների համակարգերի
օգտագործումը` մակրո- և միկրոտնտեսական վերլուծություններում: Գնահատման մեթոդները` տարբեր ծրագրային փաթեթների կիրառությամբ: Թեմա 4`
Սիմուլյացիոն մոդելներ, դրանց կիրառությունը տնտեսա-մաթեմատիկական
մոդելավորման և վերլուծությունների համար և գնահատումը` տարբեր ծրագրային փաթեթներում: Թեմա 5` Միաչափ և բազմաչափ ժամանակային շարքերի
մոդելավորումը և գնահատումը` տարբեր ծրագրային փաթեթների կիրառությամբ: Թեմա 6` Վեկտորական ավտոռեգրեսիայի մոդելների գնահատման
ժամանակակից մեթոդները և արդյունքների օգտագործումը տնտեսական
վերլուծություններում:

1001/M00, 1002/M00, 1003/M00, 1004/M00, 1005/M00. Մասնագիտության արդիական հիմնախնդիրները (3 կրեդիտ) 19

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տվյալ նեղ մասնագիտացման շրջանակներում տնտեսագիտության նվաճումները և զարգացումները, նրանց մոտ ձևավորել գոյություն ունեցող տեսական մոտեցումների
նկատմամբ վերլուծական-քննադատական վերաբերմունք, նպաստել սեփական
պատկերացումների և ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. տեղեկացված կլինի իր ընտրած մասնագիտացման ասպարեզում
տնտեսագիտության, որպես գիտության ունեցած նվաճումների և
ստացված արդյունքների վերաբերյալ,
2. կկարողանա գոյություն ունեցող տեսական մոտեցումների նկատմամբ
ցուցաբերել վերլուծական-քննադատական վերաբերմունք:
3. պատկերացում կունենա անբավարար մշակված և բանավեճային
կանխադրույթների մասին և նման իրավիճակում կկարողանա հանդես
բերել ստեղծագործական մոտեցում:

19 Յուրաքանչյուր մագիստրոսական ծրագրի համար մշակված է դասընթացի առանձին ծրագիր:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտության ուսումնասիրության արդի մեթոդաբանական
մոտեցումները: Թեմա 2` Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները մարդկային հասարակության գլոբալ նպատակների տեսանկյունից: Թեմա 3` Մասնագիտության վերջին զարգացումներն ու նվաճումները: Թեմա 4` Գլոբալ մարտահրավերներ: Թեմա 6` Մասնագիտության զարգացման հնարավոր ուղղությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ
«Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Տնտեսագիտություն և գործարարություն¦
1002/M38. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է առավել ամբողջականացնել և խորացնել
ուսանողների գիտելիքները միկրո- և մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
ինչպես նաև զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսական
վերլուծություններում,
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ շուկայական տնտեսության
տնտեսական հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օգտակարության մաքսիմալացման և ծախսերի մինիմալացման
խնդիրները, դրանց կապը: Թեմա 2` Անուղղակի օգտակարության ֆունկցիան և
ծախսերի ֆունկցիան: Թեմա 3` Վալրասի հավասարակշռությունը, բարեկեցության թեորեմները: Թեմա 4` Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու
հավասարումը: Թեմա 5` Փոխհատուցված և համարժեք վարիացիա, սպառողի
ավելցուկը: Թեմա 6` Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը, ռեսուրսների պայմա-
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նական պահանջարկի ֆունկցիաները, ծախսերի երկրաչափությունը : Թեմա 7`
Շահույթի մաքսիմալացման խնդիրը, թողարկման առաջարկը և ռեսուրսների
պահանջարկը: Թեմա 8` Մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 9` Ամբողջական առաջարկ և ամբողջական պահանջարկ:
Թեմա 10` Սպառում, խնայողություններ և ներդրումներ: Թեմա 11` Ընթացիկ
հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 12` Փողի պահանջարկը և առաջարկը:
Թեմա 13` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 14` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ տնտեսությունում:
Թեմա 15` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը բաց տնտեսությունում`
ֆիքսված և լողացող փոխանակային կուրսի պայմաններում: Թեմա 16` Երկարաժամկետ տնտեսական աճ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M15. Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինստիտուցիոնալ
տնտեսագիտության էվոլյուցիոն առանձնահատկություններին, էության, մեթոդաբանությանը, հիմնարար սկզբունքներին, ինչպես նաև օգնել նրանց առավել
համակողմանի ըմբռնել և յուրացնել տնտեսության ինստիտուցիոնալ փոփոխության հնարավորությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության էությանը, էվոլյուցիային, հիմնական մոտեցումներին,
2. ունակ կլինի տնտեսական հիմնախնդիրները մեկնաբանել ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության տեսանկյունից,
3. կկարողանա դիտարկել տարբեր երկրների տնտեսություններում ոչ
տնտեսական գործոնների դերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Դասընթացի ներածություն: Թեմա 2՝ Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության ուսումնասիրության առարկան և ձևավորման նախադրյալները:
Թեմա 3՝ Թ. Վեբլենի ինստիտուցիոնալ հայացքները /տնտեսական վերափոխումների տեսլականը/: Թեմա 4՝ Առաջարկի, պահանջարկի և շուկայական
հավասարակշռության ինստիտուցիոնալիստական տեսությունը: Թեմա 5՝
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Տնտեսվարող սուբյեկտի ռացիոնալության կանխավարկածը և մարդու էության
ինստիտուցիոնալիստական մեկնաբանությունը: Թեմա 6՝ Տնտեսական բարեփոխումների Զ. Գելբրեյթի ինստիտուցիոնալ մեկնաբանությունները: Թեմա 7՝
Տրանսակցիոն ծախքերի և արտաքին էֆեկտների տեսակները և առանձնահատկությունները: Թեմա 8՝ Զարգացող և զարգացած երկրների ինստիտուցիոնալ հիմքերը և առանձնահատկությունները: Թեմա 9՝ Է. Դե Սոտոյի տնտեսական վերափոխումների ինստիտուցիոնալ հայացքները: Թեմա 10՝ Հոգեբանական տնտեսագիտությունը և նեյրոտնտեսագիտությունը, որպես ինստիտուցիոնալիզմի ժամանակակից ուղղություններ /վերլուծության առանձնահատկությունները/:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M16. Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականություն (6
կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակը, ժամանակակից տնտեսությունների (շուկայական
և անցումային) պայմաններում, մակրոտնտեսական իրավիճակների իրատեսական ընկալման և արդյունավետ քաղաքականության մշակման համար ուսանողներին անհրաժեշտ գիտելիքներ տալն է:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների իրականացման ժամանակակից մեխանիզմներին և սկզբունքներին:
2. կկարողանա գնահատել այդ քաղաքականությունների արդյունավետությունը տնտեսության զարգացման տարբեր փուլերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունների
պատմական փորձը և տեսական սկզբունքները: Թեմա 2՝ Մակրոտնտեսական
կայունացման քաղաքականության ֆունկցիոնալ և ինստիտուցիոնալ հիմքերը:
Թեմա 3՝ Դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականությունների
փոխկախվածությունները: Թեմա 4՝ Մակրոտնտեսական քաղաքականությունների հիմնախնդիրները ՀՀ-ում՝ ԵՏՄ անդամակցությամբ պայմանավորված:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M61 Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն (6
կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծության, ինչպես նաև սպեկտրալ վերլուծության կիրառությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի սպեկտրալ վերլուծությանը,
2. կկարողանա կիրառել սպեկտրալ վերլուծության եղանակները ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծության համար,
3. կկարողանա որոշել տնտեսական և ֆինանսական գործընթացների ցիկլերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժամանակային շարքերի հաճախականությունը ֆինանսներում: Թեմա
2` Շուստերի պարբերագիրը: Թեմա 3` Կազմակերպության ֆինանսական գործոնները բնութագրող ժամանակային շարքերի սպեկտրալ վերլուծությունը:
Թեմա 4` Ժամանակային շարքերի ֆիլտրում: Թեմա 5` Արժութային շուկաներում կիրառվող թվային ֆիլտրեր: Թեմա 6` Ֆիլտրացիայի գործակցի և ֆազայի
հաշվարկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M04. Միջազգային մարքեթինգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել միջազգայնացման որոշման ընդունման, շուկայի ընտրության, շուկա մուտք գործելու ռազմավարությունների և միջազգային մարքեթինգի ծրագրերի մշակման հիմնահարցերը` շեշտադրելով միջավայրի գործոնների` մասնավորապես մշակութային առանձնահատկությունների դերը մարքեթինգային որոշումների ընդունման և միջոցառումների իրականացման խնդրում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա իրականացնել մարքեթինգային հետազոտություններ,
2. կկարողանա բացահայտել միջազգային մարքեթինգի դերը միջազգային
առևտրում,
3. կունենա հնարավորություն ուսումնասիրելու միջազգային շուկան:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային մարքեթինգի էությունը և խնդիրները: Թեմա 2` Միջազգայնացման տեսությունների վերլուծություն: Թեմա 3` Միջազգայնացման
սկսում: Թեմա 4` Միջազգային մարքեթինգը ձեռնարկությունում: Թեմա 5` Տնտեսա-քաղաքական միջավայր և արտաքին շուկայի ընտրության գործընթաց:
Թեմա 6` Շուկա մուտք գործելու և արտահանման ռազմավարությաններ: Թեմա
7` Ապրանքի արտադրության որոշում: Թեմա 8` Գնագոյացման ռազմավարություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M59. Էկոնոմետրիկա (2-րդ մակարդակ) (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում ժամանակային շարքերով տրվող էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման,
սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ, տալ նրանց իրական ժամանակային
շարքերի տվյալների միջոցով տրվող մոդելների գնահատման գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. Կտիրապետի ժամանակային շարքերի միջոցով կառուցվող էկոնոմետրիկ մոդելավորման գործընթացի հիմնարար սկզբունքներին և մեթոդներին,
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2.

կունենա կոնկրետ ժամանակային շարքերի մոդելների կառուցման և
դրանց միջոցով տնտեսական մոդելների ուսումնասիրման գիտելիքներ և
հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա1՝ Ռեգրեսիոն վերլուծություն: Գծային և ոչ գծային մոդելների պարամետրերի գնահատման եղանակները: Գաուս-Մարկովի պայմանները: Մոդելի
հատկորոշումը և համապատասխանությունը նմուշային տվյալներին: Թեմա 2՝
Ժամանակային շարքեր (պրոցեսներ): Պատահական պրոցեսներ: Թույլ իմաստով ստացիոնար պրոցեսներ: Ավտոկորելյացիոն և մասնակի ավտոկորելյացիոն
ֆունկցիաներ: Ավտոռեգրեսիոն մոդելներ, Մարկովի մոդելը: Յուլի մոդելը: Սահող միջիններով մոդել MA(q): Թեմա 3՝ Ավտոռեգրեսիոն սահող միջիններով
մոդելներ ARMA(p,q): Ոչ ստացիոնար պրոցեսներ, պատահական դեգերումների
պրոցես (Random Walk): Ավտոռեգրեսիոն ինտեգրված սահող միջիններով մոդելը
ARIMA(p,d,q): Ստացիոնարության ստուգման թեստերը: Միավոր արմատ
թեստը, Դիկի-Ֆուլերի թեստը: Տրենդ ստացիոնար և տարբերական ստացիոնար
պրոցեսներ: Թեմա 4՝ Լագային բաշխումով մոդելներ: Երկրաչափական լագեր,
Կոյկի եղանակը: Բազմանդամային լագերով մոդել, Ալմոնի եղանակը: Պատճառա-հետևանքային կախվածության Գրենջերի թեստը (Grenger Causality Test): Գաղափար կոինտեգրացիայի մասին: Թեմա 5՝ Միաժամանակյա հավասարումների
համակարգեր: Արտաքնապես իրար հետ կապ չունեցող ռեգրեսիոն հավասարումներ (Seemingly Unrelated Regression): Միաժամանակյա հավասարումների
համակարգեր, նույնացման խնդիրը: Միաժամանակյա հավասարումների պարամետրերի գնահատման եղանակները: Թեմա 6՝ Պանելային տվյալների վերլուծություն: Ֆիքսված էֆեկտով մոդելը: Պատահական էֆեկտով մոդելը: Պանելային
տվյալներով դինամիկ մոդելներ: Պարամետրերի գնահատումը ընդհանրացված
մոմենտների եղանակով (GMM):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M19. Միջազգային տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ) (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դիտարկել միջազգային առևտրի զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները և նրա կարգավորման եղանակները,
քննարկել արտաքին առևտրի սպասարկման և կազմակերպման հիմնահարցերը,
ներկայացնել արժութային փոխարժեքը, նրա տեսակները և կարգավորման
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եղանակները, գնահատել միջազգային վարկը, նրա դասակարգումն ու
տեսակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի վարչական իրավունքի էության և հիմնական
ինստիտուտների մասին,
2. կիմանա տնտեսության, սոցիալ-մշակութային և վարչաքաղաքական
բնագավառների կառավարման վարչաիրավական կազմակերպման
մասին,
3. կտիրապետի կոնկրետ ոլորտներում կառավարման իրավական հիմքերին,
4. կկարողանա պատրաստել վարչական վարույթին առնչվող իրավական
փաստաթղթեր` արձանագրությունների, որոշումների նախագծեր և
այլն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտաքին առևտրի կարգավորման եղանակները: Թեմա 2`
Միջազգային առևտրի կազմակերպման ձևերը: Թեմա 3` Արտաքին տնտեսական
կապերի տրանսպորտային սպասարկումը և ապահովագրությունը: Թեմա 4`
Միջազգային արժութային համակարգը: Թեմա 5` Արժութային փոխարժեքը և
նրա կարգավորումը: Թեմա 6` Միջազգային վարկը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M09. Միջազգային մենեջմենթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել միջազգային մենեջմենթի էությունը,
ձեռնարկությունների կազմակերպումը և ռազմավարական կառավարումը միջազգային մենեջմենթի տեսանկյունից, ինչպես նաև մշակույթի և միջազգային
մենեջմենթի փոխկապվածությունը։ Միջազգային մենեջմենթի հիմնահարցերը
քննարկվում են միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների և առանձին
երկրների տեսանկյունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի միջազգային մենեջմենթի կազմակերպման հիմունքներին,
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2.

կունենա խորացված գիտելիքներ միջազգային ընկերությունների և
անդրազգային ընկերությունների կառավարման վերաբերյալ,
3. կկարողանա գնահատել միջազգային մենեջմենթի յուրաքանչյուր
տարրը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային մենեջմենթի էությունը: Թեմա 2` Միջազգային մենեջմենթի արտաքին միջավայրը: Թեմա 3` Մշակույթը և միջազգային մենեջմենթը:
Թեմա 4` Միջազգային ռազմավարական կառավարում: Թեմա 5` Կազմակերպչական վարքագիծ և մարդկային ռեսուրսների կառավարում: Թեմա 6` Միջազգային մենեջմենթի հորիզոնները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M06. Տնտեսական մրցակցություն (6 կրեդիտ)
Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մրցակցության
պաշտպանության և հակամենաշնորհային մարմինների գործունեության համար անհրաժեշտ տեսական, մեթոդական բնույթի արդյունքների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա որոշել ապրանքային շուկաների սահմանները,
2. ծանոթ կլինի ապրանքային շուկաների հիմնական պարամետրերին,
3. կտիրապետի մրցակցության և մենաշնորհների պետական կարգավորման մեթոդներին և մեխանիզմներին,
4. կկարողանա գնահատել ապրանքային շուկաներում մրցակցային
միջավայրը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ապրանքային շուկան և դրա տեսակավորումը: Թեմա 2` Ապրանքային շուկաների հիմնական պարամետրերը: Թեմա 3` Ֆիրմաների գնային
ռազմավարությունները և դրանց պետական կարգավորումը: Թեմա 4` Մրցակցային քաղաքականությունը Հայաստանում: Թեմա 5` Բնական մենաշնորհների
պետական կարգավորումը: Թեմա 6` Մրցակցային քաղաքականությունը արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում: Թեմա 7` Միջազգային գործունեությունը մրցակցային քաղաքականության բնագավառում: Թեմա 8` ԱՄՆ-ի հակա-
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տրեստային օրենսդրությունը: Թեմա 9` Մրցակցային օրենսդրությունը Եվրամիությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M04. Կորպորատիվ կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել և պարզաբանել կորպորատիվ կառավարման, դրանց գործիքների և ենթակառույցների, պետական կարգավորման և
ինքնակարգավորման խնդիրները, ինպես նաև ծանոթացնել բաժնետիրական
ընկերությունների ստեղծմանը, գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող
օրենքով և գործարար շրջանառության սովորույթներով սահմանված հիմնադրույթներին, մոտեցումներին և հատուկ կարևորություն ունեցող լուծումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի կորպորատիվ կառավարման հիմունքներին,
2. ծանոթ կլինի կորպորատիվ կառավարման գոյություն ունեցող մոդելներին,
3. կտիրապետի կորպորատիվ կառավարման գործիքներին և տեխնիկային,
4. կիմանա կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կորպորատիվ կառավարման հիմունքները: Թեմա 2` Կորպորատիվ կառավարման համակարգի ծագումը: Թեմա 3` Կորպորացիաների տեսակները, հրապարակային ընկերությունները: Թեմա 4` Կորպորատիվ ֆինանսներ,
կորպորացիաների ֆինանսավորման աղբյուրները: Թեմա 5` Կորպորատիվ արժեթղթեր: Թեմա 6` Կորպորատիվ կառավարման համակարգի տարրերը: Թեմա
7` Վերակազմակերպումները և կորպորատիվ կլանումների շուկան: Թեմա 8`
Ֆինանսական հաշվետվությունները և աուդիտը: Թեմա 9` Անգլո-Սաքսոնյան
կորպորատիվ կառավարման համակարգը: Թեմա 10` Կոնտինենտալ կորպորատիվ կառավարման համակարգը: Թեմա 11` Կորպորատիվ կառավարումը Հայաստանում: Թեմա 12` ՏՀԶԿ-ի (OECD) կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք¦
1002/M38. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է առավել ամբողջականացնել և խորացնել
ուսանողների գիտելիքները միկրո- և մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
ինչպես նաև զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսական
վերլուծություններում,
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ շուկայական տնտեսության
տնտեսական հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օգտակարության մաքսիմալացման և ծախսերի մինիմալացման
խնդիրները, դրանց կապը: Թեմա 2` Անուղղակի օգտակարության ֆունկցիան և
ծախսերի ֆունկցիան: Թեմա 3` Վալրասի հավասարակշռությունը, բարեկեցության թեորեմները: Թեմա 4` Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու
հավասարումը: Թեմա 5` Փոխհատուցված և համարժեք վարիացիա, սպառողի
ավելցուկը: Թեմա 6` Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը, ռեսուրսների պայմանական պահանջարկի ֆունկցիաները, ծախսերի երկրաչափությունը : Թեմա 7`
Շահույթի մաքսիմալացման խնդիրը, թողարկման առաջարկը և ռեսուրսների
պահանջարկը: Թեմա 8` Մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 9` Ամբողջական առաջարկ և ամբողջական պահանջարկ:
Թեմա 10` Սպառում, խնայողություններ և ներդրումներ: Թեմա 11` Ընթացիկ
հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 12` Փողի պահանջարկը և առաջարկը:
Թեմա 13` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 14` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ տնտեսությունում:
Թեմա 15` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը բաց տնտեսությունում`
ֆիքսված և լողացող փոխանակային կուրսի պայմաններում: Թեմա 16` Երկարաժամկետ տնտեսական աճ:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M01. Գնագոյացում և գնային քաղաքականություն (6կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիք հաղորդել շուկայական
տնտեսության պայմաններում գնագոյացման առանձնահատկությունների և
ձեռնարկությունների գնային քաղաքականության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա գնագոյացման մեխանիզմի գործունեությունը տնտեսական
զարգացման տարբեր պայմաններում,
2. կկարողանա
գնահատել
գնագոյացման
ոլորտում
պետական
միջամտության կոնկրետ գործիքների արդյունավետությունը,
3. ծանոթ կլինի գնագոյացման միջազգային փորձին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գնի և գնագոյացման տեսական հիմքերը: Թեմա 2` Գների գործառույթները: Թեմա 3` Գների համակարգը և դրանց դասակարգումը: Թեմա 4`
Գնագոյացնող գործոնների դասակարգումը: Թեմա 5` Արտադրության ծախքերը
և շահույթը: Դրանց դերը գնի ձևավորման մեջ: Թեմա 6` Մենաշնորհների
ազդեցությունը գնագոյացման վրա: Թեմա 7` Մրցակցության ազդեցությունը
գնագոյացման վրա: Թեմա 8` Շուկաների տեսակները և դրանց ազդեցությունը
գնագոյացման վրա: Թեմա 9` Գնագոյացումը շուկայական տնտեսության պայմաններում: Գնային ռազմավարություններ: Թեմա 10` Պահանջարկի, առաջարկի և գնի հարաբերակցությունը: Թեմա 11` Գների սահմանման կարգը: Թեմա 12`
Գնագոյացումը և գների կարգավորումը արտասահմանյան երկրներում: Թեմա
13` Համաշխարհային գինը և դրա վերաբերյալ տեղեկատվությունը: Թեմա 14`
Գների ձևավորումը արտաքին առևտրի պայմանագրերի կնքման դեպքում:
Թեմա 15` Գնագոյացման մեխանիզմը ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1903/M01. Քաղաքացիական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել քաղաքացիական
իրավահարաբերությունների
կարգավորման
առանձնահատկությունները,
դրանց մասնակցող սուբյեկտների իրավասուբյեկտությունը, իրավունքներն ու
պարտականությունները, քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտների կարգավիճակը, իրավունքների պաշտպանության եղանակներն ու կարգը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ քաղաքացիաիրավական հարաբերությունների վերաբերյալ,
2. կկարողանա ազատորեն օգտվել օրենսդրությունից,
3. ձեռք կբերի քաղաքացիական իրավունքների պաշտպանության հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Քաղաքացիական իրավունքը որպես ՀՀ միասնական իրավունքի
ճյուղ: Թեմա 2` Քաղաքացիական օրենսդրությունը: Թեմա 3` Քաղաքացիական
իրավահարաբերություններ: Թեմա 4` Քաղաքացիները որպես քաղաքացիական
իրավունքի սուբյեկտ: Թեմա 5` Իրավաբանական անձեր: Թեմա 6` Պետությունը
որպես քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտ: Թեմա 7` Քաղաքացիական
իրավունքի օբյեկտները: Թեմա 8` Գործարքներ: Թեմա 9` Ներկայացուցչություն:
Թեմա 10` Հայցային վաղեմություն: Թեմա 11` Գների սահմանման կարգը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M14. Տնտեսագիտական մտածելակերպ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ, որպեսզի
նրանք տիրապետեն տնտեսագիտության հիմնական հասկացություններին,
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որոնք նրանց կօգնեն ավելի հստակ և հետևողականորեն մտածել ու գործել
հանրային կառավարման և տնտեսական քաղաքականության հիմնախնդիրների
լուծման լայն տիրույթում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ տնտեսագիտական մտածելակերպի
հիմունքների, հիմնական հասկացությունների և դրանց գործողության
մեխանիզմների
կիրառության,
ինչպես
նաև
տնտեսական
քաղաքականության արդյունավետ ձևավորման ու մոտեցումների
վերաբերյալ,
2. կկարողանա դրսևորել տնտեսագիտական մտածելակերպ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսագիտական մտածելակերպի առարկան: Թեմա 2` Մարդկանց շրջապատող փոխարինիչները. պահանջարկի հասկացությունը: Թեմա 3`
Այլընտրանքային արժեքը և բարիքների առաջարկը: Թեմա 4` Առաջարկ և պահանջարկ, համաձայնեցման գործընթացը: Թեմա 5` Սահմանային ծախսերը,
անդառնալի ծախսերը և տնտեսական որոշումները: Թեմա 6` Արդյունավետություն, փոխանակություն և համեմատական առավելություն: Թեմա 7` Գնի ձևավորումը և մենաշնորհի հիմնախնդիրը: Թեմա 8` Գնի որոնումներում: Թեմա 9`
Մրցակցությունը և պետական քաղաքականությունը: Թեմա 10` Շահույթ: Թեմա
11` Եկամուտների բաշխումը: Թեմա 12` Աղտոտվածությունը և սեփականության
իրավունքների կոնֆլիկտը: Թեմա 13` Շուկաները և պետությունը: Թեմա 14`
Գնաճ, անկում, գործազրկություն: Թեմա 15` Ամբողջական պահանջարկ և ամբողջական առաջարկ: Թեմա 16` Փողի առաջարկը: Թեմա 17` Ամբողջական պահանջարկի տեսությունը. մոնետարիստական և քեյնսյան մոտեցումները: Թեմա
18` Հարկաբյուջետային և դրամավարկային քաղաքականությունները: Թեմա 19`
Հայացք առաջարկի տեսանկյունից: Թեմա 20` Պետական քաղաքականությունը
և միջազգային փոխանակությունը: Թեմա 21` Գնաճը, անկումները և քաղաքատնտեսությունը: Թեմա 22` Տնտեսագիտության սահմանները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M02. Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմունքներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
գործող
հարկաբյուջետային համակարգին` առանձնապես կարևորելով հարկային
հաշվառման հարցերը և դրանց ուսումնասիրության արդյունքների կիրառմամբ
սովորեցնել պլանավորել հարկային վճարումները և գնահատել հարկային
համակարգի արդյունավետությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա հարկային և բյուջետային համակարգերի գործունեությունը
բնութագրող հիմնական տնտեսական ցուցանիշները,
2. ծանոթ կլինի հարկային և բյուջետային մեխանիզմների գործունեության
առանձնահատկություններին,
3. կկարողանա գնահատել հարկային և բյուջետային համակարգերի
արդյունավետությունը կոնկրետ տնտեսության պայմաններում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարկերի տնտեսագիտական բովանդակությունը: Թեմա 2` Պետության հարկային քաղաքականությունը: Թեմա 3` Հարկային համակարգը և հարկատեսակները: Թեմա 4` Ուղղակի հարկերի պլանավորման առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Ֆինանսական և հարկային հաշվառում: Թեմա 6` Անուղղակի հարկերի պլանավորման առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Բյուջետային համակարգը և բյուջեի նախագծի կազմման գործընթացը: Հարկային
օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվության միջոցները: Թեմա 8`
Բյուջետային եկամուտների հավաքագրման և ծախսերի կատարման նկատմամբ
վերահսկողությունը: Հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումները և
ուսումնասիրությունները: Թեմա 9` Հարկային և բյուջետային քաղաքականությունը ՀՀ-ում: Թեմա 10` Համայնքների ֆինանսների դերը երկրի ֆինանսական
համակարգում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M06. Տնտեսական մրցակցություն և մենաշնորհների պետական կարգավորում (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մրցակցության
պաշտպանության և հակամենաշնորհային մարմինների գործունեության համար անհրաժեշտ տեսական, մեթոդական բնույթի արդյունքների հետ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա որոշել ապրանքային շուկաների սահմանները,
2. ծանոթ կլինի ապրանքային շուկաների հիմնական պարամետրերին,
3. կտիրապետի մրցակցության և մենաշնորհների պետական կարգավորման մեթոդներին և մեխանիզմներին,
4. կկարողանա գնահատել ապրանքային շուկաներում մրցակցային
միջավայրը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ապրանքային շուկան և դրա տեսակավորումը: Թեմա 2` Ապրանքային շուկաների հիմնական պարամետրերը: Թեմա 3` Ֆիրմաների գնային
ռազմավարությունները և դրանց պետական կարգավորումը: Թեմա 4` Մրցակցային քաղաքականությունը Հայաստանում: Թեմա 5` Բնական մենաշնորհների
պետական կարգավորումը: Թեմա 6` Մրցակցային քաղաքականությունը արտաքին տնտեսական գործունեության ոլորտում: Թեմա 7` Միջազգային գործունեությունը մրցակցային քաղաքականության բնագավառում: Թեմա 8` ԱՄՆ-ի հակատրեստային օրենսդրությունը: Թեմա 9` Մրցակցային օրենսդրությունը Եվրամիությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/M01. Վարչական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել ՀՀ իրավունքի
համակարգում վարչական իրավունքին, վարչական իրավունքի սուբյեկտներին,
կառավարման վարչաիրավական ձևերին ու մեթոդներին, պատասխանատվությանն ըստ վարչական իրավունքի, վարչական ընթացակարգային իրավունքին,
կառավարման բնագավառում օրինականությանը, տնտեսության, սոցիալմշակութային, վարչաքաղաքական բնագավառների կառավարմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կկազմի վարչական իրավունքի էության և հիմնական
ինստիտուտների մասին,
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2.

կիմանա տնտեսության, սոցիալ-մշակութային և վարչաքաղաքական
բնագավառների կառավարման վարչաիրավական կազմակերպման
մասին,
3. կտիրապետի կոնկրետ ոլորտներում կառավարման իրավական հիմքերին,
4. կկարողանա պատրաստել վարչական վարույթին առնչվող իրավական
փաստաթղթեր` արձանագրությունների, որոշումների նախագծեր և այլն:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Վարչական իրավունքի հասկացությունը: Թեմա 2՝ Վարչաիրավական նորմեր և վարչաիրավական հարաբերություններ: Թեմա 3՝ Վարչական
իրավունքի սուբյեկտները: Թեմա 4՝ Վարչական պատասխանատվություն: Թեմա
5՝ Կառավարման ընդհանուր և հատուկ ռեժիմները: Թեմա 6՝ Վարչական վարույթ և վարչարարություն: Թեմա 7՝ Սոցիալ-տնտեսական առանձին ոլորտներում պետական կառավարման իրականացման իրավական հիմքերն ու եղանակները: Թեմա 8՝ Վարչական իրավունքն արտասահմանյան երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M07. Դրամավարկային քաղաքականության հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ
տնտեսական քաղաքականության բաղկացուցիչի` դրամավարկային քաղաքականության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դրամավարկային քաղաքականության իրականացման
մեխանիզմներին ու սկզբունքներին,
2. կկարողանա գնահատել այդ քաղաքականության արդյունավետությունը
տնտեսության զարգացման տարբեր փուլերում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դրամավարկային քաղաքականությունը որպես տնտեսական քաղաքականության բաղկացուցիչ: Թեմա 2` Դրամավարկային քաղաքականության
գործիքները: Թեմա 3` Դրամավարկային քաղաքականության մշակման հիմքերը, բաղկացուցիչ մասերը: Թեմա 4` Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում: Թեմա 5` Կազմակերպությունների գոր-
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ծունեության դերը հանրային ֆինանսների կազմակերպման գործընթացում:
Թեմա 6` Դրամավարկային քաղաքականությունը ՀՀ-ում ֆինանսատնտեսական
ճգնաժամի պայմաններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M03. Արժեթղթերի շուկան և պետական կարգավորումը (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել արժեթղթերը և նրանց տեսակները, արժեթղթերի շուկան, դրա գործառույթները, կառուցվածքը և մասնակիցները, բորսայական գործառնությունների մեխանիզմը, դրանց դրսևորման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի արժեթղթերի շուկայի և բորսաների գործունեության հիմնական հասկացություններին,
2. կտիրապետի արժեթղթերի շուկայում և բորսաներում կատարվող գործառնությունների մեխանիզմներին և սկզբունքներին,
3. կկարողանա առաջարկել արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մեխանիզմներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արժեթղթերի շուկայի Էությունը, գործառույթները և դերը տնտեսական աճի ապահովման գործում: Թեմա 2` Արժեթղթերի տեսակները, դրանց
թողարկման և շրջանառության հիմնախնդիրները: Թեմա 3` Ներդրումային արժեթղթեր, վճարային արժեթղթեր, ածանցյալ արժեթղթեր, տիտղոսային և այլ
արժեթղթեր: Թեմա 4` Մասնագիտացված գործունեության տեսակները և մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող անձիք արժեթղթերի շուկայում:
Թեմա 5` Ներդրումային կազմակերպությունները արժեթղթերի շուկայում: Թեմա
6` Ֆոնդային բորսա և արտաբորսային շուկաներ: Թեմա 7` Արժեթղթերի գնի
վրա ազդող գործոնները և արժեթղթերի շուկայի վերլուծությունը: Թեմա 8` Արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորումը և ինքնակարգավորումը: Թեմա 9`
Արժեթղթերի շուկայի զարգացման հնարավորությունները ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1903/M08. Կորպորատիվ իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել կորպորատիվ
իրավունքի նորմերը, համակարգը և աղբյուրները, կորպորացիաների առանձին
տեսակները, դրանց գործունեության իրավական կարգավորման ասպեկտները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա
կորպորատիվ
հարաբերությունների
և
կորպորատիվ
կառավարման հասկացությունն ու առանձնահատկությունները,
2. կունենա
բավարար
գիտելիքներ
կորպորատիվ
արժեթղթերի
թողարկման իրավական կարգավորման մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ընդհանուր դրույթներ կորպորատիվ իրավունքի մասին: Թեմա 2`
Գործարարական գործունեությանը մասնակցող կազմակերպությունների տեսակները: Թեմա 3` Տնտեսական ընկերությունների ստեղծումը և դադարումը:
Թեմա 4` Տնտեսական ընկերությունների գործունեության գույքային հիմքը:
Թեմա 5` Կորպորատիվ կառավարումը և վերահսկողությունը: Թեմա 6` Մասնակիցների /բաժնետերերի/ իրավունքների և պարտականությունների իրավական
կարգավորումը: Թեմա 7` Փոխկապակցվածություն ունեցող տնտեսական ընկերությունների իրավական կարգավորումը: Թեմա 8` Տնտեսական ընկերություններում պատասխանատվության իրավական կարգավորումը: Թեմա 9` Տնտեսական ընկերությունների կողմից կնքվող որոշ գործարքների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները: Թեմա 10` Կորպորատիվ հարաբերությունների մասնակիցների իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

