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1. Ընդհանուր դրույթներ
1.1. Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի
կազմակերպման կարգը (այսուհետև` կարգ) սահմանում է Երևանի պետական
համալսարանում (այսուհետև` ԵՊՀ) առկա և հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի և
մագիստրոսի կրթական ծրագրերով ուսումնական գործընթացի կազմակերպման
կանոնները։
1.2. Կարգը ներառում է ուսումնական գործընթացի կազմակերպման ընթացակարգերը,
գիտելիքների
ստուգման
և
գնահատման
համակարգը,
ակադեմիական
առաջադիմության չափանիշները և այլն։
1.3. Կարգը մշակվել է «Կրթության մասին» և «Բարձրագույն և հետբուհական
մասնագիտական կրթության մասին» ՀՀ օրենքներին, ԵՊՀ կանոնադրությանը
համապատասխան:
2. Ուսանողի ուսումնական բեռնվածությունը և կրթական ծրագրերի աշխատածավալը
2.1. ԵՊՀ-ում բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերում ուսանողի տարեկան
ուսումնական բեռնվածությունը առկա ուսուցման համար սահմանվում է 1800 ժամ,
որը համարժեք է 60 ECTS կրեդիտի, իսկ հեռակա ուսուցման համար` 1440 ժամ, որը
համարժեք է 48 ECTS կրեդիտի։ 1 ECTS կրեդիտը համարժեք է ուսանողի 30 ժամ լրիվ
(լսարանային, արտալսարանային և ինքնուրույն) ուսումնական բեռնվածությանը:
Ուսանողի շաբաթական ուսումնական լրիվ բեռնվածության առավելագույն չափը 45
ժամ է, որը համարժեք է 1,5 ակադեմիական կրեդիտի։
2.2. Բակալավրի կրթական ծրագրի լրիվ աշխատածավալը 240 կրեդիտ է, իսկ
մագիստրոսի կրթական ծրագրինը` 120 կրեդիտ։
2.3. Առկա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 4 տարի է (8
կիսամյակ), իսկ մագիստրոսի կրթական ծրագրինը՝ 2 տարի (4 կիսամյակ):
Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 20-շաբաթյա տևողություն, որը
բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 8 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ,
1 շաբաթ ընթացիկ քննություններ, 7 շաբաթ լսարանային պարապմունքներ, 1
շաբաթ ընթացիկ քննություններ ու ստուգարքներ և 3 շաբաթ եզրափակիչ
քննություններ:
2.4. Հեռակա ուսուցմամբ բակալավրի կրթական ծրագրի տևողությունը 5 տարի է (10
կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա
տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 4 շաբաթ լսարանային
պարապմունքներ1, 1 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ
քննություններ, 3 շաբաթ ինքնուրույն աշխատանք, 2 շաբաթ ընթացիկ
քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.5. Հեռակա ուսուցմամբ մագիստրոսի կրթական ծրագրի տևողությունը 2,5 տարի է (5
կիսամյակ): Ուսումնական կիսամյակի համար սահմանվում է 16-շաբաթյա
1

Ֆակուլտետի գիտական խորհրդի որոշմամբ և ռեկտորի թույլտվությամբ լսարանային պարապմունքները, տրված
ժամաքանակների սահմաններում (լեզվական մասնագիտությունների գծով՝ նաև ժամաքանակի ավելացմամբ),
կարող են իրականացվել նաև այլ գրաֆիկով։

5

տևողություն, որը բաշխվում է հետևյալ հերթականությամբ. 3 շաբաթ լսարանային
պարապմունքներ,
քննություններ,

2

3

շաբաթ

շաբաթ

ինքնուրույն
ինքնուրույն

աշխատանք,
աշխատանք,

2
2

շաբաթ

ընթացիկ

շաբաթ

ընթացիկ

քննություններ և 4 շաբաթ եզրափակիչ քննություններ:
2.6. Մանկավարժի

որակավորում

ստանալու

համար

համապատասխան

մասնագիտությունների ուսանողները լրացուցիչ պետք է կուտակեն 30 կրեդիտ՝
համաձայն

«Երևանի

պետական

համալսարանի

բակալավրիատի

շրջանավարտներին մանկավարժի որակավորում շնորհելու կարգ»-ի:
2.7. Բակալավրի կրթական ծրագրի յուրաքանչյուր կիսամյակային քննաշրջանում
նախատեսվում է առավելագույնը 5 քննություն, բացառությամբ առաջին կիսամյակի,
որտեղ քննությունների թիվը չի գերազանցում 3-ը: Մագիստրոսի կրթական
ծրագրում այդ քննությունների թիվը սահմանվում է ըստ օրինակելի ուսումնական
պլանի:
2.8. Ավարտական աշխատանքը և մագիստրոսական թեզը գնահատվում են 20
միավորանոց սանդղակով՝ համաձայն ԵՊՀ-ում ավարտական աշխատանքի և
մագիստրոսական թեզի պատրաստման և գնահատման կարգերի:
3.

Գիտելիքների ստուգումը և գնահատումը

3.1. Համակարգի հիմնադրույթները
3.1.1.

ԵՊՀ-ում գործում է ուսանողների գիտելիքների պարբերական ստուգման և
գնահատման

բազմագործոն

համակարգը,

որի

կիրարկման

հիմնական

նպատակներն են՝
ա) կազմակերպել ուսումնառության համաչափ գործընթաց և խթանել
ուսանողի ինքնուրույն աշխատանքը,
բ) ներմուծել հետադարձ կապի մեխանիզմներ` գնահատման արդյունքները
դասախոսների և ուսանողների կողմից որպես դասավանդման և
ուսումնառության շարունակական բարելավման միջոց օգտագործելու համար:
3.1.2. Գնահատումը ներառում է հետևյալ բաղադրամասերը.
ա) դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) ենթաբաժինների և ծրագրով
նախատեսված անհատական առաջադրանքների կատարման և յուրացման
ընթացիկ ստուգում և գնահատում կիսամյակի ընթացքում (ընթացիկ
քննություններ),
բ) ամբողջ դասընթացի կամ ուսումնական մոդուլի եզրափակիչ գնահատում
քննաշրջանում, որը ենթադրում է դասընթացի կամ կրթական մոդուլի համար
սահմանված կրթական վերջնարդյունքների ձեռքբերման մակարդակի
գնահատում,
գ) ստուգման արդյունքների ինտեգրում` ընթացիկ և եզրափակիչ
գնահատումների հիման վրա դասընթացի (ուսումնական մոդուլի)
արդյունարար գնահատականի ձևավորում։
3.1.3. Ելնելով
կրթական
ծրագրի
ուսումնական
պլանով
նախատեսված
դասընթացների
պարապմունքի

(ուսումնական
ձևից,

դասավանդման
6

մոդուլների)
մեթոդներից

աշխատածավալից,
և

հաշվի

առնելով

դասընթացի

կարևորության

աստիճանը

ուսանողի

մասնագիտական

գիտելիքների և կարողությունների ձևավորման մեջ՝ դասընթացներն ըստ
գնահատման ձևի բաժանվում են 4 խմբի՝
ա) եզրափակիչ գնահատումով,
բ) առանց եզրափակիչ գնահատման,
գ) առանց ընթացիկ գնահատման,
դ) ստուգարքային:
3.2. Դասընթացների գնահատումը
3.2.1.

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում, քննաշրջանի ընթացքում
անցկացվող եզրափակիչ քննությունից բացի, նախատեսվում է 2 ընթացիկ
քննություն։

Ընթացիկ և եզրափակիչ քննություններն անցկացվում են գրավոր կամ
բանավոր՝ ելնելով դասընթացի դասավանդման և ուսումնառության ձևերից,
ինչպես
նաև
ակնկալվող
կրթական
վերջնարդյունքների
բնույթից։
Քննությունների անցկացման ձևը (գրավոր կամ բանավոր) նշվում է կրթական
ծրագրի մասնագրում։
3.2.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացից (ուսումնական մոդուլից) ուսանողի
ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը /միավորը (Գարդ.)
ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ըստ հետևյալ բաղադրամասերի՝
ա) ուսուցանվող նյութի` ուսանողի կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման
նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ քննությունների արդյունքներից (∑Քընթ.),
որոնցից յուրաքանչյուրին հատկացվում է առավելագույնը 5 միավոր,
բ) եզրափակիչ քննության արդյունքից (Քեզր.), որը կարող է գնահատվել
առավելագույնը 10 միավոր։
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը
հաշվարկվում է որպես գնահատման առանձին բաղադրամասերով վաստակած
միավորների գումար.
Գարդ. = ∑Քընթ. + Քեզր.:
Ըստ այդմ՝ եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատումն իրականացվում է
համաձայն Աղյուսակ 1-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին բաղադրամասերի
համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր բաղադրամասերը
գնահատվում են ամբողջ միավորներով2).

Աղյուսակ 1.
Գնահատման բաղադրամասը
Առավելագույն միավորը
3.2.3.

Քընթ.1
5

Քընթ.2
5

Քեզր.
10

Գարդ.
20

Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացը գնահատվում է կիսամյակի

ընթացքում ուսումնական նյութի յուրացման աստիճանը որոշող 2 ընթացիկ
քննությունների արդյունքներով։
3.2.4. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացից (ուսումնական մոդուլից)
ուսանողի ստացած արդյունարար (կիսամյակային) գնահատականը/միավորը

2

Ընթացիկ քննության մեկ առաջադրանքի արժեքը առնվազն 1 միավոր է, իսկ գնահատման քայլը՝ 0,5:
Առաջադրանքների գնահատականները գումարվում են, և վերջնական արդյունքը ներկայացվում է ամբողջ թվով:

7

(Գարդ.) ձևավորվում է կիսամյակի ընթացքում՝ ուսուցանվող նյութի` ուսանողի
կողմից յուրացման աստիճանի ստուգման նպատակով անցկացվող 2 ընթացիկ
քննությունների
արդյունքներից
(∑Քընթ.),
որոնցից
յուրաքանչյուրին
հատկացվում է առավելագույնը 10 միավոր:
Դասընթացի (ուսումնական մոդուլի) արդյունարար գնահատականը/միավորը
հաշվարկվում է որպես գնահատման` առանձին ընթացիկ քննություններից վաստակած
միավորների գումար.
Գարդ.= ∑Քընթ.:
Ըստ այդմ՝ առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատումն
իրականացվում է համաձայն Աղյուսակ 2-ի, որտեղ տրված են գնահատման առանձին
բաղադրամասերի համար սահմանված հնարավոր առավելագույն միավորները (բոլոր
բաղադրամասերը գնահատվում են ամբողջ միավորներով3).

Աղյուսակ 2.
Գնահատման բաղադրամասը
Առավելագույն միավորը

Քընթ 1
10

Քընթ 2
10

Գարդ.
20

Վերոնշյալը (Աղյուսակ 1 և Աղյուսակ 2) կիրառվում է նաև հեռակա ուսուցման
համար:
3.2.5. Լաբորատոր աշխատանքի ձև ունեցող դասընթացի ընթացիկ քննությանը
ուսանողի

մասնակցությունը

ժամանակահատվածում

թույլատրվում

նախատեսված

լաբորատոր

է

նախորդող

աշխատանքների

առնվազն 60 % կատարողականի (փորձերի կատարում և հանձնում) դեպքում։
Հակառակ դեպքում ուսանողին չի թույլատրվում մասնակցել ընթացիկ
քննությանը, իսկ քննական տեղեկագրում նշանակվում է «0» միավոր։
3.2.6.

Դասընթացը կարող է լինել եզրափակիչ գնահատումով միայն այն դեպքում,
եթե կիսամյակում ունի առնվազն 60 ժամ լսարանային բեռնվածություն:

3.2.7.

Առանց ընթացիկ գնահատման (միայն եզրափակիչ քննությամբ) և առանց
եզրափակիչ գնահատման կարող են լինել հիմնականում փոքրածավալ
մասնագիտական դասընթացները:

3.2.8.

Ստուգարքային կարող են լինել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական
կառուցամասի

դասընթացները,

մագիստրատուրայի

ընդհանուր

դասընթացները, ինչպես նաև մագիստրատուրայի «Մասնագիտության արդի
հիմնախնդիրները» մասնագիտական դասընթացը:
3.3. Գնահատման գործընթացի կազմակերպումը
Կիսամյակի առաջին 2 շաբաթվա ընթացքում դասախոսը ուսանողներին
տեղեկացնում է գիտելիքների ստուգման ձևերի, հարցաշարերի և
ժամկետների, ինչպես նաև գնահատման մեթոդների ու չափանիշների մասին։
3.3.2. Ֆակուլտետները կազմում են քննաշրջանների ժամանակացույցները, որոնք
հաստատում է ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորը։
3.3.1.

3

Տե՛ս սույն կարգի 3.2.2. կետը:
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Հաստատված
ժամանակացույցի
մեկ
օրինակը
հանձնվում
է
ուսումնամեթոդական վարչություն, իսկ ուսանողներին տեղեկացվում է նրանց
համալսարանական էլեկտրոնային փոստի միջոցով:
3.3.3. Ընթացիկ քննություններն անցկացվում են՝ առկա ուսուցման դեպքում՝
ուսումնառության կիսամյակի 9-րդ և 17-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա
ուսուցման դեպքում՝ 6 7-րդ և 11 12-րդ շաբաթներում (այդ շաբաթներում
դասեր չեն նախատեսվում):
3.3.4. Եզրափակիչ քննությունները առկա ուսուցման դեպքում անցկացվում են
կիսամյակային քննաշրջաններում` 18 20-րդ շաբաթներում, իսկ հեռակա
ուսուցման դեպքում՝ 13 16-րդ շաբաթներում:
3.3.5. Բանավոր քննության և ստուգարքի ավարտից հետո դասախոսը տեղեկագիրը
սկանավորման համար նույն օրը ներկայացնում է դեկանատ, իսկ գրավոր
քննության տեղեկագիրը դասախոսը սկանավորման համար դեկանատ է
ներկայացնում տվյալ քննության ավարտին հաջորդող 7 աշխատանքային
օրվա ընթացքում։
3.3.6. Ընթացիկ և եզրափակիչ քննությունների ու ստուգարքների գնահատականը
հրապարակելու օրը ուսանողն իրավունք ունի այն բողոքարկելու
գնահատումն իրականացրած դասախոսին կամ քննական հանձնաժողովին,
իսկ վերջինիս հետ անհամաձայնության դեպքում` նույն օրը գրավոր դիմելու
դասընթացը կազմակերպող ամբիոնի վարիչին, անհրաժեշտության դեպքում
նաև ֆակուլտետի դեկանին:
3.3.7. Գրավոր քննությունները գրառվում են ուսանողներին տրամադրված
սահմանված նմուշի տետրերում: Ուսանողը և դասախոսը պետք է պահպանեն
քննական տետրում ներկայացված պահանջները։
3.3.8. Ստուգարքի/եզրափակիչ քննության տեղեկագրում ուսանողի անվան դիմաց
յուրաքանչյուր նշում կատարվում է միայն ուսանողի ներկայությամբ
(բացառությամբ «Չն»-ի): Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց(ներ)ի
ընթացիկ քննությունները հանձնելուց հետո, եթե ուսանողի արդյունարար
միավորը 8 կամ բարձր է, ապա ուսանողն իրավունք ունի տվյալ դասընթացի
եզրափակիչ
քննությանը,
հետևաբար
նաև
լուծարքային
շրջանին
չներկայանալ, և այդ դեպքում տեղեկագրի համապատասխան սյունակներում
կատարվում է «Չն» նշումը, և պահպանվում է ուսանողի 8 կամ բարձր
միավորը: Ստուգարքին/քննությանը չներկայանալու դեպքում կատարվում է
«Չն» նշումը:
3.3.9. Քննաշրջանը կամ առանձին ստուգարքներ/ քննություններ ուսանողը
համապատասխան հիմնավորմամբ ժամկետից շուտ կարող է հանձնել
ուսումնական աշխատանքների գծով պրոռեկտորի թույլտվությամբ:
3.3.10. Ընթացիկ քննությունները, ստուգարքները և եզրափակիչ քննությունները
հեռավար ձևով կազմակերպելը թույլատրվում է միայն ռեկտորի հրամանով:
3.4. Գնահատման սանդղակը
3.4.1. ԵՊՀ-ում ուսանողի ուսումնառության արդյունքների գնահատման համար
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կիրառվում է 20 միավորանոց սանդղակը, որը ներկայացված է ստորև.

Աղյուսակ 3.
Գնահատման արդյունարար
միավորը

Գնահատականը

«Գերազանց»
«Լավ»
«Բավարար»
«Անբավարար»

18-20
13-17
8-12
0-7

3.5. Ուսանողի ակադեմիական տեղեկագիրը
3.5.1. Ուսանողի ուսումնական գործունեության արդյունքներն ու առաջադիմության
ցուցանիշներն ուսման որոշակի ժամանակահատվածի կամ ողջ շրջանի
ընթացքում գրանցելու նպատակով յուրաքանչյուր ուսանողի համար լրացվում
է ակադեմիական տեղեկագիր, 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։
3.5.2. Ուսանողի վաստակած կրեդիտները նրա ուսումնառության ողջ շրջանում
գրանցվում և կուտակվում են ակադեմիական տեղեկագրում։
3.5.3. Ուսանողի
ուսման առաջադիմության ընդհանրացված արդյունքները
ներկայացնելու

համար

ակադեմիական

տեղեկագրում

կիսամյակային

արդյունքներից հետո նշվում են տվյալ կիսամյակի և մինչև ուսման տվյալ
ժամանակաhատվածը ուսանողի առաջադիմությունն ամբողջացնող ամփոփիչ
տվյալները, որոնք ներառում են հետևյալ 4 քանակական ցուցանիշները`
−

3.5.4.

գումարային կրեդիտներ,
− գնահատված կրեդիտներ,
− վարկանիշային միավորներ,
− միջին որակական գնահատական։
Գումարային կրեդիտը (Կ) կրթական ծրագրի ավարտական պահանջները
բավարարելու նպատակով ուսանողի վաստակած կրեդիտների գումարն է։

3.5.5.

Գնահատված կրեդիտը (ԳԿ) գումարային կրեդիտի այն մասն է, որը
գնահատված է թվային միավորներով.

3.5.6.

Վարկանիշային

միավորը

(ՎՄ)

դասընթացների

(մոդուլների)

։
թվային

կրեդիտների

միավորներով
և

դրանց

գնահատված
արդյունարար

գնահատականների արտադրյալների գումարն է.
,
որտեղ Գարդi-ը տվյալ ուսումնական մոդուլից ստացված արդյունարար գնահատականն
է:
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Օրինակ, եթե ուսանողը 5, 4 և 6 կրեդիտանոց դասընթացներից ստացել է
համապատասխանաբար 12, 16 և 19 միավոր, ապա դասընթացների այդ խմբից
ուսանողի վարկանիշային միավորն է`
ՎՄ = 5 x 12 + 4 x 16 + 6 x 19 = 238` 300 հնարավորից (5 x 20 + 4 x 20 + 6 x 20)։
3.5.7.

Միջին

որակական

գնահատականների

գնահատականը
միջինն

է,

որը

(ՄՈԳ)

կրեդիտներով

հաշվարկվում

է

կշռված

վարկանիշային

միավորները գնահատված կրեդիտների գումարի վրա բաժանելով (արդյունքը
կլորացվում է 1/100-ի ճշտությամբ).
։

Օրինակ, նախորդ դեպքում դիտարկված դասընթացների խմբի համար հաշվարկված
միջին որակական գնահատականը կլինի` ՄՈԳ =
3.5.8.

` 20 հնարավորից:

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

4.

Քննությունների վերահանձնումը և դասընթացի կրկնումը

4.1. Քննաշրջանի արդյունքներով դրական (8 և բարձր) միավոր ստացած ուսանողին
տվյալ դասընթացը վերահանձնել չի թույլատրվում։
4.2. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից որևէ
մեկին չներկայացած ուսանողին չի թույլատրվում այն վերահանձնել:
(4.2 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.3. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի դեպքում ընթացիկ քննություններից
որևէ մեկին չներկայացած ուսանողը կարող է այն հանձնել լուծարքային շրջանում:
(4.3 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.4. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի քննությանը կամ ստուգարքային
դասընթացի

ստուգարքին

չներկայացած ուսանողը կարող

է այն

հանձնել

լուծարքային շրջանում:
(4.4 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 06.07.2017 թ. թիվ 8/4 որոշմամբ):
4.5. Ակադեմիական պարտքերի մարման կարգը սահմանվում է ԵՊՀ ռեկտորատի
կողմից, և այդ ընթացքում ստուգարքների և/կամ քննությունների վերահանձնումը
կազմակերպվում է միայն քննական հանձնաժողովներով, որոնք ձևավորվում են
ռեկտորի հրամանով։
4.6. Եզրափակիչ գնահատումով դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական
նվազագույն միավորի՝ 8-ի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի
մարման շրջանում պետք է վերահանձնի եզրափակիչ քննությունը` վերջինիս
համար սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման հնարավորությամբ:
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Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ
քննություններից վաստակել է համապատասխանաբար 1 և 3 միավոր, իսկ
եզրափակիչ քննությունից` 3 միավոր, ապա այդ դասընթացի արդյունարար
գնահատականը կլինի՝ Գարդ.= 1 + 3 + 3 = 7, որը ցածր է նվազագույն (8 միավոր)
շեմային պահանջից: Այս դեպքում պահպանվում են միայն ընթացիկներից ստացած
միավորները, այսինքն՝ 4, և պարտքերի մարման շրջանում ուսանողը վերահանձնում
է միայն եզրափակիչ քննությունը` սահմանված 10 միավորի ձեռքբերման
հնարավորությամբ: Եթե ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում
նվազագույն 8 միավորի շեմը, ապա տեղեկագրում նրա անվան դիմաց նշվում է
նախորդ անբավարար միավորը, տվյալ օրինակի դեպքում՝ 7:
4.7. Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական
նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի
մարման շրջանում ընթացիկ քննությունները պետք է վերահանձնի առանձինառանձին (իր ցանկությամբ՝ մեկը կամ երկուսը) և կարող է վաստակել 8 և ավելի
միավոր:

Օրինակ, եթե ուսանողը դասընթացի համար նախատեսված 2 ընթացիկ
քննություններից վաստակել է համապատասխանաբար 2 և 3 միավոր, ապա այդ
դասընթացի արդյունարար միավորը կլինի՝ Գարդ.= 2 + 3 = 5, որը ցածր է նվազագույն
(8 միավոր) շեմային պահանջից: Վերահանձնելով ընթացիկ քննություն(ներ)ը՝
ուսանողը կարող է վաստակել դրական նվազագույն 8 միավոր և ավելի: Եթե
ուսանողը պարտքերի մարման շրջանում չի հաղթահարում դրական նվազագույն 8
միավորի շեմը, բայց բարձրացնում է գնահատականը, ապա տեղեկագրում նրա
անվան դիմաց նշվում է նոր միավորը:
4.8. Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթացի գնահատման արդյունարար դրական
նվազագույն միավորի շեմը չապահոված ուսանողն ակադեմիական պարտքերի
մարման շրջանում պետք է վերահանձնի ամբողջ դասընթացը և կարող է վաստակել
8 և ավելի միավոր:
4.9. Գնահատման վերոնշյալ կանոնները վերաբերում են նաև հեռակա ուսուցման
համակարգին:
4.10. Բակալավրի կրթական ծրագրում ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից
հետո, եթե առաջացած առարկայական պարտքերի կրեդիտների գումարը չի
գերազանցում 12-ը, ապա համաձայն սահմանված կարգի՝ ուսանողը
(բացառությամբ պարտադիր զինվորական ծառայությունից տարկետման
իրավունքով ընդունվածների, ինչպես նաև Հայաստանի Հանրապետության ՊՆ
(կամ այլ ուժային կառույցների) պատվերով սովորող ուսանողների) կարող է
առարկայական պարտքերը մարել մինչև ավարտական ուսումնական տարվա
սկիզբը` վերահանձնելով առարկաները ևս 2 անգամ:
(4.10 կետը փոփոխվել է ԵՊՀ գիտական խորհրդի 11.04.2019 թ. թիվ 9/8.2 որոշմամբ):
4.11. Ակադեմիական պարտքերի մարման շրջանից հետո մագիստրոսի կրթական
ծրագրում թույլատրվում է հանձնել մինչև 12 կրեդիտ առարկայական պարտք(եր)ը,
եթե դասընթացի գնահատման արդյունարար միավորը 5-7 տիրույթում է, իսկ 4 և
ցածր արդյունարար միավորի դեպքում ուսանողը հեռացվում է համալսարանից:
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4.12. Քննաշրջանից և պարտքերի մարման յուրաքանչյուր շրջանից հետո
ակադեմիական անբավարար առաջադիմություն ունեցող ուսանողների`
համալսարանից հեռացման վերաբերյալ որոշումը կայացվում է ըստ ԵՊՀ
ռեկտորատի սահմանած չափանիշների:
4.13. Մագիստրոսի կրթական ծրագրում մագիստրոսական թեզի պատրաստման
կատարողականը
ատեստավորվում
է
համապատասխան
ուսումնական
ստորաբաժանման կողմից՝ համաձայն ԵՊՀ-ում մագիստրոսական թեզի
պատրաստման և գնահատման կարգի պահանջների:
4.14. Մագիստրոսական թեզի ատեստավորումը չանցած ուսանողը հեռացվում է
համալսարանից ակադեմիական անբավարար առաջադիմության պատճառով:
Հեռացված ուսանողը վերականգնումից հետո շարունակում է կատարել
նախկինում հաստատված թեմայով մագիստրոսական թեզը:
5. Ուսանողի անձնական գործը և ուսումնական քարտը
5.1. Ուսանողի անձնական գործը նրա ողջ ուսումնառության ընթացքում դեկանատում
պահվող հիմնական փաստաթղթերից է:
5.2. Բակալավրիատի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում դիմորդի
կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝ կրթության
վկայականը
(բնօրինակ),
ընդունելության
դիմում-հայտը,
3x4
չափսի
լուսանկարները, կենտրոնացված և ներբուհական քննությունների դեպքում՝
համապատասխան հիմքերը, ընդհանուր մրցույթից դուրս ընդունվածների
համապատասխան փաստաթղթերը: Բացի այդ, ուսանողի անձնական գործում
դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է
համարակալվի ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի՝ բոլոր կիսամյակների ուսման
վարձի վճարման կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու
ֆակուլտետային բոլոր հրամանները,
- ընդունելության միասնական քննությունների արդյունքների մասին վկայականը,
որը համալսարան ընդունված դիմորդը ներկայացնում է սեպտեմբերի առաջին
շաբաթվա ընթացքում:
5.3. Մագիստրատուրայի ուսանողի անձնական գործի համար հիմք են ծառայում
դիմորդի կողմից ընդունող հանձնաժողովին հանձնված փաստաթղթերը՝
բակալավրի կամ դիպլոմավորված մասնագետի դիպլոմի և դրա հավելվածի
պատճենները, ընդունելության դիմում-հայտը, 3x4 չափսի լուսանկարները:
Նշվածներից բացի՝ ուսանողի անձնական գործում դեկանատը պետք է ներառի.
- համալսարանի և ուսանողի միջև կնքված պայմանագիրը, որը պետք է
համարակալվի ստուգման գրքույկի համարով,
- վճարովի համակարգում սովորող ուսանողի՝ բոլոր կիսամյակների ուսման
վարձի վճարման կտրոնները,
- ուսանողին վերաբերող դիմումները, գրությունները և համալսարանական ու
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ֆակուլտետային բոլոր հրամանները:
5.4. Համալսարանն ավարտելուց հետո ուսանողի անձնական գործն ամբողջությամբ՝
ներառյալ ստուգման գրքույկը, շրջանցիկ թերթիկը, դիպլոմի և դրա հավելվածի
պատճենները և ավարտման հրամանը, հանձնվում է ԵՊՀ արխիվ:
5.5. Ուսանողի

հետ

ուսումնական

պայմանագիրը

էլեկտրոնային

կնքելուց

քարտում

հետո`

մեկ

ֆակուլտետի

ամսվա

ընթացքում,

դեկանատի

կողմից

մուտքագրվում են ուսանողի անձնական տվյալները, նրան վերաբերող բոլոր
հրամանները, և տեղադրվում է նրա լուսանկարը: Ուսանողի քննաշրջանի
արդյունքները քննաշրջանից հետո ուղարկվում են ուսանողի համալսարանական
էլեկտրոնային փոստի հասցեին:
6.

Դասընթացների տեղեկագիրքը

6.1. Համալսարանը

յուրաքանչյուր

ուստարվա

համար

հրապարակում

է

ԵՊՀ

դասընթացների տեղեկագիրք, որը տեղադրվում է համալսարանի կայքէջում։
6.2. 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)
առաջարկվող
կրթական
ծրագրերը,
ուսումնական
գործընթացի
ժամանակացույցը և «Բակալավրի և մագիստրոսի կրթական ծրագրերով
ուսումնական գործընթացի կազմակերպման կարգը»,
բ) տեղեկություն կրթական ծրագրերի վերաբերյալ.
- ընդհանուր նկարագրությունը` շնորհվող որակավորումը, մուտքի շեմային
պահանջները,

ծրագրի

նպատակները

և

նախանշված

կրթական

վերջնարդյունքները, կրթությունը շարունակելու հնարավորությունները, ծրագրի
ընդհանուր կառուցվածքը և բովանդակությունը, քննական կանոնները և
գնահատման կարգը, ամփոփիչ 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 նպատակը և կրթական վերջնարդյունքները`
արտահայտված կրթական մասնագիտական և ընդհանրական գիտելիքներով,
կարողություններով և հմտություններով, դասընթացի համառոտագիրը (հակիրճ
բովանդակությունը/թեմաները),

դասավանդման,

գնահատման մեթոդներն ու չափանիշները:

7.

Առցանց դասընթացի կազմակերպումը
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ուսումնառության

և

7.1. ԵՊՀ կրթական ծրագրերում առանձին դասընթացներ ֆակուլտետի գիտական
խորհրդի

որոշմամբ

և

ուսումնական

աշխատանքների

գծով

պրոռեկտորի

արտոնությամբ կարող են կազմակերպվել առցանց եղանակով:
7.2. Առցանց

և

լսարանային

եղանակներով

իրականացվող

դասընթացների

բովանդակությունը, ինչպես նաև կրթական վերջնարդյունքները պետք է լինեն
նույնը:
7.3. Առցանց

եղանակով

նախատեսվող

դասընթացի

նյութը

պատրաստում

է

իրականացնող ամբիոնը և ներկայացնում ֆակուլտետի մեթոդական խորհրդին՝
երաշխավորություն ստանալու համար:
7.4. Առցանց ուսուցման էլեկտրոնային միջավայրի տեխնիկական ապահովումը և
վերահսկողությունն իրականացնում են ԵՊՀ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
կրթական և հետազոտական (այսուհետև` ՏՏԿՀ) կենտրոնը և տեղեկատվական
համակարգերի սպասարկման և զարգացման վարչությունը:
7.5. Յուրաքանչյուր

կիսամյակի

սկզբում

առցանց

դասընթացներ

իրականացնող

ամբիոնը ՏՏԿՀ կենտրոնին ներկայացնում է դրանց անվանումները, դասախոսներին
և ընդգրկված ուսանողներին, որի հիման վրա ՏՏԿՀ կենտրոնն ապահովում է
առցանց միջավայր:
7.6. Առցանց

դասընթացը

վարող

դասախոսը

վերահսկում

է

ուսանողների

մասնակցությունը, տրամադրում և շարունակաբար թարմացնում է էլեկտրոնային
ուսումնական նյութերը, առցանց կապի մեջ է լինում ուսանողների հետ,
կազմակերպում է քննարկումներ և սեմինարներ:
7.7. Ուսանողները ստանում են տեխնիկական աջակցություն էլեկտրոնային փոստով
կամ էլեկտրոնային կապի այլ միջոցներով:
8.

Պրակտիկայի կազմակերպումը

8.1. Պրակտիկան ուսանողի մասնագիտական կրթության կարևոր և անբաժանելի
բաղադրիչներից է, որը նպատակաուղղված է ուսումնառության ընթացքում
ստացած գիտելիքների գործնական կիրառության հմտությունների զարգացմանը:
8.2. Բակալավրի կրթական ծրագրով սովորող ուսանողները, մասնագիտությամբ
պայմանավորված, կարող են անցնել հետևյալ պրակտիկաներից մի քանիսը՝
ուսումնական (ճանաչողական, դաշտային, էքսկուրսիոն, թանգարանային և այլն),
մասնագիտական
մանկավարժական,

(արտադրական,
իսկ

գիտահետազոտական,

մագիստրոսի

կրթական

փորձարարական),

ծրագրում

ընդգրկված

ուսանողները` միայն մասնագիտական պրակտիկա:
8.3. Ուսումնական պրակտիկան կազմակերպվում է բակալավրիատի 1-ին և 2-րդ
կուրսերի ուսանողների համար, որի նպատակն է ամրապնդել և խորացնել
ուսանողի ընդհանուր մասնագիտական գիտելիքները:
8.4. Մասնագիտական պրակտիկայի նպատակն է զարգացնել ուսանողների նեղ
մասնագիտական հմտությունները:
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8.5. Պրակտիկայի

տեսակը,

տևողությունը

և

ժամկետները

սահմանվում

են

համապատասխան կրթական ծրագրով:
8.6. Պրակտիկան կազմակերպվում և վերահսկվում է ուսումնամեթոդական վարչության
կողմից՝ պրակտիկայի ծրագրի և ժամանակացույցի համաձայն, համապատասխան
մասնագիտական կրթական ծրագիրն իրականացնող ֆակուլտետի (ինստիտուտի,
կենտրոնի) պրակտիկայի պատասխանատու(ներ)ի հետ համատեղ:
8.7. Պրակտիկայի

ամբողջ

ընթացքն

արձանագրվում

է

ուսանողի

օրագրում:

Պրակտիկայի ավարտին այն իրականացնող հաստատության պատասխանատու
անձը օրագրում ներկայացնում է կարծիք և բնութագիր: Օրագիրը կցվում է
ուսանողի անձնական գործին:
8.8. Մասնագիտությամբ
պրակտիկայից՝

աշխատող

աշխատանքի

ուսանողը
վայրից

ազատվում

ներկայացնելով

է

մասնագիտական
համապատասխան

տեղեկանք:
8.9. Պրակտիկան

գնահատվում

է

ստուգարքի

ձևով:

Պրակտիկայի

ղեկավարը

«Ստուգված» նշում է այն դեպքում, եթե ուսանողը մասնակցել է պրակտիկային և
կատարել է առաջադրանքները:
9.