– 241 –

1001/M13. Պետական գույքի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է մագիստրանտներին հաղորդել գիտելիքներ,
որպեսզի նրանք տիրապետեն պետական գույքի կառավարման համակարգի
հիմնական հասկացություններին և այդ ոլորտում գործող տնտեսական
մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ և հմտություններ պետական գույքի
կառավարման
նպատակների,
սկզբունքների,
մեթոդների,
իրականացվող մեխանիզմների, դրանց կիրառության, ինչպես նաև
ոլորտում արդյունավետ կառավարման համակարգի ձևավորման և
մոտեցումների վերաբերյալ,
2. կկարողանա մշակել և ներդնել պետական գույքի կառավարման
արդյունավետ տնտեսական մեխանիզմներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի առարկան և հիմնախնդիրները: Թեմա 2` Պետական
սեփականության ինստիտուցիոնալ հիմքերը: Թեմա 3` Պետական սեփականության պահպանման շարժառիթները և տնտեսության ոլորտները: Թեմա 4`
Սեփականության իրավունքի միջազգային ինդեքսները և դրանց հաշվարկման
մեթոդաբանությունը: Թեմա 5` Պետական գույքի մասնավորեցման անհրաժեշտությունը և օրենսդրությունը: Թեմա 6` Պետական գույքի մասնավորեցման
ձևերն ու մեխանիզմները: Թեմա 7` Պետական գույքի կառավարումը: Թեմա 8`
Պետական գույքի կառավարման ծրագիրը: Թեմա 9` Պետական գույքի օտարումը: Թեմա 10` Պետական գույքի օգտագործումը: Թեմա 11` Պետական և
պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների կառավարումը: Թեմա 12` Պետական գույքի նկատմամբ վերահսկողությունը և դրա իրականացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M08. Մաքսային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել մաքսային համակարգի էությանը,
մաքսային ծառայության հիմնական գործառույթներին, մաքսային գործի
կազմակերպման սկզբունքներին, մեթոդներին, մեխանիզմներին և զարգացման
խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա մաքսային քաղաքականության սկզբունքները և իրականացման
առանձնահատկությունները
2. կկարողանա գնահատել մաքսային քաղաքականության արդյունավետությունը և դրա ազդեցությունը ազգային տնտեսության վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մաքսային համակարգի էությունը, բովանդակությունը և
գործառույթները: Թեմա 2` Մաքսային ծառայությունը և դրա հիմնական
խնդիրները: Թեմա 3` Մաքսային քաղաքականության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
Թեմա 4` Մաքսատուրքեր և մաքսավճարներ: Թեմա 5` Մաքսային մարմինների
կողմից գանձվող հարկեր, տուրքեր և այլ պարտադիր վճարներ: Թեմա 6`
Մաքսային ձևակերպումների իրականացումը մաքսային մարմինների կողմից:
Թեմա 7` Մաքսային հսկողություն: Թեմա 8` Մաքսային կանոնների խախտման
դեպքում կիրառվող պատժամիջոցները: Թեմա 9` Մաքսային արժեքի որոշումը:
Թեմա 10`Ապրանքի ծագման երկիրը և դրա որոշման կանոնները: Թեմա 11` Ոչ
սակագնային կարգավորման միջոցների դերը արտաքին առևտրի բնագավառում: Թեմա 12` Մաքսային օրենսդրությամբ սահմանված լիցենզավորման ենթակա գործունեության տեսակները և դրանց լիցենզավորման կարգը: Թեմա 13`
Մաքսային ռեժիմներ: Թեմա 14` Մաքսային գործը ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M09.
կրեդիտ)

Ձեռնարկատիրական

գործունեության

արդյունավետություն

(3

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ձեռնարկության
արդյունավետության սահմանման ընդհանուր մոտեցումներին, ֆինանսական
վիճակի վերլուծության և ձեռնարկության կառավարման համակարգի կատարելագործման ժամանակակից մեխանիզմներին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գնահատել ձեռնարկության ներուժը և կատարել ֆինանսական վիճակի վերլուծություն,
2. կտիրապետի ձեռնարկության կառավարման համակարգի կատարելագործման ժամանակակից մոտեցումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Ձեռնարկության արդյունավետության
սահմանման ընդհանուր մոտեցումներ: Թեմա 3` Ձեռնարկության ներուժը:
Թեմա 4` Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծություն: Թեմա 5` Ձեռնարկության համագործակցությունն արտաքին միջավայրի հետ: Թեմա 6` Ձեռնարկության կառավարման համակարգի կատարելագործման ժամանակակից
մոտեցումներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Մոդելավորումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում¦
1002/M63 Միկրոտնտեսագիտություն, (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողների գիտելիքները
միկրոտնտեսագիտության ոլորտում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա
խորացված
գիտելիքներ
միկրոտնտեսագիտության
ժամանակակից տեսությունների մասին,
2. կունենա
միկրոտնտեսագիտության
տարբեր
ոլորտներում
վերլուծություններ կատարելու զարգացած հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Սպառողի վարքը տնտեսական համակարգում, նախընտրելիություն, օգտակարություն: Որակական հատկանիշներով օգտակարության մոդելը:
Թեմա 2` Ընդհանրացված պահանջարկի ֆունկցիա: Համասեռություն: Թեմա 3`
Առաձգականություն. կիրառությունը տնտեսական վերլուծություններում : Թեմա
4` Ընտրությունն անորոշության իրավիճակներում, սպասվող օգտակարություն,
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ռիսկ: Թեմա 5` Շահույթի մաքսիմալացման ծախսերի մինիմալացման խնդիրները: Թեմա 6` Մենաշնորհ, օլիգոպոլիա, խաղերի տեսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M64 Մակրոտնտեսագիտություն, (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողների գիտելիքները
մակրոտնտեսագիտության ոլորտում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա
խորացված
գիտելիքներ
մակրոտնտեսագիտության
ժամանակակից տեսությունների մասին,
2. կունենա
մակրոտնտեսագիտության
տարբեր
ոլորտներում
վերլուծություններ կատարելու զարգացած հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական աճի մոդելներ: Թեմա 2` Անսահման հորիզոնով
մոդելներ և համատեղ գոյակցող սերունդների մոդելներ: Թեմա 3` Աճի էնդոգեն
մոդելներ: Թեմա 4` Իրական բիզնես ցիկլի տեսություն: Թեմա 5` îÝï»ëáõÃÛ³Ý
óÇÏÉ³ÛÇÝ ï³ï³ÝáõÙÝ»ñÇ Ùá¹»Éներ: Թեմա 6` Ցիկլերի դինամիկ-ստոխաստիկ
ընդհանուր հավասարակշռության մոդելներ: Թեմա 7` Գործազրկություն: Թեմա
8` Ինֆլյացիա:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M56. Ֆինանսական թվային հաշվարկները MatLab-ով (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել MATLAB ժամանակակից մաթեմատիկական փաթեթի հնարավորություններին և սովորեցնել
այն կիրառել տնտեսական երևույթների մոդելավորման, վերլուծության, որոշումների կայացման և կանխատեսման գործընթացներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կառուցել տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելներ MATLAB
միջավայրում,
2. կտիրապետի ֆինանսական վերլուծությունների հնարավորություններին MATLAB Statistics Toolbox միջավայրում,
3. կտիրապետի վիճակագրական տվյալների վերլուծության և ռեգրեսիոն
մոդելների գնահատման միջոցներին MATLAB փաթեթի կիրառությամբ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` MATLAB փաթեթի հիմնական հնարավորությունները. բաղադրիչները, գործիքամիջոցները, աշխատանքի սկզբունքները: Թեմա 2` Գիտական
գրաֆիկան MATLAB միջավայրում: Թեմա 3` Տնտեսա-մաթեմատիկական
խնդիրների մոդելավորումը MATLAB միջավայրում. գծային և ոչ գծային ծրագրավորում, դիսկրետ օպտիմալացում, դինամիկ ծրագրավորում, խաղերի տեսություն: Թեմա 4` Ֆինանսական վերլուծությունների հնարավորությունները
MATLAB Statistics Toolbox միջավայրում: Թեմա 5` Վիճակագրական տվյալների
մշակումը Statistics Toolbox գործիքամիջոցների կիրառմամբ: Թեմա 6` MATLAB
փաթեթի կիրառությունը էկոնոմետրիկ վերլուծություններում: Թեմա 7` Ժամանակային շարքերի վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M50. Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն 1 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել օպտիմալ կառավարման տեսության հիմնադրույթներից մեկի` Պոնտրյագինի մաքսիմումի սկզբունքի բովանդակությանը և դրա օգնությամբ տնտեսագիտական հետազոտություններում ծագող տարբեր բնույթի խնդիրների լուծմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կտիրապետի պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման
եղանակներին,
2. կկարողանա կառուցել օպտիմալ հետագծեր,
3. կկարողանա Պոնտրյագինի մաքսիմումի սկզբունքը կիրառել` որոշակի
խնդիրների լուծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պարզագույն դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման եղանակները: Թեմա 2` Ֆազային տրայեկտորիաների կառուցում: Թեմա 3` Վարիացիոն
հաշվի տարրեր: Թեմա 4` Արագագործության խնդրի դրվածքը: Պոնտրյագինի
մաքսիմումի սկզբունքը արագագործողության խնդրի համար: Թեմա 5` Շարժական ծայրակետերով խնդիրը. տրանսվերսալության պայման: Թեմա 6` Օպտիմալ կառավարման խնդրի ընդհանուր դրվածքը: Պոնտրյագինի մաքսիմումի
սկզբունքը այդ խնդրի համար: Թեմա 7` Նորդհաուզի քաղաքական ցիկլի մոդելը:
Բեն-Պորետի մոդելը մարդկային կապիտալի հաշվարկման խնդիրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M02 Ֆինանսատնտեսական համակարգերում որոշումների ընդունման
մեթոդներ և մոդելներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսատնտեսական համակարգերում որոշումների ընդունման տարբեր խնդիրների /գծային
և ոչ գծային/ մոդելներին և դրանց լուծման եղանակներին, օգտագործելով POM
ծրագրային փաթեթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ֆորմալացնել հետազոտվող խնդիրը և կառուցել տնտեսամաթեմատիկական մոդելը,
2. կիմանա հետազոտվող խնդիրների լուծման եղանակները,
3. կկարողանա իրականացնել խնդրի պարամետրերի զգայունության վերլուծություն,
4. կկարողանա կիրառել POM ծրագրային փաթեթը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Որոշումների ընդունման մեթոդաբանությունը: Թեմա 2` Գծային
ծրագրման խնդիրը ֆինանսատնտեսական համակարգերում: Երկակիության

– 247 –

տեսությունը: Զգայունության վերլուծություն: Գործնական խնդիրներ: Թեմա 3`
Գծային ծրագրման խնդրի լուծման POM փաթեթը: Թեմա 4` Ամբողջաթիվ գծային
ծրագրման խնդիրներ: Լուծման եղանակները, POM փաթեթը: Թեմա 5` Ոչ գծային ծրագրման խնդիրները: Լուծման եղանակները: Թեմա 6` Զգայունության վերլուծություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M12 Ֆինանսական էկոնոմետրիկա (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էկոնոմետրիկայի
նորագույն եղանակներին, համակարգչային S-plus, Eviews և STATA ծրագրային
փաթեթների միջոցով կատարել ֆինանսական զանազան մոդելների ուսումնասիրություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կառուցել էկոնոմետրիկ մոդելներ և իրական տվյալների
հիման վրա կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ.
2. կկարողանա ինքնուրույն հետազոտել ժամանակային շարքերով որոշվող տնտեսական գործընթացները և դրանք կիրառել կանխատեսման
խնդիրներում,
3. կտիրապետի միաժամանակյա հավասարումներով տրվող մոդելների
պարամետրերի գնահատման տեխնոլոգիային և պանելային տվյալներով
որոշվող տվյալների ուսումնասիրման քանակական եղանակներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման տեխնոլոգիան և անհայտ
պարամետրերի գնահատման ու մեկնաբանման խնդիրները: Թեմա 2` Անհայտ
պարամետրերի գնահատումը առավելագույն ճշմարտանմանության և մոմենտների եղանակներով: Թեմա 3` Ավտոռեգրեսիոն և խառը տիպի մոդելների պարամետրերի գնահատման տեխնոլոգիան (ARIMA(p, d, q), ADL(p,k)): Թեմա 4`
Պայմանական հետերոսկեդաստիկ մոդելներ (ARCH,GARCH, CHARMA): Թեմա
4` Կոինտեգրացիա: Թեմա 5` Միաժամանակյա հավասարումերով տրվող մոդելների կառուցումը և պարամետրերի գնահատման առանձնահատկությունները:
Թեմա 6` Վեկտոր ավտոռեգրեսիոն մոդելներ (VAR, SVAR, VEC), դրանց պարամետրերի գնահատումը և մեկնաբանումը տարբեր լրացուցիչ պայմանների դեպ-
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քում:Թեմա 7` Պանելային վեկտոր ավտոռեգրեսիոն մոդելներ (Panel VAR): Թեմա
8` Պանելային տվյալների վերլուծության եղանակների կիրառումը ֆինանսական ցուցանիշների ուսումնասիրության խնդիրներում (ԱՎԾ և ԿԲ տվյալների
հիման վրա):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M65 Գործույթների հետազոտումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում
(6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ֆինանսատնտեսական համակարգերում գործույթների հետազոտման տարբեր մոդելները և դրանց
լուծման եղանակներն ու մոտեցումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ֆորմալացնել հետազոտվող խնդիրը, կառուցել դրա
մաթեմատիկական մոդելը և լուծել:
2. կիմանա հետազոտվող խնդիրների լուծման եղանակները,
3. կտիրապետի խնդրի պարամետրերի զգայունության վերլուծության
եղանակներին,
4. կտիրապետի POM ծրագրային փաթեթին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գործույթների հետազոտում. պատմական ակնարկ: Թեմա 2՝ Ծրագրերի
պլանավորում և կառավարում: Ռեսուրսների օրացուցային պլանավորում և բաշխում: Տվյալների հավանական բաշխումով պլանավորման խնդիրներ: Թեմա 3՝
Պաշարների կառավարում. դետերմինային և հավանականային մոդելների լուծման եղանակները: Թեմա 4՝ Օպտիմացման և որոշումների ընդունման չափանիշները. գործնական օրինակներ: Թեմա 5՝ Մարկովի շղթաներ: Սահմանային
հավանականություններ: Գործնական օրինակներ: Թեմա 6՝ Հերթերի տեսություն: Թեմա 7՝ Մարկովյան ծրագրում։
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M57. Ռիսկերի կառավարումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական ռիսկերի գնահատման և վերլուծության հիմնական մեթոդներին և մոտեցումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆինանսական ռիսկերի գնահատման և կառավարման հիմնական սահմանումներն ու նշանակումները,
2. կտիրապետի ֆինանսական ռիսկերի գնահատման և կառավարման
հիմնական սկզբունքներին,
3. կունենա ֆինանսական ռիսկերի գնահատման նպատակով մոդելների
կառուցման և պրակտիկ կիրառության հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պորտֆելի տեսության հիմունքները: Թեմա 2` Պորտֆելի դեֆոլտի
հավանականության գնահատումը: Թեմա 3` Սիստեմատիկ դեֆոլտի և ռիսկի
վերադարձի բազմագործոն վերլուծությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M14. Տեղեկատվության տնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել տեղեկատվության
տնտեսագիտությանը, ինչպես նաև հնարավորություն տալ կատարել գործնական մոդելների մշակում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
2.

կկարողանա կատարել շուկաների վերլուծություն` տեղեկատվական
տնտեսագիտության տեսանկյունից,
կկարողանա տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորման ընթացքում
կիրառել տեղեկատվության տնտեսագիտության եղանակները:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Սպասվող օգտակարություն: Սանկտ-Պետերբուրգյան պարադոքս:
Թեմա 2` Ռիսկից խուսափելու երկրաչափական ներկայացումը: Թեմա 3` Օգտակարության ֆունկցիան և ռիսկի չափումը: Թեմա 4` Ազնիվ շուկա և ռիսկից
խուսափում: Թեմա 5` Բարոյական ռիսկ: Թեմա 6` Ապահովագրության մոդելներ: Թեմա 7` Ֆոն-Նեյմանի օգտակարության ֆունկցիան: Թեմա 8` Ֆոն-Նեյմանի օգտակարության ֆունկցիայի հատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M01. Դրամավարկային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դրամավարկային
քաղաքականության մշակման ու իրագործման հիմնական սկզբունքներին, բացահայտել դրամավարկային քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական և
հարկաբյուջետային քաղաքականությունների վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի դրամավարկային քաղաքականության էությանը և դրա
դերին տնտեսական համակարգում,
2. կտիրապետի դրամավարկային քաղաքականության գործիքներին,
դրանց կիրառման առանձնահատկություններին, ՀՀ ԿԲ -ի կողմից օգտագործվող գործիքներին,
3. կկարողանա մեկնաբանել գնաճի նպատակադրման քաղաքականության
էությունն ու հիմնական սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կենտրոնական բանկերի դերն ու գործառնությունները` պատմական ակնարկ: Թեմա 2` ՀՀ բանկային օրենսդրությունը: ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը: Թեմա 3` Դրամավարկային քաղաքականության
հիմնական եղանակներն ու իրականացման սկզբունքները: Թեմա 4` Դրամավարկային քաղաքականության գործիքներն ու դրանց կիրառման առանձնա-
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հատկությունները: Թեմա 5` Դրամական ագրեգատների նպատակադրման քաղաքականության հիմնական բնութագրերը: Թեմա 6` Արժութային քաղաքականության էությունն և եղանակները: Թեմա 7` Գնաճի նպատակադրման քաղաքանությունը: Գնաճի նպատակադրման քաղաքականության անցման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: Թեմա 8` ՀՀ արդի դրամավարկային քաղաքականության
հիմնական բնութագրերը: Թեմա 9` ՀՀ դրամավարկային իշխանությունների գործունեության հիմնական սկզբունքները ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M04. Կորպորատիվ Ֆինանսներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին հաղորդել գիտելիքներ և գործնական հմտություններ առևտրային կազմակերպությունների (բաժնետիրական
ընկերություններ, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ)
կողմից ներդրումային ռեսուրսների հավաքագրման, այդ նպատակով օգտագործվող ֆինանսական գործիքների ընտրության ժամանակ որոշումների կայացման գործընթացին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ներդրումային ռեսուրսների հավաքագրման ժամանակ
կարճաժամկետ, միջինժամկետ և երկարաժամկետ ֆինանսվորման որոշումների առանձնահատկություններին,
2. կիմանա շահութաբաժնային քաղաքականության կարևոր նշանակությունը ֆինանսավորման աղբյուրների ընտրության որոշումները կայացնելիս,
3. ծանոթ կլինի կորպորատիվ վերակազմակերպումների տնտեսական
էությանը, վերակազմակերպումների տարբեր տեսակներին, դրանց ՀՀում կիրառման առանձնահատկություններին,
4. ծանոթ կլինի կորպորացների միջազգայնացման ժամանակից միտումներին, կիրառվող ձևերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կորպորատիվ ֆինանսների էությունը և համակարգը: Թեմա 2`
Ֆինանսավորման որոշումներ և արդյունավետ շուկա: Թեմա 3` Շահութաբաժնի
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(դիվիդենտի) քաղաքականություն և կապիտալի կառուցվածք: Թեմա 4` Ֆինանսական պլանավորում: Թեմա 5` Կորպորատիվ վերակազմակերպումներ: Թեմա
6` Կորպորատիվ ֆինանսների միջազգայնացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M10 Վարվելակերպային ֆինանսներ, (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական շուկաների գործիքների տարատեսակներին, դրանց գնագոյացման սկզբունքներին,
վարվելակերպային ֆինանսների հիմունքներին և փորձարարական տնտեսագիտության սկզբունքներին: Դասընթացի հիմքում ընկած է Կանեմանի և Տվերսկու
կողմից ստեղծված հեռանկարների տեսությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիրապետի ֆինանսական շուկաների գործարքների գնագոյացման
սկզբունքներին,
2. կտիրապետի վարվելակերպային ֆինանսների հիմունքներին,
3. կկարողանա հաշվարկել ածանցյալ ֆինանսական գործիքների գները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական շուկաներ: Թեմա 2` Արժեթղթերի շուկայի հիմնական գործիքները: Թեմա 3` Ներդրումային գործիքներ: Թեմա 4` Ֆիքսված եկամուտով գործիքներ: Թեմա 5` Ածանցյալ գործիքներ: Թեմա 6` Ապրանքային շուկայի գործիքներ: Թեմա 7` Արժեթղթերի շուկայի տեղեկատվական էֆեկտիվությունը և դրա երեք ձևերը: Թեմա 8` Ռացիոնալ ներդրողի վարկածը: Թեմա 9`
Վարվելակերպային ֆինանսների հիմքում ընկած փորձերի նկարագրությունը:
Թեմա 10` Կանեմանի և Տվերսկու հեռանկարների տեսության հիմունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1002/M61 Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն (6
կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծության, ինչպես նաև սպեկտրալ վերլուծության կիրառությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի սպեկտրալ վերլուծությանը,
2. կկարողանա կիրառել սպեկտրալ վերլուծության եղանակները ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծության համար,
3. կկարողանա որոշել տնտեսական և ֆինանսական գործընթացների ցիկլերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժամանակային շարքերի հաճախականությունը ֆինանսներում: Թեմա
2` Շուստերի պարբերագիրը: Թեմա 3` Կազմակերպության ֆինանսական գործոնները բնութագրող ժամանակային շարքերի սպեկտրալ վերլուծությունը:
Թեմա 4` Ժամանակային շարքերի ֆիլտրում: Թեմա 5` Արժութային շուկաներում կիրառվող թվային ֆիլտրեր: Թեմա 6` Ֆիլտրացիայի գործակցի և ֆազայի
հաշվարկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր¦
1002/M38. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է առավել ամբողջականացնել և խորացնել
ուսանողների գիտելիքները միկրո- և մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
ինչպես նաև զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսական
վերլուծություններում,
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ շուկայական տնտեսության
տնտեսական հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օգտակարության մաքսիմալացման և ծախսերի մինիմալացման
խնդիրները, դրանց կապը: Թեմա 2` Անուղղակի օգտակարության ֆունկցիան և
ծախսերի ֆունկցիան: Թեմա 3` Վալրասի հավասարակշռությունը, բարեկեցության թեորեմները: Թեմա 4` Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու
հավասարումը: Թեմա 5` Փոխհատուցված և համարժեք վարիացիա, սպառողի
ավելցուկը: Թեմա 6` Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը, ռեսուրսների պայմանական պահանջարկի ֆունկցիաները, ծախսերի երկրաչափությունը : Թեմա 7`
Շահույթի մաքսիմալացման խնդիրը, թողարկման առաջարկը և ռեսուրսների
պահանջարկը: Թեմա 8` Մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 9` Ամբողջական առաջարկ և ամբողջական պահանջարկ:
Թեմա 10` Սպառում, խնայողություններ և ներդրումներ: Թեմա 11` Ընթացիկ
հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 12` Փողի պահանջարկը և առաջարկը:
Թեմա 13` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 14` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ տնտեսությունում:
Թեմա 15` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը բաց տնտեսությունում`
ֆիքսված և լողացող փոխանակային կուրսի պայմաններում: Թեմա 16` Երկարաժամկետ տնտեսական աճ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M74. Մենեջմենթի ինֆորմացիոն համակարգեր (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ընկերությունների
կառավարման տեղեկատվական համակարգերի ստեղծումն ու գործառույթները,
տվյալների հավաքագրման մեթոդները, այդ համակարգերի կիրառմամբ ընկերությունների գործունեության արդյունավետության գնահատումը և ընկերության թվային ինֆորմացիոն ակտիվների կառավարումը:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա տվյալների հավաքագրման հիմնական մեթոդները,
2. կկարողանա գնահատել ընկերության գործունեության արդյունավետությունը,
3. կկարողանա կառավարել ընկերության թվային ինֆորմացիոն ակտիվները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Թվային ֆիրմայի կառավարում, տեղեկատվական համակարգերի
հիմնական տեսակները կազմակերպություններում: Թեմա 2` Տեղեկատվական
համակարգեր, կազմակերպություններ, մենեջմենթ և ռազմավարություններ:
Թեմա 3` Տվյալների ռեսուրսների կառավարում: Ինֆորմացիա, կառավարում և
որոշումների կայացում: Թեմա 4` Տեղեկատվական համակարգերի նախագծում:
Թեմա 5` Տեղեկատվական համակարգերի տեխնիկական հիմքերը: Թեմա 6` Տեղեկատվական համակարգերի անվտանգություն և վերահսկում: Թեմա 7` Միջազգային տեղեկատվական համակարգերի կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M10. Վարվելակերպային ֆինանսներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական շուկաների գործիքների տարատեսակներին, դրանց գնագոյացման սկզբունքներին,
վարվելակերպային ֆինանսների հիմունքներին և փորձարարական տնտեսագիտության սկզբունքներին: Դասընթացի հիմքում ընկած է Կանեմանի և
Տվերսկու կողմից ստեղծված հեռանկարների տեսությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. հիմնավոր գիտելիքներ կունենա ֆինանսական շուկաների գործարքների գնագոյացման սկզբունքների վերաբերյալ,
2. կտիրապետի վարվելակերպային ֆինանսների հիմունքներին,
3. կկարողանա հաշվարկել ածանցյալ ֆինանսական գործիքների գները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական շուկաների կառուցվածքը: Թեմա 2` Արժեթղթերի
շուկայի հիմնական գործիքները: Թեմա 3` Ներդրումային գործիքներ: Թեմա 4`
Ֆիքսված եկամուտով գործիքներ: Թեմա 5` Ածանցյալ գործիքներ: Թեմա 6` Ապ-
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րանքային շուկայի գործիքներ: Թեմա 7` Արժեթղթերի շուկայի տեղեկատվական
էֆեկտիվություն և այդ էֆեկտիվության երեք ձևերը: Թեմա 8` Ռացիոնալ
ներդրողի վարկածը: Թեմա 9` Վարվելակերպային ֆինանսների հիմքում ընկած
փորձերի նկարագրությունը: Թեմա 10` Կանեմանի և Տվերսկու հեռանկարների
տեսության հիմունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M61 Ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծություն (6
կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծության, ինչպես նաև սպեկտրալ վերլուծության կիրառությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի սպեկտրալ վերլուծությանը,
2. կկարողանա կիրառել սպեկտրալ վերլուծության եղանակները ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծության համար,
3. կկարողանա որոշել տնտեսական և ֆինանսական գործընթացների ցիկլերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ժամանակային շարքերի հաճախականությունը ֆինանսներում: Թեմա
2` Շուստերի պարբերագիրը: Թեմա 3` Կազմակերպության ֆինանսական գործոնները բնութագրող ժամանակային շարքերի սպեկտրալ վերլուծությունը:
Թեմա 4` Ժամանակային շարքերի ֆիլտրում: Թեմա 5` Արժութային շուկաներում կիրառվող թվային ֆիլտրեր: Թեմա 6` Ֆիլտրացիայի գործակցի և ֆազայի
հաշվարկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M30. Էլեկտրոնային բիզնես (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին հաղորդելու նախնական գիտելիքներ էլեկտրոնային բիզնեսի և ընկերության (կազմակերպության) ներքին
ինֆորմացիոն համակարգերի վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ընկերության (կազմակերպության) ներքին ինֆորմացիոն
համակարգերի ու գործունեության իրականացման վրա Էլեկտրոնային
Բիզնեսի ներազդեցությունը,
2. կկարողանա գնահատել էլեկտրոնային բիզնեսի բոլոր ասպեկտները,
ներառյալ Ինտերնետի և Ինտրանետի գործածությունը ու բիզնեսի,
պետական կառավարման համակարգի (E-Government) և սպառողների
վրա ներազդեցությունը,
3. կտիրապետի տեղեկատվական ապրանքների գնագոյացմանը, “Lock-In”
տեխնոլոգիաներին և E-Բիզնես պլան պատրաստելու հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` “Էլեկտրոնային Բիզնես” ներածություն: Էլեկտրոնային Բիզնեսը
փոխում է ամեն ինչ: Թեմա 2` B2B ապահովող ծառայություններ: Թեմա 3` Մատակարարման շղթայի մենեջմենթ: Ծառայությունների ինդուստրիան էլեկտրոնային բիզնեսում: Թեմա 4` Էլեկտրոնային բիզնես – ստրատեգիա և իրականացում: Թեմա 5` Տեղեկատվական ապրանքների հատկություններ: Թեմա 6` Տեղեկատվական ապրանքների գնագոյացում: Թեմա 7` “Lock-In” տեխնոլոգիաներ:
Թեմա 8` Սպառողական վարք, շուկայի հետազոտում և գովազդ: Թեմա 9` Ապահովվածության (պաշտպանվածության) խնդիրներ Էլեկտրոնային բիզնեսում:
Թեմա 10` Էլեկտրոնային վճարման համակարգեր: Թեմա 11` E-Բիզնես պլանի
կառուցվածք:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M12 Ֆինանսական էկոնոմետրիկա (6 կրեդիտ)
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Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել էկոնոմետրիկայի
նորագույն եղանակներին, համակարգչային S-plus, Eviews և STATA ծրագրային
փաթեթների միջոցով կատարել ֆինանսական զանազան մոդելների ուսումնասիրություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կառուցել էկոնոմետրիկ մոդելներ և իրական տվյալների
հիման վրա կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ.
2. կկարողանա ինքնուրույն հետազոտել ժամանակային շարքերով որոշվող տնտեսական գործընթացները և դրանք կիրառել կանխատեսման
խնդիրներում,
3. կտիրապետի միաժամանակյա հավասարումներով տրվող մոդելների
պարամետրերի գնահատման տեխնոլոգիային և պանելային տվյալներով
որոշվող տվյալների ուսումնասիրման քանակական եղանակներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման տեխնոլոգիան և անհայտ
պարամետրերի գնահատման ու մեկնաբանման խնդիրները: Թեմա 2` Անհայտ
պարամետրերի գնահատումը առավելագույն ճշմարտանմանության և մոմենտների եղանակներով: Թեմա 3` Ավտոռեգրեսիոն և խառը տիպի մոդելների պարամետրերի գնահատման տեխնոլոգիան (ARIMA(p, d, q), ADL(p,k)): Թեմա 4`
Պայմանական հետերոսկեդաստիկ մոդելներ (ARCH,GARCH, CHARMA): Թեմա
4` Կոինտեգրացիա: Թեմա 5` Միաժամանակյա հավասարումերով տրվող մոդելների կառուցումը և պարամետրերի գնահատման առանձնահատկությունները:
Թեմա 6` Վեկտոր ավտոռեգրեսիոն մոդելներ (VAR, SVAR, VEC), դրանց պարամետրերի գնահատումը և մեկնաբանումը տարբեր լրացուցիչ պայմանների դեպքում:Թեմա 7` Պանելային վեկտոր ավտոռեգրեսիոն մոդելներ (Panel VAR): Թեմա
8` Պանելային տվյալների վերլուծության եղանակների կիրառումը ֆինանսական ցուցանիշների ուսումնասիրության խնդիրներում (ԱՎԾ և ԿԲ տվյալների
հիման վրա):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M69. Ընտրության տեսություն (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ֆինանսատնտեսական համակարգերում ընտրության տեսության հիման վրա որոշումների կայացման հիմնական մեթոդները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ընտրության տեսության հիմունքներին,
2. կկարողանա կիրառել ընտրության տեսության եղանակները ֆինանսատնտեսական համակարգերում,
3. կկարողանա վերլուծել տնտեսական և ֆինանսական գործընթացները և
առաջարկել որոշումների կայացման մեխանիզմներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առևտրից ստացված վաստակը և դրա բաշխումը: Էջվորդի արկղը:
Թեմա 2` Փոխանակումը սկզբնական պաշարով և առևտրից ստացված վաստակի բաշխումը: Թեմա 3` Ընտրությունը անորոշության պայմաններում: Պարզ
խաղերը և սպասվող օգտակարության հիփոթեզը: Թեմա 4` Ֆոն ՆեյմանՄորգենշտերնի օգտակարության ինդեքսը: Սպասվող օգտակարության մաքսիմալացումը: Ռիսկից խուսափելը: Թեմա 5` Ռիսկից խուսափելու չափումը: Ռիսկից խուսափելը և հարստությունը: Թեմա 6` Տեղեկատվության տնտեսագիտություն: Տեղեկատվության արժեքը: Ֆորմալ մոդելը: Տեղեկատվության ասիմետրիան: Թեմա 7` Տեղեկատվությունը և ապահովագրությունը: Բարոյական
ռիսկ: Թեմա 8` Բարոյական ռիսկի ընդհանրացումը: Թեմա 9` Վիճակախաղերը:
Դրամական վիճակախաղերը և ռիսկից խուսափելը: Շահույթի բաշխումը,
կախված արդյունքից և ռիսկից: Թեմա 10` Վիճակից կախված օգտակարություն
Թեմա 11` Ընդհանուր հավասարակշռությունը անորոշության պայմաններում:
Էրրոու-Դեբրեյի հավասարակշռությունը: Թեմա 12` Վալրասի տնտեսագիտությունը: Մրցակցային հավասարակշռությունը ըստ Վալրասի:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M70. Ֆինանսատնտեսական տեղեկատվական համակարգեր (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արդի ֆինանսատնտեսական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգերի հնարավորություններին, կիրառել դրանք կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործու-

– 260 –

նեության վերլուծության, որոշումների կայացման և կանխատեսման գործընթացներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի արդի ֆինանսատնտեսական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգերի հնարավորություններին,
2. կկարողանա կիրառել ֆինանսատնտեսական փաթեթները ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծության, ներդրումային ծրագրերի
մշակման, պլանավորման, որոշումների կայացման և կանխատեսման
խնդիրներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական կառավարման տեղեկատվական համակարգեր:
Թեմա 2` Ֆինանսական կառավարման տեղեկատվական համակարգերի աջակցումը տեղեկատվության հավաքագրման, պահպանման և մշակման խնդիրներում: Թեմա 3` Ֆինանսական պլանավորում: Թեմա 4` Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության վերլուծություն: Թեմա 5՝ Ներդրումային
ծրագրերի կազմում և մշակում: Թեմա 6` Արդի ֆինանսատնտեսական ավտոմատացված տեղեկատվական համակարգեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M76. Որոշումների կայացման ինֆորմացիոն համակարգեր, (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինֆորմացիոն համակարգերի կառուցման հետ, որոնք կբավարարեն ղեկավարության ինֆորմացիոն պահանջները և հնարավորություն կստեղծեն կազմելու բովանդակալից
հաշվետվություններ, դրանով իսկ նպաստելով ղեկավարության որոշումների
կայացման գործընթացներին: Դասընթացը ներառում է նաև մենեջերների
որոշումների կայացման գործընթացում գեոտեղեկատվական համակարգերի
կիրառությունների վերաբերյալ ֆունդամենտալ տեղեկատվություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ինֆորմացիոն համակարգերի օգնությամբ կայացնելու
ճիշտ որոշումներ փոփոխվող և ոչ ստանդարտ իրավիճակներում,
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2.

կկարողանա կիրառել որոշումների կայացման մոդելներով և
տվյալներով ղեկավարվող օժանդակող համակարգերը որոշումների
կայացման գործընթացներում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Դասընթացի ընդհանուր նկարագրությունը: Թեմա 2` Որոշումների
կայացման ինֆորմացիոն համակարգեր (DSS): Տվյալներով ղեկավարվող և
մոդելներով ղեկավարվող DSS-ներ: Թեմա 3` Կազմակերպության ֆինանսատնտեսական կանխատեսման մոդելավորում: Ձեռնարկությունների եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշիվներ և ֆինանսական պլաններ: Ֆինանսատնտեսական կանխատեսումների հիմնահարցերը և կանխատեսումների
մոդելավորման առանձնահատկությունները: Թեմա 4` Բիզնես պլանավորման
մոդելավորում: Ձեռնարկության բիզնես պլանի կառուցվածք, միջնաժամկետ ու
երկարաժամկետ ֆինանսական կանխատեսվող հաշվետվությունների պատրաստման առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Որոշումների կայացում գեոտեղեկատվական համակարգերի օգնությամբ: Գեոտեղեկատվական համակարգերի օգտագործումը հանրային սեկտորի կազմակերպություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M52 Ստոխաստիկ օպտիմացում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսատնտեսական համակարգերում ստոխաստիկ խնդիրների տնտեսամաթեմատիկական մոդելներին և դրանց լուծման եղանակներին` օգտագործելով POM ծրագրային փաթեթը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ստոխաստիկ օպտիմացման չափանիշները,
2. կկարողանա ֆորմալացնել հետազոտվող խնդիրը և կառուցել օպտիմալացման խնդրի տնտեսամաթեմատիկական մոդելը,
3. յուրացրած կլինի որոշումների ծառի եղանակը և մարկովյան օպտիմալացման եղանակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օպտիմացման չափանիշները ստոխաստիկ պայմաններում: Որոշումների ծառի եղանակը: Կիրառություններ: Թեմա 2` Մարկովյան շղթաներ,
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Պուասոնի պրոցես, բազմացման և կործանման պրոցեսներ, գործնական օրինակներ: Կառավարվող մարկովյան շղթաներ` վերջավոր և անվերջ պլանային
հորիզոնով, դիսկոնտավորում: Հովարդի ալգորիթմը: Գծային ծրագրման խնդիրը: Թեմա 3` Ստոխաստիկ օպտիմացումը անորոշության պայմաններում: Էնթրոպիայի մաքսիմումի սկզբունքը: Տնտեսության վիճակագրական հավասարակշռություն: Թեմա 4` Ստոխաստիկ օպտիմալացման նմանակման մոդելները:
Նմանակման ընթացակարգի փուլերը: Մոնտե-Կարլոյի եղանակը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M28. Նախագծի մենեջմենթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել նախագծի մշակույթին, պլանավորման CPM և PERT համակարգերին, էթիկայի հիմնախնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի նախագծի պլանավորման CPM և PERT մեթոդներին,
2. ծանոթ կլինի նախագծի հաստիքավորման, նախագծի թիմի ձևավորման, կազմակերպման և պլանավորման, բյուջետավորման առանձնահատկություններին,
3. կտիրապետի նախագծի ընտրության հիմնական ձևերին, տեղյակ կլինի
ռիսկի մենեջմենթի, մոնիտորինգի և վերահսկողության, ինչպես նաև
էթիկայի հիմնախնդիրներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մինչնախագծային գործունեությունը: Թեմա 2` Նախագծի կազմակերպումը և հաստիքավորումը: Թեմա 3` Նախագծի պլանավորումը, CPM և
PERT համակարգերը: Թեմա 4` Ռիսկի մենեջմենթը: Թեմա 5` Կոնֆլիկտի մենեջմենթը: Թեմա 6` Էթիկայի հարցերը: Թեմա 7` Հետազոտման և զարգացման նախագծերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ¦
1002/M38. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է առավել ամբողջականացնել և խորացնել
ուսանողների գիտելիքները միկրո- և մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
ինչպես նաև զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսական
վերլուծություններում,
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ շուկայական տնտեսության
տնտեսական հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օգտակարության մաքսիմալացման և ծախսերի մինիմալացման
խնդիրները, դրանց կապը: Թեմա 2` Անուղղակի օգտակարության ֆունկցիան և
ծախսերի ֆունկցիան: Թեմա 3` Վալրասի հավասարակշռությունը, բարեկեցության թեորեմները: Թեմա 4` Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու
հավասարումը: Թեմա 5` Փոխհատուցված և համարժեք վարիացիա, սպառողի
ավելցուկը: Թեմա 6` Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը, ռեսուրսների պայմանական պահանջարկի ֆունկցիաները, ծախսերի երկրաչափությունը : Թեմա 7`
Շահույթի մաքսիմալացման խնդիրը, թողարկման առաջարկը և ռեսուրսների
պահանջարկը: Թեմա 8` Մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 9` Ամբողջական առաջարկ և ամբողջական պահանջարկ:
Թեմա 10` Սպառում, խնայողություններ և ներդրումներ: Թեմա 11` Ընթացիկ
հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 12` Փողի պահանջարկը և առաջարկը:
Թեմա 13` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 14` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ տնտեսությունում:
Թեմա 15` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը բաց տնտեսությունում`
ֆիքսված և լողացող փոխանակային կուրսի պայմաններում: Թեմա 16` Երկարաժամկետ տնտեսական աճ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M01. Միջազգային բիզնես (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել միջազգային բիզնեսի, արտադրության,
մատակարարման աղբյուրների ընտրության և տեղաբաշխման, ապրանքների ու
ծառայությունների իրացման հիմնահարցերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գործնական գիտելիքներ միջազգային բիզնեսի կազմակերպման և իրականացման վերաբերյալ,
2. կտիրապետի միջազգային բիզնեսի, արտադրության, մատակարարման
աղբյուրների ընտրության և տեղաբաշխման, ապրանքների ու
ծառայությունների իրացման ձևերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային բիզնես հասկացությունը, վարման հիմնական ձևերը,
միջավայրերը և դրանց բնութագրերը: Թեմա 2` Միջազգային առևտուրը և
ներդրումային քաղաքականությունը: Թեմա 3` Համաշխարհային ֆինանսական
շուկաները: Արտարժույթ և արտարժութային փոխարժեքների որոշումը: Թեմա
4` Ֆինանսական շուկաները միջազգային գործարքներում: Թեմա 5` Ռազմավարական ալյանսներն ու միջազգային մրցույթները: Թեմա 6` Էլեկտրոնային
բիզնեսը որպես XXI դարում ամենանշանակալի առաջընթացն ապահովող ու
հեռանկարային միջազգային գործարարությունը և դրա առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Միջազգային գործառնությունների կառավարումը և
միջազգային մարքեթինգը: Թեմա 8` Հաշվապահական հաշվառման, հարկման և
ֆինանսական գործառույթների առանձնահատկությունները միջազգային բիզնեսում: Թեմա 9` Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1003/M02. Օտարերկրյա ներդրումներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դիտարկել ներդրումների և մասնավորապես
օտարերկրյա ներդրումների հիմնական հասկացությունները, ցույց տալ օտարերկրյա ներդրումների դերն ու նշանակությունը միկրո և մակրո մակարդակներում, ներկայացնել կապիտալի միջազգային շարժի էությունը, փուլերը և
ձևերը, ինչպես նաև անդրազգային կորպորացիաների միջազգային ներդրումային գործունեությունը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գնահատել օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման
հնարավորությունները,
2. կկարողանա վերլուծել ներդրումային դաշտը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հայաստանի տնտեսության ներդրումային գնահատականը: Թեմա
2` Ներդրումների էությունը և կառուցվածքը: Թեմա 3` Կապիտալի միջազգային
շարժի հիմնական բնութագրիչները: Թեմա 4` Միջազգային պորտֆելային ներդրումներ: Թեմա 5` Անհատ և ինստիտուցիոնալ ներդրողներ: Թեմա 6` Օտարերկրյա ներդրումները և տնտեսական վերափոխումները: Թեմա 7` Օտարերկրյա
ուղղակի ներդրումները Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M03. Ծառայությունների միջազգային առևտուր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ծառայությունների միջազգային
առևտրի ներկա միտումները, դրանց զարգացման մեխանիզմները և ցույց տալ
ծառայությունների դերի բարձրացումը և կարևորությունը ժամանակակից միջազգային առևտրային համակարգում: Այդ տեսակետից դասընթացում մանրակրկիտ սիստեմավորվում և դասակարգվում են, ըստ միջազգային չափանիշների, հանրապետության ծառայությունների ոլորտը` միջազգային առևտրում
ընդգրկվելու տեսանկյունից:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ծառայությունների միջազգային առևտրի յուրահատկություններին,
2. կկարողանա գնահատել ծառայությունների միջազգային առևտրի
մրցունակությունը,
3. կկարողանա համեմատել ծառայությունների ոլորտի ճյուղերը և ենթաճյուղերը` միջազգային առևտրի տեսանկյունից:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Կրթական և տեղեկատվական ծառայություններ: Թեմա 3` Տրանսպորտ և կապ: Թեմա 4` Ֆինանսական ծառայություններ: Թեմա 5` ԱՀԿ կանոնակարգմանը ենթակա այլ ծառայություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M04. Միջազգային մարքեթինգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել միջազգայնացման որոշման ընդունման, շուկայի ընտրության, շուկա մուտք գործելու ռազմավարությունների և միջազգային մարքեթինգի ծրագրերի մշակման հիմնահարցերը` շեշտադրելով միջավայրի գործոնների` մասնավորապես մշակութային առանձնահատկությունների դերը մարքեթինգային որոշումների ընդունման և միջոցառումների իրականացման խնդրում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա իրականացնել մարքեթինգային հետազոտություններ,
2. կկարողանա բացահայտել միջազգային մարքեթինգի դերը միջազգային
առևտրում,
3. կունենա հնարավորություն ուսումնասիրելու միջազգային շուկան:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային մարքեթինգի էությունը և խնդիրները: Թեմա 2` Միջազգայնացման տեսությունների վերլուծություն: Թեմա 3` Միջազգայնացման
սկսում: Թեմա 4` Միջազգային մարքեթինգը ձեռնարկությունում: Թեմա 5` Տնտեսա-քաղաքական միջավայր և արտաքին շուկայի ընտրության գործընթաց:
Թեմա 6` Շուկա մուտք գործելու և արտահանման ռազմավարությաններ: Թեմա
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7` Ապրանքի արտադրության որոշում: Թեմա 8` Գնագոյացման ռազմավարություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M05. Միջազգային տուրիզմ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դիտարկել միջազգային տուրիզմի զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները, միջազգային զբոսաշրջությունը պայմանավորող գործոնները, միջազգային զբոսաշրջության կազմակերպման և կարգավորման եղանակները: Դասընթացում հանգամանորեն քննարկվում են հանրապետությունում միջազգային զբոսաշրջության զարգացման հնարավորությունները և նախապայմանները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա միջազգային տուրիզմի զարգացման հիմնական միտումները,
2. կկարողանա բացահայտել միջազգային տուրիզմի դերը տնտեսության
զարգացման գործում,
3. կտիրապետի միջազգային տուրիզմի կազմակերպման ձևերին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Զբոսաշրջությունը որպես ուսումնասիրության օբյեկտ: Թեմա 2`
Զբոսաշրջության արդյունաբերությունը: Թեմա 3` Զբոսաշրջությունը` որպես
ազգային տնտեսության դրսևորման ձև: Թեմա 4` Միջազգային զբոսաշրջային
շուկան. զարգացման արդի մակարդակն ու միտումները: Թեմա 5` Միջազգային
զբոսաշրջությունը ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1003/M07. Միջազգային առևտուր (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է դիտարկել միջազգային առևտրի զարգացման
հիմնական օրինաչափությունները, նրա վրա ազդող գործոնները, կարգավորման
եղանակները, համաշխարհային առևտրի դրսևորումները, արտաքին առևտրի
սպասարկման և կազմակերպման հիմնահարցերը: Առանձնակի ուշադրություն է
դարձվում արտաքին տնտեսական գործունեության ապահովագրության հիմնահարցերին, ինչպես նաև միջազգային տրանսպորտային բեռնափոխադրումների
խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի միջազգային առևտրի կազմակերպման հիմունքներին,
2. կկարողանա գնահատել միջազգային առևտրի կարգավորման
եղանակները,
3. կիմանա միջազգային առևտրի յուրահատկությունները և տեսակները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համաշխարհային առևտրի հիմունքները: Թեմա 2` Արտաքին
առևտրի կարգավորման եղանակները: Թեմա 3` Միջազգային առևտրի կարգավորման գնահատումը: Թեմա 4` Հավասարակշռությունը միջազգային
առևտրում: Թեմա 5` Միջազգային առևտրի դրսևորման ձևերը: Թեմա 6`
Առևտրատնտեսական կոնտրակտները և միջազգային առևտրի կազմակերպման
ձևերը: Թեմա 7` Արտաքին տնտեսական կապերի տրանսպորտային սպասարկումը և ապահովագրությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M06. Միջազգային տնտեսական կազմակերպություններ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների դերը համաշխարհային տնտեսության կառավարման համակարգում, նրանց գործունեության սկզբունքները, հիմնական խնդիրները և կառուցվածքը: Ընդ որում, հատուկ ուշադրություն է դարձվում միջազգային տնտե-
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սական կազմակերպությունների հետ Հայաստանի համագործակցության հնարավոր ոլորտներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների էության և կառուցվածքի մասին,
2. կկարողանա գնահատել միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների գործունեությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների ընդհանուր
բնութագիրը: Թեմա 2` Գլխավոր ասամբլեայի /ԳԱ/ տնտեսական ստորաբաժանումները: Թեմա 3` ՄԱԿ-ի քարտուղարության տնտեսական ստորաբաժանումները: Թեմա 4` Տնտեսական և սոցիալական խորհուրդ /ՏՍԽ/: Թեմա 5` Արժույթի
միջազգային հիմնադրամ /ԱՄՀ/: Թեմա 6` Համաշխարհային բանկի /ՀԲ/ խումբը:
Թեմա 7` Տնտեսական պրոֆիլի այլ մասնագիտացված կազմակերպություններ:
Թեմա 8` Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն /ԱՀԿ/: Թեմա 9` Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն /ՏՀԶԿ/: Թեմա
10` Միջպետական հումքային կազմակերպություններ: Թեմա 11` Տնտեսական
պրոֆիլի այլ համաշխարհային կազմակերպություններ: Թեմա 12` Եվրոպական
կազմակերպություններ: Թեմա 13` Ասիական կազմակերպություններ: Թեմա 14`
Ամերիկյան և աֆրիկյան կազմակերպություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M09. Միջազգային մենեջմենթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել միջազգային մենեջմենթի էությունը,
ձեռնարկությունների կազմակերպումը և ռազմավարական կառավարումը միջազգային մենեջմենթի տեսանկյունից, ինչպես նաև մշակույթի և միջազգային
մենեջմենթի փոխկապվածությունը։ Միջազգային մենեջմենթի հիմնահարցերը
քննարկվում են միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների և առանձին
երկրների տեսանկյունից:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի միջազգային մենեջմենթի կազմակերպման հիմունքներին,
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2.

կունենա խորացված գիտելիքներ միջազգային ընկերությունների և
անդրազգային ընկերությունների կառավարման վերաբերյալ,
3. կկարողանա գնահատել միջազգային մենեջմենթի յուրաքանչյուր
տարրը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային մենեջմենթի էությունը: Թեմա 2` Միջազգային մենեջմենթի արտաքին միջավայրը: Թեմա 3` Մշակույթը և միջազգային մենեջմենթը:
Թեմա 4` Միջազգային ռազմավարական կառավարում: Թեմա 5` Կազմակերպչական վարքագիծ և մարդկային ռեսուրսների կառավարում: Թեմա 6` Միջազգային մենեջմենթի հորիզոնները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M10. Առևտրային քաղաքականություն և ԱՀԿ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել համաշխարհային առևտրի
կարգավորման ներկայումս գործող միջազգային համակարգը։ Հատուկ ուշադրություն է դարձվում Առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում առկա իրավական պարտավորություններին և այդ պարտավորությունների իրականացման մեխանիզմներին, ներառյալ որոշումների ընդունման և վեճերի լուծման ընթացակարգերը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ցույց տալ միջազգային առևտրային քաղաքականության
կարևորագույն կողմերը,
2. կկարողանա գնահատել ԱՀԿ-ի դերն ու նշանակությունը տնտեսությունների զարգացման գործում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ԱՀԿ-ի հիմնադրույթները: Թեմա 2` Վեճերի լուծման համակարգը:
Թեմա 3` Մաքսերի կարգավորումը և ոչ մաքսային սահմանափակումները ԱՀԿում: Թեմա 4` Ոչ խտրական մոտեցումը ԱՀԿ–ում: Թեմա 5` Ծառայությունների
առևտուրը: Թեմա 6` Մտավոր սեփականության առևտուրը: Թեմա 7` Գյուղատնտեսական մթերքների առևտուր: Թեմա 8` Հակագնագցման, լրավճարների և
փոխհատուցման տուրքերի կարգավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M11. Միջազգային ֆինանսներ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել փողի առաջարկը և պահանջարկը,
արժութային համակարգի ձևավորման հիմնական օրինաչափությունները, հավասարակշռությունը միջազգային արժույթի շուկայում, արժութային փոխարժեքը, նրա տեսակները և կարգավորման եղանակները, փոխատվական կապիտալի շուկան, միջազգային վարկը, նրա դասակարգումն ու տեսակները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ցույց տալ միջազգային ֆինանսների դերը ու հիմնական
տարրերը,
2. կկարողանա բնորոշել արժութաֆինանսական միջազգային հոսքերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Փողը միջազգային շուկայում: Թեմա 3`
Արժույթը համաշխարհային տնտեսությունում: Թեմա 4` Միջազգային արժութային համակարգ: Թեմա 5` Արժութային փոխարժեքը և նրա կարգավորումը:
Թեմա 6` Միջազգային ֆինանսական կապիտալ: Թեմա 7` Միջազգային վարկ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M12. Միջազգային ֆինանսական շուկաներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ամփոփ պատկերացում տալ միջազգային
ֆինանսական շուկաների գործունեության սկզբունքների, ազգային տնտեսությունների վրա ազդեցության մեխանիզմների վերաբերյալ, ծանոթացնել միջազ-
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գային ֆինանսական շուկաներ մուտք գործելու, փոխառությունների արժեթղթավորման, ներդրումների միջազգային դիվերսիֆիկացման և ռիսկերի կառավարման հնարավորություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա բնորոշել միջազգային ֆինանսական շուկաների կառուցվածքը,
2. կկարողանա վերլուծել միջազգային ֆինասական շուկաների ազդեցությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Համաշխարհային տնտեսության և ֆինանսների ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2` Համաշխարհային ֆինանսական շուկայի էությունը և կառուցվածքը: Թեմա 3` Եվրոարժութային շուկա: Թեմա 4` Օֆշորային ֆինանսական
կենտրոններ: Թեմա 5` Միջազգային պարտատոմսերի շուկաներ: Թեմա 6` Զարգացող ֆինանսական շուկաներ: Թեմա 7` 2007-2009 թթ. Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը և հայաստանի հետճգնաժամային զարգացման ուղիները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

«Ֆինանսներ» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ¦
1002/M38. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է առավել ամբողջականացնել և խորացնել
ուսանողների գիտելիքները միկրո- և մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
ինչպես նաև զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսական
վերլուծություններում,
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ շուկայական տնտեսության
տնտեսական հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օգտակարության մաքսիմալացման և ծախսերի մինիմալացման
խնդիրները, դրանց կապը: Թեմա 2` Անուղղակի օգտակարության ֆունկցիան և
ծախսերի ֆունկցիան: Թեմա 3` Վալրասի հավասարակշռությունը, բարեկեցության թեորեմները: Թեմա 4` Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու
հավասարումը: Թեմա 5` Փոխհատուցված և համարժեք վարիացիա, սպառողի
ավելցուկը: Թեմա 6` Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը, ռեսուրսների պայմանական պահանջարկի ֆունկցիաները, ծախսերի երկրաչափությունը: Թեմա 7`
Շահույթի մաքսիմալացման խնդիրը, թողարկման առաջարկը և ռեսուրսների
պահանջարկը: Թեմա 8` Մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 9` Ամբողջական առաջարկ և ամբողջական պահանջարկ:
Թեմա 10` Սպառում, խնայողություններ և ներդրումներ: Թեմա 11` Ընթացիկ
հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 12` Փողի պահանջարկը և առաջարկը:
Թեմա 13` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 14` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ տնտեսությունում:
Թեմա 15` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը բաց տնտեսությունում`
ֆիքսված և լողացող փոխանակային կուրսի պայմաններում: Թեմա 16` Երկարաժամկետ տնտեսական աճ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M01. Դրամավարկային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դրամավարկային
քաղաքականության մշակման ու իրագործման հիմնական սկզբունքներին և
առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դրամավարկային քաղաքականության գործիքներին,
դրանց կիրառման առանձնահատկություններին, ՀՀ ԿԲ -ի կողմից
օգտագործվող գործիքներին,
2. կկարողանա մեկնաբանել գնաճի նպատակադրման քաղաքականության էությունն ու հիմնական սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Կենտրոնական բանկերի դերն ու գործառնությունները. պատմական ակնարկ: Թեմա 2` ՀՀ բանկային օրենսդրությունը: ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը: Թեմա 3` Դրամավարկային տեսություն: Թեմա
4` Դրամավարկային քաղաքականության տեսական հիմքերը: Թեմա 5` Դրամավարկային քաղաքականության գործիքներն ու դրանց կիրառման առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Գնաճի կառավարման ՀՀ ԿԲ փորձը: Թեմա 7` Արժութային քաղաքականությունը: Թեմա 8` Գնաճի նպատակադրման քաղաքականությունը: Թեմա 9` ՀՀ մակրոտնտեսական վիճակի հիմնական բնութագրերը:
Թեմա 10` Տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: Թեմա
11` Դրամավարկային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: Թեմա
12` ՀՀ դրամավարկային իշխանությունների գործունեության հիմնական սկըզբունքները ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M02. Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին հաղորդել գիտելիքներ և գործնական հմտություններ ոչ բանկային ֆինանսական հաստատությունների գործունեության կազմակերպման ու իրականացման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ներդրումային ռեսուրսների հավաքագրման ժամանակ
կիրառվող ոչ բանկային տարաբնույթ ֆինանսական ծառայություններին,
2. կկարողանա գնահատել ոչ բանկային ֆինանսական կազմակերպությունների գործունեության արդյունքները,
3. կտիրապետի ֆինասական միջոցների հավաքագրման, վերլուծության և
որոշումների կայացման գործընթացների համար պահանջվող հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական համակարգ հասկացությունը: Թեմա 2` Վարկային
կազմակերպությունները որպես ոչ բանկային ֆինանսական համակարգի տարր:
Թեմա` 3` Ներդրումային գործունեության էությունը և նշանակությունը: Թեմա
4` Ապահովագրական գործունեության էությունը և նպատակը: Թեմա 5` Ֆոնդա-
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յին բորսաներ: Թեմա 6` Արժեթղթերի շուկայում մասնագիտացված գործունեություն իրականացնող անձինք, դրանց առանձնահատկությունները: Թեմա 7` Սոցիալական, կենսաթոշակային, հիմնադրամների էությունը և նպատակը: Թեմա
8` Վճարահաշվարկային կազմակերպությունները, որպես ոչ բանկային ֆինանսական համակարգի սուբյեկտ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M04. Կորպորատիվ ֆինանսներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին հաղորդել գիտելիքներ և գործնական հմտություններ առևտրային կազմակերպությունների (բաժնետիրական
ընկերություններ, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ)
կողմից ներդրումային ռեսուրսների հավաքագրման, այդ նպատակով օգտագործվող ֆինանսական գործիքների ընտրության ժամանակ որոշումների կայացման գործընթացին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ներդրումային ռեսուրսների հավաքագրման ժամանակ
կարճաժամկետ, միջինժամկետ և երկարաժամկետ ֆինանսավորման
որոշումների առանձնահատկություններին,
2. կիմանա կորպորատիվ վերակազմակերպումների տնտեսական էությունը և տարբեր տեսակները, դրանց ՀՀ-ում կիրառման առանձնահատկությունները,
3. ծանոթ կլինի կորպորացների միջազգայնացման ժամանակից միտումներին, կիրառվող ձևերին և հնարքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կորպորատիվ ֆինանսների էությունը և համակարգը: Թեմա 2` Ֆինանսավորման որոշումներ և արդյունավետ շուկա: Թեմա 3` Շահաբաժնի (դիվիդենտի) քաղաքականություն և կապիտալի կառուցվածք: Թեմա 4` Ֆինանսական
պլանավորում: Թեմա 5` Կորպորատիվ վերակազմակերպումներ: Թեմա 6` Կորպորատիվ ֆինանսների միջազգայնացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M27. Կազմակերպության ֆինանսներ 3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կազմակերպության
ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մեթոդների հետ, հնարավորություն
ընձեռել նրանց իրականացնելու կազմակերպության ֆինանսական վիճակի
գնահատումներ, ինչպես նաև տեսական և գործնական դասաժամերի հիման
վրա` ուսանողների մոտ ձևավորել կազմակերպության ֆինանսների պլանավորման, վերլուծության և արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ գիտելիքներ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ
կլինի
կազմակերպության
ֆինանսական
միջոցների
ներգրավման և կառավարման մոտեցումներին,
2. կունենա կազմակերպության շրջանառու միջոցների և կարճաժամկետ
պարտավորությունների կառավարման վերաբերյալ գիտագործնական
գիտելիքներ,
3. կկարողանա կազմակերպության գործունեության ֆինանսական արդյունքների, կապիտալի և ակտիվների շահութաբերության վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները կիրառել պրակտիկայում,
4. կտիրապետի անկայուն իրավիճակներում ֆինանսական կառավարման
հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական կառավարման դերը կազմակերպություններում։
Թեմա 2՝ Կազմակերպության կապիտալի ներգրավումը և կառավարումը։ Թեմա
3՝ Դրամական միջոցների վերլուծությունը և կառավարումը։ Թեմա 4՝ Կազմակերպության ոչ շրջանառու միջոցների կառավարումը։ Թեմա 5՝ Կազմակերպության շրջանառու միջոցների և կարճաժամկետ պարտավորությունների կառավարումը։ Թեմա 6՝ Ծախսերի և ինքնարժեքի կառավարումը։ Թեմա 7՝ Ֆինանսական արդյունքների, կապիտալի և ակտիվների շահութաբերության վերլուծությունը։ Թեմա 8՝ Ներդրումների կառավարումը և ներդրումային ծրագրերի վերլուծության մեթոդները։ Թեմա 9՝ Հարկային քաղաքականությունը կազմակերպություններում։ Թեմա 10՝ Կորպորատիվ ռիսկերի կառավարումը։ Թեմա 11՝
Ֆինանսական կառավարումը անկայուն իրավիճակներում: Թեմա 12՝ Ֆինանսական պլանավորումը և բյուջետավորումը կազմակերպություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M08 Բանկային մենեջմենթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առևտրային բանկերի գործունեության կառավարման առնձնահատկություններին և մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի առևտրային բանկի կառավարման հիմունքներին և
բանկային գործունեության վերլուծության և գնահատման մոտեցումներին ինչպես նաև իրավական կարգավորման ու վերահսկողության
սկզբունքներին,
2. կտիրապետի առևտրային բանկի պարտավորությունների, կապիտալի,
ակտիվների, վարկային պորտֆելի, ռիսկերի և իրացվելիության կառավարման մեխանիզմներին,
3. կիմանա բանկային գործունեության ծրագրավորման առանձնահատկությունները,
4. ծանոթ կլինի բանկի ֆինանսական առողջացման ծրագրերի մշակման
մոտեցումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բանկային մենեջմենթի էությունը: Թեմա 2` Բանկային ռիսկերի
իրավական սահմանափակումները: Թեմա 3` Բանկային գործունեության վերահսկողությունը և բանկի ներքին հսկողությունը: Թեմա 4` Առևտրային բանկի ակտիվների և պասիվների կառավարումը: Թեմա 5` Բանկի գործունեության գնահատման հիմնական ցուցանիշները: Թեմա 6` Բանկի ակտիվների նկատմամբ
հսկողության իրականացման մեխանիզմները: Թեմա 7` Բանկերի գործունեության ծրագրավորումը և դրա հիմնական խնդիրները: Թեմա 8` Ակտիվների արժեթղթավորումը առևտրային բանկերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M17. Միջազգային ֆինանսների հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել միջազգային ֆինանսական զարգացման ինդեքսներին, միասնական ֆինանսական շուկա ստեղծելու
նախադրյալներին և անհրաժեշտությանը, միջազգային բիզեսի ժամանակակից
կազմակերպաիրավական տեսակներին ու դրանց պայմանագրային հարաբերությունների կարգավորման դրույթներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կատարել ֆինասական շուկաներ գնահատում և կանխատեսում` ըստ ակտիվների ժամանային լագի ու եկամտաբերության,
2. կկարողանա տարբերակել բիզնեսի վարման ժամանակակից իրավատնտեսական ձևերն ու դրանց գործնական կիրառության արդյունավետությունը,
3. կտիրապետի բիզնես միջավայրի վարչարարական ընթացակարգերի և
բիզնեսի վարման հարմարավետության վերլուծության հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային ֆինանսական զարգացման ինդեքսների հիմնական
հասկացությունները: Թեմա 2` Բիզնես միջավայրի գնահատման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտն ու միջազգային փորձը: Թեմա 3` Միասնական ֆինանսական շուկա ստեղծելու նախադրյալները: Լամ Ֆալուսի կոմիտեն: Թեմա 4`
Աութսորսինգը և լոգիստիկան, ֆրանչայզինգը ժամանակակից բիզնես միջավայրում: Թեմա 5` Միջազգային բանկային բիզնես: Օֆշորային բանկային բիզնես:
Թեմա 6` Մտավոր սեփականության ու ապահովագրության դերը միջազգային
բիզնեսում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1004/M09. Հարկաբյուջետային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հարկերի էությանն ու
ֆունկցիաներին, հարկային քաղաքականության ու հարկային համակարգի էվոլյուցիային, առանձին հարկատեսակներին ու դրանց առանձնահատկություններին, պետական բյուջեի ձևավորման և դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ հարկային համակարգի և հարկաբյուջետային քաղաքականության վերաբերյալ,
2. կիմանա առանձին հարկատեսակների կիրառման ոլորտները, հարկման բազաներն ու դրույքաչափերը, դրանց կարգավորման օրենսդրական դաշտը,
3. կտիրապետի պետական բյուջեի երկամուտների ու ծախսերի դասակարգման սկզբունքներն ու դրանց առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարկերի էությունը և տնտեսական բովանդակությունը: Թեմա 2`
Հարկման հիմնական տեսությունները: Թեմա 3` Հարկերի գործառույթները և
հարկման սկզբունքները: Թեմա 4` Հարկերի տարրերը և դասակարգումը: Թեմա
5` Հարկման մեթոդները: Հարկերի հիմնական տեսակները: Թեմա 6` Հարկային
բեռի գնահատումը: Թեմա 7` Հարկային քաղաքականության խնդիրները և
նպատակները: Թեմա 8` Հարկման հատուկ ռեժիմներ: Թեմա 9` ՀՀ հարկային
համակարգի ընդհանուր նկարագիրը: Թեմա 10` Հարկային վարչարարություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M15. Վճարահաշվարկային համակարգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վճարահաշվարկային համակարգի կազմակերպման և բնականոն գործունեության իրականացման համար կիրառվող վճարային գործիքներին, վճարային միջոցների փոխանցման և վերջնահաշվարկի կատարման ընդհանուր կանոններին ու ընթացա-
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կարգերին, ինչպես նաև ներկայացնել ՀՀ տարածքում գործող վճարահաշվարկային համակարգերը, դրանց զարգացման հեռանկարները և միջազգային վճարահաշվարկային համակարգերին ինտեգրման գործընթացները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հիմնարար գիտելիքներ վճարահաշվարկային համակարգի
գործունեության և կազմակերպման միջազգային և հայրենական փորձի
վերաբերյալ,
2. կունենա վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցման, վճարային հանձնարարականներով միջոցների փոխանցման, քարտային գործառնությունների, պրոցեսինգի և քլիրինգի իրականացման վերաբերյալ
հմտություններ,
3. կտիրապետի պետական արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկման,
վճարային բնագավառը բնութագրող հաշվետվությունների ձևերի կազմման և դրանց ներկայացման կարգի հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վճարահաշվարկային համակարգի դերը երկրի տնտեսության
մեջ: Դրամավարկային քաղաքականության հիմնահարցերը և վճարահաշվարկային համակարգի կառուցվածքը: Վճարահաշվարկային համակարգի զարգացման փուլերը ՀՀ-ում: Թեմա 2` Վճարահաշվարկային ծառայություններ: Վճարման հիմնական եղանակներն ու ձևերը: Թեմա 3` Վճարային գործիքները: Վճարային գործիքների թողարկումը, սպասարկումը և դրանց իրացումը ՀՀ-ում:
Թեմա 4` Պետական արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկների իրականացման
համակարգ: Գանձապետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի տեղաբաշխման, շրջանառության և մարման սպասարկման գործնթացների կազմակերպումը ՀՀ-ում: Թեմա 5` Միջազգային վճարումների համակարգեր: Ֆիզիկական անձանց փոխանցումները առանց բանկային հաշիվների: Միջազգային դրամական
փոխանցումների համակարգեր: ՀՀ տարածքում գործող և շրջանառվող պլաստիկ քարտերի տեսակները: Թեմա 6` Ռիսկերի կառավարումը վճարահաշվարկային գործառնություններում: Ռիսկերի տեսակներն ու դասակարգումը վճարահաշվարկային տեխնոլոգիաներում: Ռիսկերի և եկամտաբերության կառավարման ընդհանուր սկզբունքներն անկանխիկ վճարային հաշվարկներում: Թեմա 7`
Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության վերահսկողությունը և կարգավորումը ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1903/M14. Գործարարական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գործարարական
հարաբերությունների մասնակիցների կարգավիճակին, նրանց իրավունքների ու
պարտականությունների ծավալին, գործարարական հարաբերությունների իրավական կարգավորման, գործարարական գործունեության պետական կառավարման հիմնահարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գործարարական հարաբերությունների մասնակիցների
կազմակերպաիրավական ձևերի առանձնահատկություններին,
2. կունենա հստակ պատկերացում բիզնեսի ոլորտը կանոնակարգող
նորմատիվային բազայի մասին,
3. ծանոթ կլինի գործարարական գործունեության հիմնական եղանակներին,
4. կտիրապետի գործարարների կողմից կնքվող պայմանագրերի առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գործարարական իրավունքի դերը շուկայական հարաբերություններում: Թեմա 2՝ Գործարարական իրավունքի սուբյեկտների ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 3` Քաղաքացիների մասնակցությունը գործարարական հարաբերություններին: Թեմա 4՝ Իրավաբանական անձանց մասնակցությունը գործարարական հարաբերություններին: Թեմա 5՝ Առևտրային իրավաբանական անձանց կազմակերպաիրավական ձևերը: Թեմա 6՝ Գործարարական իրավունքի
սուբյեկտների սնանկացումը: Թեմա 7՝ Գործարարական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների գույքի կարգավիճակը: Թեմա 8՝ Պայմանագրի դերը
գործարարական հարաբերությունների կարգավորման գործում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M12. Լիզինգային գործունեություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսության զարգացման մեջ լիզինգի ունեցած դերին ու նշանակությանը և լիզինգային հարաբերություններին: Այդ նպատակով բացահայտվում են լիզինգի էությունը,
տեսակները, լիզինգի առավելությունները և թերությունները, լիզինգային հարաբերությունների միջազգային փորձը, ինչպես նաև հայաստանյան շուկայում
լիզինգի զարգացման հեռանկարներն ու հիմնախնդիրները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի լիզինգի տրամադրման գործընթացին,
2. կտիրապետի լիզինգային վճարների հաշվարկման եղանակներին,
3. կիմանա լիզինգային գործունեությանը բնորոշ ռիսկերը, լիզինգային
հարաբերությունների իրավական կարգավորման առանձնահատկությունները,
4. ծանոթ կլինի լիզինգային գործունեության միջազգային փորձին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լիզինգի էությունը և էվոլուցիան: Թեմա 2` Լիզինգային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը: Թեմա 3` Լիզինգի գնագոյացման հիմքերը: Թեմա 4` Լիզինգի տրամադրման գործընթացը: Թեմա 5` Լիզինգային հարաբերությունների զարգացման հայրենսկսն եվ միջազգային փորձը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M10. Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ
ռիսկերի կառավարման և ապահովագրության կառուցակարգի տեսական, իրավական հիմքերի, կառուցակարգային խնդիրների, ինչպես նաև ապահովագրական ծառայություների գործնական կիրարկման և առանձնահատկությունների
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ ռիսկ հասկացության,
դրա հայտանիշների, կառավարման փուլերի վերաբերյալ,
2. կտիրապետի ռիսկի կառավարման դասական տարրերի և տարբեր
մոդելների գործնական կիրարկման հնարավորություներին,
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3.