Կուրսային աշխատանքի պատրաստումը և գնահատումը

9.1. Կուրսային աշխատանքը նպատակաուղղված է դասընթացի կամ դասընթացների
խմբի

ուսումնասիրության

արդյունքում

ուսանողի

ստացած

գիտելիքների

կիրառության հմտությունների ձևավորմանը և զարգացմանը:
9.2. Կուրսային աշխատանքի թեման և ղեկավարին հաստատում է ամբիոնը կիսամյակի
առաջին երկու շաբաթվա ընթացքում և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.3. Թեմայի հաստատումից հետո մեկշաբաթյա ժամկետում կուրսային աշխատանքի
ղեկավարը ուսանողի հետ կազմում է առաջադրանքը և նրան տրամադրում
համապատասխան գրականության ցանկը:
9.4. Կուրսային

աշխատանքի

ղեկավարը

կանոնավոր

խորհրդատվությունների

ժամանակացույցը ներկայացնում է ամբիոն և տեղեկացնում ուսանողներին:
9.5. Ուսանողը ավարտած կուրսային աշխատանքը (տպագիր և էլեկտրոնային) ամբիոն
է ներկայացնում պաշտպանությունից առնվազն 7 օր առաջ:
9.6. Կուրսային աշխատանքի պաշտպանությունն իրականացվում է առնվազն երկու
դասախոսից (որոնցից մեկը կուրսային աշխատանքի ղեկավարն է) կազմված
հանձնաժողովում:
9.7. Պաշտպանության

ժամանակ

գրագողության

հայտնաբերման

դեպքում

աշխատանքը գնահատվում է «անբավարար»:
9.8. Գնահատականի վերաբերյալ անհամաձայնության դեպքում ուսանողը նույն օրը
գրավոր դիմում է ամբիոնի վարիչին:
10. Կամընտրական դասընթացների ընտրության ընթացակարգը
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10.1. Բակալավրի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացներ են նախատեսվում

ընդհանուր կրթական և մասնագիտական կառուցամասերում:
10.2. Ընդհանուր կրթական կառուցամասի կամընտրական դասընթացների ցանկից
ուսանողն ընտրում է երկուսը:
10.3. Մագիստրոսի կրթական ծրագրի կամընտրական դասընթացները նախատեսվում
են մասնագիտացման դասընթացների կրթամասում, որոնցից ուսանողն ընտրում է
հինգը:
10.4. Կամընտրական դասընթացներին ուսանողները գրանցվում են ֆակուլտետում, և
արդյունքները սահմանված ժամկետում ներկայացվում են ուսումնամեթոդական
վարչություն:
10.5. Կամընտրական

դասընթացներին

ուսանողների

գրանցումը

կատարվում

է

նախորդող ուստարում՝ մինչև ապրիլի 1-ը: Սահմանված վերջնաժամկետից հետո
գրանցումներ չեն կատարվում:
10.6. Համալսարանը կարող է չեղարկել ցանկացած կամընտրական դասընթացի
իրականացումը, եթե դրանում ընդգրկված չեն բավարար թվով ուսանողներ` ըստ
սահմանված նորմերի:
11. Կրթական ծրագրի ղեկավարը
11.1. Կրթական ծրագրի պատշաճ մշակման, իրականացման, մշտադիտարկման և
վերանայման նպատակով նախատեսված են կրթական ծրագրի ղեկավարի
գործառույթներ:
11.2. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմում է նոր կրթական ծրագրի մշակման հայտ,
որով

հիմնավորում

է

ծրագրի

ներդրման

և

հետագա

իրականացման

անհրաժեշտությունն ու նպատակահարմարությունը:
11.3. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ծրագիրը մշակող աշխատանքային խմբի հետ
ձևակերպում է ծրագրի նպատակներն ու վերջնարդյունքները՝ որակավորումների
ազգային շրջանակի և աշխատաշուկայի պահանջներին համապատասխան:
11.4. Կրթական ծրագրի ղեկավարը կազմակերպում է ծրագրի փաստաթղթային
փաթեթի

մշակման

գործընթացը,

որին

մասնակից

է

դարձնում

նաև

գործատուներին և արտաքին այլ շահակիցների:
11.5. Կրթական ծրագրի ղեկավարը ապահովում է ծրագրի հրապարակայնությունն ու
մասնագիտական կողմնորոշման աշխատանքները:
11.6. Կրթական

ծրագրի

ղեկավարը

ֆակուլտետի

(ինստիտուտի,

կենտրոնի)

ղեկավարության հետ միասին կրթական ծրագիրը նախապատրաստում է
հավատարմագրման:
11.7. Կրթական ծրագրի ղեկավարը չի կարող ղեկավարել նույն կրթական մակարդակի
մեկից ավելի կրթական ծրագրեր:
12. Ուսումնական խորհրդատուն (կուրատորը)
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12.1. Առաջին կուրսի ուսանողներին ուսումնառության ընթացքում օժանդակելու
նպատակով նշանակվում են ուսումնական խորհրդատուներ, որոնք ֆակուլտետի
փորձառու դասախոսներ են։
12.2. Ուսումնական խորհրդատուների թիվը սահմանում է ֆակուլտետը` 30 ուսանողի
համար նախատեսելով մեկ խորհրդատու:
12.3. Ուսումնական

խորհրդատուն

ուսանողներին

ծանոթացնում

է

իրենց

իրավունքներին և պարտականություններին, համալսարանում գործող և առաջին
հերթին ուսանողներին առնչվող կանոնակարգերին և կարգերին (ԵՊՀ բակալավրի
և

մագիստրոսի

կրթական

կազմակերպման,

ԵՊՀ

ծրագրերով

ներքին

ուսումնական

կարգապահական,

գործընթացի

ԵՊՀ

ուսանողական

նպաստների, պետական և ներբուհական կրթաթոշակների հատկացման և այլն),
ուսանողի ուղեցույցին, գրադարանից օգտվելու կանոններին և այլն:
12.4. Ուսումնական խորհրդատուն ծանոթանում է ուսանողների սոցիալ-կենցաղային
պայմաններին, վերահսկում նրանց ուսումնական առաջընթացը, օգնում նրանց՝
հաղթահարելու ուսման ընթացքում ծագած դժվարությունները, ուսումնական
գործընթացի

հետ

կապված

տարաբնույթ

հարցերի

շուրջ

նրանց

համար

կազմակերպում խորհրդատվություններ:
12.5. Յուրաքանչյուր
խորհուրդը

ուսումնական

լսում

և

տարվա

գնահատում

ավարտին
է

ֆակուլտետի

ուսումնական

գիտական

խորհրդատուների

հաշվետվությունները:
13. Ուսանողի իրավունքներն ու պարտականությունները
13.1. Ուսանողն իրավունք ունի`
- սահմանված կարգով ցանկացած կրթական մակարդակում ընդհատելու կամ
շարունակելու մասնագիտական կրթությունը,
- սահմանված կարգով վերականգնելու ընդհատած ուսանողական իրավունքները
ԵՊՀ-ում,
- մասնակցելու ուսուցման որակն ապահովող գործառույթներին և գնահատելու
պրոֆեսորադասախոսական կազմի գործունեության արդյունավետությունը,
- բացի ընտրած մասնագիտության ուսումնական դասընթացներից՝ յուրացնելու
ուսումնական

ցանկացած

այլ

դասընթաց

(արտածրագրային),

որը

դասավանդվում է ԵՊՀ-ում՝ ըստ սահմանված կարգի,
- հիմնական

մասնագիտական

մասնագիտական

(զուգահեռ)

ուսուցումը
ուսուցման

հետ

համատեղելու
և

երկրորդ

ստանալու

երկրորդ

որակավորման աստիճան,
- օգտվելու

ԵՊՀ

պահոցներից,

գրադարանից,

լաբորատորիաներից,

ուսումնական,

առողջարանային,

գիտական,

ուսումնաարտադրական

ծառայություններից,
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և

տեղեկատվական

բուժական,
այլ

մարզական,

ստորաբաժանումների

- ըստ նախասիրությունների՝ մասնակցելու ԵՊՀ-ում անցկացվող ուսանողական
գիտահետազոտական աշխատանքներին, սեմինարներին և գիտաժողովներին,
- լիազորված
ստանալու

մարմնի

սահմանած

ակադեմիական

կարգով,

արձակուրդ՝

անհրաժեշտության

մինչև

մեկ

տարի

դեպքում,
ժամկետով,

բացառությամբ ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված դեպքերի,
- սահմանված կարգով փոխադրվելու մեկ այլ բուհ (ներառյալ՝ օտարերկրյա
պետությունների բուհերը) կամ փոխելու մասնագիտությունը,
- միջբուհական փոխանակման և/կամ ակադեմիական շարժունության ծրագրերի
շրջանակներում ուսումնառության որոշակի շրջան (կիսամյակ, ուստարի)
ուսումնառելու այլ բուհում (ներառյալ` օտարերկրյա),
- ստանալու իր ակադեմիական տեղեկագիրը` ուսումնառության տվյալ կամ
ամբողջ ժամանակահատվածի համար,
- ավարտական փաստաթղթի (դիպլոմի) հետ միասին անվճար ստանալու
համաեվրոպական նմուշի երկլեզու դիպլոմի հավելվածը:
13.2. Ուսանողը պարտավոր է`
- ծանոթանալ սույն կարգին և հետևել դրա պահանջներին,
- կատարել դասընթացների և քննությունների համար սահմանված պահանջները,
- հաճախել իր կրթական ծրագրում ընդգրկված բոլոր դասընթացներին,
- սահմանված ժամկետներում կատարել բոլոր ուսումնական առաջադրանքները,
- վճարովի հիմունքներով կրթություն ստանալու դեպքում ժամանակին վճարել
ուսման վարձավճարը,
- հոգատար վերաբերվել ԵՊՀ գույքին,
- կատարել սույն կարգով, ԵՊՀ կանոնադրությամբ և ԵՊՀ ներքին իրավական այլ
ակտերով սահմանված ուսանողի պարտականությունները:
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II ԲԱԺԻՆ
ԲԱԿԱԼԱՎՐԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
Մաս 1.
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»:
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1. «Տնտեսագիտություն» կրթական ծրագիր
1.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Տնտեսագիտություն
031101.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Տնտեսագիտության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է առնվազն ունենա ՀՀ եռաստիճան միջնակարգ ընդհանուր կամ դրան
համարժեք այլ կրթություն:
Ընդունելությունը կատարվում է «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգը հաստատելու և ՀՀ
կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 686-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ
կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման համաձայն: ՀՀ կառավարության 2017
թվականի նոյեմբերի 30-ի N 1521-Ն որոշման համաձայն ծրագրի դիմորդները ընդունելության համար
պետք է հանձնեն հետևյալ միասնական քննությունները՝
1. Մաթեմատիկա (գրավոր)
2. Հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)
3. Օտար լեզու (գրավոր)
Այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է առանց ընդունելության քննությունների: Այս դեպքում դիմորդը
միանգամից ընդունվում է կրթական ծրագրի երկրորդ կուրս։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է պատրաստել բարձրորակ տնտեսագետ-մասնագետներ տնտեսության տարբեր
ոլորտներում
տնտեսական
գործունեություն
իրականացնող
կազմակերպությունների,
ֆինանսաբանկային ոլորտի, արտադրական և սոցիալական ենթակառուցվածքների, պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի տարբեր օղակների համար:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում
ձևավորվող տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները,
2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները և հիմնական ընթացակարգերը,
3. ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության
տնտեսական արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները,
4. բացատրել տարատեսակ գործարար ծրագրերի հիմնավորվածության և կենսագործելիության
գնահատման գործընթացը,
5. լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն
ու գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները,
6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական,
էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները,
7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը,
ինչպես նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական
ուղղությունները,
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8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և
լոկալ շուկաների հիմնախնդիրները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,
2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը,
3. հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել
դրանց մշակմանը,
4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը,
5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր
սուբյեկտների կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը,
6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,
7. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
 ստուգարքներ,
 ընթացիկ քննություններ,
 եզրափակիչ քննություններ
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագրի շրջանավարտները բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է զբաղեցնել հետևյալ
պաշտոնները` տնտեսության կառավարման ապարատի աշխատողներ, տնտեսագետներ, այդ թվում և
սոցիալական ոլորտի, տնտեսական հարցերի գծով խորհրդականներ, տնտեսագետ վերլուծաբաններ,
ուսումնական հաստատություններում ուսուցիչներ և դասախոսներ: Նրանք հնարավորություն
կունենան աշխատել ՀՀ կառավարությունում, նախարարություններում, պետական այլ գերատեսչություններում, մասնավոր սեկտորում, ՀՀ բարձրագույն ուսումնական հաստատություններում, ինչպես
նաև միջազգային կառույցներում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են իրենց ուսումը շարունակել «Տնտեսագիտություն»
մասնագիտության (առանց ընդունելության քննության), և այլ մասնագիտությունների գծով գործող
մագիստրոսական ծրագրերով, ինչպես նաև կրճատված ժամկետներում՝ ստանալու բակալավրի կամ
դիպլոմավորված մասնագետի որակավորման աստիճան 2-րդ մասնագիտության գծով:
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15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լսարաններ,
• առցանց դասախոսություններ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչ
• ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
• The framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական

• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների
կիրառման կարողություն:

Հետազոտական
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման

• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին
համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Word, MS Excel, MS Power Point փաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և
այլն):

Այլ կարողություններ
• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական
նորմերի իմացություն,
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
2. Մասնագիտական կարողություններ
• տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,

23

• մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու կարողություն,
• տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
• մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
• տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք
ներկայացնելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և
ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։
3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական աստիճան
• գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների
առկայություն,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։

Մանկավարժական փորձ
• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ (բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
• վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների
(բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ
• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։

24

Դսխ.

Գրծ./
սեմ.

Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ

Ընդ.

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Կիսամյակներ

Ուսումնական
բեռնվածությունը, ժամ

Կրեդիտներ

Թվանիշ

1.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը

44

1320

1593

1437

0

3270

20

20

12

12

8

8

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

40

1200

195

405

0

600

20

20

12

12

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Գնահատման ձևը

1401/Բ01

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1

2

60

0

30

0

30

2

2

Ստ.

1106/Բ01

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

2

60

30

0

0

30

2

2

Ստ.

1603/Բ01
1604/Բ01
1608/Բ03

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

1704/Բ05

Ռուսերեն-1

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

1002/Բ01

Տեղեկ. տեխնոլ. կիրառման հիմունքներ

2

60

0

30

0

30

2

2

Ստ.

0708/Բ09

Էկոլոգիայի և բնապ. հիմունքներ

2

60

30

0

0

30

2

2

Ստ.

0002/Բ08

Քաղ. պաշտպ. և արտ. իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգն.

4

120

30

30

0

60

4

4

Ստ.

1401/Բ02

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2

2

60

0

30

0

30

2

2

Ստ.

1106/Բ02

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2

60

30

0

0

30

2

2

Ստ.

1603/Բ02
1604/Բ02
1608/Բ04

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

2

60

15

15

0

30

2

2

Ստ.

1901/Բ12

Ռուսերեն-2
Կիրառ. վիճակագր. և տվյալների հետ
աշխ.
Իրավունքի հիմունքներ

2

60

30

0

0

30

2

2

Ստ.

1302/Բ11

Փիլիսոփայության հիմունքներ

4

120

30

30

0

60

0001/Բ13

Ֆիզդաստիարակություն

0

Կամընտրական դասընթացներ*

4

120

60

0

0

60

2

60

30

0

0

30

1704/Բ06
0105/Բ10

1107/Բ55

Մշակութաբանության հիմունքներ

2101/Բ14

Կրոնագիտության հիմունքներ

1302/Բ14

Բարոյագիտության հիմունքներ

4
x
0

0

x
0

0

x
4

4

2

2

0

4

Ստ.

x

Ստ.

0

0

0

0

0

0

0

0

0
Ստ.

1301/Բ14

Բնագիտ. ժամանակակից
հայեցակարգեր
Տրամաբանության հիմունքներ

1201/Բ01

Քաղաքագիտության հիմունքներ

2203/Բ01

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

1306/Բ01

Հոգեբանության հիմունքներ

0708/Բ14

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ

196

4980

1338

1032

0

2610

12

12

18

18

22

22

28

26

30

26

30

26

30

28

26

0

154

4620

1158

1032

0

2430

12

12

18

18

22

22

28

26

24

22

20

18

30

28

0

0

1007/Բ01

Տնտեսագիտական տեսություն - 1

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

0102/Բ12

Մաթեմատիկական անալիզ-1

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

0104/Բ10

Վերլուծական երկրաչափ. և գծ. հանր.

5

150

45

30

0

75

5

5

ԵԳ

1002/Բ02

Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա

2

60

14

16

0

30

2

2

ԱԵԳ

1007/Բ02

Տնտեսագիտական տեսություն2

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

0102/Բ13

Մաթեմատիկական անալիզ -2

5

150

45

30

0

75

5

5

ԵԳ

1002/Բ12

Գործույթների հետազ. մաթ. մեթոդներ

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

0105/Բ26

Հավանականությունների տեսություն

4

120

30

30

0

60

4

4

ԵԳ

1007/Բ03

Տնտեսական պատմություն

4

120

30

30

0

60

4

4

ԵԳ

1007/Բ04

Ազգային տնտեսություն

4

120

30

30

0

60

4

4

ԵԳ

1603/Բ03,
1608/Բ04,
1604/Բ04

Գործավարություն օտար լեզվով
(անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն)

4

120

0

60

0

60

4

4

ԱԸԳ

1002/Բ03

Տնտ. իրավիճակների մոդելավորում

5

150

44

16

0

90

5

4

ՀԲ

1004/Բ02

Վիճակագրություն

5

150

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1007/Բ06

Համաշխարհային տնտեսություն

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԸԳ

1007/Բ07

Տնտեսագիտական սոցիոլոգիա

2

60

15

15

0

30

2

2

ԱԸԳ

1002/Բ14

Համակարգչային պրակտիկում

2

60

0

30

0

30

2

2

ԱԵԳ

1002/Բ05

Էկոնոմետրիկա - 1

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԵԳ

1007/Բ08

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն

6

180

60

30

0

90

6

6

ԵԳ

1007/Բ10

Միջազգային տնտեսագիտություն

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԸԳ

1005/Բ03

Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա

2

60

16

14

0

30

2

2

ԱԸԳ

1002/Բ04

Միկրոտնտեսագիտություն

6

180

75

40

30

105

6

5

ՀԲ
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1002/Բ17

Էկոնոմետրիկա - 2

5

150

30

30

0

90

5

4

ՀԲ

1005/Բ05

Ագրարային ոլորտի էկոնոմիկա

4

120

30

15

0

75

4

3

ԱԵԳ

1004/Բ03

Ֆինանսներ - 1

5

150

30

30

0

90

5

4

ԱԸԳ

1005/Բ13

Ձեռնարկության էկոնոմիկա

6

180

45

30

0

105

6

5

ՀԲ

1002/Բ06

Մակրոտնտեսագիտություն

7

210

45

30

0

135

7

5

ՀԲ

1004/Բ46

Հաշվապահական հաշվառում

5

120

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1004/Բ05

Ֆինանսներ - 2

4

150

30

30

0

60

4

4

ԱԸԳ

1004/Բ47

Բանկային գործ

4

120

30

30

0

60

4

4

ԵԳ

1005/Բ07

Մարդկային ռես. և աշխ. էկոնոմիկա

6

180

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1005/Բ15

Մենեջմենթ

6

180

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1005/Բ14

Մարքեթինգ

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԵԳ

1005/Բ11

Տնտեսության պետական կարգավորում

6

150

45

30

0

105

6

5

ԱԸԳ

1005/Բ12

Բիզնեսի կազմակերպում և կառ.

6

150

45

30

0

105

6

5

ՀԲ

Կամընտրական դասընթացներ**

12

360

180

0

0

180

0

0

2

60

30

0

0

2

60

30

0

2

60

30

2

60

2

4

4

30

2

2

ԱԵԳ

0

30

2

2

ԱԵԳ

0

0

30

2

2

ԱԸԳ

30

0

0

30

2

2

ԱԵԳ

60

30

0

0

30

2

2

ԱԵԳ

2

60

30

0

0

30

2

2

ԱԵԳ

Կրթական այլ մոդուլներ

30

0

0

0

0

0

2

0

Կուրսային աշխատանք-1

2

Կուրսային աշխատանք-2

2

Մասնագիտական պրակտիկա

6

1007/Բ11

Անշարժ գույքի էկոնոմիկա

1002/Բ10

Էլեկտրոնային առևտուր

1007/Բ12

Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն

1002/Բ18

Տնտեսաբնապ. գործընթ. մոդելավորում

1007/Բ13

Սահմանադրական տնտեսագիտություն

1002/Բ13

Օպտիմալ կառավարում

1004/Բ10

Կառավարչ. հաշվ. հիմունքներ

1005/Բ20

Գիտելիքի էկոնոմիկա

1004/Բ48

ՀՀ հարկային համակարգ

1005/Բ21

Նախագծերի կառավարում

1004/Բ08

Պետական ֆինանսական համակարգ

1005/Բ25

Ռազմավարական կառավարում

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

8

8

0

0

0

0

2

0
Քնն.

2

Քնն.
6

27

0

Ստ.

Ավարտական աշխատանք

2
0

20
240

6300

2931

2469

0

Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

5880

32

32

10

30

30

9

30

30

9

32

30

9

30

26

8

30

26

8

30

28

5

Պաշտպ.

26

0

240

2

*

3-րդ կիսամյակում կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողը պետք է ընտրի երկու դասընթաց:

**

5-րդ և 6-րդ կիսամյակներում առաջարկվող կամընտրական դասընթացների յուրաքանչյուր զույգից ուսանողը պետք է ընտրի մեկական դասընթաց:

Ստ.

Ստուգարք

ԵԳ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

ԱԸԳ
ԱԵԳ
ՀԲ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Հետազոտական բաղադրիչով դասընթաց

28

1.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և
սպառման ոլորտներում ձևավորվող տնտեսական երևույթներն ու
գործընթացները
Ա2
ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ
տեխնիկատնտեսական հաշվարկների կատարման գոյություն ունեցող
հիմնական մոտեցումները և հիմնական ընթացակարգերը
Ա3
ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի
գործունեության տնտեսական արդյունավետության գնահատման
հիմնական մոտեցումները
Ա4
բացատրել տարատեսակ գործարար ծրագրերի հիմնավորվածության
և կենսագործելիության գնահատման գործընթացը
Ա5
լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում
սահմանված
կանոնակարգերն
ու
գոյություն
ունեցող
տեխնոլոգիաները
Ա6
ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն,
վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների կիրառության
առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա7
ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված
համակարգչային ծրագրերը, ինչպես նաև տնտեսագիտական
վերլուծության
համար
դրանց
կիրառության
հիմնական
ուղղությունները
Ա8
մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական
հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ շուկաների հիմնախնդիրները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)
Գ2
կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ
տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ2

գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի
գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը

Բ3

հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և,
թիմի կազմում, մասնակցել դրանց մշակմանը

Բ4

պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար
անհրաժեշտ նյութերը
մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել
տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների կողմից կայացվող որոշումների և
գործնական խնդիրների լուծմանը
պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ

Բ5

Բ6

Բ7

մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել
համապատասխան համակարգչային փաթեթներ

Գ3

հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

Ռուսերեն-1
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին բուժօգն.
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

Ռուսերեն-2
Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք
Իրավունքի հիմունքներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
Տրամաբանության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Տնտեսագիտական տեսություն 1
Մաթեմատիկական անալիզ-1
Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա
Տնտեսագիտական տեսություն2

Մոդուլի
թվանիշը
1401/Բ01
1106/Բ01
1603/Բ01
1604/Բ01
1608/Բ03
1704/Բ05
1002/Բ01
0708/Բ09
0002/Բ08
1401/Բ02
1106/Բ02
1603/Բ02
1604/Բ02
1608/Բ04
1704/Բ06
0105/Բ10
1901/Բ12
1302/Բ11
0001/Բ13
1107/Բ55
2101/Բ14
1302/Բ14
0708/Բ14
1301/Բ14
1201/Բ01
2203/Բ01
1306/Բ01
1007/Բ01
0102/Բ12
0104/Բ10
1002/Բ02
1007/Բ02

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Ա8 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4
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Մաթեմատիկական անալիզ -2
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
Հավանականությունների տեսություն
Տնտեսական պատմություն
Ազգային տնտեսություն
Գործավարություն օտար լեզվով (անգլերեն, գերմաներեն,
ֆրանսերեն)
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
Վիճակագրություն
Համաշխարհային տնտեսություն
Տնտեսագիտական սոցիոլոգիա
Համակարգչային պրակտիկում
Էկոնոմետրիկա 1
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Միջազգային տնտեսագիտություն
Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա
Միկրոտնտեսագիտություն
Էկոնոմետրիկա 2
Ագրարային սեկտորի էկոնոմիկա
Ֆինանսներ 1
Ձեռնարկության էկոնոմիկա
Մակրոտնտեսագիտություն
Հաշվապահական հաշվառում
Ֆինանսներ 2
Բանկային գործ
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա
Մենեջմենթ
Մարքեթինգ
Տնտեսության պետական կարգավորում
Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
Անշարժ գույքի էկոնոմիկա
Էլեկտրոնային առևտուր
Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն

0102/Բ13
1002/Բ12
0105/Բ26
1007/Բ03
1007/Բ04
1603/Բ03,
1604/Բ04,
1608/Բ04
1002/Բ03
1004/Բ02
1007/Բ06
1007/Բ07
1002/Բ14
1002/Բ05
1007/Բ08
1007/Բ10
1005/Բ03
1002/Բ04
1002/Բ17
1005/Բ05
1004/Բ03
1005/Բ13
1002/Բ06
1004/Բ46
1004/Բ05
1004/Բ47
1005/Բ07
1005/Բ15
1005/Բ14
1005/Բ11
1005/Բ12
1007/Բ11
1002/Բ10
1007/Բ12
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Տնտեսաբնապահպանական գործընթացների մոդելավորում
Սահմանադրական տնտեսագիտություն
Օպտիմալ կառավարում
Կառավարչական հաշվառման հիմունքներ
Գիտելիքի էկոնոմիկա
ՀՀ հարկային համակարգ
Նախագծերի կառավարում
Պետական ֆինանսական համակարգ
Ռազմավարական կառավարում
Կուրսային աշխատանք-1
Կուրսային աշխատանք-2
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք

1007/Բ18
1007/Բ13
1002/Բ13
1004/Բ10
1005/Բ20
1004/Բ48
1005/Բ21
1004/Բ08
1005/Բ25
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1.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
• ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
• նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․ ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2․ սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3․ ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1․ գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2․ հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը,

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1․ սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
- գործնական աշխատանք,
- սլայդի ցուցադրում,
- ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով.
յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:
1. 1106/Բ01
2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր – 1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է 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:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․ ճանաչել հայոց հին ու միջնադարյան պատմությունը,
2․ ներկայացնել հայոց պետականությունների պատմությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1․ քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության հին ու միջին շրջանի կարևորագույն
իրադարձություններին,

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1․ որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2․ ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1․ դասախոսություններ,
2․ խմբային աշխատանք,
3․ անհատական աշխատանք։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից
մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,«Զանգակ97» հրատ., 2014:
1. 1603/Բ01
2. Անգլերեն – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
- համակարգել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և ներկայացնել անգլերենի գործածությունը գործարար
միջավայրում՝ ստեղծելով մասնագիտական լեզվի հենքային գիտելիքի պաշար,
- ձևավորել ուսանողների հաղորդակցական կարողությունները խոսքի բոլոր դրսևորումներում (ունկնդրել,
ընթերցել, խոսել, գրել),
- ներմուծել մասնագիտական հենքային բառապաշարը և գործարար միջավայրում կիրառելի խոսքային
կաղապարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

1. բացատրել անգլերենի արտասանական նորմերը, բառակազմական կանոնները
քերականական կաղապարները,
2. ներկայացնել ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնել մասնագիտական նյութի հիմնական բովանդակությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.

1. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
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2. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի հիմնական
հմտությունները,

գ. ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողություններ.

1. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 քերա-կանական 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, հանրա-մշակութային երևույթներ և այլն:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader, Intermediate Business English, Coursebook, 2008.
2. Mascull B., Heither D., Market Leader, Intermediate Business English, Teacher’s Resource Book, Pearson Education
Limited, 2009.
3. O’Driscoll N., Market Leader, Marketing, Pearson Education Limited, 2010.
4. Emmerson P., Business Vocabulary Builder (int. to upper-int.), Macmillan, 2009.
5. Emmerson P., Business Grammar Builder, Macmillan, 2010.
1. 1604/Բ01
2. Գերմաներեն – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. 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:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական տարբերակները,
2. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,

35

3. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և կիրառել դրանք
խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
2. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի
ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների
նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության
աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների
գործառույթը նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը»,
«Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
1. 1608/Բ03
2. Ֆրանսերեն – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական հմտություններ,
• ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողություններ,
• ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մատնանշել մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները,
2. տարրորոշել մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,
3. սահմանել մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները,
2. մենախոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
3. թարգմանել (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր,

գ. փոխանցելի կարողություններ
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1. թարգմանելու հմտություններ,
2. բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• գործնական պարապմունք,
• հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային
աշխատանք,
• դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
• Présentations et usages
• La famille – les âges de la vie
• Le temps qui passe
• Le physique – l’apparence
• Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE internationale,
Paris 2009.
1. 1704/Բ05
2. Ռուսաց լեզու – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը,
• զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները,
• ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին,
• ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին,
• ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը,
• ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը,
• զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները,
• ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն,
2. մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները,
3. բացատրել պահանջվող քերականական կանոնները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
2.
3.
4.
5.
6.

գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը,
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,
կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով,
կրճատել/ընդլայնել տեքստը,
պատասխանել հարցերին,
կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
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կառուցվածքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում,
2. տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնում,
3. թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. թիմային աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում,
5. հարց և պատասխան,
6. ստուգողական աշխատանք,
7. ուսուցողական ֆիլմի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
• Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական
ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:
• Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. Коммуникация.
Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей (Балыгина
Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010.
1. 1002/Բ01
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործն.
6. Առաջին կիսամյակ՝ աշնանային
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման արդի մակարդակին, տնտեսագիտության
մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկություններին, տնտեսության
զարգացման ՏՏ-ների գործոնին, ինչպես նաև տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնման գործում
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ICT) սեկտորի դերի հետ,
• ծանոթացնել Microsoft Office փաթեթի Excel և Access, կիրառական ծրագրերի հետ աշխատանքի
սկզբունքներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ7. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան համակարգչային
փաթեթներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) սահմանումը, սկզբունքները, մեթոդները և զարգացման
պատմությունը։
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները համաշխարհային տնտեսական գլոբալացման պայմաններում։
Թեմա 3՝ Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ICT) սեկտորը որպես տնտեսական
զարգացման գործոն։
Թեմա 4՝ ՏՏ ենթակառուցվածքը որպես գիտելիքահենք տնտեսության հենասյաուն։
Թեմա 5՝ Տեղեկատվության, բիզնեսի, մարքեթինգի և հաճախորդների հետ հարաբերությունների
կառավարման տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։
Թեմա 6՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
կազմակերպության ներքին բիզնես գործընթացների
համակարգման գործընթացում։
Թեմա 7՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ֆինանսա-տնտեսական վերլուծության
գործընթացում:
Թեմա 8՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը բիզնեսում՝ թիմային խնդիրների լուծման և
որոշումների կայացման արդյունավետության բարձրացման հարցում։
Թեմա 9՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքակազմը տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մոդելավորման գործընթացում:
Թեմա 10՝ Տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ֆինանսա-տնտեսական
տվյալների բազաների նախագծման և կառավարման գործոնը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kramer W., Beth Jenkins, and Robert S. Katz. “The Role of the Information and Communication Technology Sector
in Expanding Economic Opportunity. Cambridge, MA., 2007.
2. The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank operations (English); Chen, Derek H.C.;
Dahlman, Carl J.; 2006. P. 42;
3. Гарнаев, А. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах / А. Гарнаев. - М.: БХВ-Петербург, 2013. 816 c
4. Topi H., Tucker A. “COMPUTING HANDBOOK THIRD EDITION Information Systems and Information
Technology”, 2014 by Taylor & Francis Group, LLC, 14490p.
5. Gunasekaran A., Sandhu M. “HANDBOOK ON BUSINESS INFORMATION SYSTEMS”, 2010 by World Scientific
Publishing Co. Pte. Ltd, 961p.
1. 0708/Բ09

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
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3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ՝
• աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի
գործունեության հիմունքների, համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին,
• հիմնարար գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների,
բնության հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել տնտեսակագիտական
էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
2. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը,
3. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
4. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական էկոլոգիական
խնդիրները,
5. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, կենսաբազմազանության
մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
2. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական հասանելիության
գնահատում,
3. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի հաշվարկման ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.

1. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
2. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

Դասավանդման ձևեր
1.

համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:

Ուսումնառության ձևեր

1. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում,
Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը 60 հարց,
նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
2. Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատևման հիմնական
միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
3. Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ:
4. Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի փոփոխության
և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
5. Հողային
պաշարների
պահպանությունը:
Երկրի
կենսաբանական
բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
6. Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն ունեցող
փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների հիմնական դրութները
և միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում 3. 4 ECTS կրեդիտ
բնակչության առաջին բուժօգնություն
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախ. 2 ժամ, գործն. 2 ժամ
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում,
• ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ,
• փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ,
• տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում
առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից իրականացվող
միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու ծանրությունը և
տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու
պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորելու
ուղղությամբ,
2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում,
3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք,
2. անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ,
3. թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում,
4. ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., Հարությունյան Վ.Ս.,
Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. «Քաղպաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ իրավիճակներում»,
ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը»
(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի համալս.
հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության
հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017
1. 1401/Բ02
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 2
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
• ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
• նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

3. 2 ECTS կրեդիտ

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1․ գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2․ հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
3․ կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1․ կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
2․ սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով: Քննատոմսը
բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և գնահատվում են 7-ական
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միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6 միավոր: Ստուգումից 20միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն ստուգարքը հանձնած:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:
1. 1106/Բ02
2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր – 2
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը:
Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2րդ և 3-րդ հանրա-պետությունների պատմության վերլուծության վրա:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․ ներկայացնել հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
2․ ներկայացնել հայոց պետականությունների պատմությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի սխալներից,

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. գիտելիքները լայնորեն օգտագործել աշխատանքային, հատկապես կրթական գործընթացներում,
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:

43

Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920թթ.։
Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.:
Թեմա 6` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը:
Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից
մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ-97»
հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
1. 1603/Բ02
2. Անգլերեն – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական
կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում`
հատուկ ուշադրություն դարձնելով ընդհանուր մասնագիտական բառապաշարին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

1. բացատրել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական,
մեկնաբանական), ընկալել տեքստի բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը, յուրացնել հատուկ մասնագիտական
բառապաշարը,,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.

1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի բովանդակային վերլուծություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ և փաստարկներ, բանավիճել մասնագիտական
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. շարադրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմայով ակնարկ /էսսե, զեկույց- պրեզենտացիա/,
4. ունկնդրելով ընկալել և վերլուծել մասնագիտությանն առնչվող ձայնագրված նյութեր` զրույցներ,
բանակցություններ, փոքր դասախոսություններ,,

գ. ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողություններ.

1. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընթերցանություն. հանրամատչելի և մասնագիտական տեքստեր,
2. Բանավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների քննարկում,
3. Ունկնդրելով ընկալում. հանրամատչելի և մասնագիտական նյութի ունկնդրում (2-3 րոպե տևողությամբ) և
վերարտադրում,
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4. Գրավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական նյութի վերարտադրում և շարադրում,
5. Թարգմանություն. ընդհանուր և մասնագիտական ոլորտի նյութի թարգմանություն:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader, Intermediate Business English Course Book, 2016.
2. Mascull B., Heither D., Market Leader, Intermediate Business English Teacher’s Resource Book, Pearson Education
Limited, 2016.
3. Emmerson P., Business Grammar Builder, Pearson Education Limited, 2010.
4. O’Driscoll N., Market Leader, Marketing, Pearson Education Limited, 2010.
5. Mckeown A. Wright R., Professional English in Use; Management, CUP, 2011.
6. Powell M., Presenting in English, HEINLE CENGAGE Learning, 2002.
1. 1604/Բ02
2. Գերմաներեն – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի
ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
• ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական գիտելիքները`
համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով,
• ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները
գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ կաղապարների մասին,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու
փոխադրման սկզբունքների մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
2. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
3. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
2. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
3. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
12 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության հիմնական
տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի
հոլովների կիրառական նշանակությունները:
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2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական երկսեռ
բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու
գործառույթը:
Ժամանակաձևերի
բացարձակ
և
հարաբերական
գործառույթը:
Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները:
Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում»,
«Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից»,
«Համագործակցություն» և այլն:
13 Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
1. 1608/Բ04
2. Ֆրանսերեն – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողությունները
• ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տարորոշել մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
2. տարբերակել մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը,
3. բացատրել մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. մենախոսել և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
2. թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
3. բանավիճել մասնագիտական թեմաների շուրջ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• գործնական պարապմունք,
• հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային
աշխատանք,
• դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Les professions – les métiers
2. La technologie
3. La communication
4. L’argent- la banque
5. Le caractère et la personnalité
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
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3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE internationale,
Paris 2009.
1. 1704/Բ06
2. Ռուսաց լեզու – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի
կարողությունները,
• ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
• ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն,
2. ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց
լեզվի իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ,
2. տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը,
3. կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային աշխատանք,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները,
2. օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. թիմային աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/,
5. բանավեճ,
6. ստուգողական աշխատանք,
7. թեստային աշխատանք,
8. վիկտորինա:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Շարահյուսական կառուցվածքներ:
• Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ:
• Պարզ և բարդ նախադասություններ:
• Կապեր և կապական բառեր:
• Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները:
• Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները:
• Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 2005.