կունենա անհրաժեշտ տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ ապահովագրության հասկացության, դրան բնորոշ չափորոշիչների և իրավական
սկզբունքների, ապահովագրության գործարքի առանձնահատկությունների, անդերայթինգի, սակագնի կառուցման, հատուցման իրականացումը ապահովելու վերաբերյալ,
4. կտիրապետի ապահովագրական ծառայությունների գործընթացի իրականացման իրավական և կազմակերպական խնդիրներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռիսկ հասկացությունը և ռիսկի կառավարման փուլերը: Թեմա 2`
Ռիսկի կառավարման մոդելներում կիրառվող դասական կառուցակարգերը:
Թեմա 3` Ապահովագրություն: Թեմա 4` Ապահովագրության իրավական
սկզբունքները: Թեմա 5` Ապահովագրության սկզբունքները ՀՀ օրենսդրությունում: Թեմա 6` Ապահովագրության գործարքի կողմերը: Թեմա 7` Ապահովագրության պայմանագրի առանձնահատկությունները և պարտադիր պայմանները: Թեմա 8` Անդերայթինգ: Թեմա 9 ` Ապահովագրության գնագոյացումը:
Թեմա 10` Ապահովագրական պատահարը և հատուցումը, հատուցումից ազատման և հատուցումը մերժելու հիմքերը: Թեմա 11` Վերաապահովագրություն:
Թեմա 12` Ապահովագրության շուկայի ինստիտուցիոնալ մասնակիցները և ապահովագրության տեսակների դասակարգումը: Թեմա 12` Ապահովագրության
շուկայի ինստիտուցիոնալ մասնակիցները և ապահովագրության տեսակների
դասակարգումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M16. Ներդրումային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ներդրումների և
ներդրումային գործընթացի կառուցվածքին, ներդրումների ֆինանսավարման
հնարավոր աղբյուրներին, ներդրումների պլանավորման, գնահատման և կառավարման համակարգերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կազմել ներդրումային ծրագիր,
2. կտիրապետի ներդրումների գնահատման ֆինանսամաթեմատիկական
մեթոդներին,
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3. կտիրապետի ներդրումային վերլուծության հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներդրումների տեսակները և դասակարգումը: Թեմա 2` Ներդրումային գործընթացի փուլերը:Թեմա 3` Ներդրումային ծրագրերը և կառուցվածքը:
Թեմա 4` Ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը: Թեմա 5`
Ներդրումային որոշումների կայացման մոդելները: Թեմա 6` Ներդրումների արդյունավետության գնահատումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M22. Ֆինանսական վերահսկողություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական վերահսկողության ժամանակակից մեթոդներին, միջազգային փորձին, ինչպես նաև
ներկայացնել ֆինանսական վերահսկողության համակարգի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ֆինանսական վերահսկողության տեսակներին, մեթոդներին և միջազգային փորձին,
2. կիմանա Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական վերահսկողության համակարգի ձևավորման և կայացման առանձնահատկությունները և զարգացման հեռանկարները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական վերահսկողության էությունը, նպատակը և գործառույթները: Թեմա 2` Ֆինանսական վերահսկողության իրականացման տեսակները և մեթոդները Թեմա 3` Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության
միջազգային փորձը: Թեմա 4` Ֆինանսական վերահսկողության համակարգի
ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M13. Ներդրումային հիմնադրամներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտի, ներդրումային, կենսաթոշակային և այլ տիպի կուտակային հիմնադրամների կազմակերպման և գործունեության առանձնահատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հիմնարար գիտելիքներ ժամանակակից տնտեսության ֆինանսական միջնորդների մասին,
2. կտիրապետի ֆինանսական միջնորդների միջոցով ներդրումային որոշումների կայացման տեխնիկային,
3. կտիրապետի պորտֆելի կառավարման տեսական և գործնական հիմունքներին,
4. կունենա պատկերացում տարբեր երկրներում գործող կենսաթոշակային
համակարգերի, ոչ պետական կենսաթոշակային ապահովության և
մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամերի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական միջնորդների դերը ֆինանսական շուկայում: Թեմա
2` Ներդրումային հիմնադրամները որպես ֆինանսական միջնորդներ: Թեմա 3`
Ներդրումային հիմնադրամների դասակարգումը և կազմակերպական կառուցվածքը: Թեմա 4` Կենսաթոշակային հիմնադրամներ և ապահովագրական ընկերություններ: Թեմա 5` ՀՀ Կենսաթոշակային համակարգը: Թեմա 6` Կուտակված
միջոցների ներդրման օբյեկտները և ներդրումային պորտֆելների կառավարման
ռազմավարությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M37. Պետական ֆինանսների կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

– 286 –

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել երկրում ձևավորված
և արտաքին աղբյուրներից ներգրավված ֆինանսական ռեսուրսներից պետական գործառույթների իրականացման համար օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով միջոցների մոբիլիզացման, հասարակական կյանքում դրանց հիմնավորված տեղաբաշխման և արդյունավետ օգտագործման առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկողմնորոշվի պետական ֆինանսների կառավարման խնդիրներում և
նպատակներում,
2. կտիրապետի պետական ֆինանսների կառավարման մեխանիզմներին և
գործիքներին,
3. կիմանա պետական ֆինանսական պլանավորման մոտեցումները և
պետական գնումների համակարգի կառավարման յուրահատկությունները,
4. ծանոթ կլինի ֆինանսական հոսքերի ծրագրավորման մեթոդաբանությանը և պետական ֆինանսական վերահսկողության համակարգին,
5. կիմանա պետական պարտքի կառուցվածքը և դրա սպասարկման
առանձնահատկությունները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պետական ֆինանսների կառավարման խնդիրները և նպատակները: Թեմա 2` Պետական ֆինանսների կառավարման մեխանիզմները և գործիքները: Թեմա 3` Պետական ֆինանսական քաղաքականություն: Թեմա 4` Պետական ֆինանսական պլանավորում: Թեմա 5` Պետական ֆինանսական ծրագրավորում: Թեմա 6` Պետական գնումների համակարգի կառավարում: Թեմա 7` Պետական պարտքի կառավարում: Թեմա 8` Պետական ֆինսնանսական վերահսկողություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ¦
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1002/M38. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է առավել ամբողջականացնել և խորացնել
ուսանողների գիտելիքները միկրո- և մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
ինչպես նաև զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսական
վերլուծություններում,
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ շուկայական տնտեսության
տնտեսական հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օգտակարության մաքսիմալացման և ծախսերի մինիմալացման
խնդիրները, դրանց կապը: Թեմա 2` Անուղղակի օգտակարության ֆունկցիան և
ծախսերի ֆունկցիան: Թեմա 3` Վալրասի հավասարակշռությունը, բարեկեցության թեորեմները: Թեմա 4` Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու
հավասարումը: Թեմա 5` Փոխհատուցված և համարժեք վարիացիա, սպառողի
ավելցուկը: Թեմա 6` Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը, ռեսուրսների պայմանական պահանջարկի ֆունկցիաները, ծախսերի երկրաչափությունը : Թեմա 7`
Շահույթի մաքսիմալացման խնդիրը, թողարկման առաջարկը և ռեսուրսների
պահանջարկը: Թեմա 8` Մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 9` Ամբողջական առաջարկ և ամբողջական պահանջարկ:
Թեմա 10` Սպառում, խնայողություններ և ներդրումներ: Թեմա 11` Ընթացիկ
հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 12` Փողի պահանջարկը և առաջարկը:
Թեմա 13` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 14` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ տնտեսությունում:
Թեմա 15` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը բաց տնտեսությունում`
ֆիքսված և լողացող փոխանակային կուրսի պայմաններում: Թեմա 16` Երկարաժամկետ տնտեսական աճ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M01. Դրամավարկային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

– 288 –

Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել դրամավարկային
քաղաքականության մշակման ու իրագործման հիմնական սկզբունքներին և
առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի դրամավարկային քաղաքականության գործիքներին,
դրանց կիրառման առանձնահատկություններին, ՀՀ ԿԲ -ի կողմից
օգտագործվող գործիքներին,
2. կկարողանա մեկնաբանել գնաճի նպատակադրման քաղաքականության էությունն ու հիմնական սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կենտրոնական բանկերի դերն ու գործառնությունները. պատմական ակնարկ: Թեմա 2` ՀՀ բանկային օրենսդրությունը: ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը: Թեմա 3` Դրամավարկային տեսություն: Թեմա
4` Դրամավարկային քաղաքականության տեսական հիմքերը: Թեմա 5` Դրամավարկային քաղաքականության գործիքներն ու դրանց կիրառման առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Գնաճի կառավարման ՀՀ ԿԲ փորձը: Թեմա 7` Արժութային քաղաքականությունը: Թեմա 8` Գնաճի նպատակադրման քաղաքականությունը: Թեմա 9` ՀՀ մակրոտնտեսական վիճակի հիմնական բնութագրերը:
Թեմա 10` Տնտեսական քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: Թեմա
11` Դրամավարկային քաղաքականության հիմնական ուղղությունները: Թեմա
12` ՀՀ դրամավարկային իշխանությունների գործունեության հիմնական սկըզբունքները ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M21. Ֆինանսական հաշվառում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական հաշվառման սկզբունքներին, ֆինանսական հաշվառման վարման և հաշվետվությունների կազմման հմտություններին, ինչպես նաև հաշվապահական հաշվառման գործող ստանդարտներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կկարողանա կատարել հաշվապահական գործառնությունների համապատասխան գրանցումներ և սկզբնական փաստաթղթավորում, տալ
հաշվապահական ձևակերպումներ,
2. կտիրապետի հաշիվների մնացորդների T-աձև հաշվառման հմտություններին,
3. կկարողանա պատրաստել և ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական (հաշվապահական) հաշվառման ներածություն:
Թեմա 2` Ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն (հաշվապահական
հաշվեկշիռ) և համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին հաշվետվություն: Թեմա 3` Ֆինանսական հաշվառում վարելու հիմնական կանոնները:
Թեմա 4` Պաշարները և ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստումը:
Թեմա 5` Հաշվեգրումներ, կանխավճարներ, դրամական միջոցներ և պարտավորություններ: Թեմա6` Դեբիտորական և անհուսալի պարտքեր: Թեմա7` Ոչ ընթացիկ ակտիվներ և մաշվածություն: Թեմա8` Փորձնական հաշվեկշռից ֆինանսական հաշվետվություններ: Թեմա9` Հաշվապահական պայմանավորվածություններ և հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն: Թեմա10` Ոչ
նյութական ակտիվներ` գուդվիլ, հետազոտություն և մշակում: Թեմա11` Պայմանական պարտավորություններ, պայմանական ակտիվներ և հաշվապահական
հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցած դեպքեր: Թեմա12` Ֆինանսական
հաշվառումը ընկերություններում: Թեմա13` Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M04. Կորպորատիվ ֆինանսներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ունկնդիրներին հաղորդել գիտելիքներ և գործնական հմտություններ առևտրային կազմակերպությունների (բաժնետիրական
ընկերություններ, սահմանափակ պատասխանատվությամբ ընկերություններ)
կողմից ներդրումային ռեսուրսների հավաքագրման, այդ նպատակով օգտագործվող ֆինանսական գործիքների ընտրության ժամանակ որոշումների կայացման գործընթացին:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ներդրումային ռեսուրսների հավաքագրման ժամանակ
կարճաժամկետ, միջինժամկետ և երկարաժամկետ ֆինանսավորման
որոշումների առանձնահատկություններին,
2. կիմանա կորպորատիվ վերակազմակերպումների տնտեսական էությունը և տարբեր տեսակները, դրանց ՀՀ-ում կիրառման առանձնահատկությունները,
3. ծանոթ կլինի կորպորացների միջազգայնացման ժամանակից միտումներին, կիրառվող ձևերին և հնարքներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կորպորատիվ ֆինանսների էությունը և համակարգը: Թեմա 2` Ֆինանսավորման որոշումներ և արդյունավետ շուկա: Թեմա 3` Շահաբաժնի (դիվիդենտի) քաղաքականություն և կապիտալի կառուցվածք: Թեմա 4` Ֆինանսական
պլանավորում: Թեմա 5` Կորպորատիվ վերակազմակերպումներ: Թեմա 6` Կորպորատիվ ֆինանսների միջազգայնացումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M27. Կազմակերպության ֆինանսներ 3 կրեդիտ

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կազմակերպության
ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մեթոդների հետ, հնարավորություն
ընձեռել նրանց իրականացնելու կազմակերպության ֆինանսական վիճակի
գնահատումներ, ինչպես նաև տեսական և գործնական դասաժամերի հիման
վրա` ուսանողների մոտ ձևավորել կազմակերպության ֆինանսների պլանավորման, վերլուծության և արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ գիտելիքներ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի կազմակերպության ֆինանսական միջոցների ներգրավման և կառավարման մոտեցումներին,
2. կունենա կազմակերպության շրջանառու միջոցների և կարճաժամկետ
պարտավորությունների կառավարման վերաբերյալ գիտագործնական
գիտելիքներ,
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3.

կկարողանա կազմակերպության գործունեության ֆինանսական արդյունքների, կապիտալի և ակտիվների շահութաբերության վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները կիրառել պրակտիկայում,
4. կտիրապետի անկայուն իրավիճակներում ֆինանսական կառավարման
հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական կառավարման դերը կազմակերպություններում։
Թեմա 2՝ Կազմակերպության կապիտալի ներգրավումը և կառավարումը։ Թեմա
3՝ Դրամական միջոցների վերլուծությունը և կառավարումը։ Թեմա 4՝ Կազմակերպության ոչ շրջանառու միջոցների կառավարումը։ Թեմա 5՝ Կազմակերպության շրջանառու միջոցների և կարճաժամկետ պարտավորությունների կառավարումը։ Թեմա 6՝ Ծախսերի և ինքնարժեքի կառավարումը։ Թեմա 7՝ Ֆինանսական արդյունքների, կապիտալի և ակտիվների շահութաբերության վերլուծությունը։ Թեմա 8՝ Ներդրումների կառավարումը և ներդրումային ծրագրերի վերլուծության մեթոդները։ Թեմա 9՝ Հարկային քաղաքականությունը կազմակերպություններում։ Թեմա 10՝ Կորպորատիվ ռիսկերի կառավարումը։ Թեմա 11՝
Ֆինանսական կառավարումը անկայուն իրավիճակներում: Թեմա 12՝ Ֆինանսական պլանավորումը և բյուջետավորումը կազմակերպություններում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M08 Բանկային մենեջմենթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առևտրային բանկերի գործունեության կառավարման առնձնահատկություններին և մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի առևտրային բանկի կառավարման հիմունքներին և
բանկային գործունեության վերլուծության և գնահատման մոտեցումներին ինչպես նաև իրավական կարգավորման ու վերահսկողության սկզբունքներին,
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2.

կտիրապետի առևտրային բանկի պարտավորությունների, կապիտալի,
ակտիվների, վարկային պորտֆելի, ռիսկերի և իրացվելիության կառավարման մեխանիզմներին,
3. կիմանա բանկային գործունեության ծրագրավորման առանձնահատկությունները,
4. ծանոթ կլինի բանկի ֆինանսական առողջացման ծրագրերի մշակման
մոտեցումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բանկային մենեջմենթի էությունը: Թեմա 2` Բանկային ռիսկերի
իրավական սահմանափակումները: Թեմա 3` Բանկային գործունեության վերահսկողությունը և բանկի ներքին հսկողությունը: Թեմա 4` Առևտրային բանկի ակտիվների և պասիվների կառավարումը: Թեմա 5` Բանկի գործունեության գնահատման հիմնական ցուցանիշները: Թեմա 6` Բանկի ակտիվների նկատմամբ
հսկողության իրականացման մեխանիզմները: Թեմա 7` Բանկերի գործունեության ծրագրավորումը և դրա հիմնական խնդիրները: Թեմա 8` Ակտիվների արժեթղթավորումը առևտրային բանկերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M24. Կառավարչական հաշվապահություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կառավարչական
հաշվապահության հիմունքներին, նրանց հնարավորություն ընձեռել կատարելու արտադրության ծախսումների գնահատում կիրառելով տարբեր մոտեցումներ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա իրականացնել ծախսերի հաշվառաում տարբեր արտադրությունների համար,
2. կկարողանա հաշվարկել և վերլուծել արտադրության ծախսածածկման
կետը,
3. կտիրապետի բյուջետավորման հիմնական սկզբունքներին:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Կառավարչական հաշվառման դերը, նշանակությունը, առանձնահատկությունները: Թեմա 2` Ծախսերի դասակարգումը, վարքագիծը և գնահատումը: Թեմա 3` Նյութական ծախսերի և աշխատանքային ծախսերի հաշվառում:
Թեմա 4` Ծախսերի հաշվառման պատվերային մեթոդ: Թեմա 5` Ծախսերի
հաշվառման փուլային մեթոդ: Թեմա 6` Գնագոյացում և որոշումների կայացում:
Թեմա 7` Արտադրական վերադիր ծախսերի հաշվառումը կլանման և ABC
եղանակներով: Թեմա 8` Ծախսերի հաշվառման սահմանային մեթոդ: Թեմա 9`
Ծախսածածկման վերլուծությունը: Թեմա 10` Ծախսերի հաշվառման սահմանային մեթոդ: Թեմա 11` Ծախսերի հաշվառման նորմատիվային մեթոդ: Թեմա 12`
Բյուջետային պլանավորում և վերահսկողություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M09. Հարկաբյուջետային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հարկերի էությանն ու
ֆունկցիաներին, հարկային քաղաքականության ու հարկային համակարգի
էվոլյուցիային, առանձին հարկատեսակներին ու դրանց առանձնահատկություններին, պետական բյուջեի ձևավորման և դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ հարկային համակարգի և հարկաբյուջետային քաղաքականության վերաբերյալ,
2. կիմանա առանձին հարկատեսակների կիրառման ոլորտները, հարկման բազաներն ու դրույքաչափերը, դրանց կարգավորման օրենսդրական դաշտը,
3. կտիրապետի պետական բյուջեի երկամուտների ու ծախսերի դասակարգման սկզբունքներն ու դրանց առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարկերի էությունը և տնտեսական բովանդակությունը: Թեմա 2`
Հարկման հիմնական տեսությունները: Թեմա 3` Հարկերի գործառույթները և
հարկման սկզբունքները: Թեմա 4` Հարկերի տարրերը և դասակարգումը: Թեմա
5` Հարկման մեթոդները: Հարկերի հիմնական տեսակները: Թեմա 6` Հարկային
բեռի գնահատումը: Թեմա 7` Հարկային քաղաքականության խնդիրները և
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նպատակները: Թեմա 8` Հարկման հատուկ ռեժիմներ: Թեմա 9` ՀՀ հարկային
համակարգի ընդհանուր նկարագիրը: Թեմա 10` Հարկային վարչարարություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M15. Վճարահաշվարկային համակարգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վճարահաշվարկային համակարգի կազմակերպման և բնականոն գործունեության իրականացման համար կիրառվող վճարային գործիքներին, վճարային միջոցների փոխանցման և վերջնահաշվարկի կատարման ընդհանուր կանոններին ու ընթացակարգերին, ինչպես նաև ներկայացնել ՀՀ տարածքում գործող վճարահաշվարկային համակարգերը, դրանց զարգացման հեռանկարները և միջազգային վճարահաշվարկային համակարգերին ինտեգրման գործընթացները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հիմնարար գիտելիքներ վճարահաշվարկային համակարգի
գործունեության և կազմակերպման միջազգային և հայրենական փորձի
վերաբերյալ,
2. կունենա վճարահաշվարկային ծառայությունների մատուցման, վճարային հանձնարարականներով միջոցների փոխանցման, քարտային գործառնությունների, պրոցեսինգի և քլիրինգի իրականացման վերաբերյալ
հմտություններ,
3. կտիրապետի պետական արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկման,
վճարային բնագավառը բնութագրող հաշվետվությունների ձևերի կազմման և դրանց ներկայացման կարգի հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վճարահաշվարկային համակարգի դերը երկրի տնտեսության
մեջ: Դրամավարկային քաղաքականության հիմնահարցերը և վճարահաշվարկային համակարգի կառուցվածքը: Վճարահաշվարկային համակարգի զարգացման փուլերը ՀՀ-ում: Թեմա 2` Վճարահաշվարկային ծառայություններ: Վճարման հիմնական եղանակներն ու ձևերը: Թեմա 3` Վճարային գործիքները: Վճարային գործիքների թողարկումը, սպասարկումը և դրանց իրացումը ՀՀ-ում:
Թեմա 4` Պետական արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկների իրականացման
համակարգ: Գանձապետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի տեղաբաշխ-
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ման, շրջանառության և մարման սպասարկման գործնթացների կազմակերպումը ՀՀ-ում: Թեմա 5` Միջազգային վճարումների համակարգեր: Ֆիզիկական անձանց փոխանցումները առանց բանկային հաշիվների: Միջազգային դրամական
փոխանցումների համակարգեր: ՀՀ տարածքում գործող և շրջանառվող պլաստիկ քարտերի տեսակները: Թեմա 6` Ռիսկերի կառավարումը վճարահաշվարկային գործառնություններում: Ռիսկերի տեսակներն ու դասակարգումը վճարահաշվարկային տեխնոլոգիաներում: Ռիսկերի և եկամտաբերության կառավարման ընդհանուր սկզբունքներն անկանխիկ վճարային հաշվարկներում: Թեմա 7`
Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության վերահսկողությունը և կարգավորումը ՀՀ-ում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1903/M14. Գործարարական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գործարարական
հարաբերությունների մասնակիցների կարգավիճակին, նրանց իրավունքների ու
պարտականությունների ծավալին, գործարարական հարաբերությունների իրավական կարգավորման, գործարարական գործունեության պետական կառավարման հիմնահարցերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի գործարարական հարաբերությունների մասնակիցների
կազմակերպաիրավական ձևերի առանձնահատկություններին,
2. կունենա հստակ պատկերացում բիզնեսի ոլորտը կանոնակարգող
նորմատիվային բազայի մասին,
3. ծանոթ կլինի գործարարական գործունեության հիմնական եղանակներին,
4. կտիրապետի գործարարների կողմից կնքվող պայմանագրերի առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գործարարական իրավունքի դերը շուկայական հարաբերություններում: Թեմա 2՝ Գործարարական իրավունքի սուբյեկտների ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 3` Քաղաքացիների մասնակցությունը գործարարական հարաբերություններին: Թեմա 4՝ Իրավաբանական անձանց մասնակցությունը գործա-
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րարական հարաբերություններին: Թեմա 5՝ Առևտրային իրավաբանական անձանց կազմակերպաիրավական ձևերը: Թեմա 6՝ Գործարարական իրավունքի
սուբյեկտների սնանկացումը: Թեմա 7՝ Գործարարական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների գույքի կարգավիճակը: Թեմա 8՝ Պայմանագրի դերը
գործարարական հարաբերությունների կարգավորման գործում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M33. Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել Հայաստանում գործող
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին, տալ Հաշվապահական
հաշվառման միջազգային ստանդարտների խորհրդի կողմից ընդունված Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտների /ՖՀՄՍ-ի/ և ՀՀ
հաշվապահական հաշվառման ստանդարտների /ՀՀՀՀՍ/ համեմատականը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներին,
2. կկարողանա կիրառել ՀՀՀՀՍ-ը ֆինանսական հաշվետվությունների
պատրաստման ժամանակ,
3. կիմանա ՀՀՀՀՍ-ի և ՖՀՄՍ-ի միջև եղած տարբերությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ
(ՖՀՄՍ): ՀՀՄՍ 1 «Ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացում»: Թեմա 2`
ՀՀՄՍ 2 «Պաշարներ»: Թեմա 3` ՀՀՄՍ 7 «Հաշվետվություն դրամական միջոցների
հոսքերի մասին»: Թեմա 4` ՀՀՄՍ 8 «Հաշվապահական հաշվառման քաղաքականություն, փոփոխություններ հաշվապահական հաշվառման գնահատումներում
և սխալներ»: Թեմա 5` ՀՀՄՍ 10 «Հաշվապահական հաշվեկշռի ամսաթվից հետո
տեղի ունեցող դեպքեր»: Թեմա 6` ՀՀՄՍ 11 «Կառուցման պայմանագրեր»: Թեմա
7` ՀՀՄՍ 16 «Հիմնական միջոցներ»: ՖՀՄՍ 5 «Վաճառքի համար պահվող ոչ ընթացիկ ակտիվներ և ընդհատված գործառնություններ»: Թեմա 8` Վարձակալություն: Թեմա 9` ՀՀՄՍ 36 «Ակտիվների արժեզրկում»: Թեմա 10` ՀՀՄՍ 18 «Հասույթ»: Թեմա 11` ՀՀՄՍ 20 «Պետական շնորհի հաշվառում և պետական օգնության բացահայտում»: Թեմա 12` ՀՀՄՍ 21 «Արտարժույթի փոխանակման փո-
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խարժեքի փոփոխությունների հետևանքները»: Թեմա 13` ՀՀՄՍ 38 «Ոչ նյութական ակտիվներ»: Թեմա 14` Ձեռնարկատիրական գործունեության միավորումներ: Թեմա 15` Ֆինանսական գործիքներ: Թեմա 16` ՀՀՄՍ 12 «Շահութահարկ»:
Թեմա 17` ՀՀՄՍ 19 «Աշխատակիցների հատուցումներ»: Թեմա 18` ՀՀՄՍ 23 «Փոխառության ծախսումներ»:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M23. Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական հաշվետվությունների ձևերին և կազմելու սկզբունքներին, դրանց բովանդակությանը
ներկայացվող պահանջներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ֆինանսական հաշվետվություններ կազմելու սկզբունքներին,
2. կկարողանա կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ,
3. յուրացրած կլինի ֆինանսական հաշվետվությունների տարրերի փոխկապակցվածությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաշվապահական հաշվառման կարգավորումը: Թեմա 2` Հիմնական հայեցակարգեր: Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքներ և քաղաքականություն: Թեմա 3` Համախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների սկզբունքները: Թեմա 4` Համախմբված ֆինանսական վիճակի մասին հաշվետվություն:
Թեմա 5` Համախմբված համապարփակ ֆինանսական արդյունքների մասին
հաշվետվություն: Թեմա 6` Ներդրում ասոցացված կազմակերպությունում:
Թեմա 7` Ոչ ընթացիկ նյութական ակտիվներ: Թեմա 8` Ոչ նյութական ակտիվներ: Թեմա 9` Պաշարներ և կառուցման պայմանագրեր: Թեմա 10` Ֆինանսական
ակտիվներ և պարտավորություններ: Թեմա 11` Շահութահարկ: Թեմա 12`
Վարձակալություն: Թեմա 13` Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ: Թեմա 14` Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ:
Թեմա 15` Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M16. Ներդրումային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ներդրումների և
ներդրումային գործընթացի կառուցվածքին, ներդրումների ֆինանսավարման
հնարավոր աղբյուրներին, ներդրումների պլանավորման, գնահատման և կառավարման համակարգերին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կազմել ներդրումային ծրագիր,
2. կտիրապետի ներդրումների գնահատման ֆինանսամաթեմատիկական
մեթոդներին,
3. կտիրապետի ներդրումային վերլուծության հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներդրումների տեսակները և դասակարգումը: Թեմա 2` Ներդրումային գործընթացի փուլերը:Թեմա 3` Ներդրումային ծրագրերը և կառուցվածքը:
Թեմա 4` Ներդրումների ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը: Թեմա 5`
Ներդրումային որոշումների կայացման մոդելները: Թեմա 6` Ներդրումների արդյունավետության գնահատումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M25. Աուդիտի հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել աուդիտորական
գործունեության առանձնահատկություններին տարբեր ոլորտներում, նրանց
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հնարավորություն ընձեռել կատարել աուդիտորական գործողություններ աուդիտորական եզրակացությունը կազմելու համար ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տարբերակել աուդիտի հիմնական սկզբունքները և աուդիտի պլանավորման գորընթացը,
2. կկարողանա օգտվել աուդիտի ստանդարտներից աուդիտորական եզրակացությունը կազմելիս,
3. կտիրապետի աուդիտորական գործունեության օրենսդրությանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Աուդիտի էությունը և սկզբունքները: Թեմա 2` Աուդիտի կարգավորումը: Թեմա 3` Ոչ ընթացիկ ակտիվների աուդիտ: Թեմա 4` Ընթացիկ ակտիվների աուդիտ: Թեմա 5` Պարտավորությունների աուդիտ: Թեմա 6` Սեփական կապիտալի աուդիտ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M20. Բանկային հաշվապահություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բանկային հաշվապահության առանձնահատկություններին և հիմնական կանոններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կազմել բանկերի հիմնական ֆինանսական հաշվետվությունները,
2. կիմանա
ակտիվների
և
պարտավորությունների
հաշվառման
առանձնահատկությունները,
3. կտիրապետի ավանդների և վարկերի հաշվառման և գնահատման
հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքները բանկերում: Թեմա
2` Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը բանկերում: Թեմա 3` Բանկի
դրամական միջոցների հաշվառում: Թեմա 4` Տրամադրված վարկերի հաշվա-
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ռում: Թեմա 5` Ժամկետային ավանդների հաշվառում: Թեմա 6` Սեփական կապիտալի հաշվառում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M38. Հաշվապահական ծրագրեր (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Ժամանակակից պայմաններում, խոշոր և միջին (հաճախ նաև փոքր) կազմակերպություններում հաշվապահական հաշվառման արդյունավետ իրականացումն անհնար է պատկերացնել առանց հաշվապահական ավտոմատացված
համակարգերի: Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման առավել լայն տարածում գտած ավտոմատացված համակարգերը և, գործնական առաջադրանքների միջոցով, ծանոթացնել դրանց
հնարավորություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի հաշվապահական հաշվառման ավտոմատացված համակարգերին, ինչը.
 կօգնի զերծ մնալու հաշվառման սխալներից,
 կնպաստի աշխատաժամանակի խնայմանը,
 ավելի բովանդակային և ստեղծագործական կդարձնի հաշվապահի
աշխատանքը,
 կընձեռի
հաշվապահական
տեղեկատվության
հիման
վրա
կազմակերպությունում
վերլուծական
աշխատանքի
և
ֆինանսատնտեսական գործունեության զարգացման ու օպտիմալացման նոր հնարավորություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հաշվապահական ծրագրերի հնարավորությունները և ՀՀ-ում առավել տարածված ծրագրային փաթեթները: Թեմա 2` Առաջին մուտքը հաշվապահական ավտոմատացված համակարգ: Համառոտ ծանոթություն ավտոմատացված համակարգերի ենթահամակարգերի հետ: Թեմա 3` Հաշվապահություն ենթահամակարգ: Թեմա 4` Պահեստ ենթահամակարգ: Թեմա 5` Բանկ
ենթահամակարգ: Թեմա 6` Արագամաշ առարկաներ ենթահամակարգ: Թեմա 7`
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Հիմնական միջոցներ ենթահամակարգ: Թեմա 8` Աշխատավարձ ենթահամակարգ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

«Կառավարում» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Գործարար վարչարարություն (կառավարում)¦
1002/M38. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է առավել ամբողջականացնել և խորացնել
ուսանողների գիտելիքները միկրո- և մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
ինչպես նաև զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսական
վերլուծություններում,
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ շուկայական տնտեսության
տնտեսական հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օգտակարության մաքսիմալացման և ծախսերի մինիմալացման
խնդիրները, դրանց կապը: Թեմա 2` Անուղղակի օգտակարության ֆունկցիան և
ծախսերի ֆունկցիան: Թեմա 3` Վալրասի հավասարակշռությունը, բարեկեցության թեորեմները: Թեմա 4` Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու
հավասարումը: Թեմա 5` Փոխհատուցված և համարժեք վարիացիա, սպառողի
ավելցուկը: Թեմա 6` Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը, ռեսուրսների պայմանական պահանջարկի ֆունկցիաները, ծախսերի երկրաչափությունը : Թեմա 7`
Շահույթի մաքսիմալացման խնդիրը, թողարկման առաջարկը և ռեսուրսների
պահանջարկը: Թեմա 8` Մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 9` Ամբողջական առաջարկ և ամբողջական պահանջարկ:
Թեմա 10` Սպառում, խնայողություններ և ներդրումներ: Թեմա 11` Ընթացիկ
հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 12` Փողի պահանջարկը և առաջարկը:
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Թեմա 13` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 14` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ տնտեսությունում:
Թեմա 15` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը բաց տնտեսությունում`
ֆիքսված և լողացող փոխանակային կուրսի պայմաններում: Թեմա 16` Երկարաժամկետ տնտեսական աճ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M06. Անձնակազմի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կազմակերպությունում անձնակազմի կառավարման համակարգի հիմնական տարրերին, տալով
համակարգը արդյունավետ կառավարելու համար անհրաժեշտ տեսական և
գործնական գիտելիքներ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի անձնակազմի կառավարման տեսական և գործնական
հիմքերին և հիմնական մոտեցումներին,
2. կկարողանա կատարել աշխատանքի վերլուծություն և նկարագրություն,
3. կկարողանա կատարել անձնակազմի պլանավորում և կտիրապետի
անձնակազմի հավաքագրման և ընտրության հիմնական մեթոդներին,
4. կտիրապետի անձնակազմի խթանման և գնահատման հիմնական մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Անձնակազմի կառավարման առանձնահատկությունները պլանային տնտեսությունից շուկայականին անցնելու պայմաններում: Անձնակազմի
կառավարման ժամանակակից մոտեցումները: Թեմա 2` Անձնակազմի պլանավորման հիմնական ֆունկցիաները և ձևերը: Թեմա 3` Անձնակազմի հավաքագրումը և ընտրությունը: Թեմա 4` Անձնակազմի որակավորման բարձրացումը:
Թեմա 5` Անձնակազմի մասնագիտական կողմնորոշումը և ադապտացիան:
Թեմա 6` Անձնակազմի զարգացումը: Թեմա 7` Անձնակազմի գնահատման հիմնական մեթոդները: Թեմա 8` Անձնակազմի խթանման համակարգը: Անձնակազմի վրա կատարվող ծախսերը: Թեմա 9` Անձնակազմի կառավարման ար-
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դյունավետությունը: Թեմա 10` Անձնակազմի կառավարման ռազմավարությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M10. Կառավարման հոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանական գիտության միջոցով կառավարչական խնդիրների իրագործմանը, ձևավորել տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ, որոնք կնպաստեն իրենց ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կառավարման հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հասկացությունների ընդհանրությունները և տարբերությունները,
2. կունենա կառավարչական հիմնախնդիրներ լուծելու հոգեբանական
հմտություններ,
3. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական
գործունեության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարման հոգեբանության առարկան, խնդիրները: Թեմա 2`
Կառավարման սուբյեկտն ու օբյեկտը: Թեմա 3` Ղեկավարի անձը և կառավարման արվեստը: Թեմա 4` Ղեկավարման տիպերը և կառավարման ոճերը: Թեմա
5` Կազմակերպական բախումներ և կոնֆլիկտներ, դրանց հաղթահարումը:
Թեմա 6` Կառավարչական խնդիրների լուծման էվրիստիկական մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1005/M13. Կազմակերպական վարք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել ուսանողների պատկերացումները
կազմակերպական միջավայրում մարդկանց վարքագծի բոլոր տեսանկյունների
մասին` օգտագործելով գիտական մեթոդներ և կիրառելով համակարգային
ուսումնասիրություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ձևակերպել կազմակերպության նպատակները,
2. կտիրապետի աշխատանքի նախագծման հմտություններին,
3. կունենա պատկերացումներ, թե որ իրավիճակներում է անհատն ընդունում ավելի լավ որոշումներ, քան` խումբը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կազմակերպական վարք առարկան: Թեմա 2` Անհատական տարբերություններ: Անձը կազմակերպությունում: Թեմա 3` Անհատը և էմոցիաները:
Էմոցիան և սթրեսն աշխատանքային վայրում: Թեմա 4` Մոտիվացիան կազմակերպությունում` տեսությունից դեպի գործնական միջավայր: Թեմա 5` Որոշումների անհատական ընդունումը: Թեմա 6` Խմբային գործընթացներ և աշխատանքային խմբեր: Թեմա 7` Աշխատանքային թիմեր: Թեմա 8` Հաղորդակցման
գործընթացը: Թեմա 9` Լիդերություն և վստահություն: Թեմա 10` Իշխանություն
և քաղաքականություն: Թեմա 11` Կոնֆլիկտներ և բանակցություններ: Թեմա 12`
Առաջխաղացում: Թեմա 13` Կազմակերպական մշակույթ: Թեմա 14` Կազմակերպական փոփոխություններ և կազմակերպական զարգացում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M14. Ինովացիոն մենեջմենթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապագա մագիստրոսների մոտ ձևավորել ինովացիոն գործունեության կառավարման տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ինովացիոն տեսության հիմնախնդիրների հետ,
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2. կկարողանա կառավարել ինովացիոն գործունեությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինովացիայի հասկացությունը: Թեմա 2` Ինովացիոն գործընթացներ: Թեմա 3` Նորարարական կազմակերպությունները: Թեմա 4` Ինովացիոն
ռազմավարություններ: Թեմա 5` Ճեղքող ինովացիոն ռազմավարություններ:
Թեմա 6` Բաց ինովացիաներ: Թեմա 7` Ազգային ինովացիոն համակարգեր:
Թեմա 8` Ինովացիոն տնտեսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M11. Հանրային կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների լիազորությունների իրագործմանն ուղղված կառուցակարգերի /ինստիտուցիոնալ, քաղաքականության
մշակման, կարգավորման, մոնիթորինգի, ծառայությունների մատուցման/ ամբողջությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ամբողջական գիտելիքներ հանրային մեթոդների ու մեխանիզմների, ինչպես նաև այդ ոլորտի բարեփոխումների հիմնական ուղղությունների վերաբերյալ,
2. կտիրապետի հասարակական-տնտեսական համակարգի ռազմավարական կառավարման գործիքակազմին ու կառուցակարգերին,
3. կունենա ամփոփ պատկերացում Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի, տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման համակարգերի մասին, ինչպես նաև կտիրապետի կառավարման համապետական, ճյուղային ու ֆունկցիոնալ մարմինների կառուցվածքին ու գործառույթներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հանրային կառավարման հիմունքները: Թեմա 2` Հանրային կառավարման տեսությունը: Թեմա 3` Հանրային կառավարումը և հասարակություն - իշխանություն փոխհարաբերությունը: Թեմա 4` Սահմանադրություն:
Թեմա 5` Հանրային կառավարման կազմակերպման մոդելները. պետական կա-
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ռավարումն այդ համատեքստում: Թեմա 6` Հասարակություն - պետություն, հասարակություն - անհատ, անհատ - անհատ փոխհարաբերությունների արդյունավետության խնդիրները: Թեմա 7` Կոնֆլիկտների կառավարում և բանակցությունների վարում: Թեմա 8` Սոցիալական կապիտալ և տնտեսական զարգացում: Թեմա 9` Աշխարհաքաղաքական ու աշխարհատնտեսական զարգացումները: Թեմա 10` ՀՀ ազգային անվտանգության դոկտրինը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M09. Կազմակերպությունների կառավարման համակարգի և բիզնես
գործընթացների նախագծում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կազմակերպչական
կառուցվածքի փոփոխման և ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով ձեռնարկության գործունեության վերակազմակերպման գործընթացների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բիզնես-գործընթացների ռեինժինիրինգի տեխնոլոգիաների
բովանդակության, կիրառման ոլորտի ու առանձնահատկութունների
մասին ընդհանուր պատկերացում,
2. կտիրապետի ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ բիզնես-գործընթացների կառավարման հմտությունների,
3. կկարողանա կիրառել բիզնես-գործընթացների մոդելավորման և վերլուծության գործիքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարման գործընթացային մոտեցման ներածություն: Թեմա
2` Կառավարման գործընթացային մոտեցման ըմբռնում: Թեմա 3` Կազմակերպության գործընթացների համակարգի մշակում: Թեմա 4` Կազմակերպության
բիզնես-գործընթացների նկարագրություն: Թեմա 5` Բիզնես-գործընթացների
կազմակերպման ռեգլամենտ: Թեմա 6` Կազմակերպության բիզնես-գործընթացների կառավարում: Թեմա 7` Կազմակերպությունում բիզնես-գործընթացների
ռեինժինիրինգի իրականացում: Թեմա 8` Ռեինժինիրինգի տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ: Թեմա 9` Ռեինժինիրինգի պրակտիկ մոդելներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
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Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M15. Մարքեթինգ-մենեջմենթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մրցակցային շուկաներում ֆիրմայի գործունեության ադյունավետության բարձրացմանն ուղղված
ժամանակակից մոտեցումների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի ֆիրմաներում ռազմավարական և օպերատիվ մարքեթինգին,
2. կիմանա մարքեթինգի կառավարումը կորպորատիվ, ֆունկցիոնալ և
գործիքային մակարդակների վրա,
3. կկարողանա ինքնուրույն կատարել շուկայի սեգմենտավորումը, մարքեթինգի ռազմավարության ընտրությունը, մարքեթինգի պլանավորումը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մարքեթինգի կառավարում: Թեմա 2` Մարքեթինգի կառավարմնա
կազմակերպումը: Թեմա 3` Մարքեթինգի ինֆորմացիոն ապահովվումը: Թեմա
4` Մարքեթինգի պլանավորումը, ֆինանսները և վերահսկումը: Թեմա 5` Մարքեթինգային ռազմավարություն: Թեմա 6` Մարքեթինգի ֆունկցիոնալ ռազմավարությունները: Թեմա 7` Ապրանքի կառավարումը: Թեմա 8` Գների կառավարումը: Թեմա 9` Պահանջարկի և առաջարկի ազդեցությունը գնագոյացման
գործընթացի վրա: Թեմա 10` Բաշխման կառավարում: Թեմա 11` Առաջխաղացման կառավարումը: Թեմա 12` Գովազդի կառավարումը: Թեմա 13` Գովազդը ժամանակակից աշխարհում և կառավարման պրոբլեմները գովազդային բիզնեսում: Թեմա 14` Գովազդը ինտերնետում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1005/M03. Ֆինանսական մենեջմենթ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ ֆինանսական ոլորտում որոշումների ընդունման գործընթացի, ինչպես նաև կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության վրա այդ որոշումների ազդեցության վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գնահատել թե արդյոք բավարարված կլինեն ներդրողները
կազմակերպության գործունեությունից, ուղղությունից, զարգացման դինամիկայից և մրցակցային դիրքից,
2. կունենա կազմակերպության ակտիվների մեծությունը և կազմը հաշվարկելու համար անհրաժեշտ հմտություններ,
3. կկարողանա որոշումներ կայացնել ֆինանսավորման աղբյուրների և
դրանց օպտիմալ կազմի վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կազմակերպության ֆինանսների կառավարման համակարգը և
խնդիրները: Թեմա 2` Ֆինանսական հաշվետվություն և դրամական հոսքեր:
Թեմա 3` Ֆինանսական հաշվետվության վերլուծություն: Թեմա 4` Կարճաժամկետ ֆինանսական պլանավորում և ֆինանսավորում: Թեմա 5` Դրամական միջոցների կառավարումը: Թեմա 6` Պաշարների կառավարումը: Թեմա 7` Դեբիտորական պարտք և վարկային քաղաքականություն: Թեմա 8` Երկարաժամկետ
ֆինանսական պլանավորում և կանխատեսում: Թեմա 9` Ֆինանսական շուկաներ, ինստիտուտներ և տոկոսադրույքներ: Թեմա 10` Ռիսկ և եկամտաբերություն: Թեմա 11` Փողի ժամանակային արժեքը: Թեմա 12` Պարտատոմսեր, բաժնետոմսեր և նրանց գնահատումը: Թեմա 13` Կորպորատիվ կապիտալի գին և
կառուցվածք: Թեմա 14` Դիվիդենտային քաղաքականություն: Թեմա 15` Լիզինգը
որպես ֆինանսավորման աղբյուր: Թեմա 16` Ածանցյալ արժեթղթեր: Թեմա 17`
Սննկացում, վերակազմավորում և լուծարում: Թեմա 18` Ձեռնարկատիրական
ռիսկեր և կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1005/M08. Լոգիստիկա. մատակարարման շղթաների կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ու նրանց մոտ ամբողջական գիտելիքներ ձևավորել լոգիստիկական-կողմնորոշիչ վերլուծության,
լոգիստիկական համակարգերի ձևավորման, լոգիստիկական շղթաների ստեղծման, նյութական ու տեղեկատվական հոսքերի համակարգված կառավարման
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ լոգիստիկական համակարգերի
ստեղծման առանձնահատկությունների, համակարգի կազմի մեջ մտնող
կազմակերպությունների փոխշահավետ փոխադարձ կապերի ձևավորման օրենսդրա-իրավական հիմքերի վերաբերյալ,
2. կտիրապետի նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից հոսքերի
ձևավորման ու կառավարման հմտություններին,
3. կկարողանա ձևավորել անհրաժեշտ պայմաններ լոգիստիկական ցանցի
մեջ մտնող կազմակերպությունների օպտիմալ հարաբերությունների
ստեղծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լոգիստիկայի հասկացությունները, զարգացման գործոնները և
մակարդակները: Թեմա 2` Լոգիստիկայի հայեցակարգը: Թեմա 3` Տեղեկատվական լոգիստիկա: Թեմա 4` Մատակարարման լոգիստիկա: Թեմա 5` Արտադրության լոգիստիկա: Թեմա 6` Բաշխման լոգիստիկա: Թեմա 7` Պաշարների կառավարումը լոգիստիկայում: Թեմա 8` Պահեստային տնտեսության լոգիստիկա:
Թեմա 9` Տրանսպորտային լոգիստիկա: Թեմա 10` Ծառայությունների սպասարկման լոգիստիկա: Թեմա 11` Ծախսերի որոշումը լոգիստիկական համակարգում: Թեմա 12` Կառավարումը լոգիստիկական համակարգերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M12. Կառավարչական հաշվառում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է բարձրացնել կառավարչական հաշվառման և բյուջետավորման մասին ուսանողների մասնագիտական գիտելիքների մակարդակը,
օգնել նրանց յուրացնել ձեռնարկության արդյունավետ կառավարման համար
անհրաժեշտ բյուջետների կառուցման և կառավարչական հաշվառման տվյալների օգտագործման մասին գործնական ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ձեռնարկության կառավարչական հաշվառման ու բյուջետավորման համակարգի կառուցման սկզբունքները,
2. կունենա ֆինանսների գործնական կառավարման համար ֆինանսական
մաթեմատիկայի անհրաժեշտ գիտելիքներ,
3. կկարողանա վերլուծել «ծավալ-ծախսեր-հասույթ» մոդելը,
4. ծանոթ կլինի կառավարչական որոշումների հիմնավորման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարչական հաշվառումը կազմակերպության կառավարման
համակարգում: Թեմա 2` Ծախսերի դասակարգում, ըմբռնում և տերմինաբանություն: Թեմա 3` Վերադիր ծախսերի հաշվառումը և բաշխումը: Թեմա 4` Ինքնարժեքի հաշվառման համակարգեր: Թեմա 5` Տեղեկատվության օգտագործումը
որոշումների կայացման համար: Թեմա 6` Կառավարչական վերահսկողության
համակարգեր: Թեմա 7` Բյուջետավորումը որպես պլանավորման, կառավարման և վերահսկողության գործիք: Թեմա 8` Տրանսֆերտային գնագոյացում:
Թեմա 9` Ծախսերի կառավարում: Թեմա 10` Ռազմավարական կառավարչական հաշվառում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M01. Ռազմավարական կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռազմավարական
կառավարման ժամանակակից մոտեցումներին և գործիքներին, ինչպես նաև
անհատական աշխատանքների և ինտերակտիվ քննարկումների միջոցով
հնարավորություն ընձեռել` հասկանալու և գնահատելու ճյուղի և կազմակերպության ռազմավարությունը։
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի ռազմավարական կառավարման բնագավառում ժամանակակից մոտեցումները և կկարողանա դրանք կիրարկել որոշակի իրավիճակներում ռազմավարական լուծումներ տալու համար,
2. կկարողանա իրականացնել ճյուղի մրցակցային վերլուծություն, ընկերության ռազմավարության և մրցակցային առավելությունների գնահատում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռազմավարական կառավարման գործընթացը, Թեմա 2` Երեք
հիմնական խնդիրները, Թեմա 3` Ճյուղային և մրցակցային վերլուծություն,
Թեմա 4` Ընկերության ռեսուրսների և մրցակցային կարողությունների գնահատում, Թեմա 5` Ռազմավարությունների տեսակներ և մրցակցային առավելություն, Թեմա 6` Ռազմավարություններ գլոբալացող շուկաներում, Թեմա 7`
Ինտերնետի դարաշրջանի բիզնես մոդելներ, Թեմա 8` Դիվերսիֆիկացված ընկերություններ, Թեմա 9` Պորտֆելային վերլուծություններ, Թեմա 10` Ռազմավարության իրականացում (բյուջեներ, լավագույն փորձ, պարգևատրումներ),
Թեմա 11` Ռազմավարության իրականացում (մշակույթ և առաջնորդություն):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M04. Կորպորատիվ կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել և պարզաբանել կորպորատիվ կառավարման, դրանց գործիքների և ենթակառույցների, պետական կարգավորման և
ինքնակարգավորման խնդիրները, ինպես նաև ծանոթացնել բաժնետիրական
ընկերությունների ստեղծմանը, գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող
օրենքով և գործարար շրջանառության սովորույթներով սահմանված հիմնադրույթներին, մոտեցումներին և հատուկ կարևորություն ունեցող լուծումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի կորպորատիվ կառավարման հիմունքներին,
2. ծանոթ կլինի կորպորատիվ կառավարման գոյություն ունեցող մոդելներին,
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3.

կտիրապետի կորպորատիվ կառավարման գործիքներին և տեխնիկային,
4. կիմանա կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կորպորատիվ կառավարման հիմունքները: Թեմա 2` Կորպորատիվ կառավարման համակարգի ծագումը: Թեմա 3` Կորպորացիաների տեսակները, հրապարակային ընկերությունները: Թեմա 4` Կորպորատիվ ֆինանսներ,
կորպորացիաների ֆինանսավորման աղբյուրները: Թեմա 5` Կորպորատիվ արժեթղթեր: Թեմա 6` Կորպորատիվ կառավարման համակարգի տարրերը: Թեմա
7` Վերակազմակերպումները և կորպորատիվ կլանումների շուկան: Թեմա 8`
Ֆինանսական հաշվետվությունները և աուդիտը: Թեմա 9` Անգլո-Սաքսոնյան
կորպորատիվ կառավարման համակարգը: Թեմա 10` Կոնտինենտալ կորպորատիվ կառավարման համակարգը: Թեմա 11` Կորպորատիվ կառավարումը Հայաստանում: Թեմա 12` ՏՀԶԿ-ի (OECD) կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M07. Ռիսկերի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ու նրանց մոտ
ամբողջական գիտելիքներ ձևավորել արտադրական կազմակերպությունում
տեղի ունեցող ռիսկային և անորոշ երևույթների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ կազմակերպությունում ռիսկերի
կառավարման մեթոդների վերաբերյալ,
2. կտիրապետի ռիսկերի նկարագրության կառուցվածքային մեթոդների
վերլուծության և ռիսկերի կառավարման ընդհանուր համակարգի ձևավորման հետ կապված գործընթացների իրականացման հմտություններին,
3. կկարողանա ձևավորել անհրաժեշտ պայմաններ և իրականացնել
անհրաժեշտ գործընթացներ ռիսկերի կառավարման ճիշտ մեթոդների
ընտրության և ձևավորման, ռիսկերի կառավարման համակարգի և
ծրագրի ստեղծման համար:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռիսկ և անորոշություն: Թեմա 2` Ռիսկային և անորոշ երևույթների
դրսևորման առանձնահատկությունները արտադրական կազմակերպության
գործունեության միկրո- և մակրոմիջավայրում: Թեմա 3` Ռիսկային և անորոշ
պայմաններում տնտեսական որոշումների ընդունման չափանիշները և մեթոդները: Թեմա 4` Ռիսկերի դասակարգումն ըստ կառուցվածքային բնութագրերի:
Թեմա 5` Ռիսկերի դասակարգումն ըստ լրացուցիչ բնութագրերի: Թեմա 6`
Ռիսկերի դասակարգման առանձնահատկությունները կախված կազմակերպության գործունեության ոլորտից: Թեմա 7` Ռիսկերի կառավարման համակարգը:
Թեմա 8` Ռիսկերի նույնականացումը և վերլուծությունը: Թեմա 9` Ռիսկերի կառավարման մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M05. Կառավարչական որոշումների ընդունման մեթոդներ և մոդելներ (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապագա մագիստրոսներին ծանոթացնել արտադրական ձեռնարկություններում մենեջերների հիմնական գործունեության
հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա լուծել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ` օգտագործելով ժամանակակից մոդելավորման և օպտիմալացման մեթոդներ,
2. կունենա արտադրության նախագծման և կազմակերպման ժամանակ
օպերատիվ և արտադրական պլանավորման մեթոդները կիրառելու
հմտություններ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտադրական մենեջմենթի և կառավարչական որոշումների
էությունը, նպատակները և խնդիրները: Թեմա 2` Արտադրական կառավարման
և կառավարչական որոշումների ընդունման սկզբունքները: Թեմա 3` Կազմակերպչական հարաբերությունները արտադրական մենեջմենթում: Թեմա 4` Կառավարման և կառավարչական որոշումների ընդունման հիմնական մեթոդները:
Թեմա 5` Կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացը և ռիսկը:
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Թեմա 6` Ինֆորմացիայի դերը կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացում: Թեմա 7` Պլանավորումը որպես մենեջմենթի ֆունկցիա: Թեմա 8`
Կառավարչական որոշումների կատարման կազմակերպումը: Թեմա 9` Վերահսկումը, հաշվառումը և վերլուծությունը կառավարման գործընթացում: Թեմա
10` Ղեկավար անձանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները: Թեմա 11` Մարքեթինգի դերը արտադրական կառավարման մեջ: Թեմա 12` Կառավարչական
որոշումները ֆիրմայի ռազմավարական դիրքի ընտրության գործընթացում:
Թեմա 13` Ռազմավարության իրացման կառավարումը: Թեմա 14` Արտադրական գործընթացի կառավարումը: Թեմա 15` Ժամանակակից կառավարման համակարգերի հետազոտումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ինովացիոն կառավարում¦
1002/M38. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ) (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 3 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է առավել ամբողջականացնել և խորացնել
ուսանողների գիտելիքները միկրո- և մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
ինչպես նաև զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը .
1. կկարողանա մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսական
վերլուծություններում,
2. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ շուկայական տնտեսության
տնտեսական հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օգտակարության մաքսիմալացման և ծախսերի մինիմալացման
խնդիրները, դրանց կապը: Թեմա 2` Անուղղակի օգտակարության ֆունկցիան և
ծախսերի ֆունկցիան: Թեմա 3` Վալրասի հավասարակշռությունը, բարեկեցության թեորեմները: Թեմա 4` Փոխարինման և եկամտի էֆեկտները, Սլուցկու
հավասարումը: Թեմա 5` Փոխհատուցված և համարժեք վարիացիա, սպառողի
ավելցուկը: Թեմա 6` Ծախսերի մինիմալացման խնդիրը, ռեսուրսների պայմա-
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նական պահանջարկի ֆունկցիաները, ծախսերի երկրաչափությունը : Թեմա 7`
Շահույթի մաքսիմալացման խնդիրը, թողարկման առաջարկը և ռեսուրսների
պահանջարկը: Թեմա 8` Մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները: Թեմա 9` Ամբողջական առաջարկ և ամբողջական պահանջարկ:
Թեմա 10` Սպառում, խնայողություններ և ներդրումներ: Թեմա 11` Ընթացիկ
հաշիվը և միջազգային առևտուրը: Թեմա 12` Փողի պահանջարկը և առաջարկը:
Թեմա 13` Ինֆլյացիա, գործազրկություն, գործարար ցիկլեր: Թեմա 14` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը և թողարկումը փակ տնտեսությունում:
Թեմա 15` Մակրոտնտեսական քաղաքականությունը բաց տնտեսությունում`
ֆիքսված և լողացող փոխանակային կուրսի պայմաններում: Թեմա 16` Երկարաժամկետ տնտեսական աճ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M10. Կառավարման հոգեբանություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանական գիտության միջոցով կառավարչական խնդիրների իրագործմանը, ձևավորել տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ, որոնք կնպաստեն իրենց
ապագա մասնագիտական իրացման մեջ հոգեբանական գիտելիքի կիրառմանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա կառավարման հոգեբանության ընդհանուր դրույթները, հասկացությունների ընդհանրությունները և տարբերությունները,
2. կունենա կառավարչական հիմնախնդիրներ լուծելու հոգեբանական
հմտություններ,
3. կկարողանա կիրառել հոգեբանական իմացությունը մասնագիտական
գործունեության մեջ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարման հոգեբանության առարկան, խնդիրները: Թեմա 2`
Կառավարման սուբյեկտն ու օբյեկտը: Թեմա 3` Ղեկավարի անձը և կառավարման արվեստը: Թեմա 4` Ղեկավարման տիպերը և կառավարման ոճերը: Թեմա
5` Կազմակերպական բախումներ և կոնֆլիկտներ, դրանց հաղթահարումը:
Թեմա 6` Կառավարչական խնդիրների լուծման էվրիստիկական մեթոդները:
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Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M13. Կազմակերպական վարք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ընդլայնել ուսանողների պատկերացումները
կազմակերպական միջավայրում մարդկանց վարքագծի բոլոր տեսանկյունների
մասին` օգտագործելով գիտական մեթոդներ և կիրառելով համակարգային
ուսումնասիրություն:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ձևակերպել կազմակերպության նպատակները,
2. կտիրապետի աշխատանքի նախագծման հմտություններին,
3. կունենա պատկերացումներ, թե որ իրավիճակներում է անհատն ընդունում ավելի լավ որոշումներ, քան` խումբը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կազմակերպական վարք առարկան: Թեմա 2` Անհատական տարբերություններ: Անձը կազմակերպությունում: Թեմա 3` Անհատը և էմոցիաները:
Էմոցիան և սթրեսն աշխատանքային վայրում: Թեմա 4` Մոտիվացիան կազմակերպությունում` տեսությունից դեպի գործնական միջավայր: Թեմա 5` Որոշումների անհատական ընդունումը: Թեմա 6` Խմբային գործընթացներ և աշխատանքային խմբեր: Թեմա 7` Աշխատանքային թիմեր: Թեմա 8` Հաղորդակցման
գործընթացը: Թեմա 9` Լիդերություն և վստահություն: Թեմա 10` Իշխանություն
և քաղաքականություն: Թեմա 11` Կոնֆլիկտներ և բանակցություններ: Թեմա 12`
Առաջխաղացում: Թեմա 13` Կազմակերպական մշակույթ: Թեմա 14` Կազմակերպական փոփոխություններ և կազմակերպական զարգացում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1005/M14. Ինովացիոն մենեջմենթ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապագա մագիստրոսների մոտ ձևավորել ինովացիոն գործունեության կառավարման տեսական և պրակտիկ գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ինովացիոն տեսության հիմնախնդիրների հետ,
2. կկարողանա կառավարել ինովացիոն գործունեությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինովացիայի հասկացությունը: Թեմա 2` Ինովացիոն գործընթացներ: Թեմա 3` Նորարարական կազմակերպությունները: Թեմա 4` Ինովացիոն
ռազմավարություններ: Թեմա 5` Ճեղքող ինովացիոն ռազմավարություններ:
Թեմա 6` Բաց ինովացիաներ: Թեմա 7` Ազգային ինովացիոն համակարգեր:
Թեմա 8` Ինովացիոն տնտեսություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M11. Հանրային կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների, ինչպես նաև հասարակական-քաղաքական կազմակերպությունների լիազորությունների իրագործմանն ուղղված կառուցակարգերի /ինստիտուցիոնալ, քաղաքականության մշակման, կարգավորման, մոնիթորինգի, ծառայությունների մատուցման/ ամբողջությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ամբողջական գիտելիքներ հանրային մեթոդների ու
մեխանիզմների, ինչպես նաև այդ ոլորտի բարեփոխումների հիմնական
ուղղությունների վերաբերյալ,
2. կտիրապետի հասարակական-տնտեսական համակարգի ռազմավարական կառավարման գործիքակազմին ու կառուցակարգերին,
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3.

կունենա ամփոփ պատկերացում Հայաստանի պետական կառավարման համակարգի, տարածքային կառավարման ու տեղական ինքնակառավարման համակարգերի մասին, ինչպես նաև կտիրապետի կառավարման համապետական, ճյուղային ու ֆունկցիոնալ մարմինների կառուցվածքին ու գործառույթներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հանրային կառավարման հիմունքները: Թեմա 2` Հանրային կառավարման տեսությունը: Թեմա 3` Հանրային կառավարումը և հասարակություն - իշխանություն փոխհարաբերությունը: Թեմա 4` Սահմանադրություն:
Թեմա 5` Հանրային կառավարման կազմակերպման մոդելները. պետական կառավարումն այդ համատեքստում: Թեմա 6` Հասարակություն - պետություն, հասարակություն - անհատ, անհատ - անհատ փոխհարաբերությունների արդյունավետության խնդիրները: Թեմա 7` Կոնֆլիկտների կառավարում և բանակցությունների վարում: Թեմա 8` Սոցիալական կապիտալ և տնտեսական զարգացում: Թեմա 9` Աշխարհաքաղաքական ու աշխարհատնտեսական զարգացումները: Թեմա 10` ՀՀ ազգային անվտանգության դոկտրինը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M22. Տնտեսության ինովացիոն զարգացման հիմունքներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ինովացիոն գործունեության դերի
մասին տնտեսության զարգացման ժամանակակից փուլում, ուսումնասիրել
ինովացիոն գործունեության տեսական հարցերը և այլ պրակտիկ մեթոդները,
որոնք օգտագործվում են ձեռնարկության կազմակերպման և կառավարման
գործում։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի պետության ինովացիոն գործունեության ձևավորման հիմունքներին,
2. կկարողանա գնահատել կազմակերպության ինովացիոն պոտենցիալը,
3. կկարողանա գնահատել ինովացիոն գործունեության արդյունավետությունը:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Տնտեսության ինովացիոն զարգացման հիմնախնդիրները: Թեմա
2` Ինովացիոն մենեջմենթ` ծագումը, ձևավորումը և հիմնական գծերը: Թեմա 3`
Ինովացիոն մենեջմենթի կազմակերպումը: Թեմա 4` Նորարարական ծրագրերի
և նախագծերի մշակումը: Թեմա 5` Նորարարությունների համար բարենապաստ
պայմանների ստեղծումը: Թեմա 6` Անձնակազմի կառավարումը ինովացիոն
կազմակերպություններում: Թեմա 7` Ինովացիոն մենեջմենթը և ռազմավարական կառավարումը: Թեմա 8` Ինովացիոն գործունեության արդյունավետությունը: Թեմա 9` Մտավոր սեփականության դերը ինովացիոն գործունեության
ձևավորման գործում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M09. Կազմակերպությունների կառավարման համակարգի և բիզնես
գործընթացների նախագծում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կազմակերպչական
կառուցվածքի փոփոխման և ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման միջոցով ձեռնարկության գործունեության վերակազմակերպման գործընթացների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բիզնես-գործընթացների ռեինժինիրինգի տեխնոլոգիաների
բովանդակության, կիրառման ոլորտի ու առանձնահատկութունների
մասին ընդհանուր պատկերացում,
2. կտիրապետի ժամանակակից տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կիրառմամբ բիզնես-գործընթացների կառավարման հմտությունների,
3. կկարողանա կիրառել բիզնես-գործընթացների մոդելավորման և վերլուծության գործիքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարման գործընթացային մոտեցման ներածություն: Թեմա
2` Կառավարման գործընթացային մոտեցման ըմբռնում: Թեմա 3` Կազմակերպության գործընթացների համակարգի մշակում: Թեմա 4` Կազմակերպության
բիզնես-գործընթացների նկարագրություն: Թեմա 5` Բիզնես-գործընթացների
կազմակերպման ռեգլամենտ: Թեմա 6` Կազմակերպության բիզնես-գործընթացների կառավարում: Թեմա 7` Կազմակերպությունում բիզնես-գործընթացների
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ռեինժինիրինգի իրականացում: Թեմա 8` Ռեինժինիրինգի տեղեկատվական
տեխնոլոգիաներ: Թեմա 9` Ռեինժինիրինգի պրակտիկ մոդելներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M08. Լոգիստիկա. մատակարարման շղթաների կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ու նրանց մոտ ամբողջական գիտելիքներ ձևավորել լոգիստիկական-կողմնորոշիչ վերլուծության,
լոգիստիկական համակարգերի ձևավորման, լոգիստիկական շղթաների ստեղծման, նյութական ու տեղեկատվական հոսքերի համակարգված կառավարման
վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ լոգիստիկական համակարգերի
ստեղծման առանձնահատկությունների, համակարգի կազմի մեջ մտնող
կազմակերպությունների փոխշահավետ փոխադարձ կապերի ձևավորման օրենսդրա-իրավական հիմքերի վերաբերյալ,
2. կտիրապետի նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից հոսքերի
ձևավորման ու կառավարման հմտություններին,
3. կկարողանա ձևավորել անհրաժեշտ պայմաններ լոգիստիկական ցանցի
մեջ մտնող կազմակերպությունների օպտիմալ հարաբերությունների
ստեղծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Լոգիստիկայի հասկացությունները, զարգացման գործոնները և
մակարդակները: Թեմա 2` Լոգիստիկայի հայեցակարգը: Թեմա 3` Տեղեկատվական լոգիստիկա: Թեմա 4` Մատակարարման լոգիստիկա: Թեմա 5` Արտադրության լոգիստիկա: Թեմա 6` Բաշխման լոգիստիկա: Թեմա 7` Պաշարների կառավարումը լոգիստիկայում: Թեմա 8` Պահեստային տնտեսության լոգիստիկա:
Թեմա 9` Տրանսպորտային լոգիստիկա: Թեմա 10` Ծառայությունների սպասարկման լոգիստիկա: Թեմա 11` Ծախսերի որոշումը լոգիստիկական համակարգում: Թեմա 12` Կառավարումը լոգիստիկական համակարգերում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
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հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M23. Ինովացիոն և վենչուրային մարքեթինգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել, նորարարությունների` փորձերից սպառողական հարթություն փոխանցման մեխանիզմները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա տարբերել ինովացիաների տեսակները,
2. կիմանա ինովացիաների կյանքի ցիկլը,
3. կկարողանա կատարել ինովացիաների տնտեսական և վենչուրային
գնահատում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինովացիաների տեսակները: Թեմա 2` Դժվարություններ, որոնք
ծագում են նոր ապրանքը ստեղծելու ժամանակ: Թեմա 3` Նոր ապրանքի մշակման գործընթացի հիմնական փուլերը: Թեմա 4` Ինովացիոն գործընթացի կառավարումը: Թեմա 5` Սպառողների կողմից ապրանքի ընդունման գործընթացը:
Թեմա 6` Մարքեթինգային ռազմավարություններ: Թեմա 7` Դիրքավորման ռազմավարություն: Թեմա 8` Հետագա տարբերակայնացումը: Թեմա 9` Վենչուրային
մարքեթինգի զարգացման պատմությունը: Թեմա 10` Մարքեթինգը վենչուրային
նախագծերում: Թեմա 11` Վենչուրային մարքեթինգը և ինովացիոն ցիկլը: Թեմա
12` Գիտատեխնիկական մշակումների շուկայնացման հիմնական ռազմավարությունները: Թեմա 13` Մարքեթինգի առանձնահատկությունները տեխնոլոգիաների առաջխաղացման ժամանակ: Թեմա 14` Ինովացիոն նախագծերի ինվեստիցիոն վերլուծություն: Թեմա 15` Տեխնոլոգիաների միջազգային տրանսֆերը: Թեմա 16` Տեխնոլոգիաների փոխանցման փորձը համաշխարհային շուկայում
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1005/M12. Կառավարչական հաշվառում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բարձրացնել կառավարչական հաշվառման և բյուջետավորման մասին ուսանողների մասնագիտական գիտելիքների մակարդակը,
օգնել նրանց յուրացնել ձեռնարկության արդյունավետ կառավարման համար
անհրաժեշտ բյուջետների կառուցման և կառավարչական հաշվառման տվյալների օգտագործման մասին գործնական ունակությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ձեռնարկության կառավարչական հաշվառման ու բյուջետավորման համակարգի կառուցման սկզբունքները,
2. կունենա ֆինանսների գործնական կառավարման համար ֆինանսական
մաթեմատիկայի անհրաժեշտ գիտելիքներ,
3. կկարողանա վերլուծել «ծավալ-ծախսեր-հասույթ» մոդելը,
4. ծանոթ կլինի կառավարչական որոշումների հիմնավորման մեթոդներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառավարչական հաշվառումը կազմակերպության կառավարման
համակարգում: Թեմա 2` Ծախսերի դասակարգում, ըմբռնում և տերմինաբանություն: Թեմա 3` Վերադիր ծախսերի հաշվառումը և բաշխումը: Թեմա 4` Ինքնարժեքի հաշվառման համակարգեր: Թեմա 5` Տեղեկատվության օգտագործումը
որոշումների կայացման համար: Թեմա 6` Կառավարչական վերահսկողության
համակարգեր: Թեմա 7` Բյուջետավորումը որպես պլանավորման, կառավարման և վերահսկողության գործիք: Թեմա 8` Տրանսֆերտային գնագոյացում:
Թեմա 9` Ծախսերի կառավարում: Թեմա 10` Ռազմավարական կառավարչական հաշվառում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M21. Ինովացիոն գործունեության ֆինանսական մենեջմենթ (6 կրեդիտ)