47

2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. М.,
2008-2010.
3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. Коммуникация.
Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для
иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.
1. 0105/Բ10
2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախ. 1 ժամ, գործն. 1 ժամ
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
• սովորեցնել կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
• ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
2. ներկայացնել
նմուշին
համապատասխան
ընթացակարգը,

հաճախությունների

սյունապատկերի

կառուցման

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
2. ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ
մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նկարագրական վիճակագրություն:
2. Նմուշային եղանակ:
3. Գնահատման տեսություն:
4. Միջակայքային գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
3. Ն. Գ. Ահարոնյան, Ե. Լ. Իսրաելյան, Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, ԵՊՀ, 2016:
4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:
1. 1302/Բ12
4. 2 ժամ/շաբ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ

2. Իրավունքի հիմունքներ
5. 2 ժամ դասախ.
Ստուգարք
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3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
• սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման
հիմունքները,
• մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ,
• ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի ձևերը,
իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը, դրանց
կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
2. տարբերել
օրինականություն,
իրավաչափ
և
իրավախախտ
վարքագիծ,
իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
3. բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման առարկան,
հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի աղբյուրները,
դրանց աստճանակարգությունը,
2. իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։
3. դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. ընդհանրական կարողություններ

1. ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
2. օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, օրենսգրքեր,
օրենքներ),
3. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական
պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, պատասխանատվության
զգացում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի
կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ,
իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք:
Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք:
Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք:
Միջազգային իրավունք։
14 Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
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3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր.,
Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր.,
Տիգրան Մեծ, 2015:
1. 1302/Բ11
2. Փիլիսոփայության հիմունքներ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախ. 2 ժամ, սեմ. 2 ժամ
6. Չորրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության դերը մարդաշխարհ փոխհարաբերություններում,
• վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
• ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային
հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և արժեքաբանական
գործառույթները,
2. հասկանալ
ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի
սահմանազատման սկզբունքները,
3. ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
2.
3.
4.

պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ,
2. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում,
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Փիլիսոփայություն առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը,
փիլիսոփայության կառուցվածքը 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:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
4. Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.
1. 1107/Բ55
2. Մշակութաբանության հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 2 ECTS կրեդիտ

• ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող գիտակարգերին,
• ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող մշակույթի
ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ,
• ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա մշակութային
գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի առաջացման և
զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական
օրինաչափությունները,
3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները,
4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու պայմանները,
2. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և լոկալ
դրսևորումները,
3. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Գործնական պարապմունք,
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է
առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման վերաբերյալ
տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
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5.
6.
7.
8.
9.

Մշակութային գործընթացներ:
Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման հասկացությունները:
Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
Մշակույթը «անհատ»,
«հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
համատեքստում:
10. Մշակույթը և գենդերը:
11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
13. Մշակույթը և լեզուն:
14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
17. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
4. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
1. 2101/Բ14
2. Կրոնագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման,
ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին,
ծանոթացնել,
• տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
• ծանոթացնել ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,
2. նկարագրել ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը,
ազգային
և
համաշխարհային
կրոնների
բնութագիրը,
գլխավոր
առանձնահատկություններն ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների առանձնահատկությունները և
դասակարգումը,
3. լուսաբանել Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի
կրոնական իրավիճակը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. հասկանալ և վերլուծել կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
2. դասակարգել կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու տարբեր
կրոններ,
3. բացահայտել և վերլուծել ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային,
դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
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Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի
թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր`նախապես
տրամադրված հարցաշարով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը,
բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն»
հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների
սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից
աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները, Չինաստանի և Ճապոնիայի ազգային կրոնները,
Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը
և զարգացումը, դավանաբանությունը, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և
զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ուղղափառություն.
Կաթոլիկություն.
Բողոքականություն,
ավանդական
և
ոչ
ավանդական
հարանվանություններ,
Հայոց
եկեղեցու
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները:
Իսլամի
առաջացումը
և
զարգացումը,
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները,
հիմնական
ուղղությունները:
Հայաստանի
Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
1. 1302/Բ14
2. Բարոյագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները,
• կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց հետևանքները,
• ծանոթանելլ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
2. ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:
3. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև
սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:

53

2. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
3. գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
2. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշները՝
անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության
աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
3. Կրոնական էթիկա:
4. Բիոէթիկա:
5. Քաղաքական էթիկա:
6. Սիրո մետաֆիզիկա:
7. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
1. 0708/Բ14
2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ՝
• պատկերացում բնագիտության ժամանակակից հիմնախնդիրների մասին,
• պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման ժամանակակից օրինաչափությունների և
հեռանկարների մասին,
• որոշակի աշխարհահայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների բացատրության
համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները,
2. նկարագրել մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների օրինաչափությունները,
3. հիմնավորել ժամանակակից բնագիտության նվաճումների
կիրառման կարևորությունը
անհրաժեշտությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. լուսաբանել մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթները,
2. օգտագործել գիտելիքները բնության երևույթների օրինաչափությունները մեկնաբանելու և գնահատելու
համար:
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և

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտագործել ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով) դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն
աշխատանք`
գրականության
ընթերցում,
Moodle
համակարգում
զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք, որն անցկացվում է թեստային համակարգով, on line: Տրվում է առավելագույնը 60 հարց,
նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաների հիմնական խնդիրները:
Բնագիտության և հումանիտար գիտությունների կապը:
Գիտության և կրոնի փոխհարաբերությունները:
Բնագիտության զարգացման պատմությունը:
Գիտական հեղափոխությունները և դրանց դերը բնագիտության զարգացման գործում:
Աշխարհի գիտական նկարագիրը:
Դասական և ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից
տիեզերագիտության հիմնադրույթները:
8. Դասական և ժամանակակից քիմիայի հիմնադրույթները:
9. Դասական և Ժամանակակից կենսաբանության հիմնադրույթները:
10. Համընդհանուր նշանակության աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝ տիեզերքի,
կյանքի և մարդու ծագման վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները բնագիտության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М.,2012, 415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5. Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Մեթոդական
աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ:
1. 1301/Բ14
2. Տրամաբանության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝ տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու
սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու
մեթոդաբանական նշանակություն:
Ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական կարողությունները, այլև
ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական
հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել մտքի կառուցվածքը,
2. լուսաբանել տրամաբանական կանոնները և օրենքները, որոնք կշռադատության ընթացքում
ապահովում են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ
եզրակացությունների ստացումը և գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
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3. ներկայացնել տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները,
4. հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական գործողությունները,
2. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական վերլուծություն և
գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով կանոնավոր
մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և հետևողականության
հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված
հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1.
2.
3.
4.
5.

Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը:
Բազմատրամաբանության սկզբունքը:
Միտք և լեզու:
Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները:
Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման
էությունը, տեսակներն ու կանոնները:
6. Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները:
7. Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները:
8. Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները:
9. Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասականության,
հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները:
10. Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար,
լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005.
3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
5. А.Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.
1. 1202/Բ01
2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
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3. 2 ECTS կրեդիտ

• ուսանողներին ծանոթացնել՝քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
• ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության
առարկայական տիրույթին,
• ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն ու
նշանակությունը,
2. բացատրել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի
էությունը,
3. հասկանալ քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և կատարել
թարգմանություններ,
4. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
2. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման հարցերում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ,
2. գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի առաջադրմամբ,
3. ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը,
4. արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում,
5. բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և առարկան:
2. Քաղաքականության ծագումը և էությունը։
3. Քաղաքական իշխանության էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։
4. Հասարակության քաղաքական համակարգը։
5. Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։
6. Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։
7. Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր:
8. Քաղաքական գաղափարախոսություններ:
9. Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
2. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для студентов
вузов. – М.: Аспект Пресс, 2006.
5. Теория политики: Учебное пособие / Под ред. Б.А. Исаева. – СПб.: Питер, 2008.- 464 с. – (Серия Учебное
пособие).
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1. 2203/Բ01
2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի
և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և
սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական
հիմնախնդիրներ,
4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´
մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային
ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը պարունակում
է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները:
2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ:
3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում:
4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա:
5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը:
6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը:
7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր:
8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա:
9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ:
10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ:
11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում:
12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն:
13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն:
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա:
15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с
предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
1. 1306/Բ01
2. Հոգեբանության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է`
• մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
• ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին ծանոթացումը,
• հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման
մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
2. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
3. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական ուղղությունները,
մոտիվացիայի տեսությունները,
4. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման
հոգեբանական հիմքերը,
5. ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում,
2. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիտական գործունեությունը հաշվի առնելով
անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
3. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին,
2. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
3. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել դասընթացի
ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
• դասախոսություն,
• սեմինար պարապմունք,
• քննարկում,
• պրակտիկ աշխատանքներ,
• հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
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Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության
ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության
բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2. Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3. Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում:
Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010, 204 էջ
3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”, 2002.
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
1. 1007/Բ01
2. Տնտեսագիտական տեսություն-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ սեմ.
6. Առաջին` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• լուսաբանել շուկայական տնտեսության գործառնությունը և միկրոտնտեսական օրինաչափությունները
ըստ տարբեր շուկայական կառուցվածքների,
• տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և օժանդակել միկրոտնտեսական իրավիճակները վերլուծելու և
հետագայում ուսուցանվող տնտեսագիտական մյուս դասընթացների նյութը առավել հիմնավոր
յուրացնելու համար բավարար ունակությունների ձևավորմանը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,
2. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա5. լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
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Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տնտեսագիտության ներածություն:
Թեմա 2՝ Շուկայական համակարգը: Պահանջարկը, առաջարկը և շուկայական հավասարակշռությունը:
Թեմա 3՝ Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունները:
Թեմա 4՝ Սպառողի վարքի վերլուծությունը:
Թեմա 5՝ Արտադրողի վարքը և տեխնոլոգիայի ընտրությունը: Արտադրական ֆունկցիան:
Թեմա 6՝ Արտադրության ծախքերը:
Թեմա 7՝ Մրցակցային ձեռնարկությունները և մրցակցային շուկաները:
Թեմա 8՝ Մենաշնորհը շուկայական տնտեսությունում:
Թեմա 9՝ Անկատար մրցակցությունը. մենաշնորհային մրցակցությունը և օլիգոպոլիան:
Թեմա 10՝ Արտադրության գործոնների շուկան. աշխատանքը, հողը և կապիտալը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն. մասնավոր և հասարակական ընտրություն
(թարգմանություն): Գլխավոր խմբագիր` պրոֆ. Գ. Կիրակոսյան, ԵրՊԺՏԻ-ի «Տնտեսագետ» հրատ., 1999
2. Տնտեսագիտության տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Հայկ Սարգսյան, Հասմիկ Մարգարյան. ԵՊՀ
տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ: Գիտ. խմբ.` Հ. Աղաջանյան, Գ. Գալստյան, (երկրորդ
հրատարակություն, լրամշակված և վերախմբագրված): - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, 320 էջ:
3. К.Р. Макконелл, С.Л. Брю Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. 17-го англ.Изд. – М.:
ИНФРА-М, 2009. – XXVIII, 916 с. [և հետագա հրատարակություններ]
4. Курс экономической теории: учеб. пособие для студентов вузов /под ред. А.В. Сидоровича/; МГУ 3-е изд. –
Москва, 2007.-1040 с.
5. Нуреев Р. М., Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М., 2008.
1. 0102/Բ12
2. Մաթեմատիկական անալիզ-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ գործն.
6. Առաջին` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներին,
• տալ մասնագիտական դասընթացների յուրացման համար անհրաժեշտ մաթեմատիկական գիտելիքներ
և հմտություններ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարները՝ հաջորդականության և
ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ ֆունկցիաների հիմնական հասկացությունները, գաղափարները
և հատկությունները,
2. ներկայացնել ֆունկցիայի ածանցյալի, դիֆերենցելի ֆունկցիաների հիմնական հասկացությունները,
գաղափարները և հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

61

1.
2.
3.
4.

հաշվել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները,
հետազոտել ֆունկցիայի անընդհատությունը, խզման կետերի բնույթը,
հաշվել ֆունկցիաների ածանցյալը,
հետազոտել ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը, գտնել ֆունկցիայի էքստրեմումները, հետազոտել
ֆունկցիայի վարքը,
5. օգտագործել ստացած մաթեմատիկական գիտելիքներն ու հմտությունները մասնագիտական խնդիրներ
լուծելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հաջորդականության սահման։
2. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի սահման և անընդհատություն։
3. Մոնոտոն ֆունկցիաներ։
4. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի ածանցյալ և դիֆերենցիալ։
5. Դիֆերենցելի ֆունկցիաների հատկություններ։
6. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի էքստրեմումները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, Մաս 1,2, Զանգակ, Երևան, 2009, 2012
2. Գ․Մ․ Ֆիխտենգոլց, Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ, հ․ 1,2, Երևան, 1970
3. Л.Д. Кудрявцев, Краткий курс математического анализа, т. 1,2, М. 2005
4. В.А. Ильин, В.А. Садовничий. Б.Х. Сендов, Математический анализ, ч. 1,2, МГУ, 2007
5. L.D. Hoffmann, G.L. Bradley, Calculus for Business, Economics & the Social & Life Sciences,
10th Edition, N.Y., 2010
6. S. Calaway, D. Hoffman, D. Lippman, Business Calculus, USA, 2013
7. Ս․ Հովհաննիսյան, Ա․ Թասլաքյան, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների
համար, Մաս 1, 2, ԵՊՀ, 2016
1. 0104/Բ10
2. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել գծային հավասարումների համակարգի լուծման ալգորիթմներ,
• ծանոթացնել վեկտորների, մատրիցների հետ կատարվող գործողություններին,
• ծանոթացնել ուղղի, հարթության, դասական կորերի /մակերևույթների/ հավասարումներին,
• ներկայացնել որոշիչների կիրառությունները և դրանց հաշվվման եղանակները,
• ներկայացնել գծային տարածության գաղափարը, հիմնական հատկությունները,
• ծանոթացնել
վեկտորների
համակարգի
գծային
անկախության,
հենքի,
տարածության
չափողականության գաղափարներին,
• ծանոթացնել գծային արտապատկերման գաղափարի, հատկությունների ու կիրառությունների հետ,
• ներկայացնել երկգծային և քառակուսային ձևերի հասկացությունները, հիմնական հատկությունները,
դասակարգման հայտանիշերն ու ալգորիթմները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

ներկայացնել գծային հավասարումների համակարգերի լուծման ալգորիթմներ,
նկարագրել որոշիչի հաշվվման եղանակները,
վերարտադրել ուղղի, հարթության, դասական կորերի հավասարումները,
ներկայացնել գծային տարածության գաղափարը, հատկությունները,
լուսաբանել վեկտորների գծային անկախության, հենքի, տարածության չափողականության
գաղափարները,
6. բացատրել համասեռ գծային հավասարումների համակարգի ֆունդամենտալ լուծումները գտնելու
ալգորիթմը,
7. ներկայացնել գծային արտապատկերման հասկացությունը, հիմնական հատկությունները, միջուկի և
պատկերի գաղափարը,
8. լուսաբանել երկգծային և քառակուսային ձևի հասկացությունները, հիմնական հատկությունները,
դասկարգման հայտանիշերն ու ալգորիթմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

լուծել գծային հավասարումների համակարգեր,
հաշվել որոշիչներ, վեկտորների սկալյար, վեկտորական, խառը արտադրյալներ,
կազմել տարբեր պարամետրերով տրված ուղղի, հարթության, կորի հավասարումներ,
հաշվել մատրիցների արտադրյալը, գումարը, որոշել մատրիցի հակադարձը,
տարբերել վեկտորների համակարգի գծային կախյալ կամ անկախ լինելը,
կիրառել Գրամ-Շմիդտի օրթոգոնալացման ալգորիթմը,
կիրառել քառակուսային ձևը կանոնական տեսքի ալգորիթմներ,
հաշվել մատրիցի սեփական արժեքներն ու գտնել սեփական վեկտորներ,
օգտագործել ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները մասնագիտական խնդիրներ լուծելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գծային հավասարումների համակարգեր,
2. Մատրիցներ և որոշիչներ,
3. Վեկտորական հաշվի տարրեր,
4. Ուղղի, հարթության, կորերի հավասարումներ,
5. Վեկտորների համակարգի գծային անկախություն և ռանգ,
6. Գծային արտապատկերումներ,
7. Երկգծային և քառակուսային ձևեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
2․ Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 2, М., Физико-математическая литература, 2008.
3․ Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007․
4․ Смирнов Ю. М., Курс аналитической геометрии, УРСС, 2017 М.
5․ Ներսեսյան Վ.Ա. Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի խնդրագիրք, մաս 1,2: Երևան,
2012թ.:
6․ Փիլիպոսյան Վ.Ա. Օհնիկյան Հ.Հ. Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք, մաս1: Երևան, 2012թ.:
1. 1002/Բ02
2. Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ գործն.
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեությունում ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառման վերաբերյալ գիտելիքներ,
• ծրագրային տարբեր փաթեթների կիրառմամբ ուսանողներին հաղորդել հաշվողական գործընթացների
կազմակերպման և վերլուծության վերաբերյալ գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել տվյալների մշակման ալգորիթմների օգնությամբ տվյալների պահպանման կազմակերպման
և վերլուծության առավել տարածված ընթացակարգերը,
2. ներկայացնել տնտեսագիտական վերլուծություններում ու նախագծերի ավտոմատացման խնդիրներում
տիպային ծրագրավորման փաթեթների կիրառման հնարավորությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. տվյալների մշակման ալգորիթմների օգնությամբ կատարել տվյալների պահպանման կազմակերպում և
վերլուծություն,
2. վերլուծել և մշակել տնտեսական տեղեկատվությունը՝ կիրառելով տվյալների բազաների ղեկավարման
համակարգեր (Access ՏԲՂՀ) և VBA ծրագրավորման լեզուն Ms Excel միջավայրում,
3. ներկայացնել գրասենյակային աշխատանքի ավտոմատացման վերաբերյալ առաջարկություններ,
4. կիրառել ծրագրային փաթեթները ընկերությունների բիզնես նախագծերի ստեղծման գործընթացում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվելով գիտական և տեղեկատվական տարբեր ռեսուրսներից կատարել հետազոտություններ,
2. պատրաստել հաշվետվություններ, ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
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Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ7. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ընդհանուր նկարագրությունը։ Խնդիրների լուծման նախապատրաստման և
իրականացման փուլերը:
Թեմա 2՝ Տնտեսագիտական ինֆորմատիկայի սկզբունքներն ու մեթոդները:
Թեմա 3՝ Ֆինանսա-տնտեսական տվյալների ինֆորմացիոն-տրամաբանական մոդելների նախագծման
փուլերը, ինֆորմացիայի վերլուծություն և տվյալների բազաների կառավարում:
Թեմա 4՝ Տեղեկատվական համակարգերի կառավարումը տնտեսագիտական գործընթացներում:
Թեմա 5՝ Տնտեսագիտական ինֆորմատիկայի թվային մեթոդները և դրանց իրականացման գործիքակազմը:
Թեմա 6՝ Տնտեսագիտական ինֆորմատիկայի գործիքակազմի կիրառությունը ֆինանսա-տնտեսական
տվյալների վերլուծության, և տնտեսական ցիկլերի գնահատման գործընթացներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բունիաթյան Մ.Մ., Ղուկասյան Գ.Մ., VBA ծրագրավորում տնտեսագետների համար: Երևան, Անտարես,
2005թ., 228 էջ:
2. Гарнаев, А. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах / А. Гарнаев. - М.: БХВ-Петербург, 2013. - 816 c.
3. Бекаревич Ю., Пушкина А. Создание реляционной базы данных и запросов. Microsoft Access 2007. Учебное
пособие. Изд-во Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург, 2010. 137с.
4. Дж. Уокенбах. Професциональное программирование на VBA в Excel 2010. Изд-во «Диалектикаե, Москва,
Санкт-Петербург, Киев, 2012. 786 стр.
5. Liew Voon Kiong., Excel VBA Made Easy, 2009., - 121p.
1. 1007/Բ02
2. Տնտեսագիտական տեսություն-2
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ սեմ.
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• լուսաբանել շուկայական տնտեսության՝ որպես ամբողջական համակարգի գործառնության
մակրոտնտեսական օրինաչափությունները,
• տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և օժանդակել բավարար ունակությունների ձևավորմանը
մակրոտնտեսական իրավիճակները վերլուծելու և հետագայում ուսուցանվող տնտեսագիտական մյուս
դասընթացների նյութը առավել հիմնավոր յուրացնելու համար։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,
2. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա5. լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 ու հավասարակշռությունը: 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մենքյու Ն.Գ. Մակրոէկոնոմիկա։ Թարգմ անգլ. «Հայաստան» 1997, 444 էջ
2. К.Р. Макконелл, С.Л. Брю Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. 17-го англ.Изд. – М.:
ИНФРА-М, 2009. – XXVIII, 916 с. [և հետագա հրատարակություններ]
3. Տնտեսագիտության տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Հայկ Սարգսյան, Հասմիկ Մարգարյան. ԵՊՀ
տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ: Գիտ. խմբ.` Հ. Աղաջանյան, Գ. Գալստյան, (երկրորդ
հրատարակություն, լրամշակված և վերախմբագրված): - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, 320 էջ:
4. Курс экономической теории: учеб. пособие для студентов вузов /под ред. А.В. Сидоровича/; МГУ 3-е изд. –
Москва, 2007.-1040 с.
5. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник МГУ. - М.: изд. Дело и сервис. 2009.
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1. 0102/Բ13
2. Մաթեմատիկական անալիզ-2
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներին,
• տալ մասնագիտական դասընթացների յուրացման համար անհրաժեշտ մաթեմատիկական գիտելիքներ և
հմտություններ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. լուսաբանել մաթեմատիկական անալիզի (մասնավորապես՝ դիֆերենցիալ հաշվի, ինտեգրալ հաշվի և
շարքերի տեսության) հիմնական գաղափարները,
2. բացատրել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալի հատկությունները, կիրառությունները,
3. ներկայացնել շարքերի տեսության, մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների անընդհատության,
դիֆերենցելիության մեթոդները, մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների էքստրեմումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.
5.

սահմանների և ածանցյալների միջոցով հետազոտել տարբեր ֆունկցիաներ,
կառուցել ֆունկցիաների գրաֆիկներ,
հաշվելու ֆունկցիաների անորոշ, որոշյալ և անիսկական ինտեգրալներ,
հետազոտել անիսկական ինտեգրալների և թվային շարքերի զուգամիտությունը,
հաշվելու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների սահմանները, մասնակի ածանցյալները, հետազոտել
ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը,
6. գտնել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների լոկալ և պայմանական էքստրեմումները,
7. օգտագործել ստացած մաթեմատիկական գիտելիքներն ու հմտությունները մասնագիտական խնդիրներ
լուծելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ
մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուռուցիկ ֆունկցիաներ։
2. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալի միջոցով:
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արժեքով: Հարցատոմսը
1 միավոր: Միավորների
արժեքով: Հարցատոմսը
1 միավոր: Միավորների
արժեքով: Հարցատոմսը
4 միավոր: Միավորների

3. Անորոշ, որոշյալ, անիսկական ինտեգրալներ, կիրառություններ:
4. Թվային շարքեր։ Աստիճանային շարքեր:
5. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների սահման, անընդհատություն, մասնակի ածանցյալներ,
դիֆերենցելիություն:
6. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, Մաս 1,2, Զանգակ, Երևան, 2009, 2012
2. Գ․Մ․ Ֆիխտենգոլց, Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ, հ․ 1,2, Երևան, 1970
3. Л.Д. Кудрявцев, Краткий курс математического анализа, т. 1,2, М. 2005
4. В.А. Ильин, В.А. Садовничий. Б.Х. Сендов, Математический анализ, ч. 1,2, МГУ, 2007
5. L.D. Hoffmann, G.L. Bradley, Calculus for Business, Economics & the Social & Life Sciences,
10th Edition, N.Y., 2010
6. S. Calaway, D. Hoffman, D. Lippman, Business Calculus, USA, 2013
7. Ս․ Հովհաննիսյան, Ա․ Թասլաքյան, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար,
Մաս 1,2, ԵՊՀ, 2016
1. 1002/Բ12
2. Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ գործն.
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է
• ուսանողների
մոտ
ձևավորել
ընդհանուր
պատկերացում
գործույթների հետազոտման
մաթեմատիկական եղանակների վերաբերյալ,
• հաղորդել
գիտելիքներ
մաթեմատիկական
մոդելավորման
հիմնական
մեթոդների
և
հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ձևավորել կոնկրետ իրավիճակներում օպտիմալ որոշումներ ընդունելու նպատակով կիրառվող
տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելներ կառուցելու հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. լուսաբանել մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացը, սկզբունքները և մեթոդները,
2. ներկայացնել հիմնական տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելները և դրանց լուծման ընթացակարգը,
3. հիմնավորել տարբեր իրավիճակներում որոշումների ընդունման համար որոշակի ընթացակարգի
ընտրությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
2.
3.

կառուցել տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելներ եւ լուծել խնդիրներ՝ օգտվելով գծային, ոչ գծային,
դինամիկ ծրագրման խնդիրներ լուծելու մեթոդներից,
կոնկրետ մաթեմատիկական մեթոդների կիրառությամբ ներկայացնել առաջարկություն որոշումներ
կայացնելու համար,
որոշումների ընդունման նպատակով մշակել տնտեսական գործընթացների զարգացման տարբեր
սցենարներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. գործնական պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Գծային ծրագրում:
Թեմա 2` ԳԾԽ-ի կիրառման օրինակներ. դիետի խնդիր, արտադրության օպտիմալ պլանավորման խնդիր,
տրանսպորտային խնդիր, ուսապարկի խնդիր:
Թեմա 3` Ամբողջաթիվ գծային ծրագրման խնդիր:
Թեմա 4` Մատրիցային խաղեր:
Թեմա 5` Ոչ գծային ծրագրման խնդիր:
Թեմա 6` Դինամիկ ծրագրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ.Պ.Տոնոյան Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ . Գծային ծրագրում, Երևան 2011
2. Ռ. Ա. Ավետիսյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Ս. Հ. Սարգսյան, Ա. Հ. Պետրոսյան, Գործույթների հետազոտման
մաթեմատիկական մեթոդներ, ԵՊՀ հրատ. 2017
3. Ս.Հ.Սարգսյան, Գ.Պ.Տոնոյան Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ Խնդրագիրք,
ԵՊՀ հրատ. 2012
4. Хемди А. Таха, Исследование операций, "Вильямс", 2007
1. 0105/Բ26
2. Հավանականությունների տեսություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել հավանականությունների տեսության և կիրառական վիճակագրության հիմնական
մեթոդների հետ,
• սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել հավանականությունների տեսության և կիրառական
վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
• ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել հավանականային
մոդելներ, որոնք նկարագրում են տվյալ պատահական երևույթը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել հիմնական հավանականային և վիճակագրական մոդելները,
2. լուսաբանել տարբեր տիպի բաշխումների կիրառման հնարավորությունները հավանականային
մոդելների կառուցման ժամանակ,
3. դիտարկել տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,
4. ստուգել պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. առաջարկված խնդիրները լուծելու համար գործնականում կիրառել տարբեր հավանականային և
վիճակագրական մոդելներ,
2. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել վիճակագրական հետևություններ,
3. մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ, կիրառելով մաթեմատիկական վիճակագրության
մեթոդները, ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները,
2. ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ
մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1,1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1,1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցատոմսերով քննություն`10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Թեմա 1`Հավանականությունների տեսության աքսիոմատիկա: Հավանականության հատկությունները:
Թեմա 2` Պատահույթների անկախություն: Անկախ փորձեր: Բեռնուլիի սխեմա:
Թեմա 3` Պատահական մեծություն և բաշխման ֆունկցիա: Բաշխման ֆունկցիայի հատկությունները:
Թվային բնութագրիչները:
Թեմա 4` Չեբիշևի անհավասարություններ; մեծ թվերի օրենքը: Կենտրոնական սահմանային թեորեմ:
Թեմա 5` Նկարագրական վիճակագրություն ` նմուշային բաշխում, բաշխման ֆունկցիա և նմուշային
բնութագրիչները:
Թեմա 6` Կետային գնահատում` գնահատականների հատկություններ, գնահատման մեթոդներ,
էֆեկտիվություն:
Թեմա 7` Միջակայքային գնահատում, գնահատման մեթոդներ:
Թեմա 8` Վարկածների ստուգում` ընդհանուր գաղափարներ, պարզ և բարդ վարկածների ստուգում,
համաձայնության և անկախության հայտանիշներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
5. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, Երևան, 2000.
6. Ահարոնյան Ն. Գ., Իսրայելյան Ե. Ռ., Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, ԵՊՀ-ի հրատ.,
2016.
7. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
8. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, խնդրագիրք, Երևան,
2000.
1. 1007/Բ03
2. Տնտեսական պատմություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8.
Դասընթացի
նպատակն
է
ուսանողներին
ծանոթացնել
պատմական
տարբեր
ժամանակահատվածներում
հասարակության
տնտեսական
զարգացման
գործընթացներին,
մարդկության տնտեսական կյանքին, տարբեր երկրների ու ազգերի տնտեսական աճի
առանձնահատկություններին, տնտեսության կարևորագույն ոլորտների ու կազմակերպման ձևերի աս
տիճանական վերափոխման հիմնահարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. լուսաբանել
մարդկային
քաղաքակրթությունների
տնտեսական
զարգացման
հիմնական
օրինաչափությունները,
2. ներկայացնել պատմական տարբեր ժամանակաշրջաններում և տարբեր տարածաշրջաններում
տնտեսական զարգացման հիմնական գործոնները,
3. բացատրել տնտեսական,
քաղաքական,
իրավական,
սոցիալական,
մշակութային և
տարածաշրջանային այն առանձնահատկություննեը, որոնք բնորոշ են եղել և այսօր էլ բնորոշ են
տարբեր երկրներում տնտեսական բարձր աճի ապահովման համար,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. ճիշտ
և
ընդունելի
մոտեցումներ
կիրառել
տնտեսական
քաղաքականության
առանձնահատկությունների որոշման հարցերում,
2. արդյունավետ որոշումներ կայացնել տնտեսական առաջընթացի ապահովման կարևորագույն
ուղղությունների ընտրության հարցերում,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. իրականացնել մասնագիտական ցանկացած ոլորտում հիմնահարցերի լուծման և որոշումների
ընդունման պատմատնտեսագիտական հիմնավորումը:
10 . Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար
7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տնտեսական պատմության դասընթացի ընդհանուր նկարագիրը:
2. Ստրկատիրություն:
3. Ավատատիրություն (ֆեոդալիզմ)
4. Միջնադարյան տնտեսությունների հիմնական բնութագիրը:
5. Կապիտալիստական տնտեսակարգի ձևավորումը Արևմտյան Եվրոպայում:
6. Հյուսիսամերիկյան գաղութների տնտեսությունը 17-18-րդ դարերում: Անկախության
պատերազմը և Քաղաքացիական պատերազմը ԱՄՆ-ում
7. Ճապոնիայի տնտեսության հիմնախնդիրները 19-րդ դարում
8. Ռուսական կայսրության տնտեսական առանձնահատկությունները 18-րդ դարում և 19-րդ
դարի կեսերին:
9. Արդյունաբերական հեղաշրջումն ու Արևմտյան Եվրոպայի տնտեսական գերիշխանությունը:
Արդյունաբերական հեղաշրջումն ԱՄՆ-ում ու տնտեսական արագ աճի նախադրյալները:
10. «Ինդուստրիալ հասարակության,» ձևավորումը և Արևմտյան Եվրոպայի երկրների տնտեսական
զարգացումները: Ռուսական կայսրության տնտեսության հիմնախնդիրները 19-րդ դարի վերջին և 20րդ դարի սկզբին:
11. Տնտեսության վիճակը աշխարհի առաջատար երկրներում առաջին համաշխարհային պատերազմից
հետո: Մեծ ճգնաժամը ԱՄՆ-ում և Արևմտյան Եվրոպայում:
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12. Տնտեսության վիճակը աշխարհի առաջատար երկրներում երկրորդ
համաշխարհային պատերազմից հետո:
13. Համաշխարհային սոցիալիստական տնտեսական համակարգը, զարգացումը և հակասությունները:
14. Համաշխարհային սոցիալիստական տնտեսական համակարգի փլուզումը և անցումային
տնտեսությունների ձևավորումը:
15. Ժամանակակից աշխարհի տնտեսական նկարագիրը: Գլոբալացման և տնտեսական ինտեգրման
գործընթացները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Անանյան Լ., Պետրոսյան Լ. Տնտեսական պատմություն (Ուսումնական ձեռնարկ), Երևան, 2005
2. Անանյան Լ.Զ. Հայաստանի տնտեսական պատմության ուրվագծեր, Երևան, 2003
3. Տնտեսական պատմություն. Հարցեր և պատասխաններ: Ուսումնական ձեռնարկ / Մ.Ռ. Եղիազարյան,
Լ.Հ. Խաչատրյան, Ա.Ռ. Մարտիրոսյան, Ա.Հ. Հակոբջանյան, Ա.Պ. Խանդամիրյան, Երևան, 2011
4. Գալստյան Գ.Ս. Անցումային տնտեսություններ. տեսության և վերափոխումների հարցերի շուրջ,
Երևան, 2017
5. Экономическая история зарубежных стран. Под общей редакцией В.И. Голубовича, Минск, 1997
6. История мировой экономики. Под ред. М.В. Конотопова, С.И. Сметанина, Москва, 1997
7.
Бродель Ф. Материальная цивилизация, экономика и капитализм. 1-3, Москва, 1986-1992
8.
Кембриджская экономическая история Европы Нового и Новейшего времени. Том 1. 1700-1870. Том 2.
1870-наши дни. Подред. Т. Дробышевской, Москва, 2014
9.
Walt Whitman Rostow, Theorists of Economic Growth from David Hume to the Present, 1990
1. 1007/Բ04
2. Ազգային տնտեսություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական հարաբերություններին անցման ժամանակաշրջանում
իրականացվող տնտեսական և սոցիալական վերափոխումներին, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսության
կառուցվածքին, առանձնահատկություններին և ներկա մարտահրավերներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել ՀՀ տնտեսության ներկային իրավիճակը և զարգացման միտումները,
2. ներկայացնել ՀՀ տնտեսության կառուցվածքը, առանձնահատկությունները և առկա մարտահրավերները,
3. ներկայացնել ազգային տնտեսության վերաբերյալ թերի, անբավարար մշակված և բանավեճային
հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել ՀՀ սոցիալ-տնտեսական երևույթների վերաբերյալ վերլուծություններ,
2. իրականացնել ՀՀ տնտեսության զարգացման կանխատեսումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. Մեկնաբանել ՀՀ տնտեսության առանձնահատկությունները, բանավեճային հիմնախնդիրները և
մարտահրավերները, արդյունքում ձևավորել վերլուծական ապարատ, որի միջոցով կարելի է կատարել
համապատասխան վերլուծություններ և կանխատեսումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա5. լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
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Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ղուշչյան Հ. Բ., Տիգրանյան Հ. Տ., Հարությունյան Ա.Գ., Ազգային էկոնոմիկայի հիմունքներ. Ուս ձեռնարկ,
Եր, 2009г.
2. Տնտեսության պետական կարգավորում, Ուս.ձեռնարկ, Ի.Տ. Տիգրանյանի ընդհանուր խմբագրությամբ, Եր,
2015թ.
3. Վ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան, Ազգային տնտեսություն, Եր, 2014թ.
4. Национальная экономика: учебник, под редакцией доктора экономических наук, профессора П.В. Савченко,
Москва, 2006г.
5. Национальная экономика: Учебник под общей редакцией заслуженного работника Высшей школы РФ д.э.н.,
проф. Р. М. Нуреева, М. 2008г.
6. А.П. Градов, Национальная экономика:Учебник, 2-ое издание, М. 2005г
1․ 1603/Բ03
2. Գործավարություն օտար լեզվով (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն)
3. 4 ECTS կրեդիտ
1608/Բ04
1604/Բ04
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործն.
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել ուսանողների՝ օտար լեզվով հաղորդակցական հմտությունները՝ հիմք ընդունելով գործարար
ոլորտում կիրառվող խոսքային կաղապարները,
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• ձևավորել անհրաժեշտ կարողություններ խոսքի բոլոր դրսևորումներում (ընթերցում, ունկնդրում,
գրավոր և բանավոր խոսք)՝ խորացնելով տնտեսագիտության հիմնարար տերմինապաշարի
իմացությունը,
• ներկայացնել գործարարական գրագրության ռազմավարությունը և սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտության և գործարարության ոլորտում կիրառվող մասնագիտական հենքային
բառապաշարը և քերականական կաղապարները,
2. տիրապետել մասնագիտական բնագիր նյութը ընթերցելով և ունկնդրելով ընկալելու և մեկնաբանելու
սկզբունքներին,
3. պաշտոնական և ոչ պաշտոնական գրագրության համատեքստում տարորոշել ոճային
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերարտադրել և մեկնաբանել օտար լեզվով մատուցվող մասնագիտական նյութը,
2. քննարկել տնտեսագիտության և գործարարության թեմաներով հարցեր՝ հիմնավորելով սեփական
տեսակետը,
3. ձևակերպել գործարար նամակներ՝ կիրառելով համապատասխան բառապաշարը, քերականական
կաղապարները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներից՝ մասնագիտական տպագիր և էլեկտրոնային
նյութեր,
2. կազմել տարատեսակ գործնական փաստաթղթեր՝ ինքնակենսագրություն (Resume/CV), կից նամակ,
գրավոր հաշվետվություն, բանավոր զեկույցներ, առևտրային և բանակցային նամակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
2. Գործարարական անգլերենի/գերմաներենի/ֆրանսերենի լեզվաոճային առանձնահատկությունները։
3. Գործարար բանավոր և գրավոր հաղորդակցության յուրահատկությունները։
4. Գործարար գրագրության հիմնական սկզբունքները և տեսակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Vartapetian Z., Basics of Business Letter Writing in English. Yerevan: Yerevan State University Press, 2012 .
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader, Upper Intermediate Business English Coursebook, 2008.
3. Emmerson P., Business Grammar Builder, Pearson Education Limited, 2010.
4. Chapman R., English for Emails, Oxford University Press, 2012.
5. Ashley A., Commercial Correspondence. Oxford University Press, 2010.
6. Maier-Fairclough J., Butzphal G., Career Express, Business English C1, Garnet Education, 2013.
1. 1002/Բ03
2. Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ գործն.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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• ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մոդելավորման գործընթացի, սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ,
• տալ գիտելիքներ տնտեսության տարբեր ոլորտներում ու մակարդակներում մաթեմատիկական
մոդելավորման հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ուսուցանել կոնկրետ տնտեսական իրավիճակներում օպտիմալ որոշումներ ընդունելու նպատակով
կիրառվող տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելներ կառուցելու արդի մոտեցումները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտներում ծագած խնդիրները լուծելու համար տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման կիրառման հնարավորությունները,
նկարագրել անորոշության և ռիսկային պայմաններում որոշումների ընդունման համար տնտեսագիտամաթեմատիկական ժամանակակից մոտեցումների կիրառման առավել տարածված ուղղությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կոնկրետ տնտեսական իրավիճակներում գործնական որոշումներ կայացնելու համար մշակել և լուծել
տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելներ,

2. որոշումների ընդունման նպատակով մշակել տնտեսական իրավիճակների և գործընթացների
զարգացման տարբեր սցենարներ,

3. Կիրառել տնտեսագիտա-մաթեմատիկական ժամանակակից մոտեցումները անորոշության և ռիսկային
պայմաններում որոշումների ընդունման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. գործնական

որոշումների կայացման համար կիրառել գիտական տարբեր աղբյուրներում
(ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) առկա տեսական և
կիրառական գործիքակազմը,

2. պատրաստել ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա3. ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը երեք
ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
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աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելների դասակարգումը և հիմնական տիպերը, մոդելավորման փուլերը:
Թեմա 2. Տնտեսական աճի մոդելներ. Հարորդ-Դոմարի մոդելը, Ուձավայի մոդելը։
Թեմա 3. Արտադրության գծային մոդելներ. նվազագույն ծախսերով արտադրության գծային մոդելը,
Կանտորովիչի մոդելը։
Թեմա 4. Տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելների օրինակներ. սպառողի վարքի մոդելը, դիսկրետ
օպտիմալացման խնդիրներ:
Թեմա 5. Դինամիկ մոդելներ. կատարյալ մրցակցային շուկայում գնագոյացման սարդոստայնանման մոդելը,
ազգաբնակչության մոդելը, մոբիլիզացման մոդելը, սպառազինությունների մոդելը, «գիշատիչ-զոհ» մոդելը:
Թեմա 6.
Ցանցային մոդելներ, ծրագրերի օրացուցային պլանավորման և կառավարման խնդիրը,
առավելագույն հոսքի խնդիրը:
Թեմա 7. Պաշարների կառավարման
մոդելներ. պաշարների կառավարման հիմնական մոդելը,
արտադրական մատակարարումների մոդելը, զեղչով մատակարարումների մոդելը, պաշարների
կառավարման դինամիկ մոդելը:
Թեմա 8. Օպտիմալ կառավարման խնդիրը. օպտիմալ կառավարման մոդելը, շրջակա միջավայրի
աղտոտումը վերահսկելու խնդիրը:
Թեմա 9. Հաշվեկշռային մոդելներ. Լեոնտևի միջճյուղային հաշվեկշռային մոդելը, փոխանակման գծային
մոդելներ:
Թեմա 10. Խաղային մոդելներ. երկմատրիցային խաղեր, գործարքի մասին խնդիրը, դիրքային խաղեր:
Թեմա 11. Անորոշության և ռիսկային պայմաններում որոշումների կայացման մոդելներ:
Թեմա 12. Էնթրոպիա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սարգսյան Հ. և ուրիշներ, Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում – Ուսումնա-մեթոդական ձեռնարկ:
Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009:
2. Хэмди А. Таха. Введение в исследование операций. Изд-во «Вильямс». 6-ое изд, Москва, Санкт-Петербург,
2001.
3. Е.В.Шикин, А.Г.Чхартишвили , Математиеские методы и модели в управлении, Москва, 2002.
4. О. О. Замков, Ю. А.Черемных, А. В. Толстопятенко Математические методы в экономике, Москва, 1999.
1. 1004/Բ02
2. Վիճակագրություն
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողի մոտ ձևավորել վիճակագրական մտածողության
գիտահետազոտական ունակություններ` տարբեր տեսակի տեղեկատվության քանակական վերլուծության
բազմաթիվ հատուկ մեթոդների և հնարքների կիրառմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել վիճակագրական տվյալների կազմման և գրանցման ձևերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
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3. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ
մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցատոմսերով քննություն`10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 4, 3 և 3 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.Р.Ефимова. Общая теория статистики. Москва 2002
2. И.И.Елисеева Общая теория статистики. Москва 2004
3. Ю.Н.Иванова Экономическая статистика Москва 2003
4. Петер фон дер Липпе Экономическая статистика том-1 Штутгарт, 1995
5. Հ.Կ.Հովհաննիսյան, Մ.Վ.Ֆահրադյան Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն: Ուսումնական ձեռնարկ:
Երևան, 2000թ.
6. Ա.Ա.Կոստանդյան, Մ.Վ.Ֆահրադյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսության խնդիրների ժողովածու:
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1. 1007/Բ06
2. Համաշխարհային տնտեսություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
• տալ
գիտելիքներ
համաշխարհային
տնտեսության,
դրա
կառուցվածքի
և
զարգացման
օրինաչափությունների վերաբերյալ,
• ունակ դարձնել վերլուծելու համաշխարհային տնտեսության մեջ առանձին երկրների տնտեսությունները՝
հիմնվելով մակրոտնտեսական ցուցանիշների, տնտեսության ճյուղային կառուցվածքի, տնտեսական
զարգացման մոդելի և արտաքին տնտեսական հարաբերությունների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել համաշխարհային տնտեսության էությունը և զարգացման հիմնական միտումները
2. թվարկել համաշխարհային տնտեսության սուբյեկտները և պարզաբանել դրանց ազդեցությունը
համաշխարհային տնտեսության վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել և գնահատել համաշխարհային տնտեսության մեջ երկրների դասակարգման չափանիշները,
2. վերհանել երկրների տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները և գնահատել դրանց
ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել մասնագիտական գրականությունից և վիճակագրական տվյալների բազաներից
2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար պարապմունքներ
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն.
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին (որոնցից
երկուսը՝ 7-ական, իսկ մեկը՝ 6 միավոր արժեքով) ուսանողի տված բանավոր պատասխանի վրա։
Չափանիշները՝
- սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի վերաբերյալ
հանձնարարված աղբյուրների (մոտեցումներ, հայեցակարգեր և այլն) հիմնադրույթները,
- ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել (հիմնավորելով կամ քննադատելով) այդ թեմատիկ նյութը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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. Վերազգային կորպորացիաների և միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների
ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա:
Թեմա 5. ԱՄՆ-ի տնտեսությունը:
Թեմա 6. Կանադայի տնտեսությունը:
Թեմա 7. Ճապոնիայի տնտեսությունը:
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Թեմա 8. Գերմանիայի տնտեսությունը:
Թեմա 9. Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունը:
Թեմա 10. Ֆրանսիայի տնտեսությունը:
Թեմա 11. Իտալիայի տնտեսությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2006.
2. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран / Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005
3. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007
4. Horst Siabert, The World Economy: A Global Analysis, Routledge, 2007
1. 1007/Բ07
2. Տնտեսագիտական սոցիոլոգիա
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսագիտության և սոցիոլոգիայի սինթեզի
հարաբերականորեն
նոր
ուղղությանը,
որի
միջոցով
հատկապես`
սոցիումի
զարգացման
վերլուծություններին և տնտեսագիտական համակարգի վրա դրանց ազդեցությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պարզաբանել տնտեսության զարգացման սոցիալական ասպեկտները և
սոցիալական գործոնի ադեցությունը տնտեսական գործընթացների վրա,
2. նկարագրել տնտեսությունում սոցիոլոգիական հետազոտությունների
անցկացման հիմնական ձևերը,
3. ներկայացնել այս ուղղությամբ առկա ժամանակակից փորձը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել տնտեսական երևույթների վերաբերյալ սոցիոլոգիական հետազոտություններ
2. կատարել սոցիալ-տնտեսական զարգացման կանխատեսումներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ընկալել հասարակությունում տնտեսական և սոցիալական վերափոխումների տրամաբանությունը,
հասարակական նորմերը և արժեքները,
2. զարգացնել համապատասխան հետազոտություններ և վերլուծություններ կատարելու համար
անհրաժեշտ վերլուծական ապարատը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ
մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. հարցաթերթիկների կազմում և սոցիոլոգիական հետազոտությունների իրականացում,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7,
7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տնտեսագիտական սոցիոլոգիայի առարկան և մեթոդը:
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2. Սոցիոլոգիական հետազոտություններ:
3. Սոցիալական անհավասարությունը և հասարակական դասերի ստրատիֆիկացիոն հիմնական
տեսությունները:
4. Սոցիալական շերտավորման հիմնախնդիրները տնտեսությունում:
5. Տնտեսական գործունեության նորմերը, արժեքները, սոցիալական դրվածքները և տնտեսական
վարքագիծը:
6. Մարդը որպես տնտեսագիտության օբյեկտ և սուբյեկտ:
7. Աշխատանքի և աշխատանքային սոցիոլոգիա:
8. Գործազրկության և զբաղվածության սոցիոլոգիական ասպեկտները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Սահակյան, Ա. Բախշյան, Տնտեսական սոցիոլոգիա, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2014թ
2 В.В. Радаев, Экономическая социология. Курс лекций: Учеб. пособие. — Москва 2015.
3 Т.И. Заславская, Экономическая социология: Учебное пособие для вузов, М.2006.
4 А. И. Кравченко, Социология для экономистов, Москва 2000
5 Крюков Р. В., Экономическая социология: пособие для подготовки к экзаменам. Учебное пособие, Москва
2006.
1. 1002/Բ14
2. Համակարգչային պրակտիկում
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործն.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական գործընթացների և մենեջմենթի խնդիրների համակարգչային
մոդելավորման մոտեցումներին,
• զարգացնել ուսանողների՝ MS Excel միջավայրում մասնագիտական վերլուծություններ կատարելու
կարողությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել MS Excel միջավայրում տնտեսագիտական խնդիրների ներկայացման հիմնական
սկզբունքները և գաղափարները,
2. ներկայացնել գծային և ոչ գծային, դինամիկ մոդելների վերլուծության ժամանակ համակարգչային
ուսուցման լավագույն փորձը,
3. լուսաբանել ծրագրային փաթեթների միջոցով տնտեսական գործընթացների մոդելավորման համար
մաթեմատիկական մոդելների կիրառման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ձևակերպել որոշումների կայացման խնդիրները MS Excel միջավայրում,
2. տիրապետել գծային և ոչ գծային ծրագրման խնդիրների համակարգչային մոդելավորմանը
3. մոդելավորել, վերլուծել և օպտիմիզացնել մասնագիտական տարբեր խնդիրները MS Excel-ի միջոցով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
2. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Բ7. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. գործնական պարապմունքներ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Օպտիմիզացման մոդելների լուծումը MS Excel միջավայրում:
Թեմա 2. Գծային և ոչ գծային ծրագրման խնդիրները MS Excel միջավայրում:
Թեմա 3. MS Excel հնարավորությունները դինամիկ մոդելների վերլուծության համար: Զգայունության
վերլուծություն։
Թեմա 4. Ռազմավարական կառավարման ցանցային մոդելների վերլուծությունը MS Excel միջավայրում:
Թեմա 5. Ֆինանսատնտեսական շարքերի վերլուծությունները MS Excel միջավայրում:
Թեմա 6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների վիճակագրական վերլուծությունները MS Excel միջավայրում:
Թեմա 7. Պաշարների կառավարման մոդելների լուծումը MS Excel փաթեթի օգտագործմամբ:
Թեմա 8. Տվյալների բազաների նախագծում և մշակում MS Access ծրագրով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բունիաթյան Մ., Ղուկասյան Գ., Համակարգչային պրակտիկում, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,
Երևան, 2016, հեղ. հր., 120 էջ
2. Леоненков А. Решение задач оптимизации в среде MS Excel. «БХВ-Петербург», Санкт-Петербург, 2005. 704
стр.
3. А.Ф. Горшков и др. Компьютерное моделирование менеджмента, Москва, 2004, 525 стр.
4. Бекаревич Ю., Пушкина А. Создание реляционной базы данных и запросов. Microsoft Access 2007. Учебное
пособие. Изд-во Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург, 2010. 137с.
5. Ragsdale C. Spreadsheet Modeling & Decision Analysis, Sixth Edition, South-Western, Cengage Learning, 2011,
794p.
1. 1002/Բ05
2. Էկոնոմետրիկա 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման,
սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ,
• տալ գիտելիքներ իրական լայնակի տվյալների միջոցով տարբեր ոլորտներում մոդելավորման
հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ձևավորել էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման և դրանց միջոցով տնտեսական երևույթների
փոխկապակցվածության և օրինաչափությունների ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել մասնագիտական խնդիրներում էկոնոմետրիկ մոդելավորման կիրառման
հնարավորությունները,
2. նկարագրել պարամետրական մոդելների կառուցման գործընթացը,
3. ներկայացնել էկոնոմետրիկ տարբեր համակարգչային փաթեթների հնարավորություններն ու
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. համակարգչային ծրագրային փաթեթների կիրառման միջոցով գնահատել անհայտ պարամետրերի
արժեքները,
2. մեկնաբանել էկոնոմետրիկ վերլուծությամբ ստացված արդյունքները,
3. ստացված արդյունքները կիրառել կանխատեսման խնդիրներում,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Բ7. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ՝ համակարգիչներով,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Ռեգրեսիոն մոդելներ: Տվյալների հավաքման և դասակարգման հիմնահարցերը (cross-section data,
time-series data, panel data): Մոդելների ընտրության խնդիրը: Գծային ռեգրեսիա: Պարամետրերի
գնահատման փոքրագույն քառակուսիների եղանակը (Least Squares ): Գծայնացվող մոդելներ: Ոչ գծային
ռեգրեսիոն մոդելներ:
Թեմա 2 Բազմակի գծային ռեգրեսիա, դետերմինացիայի գործակիցը, մոդելի թույլատրելիության պարզումը
վիճակագրական թեստերի կիրառությամբ: Գաուս-Մարկովի մոդելը:
Թեմա 3 Բազմակոլինեարություն: Կեղծ (Dummy) փոփոխականների ընտրության հարցը:
Բազմադիսպերսիայնություն (հետերոսկեդաստիկություն): Գոլդֆիլդ-Քվանդտի թեստը: Ուայթի թեստը:
Սխալների կոռելյացվածության դեպքը: Գաղափար ավտոկոռելյացիայի մասին:
Թեմա 4 Ոչ գծային ռեգրեսիոն մոդելներ: Պարամետրերի գնահատման թվային եղանակները: Օրինակներ:
Թեմա 5 Միաժամանակյա հավասարումների համակարգեր: Նույնականացման (identification) խնդիրը:
Հաուսմանի հատկորոշման (Specification) թեստը: Միաժամանակյա հավասարումերի անհայտ
պարամետրերի գնահատման եղանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jeffrey M. Wooldridge, Introduction to Econometrics. A Modern Approach, 2013.
2. К. Доугерти Эконометрика, 2009.
3. Gujarati D. Basic Econometrics., 2003.
4. В.П. Носко Эконометрика. Кн.1, ч.1,2: 2011.
5. R.Carter Hil, William E. Grifﬁths , Guay C. Lim Principles of Econometrics 2011.
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1. 1007/Բ08
2. Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• օժանդակել ժամանակակից տնտեսագիտական սկզբունքների և հայեցակարգերի առավել համակողմանի
ըմբռնմանը՝ դրանց ձևավորումը, զարգացումը և փոխներգործությունները ներկայացնելու ու վերլուծելու
միջոցով,
• նպաստել անհրաժեշտ տեսական հենքի ձևավորմանը, ժամանակակից տնտեսական հիմնահարցերին
արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել մարդկության կողմից մինչ այժմ ձևակերպված և ներկայումս գոյություն ունեցող
տնտեսագիտական մեկնաբանությունները և տեսությունները,
2. հիմնավորել տնտեսվարման խնդիրների լուծման և ճանաչողության խորացման ու ընդլայնման
գոյություն ունեցող կապը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել զանազան տնտեսական իրավիճակներում արդյունավետ լուծումների ընտրության վերաբերյալ
ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները,
2. արդյունավետ ընտրություն կատարել տնտեսական կացությունը և վարվող տնտեսական
քաղաքականությունը գնահատելու գործիքակազմում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. ձեռքբերված գիտելիքներն ու հմտությունները օգտագործել միկրոտնտեսագիտական և
մակրոտնտեսագիտական այլ դասընթացների, ինչպես նաև ճյուղային ու գործառնական բնույթի
տեսական, գործնական և հատուկ դասընթացների նյութը յուրացնելու ու վերիմաստավորելու համար,
3. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ հարցատոմսերով՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ հարցատոմսերով՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տնտեսագիտական մտքի պատմության ներածություն:

83

Թեմա 2՝ Տնտեսագիտական միտքը Հին Աշխարհում:
Թեմա 3՝ Տնտեսագիտական պատկերացումները Միջին Դարերում:
Թեմա4՝ 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 վարկածը, Ժ. Բ. Սեյ, Թ. Ռ. Մալթուս:
Թեմա 8՝ Դավիթ Ռիկարդոյի քաղաքատնտեսական համակարգը:
Թեմա 9՝ Ջոն Ստյուարտ Միլը և նրա «Քաղաքատնտեսության սկզբունքները»:
Թեմա 10՝ Կարլ Մարքսի տնտեսագիտական տեսությունը:
Թեմա 11՝ Պատմական ուղղությունը տնտեսագիտության մեջ:
Թեմա12՝ Մարժինալիզմ: Սահմանային օգտակարության տեսությունը:
Թեմա 13՝ Ալֆրեդ Մարշալի տնտեսագիտական տեսությունը:
Թեմա 14՝ Ինստիտուցիոնալիզմ:
Թեմա 15՝ Քեյնսյան տեսություն:
Թեմա 16՝ Նոր պահպանողական տեսությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Ուսումնական ձեռնարկ /ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակ./.:
«Ասողիկ» հրտարակչություն, 2009 թ.:
2. БлаугМ. Экономическая мысльвретроспективе, Пер. сангл., 4 – еиздание – Москва, “Дело Лтд” 1994.
3. Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները: Ուսումնական ձեռնարկ. / Գ.Ս. Գալստյան, Հ.Գ.
Մարգարյան: - Եր.: ԵՊՀհրատ., 2016.-136 էջ:
4. Жамс Э. История экономической мысли ХХ века, Москва, «ИЛ» 1959г.
5. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли, Пер.сангл., Москва, «Прогресс» 1968г.
1. 1007/Բ10
2. Միջազգային տնտեսագիտություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• նպաստել անհրաժեշտ տեսական հիմքի ձևավորմանը՝ ժամանակակից արտաքին տնտեսական
հիմնահարցերին արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար,
• օժանդակել միջազգային տնտեսագիտության ժամանակակից սկզբունքների և հայեցակարգերի
համակողմանի ըմբռնմանը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել արտաքին առևտրի տեսությունների ժամանակակից մեկնաբանությունները և
առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել վճարային հաշվեկշռի և փոխարժեքի կարգավորման ուղիներն ու դերը տնտեսության
կայունության խնդրում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել համաշխարհային տնտեսական
զարգացումների հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ
տնտեսության վրա,
2. վերլուծել առևտրային քաղաքականության հնարավոր ազդեցությունը տնտեսության վրա,
3. կանխատեսել ՀՀ արտաքին տնտեսական և արժութային քաղաքականության ներտնտեսական
հետևանքները,
4. հաշվարկել տնտեսական խմբավորումներում ՀՀ մասնակցության հավանական հետևանքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել ժամանակակից արտաքին տնտեսական հիմնախնդիրները, քննարկել դրանց լուծման
այլընտրանքները,
2. կատարել հետազոտական աշխատանք,
3. մասնակցել գիտական բանավեճի։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
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Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7,
7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Արտաքին առևտրի տեսությունները։
Թեմա 2. Արտաքին առևտրի ազդեցությունը երկրի բարեկեցության վրա։
Թեմա 3. Արտաքին առևտրի և տնտեսական աճի առնչությունը։
Թեմա 4. Ռեսուրսների միջազգային շարժը։
Թեմա 5. Առևտրային քաղաքականության գործիքները և ազդեցությունը տնտեսության վրա։
Թեմա 6. Վճարային հաշվեկշիռը։
Թեմա 7. Արժույթի գլոբալ շուկան։
Թեմա 8. Առևտրային հաշվեկշռի կարգավորումը։
Թեմա 9. Փոխարժեքի որոշումը։
Թեմա 10. Բաց տնտեսության մակրոտնտեսագիտություն։
Թեմա 11. Միջազգային արժութային համակարգը։
Թեմա 12. Գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի պատճառները և հետևանքները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թորոսյան Թ., «Միջազգային տնտեսագիտություն», Երևան, 2009թ.:
2. Հաստեդ Ս., Մ. Մելվին, «Միջազգային տնտեսագիտություն», Երևան, 1999թ.։
3. YarbroughB., R. Yarbrough, «The World Economy: Trade and Finance», Harcourt College Publishers, 2000:
4. Krugman P., M. Obstfeld, M. Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Pearson, 2014:
5. Salvatore D., «International Economics», John Wiley & Sons, 2016:
6. Киреев А., Международная экономика. М.: Международные отношения, 2006:
1. 1005/Բ03
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա
5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ.

3. 2 ECTS կրեդիտ

6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ խորացված և համակարգված գիտելիքներ ծառայությունների
ոլորտի էության, կառուցվածքի և գործառման օրինաչափությունների մասին: Առանձին ուշադրություն է
հատկացվում ծառայությունների ոլորտի՝ որպես ժամանակակից տնտեսության առաջատար ոլորտի արդի
հիմնախնդիրներին և զարգացման միտումներին: Դասընթացը ներառում է նաև ծառայությունների ոլորտի
առանձին ճյուղերում կառավարման, կազմակերպման և ֆինանսավորման հետ կապված տեսական և
գործնական հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ3. հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել դրանց
մշակմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. ինքնուրույն աշխատանքի կատարում և ներկայացում,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7,
7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն:
Թեմա 2. Ծառայությունների ոլորտը սոցիալ-տնտեսական համակարգում: Ծառայությունների սեկտորը ՀՀում:
Թեմա 3. Ծառայության հասկացությունը: Ծառայության մատուցման տարրեը:
Թեմա 4. Ծառայությունների դասակարգումը:
Թեմա 5. Ծառայության որակ:
Թեմա 6. Ծառայությունների շուկա:
Թեմա 7. Ծառայությունների գլոբալացումը: Ծառայությունների միջազգային առևտրի ձևերը և արգելքները:
Թեմա 8. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարումը ծառայությունների ոլորտում:
Թեմա 9. Պաշարների կառավարումը ծառայությունների ոլորտում:
Թեմա 10. Կրթությունը որպես սոցիալական ոլորտի ենթահամակարգ:
Թեմա 11. Առողջապահությունը որպես սոցիալական ոլորտի ենթահամակարգ:
Թեմա 12. Մշակույթի ոլորտը ազգային տնտեսության համակարգում:
Թեմա 13. Առևտուրը որպես ազգային տնտեսության ճյուղ:
Թեմա 14. Սպորտը և ֆիզիկական կուլտուրան որպես ազգային տնտեսության ճյուղ:
Թեմա 15. Զբոսաշրջություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խաչատրյան Ն., Գասպարյան Կ., Ծառայությունների էկոնոմիկա, Երևան, 2013:
2. Сфера услуг. Менеджмент. Под ред. T. Бурменко. Москва, 2017.
3. Бурменко Т.Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг. Экономика. Москва, 2008.
4. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг. Санкт- Петербург, 2003.
5. Шишкин С. Экономика социальной сферы. Москва, 2003.
6. Дюмулен И. Международная торговля услугами. Москва, 2003.
1. 1002/Բ04
4. 5 ժամ/շաբ.

2. Միկրոտնտեսագիտություն
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
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3. 6 ECTS կրեդիտ

6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրոտնտեսագիտության ոլորտում,
• ուսանողներին սովորեցնել մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել
տնտեսական սուբյեկտների վարքը, միկրոտնտեսական օրինաչափությունները, միկրոտնտեսական
ցուցանիշների կապերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա3. ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը երեք
ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.
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Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սպառման տեսության տարրերը
Թեմա 2. Սպառողական պահանջարկ
Թեմա 3. Առևտուր սպառողների միջև
Թեմա 4. Փոխհատուցված պահանջարկի ֆունկցիա: Սպառողական ավելցուկ
Թեմա 5. Շուկայական պահանջարկի ֆունկցիան և պահանջարկի առաձգականությունը
Թեմա 6. Արտադրության տեսության տարրերը
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Walter Nicholson, Christopher Snyder Microeconomic theory basic principles and extensions. Tenth edition. 2008.
2. Hal R. Varian - Intermediate Microeconomics, University of California at Berkeley, 2010.
3. Хэл Р. Вэриан. Микроэкономика. Промежуточный уровень, Москва,1997.
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва,”Финансы и статистика”, 1992
1. 1002/Բ17
2. Էկոնոմետրիկա 2
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման,
սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ,
• տալ գիտելիքներ իրական լայնակի տվյալների միջոցով տարբեր ոլորտներում մոդելավորման
հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ձևավորել էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման և դրանց միջոցով տնտեսական երևույթների
փոխկապակցվածության և օրինաչափությունների ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել մասնագիտական խնդիրներում էկոնոմետրիկ մոդելավորման կիրառման
հնարավորությունները,
2. մեկնաբանել ժամանակային շարքերի մոդելների կառուցման և դրանց միջոցով տնտեսական մոդելների
ուսումնասիրման գործընթացը,
3. ներկայացնել էկոնոմետրիկ տարբեր համակարգչային փաթեթների հնարավորություններն ու
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. համակարգչային ծրագրային փաթեթների կիրառման միջոցով գնահատել անհայտ պարամետրերի
արժեքները,
2. մեկնաբանել էկոնոմետրիկ վերլուծությամբ ստացված արդյունքները,
3. ստացված արդյունքները կիրառել կանխատեսման խնդիրներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Բ7. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունքներ՝ համակարգիչներով,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը երեք
ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ժամանակային շարքեր (պրոցեսներ): Պատահական պրոցեսներ: Թույլ իմաստով ստացիոնար
պրոցեսներ: Ավտոկոռելյացիոն և մասնակի ավտոկոռելյացիոն ֆունկցիաներ: Ավտոռեգրեսիոն մոդելներ,
Մարկովի մոդելը: Յուլի մոդելը: Սահող միջիններով մոդել MA (q):
Թեմա 2. Ավտոռեգրեսիոն սահող միջիններով մոդելներ ARMA(p,q): Ոչ ստացիոնար պրոցեսներ,
պատահական դեգերումների պրոցես (Random Walk): Ավտոռեգրեսիոն ինտեգրված սահող միջիններով
մոդել ARIMA(p,d,q): Ստացիոնարության ստուգման թեստերը: Միավոր արմատ թեստը, Դիկի-Ֆուլերի
թեստը: Տրենդ ստացիոնար և տարբերական ստացիոնար պրոցեսներ:
Թեմա 3. Լագային բաշխումով մոդելներ: Երկրաչափական լագեր, Կոյկի եղանակը: Բազմանդամային
լագերով մոդել, Ալմոնի եղանակը: Պատճառա-հետևանքային կախվածության Գրենջերի թեստը (Grenger
Causality Test): Գաղափար կոինտեգրացիայի մասին:
Թեմա 4 Պանելային տվյալներով մոդելներ: Ֆիքսված էֆեկտով մոդել: Պատահական էֆեկտով մոդել:
Գնահատման որակի խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jeffrey M. Wooldridge, Introduction to Econometrics. A Modern Approach, 2013
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2.
3.
4.
5.
6.

К. Доугерти Эконометрика, 2009
Gujarati D. Basic Econometrics., 2003
В. П. Носко Эконометрика. Кн.1, ч.1,2: 2011
Green, William H. Econometric Analysis 7.ed
С. А. Айвазян Основы эконометрики Т.2. 2001