Շաբաթական 4 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինովացիոն գործունեության (ԻԳ) ֆինանսական ոլորտում որոշումների ընդունման գործընթացի
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հետ, ինչպես նաև ներկայացնել այդ որոշումների ազդեցությունը կազմակերպությունների գործունեության արդյունավետության վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գնահատել, թե արդյոք բավարարված կլինեն ներդրողները
կազմակերպության ինովացիոն գործունեությունից, ուղղությունից,
զարգացման դինամիկայից և մրցակցային դիրքից,
2. կունենա հմտություններ հաշվարկելու ինովացիոն ոլորտում կազմակերպության նպատակներին հասնելու համար անհրաժեշտ ակտիվների
օպտիմալ մեծությունը և կազմը,
3. կկարողանա ընտրել ինովացիոն գործունեության համար ֆինանսավորման աղբյուրները և գնահատել դրանց օպտիմալ կազմը,
4. կտիրապետի ինովացիոն ոլորտում ֆինանսական գործունեության
ընթացիկ և հեռանկարային կառավարման հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կազմակերպության ֆինանսների կառավարման համակարգը և
խնդիրները: Թեմա 2` Ֆինանսական հաշվետվություն և դրամական հոսքեր:
Թեմա 3` Ֆինանսական հաշվետվության վերլուծություն: Թեմա 4` Կարճաժամկետ ֆինանսական պլանավորում և ֆինանսավորում: Թեմա 5` Դրամական միջոցների կառավարումը: Թեմա 6` Պաշարների կառավարումը: Թեմա 7` Դեբիտորական պարտք և վարկային քաղաքականություն: Թեմա 8` Երկարաժամկետ
ֆինանսական պլանավորում և կանխատեսում: Թեմա 9` Ֆինանսական շուկաներ, ինստիտուտներ և տոկոսադրույքներ: Թեմա 10` Ռիսկ և եկամտաբերություն: Թեմա 11` Փողի ժամանակային արժեքը: Թեմա 12` Պարտատոմսեր, բաժնետոմսեր և դրանց գնահատումը: Թեմա 13` Կորպորատիվ կապիտալի գին և
կառուցվածք: Թեմա 14` Դիվիդենտային քաղաքականություն: Թեմա 15` Լիզինգը
որպես ֆինանսավորման աղբյուր: Թեմա 16` Ածանցյալ արժեթղթեր: Թեմա 17`
Սննկացում, վերակազմավորում և լուծարում: Թեմա 18` Ձեռնարկատիրական
ռիսկեր և կառավարում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M01. Ռազմավարական կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ռազմավարական
կառավարման ժամանակակից մոտեցումներին և գործիքներին, ինչպես նաև անհատական աշխատանքների և ինտերակտիվ քննարկումների միջոցով հնարավորություն ընձեռել` հասկանալու և գնահատելու ճյուղի և կազմակերպության ռազմավարությունը։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. յուրացրած կլինի ռազմավարական կառավարման բնագավառում ժամանակակից մոտեցումները և կկարողանա դրանք կիրարկել որոշակի իրավիճակներում ռազմավարական լուծումներ տալու համար,
2. կկարողանա իրականացնել ճյուղի մրցակցային վերլուծություն, ընկերության ռազմավարության և մրցակցային առավելությունների գնահատում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռազմավարական կառավարման գործընթացը, Թեմա 2` Երեք
հիմնական խնդիրները, Թեմա 3` Ճյուղային և մրցակցային վերլուծություն,
Թեմա 4` Ընկերության ռեսուրսների և մրցակցային կարողությունների գնահատում, Թեմա 5` Ռազմավարությունների տեսակներ և մրցակցային առավելություն, Թեմա 6` Ռազմավարություններ գլոբալացող շուկաներում, Թեմա 7` Ինտերնետի դարաշրջանի բիզնես մոդելներ, Թեմա 8` Դիվերսիֆիկացված ընկերություններ, Թեմա 9` Պորտֆելային վերլուծություններ, Թեմա 10` Ռազմավարության իրականացում (բյուջեներ, լավագույն փորձ, պարգևատրումներ), Թեմա
11` Ռազմավարության իրականացում (մշակույթ և առաջնորդություն):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M04. Կորպորատիվ կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել և պարզաբանել կորպորատիվ կառավարման, դրանց գործիքների և ենթակառույցների, պետական կարգավորման և
ինքնակարգավորման խնդիրները, ինպես նաև ծանոթացնել բաժնետիրական ընկերությունների ստեղծմանը, գործունեությանը և կառավարմանը վերաբերող
օրենքով և գործարար շրջանառության սովորույթներով սահմանված հիմնադրույթներին, մոտեցումներին և հատուկ կարևորություն ունեցող լուծումներին:
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Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի կորպորատիվ կառավարման հիմունքներին,
2. ծանոթ կլինի կորպորատիվ կառավարման գոյություն ունեցող մոդելներին,
3. կտիրապետի կորպորատիվ կառավարման գործիքներին և տեխնիկային,
4. կիմանա կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կորպորատիվ կառավարման հիմունքները: Թեմա 2` Կորպորատիվ կառավարման համակարգի ծագումը: Թեմա 3` Կորպորացիաների տեսակները, հրապարակային ընկերությունները: Թեմա 4` Կորպորատիվ ֆինանսներ,
կորպորացիաների ֆինանսավորման աղբյուրները: Թեմա 5` Կորպորատիվ արժեթղթեր: Թեմա 6` Կորպորատիվ կառավարման համակարգի տարրերը: Թեմա
7` Վերակազմակերպումները և կորպորատիվ կլանումների շուկան: Թեմա 8`
Ֆինանսական հաշվետվությունները և աուդիտը: Թեմա 9` Անգլո-Սաքսոնյան
կորպորատիվ կառավարման համակարգը: Թեմա 10` Կոնտինենտալ կորպորատիվ կառավարման համակարգը: Թեմա 11` Կորպորատիվ կառավարումը Հայաստանում: Թեմա 12` ՏՀԶԿ-ի (OECD) կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M07. Ռիսկերի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ու նրանց մոտ
ամբողջական գիտելիքներ ձևավորել արտադրական կազմակերպությունում
տեղի ունեցող ռիսկային և անորոշ երևույթների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ կազմակերպությունում ռիսկերի
կառավարման մեթոդների վերաբերյալ,
2. կտիրապետի ռիսկերի նկարագրության կառուցվածքային մեթոդների
վերլուծության և ռիսկերի կառավարման ընդհանուր համակարգի
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ձևավորման հետ կապված գործընթացների իրականացման հմտություններին,
3. կկարողանա ձևավորել անհրաժեշտ պայմաններ և իրականացնել
անհրաժեշտ գործընթացներ ռիսկերի կառավարման ճիշտ մեթոդների
ընտրության և ձևավորման, ռիսկերի կառավարման համակարգի և
ծրագրի ստեղծման համար:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ռիսկ և անորոշություն: Թեմա 2` Ռիսկային և անորոշ երևույթների
դրսևորման առանձնահատկությունները արտադրական կազմակերպության
գործունեության միկրո- և մակրոմիջավայրում: Թեմա 3` Ռիսկային և անորոշ
պայմաններում տնտեսական որոշումների ընդունման չափանիշները և մեթոդները: Թեմա 4` Ռիսկերի դասակարգումն ըստ կառուցվածքային բնութագրերի:
Թեմա 5` Ռիսկերի դասակարգումն ըստ լրացուցիչ բնութագրերի: Թեմա 6`
Ռիսկերի դասակարգման առանձնահատկությունները կախված կազմակերպության գործունեության ոլորտից: Թեմա 7` Ռիսկերի կառավարման համակարգը:
Թեմա 8` Ռիսկերի նույնականացումը և վերլուծությունը: Թեմա 9` Ռիսկերի կառավարման մեթոդները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M05. Կառավարչական որոշումների ընդունման մեթոդներ և մոդելներ (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ապագա մագիստրոսներին ծանոթացնել արտադրական ձեռնարկություններում մենեջերների հիմնական գործունեության
հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա լուծել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ` օգտագործելով ժամանակակից մոդելավորման և օպտիմալացման մեթոդներ,
2. կունենա արտադրության նախագծման և կազմակերպման ժամանակ
օպերատիվ և արտադրական պլանավորման մեթոդները կիրառելու
հմտություններ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Արտադրական մենեջմենթի և կառավարչական որոշումների
էությունը, նպատակները և խնդիրները: Թեմա 2` Արտադրական կառավարման
և կառավարչական որոշումների ընդունման սկզբունքները: Թեմա 3` Կազմակերպչական հարաբերությունները արտադրական մենեջմենթում: Թեմա 4` Կառավարման և կառավարչական որոշումների ընդունման հիմնական մեթոդները:
Թեմա 5` Կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացը և ռիսկը:
Թեմա 6` Ինֆորմացիայի դերը կառավարչական որոշումների ընդունման գործընթացում: Թեմա 7` Պլանավորումը որպես մենեջմենթի ֆունկցիա: Թեմա 8`
Կառավարչական որոշումների կատարման կազմակերպումը: Թեմա 9` Վերահսկումը, հաշվառումը և վերլուծությունը կառավարման գործընթացում:
Թեմա 10` Ղեկավար անձանց նկատմամբ ներկայացվող պահանջները: Թեմա
11` Մարքեթինգի դերը արտադրական կառավարման մեջ: Թեմա 12` Կառավարչական որոշումները ֆիրմայի ռազմավարական դիրքի ընտրության գործընթացում: Թեմա 13` Ռազմավարության իրացման կառավարումը: Թեմա 14` Արտադրական գործընթացի կառավարումը: Թեմա 15` Ժամանակակից կառավարման համակարգերի հետազոտումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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Կամընտրական դասընթացներ
«Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Տնտեսագիտություն և գործարարություն¦
1002/M60. Տնտեսագիտական վերլուծության մաթեմատիկական մեթոդներ (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական
վերլուծության և գործարարության կազմակերպչական կառավարման` գործնականում հանդիպող հիմնական տնտեսամաթեմատիկական խնդիրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա գործնականում հանդիպող տնտեսագիտական և գործարարության կազմակերպչական կառավարման բազմաթիվ խնդիրներ
նկարագրել մաթեմատիկորեն` օպտիմացման խնդիրների տեսքով,
2. կկարողանա լուծել այդ խնդիրները` կիրառելով արդյունավետ
ծրագրման մեթոդներ,
3. կտիրապետի անհրաժեշտ գիտելիքների` գնահատելու համար ներկայացված խնդիրների լուծման ալգորիթմների բարդությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Օրացուցային պլանավորման ընդհանուր խնդիրը: Թեմա 2` Ցանցային կարգավորման խնդիրներ: Թեմա 3` Հերթականություն ընտրելու խնդիրներ միագիծ համակարգերում: Թեմա 4` Զանգվածային սպասարկման համակարգերի մոդելներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M20. Ֆինանսական շուկաներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ամփոփ պատկերացում տալ ֆինանսական
շուկաների գործունեության սկզբունքների, ազգային տնտեսությունների վրա
նրանց ազդեցության մեխանիզմների վերաբերյալ, ծանոթացնել ֆինանսական
շուկաներ
մուտք
գործելու,
փոխառությունների
արժեթղթավորման,
ներդրումների
դիվերսիֆիկացման
և
ռիսկերի
կառավարման
հնարավորություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա ֆինանսական շուկաների կառուցվածքը,
2. կկարողանա վերլուծել ֆինասական շուկաների ազդեցությունը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական համակարգի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2`
Ֆինանսական շուկայի էությունը և կառուցվածքը: Թեմա 3` Ֆինանսական
շուկաների տեսակները: Թեմա 4` Օֆշորային ֆինանսական կենտրոններ: Թեմա
5` Պարտատոմսերի շուկաներ: Թեմա 6` Զարգացող ֆինանսական շուկաներ:
Թեմա 7` 2007-2009թթ. Համաշխարհային ֆինանսական ճգնաժամը և
Հայաստանի ֆինանսական հատվածի հետճգնաժամային զարգացման ուղիները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M17. Արժութային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել փոխարժեքը որպես կատեգորիա,
բացահայտել նրա դերը փոքր բաց տնտեսությունների դրամավարկային քաղաքականության մեջ, ուսումնասիրել արժութային և դրամավարկային քաղաքականությունը Հայաստանում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա վերլուծել իրականացվող արժութային քաղաքականությունների դրական և բացասական կողմերը,
2. կկարողանա հիմնավորել արժութային փոխարժեքի կարգավորման
ուղիները և ձևերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտարժույթի շուկաներ և փոխարժեքներ: Թեմա 2` Փոխարժեքի
ռեժիմներ և միջազգային արժութային համակարգ: Թեմա 3` Գների մակարդակը
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և փոխարժեքը երկարատև ժամանակաշրջանում: Թեմա 4` Թողարկումը և
փոխարժեքը կարճատև ժամանակաշրջանում: Թեմա 5` Արժութային և դրամավարկային քաղաքականությունը Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M17. Ազգային հաշիվների համակարգ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողի մոտ ձևավորել խորացված պատկերացումներ հասարակական տնտեսության կենսագործունեության արդյունքների
ամբողջական չափման անհրաժեշտության և սկզբունքների ու եղանակների
ժամանակակից համակարգի (Ազգային հաշիվների համակարգ՝ ԱՀՀ) մասին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ԱՀՀ-ի ստեղծման իմացաբանական և պատմական հանգամանքներին,
2. կտիրապետի ԱՀՀ վարման եղանակներին,
3. կկարողանա ԱՀՀ ցուցանիշների հիման վրա կատարել մակրոտնտեսագիտական վերլուծություններ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Շուկայական համակարգի գաղափարաբանությունը և ԱՀՀ բովանդակությունը: Թեմա 2` ԱՀՀ սկզբունքները: Թեմա 3` ՀՆԱ հաշվարկման եղանակները և հիմնախնդիրները: Թեմա 4`ՀՀ ԱՀՀ ցուցանիշների քննական վերլուծությունը և տնտեսական քաղաքականության հանձնարարականների մշակումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1005/M20. Նախագծերի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ և ունակություններ
տալ նախագծերի կառավարման, պլանավորման և անորոշության պայմաններում որոշումների կայացման մեթոդներին, դրանով իսկ ստեղծելով անհրաժեշտ
հիմքեր կառավարման տեսական և գործնական խնդիրներում որոշումներ կայացնելու հմտություններ ձեռք բերելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նախագծերի պլանավորման, թիմի ձևավորման, բյուջետավորման համակարգերի անկատարության հաղթարման ուղիները,
2. կհասկանա բարդ տնտեսական միջավայրում նախագծերի կառավարման օրինաչափությունները, նախագծերի իրականացման արդյունավետության գնահատման, ռիսկերի կառավարման, մոնիթորինգի և վերահսկողության հիմնախնդիրները,
3. կկարողանա տնտեսական բարդ իրավիճակներում կայացնել կառավարչական որոշումներ օգտագործելով նախագծերի կառավարման
սկզբունքները և գործիքները, արդյունավետ բաշխել մարդկային և կապիտալ սահմանափակ ռեսուրսները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Նախագծի կառավարման հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2՝
Նախագծի կազմակերպումը: Թեմա 3՝ Նախագծի պլանավորումը և կենսացիկլը:
Թեմա 4՝ Նախագծի ինտեգրման կառավարումը: Թեմա 5՝ Նախագծի բովանդակության կառավարումը: Թեմա 6՝ Նախագծի ծախսի և ժամանակի կառավարումը: Թեմա 7՝ Նախագծի որակի կառավարումը: Թեմա 8՝ Նախագծի մարդկային
ռեսուրսների կառավարումը: Թեմա 9` Նախագծի ռիսկերի վերլուծություն:
Թեմա 10` Նախագծերի կառավարման ապագա տենդենցները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M21. Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրներ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է գիտելիքներ հաղորդել տնտեսական անվտանգության էության, գնահատման սկզբունքների, տեսակների, առանձին երկրներում
դրա հայեցակարգերի և հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի տնտեսական անվտանգության հիմունքներին,
2. կունենա գիտելիքներ տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրների
և դրանց հաղթահարման ուղիների վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական անվտանգության էությունը, էվոլուցիան և բաղադրիչ
տարրերը: Թեմա 2` Տնտեսական անվտանգության հայեցակարգերը: Թեմա 3`
Տնտեսական անվտանգության գնահատման սկզբունքները: Թեմա 4` Մարդու
կենսագործունեությանն առնչվող սպառնալիքները և պարենային անվտանգության ապահովման հիմնախնդիրները: Թեմա 5` Տնտեսական անվտանգության
հիմնախնդիրները տնտեսության իրական հատվածում: Թեմա 6` Սոցիալական
անվտանգության հիմնահարցերը տնտեսական անվտանգության համակարգում: Թեմա 7` Ներդրումները և նորարարությունները տնտեսական անվտանգության համակարգում: Թեմա 8՝ Ֆինանսական համակարգի անվտանգության
խնդիրները: Թեմա 9՝ Տարածքային համաչափ զարգացման և տնտեսական
անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում: Թեմա 10՝ Արտաքին տնտեսական
անվտանգության հիմնահարցեր:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք¦
1001/M10. Հոգեբանական տնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսագիտության
հարաբերականորեն նոր ուղղությանը` հասարակական զարգացման արդյունքում տնտեսագիտական համակարգի վրա հոգեբանական գործոնների ազդեցությանը:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի տնտեսագիտության տեսության հոգեբանական հիմնական կողմնորոշմանը,
2. կտիրապետի տնտեսագիտական և հոգեբանական մտքի զարգացման
ինստիտուցիոնալ վերլուծության հմտություններին,
3. կկարողանա կատարել հասարակական զարգացման տնտեսական,
հոգեբանական կանխատեսումներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Տնտեսվարող սուբյեկտի ռացիոնալության
կանխավարկածը և մարդու էության հոգեբանական մեկնաբանությունը: Թեմա
3` Կառավարման հոգեբանական ասպեկտները: Թեմա 4` Վարքագծային թե՞ հոգեբանական տնտեսագիտություն. 2002թ. Նոբելյան մրցանակը տնտեսագիտությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M11. Տնտեսական և քաղաքական ռիսկերի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ առաջնային հմտություններ
ձևավորել տնտեսական և քաղաքական ռիսկերի գնահատման մոտեցումների և
դիմագրավման եղանակների վերաբերյալ, ինչպես նաև այդպիսի խնդիրների
լուծման ընթացքում՝ քաղաքական ռիսկի ոլորտի փորձագետների հետ արդյունավետ համագործակցելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա տեսական հիմք և ամբողջական պատկերացում տարբեր
ոլորտներում ու մակարդակներում տնտեսական և քաղաքական ռիսկերի հետ կապված իրադրությունների որոշարկման համար,
2. կտիրապետի տնտեսական և քաղաքական ռիսկերի հետ կապված
գնահատականների մշակմանը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Տնտեսական ռիսկ հասկացությունը: Թեմա 2` Քաղաքական ռիսկ
հասկացությունը: Թեմա 3` Տնտեսական ռիսկերի կառավարումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
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գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M15. Զարգացման տնտեսագիտություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել զարգացման վերաբերյալ տնտեսագիտական տարբեր դպրոցների մոտեցումներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի զարգացման վերաբերյալ տնտեսագիտական տարբեր ուղղությունների մեկնաբանություններին,
2. կկարողանա տնտեսական քաղաքականության մշակման ժամանակ
հիմնավորել այս կամ այն կանխադրույթները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Տնտեսական աճի և զարգացման քեյնսյան
մոդելները: Թեմա 3` Տնտեսական զարգացման դասական մոտեցումները: Թեմա
4` Տնտեսական զարգացման ինստիտուցիոնալ հայեցակարգը և արդի մոդելները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1001/M12. Տնտեսական ռազմավարություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ստեղծել հիմքեր
կառավարական (գերատեսչական) ծրագրերի մշակման բնագավառում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա
անհրաժեշտ
գիտելիքներ
տնտեսական
զարգացման
ռազմավարական ծրագրերի հասկացության, տեսական հիմքերի,
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նպատակների, տիպերի, մշակման համատեքստի, նախադրյալների,
եղանակների, իրագործման խնդիրների և պատմական փորձի
վերաբերյալ,
2. կկարողանա մշակել տնտեսական ռազմավարության ծրագրեր:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` ՏՌ բնորոշումը։ Զարգացման տեսությունները և ՏՌ։ Ճգնաժամի
տեսությունները և ՏՌ։ Տրանսֆորմացիայի տեսությունները և ՏՌ: Թեմա 2` ՏՌ
մշակութային, կրոնական, էթիկական նախադրյալները։ Աշխարհաքաղաքականությունը, աշխարհառազմավարությունը և ՏՌ։ ՏՌ իրագործման քաղաքական
պայմանները: Թեմա 3` ՏՌ և տնտեսական մոդելի մշակումը։ ՏՌ նպատակային
ցուցանիշները: Թեմա 4` ՏՌ և վերարտադրական մոտեցումը դրա իրագործմանը։ Էներգաարտադրական ցիկլերի հայեցակարգը։ Ոչ բնակեցված շրջանների և
աղետու գոտու զարգացման ռազմավարությունը: Թեմա 5` ՏՌ տեխնոլոգիական
բաղադրիչը։ Կոնդրատեվի ցիկլերը և տեխնոլոգիական կացութաձևի փոփոխությունը: Թեմա 6` Գիտատեխնիկական կանխատեսումը ՏՌ մշակման մեջ: Թեմա
7` ՏՌ ինստիտուցիոնալ հարցերը: Թեմա 8` ՏՌ տարածքային հարցերը։ Արտադրողական ուժերի տեղաբախշման ընդհանրական սխեմաները: Թեմա 9` Տնտեսական կանխատեսման և պլանավորման եղանակները: Թեմա 10` Տնտեսական
ծրագրավորման եղանակները։ Նպատակային համալիր ծրագրերի նշանակությունը ՏՌ համար։ Տնտեսական քլաստերներ: Թեմա 11` ՏՌ իրավական ապահովումը: Թեմա 12` ՏՌ և հակաճգնաժամային քաղաքականությունը: Թեմա 13`
Կառավարության և այլ սուբյեկտների դերը ՏՌ մշակման մեջ: Թեմա 14` ՏՌ
տիպերը։ Տեխնոկրատական և ֆինանսական ՏՌ։ Ինքնապահովման և մրցակցային առավելությունների ՏՌ: Թեմա 15` ՏՌ օրինակներ. ծովագնացային ակտեր
(Մեծ Բրիտանիա), Պրոտեկցիոնիզմ և սոցիալական շուկայական տնտեսություն
(Գերմանիա), խորհրդային պլանային տնտեսություն, հետինդուստրիալ տնտեսություն (ԱՄՆ):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1906/M08. Միջազգային տնտեսական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 1-ին կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է հնարավորություն տալ մագիստրատական մակարդակով ստանալ անհրաժեշտ գիտելիքներ միջազգային իրավունքի, միջազգային տնտեսական իրավունքի, այդ թվում մրցակցության և ներդրումների իրա-
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վական կարգավորման վերաբերյալ: Դասընթացը ծանոթացնում է ունկնդիրներին այն իրավական նորմերի և ակտերի հետ, որոնցով կարգավորվում են միջազգային տնտեսական հարաբերությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
3. կտիրապետի միջազգային տնտեսական իրավունքի հիմունքներին,
4. կունենա գիտելիքներ միջազգային իրավունքի օրենքների և ակտերի
վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային տնտեսական իրավունքի հասկացությունը: Թեմա 2`
Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների իրավական կարգավորումը
Առևտրի համաշխարհային կազմակեպության շրջանակներում: Թեմա 3` Տնտեսական մրցակցության միջազգային-իրավական կարգավորումը: Թեմա 4` Միջազգային ներդրումների իրավական կարգավորումը: Թեմա 5` Միջազգային
դրամական համակարգի գործառնության իրավական ռեժիմը: Թեմա 6` Բանկային գործունեության միջազգային-իրավական կարգավորումը: Թեմա 7` Տնտեսական սանկցիաների համակարգը միջազգային իրավունքում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1905/M21. Ֆինանսական իրավունք (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տրամադրել անհրաժեշտ գիտելիքներ ֆինանսական իրավունքի էության, սուբյեկտների, առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. պատկերացում կունենա ֆինանսական գործունեության բնագավառում
առաջացող հասարակական հարաբերությունների առանձնահատկությունների, դրանք կարգավորող իրավահարաբերությունների սուբյեկտների, օբյեկտների վերաբերյալ,
2. կունենա գիտելիքներ ֆինանսական իրավունքի տարբեր ինստիտուտների մասին,
3. կկարողանա բացահայտել ՀՀ ֆինանսական իրավունքի ենթաճյուղերի և
դրանց ինստիտուտների առանձնահատկությունները:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ներածություն: Թեմա 2` Պետության ֆինասական գործունեությունը: Ֆինանսական իրավունքի առարկան և համակարգը: Թեմա 3` Ֆինանսաիրավական նորմեր և հարաբերություններ: Թեմա 4` Ֆինանսական վերահսկողության իրավական կարգավորումը: Թեմա 5` Բյուջետային իրավունքի հիմունքներ: Թեմա 6` Պետական բյուջեի կառուցվածքը: Համայնքային բյուջեի
հասկացությունը և կառուցվածքը: Թեմա 7` Բյուջետային գործընթացը Հայաստանի Հանրապետությունում: Թեմա 8` Համայնքային բյուջեի գործընթացի փուլերը: Թեմա 9` Հարկային իրավունքի հիմունքները: Թեմա 10` Հարկերի տեսակները: Թեմա 11` Ոչ հարկային եկամուտների իրավական կարգավորումը: Թեմա
12` Պետական ծախսերի իրավական կարգավորումը: Թեմա 13` Ապահովագրության իրավական կարգավորումը: Թեմա 14` Արժեթղթերի շուկայի իրավական
կարգավորումը: Թեմա 15` Բանկային գործունեության իրավական կարգավորումը: Թեմա 16` Դրամաշրջանառության իրավական կարգավորումը: Թեմա 17`
Արժութային գործառնությունների իրավական կարգավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

3. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Մոդելավորումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում¦
1002/M66. Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն 2 (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վարիացիոն հաշվի և
օպտիմալ կառավարման տեսության տարրերին և դրանց կիրառություններին
տնտեսագիտական տարաբնույթ խնդիրներում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա լուծել վարիացիոն հաշվի և օպտիմալ կառավարման
տեսության պարզագույն խնդիրներ,
2. կկարողանա ինքնուրույն կազմել կոնկրետ խնդիրների մոդելներ:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Դիֆերենցիալ հավասարումների տեսության հիմնարար սկզբունքներն ու գաղափարները: Թեմա 2` Վարիացիոն հաշվի տարրերը և Պոնտրյագինի
մաքսիմումի սկզբունքը շարժական ծայրակետերով խնդրի համար: Թեմա 3`
Ուռուցիկ ծրագրման խնդիրների լուծումը «կտոր առ կտոր գծային մոտարկման»
եղանակով: Թեմա 4` Բեն-Պորետի մոդելը մարդկային կապիտալի հաշվարկման
խնդիրներում: Թեմա 5` Ֆիրմայի շահույթի մաքսիմալացման խնդիրը: ԷվարջՋոնսոնի էֆեկտը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M77. Խաղերի տեսություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողնրին ներկայացնել խաղերի տեսության
տարրերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա խաղերի տեսության խորացված գիտելիքներ,
2. կկարողանա կիրառել խաղերի տեսության մեթոդները ֆինանսատնտեսական համակարգերում վերլուծության գործընթացների մոդելավորման համար,
3. կկարողանա խաղերի տեսության մեթոդաբանությամբ վերլուծել և գնահատել տնտեսական և ֆինանսական գործընթացները, առաջարկել որոշումների կայացման մեխանիզմներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ոչ կոոպերատիվ խաղերի հիմնական տարրերը: Խաղի
ներկայացման ընդլայնված ձևը: Թեմա 2` Ստրատեգիաները և խաղի
ներկայացման նորմալ ձևը: Հավանականային ընտրություններ: Թեմա 3`
Միաժամանակյա քայլերով խաղեր: Դոմինանտ և դոմինացվող ստրատեգիաներ;
Թեմա 4` Խաղի խառը ստրատեգիաները: Ռացիոնալացվող ստրատեգիաներ:
Թեմա 5` Նէշի հավասարակշռություն: Նէշի հավասարակշռությունը խառը
ստրատեգիաների դեպքում: Թեմա 6` Ոչ լրիվ տեղեկատվությամբ խաղեր.
Բայեսյան Նէշի հավասարակշռություն: Թեմա 7՝ Մրցակցային շուկայի
գործունեությունը ըստ Վալրասի: Սպառողի վարքը, հիմնական մոդելը:
Մրցակցային հավասարակշռության գոյությունը ըստ Վալրասի: Թեմա 8՝
Կոպերատիվ խաղեր: Սահմանումը: Բաշխույթ, Նեյման-Մորգենշտերնի լուծումը
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և կորիզը: Շեպլիի վեկտորը: Խաղի երկրաչափական ներկայացումը: Թեմա 9՝
Կոոպերատիվ խաղի կիրառությունը շուկայի խնդիրներում: Թեմա 10՝
Կոոպերատիվ խաղի կորիզի հետ համընկնող միակ լուծման գոյությունը: Թեմա
11՝ Մրցակցային հավասարակշռության տեսական-խաղային մեկնաբանություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M67. ԳՀՄՄ լրացուցիչ բաժիններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնելու գործույթների
հետազոտման մի շարք տնտեսագիտական խնդիրների հետ, որոնք առնչվում են
գծային ծրագրման, ամբողջաթիվ գծային ծրագրման, դետերմինացված և հավանակային դինամիկ ծրագրման, նպատակային ծրագրման, պաշարների կառավարման և դիսկրետ մոդելավորման բաժինների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա նկարագրել և մոդելավորել վերը նշված բաժիններում
հանդիպող օպտիմացման խնդիրները,
2.

կկարողանա կիրառել այդ խնդիրների լուծման արդյունավետ մեթոդներ
և ալգորիթմներ,

3.

կկարողանա կատարել ալգորիթմների վերլուծություն և բարդության
գնահատումներ:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Գծային ծրագրում: Թեմա 2՝ Ամբողջաթիվ գծային ծրագրում (ԱԳԾ):
Թեմա 3՝ Դետերմինացված դինամիկ ծրագրման (ԴԾ) մոդելներ: Թեմա 4՝
Հավանակային ԴԾ մոդելներ: Թեմա 5՝ Նպատակային ծրագրում: Թեմա 6՝
Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M68. Ֆինանսատնտեսական համակարգերի վերլուծություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել ֆինանսատնտեսական համակարգերի վերլուծության մեթոդները և զարգացնել այդ վերլուծություններն իրականացնելու նրանց գործնական հմտությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի կառուցվածքային ֆինանսա-տնտեսական մոդելների
գնահատման մեթոդներին,
2.

կկարողանա իրականացնել ֆինանսա-տնտեսական համակարգերի
գնահատում, կանխատեսում և սցենարների վերլուծություն:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կառուցվածքային ֆինանսա-տնտեսական մոդելներ: Թեմա 2`
Կառուցվածքային ֆինանսա-տնտեսական մոդելների գնահատման մեթոդները:
Թեմա 3` Կանխատեսումը և սցենարային վերլուծությունները կառուցվածքային
ֆինանսա-տնտեսական մոդելներում: Թեմա 4` Մակրոմակարդակի կառուցվածքային ֆինանսա-տնտեսական համակարգերի գնահատման, կանխատեսման և
սցենարների վերլուծության օրինակներ։ Թեմա 5` Սխալների ճշգրտման և
վեկտորական ավտոռեգրեսիայի մոդելների գնահատում՝ մակրո- և միկրոմակարդակներում, օրինակներ: Թեմա 6` Զարգացման քաղաքականության մշակման ընդհանուր հավասարակշռության մոդելներ: (Նկարագրություն, գնահատման մեթոդներ և խնդիրներ, գնահատման փորձը՝ Հայաստանի համար, GAMS
փաթեթի հնարավորությունները):
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M09. Հարկաբյուջետային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հարկերի էությանն ու
ֆունկցիաներին, հարկային քաղաքականության ու հարկային համակարգի էվոլյուցիային, առանձին հարկատեսակներին ու դրանց առանձնահատկություններին, պետական բյուջեի ձևավորման և դեֆիցիտի ֆինանսավորման աղբյուրներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա բավարար գիտելիքներ հարկային համակարգի և հարկաբյուջետային քաղաքականության վերաբերյալ,
2. կիմանա առանձին հարկատեսակների կիրառման ոլորտները, հարկման բազաներն ու դրույքաչափերը, դրանց կարգավորման օրենսդրական դաշտը,
3. կտիրապետի պետական բյուջեի երկամուտների ու ծախսերի դասակարգման սկզբունքներն ու դրանց առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարկերի էությունը և տնտեսական բովանդակությունը: Թեմա 2`
Հարկման հիմնական տեսությունները: Թեմա 3` Հարկերի գործառույթները և
հարկման սկզբունքները: Թեմա 4` Հարկերի տարրերը և դասակարգումը: Թեմա
5` Հարկման մեթոդները: Հարկերի հիմնական տեսակները: Թեմա 6` Հարկային
բեռի գնահատումը: Թեմա 7` Հարկային քաղաքականության խնդիրները և
նպատակները: Թեմա 8` Հարկման հատուկ ռեժիմներ: Թեմա 9` ՀՀ հարկային
համակարգի ընդհանուր նկարագիրը: Թեմա 10` Հարկային վարչարարություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M18. Ակտիվների գնահատում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ակտիվների գնահատման տարբեր մեթոդներին և ժամանակակից համակարգչային ծրագրերի
միջոցով նրանց հնարավորություն ընձեռել՝ կատարելու գույքի, ոչ նյութական
ակտիվների և, ընդհանուր առմամբ, բիզնեսի գնահատում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կատարել գույքի, ոչ նյութական ակտիվների և, ընդհանուր
առմամբ, բիզնեսի գնահատում,
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2.