1. 1005/Բ05
2. Ագրարային ոլորտի էկոնոմիկա
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուսանողների մոտ
ձևավորել համակարգված մասնագիտական գիտելիքներ և տնտեսագիտական մտածելակերպ,
կարողություն և հմտություն՝ կապված ագրարային ոլորտի առանձին տնտեսվարողների և ռեսուրսային
ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հարցերի և արտադրական խնդիրների լուծման
հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տարբերակել արտադրական ռեսուրսային ներուժի վիճակի գնահատման և արդյունավետ օգտագործման
մեթոդները,
2. հիմնավորել ագրարային արտադրության արդյունավետ մասնագիտացման, կենտրոնացման,
կոոպերացման և ինտեգրման գործընթացների տնտեսական նշանակությունը,
3. ներկայացնել ագրարային ոլորտի աշխատանքային ռեսուրսների առանձնահատկություններն ու դրանց
արդյունավետ օգտագործման ցուցանիշների համակարգը,
4. մեկնաբանել գյուղատնտեսական արտադրանքների գնագոյացման կառուցակարգը, արտադրության
շահութաբերության գնահատման եղանակները,
5. ներկայացնել երկրի պարենային անվտանգության մակարդակը բնութագրող ցուցանիշների հաշվարկման
կարգը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ագրարային ոլորտի տնտեսվարողների ռեսուրսաօգտագործման արդյունավետությունը,
2. կատարել ագրարային ոլորտում երկարաժամկետ ներդրումային ծրագրերի համեմատական վերլուծություն` մատնանշելով դրանցից յուրաքանչյուրի առավելություններնն ու թերությունները,
3. հաշվարկել առանձին մթերքների նկատմամբ ինքնաբավության, սննդամթերքների ֆիզիկական և
տնտեսական մատչելիության, պարենային անկախության մակարդակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1 նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա8 մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ3 հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել դրանց
մշակմանը
Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3 հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տեսական նյութի վերլուծում քննարկումների տեսքով,
3. սեմինար պարապունքներ,
4. ինտերակտիվ քննարկումներ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով: Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.
Թեմա 1. Ագրոարդյունաբերական համալիրը (ԱԱՀ) և ագրոպարենային համակարգը (ԱՊՀ):
Թեմա 2. ՀՀ պարենային անվտանգությունը և դրա գնահատման հիմնական ցուցանիշները: Արտադրության
ենթակառուցվածքները ագրարային ոլորտում:
Թեմա 3. Գյուղատնտեսական արտադրության տեղաբաշխումը և մասնագիտացումը: Ինտեգրացիան և
կոոպերացիան գյուղատնտեսական արտադրությունում:
Թեմա 4. Գյուղատնտեսական արտադրության նյութատեխնիկական ռեսուրսները:
Թեմա 5. Հողային ռեսուրսները և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը:
Թեմա 6. Ջրային ռեսուրսները և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը գյուղատնտեսության մեջ: ՀՀ
ոռոգման համակարգը և խնդիրները:
Թեմա 7. Շրջանառու միջոցները և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը գյուղատնտեսությունում:
Թեմա 8. Արտադրության հիմնական միջոցները և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը
գյուղատնտեսությունում:
Թեմա 9. Ներդրումները և ներդրումային գործունեությունը ՀՀ ագրարային ոլորտում:
Թեմա 10. Աշխատանքային ռեսուրսները և աշխատանքի արտադրողականությունը գյուղատնտեսությունում:
Թեմա 11. Գյուղատնտեսական արտադրության ինտենսիվացման տնտեսական հիմունքները:
Թեմա 12. Նորարարությունը և գիտատեխնիկական առաջընթացը ագրարային ոլորտում:
Թեմա 13. Արտադրության ծախսերը, արտադրանքի ինքնարժեքը և գների համակարգը գյուղատնտեսությունում:
Թեմա 14. Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությունը և իրացման ուղիները:
Թեմա 15. Գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետությունը և դրա բարձրացման ուղիները:
Թեմա 16. ՀՀ ագրարային ոլորտի հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբյան Լ. Լ., Ճեպեճյան Շ. Ա. «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա», Երևան 2012թ.
2. Экономика сельского хозяйства, Петранёва Г.А., Коваленко Н.Я., Романов А.Н., М.: Альфа-М: ИНФРА-М,
2012. – 288 с.
3. Кундиус В.А. Экономика агропромышленного комплекса: Уч. пособие.- М.: КНОРУС, 2016.- 544 с.
4. Под общ. ред. М.Н. Малыша.-Аграрная экономика: Учебник.-СПб.-2002г.
5. Под.ред. Н.Я. Коваленко.- Экономика сельского хозяйства. с основамы аграрных рынков / Курс лекций.Юркнига, Москва-2004. – 384 с.
6. Третьяк Л.А., Белкина Н.С., Лиховцова Е.А..-Экономика сельскохозяйственной организации: Уч. Пособие.М.-2012. - 400 с.
7. Цеддиес Ю., Э. Райш, А.А. Угаров.-Экономика сельскохозяйственной предприятий: Уч. Пособие.-М.-1999г.
1. 1004/Բ03
2. Ֆինանսներ 1
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսումնասիրել ժամանակակից ֆինանսական շուկաների էությունը,
տեսակները, գործառույթները և կառուցվածքը, ինչպես նաև ֆինանսական ինստիտուտների`
դեպոզիտարիաների, ինվեստիցիոն ընկերությունների և հաշվարկային կազմակերպությունների
գործառույթները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել կապիտալի, փողի, արժութային և արժեթղթերի շուկաների տեղն ու դերը տնտեսական
համակարգում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել ֆինանսական շուկայում տարբեր իրավիճակները և օրինաչափությունները,
3. որպես մասնակից հանդես գալ արժեթղթերի շուկայում, իրականացնել գործարքներ,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում,
ձևակերպել և լուծել խնդիրներ,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա3. ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Բ3. հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել դրանց
մշակմանը
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. William R Lasher, Practical Financial Management, South Western, 2011
2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов, M.2011
3. Шарп У. “Инвестиции» Инра М, 2001
4. Боди Э, Мертон Р. “Финансы”, М, 2007
1. 1005/Բ13
2. Ձեռնարկության էկոնոմիկա
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ խորացված և համակարգված գիտելիքներ ձեռնարկության
էկոնոմիկայի հիմնական հասկացությունների, ժամանակակից պայմաններում ձեռնարկության գործառման
տեսական և գործնական հիմնախնդիրների և ձեռնարկության գործունեության արդյունավետ կառավարման
մեթոդների մասին: Առանձին ուշադրություն է դարձվում ձեռնարկության գործունեությունը արտացոլող
տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկմանն ու վերլուծությանը: Դասընթացը ներառում է նաև ֆինանսական
մենեջմենթի և ռիսկերի կառավարման որոշ հարցեր, ինչպես նաև դրանց հետ կապված տեսական և
գործնական հիմնախնդիրները:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների կատարման
գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները և հիմնական ընթացակարգերը
Ա3. ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Բ3. հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել դրանց
մշակմանը
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը երեք
ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն:
Թեմա 2. Ձեռնարկությունը որպես շուկայական տնտեսության տնտեսվարող սուբյեկտ:
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Թեմա 3. Ձեռնարկության հիմնական միջոցները:
Թեմա 4. Ձեռնարկության շրջանառու միջոցները:
Թեմա 5. Ձեռնարկության աշխատանքային ռեսուրսները:
Թեմա 6. Ձեռնարկության ֆինանսները:
Թեմա 7. Գործառնական վերլուծություն:
Թեմա 8. Նորարարությունների կառավարումը ձեռնարկությունում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք:
2. Экономика фирмы: Учебник/ Под ред. Проф В.Я.Горфинкеля - 2-е изд., переаб. и доп.-М.:ИНФРА-М, 2012
3. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Стояновой Е.С. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 2010.
4. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под ред. А. Е. Карлика, М. Л. Шухгальтер . 2-е изд.,
переработанное и дополненное. — СПб.: Питер, 2009.
5. Экономика фирмы: Учебник / Под общ.ред. Н.П.Иващенко. Москва, 2007.
1. 1002/Բ06
2. Մակրոտնտեսագիտություն
3. 7 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• խորացնել ուսանողների գիտելիքները մակրոտնտեսագիտության ոլորտում,
• ուսանողներին սովորեցնել կիրառել մաթեմատիկական մոդելներ և մեթոդներ մակրոտնտեսական
գործընթացների հետազոտություններում,
• ուսանողներին
ծանոթացնել
մակրոտնտեսագիտության
զարգացման
ժամանակակից
փուլի
առանձնահատկություններին և հիմնախնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա3. ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
Ա5. լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. սեմինար պարապմունքներ,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը երեք
ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մակրոտնտեսագիտական հիմնական ցուցանիշները
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика, Санкт-Петербург, 2003:
4. Barro R., Macroeconomics: A Modern Approach, South Western College Pub., 2007.
5. J. Garin, R. Lester, E. Sims, Intermediate Macroeconomics, University of Notre Dame. 2017.
1. 1004/Բ46
2. Հաշվապահական հաշվառում
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման հիմունքները, հիմնական
սկզբունքները, հաշվապահական տարրերը և ֆինանսական հաշվետվությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման էությունը և հաշվետվությունների պատրաստման և ստուգման
ձևերը,
2. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
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2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ իրականացնել տեղեկատվական և
ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
3. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների կատարման
գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները և հիմնական ընթացակարգերը
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հաշվապահական հաշվառման ներածություն:
Թեմա 2. Հաշվապահական հաշվառման տարրերը: Հաշվետվություններ:
Թեմա 3. 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. «Հաշվապահական հաշվառում» Ա.Զ. Սարգսյան, Ա.Մ.Մարջանյան, Ն.Ս.Օգանեզովա, ուս. ձեռնարկ
տնտեսագիտական մասնագիտությունների համար, Երևան, 2014:
2. «Հաշվապահական հաշվառում» Կ.Զուրաբյան, Ք.Միրզախանյան, ուս. ձեռնարկ ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ,
Երևան, 2012:
3. Թաթուլ Մովսիսյան «Հաշվապահական հաշվառում», «ԹՄ Աուդիտ» Երևան, 2015
4. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը:
5. Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտներ:
6. Ա. Մարջանյան «Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների ժողովածու» Երևան, 2003:
7. Թաթուլ Մովսիսյան «Հաշվապահական հաշվառման հիմունքները փոքր և միջին
կազմակերպություններում» Գիրք 1 ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ների հաշվային պլանի ուղեցույց, Երևան, 2013:
8. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման
հաշվային պլան, Երևան, 2012:
1. 1004/Բ05
2. Ֆինանսներ 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ֆինանսների տնօրինման հիմնարար տեսական մոտեցումները,
ինչպես նաև գործնականում ցույց տալ տարբեր իրավիճակներում ֆինանսական որոշումների կայացման և
կիրառման ձևերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները ,
2. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա3. ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Բ3. հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել դրանց
մշակմանը
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. William R Lasher, Practical Financial Management, South Western, 2011
2. Колб Р., Родригес Р. Финансовый менеджмент, П, 2001
3. Stephen A. Ross, Rndolpn W. Westerfield and Jaffrey F. Jaffe, Corporate Finance, 5 Edition, Irwin McGrawHill, 2012
4. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент, П, 2009
5. Шарп У. “Инвестиции» Инра М, 2001
6. Боди Э, Мертон Р. “Финансы”, М, 2007
7. Стоянова Е Финансовый менеджмент, П, 2010
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2. Բանկային գործ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել բանկային համակարգը, դրա տեղն ու դերը ազատական
տնտեսական համակարգերում, Կենտրոնական բանկի գործառույթները և խնդիրները, առևտրային բանկերի
կողմից իրականացվող գործառնությունները, մատուցվող ծառայությունների տեսակները, դրանց ձևերը և
եղանակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,
2. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,
2. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների կատարման
գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները և հիմնական ընթացակարգերը
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Բ3. հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել դրանց
մշակմանը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
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Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Բանկերի ծագումը և բանկային համակարգի ձևավորումը:
Թեմա 2. Բանկերը անցումային տնտեսության պայմաններում:
Թեմա 3. Ժամանակակից բանկային համակարգի ձևավորումը ՀՀ-ում:
Թեմա 4. Կենտրոնական բանկի գործառույթները, դրամավարկային քաղաքականություն:
Թեմա 5. Առևտրային բանկեր և ոչ բանկ ֆինանսական հաստատություններ:
Թեմա 6. Առևտրային բանկերի գործառնությունները և մատուցվող ծառայությունները:
Թեմա 7. Ժամանակակից վճարահաշվարկային համակարգ:
Թեմա 8. Պարտավորությունների և կապիտալի կառավարումը:
Թեմա 9. Առևտրային բանկերի վարկային գործառնությունները:
Թեմա 10. Բանկերի գործառնությունները ֆինանսական շուկայում:
Թեմա 11. Ռիսկերի կառավարումը և գնահատումը:
Թեմա 12. Բանկային գործունեության պետական կարգավորումը:
Թեմա 13. Բանկերի լիցենզավորումը:
Թեմա 14. Բանկային գործունեության վերահսկողությունն ու կարգավորումը:
Թեմա 15. Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում:
Թեմա 16. Բանկերի վերակազմավորումը, բանկերի սննկացումը:
Թեմա 17. Արտերկրի բանկային համակարգեր:
Թեմա 18. Øիջազգային բանկային գործունեության զարգացման ժամանակակից միտումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. ´³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍ, ¶ÉË. ËÙµ³·Çñ ´.²ë³ïñÛ³Ý, ºñ. 2013
2. ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ, ê.Ü³Ñ³å»ïÛ³Ý, ºñ. 2003
3. ì³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ².²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý, ºñ. 2003
4. ´³ÝÏ»ñÇ և µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýù
5. ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ ՀՀ ûñ»Ýù
6. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
7. Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք
8. Փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք
9. ՀՀ բանկային օրենսդրություն, www.Arlis.am
10. Ñîâðåìåííûå äåíüãè è áàíêîâñêîå äåëî., Ð.Ë Ìèëëåð, Ä.Ä.Âàí-Õóç, Ì. 2000.
11. Áàíêîâñêèé ìåíåäæìåíò. Ï.Ñ.Ðîóç, Ì. 1997.
12. Áàíêîâñêîå äåëî, Ïîä ðåäàêöèåé Î.È.Ëàâðóøèíà, Ì. 2012.
13. Денежно-кредитная политика: теория и практика, Моисеев С.Р., М. 2008.
14. ÐÐ Î´ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñ
15. Գնաճի հաշվետվություններ
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2. Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսուցանել մարդկային ռեսուրսների շարժի, աշխատանքի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրների
վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,
• ուսուցանել աշխատանքի կազմակերպման ու կառավարման տեսա-գործնական հիմունքներն ու
հմտությունները,
• տրամադրել գիտելիքներ աշխատանքի շուկայի վերլուծման, սոցիալական ապահովության ծրագրերի,
ինչպես նաև դրանց պետական կարգավորման վերաբերյալ, որոնք կարող են օգտակար լինել
շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տիրապետել աշխատանքի շուկայի նկարագրին և հիմնական հասկացություններին, համակարգային
առանձնահատկություններին և մոդելային բնորոշիչներին,
2. ներկայացնել աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության տեսա-մեթոդական հիմքերը, ինչպես
նաև կառավարման տեսա-գործնական հիմունքները,
3. լուսաբանել աշխատանքի շուկայի կառավարման սկզբունքներն ու մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել և տարբերակել աշխատանքի վարձատրման համակարգերն ու ձևերը, ընտրել աշխատանքի
կազմակերպման ու կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
2. գնահատել ՀՀ-ում
աշխատանքի շուկայի
իրավիճակը, ներկայացնել դրա զարգացման
հնարավորություններն ու հեռանկարները,
3. օգտվել աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի մոդելների գործիքներից, ներկայացնել աշխատանքի
կազմակերպման ու կառավարման իրավական, կազմակերպա-տնտեսական, կառավարչական
մեխանիզմները,
4. գործնականում հաշվարկել աշխատանքի անհատական առաջարկի, աշխատանքի պահանջարկի վրա
ազդող գործոնները, կատարել դրանց գործնական կիրառման հնարավորությունների գնահատում ՝
կոնկրետ դեպքի համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. ոոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Բ3. հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել դրանց
մշակմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
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3. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի 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. Տեղաշարժը 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. Արհմիությունները և սոցիալական համագործակցությունը:
Թեմա 14. Պետության ազդեցությունը աշխատանքի շուկայի վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Համբարձումյան Ա. Հ., Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա, ԵՊՀ հրատարակչություն,
2016, 275 էջ:
2. Համբարձումյան Ա. Հ., ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2016,
175 էջ:
3. Адамчук В.В., Ромашов О. Б., Сорокина М.Е., Экономика у социологиа труда, Москва, 2001
4. Pierre Cahuc and Andre Zyiberberg, Labor Economics, Tne MIT Press Cambridge, Massachusetts, London,
England, 2004.
1. 1005/Բ15
2. Մենեջմենթ
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մենեջմենթի սկզբունքներին, մենեջերների
ֆունկցիաներին,
բիզնեսի
էթիկային,
ռազմավարական
պլանավորմանը,
հաղորդարկցման
հմտություններին, աշխատողների մոտիվացիայի տեսություններին, սկզբունքներին, կիրառման
հմտություններին, թիմային աշխատանքին, կիրառման անհրաժեշտությանը, կոնֆլիկտային իրավիճակների
կառավարմանը, լիդերության տեսություններին և ժամանակակից ասպեկտներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների կատարման
գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները և հիմնական ընթացակարգերը
Ա3. ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
Ա4. բացատրել տարատեսակ գործարար ծրագրերի հիմնավորվածության և կենսագործելիության
գնահատման գործընթացը
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ3. հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել դրանց
մշակմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Քննարկումներ,
3. Case-study methods,
4. Նախագծերի մեթոդ,
5. Խճանկարի մեթոդ,
6. Դերային խաղերի մեթոդ,
7. Լսարանային ցուցադրություններ,
8. Թեստերի լուծում՝ յուրաքանչյուր թեմայի վերաբերյալ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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
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Թեմա 16. Գործառնական մենեջմենթ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дафт Р. Л., Менеджмент, Питер , 2015
2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента, М., 2015
3. Роббинз С.П., Коутер М., Менеджмент, М., 2007
4. Томсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент, М., 2006
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2. Մարքեթինգ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին մարքեթինգի
հարցերի տեսությանը և
պրակտիկային, համապատասխան դիրքավորման իրականացմանը, սպառողներին ապրանքի մասին
տեղեկացմանը, գնագոյացման հիմունքներին, սպառողների հետ փոխհարաբերությունների հիմունքներին,
նեյրոմարքեթինգի ազդեցությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել առաքման և գնային քաղաքականության, ինչպես նաև գովազդի կազմակերպման
վերաբերյալ ստացված տեսական գիտելիքները,
2. լուսաբանել սպառողների նոր պահանջմունքների և ձեռնարկությունների գործունեության նոր
ուղղությունների բացահայտման ընթացակարգերը,
3. ներկայացնել կազմակերպության գործունեության մասին սպառողների տեղեկացվածության
բարձրացման ուղիները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. բացահայտել
սպառողների
նոր
պահանջմունքները
և
որոնել
հնարավորությունները,
2. բացահայտել կազմակերպության գործունեության նոր ուղղությունները,
3. մշակել գովազդային արշավներ,
4. վերլուծել և օպտիմալացնել ապրանքի տեսականին,
5. կիրառել նեյրոմարքեթինգի հիմնական սկզբունքները,
6. սեգմենտավորել և թիրախավորել շուկան,
7. կազմել մարքեթինգային պլան,

դրանց

բավարարման

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2. կիրառել տեսական գիտելիքները գործնականում,
3. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. սեմինար պարապմունքներ,
3. քննարկումներ,
4. նախադեպերի վերլուծություն,
5. նախագծերի մեթոդ,
6. խճանկարի մեթոդ,
7. դերային խաղերի մեթոդ,
8. լսարանային ցուցադրություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն [երկու տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 2 միավոր), թիմային աշխատանք՝
հիպոթետիկ կազմակերպության օրինակով նախագիծ (4 միավոր), հայտնի կազմակերպության
գործունեության վերլուծություն ՝ըստ տրված հարցերի /խնդիր (2 միավոր)]: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. [երկու տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 2 միավոր), թիմային աշխատանք՝
հիպոթետիկ կազմակերպության օրինակով նախագիծ (4 միավոր), հայտնի կազմակերպության
գործունեության վերլուծություն ՝ըստ տրված հարցերի/խնդիր (2 միավոր)]: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մարքեթինգի էությունը, նշանակությունը:
Թեմա 2. Մարքեթինգային հետազոտություն և պահանջարկի կանխատեսում:
Թեմա 3. Արժեքի ստեղծում, սպառողների բավարարում, հավատարիմ սպառողների ձևավորում:
Թեմա 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. Մերչենդայզինգի հիմունքներ:
Թեմա 12. Բրենդ-մենեջմենթ:
Թեմա 13. Նեյրոմարքեթինգ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Филип Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг, Основы маркетинга изд Вильямс, 2007г
2. Филип Котлер, К. Л. Келлер, Маркетинг-менеджмент, 12-е изд, ПИТЕР, 2009г,
3. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг, ТРТУ, 1999
4. Клаус Мозер, Психология маркетинга и рекламы, изд Гуманитарный Центр, Харьков 2004
5. С. Сысоева, Е. Бузукова, Мерчандайзинг, 2015
6. Годин А. М., Брендинг, 3 е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско торговая корпорация «Дашков и
К°», 2013
7. Дэвид Льюис, Нейромаркетинг в действии: Как проникнть в мозг покупателя, 2013, ООО «Манн, Ива- нов
и Фербер», 2015 *
8. Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, 4th edition
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2. Տնտեսության պետական կարգավորում

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 5 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսության պետական կարգավորման
ուղղություններին ու մեխանիզմներին, հիմնական գիտելիքներ հաղորդել հանրային հատվածի
տնտեսագիտության օրինաչափությունների վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. թվարկել և նկարագրել տնտեսության մեջ պետության բոլոր գործառույթները,
2. քննարկել տնտեսության պետական կարգավորման ուղղությունները և մեթոդները,
3. տեսականորեն հիմնավորել հանրային հատվածի տնտեսագիտության օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել և կանխատեսել տնտեսական երևույթների մեջ պետության միջամտության ազդեցությունը,
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2. առաջարկել հիմնախնդիրների լուծման ուղղություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. մեկնաբանել և քննադատաբար վերլուծել տնտեսական երևույթները, դրանց վերաբերյալ պետական
կառավարման մարմինների կայացրած որոշումները,
2. աշխատել թիմում, անել առաջարկություններ և եզրակացություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա5. լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. խաղեր, խմբային աշխատանքներ, քննարկումներ,
4. սցենարների կազմում,
5. համապատասխան ոլորտների մասնագետների հրավիրում սեմինար պարապմունքներին,
6. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
7. փաստերի և երևույթների վերլուծություն,
8. ուսանողների այցերի կազմակերպում տնտեսական ոլորտի պետական կառւյցներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տնտեսության պետական կարգավորման առարկան:
Թեմա 2. Կարգավորման տեսություններ:
Թեմա 3. Տնտեսության հանրային հատվածը:
Թեմա 4. Շուկայի բացերը և կարգավորման ուղղությունները։
Թեմա 5. Հանրային բարիքներ։
Թեմա 6. Հակամենաշնորհային քաղաքականություն։
Թեմա 7. Վերաբաշխման քաղաքականությունը և հասարակության բարեկեցությունը։
Թեմա 8. Աղքատությունը և դրա նվազեցման քաղաքականությունը։
Թեմա 9. Բյուջետային գործընթաց։
Թեմա 10. Հանրային հատվածի եկամուտներ։
Թեմա 11. Հարկման օպտիմացում։
Թեմա 12. Պետական ծախսերի քաղաքականություն։
Թեմա 13. Ապակենտրոնացված պետական կարգավորում։
Թեմա 14. Դրամավարկային քաղաքականություն և ֆինանսական համակարգի կարգավորում։
Թեմա 15. Աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության պետական կարգավորում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Экономика общественного сектора : учебник для академического бакалавриата / Л. И. Якобсон [и др.]; под
ред. Л. И. Якобсона, М. Г. Колосницыной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2016. —
558 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4829-5
2. Public Finance, 9th Edition, Harvey S. Rosen, Ted Gayer, McGraw-Hill/Irwin, 2009 - 608 pages.
3. Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի հեռանկարները / Հ. Սարգսյան, Ա. Մարկոսյան,
Երևան, Զանգակ, 2014, 552 էջ, ISBN: 9789939683362.
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4. Կայուն զարգացման ծրագիր, Երևան, 2008 թ.:
1. 1005/Բ12
2. Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տալ գիտելիքներ և իմացություն բիզնեսի էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես
նաև բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
• ուսուցանել բիզնեսի տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև բիզնեսի կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմունքներն ու բիզնեսի վարման հմտությունները,
• տրամադրել բիզնեսի վերլուծական, բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք
կարող են օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել բիզնեսի էությունը և հիմնական հասկացությունները, բիզնեսի համակարգային
առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, բիզնեսի փուլային զարգացման բնորոշիչները
և առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել բիզնեսի տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև բիզնեսի կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմունքները,
3. լուսաբանել բիզնեսի կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել և տարբերակել բիզնեսի համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման համարժեք
մոտեցումները, ընտրել բիզնեսի կազմակերպման ու կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց
կիրարկման ձևերը,
2. գնահատել ՀՀ-ում բիզնես իրավիճակը և գործարար միջավայրը, ներկայացնել բիզնեսի զարգացման
հնարավորությունները
և
խնդիրներն
ու
ռիսկերը,
կանխատեսել
բիզնեսի
զարգացման
հնարավորություններն ու հեռանկարները,
3. օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT
վերլուծական
գործիքներից
և
կատարել
բիզնես
նախագծի
արդյունավետության
և
նպատակահարմարության գնահատում,
4. կատարել բիզնես հաշվարկներ,
5. գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները,
6. ներկայացնել բիզնեսի կազմակերպման ու կառավարման իրավական, կազմակերպա-տնտեսական,
կառավարչական մեխանիզմները,
7. գործնականում մշակել անհատական բիզնես պլաններ և նախագծել start-up բիզնեսներ, կատարել դրանց
գործնական կիրառման հնարավորությունների գնահատում ՝ կոնկրետ դեպքի համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային
կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն,
2. իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների կատարման
գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները և հիմնական ընթացակարգերը
Ա3. ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
Ա4. բացատրել տարատեսակ գործարար ծրագրերի հիմնավորվածության և կենսագործելիության
գնահատման գործընթացը
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Բ3. հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել դրանց
մշակմանը
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Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության նյութերի
յուրացման ակտիվ մեթոդ.
• ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն պարապելու
համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
• կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
• այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից
3. գործնական աշխատանքների /սեմինարների/ ժամանակ իրականացվում են բիզնես պլանի
ուսումնասիրման, մշակման և ներկայացման աշխատանքներ.
• բիզնես գաղափարը քննարկվում, որոշվում և ընտրվում է դասախոսի և ուսանողների հետ համատեղ,
• բիզնես պլանները մշակելու և ներկայացնելու համար ուսանողները բաժանվում են 2-3 հոգանոց
խմբերի, որոնց անդամները հավասարապես պատասխանատու են բիզնես պլանների մշակման և
ներկայացման համար,
• բիզնես պլանները մշակելու համար կատարվում են անհատական և խմբային աշխատանքներ և
ֆինանսատնտեսական վերլուծություններ,
• մշակված բիզնես պլանները գնահատելու համար՝ կազմակերպվում է դրանց պրեզենտացիա,
• բիզնես պլան մշակող խմբի մասնակից ուսանողները գնահատվում են՝ համարժեք այդ
աշխատանքներին նրանցից յուրաքանչյուրի ներգարվվածության և մասնակցության մակարդակի,
տիրապետման աստիճանի և ներկայացման խորության:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը երեք
ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ձեռներեցության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը:
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները:
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես:
Թեմա 8. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները:
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները:
Թեմա 11. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և մոտեցումները:
Թեմա 12. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О. Н, Найденков В. И., Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.
2. Буров В. Ю. Основы предпринимательства. Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А. Н. Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009, 336с.
4. Питер Ф. Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И. Д. Вильямс”,2009, 432с.
5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы, СПб.,
2007, 352 с.
1. 1007/Բ11
2. Անշարժ գույքի էկոնոմիկա
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ համակարգված գիտելիքներ անշարժ գույքի շուկայում
գործող տնտեսական գործընթացների, մեխանիզմների և գործիքակազմի, ինչպես նաև անշարժ գույքի
շուկայի պետական կարգավորման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. դասակարգել անշարժ գույքն ըստ նպատակային և գործառնական նշանակության,
2. տարբերակել անշարժ գույքի շուկայի կառուցվածքն ու առանձնահատկությունները, անշարժ գույքի
շուկայում կատարվող գործարքները,
3. հստակ պատկերացնել անշարժ գույքի նկատմամբ սեփականության և այլ գույքային իրավունքներին
վերաբերող օրենսդրությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել անշարժ գույքի շուկան,
2. գնահատել անշարժ գույքն ըստ համապատասխան գնահատման սկզբունքների և մեթոդների,
3. որոշումներ կայացնել անշարժ գույքում կատարվող ներդրումների և անշարժ գույքի կառավարման
արդյունավետության վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. հիմնավորել անշարժ գույքի դերը և նշանակությունը հասարակության տնտեսական և սոցիալական
զարգացման գործում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների կատարման
գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները և հիմնական ընթացակարգերը
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. թեմատիկ քննարկումներ,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Անշարժ գույքի էությունը և հիմնական բնութագրիչները:
Թեմա 2` Անշարժ գույքի շուկան. կառուցվածքը և առանձնահատկությունները:
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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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, ընդունված 05.05.1998 թ.
2. ՀՀ հողային օրենսգիրք, ընդունված 02.05.2001 թ.
3. ՀՀ օրենքը «Անշարժ գույքի գնահատման գործունեության մասին», ընդունված 04.10.2005 թ.
4. Ասաուլ Ա. Ն., Մեսրոպյան Լ. (Է.) Մ., Սանդոյան Է. Մ., Անշարժ գույքի էկոնոմիկա, Երևան, «Մանմար»,
2010:- 352 էջ:
5. Оценка недвижимости / Под ред. А.Г. Грязновой, М.А. Федотовой. Москва, «Финансы и статистика», 2010.560 с.
6. Зимин А. И., Оценка имущества. Москва, «Юриспруденция», 2006.- 240 с.
7. Джек Фридман, Николас Ордуей, Анализ и оценка приносящей доход недвижимости. Москва, «Дело»,
1997.- 480 с.
1. 1002/Բ10
2. Էլեկտրոնային առևտուր
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ունկընդիրներին տալ նախնական գիտելիքներ Էլեկտրոնային կոմերցիայի, ինչպես նաև Ընկերության
(կազմակերպության) ներքին ինֆորմացիոն համակարգերի ու գործունեության իրականացման վրա նրա
ներազդեցության վերաբերյալ,
• կրթել մենեջերների, պլանավորողների, վերլուծաբանների և ծրագրավորողների մի նոր սերունդ, որը
կկարողանա աշխատել ժամանակակից իրական էլեկտրոնային առևտրի բնագավառում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել էլեկտրոնային կոմերցիայի հիմնական հասկացություններն ու փոխառնչությունները,
2. նկարագրել էլեկտրոնային կոմերցիայի հիմնական տիպերն ու բիզնես մոդելները,
3. լուսաբանել կազմակերպությունների, սպառողների և հասարակության համար էլեկտրոնային
կոմերցիայի առավելությունները,
4. ներկայացնել մարքեթինգի և վաճառքի, ինտերնետային գնումների և ինտերնետային աճուրդների
կազմակերպման ռազմավարությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. էլեկտրոնային կոմերցիայի համապատասխան ծրագրային փաթեթի օգնությամբ նախագծել և ստեղծել
նոր էլեկտրոնային կոմերցիոն վեբկայք,
2. կոնկրետ իրավիճակի համար ընտրել մարքեթինգի և վաճառքի, ինտերնետային գնումների և
ինտերնետային աճուրդների կազմակերպման առավել արդյունավետ ռազմավարությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն: Էլեկտրոնային կոմերցիայի սահմանումը և կատեգորիաները:
Թեմա 2. Էլեկտրոնային կոմերցիայի կառուցվածքը և բովանդակությունը:
Թեմա 3. Էլեկտրոնային կոմերցիայի հիմնական տիպերը:
Թեմա 4. Էլեկտրոնային կոմերցիայի բիզնես մոդելները:
Թեմա 5. Էլեկտրոնային կոմերցիայի առավելությունները կազմակերպությունների, սպառողների և
հասարակության համար: Էլեկտրոնային կոմերցիայի սահմանափակումները։
Թեմա 6. «Թվային հեղափոխության» դերը Էլեկտրոնային կոմերցիաjում և Էլեկտրոնային կոմերցիայի
տնտեսական ազդեցությունները:
Թեմա 7. Էլեկտրոնային կոմերցիայի աջակցությունը կազմակերպություններին՝ բիզնես միջավայրում:
Թեմա 8. Մարքեթինգի և վաճառքի ռազմավարությունները էլեկտրոնային կոմերցիայում; Ինտերնետային
գնումների ռազմավարություններ;
Թեմա 9. Էլեկտրոնային կոմերցիայի միջավայր` միջազգային, իրավական, էթիկայի և հարկային
խնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Electronic Commerce: A managerial Perspective, Efraim Turban,et al, 2006; Prentice Hall, Upper Saddle River,
New Jersey.
2. Schneider/Perry, Electronic Commerce 2nd Edition, Course Technology, 2001.
1. 1007/Բ12
2. Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտություն
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության էությանը և
էվոլյուցիոն առանձնահատկություններին, մեթոդաբանությանը, հիմնարար սկզբունքներին, ինչպես նաև
օգնել նրանց առավել համակողմանի ըմբռնել և յուրացնել տնտեսության ինստիտուցիոնալ
փոփոխությունների հնարավորությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պարզաբանել տնտեսական գործընթացների, վերափոխումների ինստիտուցիոնալ կողմերը
2. ներկայացնել տնտեսագիտական տեսության ինստիտուցիոնալ ձևակերպումները, ինստիտուցիոնալ
հետազոտությունների անցկացման ձևերը,
3. նկարագրել այս ուղղությամբ առկա ժամանակակից փորձը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել տնտեսվարող սուբյեկտների վարքագծի ինստիտուցիոնալ վերլուծություններ,
2. վերլուծել և մեկնաբանել տնտեսական գործընթացների ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները,
ինչպես Հայաստանի Հանրապետությունում, այնպես էլ զարգացած և զարգացող այլ երկրներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները

110

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. ինստիտուցիոնալ-տնտեսական հետազոտությունների իրականացում
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության էությունը և էվոլյուցիան:
Թեմա 2. Ինստիտուցիոնալիզմի հիմնական ուղղությունները, փոխառնչությունները և աստիճանակարգումը:
Թեմա 3. Շուկայական բաղադրատարրերի էության և հավասարակշռության ինստիտուցիոնալ
մեկնաբանությունները:
Թեմա 4. Մարդու էության և տնտեսական օրինաչափությունների համեմատական մեկնաբանությունները:
Թեմա 5. Տնտեսվարող սուբյեկտի բանականության կանխավարկածը և վարքագծի մոդելները
ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտությունում:
Թեմա 6. Տնտեսական վերափոխումների ինստիտուցիոնալ /Թ. Վեբլենի, Ջ. Գելբրեյթի/
մեկնաբանությունները:
Թեմա 7. Տնտեսությունում պետական միջամտության ու գործառույթների ինստիտուցիոնալ
հիմնավորումները:
Թեմա 8. Արտաքին էֆեկտների էությունը և վերգործարքային ծախքերի դրսևորումները:
Թեմա 9. Զարգացող և զարգացած երկրների ինստիտուցիոնալ առանձնահատկությունները
Թեմա 10. Տնտեսական անվտանգության ինստիտուցիոնալ հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մանասերյան Թ., Տնտեսական անվտանգություն: Ռազմավարության ուրվագծեր: Այլընտրանք, 2014 թ.:
2. Модель человека в экономической науке. В.С. Автономов, Высшая школа экономики, Санкт-Петербург 1998.
3. Очерки по истории институционализма, Р.М. Нуреев, Ростов н/Д. : Изд – во “Содействие XXI век”,
Гуманитарные переспективы, 2010.
4. De Soto H. The other Path. The Invisible Revolution n the Third World. N. Y. 1989.
5. Galbraith John Kenneth. “Economics In Perspective: A Critical History”, Boston, 1987.
6. Galbraith John K., A History of Economics, The Past and Present, London, 1987.
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2. Տնտեսաբնապահպանական գործընթացների մոդելավորում

3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում տնտեսա-բնապահպանական խնդիրների
վերաբերյալ,
• ծանոթացնել բնապահպանական հիմնախնդիրներին և ռացիոնալ բնօգտագործման մոտեցումներին ու
մեթոդներին,
• տալ կոնկրետ իրավիճակներում օպտիմալ որոշումներ ընդունելու նպատակով կիրառվող տնտեսաբնապահպանական մոդելներ կառուցելու ժամանակակից մոտեցումների վերաբերյալ գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել հիմնական տնտեսա-բնապահպանական գործընթացները,
2. ներկայացնել առավել լայն տարածում ունեցող տնտեսա-բնապահպանական մաթեմատիկական
մոդելները,
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3. նկարագրել որոշումների ընդունման նպատակով
զարգացման սցենարների մշակման գործընթացը

տարբեր

իրավիճակների

և

գործընթացների

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կառուցել կոնկրետ տնտեսա-բնապահպանական կոնֆլիկտային իրավիճակի մաթեմատիկական մոդելը
և գտնել առաջադրված խնդրի արդյունավետ լուծումը,
2. մշակել որոշումների ընդունման նպատակով տարբեր իրավիճակների և գործընթացների զարգացման
սցենարներ,
3. կիրառել մաթեմատիկական ժամանակակից մեթոդները տարբեր իրավիճակների հետազոտման և
որոշումների ընդունման համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կիրառել գիտական տարբեր աղբյուրներում
(ինտերնետ ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ) առկա տեսական և կիրառական գործիքակազմը,
2. պատրաստել ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1 նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա5 լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները
Ա6 ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ
մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ1 կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ5 մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Տնտեսա-բնապահպանական գործընթացների մոդելավորում:
Թեմա 2` Տնտեսա-բնապահպանական պետական կարգավորում:
Թեմա 3`Տնտեսության ճյուղերում բնական ռեսուրսների արդյունավետ օգտագործման մոդելներ,
գնահատման մեթոդներ:
Թեմա 4` Շրջակա միջավայրի պահպանության տեսա-խաղային մոդելներ:
Թեմա 5`Փակ էկոհամակարգերի հիերարխիկ զարգացման բաղադրիչները:
Թեմա 6` Առանձին էկո-տեսակների թվային դինամիկայի մաթեմատիկական մոդելներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Г. М. Мкртчян, Е. Г. Лиманова. Экономика природопользования. Курс лекции, Новосибирск СО РАН , 2008
2. Л. А. Петросян, В. В. Захаров. Введение в математическую экологию, Ленинград, 1986
3. С. М. Семенов, Методы оценки последствий изменения климата для физических и биологичеслих систем.
Москва. 2012
1. 1007/Բ13
2. Սահմանադրական տնտեսագիտություն
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին հաղորդել համակարգված գիտելիքներ սահմանադրական այն միջավայրի մասին, որի
շրջանակներում պետք է իրականացվի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը, կայացվեն
տնտեսական որոշումները,
• նպաստել սահմանադրական մշակույթի ձևավորմանը,
• նպաստել հանրային շահով սահմանափակված ապագա տնտեսական որոշումներ կայացնողների
ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
2.
3.
4.

լուսաբանել սահմանադրական տնտեսագիտության արդի զարգացումները,
տնտեսագիտական տեսանկյունից մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրությունը,
պարզաբանել մարդու սոցիալ-տնտեսական իրավունքները,
ներկայացնել սահմանադրականության հիմնախնդիրը և դրա դեֆիցիտի հաղթահարման ուղիները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերհանել ռազմավարական տնտեսական որոշումների ընդունման սահմանադրատնտեսագիտական
շրջանակները,
2. ընտրություն կատարել այլընտրանքային սահմանադրական կանոնների միջև,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա5. լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. թեմատիկ քննարկումներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար
7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սահմանադրական տնտեսագիտության ներածություն. առարկան, մեթոդը, ձևավորման տեսական
նախահիմքերը, գաղափարական հենասյուները, հիմնական ուղղությունները:
Թեմա 2. Սոցիալական պետություն:
Թեմա 3. Սոցիալ-տնտեսական իրավունքներ. պատշաճ կենսամակարդակի իրավունք, սեփականության
իրավունք, աշխատանքային իրավունքներ, սոցիալական ապահովության իրավունք, տնտեսական
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք:
Թեմա 4. Սահմանադրական պետական ինստիտուտների տնտեսական դերը:
Թեմա 5. Սահմանադրականություն և դրա դեֆիցիտ:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ սահմանադրություն, ընդունված 1995թ.՝ 2015թ. փոփոխություններով
2. Հարությունյան Գ., Սարգսյան Հ., Գևորգյան Ռ. Սահմանադրականություն. ախտորոշման,
մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ, Զանգակ հրատ., 2017:
3. Մխիթարյան
Ժ.
Սահմանադրատնտեսագիտություն.
տնտեսագիտական
մոտեցում
սահմանադրականությանը, Գասպրինտ հրատ., 2016:
4. Buchanan J. The Domain of Constitutional Economics, Constitutional Political Economy, Vol. 1, No. 1, 1990.
5. Конституционная экономика / Отв. ред. Г. Гаджиев. – М.: Юстицинформ – 2010.
1. 1007/Բ13
2. Օպտիմալ կառավարում
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. 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
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,
2. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. լուծել սպեկտրալ սինթեզի պարզագույն խնդիրներ,
2. կոնկրետ պրակտիկ խնդիրների համար կառուցել մաթեմատիկական մոդելներ և դրանք հետազոտել
մաքսիմումի սկզբունքի միջոցով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ
մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. թեմատիկ քննարկումներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
5. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար
7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Նախագիտելիք:
Թեմա 2` Օպտիմալ կառավարման խնդիրների դրվածքը:
Թեմա 3` Պոնտրյագինի մաքսիմումի սկզբունքը:
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Թեմա 4` Շարժական ծայրակետերով օպտիմալ կառավարման խնդիրը:
Թեմա 5` Մաքսիմումի սկզբունքի կիրառությունները տնտեսագիտական բնույթի խնդիրներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ռ. Ա. Ավետիսյան, Ն. Ս. Քոչինյան, Օպտիմալ կառավարման մաթեմատիկական մեթոդները
տնտեսագիտության մեջ,՛ Երևան, 2009:
2. Л. С. Понтрягин, Математическая теория оптимальных процессов, М. ''Наука'', 1976г.
3. Математическая экономика (под редакцией Б. С. Митягина) ''Мир'' М. 1974.
4. B. Г. Болтянский, Математические методы оптимального управления, М. ''Наука'' 1969г.
5. A. Брайсон, Хо Ю-ши, Прикладная теория оптимального управления, М., «Мир», 1972.
1. 1004/Բ10
2. Կառավարչական հաշվառման հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել կառավարչական հաշվառման հիմունքները, պարզաբանել
ֆինանսական և հարկային հաշվառումների էությունը, իրական հաշվետվությունների աուդիտի
սկզբունքներն ու մեթոդները, կազմակերպման ձևերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման էությունը և հաշվետվությունների պատրաստման և ստուգման
ձևերը,
2. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
3. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների կատարման
գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները և հիմնական ընթացակարգերը
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Կառավարչական հաշվառման դերը և նշանակությունը:
Թեմա 2` Ծախսերի դասակարգումը և վարքագիծը:
Թեմա 3` Ծախսերի գնահատումը:
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Թեմա 4` Նյութական ծախսերի կառավարումը:
Թեմա 5`Աշխատանքային ծախսերի հաշվառումը:
Թեմա 6` Ծախսերի հաշվառման պատվերային մեթոդ:
Թեմա 7`Ծախսերի հաշվառման փուլային մեթոդ:
Թեմա 8` Վերադիր ծախսերի հաշվառում:
Թեմա 9` Ծախսերի հաշվառման սահմանային մեթոդ:
Թեմա 10` Ծախսածածկման վերլուծություն:
Թեմա11` Ծախսերի հաշվառման նորմատիվային մեթոդ:
Թեմա12`Բյուջետային պլանավորում և վերահսկողություն:
Թեմա13 Գնագոյացում և որոշումների կայացում:
Թեմա14` Ինքնարժեքի հաշվառման ABC մեթոդ:
Թեմա15`Կառավարչական կարճաժամկետ որոշումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Emile Woolf "Management accounting" Great Britain, 2010
2. Janet Walker "Fundamentals of Management Accounting" First edition 2008
3. Charles T. Horengren, Gorge Foster, Srikant M. Datar "Cost accounting, a managerial emphasis", Stanford
university,10-th edition
4. Роберт С. Каплан, Энтони А. Аткинсон "Управленческий учет" третье издание, Москва 2005г
1. 1005/Բ20
2. Գիտելիքի էկոնոմիկա
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գիտելիքի էկոնոմիկայի էությունը, հիմնական
հասկացությունները, առանձնահատկությունները և զարգացման հիմնախնդիրները: Դասընթացը ներառում
է նաև գիտելիքահենք տնտեսության և հասարակսության չափումն ու գնահատումը: Առանձին ուշադրություն
է դարձվում ՀՀ-ում գիտելիքահենք տնտեսության կառուցման ուղիներին, գնահատմանը և
հիմնախնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական առաջադրանքներ,
4. քննարկումներ,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն:
Թեմա 2. Գիտելիքահենք տնտեսության առաջացումը և զարգացումը:
Թեմա 3. Գիտելիքահենք տնտեսության հիմնական հասկացությունները և առանձնահատակությունները
Թեմա 4. Գիտելիքահենք տնտեսության չափման և գնահատման մոդելները:
Թեմա 5. Գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները:
Թեմա 6. Գիտելիքահենք տնտեսությունների միջազգային փորձը:
Թեմա 7. Գիտելիքահենք տնտեսության գնահատումը և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վարդանյան Գ. Ի., Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ, Երևան,
2008:
2. Derek H. C. Chen and Carl J. Dahlman. The Knowledge Economy, The KAM Methodology And World Bank
Operations. World Bank Institute. Washington, D.C., 2008
1. 1004/Բ48
2. ՀՀ հարկային համակարգ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգի
առանձնահատկություններին և դրա օրենսդրական ապահովմանն առնչվող հարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. բացատրել տարատեսակ գործարար ծրագրերի հիմնավորվածության և կենսագործելիության
գնահատման գործընթացը
Ա5. լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
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4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Վ. «Հարկեր և հարկագանձում» Երևան, 2010թ.
2. Перов А. Налоги и налогообложение. М., 2008г.
1. 1005/Բ21
2. Նախագծերի կառավարում
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• հաղորդել գիտելիքներ և իմացություն նախագծային զարգացման և նախագծային կառավարման էության,
ինչպես նաև դրանց ժամանակակակից դրսևորումների ու իրագործման հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
• ուսուցանել նախագծային զարգացման և նախագծային կառավարման տեսա-մեթոդական հիմունքներն,
ինչպես նաև նախագծերի իրականացման գործնական հենքերն ու հմտությունները,
• ուսանողների մոտ ձևավորել նախագծային զարգացման ուղիների հստակեցման, կոնկրետ իրավիճակից
բխող նախագծերի նպատակային ընտրության, բիզնես նախագծերի մշակման ու կառավարման, ինչպես
նաև այլ կարևոր կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել «նախագիծ», «նախագծային կառավարում» եզրույթների բովանդակային բնորոշիչներն ու
հիմնական հասկացությունները, նախագծային զարգացման մոդելային բնորոշիչները և
առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել նախագծային զարգացման տեսա-մեթոդական և տեսա-գործնական հենքերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում կիրառել նախագծերի պրակտիկ ներդրման հմտությունները և նախագծային
կառավարման գործառութային ու կառուցվածքային բնորոշիչները,
2. մշակել անհատական բիզնես նախագծեր, այդ թվում start-up բիզնեսներ, կատարել դրանց գործնական
իրագործման հնարավորությունների գնահատում,
3. կատարել նախագծային կառավարման մեթոդների և մոտեցումների նպատակային ընտրություն և
նախագծերի իրագործում,

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, հաշվետվություններ,
2. իրականացնել բիզնես նախագծերի ներկայացումներ /պրեզենտացիաներ/:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. բացատրել տարատեսակ գործարար ծրագրերի հիմնավորվածության և կենսագործելիության
գնահատման գործընթացը
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ3. հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել դրանց
մշակմանը
Բ4. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
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Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային և անհատական աշխատանքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
12. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Նախագծերի կառավարման հիմունքները:
Թեմա 2. Նախագծերի կառավարաման դերը ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ և տեղն ընդհանուր
կառավարման համակարգում:
Թեմա 3. Նախագծային կառավարման համակարգը. բովանդակությունը, մեթոդները և գործառնական
հիմքերն ու կառուցվածքը:
Թեմա 4. Նախագծի ժամանակի ու առաջադրանքների կառավարումը:
Թեմա 5. Նախագծի ռեսուրսների կառավարումը:
Թեմա 6. Նախագծի պլանավորումը:
Թեմա 7. Նախագծի ընթացքի կառավարումը և հաշվետվությունները:
Թեմա 8. Նախագծերի կառավարման որակավորման համակարգը և միջազգային համագործակցությունը:
Թեմա 9. Նախագծային կառավարման զարգացումները. խնդիրները և մոտեցումները Հայաստանում:
14. Գրականության ցանկ.
1. Վ. Սարգսյան, Նախագծերի ավտոմատացված կառավարում (ուսումնական ձեռնարկ).- Երևան:
Հեղիմակային հրատարակություն, 2005, 158 էջ:
2. Лапыгин Ю. Н., Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. — Омега-Л «Москва»,
2008. — С. 252. —ISBN 978-5-370-00985-3
3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. М12 Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред. И.И.
Мазура. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2004. — с. 664.
4. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие. М.: ФГОУ
ВПО РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. — 144 с.
5. Williams Meri, “The principles of project management”. ISBN: 0-9802858-6-0, Год издания: 2008,
Издательство: SitePoint
1. 1004/Բ08
2. Պետական ֆինանսական համակարգ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել պետական ֆինանսական համակարգի
կառուցվածքը, դրա առանձին օղակների գործունեության առանձնահատկությունները, պետական
ֆինանսների կենտրոնացման և օգտագործման հիմնական ուղղությունները, ինչպես նաև պետական
ֆինանսական համակարգի արդյունավետ գործունեության հիմնական նախադրյալները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա5. լուսաբանել պետական և տնտեսական կառավարման ոլորտում սահմանված կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող տեխնոլոգիաները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Պետական ֆինանսների էությունը:
Թեմա 2` Բյուջետային համակարգը:
Թեմա 3` Պետական բյուջեի եկամուտները և ծախսերը:
Թեմա 4` Տեղական ֆինանսներ:
Թեմա 5` Պետական ֆինանսական վերահսկողություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ´áëï³ÝçÛ³Ý ì., ÎÇñ³ÏáëÛ³Ý ¶., ê³ý³ñÛ³Ý ². §Ð³ñÏ³µÛáõç»ï³ÛÇÝ ù³Õ³ù³Ï³ÝáõÃÛ³Ý
Ï³ï³ñ»É³·áñÍÙ³Ý ÑÇÙÝ³Ñ³ñó»ñÁ Ð³Û³ëï³ÝÇ Ð³Ýñ³å»ïáõÃÛáõÝáõÙ¦: ¶Çñù. ºñ¨³Ý 2004Ã. 158 ¿ç
2. Папело В. Голошевская А. Государственные и муниципальные финансы: учеб.пособие. Новосибирск 2014г.
203стр.
3. Государственные и муниципальные финансы: учеб.пособие / под ред. Г.Б.Поляка.-3-е изд., перераб. и доп. –
М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2014г. 375 стр.
4. ՀՀ օրենսդրություն, www. arils.am
5. Финансы: учебник / под ред. Г.Б.Поляка.-4-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013г.735 стр.
6. Кадомцева С. Государственные финансы: учеб.пособие. М:. 2009г. 352 стр.
1. 1005/Բ25
2. Ռազմավարական կառավարում
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8.Դասընթացի նպատակն է`
• ծանոթացնել կազմակերպություններում ռազմավարական կառավարման հիմնական փուլերին և
մոտեցումներին,
• ներկայացնել կազմակերպության ռազմավարության մշակման հիմնական ուղղությունները և
գործիքները,
• ծանոթացնել անդրազգային կազմակերպությունների կողմից որդեգրված ռազմավարական
փաստաթղթերին,
• ինքնուրույն կատարել վերլուծություններ և հանդես գալ դրանց բարելավման առաջարկներով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել կազմակերպության գործունեության և արտաքին ու ներքին միջավայրերի վերլուծության և
գնահատման ընթացակարգերը,
2. ներկայացնել կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերի, ինչպես նաև նրա գործունեության
հնարավորությունների ու վտանգների վերհանման տեխնիկան,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Ինքնուրույն վերլուծել կազմակերպության գործունեության ինդուստրիան, գնահատել արտաքին
միջավայրը` կիրառելով համապատասխան գործիքակազմերը,
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2. վեր հանել կազմակերպության երկարաժամետ ռազմավարական նպատակները` SWOT, SPACE
գործիքների միջոցով,
3. մշակել կոնկրետ կազմակերպության և իրավիճակի ռազմավարություն,
4. առաջադրել ռազմավարության իրագործման և գնահատման սկզբունքային մոտեցումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4 բացատրել տարատեսակ գործարար ծրագրերի հիմնավորվածության և կենսագործելիության
գնահատման գործընթացը
Բ3 հիմնավորել, կենսագործել տարատեսակ գործարար ծրագրերը և, թիմի կազմում, մասնակցել դրանց
մշակմանը
Բ4 պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութերը
Բ5 մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4 պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր:

1-ին ընթացիկ քննություն.

Քննական տոմսը ներառում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 4 և 3 միավոր գնահատմամբ, բաց հարցեր
են՝ ուսումնասիրված թեմաների շրջանակից, որտեղ ուսանողը պետք է շարադրի իրեն նախապես տրված
հարցի պատասխանները, իսկ երրորդը` 3 միավոր գնահատմամբ, նախապես կատարված թիմային
աշխատանքի արդյունքն է, որը վերաբերում է առաջադրված կազմակերպության գործունեության
ինդուստրիայի վերլուծությանը, մրցակցային միջավայրի վերլուծությանը, արտաքին միջավայրի
գնահատմանը: Աշխատանքն իրականացվելու է նախապես տրամադրված ուղեցույցի միջոցով, որտեղ
հստակ նշված են հանձնարարության իրականացման վերլուծության մեթոդները: Առավելագույն
գնահատականին կարժանանան տրված բոլոր չափանիշները պահպանող խմբի անդամները:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Քննական տոմսը ներառում է 3 հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 4 և 3 միավոր գնահատմամբ, բաց հարցեր
են՝ ուսումնասիրված թեմաների շրջանակից, իսկ երրորդը` 3 միավոր գնահատմամբ, նախապես կատարված
թիմային աշխատանքի արդյունքն է, որը վերաբերում է առաջադրված կազմակերպության ներքին
միջավայրի վերլուծությանը համապատասխան ֆունկցիոնալ ուղղությունների միջոցով, կազմակերպության
ռազմավարական ուղիների ներկայացմանև և նոր ուղիների առաջադրմանը` համապատասխան
գործիքակազմի միջոցով: Աշխատանքն իրականացվելու է նախապես տրամադրված ուղեցույցի միջոցով,
որտեղ հստակ նշված են հանձնարարության իրականացման վերլուծության մեթոդները: Առավելագույն
գնահատականին կարժանանան տրված բոլոր չափանիշները պահպանող խմբի անդամները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ռազմավարական կառավարման գործընթացը:
Թեմա 2. Կազմակերպության արտաքին միջավայրը:
Թեմա 3. Կազմակերպության ներքին միջավայրը:
Թեմա 4. Կազմակերպության ռազմավարությունները, դրանց տեսակները:
Թեմա 5. Կազմակերպության ռազմավարության մշակումը և ընտրությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2. «Կառավարում» կրթական ծրագիր
2.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Կառավարում
041301.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կառավարման բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է առնվազն ունենա ՀՀ եռաստիճան միջնակարգ ընդհանուր կամ դրան
համարժեք այլ կրթություն:
Ընդունելությունը կատարվում է «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգը հաստատելու և ՀՀ
կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 686-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ
կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման համաձայն: ՀՀ կառավարության 2017
թվականի նոյեմբերի 30-ի N 1521-Ն որոշման համաձայն ծրագրի դիմորդները ընդունելության համար
պետք է հանձնեն հետևյալ միասնական քննությունները՝
1. Մաթեմատիկա (գրավոր)
2. Հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)
3. Օտար լեզու (գրավոր)
Այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է առանց ընդունելության քննությունների: Այս դեպքում դիմորդը
միանգամից ընդունվում է կրթական ծրագրի երկրորդ կուրս։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
1. Ուսանողներին տրամադրել կառավարման տարբեր հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիք և
իմացություն:
2. Տրամադրել կառավարման համակարգերի ընտրության, մշակման, կառավրամն և օգտագործման
համար անհրաժեշտ գործնական մասնագիտական գիտելիքներ:
3. Տրամադրել վերլուծական, գնահատման, մոդելավորման և այլ կարևոր կարողութ-յուններ, որոնք
կարող են օգտագործվել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում՝ կառավարման
տարաբնույթ խնդիրների լուծման ժամանակ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում
ձևավորվող տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները, բացատրել դրանց էվոլյուցիան
ժամանակի ընթացքում,
2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ
պլանավորման և կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները,
3. ներկայացնել կազմակերպությունների գործունեության արդյունքների հաշվառման,
վերլուծության և կանխատեսման գոյություն ունեցող մոտեցումները,
4. մատնանշել կազմակերպության ռազմավարության մշակման, դրա իրագործման, կառավարման
տարաբնույթ ասպեկտներին առնչվող խնդիրները,
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5.

ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտների և դրանց կառավարման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման կանոնակարգերն ու գոյություն ունեցող մոտեցումները,
6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական,
էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները,
7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը,
ինչպես նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական
ուղղությունները,
8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և
լոկալ շուկաների հիմնախնդիրները, քննարկել դրանց փոխառնչությունները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,
2. գնահատել կազմակերպության գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը,
3. նախագծել տարատեսակ գործարար ծրագրեր և մասնակցել դրանց կենսագործմանը՝
կազմակերպելով աշխատանքը բարձր արդյունավետությամբ թե՛ որպես խմբի անդամ, թե՛
որպես խմբի ղեկավար,
4. ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝ մասնագիտական վերլուծություններով
և հաշվարկներով նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների արդյունավետության
բարձրացմանը,
5. մասնագիտական տարբեր խնդիրներ լուծելու համար՝ օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ,
6. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համակարգ՝ բարձրացնելով բոլոր
ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը,
7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
 գրավոր քննություն,
 բանավոր քննություն,
 կուրսային աշխատանքների կատարում,
 ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագրի շրջանավարտները բուհն ավարտելուց անմիջապես հետո կարող է զբաղեցնել հետևյալ
պաշտոնները` կառավարման ցածր, միջին և բարձր օղակների, ստորաբաժանումների ղեկավարներ,
ուսումնական
հաստատություններում
ուսուցիչներ
և
դասախոսներ,
վերլուծաբաններ,
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խորհրդականներ: Ծրագրի շրջանավարտներն հնարավորություն կունենան աշխատել պետական
կառավարման համակարգում՝ կառավարությունում, նախարարություններում, պետական այլ
գերատեսչություններում, տեղական ինքնակառավարման մարմիններում, ինչպես նաև մասնավոր
հատվածում՝ արտադրական, ֆինանսաբանկային, ծառայությունների մատուցման ոլորտների
կազմակերպություններում: Նրանք հնարավորություն կունենան նաև աշխատել ՀՀ բարձրագույն
ուսումնական հաստատություններում, ինչպես նաև միջազգային կառույցներում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են իրենց ուսումը շարունակել «Կառավարում» մասնագիտության
(առանց ընդունելության քննության), և այլ մասնագիտությունների գծով գործող մագիստրոսական
ծրագրերով, ինչպես նաև կրճատված ժամկետներում՝ ստանալու բակալավրի կամ դիպլոմավորված
մասնագետի որակավորման աստիճան 2-րդ մասնագիտության գծով:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լսարաններ,
• առցանց դասախոսություններ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչ
• ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
• The framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական

• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների
կիրառման կարողություն:

Հետազոտական
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• տարաբնույթ հետազոտությունների իրականացման, դրանց արդյունքների վերլուծման
հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման

• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին
համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Word, MS Excel, MS Power Point փաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
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• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և
այլն):

Այլ կարողություններ
• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական
նորմերի իմացություն,
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
2. Մասնագիտական կարողություններ
• տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,
• մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու կարողություն,
• տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
• մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
• տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք
ներկայացնելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և
ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։
3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական գործունեություն

• գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների
առկայություն,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների կամ
դասավանդվող առարկային համապատասխան պրակտիկ աշխատանքի առնվազն 3 տարվա
փորձ։

Մանկավարժական փորձ
• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ (բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
• վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների
(բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ
• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։
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Դսխ.

Գրծ./ սեմ.

Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ

Ընդ.

Ուսումնական մոդուլի
անվանումը

Կիսամյակներ

Ուսումնական
բեռնվածությունը, ժամ

Կրեդիտներ

Թվանիշ

2.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը

44

1320

1503

1497

0

3300

20

20

12

12

8

8

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

40

1200

165

435

0

600

20

20

12

12

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1

2

3

4

5

6

7

8

Գնահատման
ձևը

1401/Բ01

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1

2

60

0

30

0

30

2

2

Ստ.

1106/Բ01

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

2

60

15

15

0

30

2

2

Ստ.

1603/Բ01
1604/Բ01
1608/Բ03

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/1

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

1704/Բ05

Ռուսերեն-1
Տեղեկ. տեխնոլ. կիրառման
հիմունքներ
Էկոլոգիայի և բնապ. հիմունքներ

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

2

60

0

30

0

30

2

2

Ստ.

2

60

30

0

0

30

2

2

Ստ.

4

4

Ստ.

1002/Բ01
0708/Բ09
0002/Բ08

Քաղ. պաշտպ. և արտ. իրավիճ.
բնակչ. առաջին բուժօգն.

4

120

30

30

0

60

1401/Բ02

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2

2

60

0

30

0

30

2

2

Ստ.

1106/Բ02

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2

60

15

15

0

30

2

2

Ստ.

1603/Բ02
1604/Բ02
1608/Բ04

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/2

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

1704/Բ06

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

2

60

15

15

0

30

1901/Բ12

Ռուսերեն-2
Կիրառ. վիճակագր. և տվյալների
հետ աշխ.
Իրավունքի հիմունքներ

4

120

30

30

0

60

1302/Բ11

Փիլիսոփայության հիմունքներ

2

60

30

0

0

30

0001/Բ13

Ֆիզդաստիարակություն

0

Կամընտրական դասընթացներ*

4

120

60

0

0

60

Մշակութաբանության հիմունքներ

2

60

30

0

0

30

0105/Բ10

1107/Բ55

2

2

Ստ.
4

2
x
0

0

x
0

0

4

Ստ.

2

Ստ.

x
4

4

2

2

x
0

0

Ստ.
0

0

0

0

0

0

0

0
Ստ.

2101/Բ14

Կրոնագիտության հիմունքներ

1302/Բ14

1301/Բ14

Բարոյագիտության հիմունքներ
Բնագիտ. ժամանակակից
հայեցակարգեր
Տրամաբանության հիմունքներ

1201/Բ01

Քաղաքագիտության հիմունքներ

2203/Բ01

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

1306/Բ01

Հոգեբանության հիմունքներ

0708/Բ14

ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ

196

4980

1278

1062

0

2640

12

12

18

18

22

22

28

26

29

26

31

26

30

26

26

0

154

4620

1098

1062

0

2460

12

12

18

18

22

22

28

26

23

22

21

18

30

26

0

0

1007/Բ01

Տնտեսագիտական տեսություն - 1

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

0102/Բ14

Բարձրագույն մաթեմատիկա - 1

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

1005/Բ01

Մենեջմենթի հիմունքներ

4

120

30

30

0

60

4

4

ԵԳ

1002/Բ02

Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա

2

60

14

16

0

30

2

2

ԱԵԳ

1007/Բ02

Տնտեսագիտական տեսություն - 2

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

0102/Բ15

Բարձրագույն մաթեմատիկա - 2
Գործույթների հետազ. մաթ.
մեթոդներ
Հավանականությունների
տեսություն
Տնտ. մտքի պատմություն

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

4

120

30

30

0

60

4

4

ԵԳ

4

120

30

30

0

60

4

4

ԵԳ

2

60

15

15

0

30

2

2

ԱԵԳ

2

60

15

15

0

30

2

2

ԱԸԳ

4

120

0

60

0

60

4

4

ԱԸԳ

1002/Բ03

Ազգային տնտեսություն
Ծառայությունների ոլորտի
էկոնոմիկա
Գործավարություն օտար լեզվով
(անգլերեն, գերմաներեն,
ֆրանսերեն)
Տնտ. իրավիճակների մոդելավորում

5

150

44

16

0

90

5

4

ՀԲ

1004/Բ02

Վիճակագրություն

5

150

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1007/Բ05

Համաշխարհային տնտեսություն

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԸԳ

1005/Բ25

Ռազմավարական պլանավորում

4

120

30

30

0

60

4

4

ԵԳ

1002/Բ09
0105/Բ26
1007/Բ21
1007/Բ05
1005/Բ02
1603/Բ03,
1608/Բ04,
1604/Բ04
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1002/Բ14

Համակարգչային պրակտիկում

2

60

0

30

0

30

2

2

ԱԵԳ

1002/Բ03

Էկոնոմետրիկա - 1

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԵԳ

1005/Բ06

Արտադրության մենեջմենթ

4

120

30

30

0

60

4

4

ԵԳ

1007/Բ09

Միջազգային տնտեսագիտություն

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԸԳ

1002/Բ19

Միկրոտնտեսագիտություն

6

180

45

30

0

105

6

5

ՀԲ

1002/Բ05

Էկոնոմետրիկա - 2

5

120

30

30

0

90

5

4

ՀԲ

1005/Բ31

Կառավարչական հաշվառում

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԵԳ

1004/Բ45

Ֆինանսներ

6

180

45

30

0

105

6

5

1005/Բ13

Ձեռնարկության էկոնոմիկա

6

180

45

30

0

105

6

5

ՀԲ

1002/Բ20

Մակրոտնտեսագիտություն

7

210

45

30

0

135

7

5

ՀԲ

1004/Բ46

Հաշվապահական հաշվառում

5

150

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1005/Բ32

Ռիսկերի կառավարում

5

150

30

30

0

90

5

4

ԱԸԳ

1004/Բ47

Բանկային գործ

4

120

30

30

0

60

4

4

ԵԳ

1005/Բ07

Մարդկային ռես. և աշխ. էկոնոմիկա

5

150

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1005/Բ15

Մենեջմենթ

5

150

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1005/Բ14

Մարքեթինգ

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԵԳ

1005/Բ11

Տնտ. պետական կարգավորում

6

180

45

30

0

105

6

5

ԱԸԳ

1005/Բ12

Բիզնեսի կազմակերպում և կառ.

6

180

45

30

0

105

6

5

ՀԲ

Կամընտրական դասընթացներ**

12

360

180

0

0

180

0

0

2

60

30

0

0

2

60

30

0

2

60

30

2

60

2
2

1007/Բ14

Միջազգային բիզնես

1002/Բ10

Էլեկտրոնային առևտուր

1005/Բ20

Գիտելիքի էկոնոմիկա

1005/Բ21

Նախագծերի կառավարում

1007/Բ13

Սահմանադրական տնտեսագիտ.

1005/Բ23

Լոգիստիկա

1005/Բ35

Նորարարությունների կառավարում

1005/Բ33

Պետ. և մունիցիպալ կառավարում

1004/Բ48

ՀՀ հարկային համակարգ

1005/Բ29

Ագրարային ոլորտի էկոնոմիկա

1005/Բ22

Կառավարման հոգեբանություն

4

4

30

2

2

ԱԵԳ

0

30

2

2

ԱԵԳ

0

0

30

2

2

ԱԸԳ

30

0

0

30

2

2

ԱԵԳ

60

30

0

0

30

2

2

ԱԵԳ

60

30

0

0

30

2

2

ԱԵԳ

129

0

0

0

0

0

0

0

0

ԱԸԳ

8

8

0

0

1005/Բ30

Հակաճգնաժամային կառ.
հիմունքներ
Կրթական այլ մոդուլներ

30

Կուրսային աշխատանք-1

2

Կուրսային աշխատանք-2

2

Մասնագիտական պրակտիկա

6

6

Ստ.

Ավարտական աշխատանք

20

20

պաշտ.

240

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

0

0

0

քնն.

2

6300

2781

2559

0

5940

32

32

30

30

30

30

32

30

29

26

քնն.

31

26

30

26

10

9

10

9

7

8

6

Քննությունների թիվը

2

4

5

5

5

6

5

Ընթացիկ քննությունների թիվը

2

3

4

6

5

6

5

*

3-րդ կիսամյակում կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողը պետք է ընտրի երկու դասընթաց:

**

5-րդ և 6-րդ կիսամյակներում առաջարկվող կամընտրական դասընթացների յուրաքանչյուր զույգից ուսանողը պետք է ընտրի մեկական դասընթաց:
Ստուգարք

ԵԳ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

ԱԸԳ
ԱԵԳ
ՀԲ

0

2

Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

Ստ.

0

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Հետազոտական բաղադրիչով դասընթաց

130

26

0
2

240

2.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և
սպառման ոլորտներում ձևավորվող տնտեսական երևույթներն ու
գործընթացները, բացատրել դրանց էվոլյուցիան ժամանակի
ընթացքում
Ա2
ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ
տեխնիկատնտեսական հաշվարկների կատարման գոյություն ունեցող
հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա3
ներկայացնել կազմակերպությունների գործունեության արդյունքների
հաշվառման, վերլուծության և կանխատեսման գոյություն ունեցող
մոտեցումները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ
տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և ներկայացնել տարատեսակ
հաշվետվություններ

Ա4

մատնանշել կազմակերպության ռազմավարության մշակման, դրա
իրագործման, կառավարման տարաբնույթ ասպեկտներին առնչվող
խնդիրները,

Բ4

Ա5

ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտների և դրանց
կառավարման առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման կանոնակարգերն ու
գոյություն ունեցող մոտեցումները,
ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն,
վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների կիրառության
առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված
համակարգչային ծրագրերը, ինչպես նաև տնտեսագիտական
վերլուծության
համար
դրանց
կիրառության
հիմնական
ուղղությունները
մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական
հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ շուկաների հիմնախնդիրները,
քննարկել դրանց փոխառնչությունները

Բ5

Ա6

Ա7

Ա8

Բ2

գնահատել կազմակերպության գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը

Բ3

նախագծել տարատեսակ գործարար ծրագրեր և մասնակցել դրանց
կենսագործմանը՝ կազմակերպելով աշխատանքը բարձր
արդյունավետությամբ թե՛ որպես խմբի անդամ, թե՛ որպես խմբի
ղեկավար
ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝
մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով
նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների
արդյունավետության բարձրացմանը
մասնագիտական տարբեր խնդիրներ լուծելու համար՝ օգտագործել
համապատասխան համակարգչային փաթեթներ

Բ6

Բ7
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նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման
համակարգ՝ բարձրացնելով բոլոր ռեսուրսների կառավարման
արդյունավետությունը
բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ
ամբողջ տնտեսության կառավարման առանձնահատկությունները և
իրականացման մեխանիզմները

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)
Գ2
կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը

Գ3

հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

Ռուսերեն-1
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ. առաջին բուժօգն.
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2
Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2
Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

Ռուսերեն-2
Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք
Իրավունքի հիմունքներ
Փիլիսոփայության հիմունքներ
Ֆիզդաստիարակություն
Մշակութաբանության հիմունքներ
Կրոնագիտության հիմունքներ
Բարոյագիտության հիմունքներ
Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
Տրամաբանության հիմունքներ
Քաղաքագիտության հիմունքներ
Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
Հոգեբանության հիմունքներ
Տնտեսագիտական տեսություն 1
Բարձրագույն մաթեմատիկա 1
Մենեջմենթի հիմունքներ
Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա

Մոդուլի
թվանիշը
1401/Բ01
1106/Բ01
1603/Բ01
1604/Բ01
1608/Բ03
1704/Բ05
1002/Բ01
0708/Բ09
0002/Բ08
1401/Բ02
1106/Բ02
1603/Բ02
1604/Բ02
1608/Բ04
1704/Բ06
0105/Բ10
1901/Բ12
1302/Բ11
0001/Բ13
1107/Բ55
2101/Բ14
1302/Բ14
0708/Բ14
1301/Բ14
1201/Բ01
2203/Բ01
1306/Բ01
1007/Բ01
0102/Բ14
1005/Բ01
1002/Բ02

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Ա8 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
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+
+
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+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

Տնտեսագիտական տեսություն 2
Բարձրագույն մաթեմատիկա 2
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
Հավանականությունների տեսություն
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
Ազգային տնտեսություն
Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա
Գործավարություն օտար լեզվով (անգլերեն, գերմաներեն,
ֆրանսերեն)
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
Վիճակագրություն
Համաշխարհային տնտեսություն
Ռազմավարական պլանավորում
Համակարգչային պրակտիկում
Էկոնոմետրիկա 1
Արտադրության մենեջմենթ
Միջազգային տնտեսագիտություն
Միկրոտնտեսագիտություն
Էկոնոմետրիկա 2
Կառավարչական հաշվառում
Ֆինանսներ
Ձեռնարկության էկոնոմիկա
Մակրոտնտեսագիտություն
Հաշվապահական հաշվառում
Ռիսկերի կառավարում
Բանկային գործ
Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա
Մենեջմենթ
Մարքեթինգ
Տնտեսության պետական կարգավորում
Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
Միջազգային բիզնես
Էլեկտրոնային առևտուր

1007/Բ02
0102/Բ15
1002/Բ09
0105/Բ26
1007/Բ21
1007/Բ05
1005/Բ02
1603/Բ03
1608/Բ04
1604/Բ04
1002/Բ03
1004/Բ02
1007/Բ05
1005/Բ25
1002/Բ14
1002/Բ03
1005/Բ06
1007/Բ09
1002/Բ19
1002/Բ05
1005/Բ31
1004/Բ45
1005/Բ13
1002/Բ20
1004/Բ46
1005/Բ32
1004/Բ47
1005/Բ07
1005/Բ15
1005/Բ14
1005/Բ11
1005/Բ12
1007/Բ14
1002/Բ10

+

+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
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+

Գիտելիքի էկոնոմիկա
Նախագծերի կառավարում
Կառավարման հոգեբանություն
Պետական և մունիցիպալ կառավարում
Լոգիստիկա
Ագրարային ոլորտի էկոնոմիկա
Նորարարությունների կառավարում
Հակաճգնաժամային կառավարման հիմունքներ
Սահմանադրական տնտեսագիտություն
ՀՀ հարկային համակարգ
Կուրսային աշխատանք-1
Կուրսային աշխատանք-2
Մասնագիտական պրակտիկա
Ավարտական աշխատանք

1005/Բ20
1005/Բ21
1005/Բ22
1005/Բ33
1005/Բ23
1005/Բ29
1005/Բ35
1005/Բ30
1007/Բ13
1004/Բ48

+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+
+
+
+
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2.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
• ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
• նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․ ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2․ սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3․ ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4․ գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
5․ հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը,

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

6․ սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով.
յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:
1. 1106/Բ01
2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր – 1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է 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:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․ ճանաչել հայոց հին ու միջնադարյան պատմությունը,
2․ ներկայացնել հայոց պետականությունների պատմությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1․ քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության հին ու միջին շրջանի կարևորագույն
իրադարձություններին,

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ
1․ որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2․ ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից
մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,«Զանգակ97» հրատ., 2014:
1. 1603/Բ01
2. Անգլերեն – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
- համակարգել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և ներկայացնել անգլերենի գործածությունը գործարար
միջավայրում՝ ստեղծելով մասնագիտական լեզվի հենքային գիտելիքի պաշար,
- ձևավորել ուսանողների հաղորդակցական կարողությունները խոսքի բոլոր դրսևորումներում (ունկնդրել,
ընթերցել, խոսել, գրել),
- ներմուծել մասնագիտական հենքային բառապաշարը և գործարար միջավայրում կիրառելի խոսքային
կաղապարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

1. բացատրել անգլերենի արտասանական նորմերը, բառակազմական կանոնները
քերականական կաղապարները,
2. ներկայացնել ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնել մասնագիտական նյութի հիմնական բովանդակությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.

1. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
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2. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի հիմնական
հմտությունները,

գ. ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողություններ.

1. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 քերա-կանական 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, հանրա-մշակութային երևույթներ և այլն:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader, Intermediate Business English, Coursebook, 2008.
2. Mascull B., Heither D., Market Leader, Intermediate Business English, Teacher’s Resource Book, Pearson Education
Limited, 2009.
3. O’Driscoll N., Market Leader, Marketing, Pearson Education Limited, 2010.
4. Emmerson P., Business Vocabulary Builder (int. to upper-int.), Macmillan, 2009.
5. Emmerson P., Business Grammar Builder, Macmillan, 2010.
1. 1604/Բ01
2. Գերմաներեն – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. 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:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական տարբերակները,
2. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
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3. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և կիրառել դրանք
խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
2. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի
ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների
նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության
աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների
գործառույթը նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը»,
«Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
1. 1608/Բ03
2. Ֆրանսերեն – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական հմտություններ,
• ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողություններ,
• ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մատնանշել մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները,
2. տարրորոշել մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,
3. սահմանել մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները,
2. մենախոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
3. թարգմանել (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր,

գ. փոխանցելի կարողություններ
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1. թարգմանելու հմտություններ,
2. բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• գործնական պարապմունք,
• հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային
աշխատանք,
• դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
• Présentations et usages
• La famille – les âges de la vie
• Le temps qui passe
• Le physique – l’apparence
• Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE internationale,
Paris 2009.
1. 1704/Բ05
2. Ռուսաց լեզու – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը,
• զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները,
• ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին,
• ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին,
• ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը,
• ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը,
• զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները,
• ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն,
2. մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները,
3. բացատրել պահանջվող քերականական կանոնները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը,
կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,
կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով,
կրճատել/ընդլայնել տեքստը,
պատասխանել հարցերին,
կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական
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կառուցվածքներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.
1. տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում,
2. տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնում,
3. թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. թիմային աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում,
5. հարց և պատասխան,
6. ստուգողական աշխատանք,
7. ուսուցողական ֆիլմի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
• Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական
ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:
• Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. Коммуникация.
Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей (Балыгина
Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010.
1. 1002/Բ01
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործն.
6. Առաջին կիսամյակ՝ աշնանային
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման արդի մակարդակին, տնտեսագիտության
մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկություններին, տնտեսության
զարգացման ՏՏ-ների գործոնին, ինչպես նաև տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնման գործում
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ICT) սեկտորի դերի հետ,
• ծանոթացնել Microsoft Office փաթեթի Excel և Access, կիրառական ծրագրերի հետ աշխատանքի
սկզբունքներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ7. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան համակարգչային
փաթեթներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) սահմանումը, սկզբունքները, մեթոդները և զարգացման
պատմությունը։
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները համաշխարհային տնտեսական գլոբալացման պայմաններում։
Թեմա 3՝ Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ICT) սեկտորը որպես տնտեսական
զարգացման գործոն։
Թեմա 4՝ ՏՏ ենթակառուցվածքը որպես գիտելիքահենք տնտեսության հենասյաուն։
Թեմա 5՝ Տեղեկատվության, բիզնեսի, մարքեթինգի և հաճախորդների հետ հարաբերությունների
կառավարման տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։
Թեմա 6՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
կազմակերպության ներքին բիզնես գործընթացների
համակարգման գործընթացում։
Թեմա 7՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ֆինանսա-տնտեսական վերլուծության
գործընթացում:
Թեմա 8՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը բիզնեսում՝ թիմային խնդիրների լուծման և
որոշումների կայացման արդյունավետության բարձրացման հարցում։
Թեմա 9՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքակազմը տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մոդելավորման գործընթացում:
Թեմա 10՝ Տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ֆինանսա-տնտեսական
տվյալների բազաների նախագծման և կառավարման գործոնը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kramer W., Beth Jenkins, and Robert S. Katz. “The Role of the Information and Communication Technology Sector
in Expanding Economic Opportunity. Cambridge, MA., 2007.
2. The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank operations (English); Chen, Derek H.C.; Dahlman,
Carl J.; 2006. P. 42;
3. Гарнаев, А. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах / А. Гарнаев. - М.: БХВ-Петербург, 2013. 816 c
4. Topi H., Tucker A. “COMPUTING HANDBOOK THIRD EDITION Information Systems and Information
Technology”, 2014 by Taylor & Francis Group, LLC, 14490p.
5. Gunasekaran A., Sandhu M. “HANDBOOK ON BUSINESS INFORMATION SYSTEMS”, 2010 by World Scientific
Publishing Co. Pte. Ltd, 961p.
1. 0708/Բ09

2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
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3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ՝
• աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի
գործունեության հիմունքների, համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին,
• հիմնարար գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների,
բնության հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել տնտեսակագիտական
էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
2. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը,
3. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
4. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական էկոլոգիական
խնդիրները,
5. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, կենսաբազմազանության
մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
2. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական հասանելիության
գնահատում,
3. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի հաշվարկման
ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.

1. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
2. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

Դասավանդման ձևեր

1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:

Ուսումնառության ձևեր

1. ինքնուրույն
աշխատանք`
գրականության
ընթերցում,
Moodle
համակարգում
զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը 60 հարց,
նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
2. Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատևման հիմնական
միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
3. Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ:
4. Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի փոփոխության
և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
5. Հողային
պաշարների
պահպանությունը:
Երկրի
կենսաբանական
բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
6. Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն ունեցող
փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների հիմնական դրութները
և միջոցառումները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ. Հ. Սարգսյան, Գ. Ֆ. Գալստյան, Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան, Ճարտարագետ, 2016թ.,
301էջ.
2. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ,
2014, 136 էջ.
3. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.
4. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան Գ.Պ.,
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010,
224 Էջ:
5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:
6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:
7. Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ.
1. 0002/Բ08

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում 3. 4 ECTS կրեդիտ
բնակչության առաջին բուժօգնություն
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախ. 2 ժամ, գործն. 2 ժամ
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում,
• ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ,
• փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ,
• տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում
առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից իրականացվող
միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու ծանրությունը և
տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու
պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորելու
ուղղությամբ,
2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում,
3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք,
2. անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ,
3. թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում,
4. ուսումնամեթոդական վարժանք:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., Հարությունյան Վ.Ս.,
Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. «Քաղպաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ իրավիճակներում»,
ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը»
(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի համալս.
հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության
հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017
1. 1401/Բ02
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 2
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
• ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
• նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

3. 2 ECTS կրեդիտ

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1․ գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2․ հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
3․ կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1․ կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
2․ սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով: Քննատոմսը
բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և գնահատվում են 7-ական
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միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6 միավոր: Ստուգումից 20միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն ստուգարքը հանձնած:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:
1. 1106/Բ02
2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր – 2
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը:
Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմության վերլուծության վրա:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․ ներկայացնել հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
2․ ներկայացնել հայոց պետականությունների պատմությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1․ վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի սխալներից,

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1․ որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2․ գիտելիքները լայնորեն օգտագործել աշխատանքային, հատկապես կրթական գործընթացներում,
3․ ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
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Թեմա 4` Հայաստանի Հանրապետությունը 1918-1920թթ.։
Թեմա 5` Խորհրդային Հայաստանը 1920-1991 թթ.:
Թեմա 6` Հայաստանի երրորդ հանրապետությունը:
Թեմա 7` Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետությունը:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից
մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ-97»
հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
1. 1603/Բ02
2. Անգլերեն – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական
կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում`
հատուկ ուշադրություն դարձնելով ընդհանուր մասնագիտական բառապաշարին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

1. բացատրել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական,
մեկնաբանական), ընկալել տեքստի բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը, յուրացնել հատուկ մասնագիտական
բառապաշարը,,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.

1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի բովանդակային վերլուծություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ և փաստարկներ, բանավիճել մասնագիտական
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. շարադրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմայով ակնարկ /էսսե, զեկույց- պրեզենտացիա/,
4. ունկնդրելով ընկալել և վերլուծել մասնագիտությանն առնչվող ձայնագրված նյութեր` զրույցներ,
բանակցություններ, փոքր դասախոսություններ,,

գ. ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողություններ.

1. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընթերցանություն. հանրամատչելի և մասնագիտական տեքստեր,
2. Բանավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների քննարկում,
3. Ունկնդրելով ընկալում. հանրամատչելի և մասնագիտական նյութի ունկնդրում (2-3 րոպե տևողությամբ) և
վերարտադրում,
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4. Գրավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական նյութի վերարտադրում և շարադրում,
5. Թարգմանություն. ընդհանուր և մասնագիտական ոլորտի նյութի թարգմանություն:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader, Intermediate Business English Course Book, 2016.
2. Mascull B., Heither D., Market Leader, Intermediate Business English Teacher’s Resource Book, Pearson Education
Limited, 2016.
3. Emmerson P., Business Grammar Builder, Pearson Education Limited, 2010.
4. O’Driscoll N., Market Leader, Marketing, Pearson Education Limited, 2010.
5. Mckeown A. Wright R., Professional English in Use; Management, CUP, 2011.
6. Powell M., Presenting in English, HEINLE CENGAGE Learning, 2002.
1. 1604/Բ02
2. Գերմաներեն – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի
ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
• ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական գիտելիքները`
համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով,
• ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները
գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ կաղապարների մասին,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու
փոխադրման սկզբունքների մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
2. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
3. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
2. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
3. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
14 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության հիմնական
տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի
հոլովների կիրառական նշանակությունները:
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2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական երկսեռ
բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու
գործառույթը:
Ժամանակաձևերի
բացարձակ
և
հարաբերական
գործառույթը:
Ստորոգյալի
համաձայնեցումը ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները:
Երկանդամ, եռանդամ և միանդամ կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում»,
«Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից»,
«Համագործակցություն» և այլն:
15 Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
1. 1608/Բ04
2. Ֆրանսերեն – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողությունները
• ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տարորոշել մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
2. տարբերակել մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը,
3. բացատրել մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. մենախոսել և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
2. թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
3. բանավիճել մասնագիտական թեմաների շուրջ
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• գործնական պարապմունք,
• հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային
աշխատանք,
• դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Les professions – les métiers
2. La technologie
3. La communication
4. L’argent- la banque
5. Le caractère et la personnalité
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
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3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE internationale,
Paris 2009.
1. 1704/Բ06
2. Ռուսաց լեզու – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի
կարողությունները,
• ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
• ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն,
2. ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց
լեզվի իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ,
2. տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը,
3. կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային աշխատանք,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները,
2. օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. թիմային աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/,
5. բանավեճ,
6. ստուգողական աշխատանք,
7. թեստային աշխատանք,
8. վիկտորինա:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Շարահյուսական կառուցվածքներ:
• Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ:
• Պարզ և բարդ նախադասություններ:
• Կապեր և կապական բառեր:
• Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները:
• Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները:
• Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 2005.
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2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. М.,
2008-2010.
3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. Коммуникация.
Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для
иностранцев: Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.
1. 0105/Բ10
2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախ. 1 ժամ, գործն. 1 ժամ
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
• սովորեցնել կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
• ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
2. ներկայացնել
նմուշին
համապատասխան
ընթացակարգը,

հաճախությունների

սյունապատկերի

կառուցման

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
2. ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ
մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նկարագրական վիճակագրություն:
2. Նմուշային եղանակ:
3. Գնահատման տեսություն:
4. Միջակայքային գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
3. Ն. Գ. Ահարոնյան, Ե. Լ. Իսրաելյան, Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, ԵՊՀ, 2016:
4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:
1. 1302/Բ12
4. 2 ժամ/շաբ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ

2. Իրավունքի հիմունքներ
5. 2 ժամ դասախ.
Ստուգարք
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3. 2 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է
• սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման
հիմունքները,
• մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ,
• ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի ձևերը,
իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը, դրանց
կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
2. տարբերել
օրինականություն,
իրավաչափ
և
իրավախախտ
վարքագիծ,
իրավական
պատասխանատվություն հասկացությունները,
3. բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման առարկան,
հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի աղբյուրները,
դրանց աստճանակարգությունը,
2. իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։
3. դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. ընդհանրական կարողություններ

1. ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
2. օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, օրենսգրքեր,
օրենքներ),
3. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական
պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, պատասխանատվության
զգացում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի
կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ,
իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք:
Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք:
Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք:
Միջազգային իրավունք։
14 Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
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3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր.,
Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր.,
Տիգրան Մեծ, 2015:
1. 1302/Բ11
2. Փիլիսոփայության հիմունքներ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախ. 2 ժամ, սեմ. 2 ժամ
6. Չորրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության դերը մարդաշխարհ փոխհարաբերություններում,
• վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
• ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային
հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և արժեքաբանական
գործառույթները,
2. հասկանալ
ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի
սահմանազատման սկզբունքները,
3. ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.

պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ,
2. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում,
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Փիլիսոփայություն առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը,
փիլիսոփայության կառուցվածքը 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:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
4. Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.
1. 1107/Բ55
2. Մշակութաբանության հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 2 ECTS կրեդիտ

• ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող գիտակարգերին,
• ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող մշակույթի
ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ,
• ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա մշակութային
գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի առաջացման և
զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական
օրինաչափությունները,
3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները,
4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու պայմանները,
2. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և լոկալ
դրսևորումները,
3. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. Կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Գործնական պարապմունք,
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է
առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման վերաբերյալ
տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
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5. Մշակութային գործընթացներ:
6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման հասկացությունները:
8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
9. Մշակույթը «անհատ»,
«հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
համատեքստում:
10. Մշակույթը և գենդերը:
11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
13. Մշակույթը և լեզուն:
14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. Մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. Մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
17. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
4. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
1. 2101/Բ14
2. Կրոնագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման,
ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին,
ծանոթացնել,
• տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
• ծանոթացնել ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,
2. նկարագրել ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր առանձնահատկություններն
ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
3. լուսաբանել Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի
կրոնական իրավիճակը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. հասկանալ և վերլուծել կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
2. դասակարգել կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու տարբեր
կրոններ,
3. բացահայտել և վերլուծել ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային,
դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
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Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ,
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին,
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի
թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր`նախապես
տրամադրված հարցաշարով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը,
բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն»
հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների
սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից
աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները, Չինաստանի և Ճապոնիայի ազգային կրոնները,
Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը
և զարգացումը, դավանաբանությունը, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և
զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ուղղափառություն.
Կաթոլիկություն.
Բողոքականություն,
ավանդական
և
ոչ
ավանդական
հարանվանություններ,
Հայոց
եկեղեցու
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները:
Իսլամի
առաջացումը
և
զարգացումը,
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները,
հիմնական
ուղղությունները:
Հայաստանի
Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
1. 1302/Բ14
2. Բարոյագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները,
• կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց հետևանքները,
• ծանոթանելլ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել բարոյական հարաբերությունների հիմունքները և տիպաբանությունը,
2. մեկնաբանել սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրները,
3. ներկայացնել բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև
սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին,
2. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ,
3. գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
2. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշները՝
անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության
աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
3. Կրոնական էթիկա:
4. Բիոէթիկա:
5. Քաղաքական էթիկա:
6. Սիրո մետաֆիզիկա:
7. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
1. 0708/Բ14
2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ՝
• պատկերացում բնագիտության ժամանակակից հիմնախնդիրների մասին,
• պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման ժամանակակից օրինաչափությունների և
հեռանկարների մասին,
• որոշակի աշխարհահայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների բացատրության
համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները,
2. նկարագրել մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների օրինաչափությունները,
3. հիմնավորել
ժամանակակից
բնագիտության
նվաճումների
կիրառման
կարևորությունը
անհրաժեշտությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. լուսաբանել մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթները,
2. օգտագործել գիտելիքները բնության երևույթների օրինաչափությունները մեկնաբանելու և գնահատելու
համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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և

1. օգտագործել ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով) դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք, որն անցկացվում է թեստային համակարգով, on line: Տրվում է առավելագույնը 60 հարց,
նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաների հիմնական խնդիրները:
2. Բնագիտության և հումանիտար գիտությունների կապը:
3. Գիտության և կրոնի փոխհարաբերությունները:
4. Բնագիտության զարգացման պատմությունը:
5. Գիտական հեղափոխությունները և դրանց դերը բնագիտության զարգացման գործում:
6. Աշխարհի գիտական նկարագիրը:
7. Դասական և ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից
տիեզերագիտության հիմնադրույթները:
8. Դասական և ժամանակակից քիմիայի հիմնադրույթները:
9. Դասական և Ժամանակակից կենսաբանության հիմնադրույթները:
10. Համընդհանուր նշանակության աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝ տիեզերքի, կյանքի
և մարդու ծագման վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները բնագիտության ոլորտում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М.,2012, 415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5. Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Մեթոդական
աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ:
1. 1301/Բ14
2. Տրամաբանության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝ տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու
սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու
մեթոդաբանական նշանակություն:
Ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական կարողությունները, այլև
ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական
հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել մտքի կառուցվածքը,
2. լուսաբանել տրամաբանական կանոնները և օրենքները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում
են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և
գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
3. ներկայացնել տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները,
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4. հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական գործողությունները,
2. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական վերլուծություն և
գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով կանոնավոր
մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և հետևողականության
հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. քննարկում,
3. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված
հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը:
2. Բազմատրամաբանության սկզբունքը:
3. Միտք և լեզու:
4. Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները:
5. Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման
էությունը, տեսակներն ու կանոնները:
6. Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները:
7. Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները:
8. Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները:
9. Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասականության,
հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները:
10. Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար,
լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005.
3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
5. Гетманова А., Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.
1. 1202/Բ01
2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
• ուսանողներին ծանոթացնել՝քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
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• ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության
առարկայական տիրույթին,
• ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն ու
նշանակությունը,
2. բացատրել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի
էությունը,
3. հասկանալ քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և կատարել
թարգմանություններ,
4. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
2. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման հարցերում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ,
2. գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի առաջադրմամբ,
3. ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը,
4. արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում,
5. բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և առարկան:
2. Քաղաքականության ծագումը և էությունը։
3. Քաղաքական իշխանության էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։
4. Հասարակության քաղաքական համակարգը։
5. Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։
6. Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։
7. Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր:
8. Քաղաքական գաղափարախոսություններ:
9. Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
2. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для студентов вузов
– М.: Аспект Пресс, 2006.
5. Теория политики: Учебное пособие / Под ред. Б.А. Исаева. – СПб.: Питер, 2008.- 464 с. – (Серия Учебное
пособие).
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1. 2203/Բ01
2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի
և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և
սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական
հիմնախնդիրներ,
4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´
մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային
ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը պարունակում
է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները:
2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ:
3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում:
4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա:
5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը:
6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը:
7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր:
8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա:
9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ:
10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ:
11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում:
12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն:
13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն:
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա:
15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ:

161

14. Հիմնական գրականության ցանկ.

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)
1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с
предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
1. 1306/Բ01
2. Հոգեբանության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է`
• մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
• ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին ծանոթացումը,
• հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման
մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
2. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
3. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական ուղղությունները,
մոտիվացիայի տեսությունները,
4. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման
հոգեբանական հիմքերը,
5. ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում,
2. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիտական գործունեությունը հաշվի առնելով 3.
անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին,
2. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
3. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել դասընթացի
ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
• դասախոսություն,
• սեմինար պարապմունք,
• քննարկում,
• պրակտիկ աշխատանքներ,
• հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
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Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության
ուղղությունները:

Հոգեբանական

հետազոտության

մեթոդները

և

մեթոդիկաները:

Հոգեբանության

բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2. Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3. Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4.

Միջանձնային

ընկալում,

միջանձնային

հարաբերությունների

հոգեբանություն:

Հաղորդակցում:

Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010, 204 էջ
3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”, 2002.
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
1. 1007/Բ01
2. Տնտեսագիտական տեսություն-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ սեմ.
6. Առաջին` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• լուսաբանել շուկայական տնտեսության գործառնությունը և միկրոտնտեսական օրինաչափությունները
ըստ տարբեր շուկայական կառուցվածքների,
• տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և օժանդակել բավարար ունակությունների ձևավորմանը
միկրոտնտեսական իրավիճակները վերլուծելու և հետագայում ուսուցանվող տնտեսագիտական մյուս
դասընթացների նյութը առավել հիմնավոր յուրացնելու համար։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,
2. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները, բացատրել դրանց էվոլյուցիան ժամանակի ընթացքում
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները, քննարկել դրանց փոխառնչությունները
Բ6. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համակարգ՝ բարձրացնելով բոլոր
ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություն
2. սեմինար պարապմունքներ
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տնտեսագիտության ներածություն:
Թեմա 2՝ Շուկայական համակարգը: Պահանջարկը, առաջարկը և շուկայական հավասարակշռությունը:
Թեմա 3՝ Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունները:
Թեմա 4՝ Սպառողի վարքի վերլուծությունը:
Թեմա 5՝ Արտադրողի վարքը և տեխնոլոգիայի ընտրությունը: Արտադրական ֆունկցիան:
Թեմա 6՝ Արտադրության ծախքերը:
Թեմա 7՝ Մրցակցային ձեռնարկությունները և մրցակցային շուկաները:
Թեմա 8՝ Մենաշնորհը շուկայական տնտեսությունում:
Թեմա 9՝ Անկատար մրցակցությունը. մենաշնորհային մրցակցությունը և օլիգոպոլիան:
Թեմա 10՝ Արտադրության գործոնների շուկան. աշխատանքը, հողը և կապիտալը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն. մասնավոր և հասարակական ընտրություն
(թարգմանություն): Գլխավոր խմբագիր` պրոֆ. Գ. Կիրակոսյան, ԵրՊԺՏԻ-ի «Տնտեսագետ» հրատ., 1999
2. К.Р. Макконелл, С.Л. Брю Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. 17-го англ.Изд. – М.: ИНФРАМ, 2009. – XXVIII, 916 с. [և հետագա հրատարակություններ]
3. Տնտեսագիտության տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Հայկ Սարգսյան, Հասմիկ Մարգարյան. ԵՊՀ
տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ: Գիտ. խմբ.` Հ. Աղաջանյան, Գ. Գալստյան, (երկրորդ
հրատարակություն, լրամշակված և վերախմբագրված): - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, 320 էջ:
4. Курс экономической теории: учеб. пособие для студентов вузов /под ред. А.В. Сидоровича/; МГУ 3-е изд. –
Москва, 2007.-1040 с.
5. Нуреев Р. М., Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М., 2008.
1. 0102/Բ14
2. Բարձրագույն մաթեմատիկա-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ սեմ.
6. Առաջին` աշնանային կիսամյակ
7. Եզրափակիչ գնահատւմով
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի հիմունքներին,
տեսության արդի մեթոդների յուրացմանը;
• ներկայացնել գծային հավասարումների համակարգի լուծման ալգորիթմներ,
• ծանոթացնել վեկտորների, մատրիցների և որոշիչների հետ կատարվող գործողություններին, ուղղի,
հարթության, դասական կորերի և մակերևույթների հավասարումներին, ներկայացվող տեսության
ընդհանրացումներին և կիրառություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել վերլուծական երկրաչափության՝ հարթ և տարածական կորերի, մակերևույթների
հատկությունները, վեկտորական հանրահաշվի մեթոդները,
2. ներկայացնել գծային հանրահաշվի՝ գծային համակարգերի, մատրիցների տեսության գաղափարները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. կիրառել կոորդինատների մեթոդը, հարթության վրա և տարածության մեջ վերլուծական
երկրաչափության մեթոդները,
2. հաշվել որոշիչներ, կատարել գործողություններ մատրիցների հետ, լուծել գծային հավասարումների
համակարգեր,
3. օգտագործելու մաթեմատիկական մեթոդներ տնտեսագիտական խնդիրներ լուծելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կիրառել յուրացված մեթոդները տնտեսագիտական և այլ տեսություններում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վերլուծական երկրաչափությունը հարթության վրա և տարածության մեջ։
2. Վեկտորական հաշվի տարրեր։
3. Ուղղի, հարթության, կորերի հավասարումներ։
4. Գծային հանրահաշվի տարրերը։
5. Գծային հավասարումների համակարգեր, մատրիցներ և որոշիչներ։
6. Գծային ձևափոխություններ և քառակուսային ձևեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Լ. Գալստյան, Բարձրագույն մաթեմատիկա, Մաս 1,2 , ԵՊՀ հրատ., 2017
2. Վ. Աթաբեկյան, Հանրահաշվի ներածություն, ԵՊՀ, 2005
3. В.С. Шипачев, Высшая математика: учебник, 6-е изд., Высшая школа, М. 2003
4. L.D. Hoffmann, G.L. Bradley, Calculus for Business, Economics & the Social & Life Sciences,
10th Edition, N.Y., 2010
5. S. Calaway, D. Hoffman, D. Lippman, Business Calculus, USA, 2013
6. Գ. Հակոբյան, Ա. Դավթյան, Ռ. Սահակյան, Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի
խնդրագիրք տնտեսագետների համար, ԵՊՀ, 2005
1. 1005/Բ01
2. Մենեջմենթի հիմունքներ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 2, սեմ.՝ 2
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• Ուսանողներին ներկայացնել մենեջմենթի հիմնական հասկացությունները, տրամադրելով գիտելիքներ
մենեջմենթի, դրա առանձին ուղղությունների ոլորտում, տալով տեսական հենք հետագա
ուսումնասիրությունների համար:
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Զարգացնել ուսանողների ընդհանուր մտավոր կարողությունները, հատկապես վերլուծելու և
կողմնորոշվելու կոնկրետ կառավարչական հիմնախնդրի հետ կապված իրավիճակում, գնահատելով
այն և կայացնելով համապատասխան որոշում:
• Սովորեցնել ուսանողներին ինքնուրույն աշխատել, կիրառելով ուսումնասիրված տեսություններն ու
մեթոդները, օժտելով նրանց այնպիսի գիտելիքներով և կարողություններով, որոնք անհրաժեշտ են
կառավարման ոլորտում մասնագիտական գործունեության ծավալման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. սահմանել մենեջմենթի գործառույթներն ու սկզբունքները, կազմակերպության գործելու մեխանիզմի
առանձնահատկությունները,
2. թվարկել անձնակազմի կառավարման հիմնական մեթոդները և որոշել, թե կոնկրետ իրավիճակին,
դրանցից որն է համապատասխանում,
3. ներկայացել կազմակերպչական տարբեր կառուցվածքների առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել կոնկրետ պայմանները և կիրառել տարբեր կառավարչական մեթոդներ շուկայում մրցունակ
լինելու համար,
2. կանխատեսել արտաքին միջավայրի սպասվող փոփոխությունները և ընտրել համապատասխան
ռազմավարություն,
3. գտնել ձեռնարկության/կազմակերպության արդյունավետության բարձրացման ուղիները կառավարման
համակարգի բարելավման շնորհիվ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կատարել թիմային աշխատանք,
2. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մատնանշել կազմակերպության ռազմավարության մշակման, դրա իրագործման, կառավարման
տարաբնույթ ասպեկտներին առնչվող խնդիրները
Բ3. նախագծել տարատեսակ գործարար ծրագրեր և մասնակցել դրանց կենսագործմանը՝
կազմակերպելով աշխատանքը բարձր արդյունավետությամբ թե՛ որպես խմբի անդամ, թե՛ որպես խմբի
ղեկավար
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. բացատրական – ցուցադրական, էվրիստիկական, ռեպրոդուկտիվ,
2. դասախոսություն,
3. ուղեղային գրոհ, բասկետ-մեթոդ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
անցկացվում է գրավոր՝ հարցատոմսով, որը բաղկացած է 3 հարցերից՝ համապատասխանաբար 2,2,1
միավորներով.
2-րդ ընթացիկ քննություն.
անցկացվում է գրավոր՝ հարցատոմսով, որը բաղկացած է 3 հարցերից՝ համապատասխանաբար 2,2,1
միավորներով.
եզրափակիչ քննություն.
անցկացվում է բանավոր՝ հարցատոմսով, որը բաղկացած է 3 հարցերից՝ համապատասխանաբար 3,3,4
միավորներով.
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
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Թեմա 9. Հաղորդակցություն և հաղորդակցության արվեստ:
Թեմա 10. Կառավարչական որոշումներ:
Թեմա 11. Ռազմավարական պլանավորում:
Թեմա 12. Կառավարման մեթոդներն ու անձնակազմի կառավարումը:
Թեմա 13. Մարքեթինգի կառավարում:
Թեմա 14. Պետական և հանրային կառավարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս.Լ.Ղանթարջյան, Ա.Ռ.Գալստյան. Մասնագիտության ներածություն (Կառավարում), Ե., 2008
2. Герчикова И.Н. Менеджмент.М., 2010
3. Друкер П., Макьярелло Дж.А. Менеджмент, 2010
4. Кабушкин Н.И. Основы менеджмента.М., 2009
5. Чиркин В.Е. Опыт зарубежного управления (государственное и муниципальное управление).М., 2006
1. 1002/Բ02
2. Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ գործն.
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեությունում ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառման վերաբերյալ գիտելիքներ,
• ծրագրային տարբեր փաթեթների կիրառմամբ ուսանողներին հաղորդել հաշվողական գործընթացների
կազմակերպման և վերլուծության վերաբերյալ գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել տվյալների մշակման ալգորիթմների օգնությամբ տվյալների պահպանման կազմակերպման և
վերլուծության առավել տարածված ընթացակարգերը,
2. ներկայացնել տնտեսագիտական վերլուծություններում ու նախագծերի ավտոմատացման խնդիրներում
տիպային ծրագրավորման փաթեթների կիրառման հնարավորությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. տվյալների մշակման ալգորիթմների օգնությամբ կատարել տվյալների պահպանման կազմակերպում և
վերլուծություն,
2. վերլուծել և մշակել տնտեսական տեղեկատվությունը՝ կիրառելով տվյալների բազաների ղեկավարման
համակարգեր (Access ՏԲՂՀ) և VBA ծրագրավորման լեզուն Ms Excel միջավայրում,
3. ներկայացնել գրասենյակային աշխատանքի ավտոմատացման վերաբերյալ առաջարկություններ,
4. կիրառել ծրագրային փաթեթները ընկերությունների բիզնես նախագծերի ստեղծման գործընթացում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվելով գիտական և տեղեկատվական տարբեր ռեսուրսներից կատարել հետազոտություններ,
2. պատրաստել հաշվետվություններ, ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտների և դրանց կառավարման առանձնահատկությունները,
ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման կանոնակարգերն ու գոյություն
ունեցող մոտեցումները,
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները:
Բ2. գնահատել կազմակերպության գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը:
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
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2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. «Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա» դասընթացի ընդհանուր նկարագրությունը։ Խնդիրների
լուծման նախապատրաստման և իրականացման փուլերը:
Թեմա 2՝ Տնտեսագիտական ինֆորմատիկայի սկզբունքներն ու մեթոդները:
Թեմա 3՝ Ֆինանսա-տնտեսական տվյալների ինֆորմացիոն-տրամաբանական մոդելների նախագծման
փուլերը, ինֆորմացիայի վերլուծություն և տվյալների բազաների կառավարում:
Թեմա 4՝ Տեղեկատվական համակարգերի կառավարումը տնտեսագիտական գործընթացներում:
Թեմա 5՝ Տնտեսագիտական ինֆորմատիկայի թվային մեթոդները և դրանց իրականացման
գործիքակազմը:
Թեմա 6՝ Տնտեսագիտական ինֆորմատիկայի գործիքակազմի կիրառությունը ֆինանսա-տնտեսական
տվյալների վերլուծության, և տնտեսական ցիկլերի գնահատման գործընթացներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բունիաթյան Մ.Մ., Ղուկասյան Գ.Մ., VBA ծրագրավորում տնտեսագետների համար: Երևան, Անտարես,
2005թ., 228 էջ:
2. Гарнаев, А. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах / А. Гарнаев. - М.: БХВ Петербург, 2013. - 816 c.
3. Бекаревич Ю., Пушкина А. Создание реляционной базы данных и запросов. Microsoft Access 2007. Учебное
пособие. Изд-во Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург, 2010. 137с.
4. Дж. Уокенбах. Професциональное программирование на VBA в Excel 2010. Изд-во «Диалектикаե, Москва,
Санкт-Петербург, Киев, 2012. 786 стр.
5. Liew Voon Kiong., Excel VBA Made Easy, 2009., - 121p.
1. 1007/Բ02

2. Տնտեսագիտական տեսություն-2

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ սեմ.
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• լուսաբանել շուկայական տնտեսության՝ որպես ամբողջական համակարգի գործառնության
մակրոտնտեսական օրինաչափությունները,
• տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և օժանդակել բավարար ունակությունների ձևավորմանը
մակրոտնտեսական իրավիճակները վերլուծելու և հետագայում ուսուցանվող տնտեսագիտական մյուս
դասընթացների նյութը առավել հիմնավոր յուրացնելու համար։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,
2. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները, բացատրել դրանց էվոլյուցիան ժամանակի ընթացքում
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները, քննարկել դրանց փոխառնչությունները
Բ6. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համակարգ՝ բարձրացնելով բոլոր
ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը
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Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունքներ
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 ու հավասարակշռությունը: 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մենքյու Ն.Գ. Մակրոէկոնոմիկա։ Թարգմ անգլ. «Հայաստան» 1997, 444 էջ
2. К.Р. Макконелл, С.Л. Брю Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. 17-го англ.Изд. – М.:
ИНФРА-М, 2009. – XXVIII, 916 с. [և հետագա հրատարակություններ]
3. Տնտեսագիտության տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Հայկ Սարգսյան, Հասմիկ Մարգարյան. ԵՊՀ
տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ: Գիտ. խմբ.` Հ. Աղաջանյան, Գ. Գալստյան, (երկրորդ
հրատարակություն, լրամշակված և վերախմբագրված): - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, 320 էջ:
4. Курс экономической теории: учеб. пособие для студентов вузов /под ред. А.В. Сидоровича/; МГУ 3-е изд. –
Москва, 2007.-1040 с.
5. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник МГУ. - М.: изд. Дело и сервис. 2009.
1. 0102/Բ15
2. Բարձրագույն մաթեմատիկա-2
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ գործն.
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի և դիֆերենցիալ հավասարումների
հիմունքներին,
• ապահովել տեսության արդի մեթոդների յուրացումը,
• ծանոթացնել ներկայացվող տեսության ընդհանրացումներին և կիրառություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարները՝ հաջորդականության և
ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ ֆունկցիաների, ածանցյալի հիմնական հասկացությունները,
գաղափարները և հատկությունները։
2. Ներկայացնելու դիֆերենցիալ և ինտեգրալ հաշվի գաղափարները;
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3. Մատուցելու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների դիֆերենցելիության մեթոդները, էքստրեմումները։
4. Ներկայացնելու դիֆերենցիալ հավասարումների լուծման հիմնական մեթոդները;

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. Հաշվելու հաջորդականության և ֆունկցիայի սահմաններ, ֆունկցիայի ածանցյալ, ինտեգրալ,
հետազոտելու ֆունկցիայի վարքը, կառուցելու ֆունկցիաների գրաֆիկներ;
2. Հաշվելու ֆունկցիաների անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ;
3. Հաշվելու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների մասնակի ածանցյալներ, գտնելու էքստրեմումները։
4. Լուծելու դիֆերենցիալ հավասարումների որոշ տեսակներ;
5. Օգտագործելու մաթեմատիկական մեթոդներ տնտեսագիտական խնդիրներ լուծելու համար։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կիրառել յուրացված մեթոդները տնտեսագիտական և այլ տեսություններում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ:
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հաջորդականության սահման։
2. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի սահման և անընդհատություն։
3. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի ածանցյալ և դիֆերենցիալ։
4. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի հետազոտումն ածանցյալի միջոցով;
5. Անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներ, կիրառություններ;
6. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների անընդհատություն, մասնակի ածանցյալներ, էքստրեմումներ;
7. Դիֆերենցիալ հավասարումներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, Մաս 1,2, Զանգակ, Երևան, 2009, 2012
2. Л.Д. Кудрявцев, Краткий курс математического анализа, т. 1,2, М. 2005
3. В.А. Ильин, В.А. Садовничий. Б.Х. Сендов, Математический анализ, ч. 1,2, МГУ, 2007
4. Լ. Գալստյան, Բարձրագույն մաթեմատիկա, Մաս 1,2 , ԵՊՀ հրատ., 2017
5. В.С. Шипачев, Высшая математика: учебник, 6-е изд., Высшая школа, М. 2003
6. L.D. Hoffmann, G.L. Bradley, Calculus for Business, Economics & the Social & Life Sciences, 10th Edition, N.Y.,
2010
7. S. Calaway, D. Hoffman, D. Lippman, Business Calculus, USA, 2013
8. Ս. Հովհաննիսյան, Ա. Թասլաքյան, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների համար,
Մաս 1,2, ԵՊՀ, 2016
1. 1002/Բ12
4. 6 ժամ/շաբ.

2. Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ գործն.
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3. 6 ECTS կրեդիտ

6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է
• ուսանողների
մոտ
ձևավորել
ընդհանուր
պատկերացում
գործույթների հետազոտման
մաթեմատիկական եղանակների վերաբերյալ,
• հաղորդել
գիտելիքներ
մաթեմատիկական
մոդելավորման
հիմնական
մեթոդների
և
հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ձևավորել կոնկրետ իրավիճակներում օպտիմալ որոշումներ ընդունելու նպատակով կիրառվող
տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելներ կառուցելու հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. լուսաբանել մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացը, սկզբունքները և մեթոդները,
2. ներկայացնել հիմնական տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելները և դրանց լուծման ընթացակարգը,
3. հիմնավորել տարբեր իրավիճակներում որոշումների ընդունման համար որոշակի ընթացակարգի
ընտրությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կառուցել տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելներ եւ լուծել խնդիրներ՝ օգտվելով գծային, ոչ գծային,
դինամիկ ծրագրման խնդիրներ լուծելու մեթոդներից,

2. կոնկրետ մաթեմատիկական մեթոդների կիրառությամբ ներկայացնել առաջարկություն որոշումներ
կայացնելու համար,

3. որոշումների ընդունման նպատակով մշակել տնտեսական գործընթացների զարգացման տարբեր
սցենարներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1.