կկարողանա տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել
գնահատման գործում,
3. կտիրապետի ներդրումային վերլուծության հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գնահատման հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2` Գնահատման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը: Գնահատման ստանդարտներ: Թեմա 3` Գնահատման սկզբունքներն ու նպատակները: Արժեքի տեսակների համեմատական վերլուծությունը և կիրառման ուղղությունները Թեմա
4` Գնահատման եկամտային մեթոդը: Թեմա 5` Գնահատման ծախսային մեթոդը: Թեմա 6` Գնահատման համեմատական (շուկայական) մեթոդը: Թեմա 7`
Անշարժ գույքի գնահատման առանձնահատկությունները Թեմա 8` Ոչ նյութական ակտիվների գնահատման առանձնահատկությունները: Թեմա 9` Բիզնեսի
գնահատման առանձնահատկությունները: Թեմա 10` Տարբեր մեթոդներով
ստացված արդյունքների համադրումը և արժեքի որոշումը: Գնահատման հաշվետվություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

4. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր¦
1002/M42 Մենեջմենթի համակարգչային մոդելավորում

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է տնտեսական գործունեության ամենատարբեր
ոլորտների մենեջմենթի խնդիրների ուսումնասիրությունը և դրանց գործնական
վերլուծությունը մաթեմատիկական, այնուհետև` համակարգչային մոդելավորման միջոցներով:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա կառավարչական որոշումների ընդունման համար անհրաժեշտ կոնկրետ խնդիրների լուծումներ գտնելու գործնական հմտություններ

– 343 –

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մենեջմենթի և մարկետինգի սահմանափակ ռեսուրսներով օպտիմացման խնդիրների համակարգչային մոդելավորումը: Թեմա 2` Անձնակազմի
կառավարման խնդիրների համակարգչային մոդելավորումը: Թեմա 3` Որոշումների կայացումը ռիսկի և անորոշության պայմաններում: Որոշումների կայացման Վալդի, Լապլասի, Սևիջի, Գուրվիցի հայտանիշները: Թեմա 4` Նախագծերի կառավարման մոդելավորումը ժամանակակից համակարգչային տեխնոլոգիաներով: Թեմա 5` Կատարյալ մրցակցային շուկայում շուկայական հավասարակշռության համակարգչային մոդելավորումը: Թեմա 6` Լոգիստիկ մենեջմենթի խնդիրների համակարգչային մոդելավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M16. Ֆինանսական մաթեմատիկա (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական վերլուծությունների ժամանակ կիրառվող քանակական եղանակներին և հասկացություններին, ֆինանսական և ներդրումային որոշումների կայացման հիմնարար սկզբունքներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի ֆինանսական շուկաների և գործիքների ընդհանուր նկարագրությանը,
2. կտիրապետի ֆինանսական գնահատումների հիմնարար սկզբունքներին և մեթոդաբանությանը,
3. կկարողանա հաշվարկել և մեկնաբանել ներդրումային նախագծերի
եկամտաբերությունը, հիմնավորել ֆինանսական որոշումները, գնահատել ներդրումների և արժեթղթերի ներկա և ապագա արժեքները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական հաշվարկների հիմունքներ (տոկոսի տեսություն):
Թեմա 2՝ Դրամական հոսքեր: Թեմա 3՝ Տեսության կիրառություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

– 344 –

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M79. Բիզնեսի գնահատում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ կազմակերպության գնահատման մեթոդների վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա իրականացնել կազմակերպության գնահատում՝ օգտագործելով մի շարք այլընտրանքային գնահատման մոդելներ,
2.

կունենա կապիտալի, ակտիվների, վարկունակության և այլնի հետազոտություն իրականացնելու հմտություններ,

3.

կկարողանա իրականացնել ֆինանսական հաշվետվությունների կանխատեսումներ,

4.

կկարողանա գնահատել կազմակերպության ներդրումային ռազմավարությունները:

5.

կկարողանա վերլուծել ներքին ֆինանսական հաշվետվությունները և
կիրառել գիտելիքները կապիտալի շուկայից ֆինանսական ռեսուրսների
հայթայթման նպատակով:

Բովանդակությունը.

Թեմա 1՝ Բիզնեսի գնահատման ստանդարտներ: Թեմա 2՝ Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն: Թեմա 3՝ Դրամական հոսքի վերլուծություն:
Թեմա 4՝ Ֆինանսական ցուցանիշների վերլուծություն: Թեմա 5՝ Ֆինանսական
հաշվետվությունների կանխատեսումների իրականացում: Թեմա 6՝ Ներդրումային ռազմավարութունների գնահատում: Թեմա 7՝ Ներդրումային հիմնադրամների գործունեությունը: Թեմա 8՝ Վենչուրային հիմնադրամների գործունեությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1002/M71. Ֆինանսատնտեսական գործընթացների կարգավորման մեթոդներ (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել մագիստրանտների գիտելիքները
մակրո- և միկրոմակարդակում ֆինանսատնտեսական գործընթացների կարգավորման ոլորտում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ ֆինանսատնտեսական տարաբնույթ գործընթացների կարգավորման եղանակների և մեթոդների մասին,
2. կտիրապետի մակրոտնտեսագիտության և միկրոտնտեսագիտության
տարբեր ոլորտներում վերլուծություններ կատարելու հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսատնտեսական գործընթացների կարգավորման էությունը
և ուղղությունները: Թեմա 2` Տնտեսության ֆինանսական կայունության գնահատումը: Թեմա 3` Ռիսկ և դիվերսիֆիկացում: Թեմա 4` Ֆինանսական շուկայի
կարգավորման եղանակները և մեթոդները: Թեմա 5` Գնագոյացման կարգավորման մեթոդները: Թեմա 6` Կազմակերպության ապահովագրական գործառնությունների մոդելավորում: Թեմա 7` Ֆինանսավարկային գործընթացների կարգավորման մեթոդները: Թեմա 8` Կենսաթոշակային հիմնադրամների ակտիվների կառավարում: Թեմա 9` Հարկային համակարգի արդյունավետությունը և
կարգավորման մեթոդները: Թեմա 10` Ֆինանսատնտեսական գործընթացների
օպտիմալ կառավարումը միկրոմակարդակում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1002/M78. Կազմակերպության ֆինանսական պլանավորում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողների գիտելիքները
միկրոտնտեսագիտության, մասնավորապես, կազմակերպության ֆինանսական
պլանավորման կառավարման ոլորտում:
Կրթական արդյունքները.
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Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա կազմակերպության ֆինանսական պլանավորման կառավարման ժամանակակից տեսությունների մասին գիտելիքներ,
2. կտիրապետի միկրոտնտեսագիտության տարբեր ոլորտներում վերլուծություններ կատարելու հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Կազմակերպության ֆինանսական կառավարման էությունը և
անհրաժեշտությունը: Թեմա 2` Կազմակերպության ֆինանսական ռիսկերը,
դրանց գնահատումը և կառավարման մեթոդները: Թեմա 3` Կազմակերպության
կապիտալի կառավարումը և օպտիմալ կառուցվածքի ձևավորման մեխանիզմը:
Թեմա 4` Կազմակերպության գործառնական վերլուծության իրականացման
անհրաժեշտությունը: Թեմա 5` Կազմակերպության ֆինանսական վերլուծության իրականացման անհրաժեշտությունը: Թեմա 6` Կազմակերպության ֆինանսական կայունության գնահատումը և կառավարումը: Թեմա 7` Կազմակերպության ներդրումային ռիսկի արդյունավետության գնահատումը և կառավարումը: Թեմա 8` Կազմակերպության ֆինանսական պլանավորման գործառույթները, սկզբունքները, փուլերը: Թեմա 9` Բյուջետավորման դերը կազմակերպության ֆինանսական պլանավորման գործընթացում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M37. Բանկային մարքեթինգ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել բանկային շուկայավարման քաղաքականության, մեխանիզմների մշակման և օգտագործման հիմունքները, ծանոթացնել մարքեթինգի տեսանկյունից բանկային գործունեության
առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի մարքեթինգային գործունեության հիմնական տեսակներին,
2. կիմանա բանկային մարքեթինգի հիմնական բաղադրիչները և ժամանակակից կոնցեպցիաները,
3. կկարողանա կիրառել բանկային մարքեթինգի արդի մեթոդները,
4. կկարողանա կազմել մարքեթինգային ծրագրեր, ինչպես նաև դրանց վերլուծության հիման վրա ներկայացնել կշռադատված առաջարկներ,
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մարքեթինգի տեսություն: Թեմա 2` Բանկային մարքեթինգի
էությունը: Թեմա 3` Մարքեթինգային գործունեության տեսակները: Թեմա 4`
Բանկային գործունեության առանձնահատկությունները մարքեթինգի տեսանկյունից: Թեմա 5` Բանկային մարքեթինգի հիմնական բաղադրիչները և զարգացման կոնցեպցիաները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

5. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ¦
1003/M13. Արտաքին առևտրի ֆինանսավորում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է քննարկել արտաքին առևտրի ֆինանսավորման
հիմնական ձևերն ու մեթոդները, բացահայտել այս կամ այն ձևի կամ մեթոդի
ընտրության դեպքում առաջացող առավելությունները և թերությունները` արտահանողների և ներմուծողների տեսանկյունից, ինչպես նաև հնարավոր ռիսկերի առաջացման պատճառները և դրանց նվազեցման ուղիները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի միջազգային հաշվարկների հիմնական ձևերին,
2. կունենա գիտելիքներ արտաքին առևտրի սպասարկման վերաբերյալ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտաքին առևտրի վճարման հիմնական ձևերը: Թեմա 2` Արտաքին առևտրի ֆինանսավորման ձևերը: Թեմա 3` Միջազգային վարկերը և դրա
ձևերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն

– 348 –

Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M14. Միջազգային բանկային գործ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել բանկային գործի
միջազգային ասպեկտները, միջբանկային գործառնությունների միջազգային մեխանիզմները և ինստիտուցիոնալ համակարգերը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ միջբանկային գործառնությունների միջազգային
մեխանզմների վերաբերյալ,
2. կկարողանա բացահայտել միջազգային բանկային համակարգի գործունեության յուրահատկությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային բանկային գործի առանձնահատկությունները և
տարրերը: Թեմա 2` Միջազգային վճարահաշվարկային համակարգը: Թեմա 3`
Միջազգային վճարահաշվարկային համակարգի կարգավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M15. Միջազգային առևտրաֆինանսական հարաբերություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է լուսաբանել երկրների միջև առևտրային և
ֆինանսական փոխհարաբերությունները, դրանց զարգացման օրինաչափությունն ու կառուցվածքը: Առանձնակի ուշադրության է արժանանում միջազգային առևտրաֆինանսական շարժերի ներկա միտումների և դրանց զարգացման մեխանիզմների ուսումնասիրումը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա
բացահայտել
միջազգային
առևտրաֆինանսական
հարաբերությունների յուրահատկությունները,
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2.

կկարողանա գնահատել առևտրաֆինանսական հարաբերությունների
զարգացման հիմնական օրինաչափությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային առևտրաֆինանսական համակարգի տարրերը:
Թեմա 2` Միջազգային առևտրի քաղաքականությունը: Թեմա 3` Միջազգային
ֆինանսական ծառայություններ: Թեմա 4` Միջազգային ֆինանսական համակարգի տարրերը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M16. Համաշխարհային տնտեսության զարգացման արդի միտումները (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է բացահայտել միջազգային տնտեսական հարաբերություններում տեղի ունեցող երևույթների ու միտումների համակարգային
ազդեցությունները երկրների վրա, ցույց տալ միջազգային առևտրի, ներդրումների, աշխատուժի միգրացիայի, ծառայությունների միջազգային շուկայի, համաշխարհային ֆինանսական շուկաների զարգացման հիմնական միտումները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ համաշխարհային տնտեսության և նրա առանձին
հանգույցների զարգացման օրինաչափությունների և միտումների վերաբերյալ,
2. կկարողանա վերլուծել միջազգային տնտեսական հարաբերություններում տեղի ունեցող երևույթների ու միտումների համակարգային ազդեցությունները երկրների վրա:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային տնտեսական ինտեգրման տեսական հիմնադրույթները: Թեմա 2` Միջազգային տնտեսական ինտեգրման դրսևորումները: Թեմա 3 `
Եվրամիության տնտեսական հարաբերություններն այլ երկրների հետ: Թեմա 4`
Ինտեգրման գործընթացներն անցումային երկրներում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M17. Արժութային քաղաքականություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել փոխարժեքը որպես կատեգորիա,
բացահայտել նրա դերը փոքր բաց տնտեսությունների դրամավարկային քաղաքականության մեջ, ուսումնասիրել արժութային և դրամավարկային քաղաքականությունը Հայաստանում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
3. կկարողանա վերլուծել իրականացվող արժութային քաղաքականությունների դրական և բացասական կողմերը,
4. կկարողանա հիմնավորել արժութային փոխարժեքի կարգավորման
ուղիները և ձևերը:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտարժույթի շուկաներ և փոխարժեքներ: Թեմա 2` Փոխարժեքի
ռեժիմներ և միջազգային արժութային համակարգ: Թեմա 3` Գների մակարդակը
և փոխարժեքը երկարատև ժամանակաշրջանում: Թեմա 4` Թողարկումը և
փոխարժեքը կարճատև ժամանակաշրջանում: Թեմա 5` Արժութային և դրամավարկային քաղաքականությունը Հայաստանում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1003/M18. Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացներ և գլոբալացում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել միջազգային տնտեսական ինտեգրման գործընթացները, գլոբալացման հիմնական նախադրյալները և դրա
զարգացման արդի միտումները, բացահայտել ինտեգրման և գլոբալացման գոր-
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ծընթացների հնարավոր ազդեցությունները Հայաստանի Հանրապետության
վրա:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա գիտելիքներ համաշխարհային տնտեսությանում տեղի
ունեցող ինտեգրման և գլոբալացման գործընթացների վերաբերյալ,
2. կկարողանա դասակարգել ինտեգրացիոն գործընթացները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի ընդհանուր բնութագիրը: Թեմա 2` Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի տեսական հիմքերը:
Թեմա 3` Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի փուլերը և ձևերը: Թեմա 4`
Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի հիմնական խմբավորումները: Թեմա
5` Տնտեսական գլոբալացումը որպես ինտեգրացիայի որակապես նոր փուլ:
Թեմա 6` ՀՀ տնտեսության միջազգային ինտեգրման և գլոբալացման առանձնահատկությունները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

«Ֆինանսներ» մասնագիտություն

1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ¦
1004/M28. Հարկային վարչարարություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ հարկային
հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորմանը, հարկային վարչարարությանը և հարկային հսկողությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հաշվարկել յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով բյուջե
վճարման ենթակա հարկի գումարը և պայմանական տվյալների հիման
վրա լրացնել հարկային մարմնի կողմից պահանջվող համապատասխան հաշվետվությունների ձևաթղթերը,
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2.

3.

կկարողանա տարբերակել հարկային օրենսդրությունը խախտելու դեպքում կիրառվող պատժամիջոցները, ինչպես նաև հարկային հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորումը,
ծանոթ կլինի ՀՀ-ում ստուգումների իրականացման կազմակերպման և
արդյունքների ամփոփման կարգին, ինչպես նաև հարկ վճարողների
սպասարկման համակարգին:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարկերի սոցիալ-տնտեսական էությունն ու նշանակությունը:
Թեմա 2` ՀՀ հարկային համակարգը, գործող հարկերը և նրանց տեսակները:
Թեմա 3` Հարկային հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորումը: Թեմա 4`
Հարկային վարչարարություն: Թեմա 5` Հարկային հսկողություն: Թեմա 6` Հարկ
վճարողի հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելը և հարկային հաշվառումից հանելը: Թեմա 7` Հարկ վճարողների սպասարկման համակարգը: Թեմա 8`
Հիմնական հարկատեսակներին փոխարինող հաստատագրված վճարներ և արտոնագրային վճարներ: Թեմա 9` Պետական և տեղական տուրքեր և վճարներ:
1004/M11. Բյուջետային գործընթաց (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բյուջետային գործընթացի կազմակերպման հիմնադրույթների, բյուջետային համակարգի կազմակերպական սկզբունքների և ՀՀ-ում բյուջետային գործընթացի կազմակերպման
առանձնահատկությունների հետ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա վերլուծել հարկաբյուջետային քաղաքականության ուղղությունները,
2. կունենա բյուջետային գործընթացի վերաբերյալ գիտագործնական գիտելիքներ,
3. կտիրապետի բյուջետային համակարգի գործունեության վերլուծության
հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բյուջետային կառուցվածք: Թեմա 2` Բյուջեի կառուցվածքը: Թեմա
3` ՀՀ բյուջետային համակարգը: Թեմա 4` ՀՀ պետական բյուջեն: Թեմա 5` Բյուջետային գործընթացը: Թեմա 6` ՀՀ բյուջետային ուղերձը: Թեմա 7` ՀՀ տեղական
բյուջեներ: Թեմա 8` Բյուջետային վարկեր և փոխատվություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M19. Վարկային գործառնություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վարկերի տեսակներին, ՀՀ-ում վարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորմանը,
վարկային ռիսկի գնահատման և վարկային պորտֆելի կառավարման մեթոդներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ներկայացնել վարկերի տեսակները ըստ տարբեր հատկանիշների, բնութագրել վարկային ռիսկը և դրա տեսակները,
2. ծանոթ կլինի վարկային հարաբերությունները կանոնակարգող օրենսդրությանը,
3. կկարողանա գնահատել վարկառուի վարկունակությունը` միջազգային
պրակտիկայում ընդունված տարբեր մեթոդներով,
4. կիմանա բանկերի ներքին իրավական ակտերին (վարկային քաղաքականություն, վարկավորման կարգեր, ընթացակարգեր և այլն) ներկայացվող պահանջները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարկի դերն ու նշանակությունը տնտեսությունում: Թեմա 2`
Վարկային ռիսկը և դրա տեսակները: Թեմա 3` Վարկային հարաբերությունների
իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում: Թեմա 4` Վարկի ապահովվածության եղանակները: Թեմա 5` Բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատումը:
Թեմա 6` Վարկային պորտֆելի վերլուծությունը, գնահատումը և կառավարումը:
Թեմա 7` Բանկերի ներքին իրավական ակտերը: Վարկավորման գործընթացներ:
Թեմա 8` Իրավիճակային խնդիրների լուծում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M18. Ակտիվների գնահատում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
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Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ակտիվների գնահատման տարբեր մեթոդներին և ժամանակակից համակարգչային ծրագրերի
միջոցով նրանց հնարավորություն ընձեռել՝ կատարելու գույքի, ոչ նյութական
ակտիվների և, ընդհանուր առմամբ, բիզնեսի գնահատում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կատարել գույքի, ոչ նյութական ակտիվների և, ընդհանուր
առմամբ, բիզնեսի գնահատում,
2. կկարողանա տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել
գնահատման գործում,
3. կտիրապետի ներդրումային վերլուծության հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Գնահատման հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2` Գնահատման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը: Գնահատման ստանդարտներ: Թեմա 3` Գնահատման սկզբունքներն ու նպատակները: Արժեքի տեսակների համեմատական վերլուծությունը և կիրառման ուղղությունները Թեմա
4` Գնահատման եկամտային մեթոդը: Թեմա 5` Գնահատման ծախսային մեթոդը: Թեմա 6` Գնահատման համեմատական (շուկայական) մեթոդը: Թեմա 7`
Անշարժ գույքի գնահատման առանձնահատկությունները Թեմա 8` Ոչ նյութական ակտիվների գնահատման առանձնահատկությունները: Թեմա 9` Բիզնեսի
գնահատման առանձնահատկությունները: Թեմա 10` Տարբեր մեթոդներով
ստացված արդյունքների համադրումը և արժեքի որոշումը: Գնահատման հաշվետվություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M03. Ֆինանսական վերլուծություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական վերլուծության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների հետ և հնարավորություն
ընձեռել նրանց իրականացնելու պրակտիկ ուսումնասիրություններ, գնահատումներ և վերլուծություններ տնտեսության տարբեր ոլորտների կազմակերպություններում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

ծանոթ կլինի ֆինանսական վերլուծության ժամանակակից մեթոդներին
ու մոդելներին,
2. կունենա ֆինանսական վերլուծության իրականացման հմտություններ,
3. կկարողանա ֆինանսական վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն
ու մոդելները կիրառել ֆինանսական վերլուծության պրակտիկայում:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական վերլուծության խնդիրները: Թեմա 2` Ֆինանսական
վերլուծության էությունը: Թեմա 3` Շրջանառու կապիտալի կառավարումը:
Թեմա 4` Բիզնեսի արդյունավետության գնահատումը և վերլուծությունը: Թեմա
5` Կազմակերպության գործունեության պլանավորումը: Թեմա 6` Ներդրումային
ծրագրերի գնահատումը և վերլուծությունը: Թեմա 7` Կապիտալի արժեքի գնահատումը և վերլուծությունը: Թեմա 8` Բիզնեսի ֆինանսավորման տարբերակների ընտրությունը և վերլուծությունը: Թեմա 9` Բիզնեսի արժեքի և արդյունավետության գնահատումը և վերլուծությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M07. Հիփոթեքային վարկավորում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հիփոթեքային վարկավորման սոցիալ-տնտեսական նշանակությանը և հիփոթեքային վարկավորման գործընթացին: Այդ նպատակով բացահայտվում են հիփոթեքային վարկավորման նպատակներն ու խնդիրները, ներկայացվում է պետության և ֆինանսական ինստիտուտների դերն ու նշանակությունը հիփոթեքային շուկայի կայացման և զարգացման գործընթացում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա անհրաժեշտ գիտելիքներ հիփոթեքային վարկավորման գործընթացի վերաբերյալ,
2. ծանոթ կլինի հիփոթեքային վարկերի ֆինանսավորման համար միջոցների ներգրավման եղանակներին, հիփոթեքային վարկավորման ռիսկերի հիմնական տեսակներին և դրանց գնահատման մեխանիզմներին,
հիփոթեքային վարկավորման գործընթացը կարգավորող իրավական
դաշտին, հիփոթեքային վարկավորման միջազգային փորձին:
Բովանդակությունը.
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Թեմա 1` Հիփոթեքային վարկավորման գործընթացը: Թեմա 2` Հիփոթեքային
վարկավորման իրավական հիմքերը: Թեմա 3` Հիփոթեքային վարկավորման
ռիսկերը և դրանց գնահատման եղանակները: Թեմա 4` Հիփոթեքային վարկավորման գնագոյացման հիմքերը: Թեմա 5` Հիփոթեքային վարկավորման գործիքները: Թեմա 6` Հիփոթեքային վարկերի ֆինանսավորման համար միջոցների
ներգրավման հիմնական մոդելները: Թեմա 7` Հայաստանի Հանրապետության
հիփոթեքային շուկան: Թեմա 8` Հիփոթեքային վարկավորման համակարգի զարգացման միջազգային փորձը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտություն

1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ¦
1004/M28. Հարկային վարչարարություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՀՀ հարկային
հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորմանը, հարկային վարչարարությանը և հարկային հսկողությանը:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա հաշվարկել յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով բյուջե
վճարման ենթակա հարկի գումարը և պայմանական տվյալների հիման
վրա լրացնել հարկային մարմնի կողմից պահանջվող համապատասխան
հաշվետվությունների ձևաթղթերը,
2. կկարողանա տարբերակել հարկային օրենսդրությունը խախտելու դեպքում կիրառվող պատժամիջոցները, ինչպես նաև հարկային հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորումը,
3. ծանոթ կլինի ՀՀ-ում ստուգումների իրականացման կազմակերպման և
արդյունքների ամփոփման կարգին, ինչպես նաև հարկ վճարողների
սպասարկման համակարգին:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Հարկերի սոցիալ-տնտեսական էությունն ու նշանակությունը:
Թեմա 2` ՀՀ հարկային համակարգը, գործող հարկերը և նրանց տեսակները:
Թեմա 3` Հարկային հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորումը: Թեմա 4`
Հարկային վարչարարություն: Թեմա 5` Հարկային հսկողություն: Թեմա 6` Հարկ
վճարողի հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելը և հարկային հաշվառումից հանելը: Թեմա 7` Հարկ վճարողների սպասարկման համակարգը: Թեմա 8`
Հիմնական հարկատեսակներին փոխարինող հաստատագրված վճարներ և արտոնագրային վճարներ: Թեմա 9` Պետական և տեղական տուրքեր և վճարներ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M11. Բյուջետային գործընթաց (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել բյուջետային գործընթացի կազմակերպման հիմնադրույթների, բյուջետային համակարգի կազմակերպական սկզբունքների և ՀՀ-ում բյուջետային գործընթացի կազմակերպման
առանձնահատկությունների հետ։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա վերլուծել հարկաբյուջետային քաղաքականության ուղղությունները,
2. կունենա բյուջետային գործընթացի վերաբերյալ գիտագործնական գիտելիքներ,
3. կտիրապետի բյուջետային համակարգի գործունեության վերլուծության
հմտություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Բյուջետային կառուցվածք: Թեմա 2` Բյուջեի կառուցվածքը: Թեմա
3` ՀՀ բյուջետային համակարգը: Թեմա 4` ՀՀ պետական բյուջեն: Թեմա 5` Բյուջետային գործընթացը: Թեմա 6` ՀՀ բյուջետային ուղերձը: Թեմա 7` ՀՀ տեղական
բյուջեներ: Թեմա 8` Բյուջետային վարկեր և փոխատվություններ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

– 358 –

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M19. Վարկային գործառնություններ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ , 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել վարկերի տեսակներին, ՀՀ-ում վարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորմանը,
վարկային ռիսկի գնահատման և վարկային պորտֆելի կառավարման մեթոդներին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ներկայացնել վարկերի տեսակները ըստ տարբեր հատկանիշների, բնութագրել վարկային ռիսկը և դրա տեսակները,
2. ծանոթ կլինի վարկային հարաբերությունները կանոնակարգող օրենսդրությանը,
3. կկարողանա գնահատել վարկառուի վարկունակությունը` միջազգային
պրակտիկայում ընդունված տարբեր մեթոդներով,
4. կիմանա բանկերի ներքին իրավական ակտերին (վարկային քաղաքականություն, վարկավորման կարգեր, ընթացակարգեր և այլն) ներկայացվող պահանջները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Վարկի դերն ու նշանակությունը տնտեսությունում: Թեմա 2`
Վարկային ռիսկը և դրա տեսակները: Թեմա 3` Վարկային հարաբերությունների
իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում: Թեմա 4` Վարկի ապահովվածության եղանակները: Թեմա 5` Բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատումը:
Թեմա 6` Վարկային պորտֆելի վերլուծությունը, գնահատումը և կառավարումը:
Թեմա 7` Բանկերի ներքին իրավական ակտերը: Վարկավորման գործընթացներ:
Թեմա 8` Իրավիճակային խնդիրների լուծում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M13. Ներդրումային հիմնադրամներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
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Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտի, ներդրումային, կենսաթոշակային և այլ տիպի կուտակային հիմնադրամների կազմակերպման և գործունեության առանձնահատկությունների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հիմնարար գիտելիքներ ժամանակակից տնտեսության ֆինանսական միջնորդների մասին,
2. կտիրապետի ֆինանսական միջնորդների միջոցով ներդրումային որոշումների կայացման տեխնիկային,
3. կտիրապետի պորտֆելի կառավարման տեսական և գործնական հիմունքներին,
4. կունենա պատկերացում տարբեր երկրներում գործող կենսաթոշակային
համակարգերի, ոչ պետական կենսաթոշակային ապահովության և
մասնավոր կենսաթոշակային հիմնադրամերի մասին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական միջնորդների դերը ֆինանսական շուկայում: Թեմա
2` Ներդրումային հիմնադրամները որպես ֆինանսական միջնորդներ: Թեմա 3`
Ներդրումային հիմնադրամների դասակարգումը և կազմակերպական կառուցվածքը: Թեմա 4` Կենսաթոշակային հիմնադրամներ և ապահովագրական ընկերություններ: Թեմա 5` ՀՀ Կենսաթոշակային համակարգը: Թեմա 6` Կուտակված
միջոցների ներդրման օբյեկտները և ներդրումային պորտֆելների կառավարման
ռազմավարությունը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M22. Ֆինանսական վերահսկողություն (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական վերահսկողության ժամանակակից մեթոդներին, միջազգային փորձին, ինչպես նաև
ներկայացնել ֆինանսական վերահսկողության համակարգի ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.
2.

ծանոթ կլինի ֆինանսական վերահսկողության տեսակներին, մեթոդներին և միջազգային փորձին,
կիմանա Հայաստանի Հանրապետությունում ֆինանսական վերահսկողության համակարգի ձևավորման և կայացման առանձնահատկությունները և զարգացման հեռանկարները:

Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ֆինանսական վերահսկողության էությունը, նպատակը և գործառույթները: Թեմա 2` Ֆինանսական վերահսկողության իրականացման տեսակները և մեթոդները Թեմա 3` Ֆինանսական կարգավորման և վերահսկողության
միջազգային փորձը: Թեմա 4` Ֆինանսական վերահսկողության համակարգի
ձևավորման և զարգացման առանձնահատկությունները Հայաստանի Հանրապետությունում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1004/M37. Պետական ֆինանսների կառավարում (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել երկրում ձևավորված
և արտաքին աղբյուրներից ներգրավված ֆինանսական ռեսուրսներից պետական գործառույթների իրականացման համար օրենսդրությամբ սահմանված
կարգով միջոցների մոբիլիզացման, հասարակական կյանքում դրանց հիմնավորված տեղաբաշխման և արդյունավետ օգտագործման առանձնահատկությունները:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկողմնորոշվի պետական ֆինանսների կառավարման խնդիրներում և
նպատակներում,
2. կտիրապետի պետական ֆինանսների կառավարման մեխանիզմներին և
գործիքներին,
3. կիմանա պետական ֆինանսական պլանավորման մոտեցումները և
պետական գնումների համակարգի կառավարման յուրահատկությունները,
4. ծանոթ կլինի ֆինանսական հոսքերի ծրագրավորման մեթոդաբանությանը և պետական ֆինանսական վերահսկողության համակարգին,
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5.

կիմանա պետական պարտքի կառուցվածքը և դրա սպասարկման
առանձնահատկությունները,
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Պետական ֆինանսների կառավարման խնդիրները և նպատակները: Թեմա 2` Պետական ֆինանսների կառավարման մեխանիզմները և գործիքները: Թեմա 3` Պետական ֆինանսական քաղաքականություն: Թեմա 4` Պետական ֆինանսական պլանավորում: Թեմա 5` Պետական ֆինանսական ծրագրավորում: Թեմա 6` Պետական գնումների համակարգի կառավարում: Թեմա 7` Պետական պարտքի կառավարում: Թեմա 8` Պետական ֆինսնանսական վերահսկողություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

«Կառավարում» մասնագիտություն
1. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Գործարար վարչարարություն (կառավարում)¦
1005/M20. Նախագծերի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ և ունակություններ
տալ նախագծերի կառավարման, պլանավորման և անորոշության պայմաններում որոշումների կայացման մեթոդներին, դրանով իսկ ստեղծելով անհրաժեշտ
հիմքեր կառավարման տեսական և գործնական խնդիրներում որոշումներ կայացնելու հմտություններ ձեռք բերելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նախագծերի պլանավորման, թիմի ձևավորման, բյուջետավորման համակարգերի անկատարության հաղթարման ուղիները,
2. կհասկանա բարդ տնտեսական միջավայրում նախագծերի կառավարման օրինաչափությունները, նախագծերի իրականացման արդյունավետության գնահատման, ռիսկերի կառավարման, մոնիթորինգի և վերահսկողության հիմնախնդիրները,
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3.

կկարողանա տնտեսական բարդ իրավիճակներում կայացնել կառավարչական որոշումներ օգտագործելով նախագծերի կառավարման
սկզբունքները և գործիքները, արդյունավետ բաշխել մարդկային և կապիտալ սահմանափակ ռեսուրսները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1 Նախագծի կառավարման հիմնական հասկացությունները: Թեմա 2՝
Նախագծի կազմակերպումը: Թեմա 3՝ Նախագծի պլանավորումը և կենսացիկլը:
Թեմա 4՝ Նախագծի ինտեգրման կառավարումը: Թեմա 5՝ Նախագծի բովանդակության կառավարումը: Թեմա 6՝ Նախագծի ծախսի և ժամանակի կառավարումը: Թեմա 7՝ Նախագծի որակի կառավարումը: Թեմա 8՝ Նախագծի մարդկային
ռեսուրսների կառավարումը: Թեմա 9` Նախագծի ռիսկերի վերլուծություն:
Թեմա 10` Նախագծերի կառավարման ապագա տենդենցները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M15. Որակի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել որակի կառավարման համակարգերի զարգացման պատմությանը, կազմակերպությունում միասնական որակի կառավարման համակարգի մշակման, ներդրման, աշխատանքային վիճակում պահպանման և անընդհատ կատարելագոծման առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի որակի կառավարման ժամանակակից ստանդարտների
պահանջներին,
2. կկարողանա նկարագրել գործընթացներ, կազմել դրանց ընթացակարգեր և հարակից փաստաթղթեր,
3. կկարողանա կազմել պաշտոնի նկարագրեր, որոնք համապատասխանում են կոմպետենտության վրա հիմնված մարդկային ռեսուրսների
կառավարման պահանջներին,
4. կտիրապետի կազմակերպությունում միասնական որակի կառավարման համակարգի մշակման, ներդրման, աշխատանքային վիճակում
պահպանման և անընդհատ կատարելագոծման առանձնահատկություններին:
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Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտադրանքի որակի կառավարման համակարգը: Թեմա 2` Որակի կառավարման հայրենական և արտասահմանյան տեսությունները և պրակտիկան: Թեմա 3` Որակի կառավարման սկզբունքները և մեթոդները: Թեմա 4`
Որակի կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները արդի պայմաններում: Թեմա 5` Ստանդարտացումը և արտադրանքի որակի կառավարումը:
Թեմա 6` Արտադրանքի որակի մակարդակի մրցունակության գնահատումը:
Թեմա 7` Արտադրանքի որակի վերլուծության մեթոդները (բարձրացման միջոցները): Թեմա 8` Որակի կառավարման փաստաթղթերի համակարգը: Թեմա 9`
Ռեսուրսների կառավարման համակարգը: Թեմա 10` Մոնիթորինգ և որակի կառավարում, համակարգի հավաստագրում: Թեմա 11` Որակի կառավարման համակարգի արդյունավետության գնահատումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M21. Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորում (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ աշխատանքային
հարաբերությունների առաջացման, ձևավորման, զարգացման և անհրաժեշտ
կարգավորման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա հիմնարար գիտելիքներ աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ,
2. կկարողանա աշխատանքային հարաբերությունների այս կամ այն իրավիճակում լուծումներ գտնել դրանք կարգավորելու ուղիների վերաբերյալ,
3. կտիրապետի միկրո- և մակրոմակարդակներում աշխատանքային հարաբերությունների վերլուծության և կարգավորման մեխանիզմներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Աշխատանքային հարաբերությունների ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2` Աշխատանքային պահվածքը, աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքը: Թեմա 3` Աշխատանքով բավարարվածության սոցիալական էությունը և
փորձագիտական բացահայտիչները: Թեմա 4` Աշխատանքային հարմարվողա-
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կանությունը և դրա վրա ազդող գործոնները: Թեմա 5` Աշխատանքային վեճեր,
տեսակները, ցուցանիշները, սոցիալական կառուցվածքը, պատճառները և լուծումը: Թեմա 6` Աշխատանքային պայմանագրեր, կնքման և լուծարման կարգը:
Թեմա 7` Աշխատաժամանակի, հանգստի, արձակուրդի կարգավորումը ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքում: Թեմա 8` Աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման կարգն ըստ ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքի: Թեմա 9` Աշխատանքային կարգապահության կանոնակարգումը ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքում:
Թեմա 10` Նյութական պատասխանատվության և աշխատողների անվտանգության ու առողջության պահպանմանապահովման օրենսդրական կարգավորումը: Թեմա 11` Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման միջազգային փորձը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M16. Առաջնորդություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արագ փոփոխվող
միջավայրում գործող կազմակերպությունների գործունեության բարձր
արդյունավետություն ապահովող հիմնական գործոններից մեկի` հմուտ
ղեկավարման հայեցակարգի հիմնական տարրերին, տալով համակարգն
արդյունավետ կառավարելու համար անհրաժեշտ տեսական և գործնական
գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի առաջնորդության տեսական և գործնական հիմունքներին
և հիմնական մոտեցումներին,
2. կկարողանա
ձևավորել
գործնական
փոխհարաբերություններ
ղեկավարների և ենթակաների հետ,
3. կկարողանա կազմակերպություններում ձևավորել կորպորատիվ
մշակույթ և արժեքներ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իշխանություն և առաջնորդում: Թեմա 2` Առաջնորդության հիմնական տեսությունները: Թեմա 3` Առաջնորդության ժամանակակից տեսությունները: Թեմա 4` Առաջնորդման ազգամշակութային առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Առաջնորդն իբրև անհատականություն: Թեմա 6` Առաջնորդի նե-
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րուժը: Թեմա 7` Կառավարում, բարոյականություն և սոցիալական պատասխանատվություն: Թեմա 8` Առաջնորդը և խումբը: Թեմա 9` Առաջնորդի աշխատանքը թիմի հետ: Թեմա 10` Մոտիվացիա և իշխանական լիազորությունների
պատվիրակում: Թեմա 11` Կոմունիկացիաներ և առաջնորդում: Թեմա 12` Կառավարչական որոշումների ընդունումը և իրագործման կազմակերպումը: Թեմա
13` Կորպորատիվ մշակույթ: Թեմա 14` Նորարարական առաջնորդություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M17. Մարքեթինգային հետազոտություններ և հաղորդակցման ուղիներ (3
կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մարքեթինգային հետազոտությունների տարբեր ուղղություններին, դրանց կիրառման ժամանակակից մեթոդներին և ստացված արդյունքների հիման վրա ընտրություն կատարել
հաղորդակցման տարբեր ուղիներից գովազդային պլան մշակելիս:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա կատարել շուկայի, սպառողների, մրցակիցների, ապրանքների և այլ մարքեթինգային ուղղություններով հետազոտություններ,
2. կիմանա հաղորդակցման տարբեր ուղիների առանձնահատկությունները և իրավիճակայյին վերլուծության արդյունքում կկարողանա կատարել առավել նպատակահարմար ընտրություն,
3. կտիրապետի գովազդի արդյունավետության գնահատման հմտություններին, կկարողանա մշակել գովազդային արշավ, գովազդային բյուջե,
4. կտիրապետի թիմային աշխատանքի հմտություններին` թե հետազոտություններ կատարելիս, և թե գովազդային արշավներ մշակելիս:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Մարքեթինգային հետազոտությունների նպատակը և դերը կազմակերպության գործունեության մեջ: Թեմա 2` Մարքեթինգային հետազոտությունների հիմնական ուղղությունները: Թեմա 3` Մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման անալիտիկ և հարցումային մեթոդները: Թեմա 4` Հաղորդակցման ուղիների դերը կազմակերպության առաջխաղացման գործընթացում: Թեմա 5` Հիմնական հաղորդակցման ուղիների նկարագիրը և առանձնահատկությունները: Թեմա 6` Հաղորդակցման ուղիների ընտրությունը գովազդա-
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յին պլանում: Թեմա 7` Գովազդային արշավի մշակում: Թեմա 8` Գովազդային
բյուջեի կազմում: Թեմա 9` Գովազդային արշավի արդյունավետության գնահատում և վերահսկում:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M27. Բանկային մենեջմենթ (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առևտրային բանկերի գործունեության կառավարման առանձնահատկություններին և մեխանիզմներին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. ծանոթ կլինի առևտրային բանկի կառավարման և բանկային գործունեության իրավական կարգավորման սկզբունքներին,
2. կունենա հիմնարար գիտելիքներ բանկային վերահսկողության մեխանիզմների, բանկի գործունեության վերլուծության և գնահատման մոտեցումների վերաբերյալ,
3. կիմանա բանկային գործունեության ծրագրավորման առանձնահատկությունները,
4. ծանոթ կլինի բանկի ֆինանսական առողջացման ծրագրերի մշակման
մոտեցումներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Առևտրային բանկերի կառավարման հիմունքները: Թեմա 2` Բանկերի գործունեության իրավական կարգավորումը և վերահսկողությունը Հայաստանի Հանրապետությունում: Թեմա 3` Բանկի վերստուգիչ հանձնաժողովը:
Բանկերի ներքին հսկողությունը: Թեմա 4` Բանկի գործունեության վերլուծությունը և գնահատումը: Թեմա 5` Բանկի ակտիվների դասակարումը: Թեմա 6`
Բանկային գործունեության կառավարումը: Թեմա 7` Բանկային գործունեության
ծրագրավորումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2. Մագիստրոսական ծրագիր`
§Ինովացիոն կառավարում¦
1005/M20. Նախագծերի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ և ունակություններ
տալ նախագծերի կառավարման, պլանավորման և անորոշության պայմաններում որոշումների կայացման մեթոդներին, դրանով իսկ ստեղծելով անհրաժեշտ
հիմքեր կառավարման տեսական և գորժնական խնդիրներում որոշումներ
կայացնելու հմտություններ ձեռք բերելու համար:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կիմանա նախագծերի պլանավորման, թիմի ձևավորման, բյուջետավորման համակարգերի անկատարության հաղթարման ուղիները,
2. կհասկանա բարդ տնտեսական միջավայրում նախագծերի կառավարման օրինաչափությունները, նախագծերի իրականացման արդյունավետության գնահատման, ռիսկերի կառավարման, մոնիթորինգի և վերահսկողության հիմնախնդիրները,
3. կկարողանա տնտեսական բարդ իրավիճակներում կայացնել կառավարչական որոշումներ օգտագործելով նախագծերի կառավարման
սկզբունքները և գործիքները, արդյունավետ բաշխել մարդկային և
կապիտալ սահմանափակ ռեսուրսները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1՝ Նախագծի կառավարման հիմնական հասկացությունները: Թեմա
2՝ Նախագծի կազմակերպումը: Թեմա 3՝ Նախագծի պլանավորումը և կենսացիկլը: Թեմա 4՝ Նախագծի ինտեգրման կառավարումը: Թեմա 5՝ Նախագծի բովանդակության կառավարումը: Թեմա 6՝ Նախագծի ծախսի և ժամանակի կառավարումը: Թեմա 7՝ Նախագծի որակի կառավարումը: Թեմա 8՝ Նախագծի մարդկային ռեսուրսների կառավարումը: Թեմա 9` Նախագծի ռիսկերի վերլուծություն:
Թեմա 10` Նախագծերի կառավարման ապագա տենդենցները:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M15. Որակի կառավարում (3 կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 2-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել որակի կառավարման համակարգերի զարգացման պատմությանը, կազմակերպությունում միասնական որակի կառավարման համակարգի մշակման, ներդրման, աշխատանքային վիճակում պահպանման և անընդհատ կատարելագոծման առանձնահատկություններին:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կտիրապետի որակի կառավարման ժամանակակից ստանդարտների
պահանջներին,
2. կկարողանա նկարագրել գործընթացներ, կազմել դրանց ընթացակարգեր և հարակից փաստաթղթեր,
3. կկարողանա կազմել պաշտոնի նկարագրեր, որոնք համապատասխանում են կոմպետենտության վրա հիմնված մարդկային ռեսուրսների
կառավարման պահանջներին,
4. կտիրապետի կազմակերպությունում միասնական որակի կառավարման համակարգի մշակման, ներդրման, աշխատանքային վիճակում
պահպանման և անընդհատ կատարելագոծման առանձնահատկություններին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Արտադրանքի որակի կառավարման համակարգը: Թեմա 2` Որակի կառավարման հայրենական և արտասահմանյան տեսությունները և պրակտիկան: Թեմա 3` Որակի կառավարման սկզբունքները և մեթոդները: Թեմա 4`
Որակի կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները արդի պայմաններում: Թեմա 5` Ստանդարտացումը և արտադրանքի որակի կառավարումը:
Թեմա 6` Արտադրանքի որակի մակարդակի մրցունակության գնահատումը:
Թեմա 7` Արտադրանքի որակի վերլուծության մեթոդները (բարձրացման միջոցները): Թեմա 8` Որակի կառավարման փաստաթղթերի համակարգը: Թեմա 9`
Ռեսուրսների կառավարման համակարգը: Թեմա 10` Մոնիթորինգ և որակի կառավարում, համակարգի հավաստագրում: Թեմա 11` Որակի կառավարման համակարգի արդյունավետության գնահատումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
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Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M25. Ինովացիոն գործունեության կանխատեսման մեթոդներ (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ունկնդիրներին ինովացիոն գործունեության կանխատեսման հիմնական մեթոդների հետ, սովորել կատարել ընտրություն տարբեր տեսակի ինովացիաների միջև, ծանոթանալ կանխագուշակման մոդելների և մեթոդների հետ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կկարողանա ուսումնասիրել ինովացիոն նախագիծը որպես կանխատեսման օբյեկտ,
2. կկարողանա իրականացնել ինովացիոն նախագծերի բիզնես-պլանավորում,
3. կունենա բավարար կանխատեսման ռիսկերը վերլուծելու և գնահատելու համար անհրաժեշտ գիտելիքներ:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինովացիոն ռազմավարության տեսակները և ընտրության մեթոդները: Թեմա 2` Ինովացիաների կանխատեսման գործընթացին ներկայացվող
պահանջները: Թեմա 3` Ինովացիոն պլանավորման հորիզոնի ընտրության մեթոդները: Թեմա 4` Ինովացիոն գործունեության կանխատեսման մեթոդները:
Թեմա 5` Ինովացիոն նախագծի իրացման մեթոդները: Թեմա 6` Ինովացիոն արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները արտադրությունում: Թեմա 7` Ինովացիոն նախագծերի ժամկետների, ծախսերի և որակի վերահսկման առանձնահատկությունները: Թեմա 8` Ինովացիոն գործունեության ֆինանսական ապահովման սկզբունքները: Թեմա 9` Մտավոր սեփականությունը, ոչ նյութական ակտիվները և նորարարությունները ինովացիոն գործունեության մեջ: Թեմա 10`
Պետական ինովացիոն քաղաքականության բովանդակությունը: Թեմա 11` Ինովացիոն գործընթացների գործունեության ոլորտը: Թեմա 12` Ինովացիոն նախագծերի վերահսկումը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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1005/M24. Ինովացիոն նախագծերի տնտեսական արդյունավետություն (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ , 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինովացիոն գործունեության արդյունավետության գնահատման սկզբունքներին և ձևերին։
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
1. կունենա ինովացիոն նախագծերի գնահատման համար անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ,
2. կկարողանա ինքնուրույն հաշվարկել ինովացիոն նախագծերի ընդհանուր և բյուջետային արդյունավետությունները:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Ինովացիայի հասկացողությունը և դրա տնտեսագիտական
իմաստը: Թեմա 2` Ինվեստիցիոն նախագծերի առևտրական արդյունավետությունը: Թեմա 3` Ինովացիոն նախագծերի արդյունավետության գնահատման
հիմքերը: Թեմա 4` Ինովացիոն նախագծերի ընդհանուր (սոցալ-տնտեսական)
արդյունավետությունը: Թեմա 5` Ինովացիոն նախագծերի բյուջետային արդյունավետությունը: Թեմա 6` Ինվեստիցիոն նախագծերի բյուջետային արդյունավետությունը: Թեմա 7` Ինովացիոն արտադրանքի մրցունակության գնահատումը: Թեմա 8` Ռիսկերը և նրանց հաշվառումը ինովացիոն նախագծերի արդյունավետության գնահատման ժամանակ:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M21. Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորում (3
կրեդիտ)

Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ աշխատանքային
հարաբերությունների առաջացման, ձևավորման, զարգացման և անհրաժեշտ
կարգավորման վերաբերյալ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կունենա հիմնարար գիտելիքներ աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ,
2. կկարողանա աշխատանքային հարաբերությունների այս կամ այն
իրավիճակում լուծումներ գտնել դրանք կարգավորելու ուղիների վերաբերյալ,
3. կտիրապետի միկրո- և մակրոմակարդակներում աշխատանքային հարաբերությունների վերլուծության և կարգավորման մեխանիզմներին:
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Աշխատանքային հարաբերությունների ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2` Աշխատանքային պահվածքը, աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքը: Թեմա 3` Աշխատանքով բավարարվածության սոցիալական էությունը և
փորձագիտական բացահայտիչները: Թեմա 4` Աշխատանքային հարմարվողականությունը և դրա վրա ազդող գործոնները: Թեմա 5` Աշխատանքային վեճեր,
տեսակները, ցուցանիշները, սոցիալական կառուցվածքը, պատճառները և լուծումը: Թեմա 6` Աշխատանքային պայմանագրեր, կնքման և լուծարման կարգը:
Թեմա 7` Աշխատաժամանակի, հանգստի, արձակուրդի կարգավորումը ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքում: Թեմա 8` Աշխատանքի վարձատրության կազմակերպման կարգն ըստ ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքի: Թեմա 9` Աշխատանքային կարգապահության կանոնակարգումը ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգրքում:
Թեմա 10` Նյութական պատասխանատվության և աշխատողների անվտանգության ու առողջության պահպանմանապահովման օրենսդրական կարգավորումը: Թեմա 11` Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման միջազգային փորձը:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
1005/M16. Առաջնորդություն (3 կրեդիտ)
Շաբաթական 2 ժամ, 3-րդ կիսամյակ, եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց
Նպատակը.
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել արագ փոփոխվող
միջավայրում գործող կազմակերպությունների գործունեության բարձր արդյունավետություն ապահովող հիմնական գործոններից մեկի` հմուտ ղեկավարման
հայեցակարգի հիմնական տարրերին, տալով համակարգն արդյունավետ կառավարելու համար անհրաժեշտ տեսական և գործնական գիտելիքներ:
Կրթական արդյունքները.
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողը.
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1.

կտիրապետի առաջնորդության տեսական և գործնական հիմունքներին
և հիմնական մոտեցումներին,
2. կկարողանա ձևավորել գործնական փոխհարաբերություններ ղեկավարների և ենթակաների հետ,
3. կկարողանա կազմակերպություններում ձևավորել կորպորատիվ
մշակույթ և արժեքներ
Բովանդակությունը.
Թեմա 1` Իշխանություն և առաջնորդում: Թեմա 2` Առաջնորդության հիմնական տեսությունները: Թեմա 3` Առաջնորդության ժամանակակից տեսությունները: Թեմա 4` Առաջնորդման ազգամշակութային առանձնահատկությունները: Թեմա 5` Առաջնորդն իբրև անհատականություն: Թեմա 6` Առաջնորդի ներուժը: Թեմա 7` Կառավարում, բարոյականություն և սոցիալական պատասխանատվություն: Թեմա 8` Առաջնորդը և խումբը: Թեմա 9` Առաջնորդի աշխատանքը թիմի հետ: Թեմա 10` Մոտիվացիա և իշխանական լիազորությունների
պատվիրակում: Թեմա 11` Կոմունիկացիաներ և առաջնորդում: Թեմա 12` Կառավարչական որոշումների ընդունումը և իրագործման կազմակերպումը: Թեմա
13` Կորպորատիվ մշակույթ: Թեմա 14` Նորարարական առաջնորդություն:
Քննությունների անցկացման ձևը և գնահատման չափանիշները.
Նախատեսված 2 ընթացիկ քննություններից մեկն անցկացվում է ուսանողի
գրավոր աշխատանքի, իսկ մյուսը` բանավոր ներկայացման գնահատման
հիման վրա, յուրաքանչյուրը՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:

Եզրափակիչ քննություն
Եզրափակիչ քննությունը բանավոր է՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

– 373 –

ՀԱՎԵԼՎԱԾՆԵՐ

– 374 –

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հավելված 1.

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

1-ին կիսամյակ

3-րդ կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2008 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2009 թ.

Թվանիշ
1401/B01
170X/B01
160X/B01
1106/B01
XX0X/B01
0X0X/B01
0X0X/B01
0001/B01
XXX/ BXX
XXX/ BXX
XXX/ BXX

Դասընթացի անվանումը
Հայոց լեզու և գրականություն-1
Ռուսաց լեզու-1
Օտար լեզու-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Համակարգչից օգտվելու
հմտություններ
Մաթեմատիկայի հիմունքներ
Էկոլոգիայի և բնապահպանության
հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Դասընթաց-1
Դասընթաց-2
Դասընթաց-3

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ
2
4
4
2
2

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.

Թվային միավորներ
-

2
2

Ստ.
Ստ.

-

4
4
4

Ստ.
Լավ
Լավ
Լավ

17
16
16

Վարկանիշային միավորներ

12

196

Կիսամյակային ՄՈԳ

Թվանիշ
1107/B01
0001/B01
XX0X/B03
130X/B01
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Մշակութաբանություն
Ֆիզդաստիարակություն
Օտար լեզու-3
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Դասընթաց-7
Դասընթաց-8
Դասընթաց-9
Դասընթաց-10

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

Կրեդիտ
2
4
4
5
6
6
3

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Գեր.
Լավ
Բավ.
Բավ.
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

28

416

Թվային միավորներ
19
15
11
8
20
19
Կիսամյակային ՄՈԳ

14.86

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

90

16.33

Վարկանիշային
միավորներ

62

Ամփոփիչ ՄՈԳ

970

15.65

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Թվային միավորներ
9
16
17
18
20

Ընդհանրացված արդյունքները 2008 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային
միավորներ

12

196

Ամփոփիչ ՄՈԳ

16.33

2-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2009 թ.
Թվանիշ
170X/B02
160X/B02
0001/B01
1401/B02
1106/B02
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Ռուսաց լեզու-2
Օտար լեզու-2
Ֆիզդաստիարակություն
Հայոց լեզու և գրականություն-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Դասընթաց-4
Դասընթաց-5
Դասընթաց-6

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

22

Կրեդիտ
4
4
2
2
6
6
6

Գնահատական
Ստ.
Ստ.
Ստ.
Լավ
Գեր.
Բավ.
Լավ
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

358

Թվային միավորներ
16
19
12
16
20
Կիսամյակային ՄՈԳ

4-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2010 թ.
Թվանիշ
1901/B01
0001/B01
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Դասընթացի անվանումը
Իրավագիտություն
Ֆիզդաստիարակություն
Դասընթաց-11
Դասընթաց-12
Դասընթաց-13
Դասընթաց-14
Դասընթաց-15

Կրեդիտ
2
5
5
6
6
6

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային միավորներ

28

455

60

34

Վարկանիշային
միավորներ

554

16.25

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

120

Վարկանիշային
միավորներ

90

1425

16.27

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

16.29

II

Ամփոփիչ ՄՈԳ

15.83

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական Համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Բակալավրի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
125001
Մաթևոսյան Աշոտ Կարենի

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

5-րդ կիսամյակ

7-րդ կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2010 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2011 թ.

Թվանիշ Դասընթացի անվանումը
0002/B01 Քաղաքացիական պաշտպանություն
0002/B02 Արտակ. իրավիճ. բնակչութ. առաջին
բուժօգնություն
XXX/BXX Դասընթաց-16
XXX/BXX Դասընթաց-17
XXX/BXX Դասընթաց-18
XXX/BXX Դասընթաց-19
XXX/BXX Դասընթաց-20

Կրեդիտ
2
2

Գնահատական
Ստ.
Ստ.

5
5
5
5
6

Բավ.
Գեր.
Լավ
Լավ
Գեր.

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ

30

26

421

Թվային միավորներ
10
20
18
17
16

150

Վարկանիշային
միավորներ

116

1846

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց-26
Դասընթաց-27
Կուրսային աշխատանք-27
Դասընթաց-28
Դասընթաց-29
Դասընթաց-30
Դասընթաց-31

16.19

Ամփոփիչ ՄՈԳ

Կրեդիտ
4
4
2
5
5
5
5

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Կիսամյակային ՄՈԳ

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

Թվանիշ
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

30

Մասնագիտություն
«Տնտեսագիտություն»

Գնահատական
Լավ
Լավ
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

30

482

Թվային միավորներ
13
14
12
16
17
18
19
Կիսամյակային ՄՈԳ

16.07

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

210

Վարկանիշային
միավորներ

172

Ամփոփիչ ՄՈԳ

2724

15.84

15.91

8-րդ կիսամյակ
6-րդ կիսամյակ

Գարնանային կիսամյակ, 2012 թ.

Գարնանային կիսամյակ, 2011 թ.
Թվանիշ
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX

Թվանիշ

Դասընթացի անվանումը
Պրակտիկա
Դասընթաց-21
Դասընթաց-22
Դասընթաց-23
Դասընթաց-24
Դասընթաց-25
Կուրսային աշխատանք-25

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ
4
5
5
5
5
4
2

Գնահատական
Ստ.
Բավ.
Բավ.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

26

396

Թվային միավորներ
11
12
16
17
19
20
Կիսամյակային ՄՈԳ

15.23

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

180

Վարկանիշային
միավորներ

142

2242

Ամփոփիչ ՄՈԳ

15.79

Դասընթացի անվանումը

XXX/BXX
XXX/BXX
XXX/BXX
XXXX/BXX
XXXX/BXX

Կրեդիտ

Դասընթաց-32
Դասընթաց-33
Դասընթաց-34
Ամփոփիչ մասնագիտական
քննություն
Ավարտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Գնահատական

4
5
5
4

Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.

12

Լավ

Վարկանիշային միավորներ

30

524

Թվային
միավորներ
15
16
20
20
17

Կիսամյակային ՄՈԳ

17.47

Ընդհանրացված արդյունքները 2012 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

240

Վարկանիշային
միավորներ

202

Ամփոփիչ ՄՈԳ

3248

16,08

²Ù÷á÷Çã ³ñ¹ÛáõÝùÝ»ñ
Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

240

Արդյունարար վարկանիշային
միավորներ

202

3248

Արդյունարար ՄՈԳ

16.08

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
ԱՆՎԱՎԵՐ Է ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ`
III

Ֆակուլտետի դեկան`
IV

Պրոռեկտոր`

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
146201
Աբրահամյան Արմեն Սուրենի

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Հավելված 2.

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳԻՐ
Մագիստրոսի կրթական ծրագիր
Անձնական համար
Ազգանուն անուն հայրանուն
146201
Աբրահամյան Արմեն Սուրենի

Մասնագիտացում
«Տնտեսագիտության տեսություն»

Մասնագիտացում
«Տնտեսագիտության տեսություն»

3-րդ կիսամյակ

1-ին կիսամյակ

Աշնանային կիսամյակ, 2010 թ.

Աշնանային կիսամյակ, 2009 թ.
Թվանիշ Դասընթացի անվանումը
1002/M01 Տեղեկատ. տեխն. մասնագիտ.
հետազոտություններում
1001/M01 Մասնագիտության արդիական
հիմնախնդիրները
XXX /MXX Դասընթաց -1
XXX /MXX Դասընթաց - 2
XXX /MXX Դասընթաց - 3
XXX /MXX Դասընթաց - 4
XXX /MXX Դասընթաց - 5
XXX /MXX Դասընթաց - 6
XXX /MXX Դասընթաց - 7
XXX/RXX Գիտական սեմինար

Կրեդիտ
3

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Վարկանիշային միավորներ

30

Գնահատական
Լավ

Թվային միավորներ
16

3

Գեր.

18

3
3
3
3
3
3
3
3

Գեր.
Լավ
Լավ
Գեր.
Գեր.
Գեր.
Գեր.
Ստ.

18
17
17
18
18
19
18
-

27

477

Կիսամյակային ՄՈԳ

17.67

Թվանիշ
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX/RXX
XXX/RXX

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց - 14
Դասընթաց - 15
Դասընթաց - 16
Դասընթաց - 17
Դասընթաց - 18
Դասընթաց - 19
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

33

Կրեդիտ
3
3
3
6
3
6
3
6

Գնահատական
Գեր.
Լավ
Գեր.
Լավ
Գեր.
Լավ
Ստ.
Ստ.

Վարկանիշային միավորներ

24

Թվային միավորներ
19
15
19
15
18
17
Կիսամյակային ՄՈԳ

417

17.38

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
գումարային կրեդիտներ

Լրացված
գնահատված կրեդիտներ

90

Վարկանիշային
միավորներ

72

Ամփոփիչ ՄՈԳ

1212

16.83

Ընդհանրացված արդյունքները 2009 թ. աշնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
գումարային կրեդիտներ

Լրացված
գնահատված կրեդիտներ

30

Վարկանիշային
միավորներ

27

477

Ամփոփիչ ՄՈԳ

17.67

Թվանիշ

2 –րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2010 թ.
Թվանիշ
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX /MXX
XXX/RXX
XXX/RXX

Դասընթացի անվանումը
Դասընթաց - 8
Դասընթաց - 9
Դասընթաց - 10
Դասընթաց - 11
Դասընթաց - 12
Դասընթաց - 13
Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

27

21

Կրեդիտ
3
3
3
6

3
3

Գնահատական
Լավ
Լավ
Բավ.
Լավ
Բավ.
Լավ
Ստ.
Ստ.

Վարկանիշային միավորներ

318

Թվային միավորներ
17
17
12
16
12
16
-

Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

48

Վարկանիշային
միավորներ

795

Դասընթացի անվանումը

XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX
XXXX/RXX

Գիտական սեմինար
Գիտահետազոտական աշխատանք
Գիտահետազոտական պրակտիկա
Գիտամանկավարժական
պրակտիկա
Մագիստր. ատենախոսություն

Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

30

Կրեդիտ

Գնահատական

3
9
3
3

Ստ.
Ստ.
Ստ.
Ստ.

12

Գեր.

Վարկանիշային միավորներ

12

Թվային
միավորներ
18

Կիսամյակային ՄՈԳ

216

18.00

Ընդհանրացված արդյունքները 2011 թ. գարնանային կիսամյակից հետո
Լրացված
Լրացված
գումարային կրեդիտներ գնահատված կրեդիտներ

120

Վարկանիշային
միավորներ

84

Ամփոփիչ ՄՈԳ

1428

17.00

Կիսամյակային ՄՈԳ

15.14

Ընդհանրացված արդյունքները 2010 թ. գարնանային կիսամյակից հետո

57

4-րդ կիսամյակ
Գարնանային կիսամյակ, 2011 թ.

Ամփոփիչ արդյունքներ
Գումարային կրեդիտներ Գնահատված կրեդիտներ

Ամփոփիչ ՄՈԳ

120

16.56

Արդյունարար վարկանիշային
միավորներ

84

1428

Արդյունարար ՄՈԳ

17.00

ԱԿԱԴԵՄԻԱԿԱՆ ՏԵՂԵԿԱԳՐԻ ՎԵՐՋԸ
ԱՆՎԱՎԵՐ Է ԱՌԱՆՑ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆԻ ԿՆԻՔԻ

Տեսուչ`

Ֆակուլտետի դեկան`
VI

Պրոռեկտոր`

Հավելված 3.
ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ընդհանուր դասընթացներ (6 կրեդիտ)
Տեղեկատ. տեխնոլոգ. մասն. հետազ.

3

Ա

Մասնագիտ. արդիական հիմնախնդ.

3

Ա

ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ (48 կրեդիտ)

ՄԱՍ Ա.
Մասնագիտություն՝ «________________________________________________________________»
________________________________________________________________________ Ֆակուլտետ
Ուսանող

Ընդունվել է մագիստրատուրա

_____________________________________
ազգանուն

_____________________________________________

§ ¦________________________ 201__ թ.

անուն, հայրանուն

Նախորդ որակավորում

Շնորհված նախորդ որակավորումը

_____________________________________
մասնագիտությունը

_____________________________________

_____________________________________

մասնագիտացումը

_____________________________________

§ ¦_____________________ 201__ թ.

ավարտած բուհը

Մագիստրոսական

§Շնորհված է մագիստրոսի որակավորում¦

Կամընտրական դասընթացներ (18 կրեդիտ)

_____________________________________
մասնագիտությունը

_____________________________________

§ ¦_________________________ 201__ թ.

մասնագիտացումը

«Ուսանողի ուսումնառության անհատական ծրագիրը ստուգված է»
Ուսումնական խորհրդատու՝

Ծրագրի ղեկավար՝

ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

ազգանուն, անուն, գիտ.աստ., կոչում

________________________
ստորագրություն
§ ¦ ________________________ 201__ թ.

Դասընթաց / մոդուլ

_________________________
ստորագրություն
§ ¦________________________ 201__ թ.

կրեդիտը/
գնահատականը

բացթողում/
ավելացում*

կիսամյակը/
տարեթիվը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (72 կրեդիտ)

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ (48 կրեդիտ)
Գիտական սեմինար

12

Ա/Գ

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

Ա/Գ

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

Գ

Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն (լրացնել թեման)

3

Գ

12

Գ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ՝ 120 կրեդիտ
Ուսանող՝

Լրացական դասընթացներ (0 կրեդիտ)
Անգլերեն լեզու

0

_________________________
ստորագրություն

§ ¦ _______________________ 201__ թ.

Ա

Ծանոթություն. * - Դասընթացի բացթողման/ավելացման հաստատված ձևաթերթի պատճենը կցել սույն
անհատական ծրագրին։

VII

VIII

Հավելված 4.

ՄԱՍ Բ.
Թվանիշ

Դասընթաց / մոդուլ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

Կրեդիտ

I

Կիսամյակ
II
III
IV

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԾՐԱԳՐԻ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

72
0

Լրացական դասընթացներ
Անգլերեն լեզու

0

Ընդհանուր դասընթացներ
Տեղեկատ. տեխնոլոգ. մասնագ. հետազոտ.
Մասնագիտ. արդիական հիմնախնդիրները

Մասնագիտական պարտադիր դասընթացներ

6
3
3

0

(լրացվում է միայն անհրաժեշտության դեպքում)
Ֆակուլտետ` _______________________________________________________________________

3
3

Մագիստրոսի ծրագրի անվանումը

Ուսանող

_____________________________________

48

_____________________________________

ազգանուն

մասնագիտացումը

_____________________________________________

_____________________________________

անուն, հայրանուն

«Ուսումնառության անհատական ծրագրի փոփոխությունը հաստատված է»
Ուսումնական խորհրդատու`

Ծրագրի ղեկավար՝

ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում

ազգանուն, անուն , գիտ. աստ., կոչում

________________________
ստորագրություն
§ ¦ ________________________ 201__ թ.

_________________________
ստորագրություն
§ ¦_______________________ 201__ թ.

Կրթական մոդուլի թվանիշը և անվանումը

Կամընտրական դասընթացներ

18

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

48

Գիտական սեմինար

12

Գիտահետազոտական աշխատանք

18

3

3

3

3

3

6

9

Գիտահետազոտական պրակտիկա

3

3

Գիտամանկավարժական պրակտիկա
Մագիստրոսական ատենախոսություն

3

3

12

12

ՈՒՍՈՒՄՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՒՄ `
IX

կրեդիտը

Ընդամենը
Ուսանող՝

բացթողում/
ավելացում

կրեդիտ
_________________________
ստորագրություն

§ ¦_______________________ 201__ թ.

120
X

կիսամյակը/
տարեթիվը

Հավելված 5.

Գնահատման սանդղակն ըստ որակական չափանիշների

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Ավարտական աշխատանքի պաշտպանության

Թիվ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող՝

1

Ազգանուն, անուն, հայրանուն __________________________________________________________________

2

Մասնագիտություն, խումբ

__________________________________________________________________

3
Ավարտական աշխատանքի թեման
____________________________________________________________________

4
_____________________________________________________________________________________________

Գնահատման
միավորի սահմանված չափաքանակը

Որակական
չափանիշը
Ներկայացման
որակը
Ձևակերպման
որակը
Կատարման
ինքնուրույնության
աստիճանը
Արդիականությունը
/նորույթը

Ավարտական աշխատանքի
ղեկավար_________________________________________________________________

Գնահատման
միջին
միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատականը

6
6
6
2

Գնահատականը ըստ գումարային միավորի

(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում )

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ՝

Գումարային
միավորը

0...7

8...12

13...17

18...20

Գնահատականը

§անբավարար¦

§բավարար¦

§լավ¦

§գերազանց¦

Ազգանուն անուն _____________________________________________________________________________
Գիտական աստիճան, կոչում __________________________________________________________________
Պաշտոնը ___________________________________________________________________________________

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է՝

Ավարտական աշխատանքի գնահատման արդյունքներն
ըստ սահմանված որակական չափանիշների
Թիվ

Գնահատման միավորն ըստ
սահմանված որակական
չափանիշների
1
2
3
4

Հանձնաժողովի անդամներ
(ազգանուն, անուն)

1) Բակալավրի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

Ստորագրություն

____________________________________________
Շնորհել / Չշնորհել (լրացնել)

1
2
Հանձնաժողովի նախագահ ________________________
ստորագրություն

3
4
5

§ ¦ _______________ 201 __ թ.

6
7
Գնահատման միջին միավորը
XI
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Հավելված 6.

Գնահատման սանդղակն ըստ որակական չափանիշների

ԵՐԵՎԱՆԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ՀԱՄԱԼՍԱՐԱՆ

Մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանության

Թիվ

ԳՆԱՀԱՏՄԱՆ ԹԵՐԹԻԿ
Ուսանող՝

1

Ազգանուն, անուն, հայրանուն __________________________________________________________________

2

Մասնագիտություն, խումբ

3

__________________________________________________________________

Ատենախոսության թեման ____________________________________________________________________

4
_____________________________________________________________________________________________

Գիտական ղեկավար

Արդիականությունը
/նորույթը
Ինքնուրույնության
աստիճանը
Ձևակերպման
որակը
Ներկայացման
որակը

_________________________________________________________________
(ազգանուն, անուն, գիտ. աստ., կոչում )

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովի նախագահ՝
Ազգանուն անուն _____________________________________________________________________________

Գնահատման
միավորի սահմանված չափաքանակը

Որակական
չափանիշը

Գնահատման
միջին
միավորը

Գումարային
միավորը

Գնահատականը

6
6
4
4

Գնահատականը ըստ գումարային միավորի
Գումարային
միավորը

0...7

8...12

13...17

18...20

Գնահատականը

§անբավարար¦

§բավարար¦

§լավ¦

§գերազանց¦

Գիտական աստիճան, կոչում __________________________________________________________________
Պաշտոնը ___________________________________________________________________________________

Ամփոփիչ ատեստավորման հանձնաժողովը որոշում է՝

Ատենախոսության գնահատման արդյունքներն ըստ սահմանված
որակական չափանիշների
Թիվ

Հանձնաժողովի անդամը
(ազգանուն, անուն)

Գնահատման միավորն ըստ
սահմանված որակական
չափանիշների
1
2
3
4

2) Մագիստրոսի որակավորման աստիճան (դիպլոմ) շնորհելու վերաբերյալ

Ստորագրություն

____________________________________________
Շնորհել / Չշնորհել (լրացնել)

1
2
Հանձնաժողովի նախագահ՝ ________________________
ստորագրություն

3
4

§ ¦ _______________ 201 __ թ.

5
6
7
Գնահատման միջին միավորը
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