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Գծային ծրագրում:
Թեմա 2` ԳԾԽ-ի կիրառման օրինակներ. դիետի խնդիր, արտադրության օպտիմալ պլանավորման խնդիր,
տրանսպորտային խնդիր, ուսապարկի խնդիր:
Թեմա 3` Ամբողջաթիվ գծային ծրագրման խնդիր:
Թեմա 4` Մատրիցային խաղեր:
Թեմա 5` Ոչ գծային ծրագրման խնդիր:
Թեմա 6` Դինամիկ ծրագրում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ.Պ.Տոնոյան Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ . Գծային ծրագրում, Երևան
2011
2. Ռ. Ա. Ավետիսյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Ս. Հ. Սարգսյան, Ա. Հ. Պետրոսյան, Գործույթների հետազոտման
մաթեմատիկական մեթոդներ, ԵՊՀ հրատ. 2017
3. Ս.Հ.Սարգսյան, Գ.Պ.Տոնոյան Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ Խնդրագիրք,
ԵՊՀ հրատ. 2012
4. Хемди А. Таха, Исследование операций, "Вильямс", 2007
1. 0105/Բ26
2. Հավանականությունների տեսություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել հավանականությունների տեսության և կիրառական վիճակագրության հիմնական
մեթոդների հետ,
• սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել հավանականությունների տեսության և կիրառական
վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
• ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել հավանականային
մոդելներ, որոնք նկարագրում են տվյալ պատահական երևույթը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել հիմնական հավանականային և վիճակագրական մոդելները,
2. լուսաբանել տարբեր տիպի բաշխումների կիրառման հնարավորությունները հավանականային
մոդելների կառուցման ժամանակ,
3. դիտարկել տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,
4. ստուգել պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. առաջարկված խնդիրները լուծելու համար գործնականում կիրառել տարբեր հավանականային և
վիճակագրական մոդելներ,
2. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել վիճակագրական հետևություններ,
3. մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ, կիրառելով մաթեմատիկական վիճակագրության
մեթոդները, ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները,
2. ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1,1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1,1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
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3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցատոմսերով քննություն`10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Թեմա 1`Հավանականությունների տեսության աքսիոմատիկա: Հավանականության հատկությունները:
Թեմա 2` Պատահույթների անկախություն: Անկախ փորձեր: Բեռնուլիի սխեմա:
Թեմա 3` Պատահական մեծություն և բաշխման ֆունկցիա: Բաշխման ֆունկցիայի հատկությունները:
Թվային բնութագրիչները:
Թեմա 4` Չեբիշևի անհավասարություններ; մեծ թվերի օրենքը: Կենտրոնական սահմանային թեորեմ:
Թեմա 5` Նկարագրական վիճակագրություն ` նմուշային բաշխում, բաշխման ֆունկցիա և նմուշային
բնութագրիչները:
Թեմա 6` Կետային գնահատում` գնահատականների հատկություններ, գնահատման մեթոդներ,
էֆեկտիվություն:
Թեմա 7` Միջակայքային գնահատում, գնահատման մեթոդներ:
Թեմա 8` Վարկածների ստուգում` ընդհանուր գաղափարներ, պարզ և բարդ վարկածների ստուգում,
համաձայնության և անկախության հայտանիշներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, Երևան, 2000.
2. Ահարոնյան Ն. Գ., Իսրայելյան Ե. Ռ., Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, ԵՊՀ-ի հրատ.,
2016.
3. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, խնդրագիրք, Երևան,
2000.
1. 1007/Բ21
2. Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 2, սեմ.՝ 2
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• օժանդակել ժամանակակից տնտեսագիտական սկզբունքների և հայեցակարգերի առավել
համակողմանի ըմբռնմանը՝ դրանց ձևավորումը, զարգացումը և փոխներգործությունները
ներկայացնելու ու վերլուծելու միջոցով,
• նպաստել անհրաժեշտ տեսական հենքի ձևավորմանը, ժամանակակից տնտեսական հիմնահարցերին
արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կիմանա մարդկության կողմից մինչ այժմ ձևակերպված և ներկայումս գոյություն ոնեցող
տնտեսագիտական մեկնաբանությունները և տեսությունները,
2. համակարգված պատկերացում կունենա տնտեսվարման խնդիրների լուծման և ճանաչողության
խորացման ու ընդլայնման գոյություն ունեցող կապի մասին,

բ.գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կտիրապետի զանազան տնտեսական իրավիճակներում արդյունավետ լուծումների ընտրության
հնարքներին,
2. ի վիճակի կլինի արդյունավետ ընտրություն կատարել տնտեսական կացությունը և վարվող
տնտեսական քաղաքականությունը գնահատելու գործիքակազմում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելիկարողություններ

1. համակողմանիորեն տիրապետելով տնտեսագիտական հիմնարար հասկացություններին և
սկզբունքներին՝ ուսանողը կունենա անհրաժեշտ և բավարար գիտելիքներ միկրոտնտեսագիտական և
մակրոտնտեսագիտական այլ դասընթացների, ինպես նաև ճյուղային ու գործառնական բնույթի
տեսական, գործնական և հատուկ դասընթացների նյութը յուրացնելու ու վերիմաստավորելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները, բացատրել դրանց էվոլյուցիան ժամանակի ընթացքում
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Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն /ուսուցման ժամանակակից տեխնոլոգիաների կիրառում, դասախոսության նյութի
տրամադրում, լսարանային ցուցադրությունների կազմակերպում/,
2. սեմինար պարապմունքներ /ակտիվ հարցադրումների և քննարկումների կազմակերպում՝ սոցիալական
և կրթական հաղորդակցման գիտատեսական հիմունքների կիրառմամբ/, ինքնուրույն աշխատանք
/ռեֆերատներ, անհատական առաջադրանքներ/:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տնտեսագիտական մտքի պատմության ներածություն:
Թեմա 2. Տնտեսագիտական միտքը Հին Աշխարհում:
Թեմա3. 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 վարկածը, Ժ. Բ. Սեյ, Թ. Ռ. Մալթուս:
Թեմա 8. Դավիթ Ռիկարդոյի քաղաքատնտեսական համակարգը:
Թեմա 9. Ջոն Ստյուարտ Միլը և նրա «Քաղաքատնտեսության սկզբունքներ» աշխատությունը:
Թեմա 10. Կարլ Մարքսի տնտեսագիտական տեսությունը:
Թեմա 11. Պատմական ուղղությունը տնտեսագիտության մեջ:
Թեմա12. Մարժինալիզմը. Սահմանային օգտակարության տեսությունը:
Թեմա 13. Ալֆրեդ Մարշալի տնտեսագիտական տեսությունը:
Թեմա 14. Ինստիտուցիոնալիզմ:
Թեմա 15. Քեյնսյան տեսությունը:
Թեմա 16. Նոր պահպանողական տեսությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Ուսումնական ձեռնարկ /ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակ./.:
«Ասողիկ» հրտարակչություն, 2009 թ.:
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе, Пер. с англ., 4 – е издание – Москва, “Дело Лтд” 1994.
3. Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները: Ուսումնական ձեռնարկ. / Գ.Ս. Գալստյան, Հ.Գ.
Մարգարյան: - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2016. 136 էջ:
4. Жамс Э. История экономической мысли ХХ века, Москва, «ИЛ» 1959г.
5. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли, Пер. с англ., Москва, «Прогресс»
1968г.
1. 1007/Բ05
2. Ազգային տնտեսություն
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ
5. դաս.՝ 1, սեմ.՝ 1
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝

174

ուսանողներին ծանոթացնել շուկայական հարաբերություններին անցման ժամանակաշրջանում
իրականացվող տնտեսական և սոցիալական վերափոխումներին, ինչպես նաև ՀՀ տնտեսության
կառուցվածքին, առանձնահատկություններին և ներկա մարտահրավերներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել ՀՀ տնտեսության ներկային իրավիճակը և զարգացման միտումները,
2. ներկայացնել ՀՀ տնտեսության կառուցվածքը, առանձնահատկությունները և առկա մարտահրավերները,
3. ներկայացնել ազգային տնտեսության վերաբերյալ թերի, անբավարար մշակված և բանավեճային
հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել ՀՀ սոցիալ-տնտեսական երևույթների վերաբերյալ վերլուծություններ,
2. իրականացնել ՀՀ տնտեսության զարգացման կանխատեսումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. Մեկնաբանել ՀՀ տնտեսության առանձնահատկությունները, բանավեճային հիմնախնդիրները և
մարտահրավերները, արդյունքում ձևավորել վերլուծական ապարատ, որի միջոցով կարելի է կատարել
համապատասխան վերլուծություններ և կանխատեսումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները, բացատրել դրանց էվոլյուցիան ժամանակի ընթացքում
Ա5. ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտների և դրանց կառավարման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
կանոնակարգերն ու գոյություն ունեցող մոտեցումները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
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Թեմա 14. Երկրի տնտեսական անվտանգությունը:
Թեմա 15. ՀՀ տնտեսությունը համաշխարհային տնտեսական համակարգում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ղուշչյան Հ․ Բ․ Տիգրանյան Հ․ Տ․, Հարությունյան Ա.Գ., Ազգային էկոնոմիկայի հիմունքներ. Ուս ձեռնարկ,
Եր, 2009г.
2. Տնտեսության պետական կարգավորում, Ուս.ձեռնարկ, Ի. Տ. Տիգրանյանի ընդհանուր խմբագրությամբ,
Եր, 2015թ.
3. Վ. Հովսեփյան, Մ. Եղիազարյան, Ազգային տնտեսություն, Եր, 2014թ.
4. Национальная экономика: учебник, под редакцией доктора экономических наук, профессора П.В.
Савченко, Москва, 2006г.
5. Национальная экономика: Учебник под общей редакцией заслуженного работника Высшей школы РФ
д.э.н., проф. Р. М. Нуреева, М. 2008г.
6. А.П. Градов, Национальная экономика:Учебник, 2-ое издание, М. 2005г
1. 1005/Բ02
2. Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 1, սեմ.՝ 1
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ խորացված և համակարգված գիտելիքներ
ծառայությունների ոլորտի էության, կառուցվածքի և գործառման օրինաչափությունների մասին: Առանձին
ուշադրություն է հատկացվում ծառայությունների ոլորտի՝ որպես ժամանակակից տնտեսության
առաջատար ոլորտի արդի հիմնախնդիրներին և զարգացման միտումներին: Դասընթացը ներառում է նաև
ծառայությունների ոլորտի առանձին ճյուղերում կառավարման, կազմակերպման և ֆինանսավորման հետ
կապված տեսական և գործնական հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտների և դրանց կառավարման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
կանոնակարգերն ու գոյություն ունեցող մոտեցումները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. ինքնուրույն աշխատանքի կատարում և ներկայացում,
5․ նախադեպերի վերլուծություն:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար
7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն:
Թեմա 2. Ծառայությունների ոլորտը սոցիալ-տնտեսական համակարգում: Ծառայությունների սեկտորը ՀՀում:
Թեմա 3. Ծառայության հասկացությունը: Ծառայության մատուցման տարրեը:
Թեմա 4. Ծառայությունների դասակարգումը:
Թեմա 5. Ծառայության որակ:
Թեմա 6. Ծառայությունների շուկա:
Թեմա 7. Ծառայությունների գլոբալացումը: Ծառայությունների միջազգային առևտրի ձևերը և արգելքները:
Թեմա 8. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարումը ծառայությունների ոլորտում:
Թեմա 9. Պաշարների կառավարումը ծառայությունների ոլորտում:
Թեմա 10. Կրթությունը որպես սոցիալական ոլորտի ենթահամակարգ:
Թեմա 11. Առողջապահությունը որպես սոցիալական ոլորտի ենթահամակարգ:
Թեմա 12. Մշակույթի ոլորտը ազգային տնտեսության համակարգում:
Թեմա 13. Առևտուրը որպես ազգային տնտեսության ճյուղ:
Թեմա 14. Սպորտը և ֆիզիկական կուլտուրան որպես ազգային տնտեսության ճյուղ:
Թեմա 15. Զբոսաշրջություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խաչատրյան Ն., Գասպարյան Կ., Ծառայությունների էկոնոմիկա, Երևան, 2013:
2. Сфера услуг. Менеджмент. Под ред. T. Бурменко. Москва, 2017.
3. Бурменко Т.Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг. Экономика. Москва, 2008.
4. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг. Санкт- Петербург, 2003.
5. Шишкин С. Экономика социальной сферы. Москва, 2003.
6. Дюмулен И. Международная торговля услугами. Москва, 2003.
1․ 1603/Բ03 2. Գործավարություն օտար լեզվով (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն)
3. 4 ECTS
1608/Բ04
կրեդիտ
1604/Բ04
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործն.
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել ուսանողների՝ օտար լեզվով հաղորդակցական հմտությունները՝ հիմք ընդունելով
գործարար ոլորտում կիրառվող խոսքային կաղապարները,
• ձևավորել անհրաժեշտ կարողություններ խոսքի բոլոր դրսևորումներում (ընթերցում, ունկնդրում,
գրավոր և բանավոր խոսք)՝ խորացնելով տնտեսագիտության հիմնարար տերմինապաշարի
իմացությունը,
• ներկայացնել գործարարական գրագրության ռազմավարությունը և սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտության և գործարարության ոլորտում կիրառվող մասնագիտական հենքային
բառապաշարը և քերականական կաղապարները,
2. տիրապետել մասնագիտական բնագիր նյութը ընթերցելով և ունկնդրելով ընկալելու և մեկնաբանելու
սկզբունքներին,
3. պաշտոնական և ոչ պաշտոնական գրագրության համատեքստում տարորոշել ոճային
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերարտադրել և մեկնաբանել օտար լեզվով մատուցվող մասնագիտական նյութը,
2. քննարկել տնտեսագիտության և գործարարության թեմաներով հարցեր՝ հիմնավորելով սեփական
տեսակետը,
3. ձևակերպել գործարար նամակներ՝ կիրառելով համապատասխան բառապաշարը, քերականական
կաղապարները,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներից՝ մասնագիտական տպագիր և էլեկտրոնային
նյութեր,
2. կազմել տարատեսակ գործնական փաստաթղթեր՝ ինքնակենսագրություն (Resume/CV), կից նամակ,
գրավոր հաշվետվություն, բանավոր զեկույցներ, առևտրային և բանակցային նամակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գործարարական անգլերենի/գերմաներենի/ֆրանսերենի լեզվաոճային առանձնահատկությունները,
2. գործարար բանավոր և գրավոր հաղորդակցության յուրահատկությունները,
3. գործարար գրագրության հիմնական սկզբունքները և տեսակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Vartapetian Z., Basics of Business Letter Writing in English. Yerevan: Yerevan State University Press, 2012 .
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader, Upper Intermediate Business English Coursebook, 2008.
3. Emmerson P., Business Grammar Builder, Pearson Education Limited, 2010.
4. Chapman R., English for Emails, Oxford University Press, 2012.
5. Ashley A., Commercial Correspondence. Oxford University Press, 2010.
6. Maier-Fairclough J., Butzphal G., Career Express, Business English C1, Garnet Education, 2013.
1. 1002/Բ03
2. Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ գործն.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մոդելավորման գործընթացի, սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ,
• տալ գիտելիքներ տնտեսության տարբեր ոլորտներում ու մակարդակներում մաթեմատիկական
մոդելավորման հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ուսուցանել կոնկրետ տնտեսական իրավիճակներում օպտիմալ որոշումներ ընդունելու նպատակով
կիրառվող տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելներ կառուցելու արդի մոտեցումները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտներում ծագած խնդիրները լուծելու համար տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման կիրառման հնարավորությունները,
նկարագրել անորոշության և ռիսկային պայմաններում որոշումների ընդունման համար
տնտեսագիտա-մաթեմատիկական ժամանակակից մոտեցումների կիրառման առավել տարածված
ուղղությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կոնկրետ տնտեսական իրավիճակներում գործնական որոշումներ կայացնելու համար մշակել և լուծել
տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելներ,
2. որոշումների ընդունման նպատակով մշակել տնտեսական իրավիճակների և գործընթացների
զարգացման տարբեր սցենարներ,
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3. Կիրառել տնտեսագիտա-մաթեմատիկական ժամանակակից մոտեցումները անորոշության և ռիսկային
պայմաններում որոշումների ընդունման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. գործնական
որոշումների կայացման համար կիրառել գիտական տարբեր աղբյուրներում
(ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) առկա տեսական և
կիրառական գործիքակազմը,
2. պատրաստել ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները
Ա3. ներկայացնել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետության գնահատման հիմնական մոտեցումները
Ա6. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Բ2. գնահատել տարբեր կազմակերպությունների, արտադրաճյուղերի գործունեության տնտեսական
արդյունավետությունը
Բ5. մասնագիտական վերլուծություններով և հաշվարկներով նպաստել տնտեսվարող բոլոր սուբյեկտների
կողմից կայացվող որոշումների և գործնական խնդիրների լուծմանը
Բ6. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը
երեք ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելների դասակարգումը և հիմնական տիպերը, մոդելավորման փուլերը:
Թեմա 2. Տնտեսական աճի մոդելներ. Հարորդ-Դոմարի մոդելը, Ուձավայի մոդելը։
Թեմա 3. Արտադրության գծային մոդելներ. նվազագույն ծախսերով արտադրության գծային մոդելը,
Կանտորովիչի մոդելը։
Թեմա 4. Տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելների օրինակներ. սպառողի վարքի մոդելը, դիսկրետ
օպտիմալացման խնդիրներ:
Թեմա 5. Դինամիկ մոդելներ. կատարյալ մրցակցային շուկայում գնագոյացման սարդոստայնանման մոդելը,
ազգաբնակչության մոդելը, մոբիլիզացման մոդելը, սպառազինությունների մոդելը, «գիշատիչ-զոհ» մոդելը:
Թեմա 6. Ցանցային մոդելներ, ծրագրերի օրացուցային պլանավորման և կառավարման խնդիրը,
առավելագույն հոսքի խնդիրը:
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Թեմա 7. Պաշարների կառավարման
մոդելներ. պաշարների կառավարման հիմնական մոդելը,
արտադրական մատակարարումների մոդելը, զեղչով մատակարարումների մոդելը, պաշարների
կառավարման դինամիկ մոդելը:
Թեմա 8. Օպտիմալ կառավարման խնդիրը. օպտիմալ կառավարման մոդելը, շրջակա միջավայրի
աղտոտումը վերահսկելու խնդիրը:
Թեմա 9. Հաշվեկշռային մոդելներ. Լեոնտևի միջճյուղային հաշվեկշռային մոդելը, փոխանակման գծային
մոդելներ:
Թեմա 10. Խաղային մոդելներ. երկմատրիցային խաղեր, գործարքի մասին խնդիրը, դիրքային խաղեր:
Թեմա 11. Անորոշության և ռիսկային պայմաններում որոշումների կայացման մոդելներ:
Թեմա 12. Էնթրոպիա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սարգսյան Հ. և ուրիշներ, Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում – Ուսումնա-մեթոդական
ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009:
2. Хэмди А. Таха. Введение в исследование операций. Изд-во «Вильямс». 6-ое изд, Москва, Санкт-Петербург,
2001.
3. Е.В.Шикин, А.Г.Чхартишвили , Математиеские методы и модели в управлении, Москва, 2002.
4. О. О. Замков, Ю. А.Черемных, А. В. Толстопятенко Математические методы в экономике, Москва, 1999.
1. 1004/Բ02
2. Վիճակագրություն
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողի մոտ ձևավորել վիճակագրական մտածողության
գիտահետազոտական ունակություններ` տարբեր տեսակի տեղեկատվության քանակական
վերլուծության բազմաթիվ հատուկ մեթոդների և հնարքների կիրառմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել վիճակագրական տվյալների կազմման և գրանցման ձևերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
3. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա3. ներկայացնել կազմակերպությունների գործունեության արդյունքների հաշվառման, վերլուծության
և կանխատեսման գոյություն ունեցող մոտեցումները,
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Բ2. գնահատել կազմակերպության գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
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5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցատոմսերով քննություն`10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 4, 3 և 3 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:

Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
2.
3.
4.
5.

М.Р.Ефимова. Общая теория статистики. Москва 2002
И.И.Елисеева Общая теория статистики. Москва 2004
Ю.Н.Иванова Экономическая статистика Москва 2003
Петер фон дер Липпе Экономическая статистика том-1 Штутгарт, 1995
Հ.Կ.Հովհաննիսյան, Մ.Վ.Ֆահրադյան Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն: Ուսումնական
ձեռնարկ: Երևան, 2000թ.
6. Ա.Ա.Կոստանդյան, Մ.Վ.Ֆահրադյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսության խնդիրների ժողովածու:

1. 1007/Բ05
2. Համաշխարհային տնտեսություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 2, սեմ.՝ 2
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին՝
• տալ գիտելիքներ համաշխարհային տնտեսության, դրա կառուցվածքի և զարգացման
օրինաչափությունների վերաբերյալ,
• ունակ դարձնել վերլուծելու համաշխարհային տնտեսության մեջ առանձին երկրների
տնտեսությունները՝ հիմնվելով մակրոտնտեսական ցուցանիշների, տնտեսության ճյուղային
կառուցվածքի, տնտեսական զարգացման մոդելի և արտաքին տնտեսական հարաբերությունների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել համաշխարհային տնտեսության էությունը և զարգացման հիմնական միտումները
2. թվարկել համաշխարհային տնտեսության սուբյեկտները և պարզաբանել դրանց ազդեցությունը
համաշխարհային տնտեսության վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել և գնահատել համաշխարհային տնտեսության մեջ երկրների դասակարգման չափանիշները,
2. վերհանել երկրների տնտեսական զարգացման առանձնահատկությունները և գնահատել դրանց
ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության մեջ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել մասնագիտական գրականությունից և վիճակագրական տվյալների բազաներից,
2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները, քննարկել դրանց փոխառնչությունները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. սեմինար պարապմունքներ
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Եզրափակիչ քննություն.
Գնահատման մեթոդը՝ բանավոր հարցում՝ հիմնված հարցատոմսում ներառված 3 հարցերին (որոնցից
երկուսը՝ 7-ական, իսկ մեկը՝ 6 միավոր արժեքով) ուսանողի տված բանավոր պատասխանի վրա։
Չափանիշները՝
- սեփական բառերով վերաշարադրված՝ ներկայացնել հարցատոմսում ներառված հարցի վերաբերյալ
հանձնարարված աղբյուրների (մոտեցումներ, հայեցակարգեր և այլն) հիմնադրույթները,
- ինքնուրույնաբար վերլուծել ու գնահատել (հիմնավորելով կամ քննադատելով) այդ թեմատիկ նյութը։
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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. Վերազգային կորպորացիաների և միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների
ազդեցությունը համաշխարհային տնտեսության վրա:
Թեմա 5. ԱՄՆ-ի տնտեսությունը:
Թեմա 6. Կանադայի տնտեսությունը:
Թեմա 7. Ճապոնիայի տնտեսությունը:
Թեմա 8. Գերմանիայի տնտեսությունը:
Թեմա 9. Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունը:
Թեմա 10. Ֆրանսիայի տնտեսությունը:
Թեմա 11. Իտալիայի տնտեսությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Мировая экономика: Учебник / Под ред. проф. А.С. Булатова. – М.: Юристъ, 2006.
2. Погорлецкий А.И. Экономика зарубежных стран / Учебник. – СПб.: Изд-во Михайлова В.А., 2005
3. Ломакин В.К. Мировая экономика: Учебник для ВУЗов. – М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2007
Horst Siabert, The World Economy: A Global Analysis, Routledge, 2007
1. 1005/Բ25
2. Ռազմավարական պլանավորում
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 2, սեմ.՝ 2
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8.Դասընթացի նպատակն է`
• ծանոթանալ կազմակերպություններում ռազմավարական կառավարման հիմնական փուլերին և
մոտեցումներին
• յուրացնել կազմակերպության ռազմավարության մշակման հիմնական ուղղությունները և գործիքները
• ծանոթանալ անդրազգային կազմակերպությունների կողմից որդեգրված ռազմավարական
փաստաթղթերին, ինքնուրույն կատարել վերլուծություններ և հանդես գալ դրանց բարելավման
առաջարկներով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել կազմակերպության գործունեության վերլուծության գործընթացը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. ինքնուրույն վերլուծել կազմակերպության գործունեության ինդուստրիան, գնահատել արտաքին
միջավայրը` կիրառելով համապատասխան գործիքակազմերը,
2. ինքնուրույն վերլուծել կազմակերպության ներքին միջավայրը ըստ ֆունկցիոնալ ուղղությունների`
կիրառելով համապատասխան գործիքակազմերը,
3. վերհանել կազմակերպության ուժեղ և թույլ կողմերը, ինչպես նաև նրա գործունեության
հնարավորություններն ու վտանգները, դրանց հիման վրա բացահայտել ռազմավարական նոր
ուղղություններ,
4. վերհանել կազմակերպության երկարաժամետ ռազմավարական նպատակները` SWOT, SPACE
գործիքների միջոցով,
5. իրականացնել կազմակերպության ռազմավարության մշակում, առաջադրել դրա իրագործման և
գնահատման սկզբունքային մոտեցումները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. բարելավել թիմային աշխատանքի իրականացման հմտությունները,
2. զարգացնել ստեղծագործական, քննադատական, վերլուծական մտածողությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա4. մատնանշել կազմակերպության ռազմավարության մշակման, դրա իրագործման, կառավարման
տարաբնույթ ասպեկտներին առնչվող խնդիրները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Բ4. ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝ մասնագիտական վերլուծություններով և
հաշվարկներով նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների արդյունավետության
բարձրացմանը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինարներ,
3. թիմային աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն.
Գնահատումը կատարվում է գրավոր քննության արդյունքում: Քննական տոմսը ներառում է 3 (երեք) հարց
իրենց ենթահարցերով, որոնցից առաջին երկուսը` 2 և 1 միավոր գնահատմամբ, բաց հարցեր են
ուսումնասիրված թեմաների շրջանակից, որտեղ ուսանողը պետք է շարադրի իրեն նախապես տրված
հարցի պատասխանները: Դրանք համեմատական, համադրական, նկարագրական բնույթի հարցեր են:
Երրորդ հարցը` 2 միավոր գնահատմամբ, նախապես կատարված թիմային աշխատանքի արդյունքն է, որը
վերաբերում է առաջադրված կազմակերպության գործունեության ինդուստրիայի վերլուծությանը,
մրցակցային միջավայրի վերլուծությանը, արտաքին միջավայրի գնահատմանը: Աշխատանքը
իրականացվելու է նախապես տրամադրված ուղեցույցի միջոցով, որտեղ հստակ նշված են
հանձնարարության իրականացման վերլուծության մեթոդները: Առավելագույն գնահատականին
կարժանանան տրված բոլոր չափանիշները պահպանող խմբի անդամները:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն.
Գնահատումը կատարվում է գրավոր քննության արդյունքում: Քննական տոմսը ներառում է 3 (երեք) հարց
իրենց ենթահարցերով, որոնցից առաջին երկուսը` 2 և 1 միավոր գնահատմամբ, բաց հարցեր են
ուսումնասիրված թեմաների շրջանակից, որտեղ ուսանողը պետք է շարադրի իրեն նախապես տրված
հարցի պատասխանները: Դրանք համեմատական, համադրական, նկարագրական բնույթի հարցեր են:
Երրորդ հարցը` 2 միավոր գնահատմամբ, նախապես կատարված թիմային աշխատանքի արդյունքն է, որը
վերաբերում է առաջադրված կազմակերպության ներքին միջավայրի վերլուծությանը համապատասխան
ֆունկցիոնալ ուղղությունների միջոցով, կազմակերպության ռազմավարական ուղիների ներկայացմանև և
նոր ուղիների առաջադրմանը` համապատասխան գործիքակազմի միջոցով: Աշխատանքը
իրականացվելու է նախապես տրամադրված ուղեցույցի միջոցով, որտեղ հստակ նշված են
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հանձնարարության իրականացման վերլուծության մեթոդները: Առավելագույն գնահատականին
կարժանանան տրված բոլոր չափանիշները պահպանող խմբի անդամները:
3. Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Ուսանողները պետք է ներկայացնեն իրենց կողմից ստեղծված կազմակերության վերաբերյալ
ամբողջական վերլուծական հաշվետվություն, որտեղ պետք է.
ա/ վերլուծեն, թե ինչպիսի ինովացիոն պրոդուկտներ է արտադրում կազմակերպությունը,
բ/ ինչպես է դիրքավորում իր պրոդուկտը կազմակերպությունը մրցակիցների համեմատ,
գ/ ինչպես է զարգացնում ինդուստրիան և ինչպիսի մրցակցային առավելություն կունենա իրենց
պրոդուկտը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ռազմավարական կառավարման գործընթացը:
Թեմա 2. Կազմակերպության արտաքին միջավայր:
Թեմա 3. Կազմակերպության ներքին միջավայր:
Թեմա 4. Կազմակերպության ռազմավարությունները, դրանց տեսակները:
Թեմա 5. Կազմակերպության ռազմավարության մշակումը և ընտրությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. А. Томсон, А. Дж. Стрикленд, Стратегически Менеджмент, Москва, 1998
2. Fred R. Davit, Strategic Management, Concepts and Cases, 13th edition, 2013
3. M. Beccera, Theory of the Firm for Strategic Management, Cambridge, 2009
4. Michael E. Porter's, "Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors", 1980.
1. 1002/Բ14
2. Համակարգչային պրակտիկում
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործն.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական գործընթացների և մենեջմենթի խնդիրների համակարգչային
մոդելավորման մոտեցումներին,
• զարգացնել ուսանողների՝ MS Excel միջավայրում մասնագիտական վերլուծություններ կատարելու
կարողությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել MS Excel միջավայրում տնտեսագիտական խնդիրների ներկայացման հիմնական
սկզբունքները և գաղափարները,
2. ներկայացնել գծային և ոչ գծային, դինամիկ մոդելների վերլուծության ժամանակ համակարգչային
ուսուցման լավագույն փորձը,
3. լուսաբանել ծրագրային փաթեթների միջոցով տնտեսական գործընթացների մոդելավորման համար
մաթեմատիկական մոդելների կիրառման առանձնահատկությունները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ձևակերպել որոշումների կայացման խնդիրները MS Excel միջավայրում
2. տիրապետել գծային և ոչ գծային ծրագրման խնդիրների համակարգչային մոդելավորմանը
3. մոդելավորել, վերլուծել և օպտիմիզացնել մասնագիտական տարբեր խնդիրները MS Excel-ի միջոցով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
2. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ5. մասնագիտական տարբեր խնդիրներ լուծելու համար՝ օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. գործնական պարապմունքներ
2. նախադեպերի վերլուծություն
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Օպտիմիզացման մոդելների լուծումը MS Excel միջավայրում:
Թեմա 2. Գծային և ոչ գծային ծրագրման խնդիրները MS Excel միջավայրում:
Թեմա 3. MS Excel հնարավորությունները դինամիկ մոդելների վերլուծության համար: Զգայունության
վերլուծություն։
Թեմա 4. Ռազմավարական կառավարման ցանցային մոդելների վերլուծությունը MS Excel միջավայրում:
Թեմա 5. Ֆինանսատնտեսական շարքերի վերլուծությունները MS Excel միջավայրում:
Թեմա 6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների վիճակագրական վերլուծությունները MS Excel միջավայրում:
Թեմա 7. Պաշարների կառավարման մոդելների լուծումը MS Excel փաթեթի օգտագործմամբ:
Թեմա 8. Տվյալների բազաների նախագծում և մշակում MS Access ծրագրով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բունիաթյան Մ., Ղուկասյան Գ., Համակարգչային պրակտիկում, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,
Երևան, 2016, հեղ. հր., 120 էջ
2. Леоненков А. Решение задач оптимизации в среде MS Excel. «БХВ-Петербург», Санкт-Петербург, 2005.
704 стр.
3. А.Ф. Горшков и др. Компьютерное моделирование менеджмента, Москва, 2004, 525 стр.
4. Бекаревич Ю., Пушкина А. Создание реляционной базы данных и запросов. Microsoft Access 2007.
Учебное пособие. Изд-во Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург, 2010. 137с.
5. Ragsdale C. Spreadsheet Modeling & Decision Analysis, Sixth Edition, South-Western, Cengage Learning, 2011,
794p.
1. 1002/Բ05
2. Էկոնոմետրիկա 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման,
սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ,
• տալ գիտելիքներ իրական լայնակի տվյալների միջոցով տարբեր ոլորտներում մոդելավորման
հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ձևավորել էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման և դրանց միջոցով տնտեսական երևույթների
փոխկապակցվածության և օրինաչափությունների ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել մասնագիտական խնդիրներում էկոնոմետրիկ մոդելավորման կիրառման
հնարավորությունները,
2. նկարագրել պարամետրական մոդելների կառուցման գործընթացը,
3. ներկայացնել էկոնոմետրիկ տարբեր համակարգչային փաթեթների հնարավորություններն ու
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. համակարգչային ծրագրային փաթեթների կիրառման միջոցով գնահատել անհայտ պարամետրերի
արժեքները,
2. մեկնաբանել էկոնոմետրիկ վերլուծությամբ ստացված արդյունքները,
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3. ստացված արդյունքները կիրառել կանխատեսման խնդիրներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ներկայացնել կազմակերպությունների գործունեության արդյունքների հաշվառման, վերլուծության և
կանխատեսման գոյություն ունեցող մոտեցումները
Ա7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ2. գնահատել կազմակերպության գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը
Բ5. մասնագիտական տարբեր խնդիրներ լուծելու համար՝ օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն
2. գործնական պարապմունքներ՝ համակարգիչներով
3. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Ռեգրեսիոն մոդելներ: Տվյալների հավաքման և դասակարգման հիմնահարցերը (cross-section data,
time-series data, panel data): Մոդելների ընտրության խնդիրը: Գծային ռեգրեսիա: Պարամետրերի
գնահատման փոքրագույն քառակուսիների եղանակը (Least Squares ): Գծայնացվող մոդելներ: Ոչ գծային
ռեգրեսիոն մոդելներ:
Թեմա 2 Բազմակի գծային ռեգրեսիա, դետերմինացիայի գործակիցը, մոդելի թույլատրելիության
պարզումը վիճակագրական թեստերի կիրառությամբ: Գաուս-Մարկովի մոդելը:
Թեմա 3 Բազմակոլինեարություն: Կեղծ (Dummy) փոփոխականների ընտրության հարցը:
Բազմադիսպերսիայնություն (հետերոսկեդաստիկություն): Գոլդֆիլդ-Քվանդտի թեստը: Ուայթի թեստը:
Սխալների կոռելյացվածության դեպքը: Գաղափար ավտոկոռելյացիայի մասին:
Թեմա 4 Ոչ գծային ռեգրեսիոն մոդելներ: Պարամետրերի գնահատման թվային եղանակները: Օրինակներ:
Թեմա 5 Միաժամանակյա հավասարումների համակարգեր: Նույնականացման (identification) խնդիրը:
Հաուսմանի հատկորոշման (Specification) թեստը: Միաժամանակյա հավասարումերի անհայտ
պարամետրերի գնահատման եղանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jeffrey M. Wooldridge, Introduction to Econometrics. A Modern Approach, 2013.
2. К. Доугерти Эконометрика, 2009.
3. Gujarati D. Basic Econometrics., 2003.
4. В.П. Носко Эконометрика. Кн.1, ч.1,2: 2011.
5. R.Carter Hil, William E. Grifﬁths , Guay C. Lim Principles of Econometrics 2011.
1. 1005/Բ06
2. Արտադրության մենեջմենթ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դաս.՝ 2, սեմ.՝ 2
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել՝

186

• ընդունվող կազմակերպչական-կառավարչական որոշումների պայմանները և հետևանքները
գնահատելու, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման ռազմավարության մշակման ու
դրանց իրագործման միջոցառումների պլանավորման և իրականացման հմտություններ,
• արտադրական կազմակերպության գործառութային (օպերացիոն) գործունեության վերլուծության և
ստացված արդյունքների հիման վրա կառավարչական որոշումների նախապատրաստման համար
անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ,
• կազմակերպության գործունեության նոր ուղղությունների, արտադրատեսակների և տեխնոլոգիական
գործընթացների ներդրման համար գործարարության ծրագրերի մշակման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել արտադրական-տեխնոլոգիական գործընթացների կազմակերպման սկզբունքները և
մեթոդները,
2. մեկնաբանել արտադրական կազմակերպության ենթակառուցվածքի և նյութատեխնիկակական հենքի
ձևավորման առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնել նյութական հոսքերի կազմակերպման լոգիստիկական մոտեցումներն ու մեթոդները,
4. մեկնաբանել
արտադրական
գործընթացների
արտադրական
և
օպերատիվ-օրացուցային
պլանավորման ու կառավարման սկզբունքները,
5. ներկայացնել ինովացիոն գործընթացների կառավարման սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կայացնել ինքնուրույն կառավարչական որոշումներ արտադրանքի արտադրության կազմակերպման ու
տարբեր ռազմավարությունների մշակման և իրագործման վերաբերյալ,
2. շուկայում տեղի ունեցող փոփոխությունների հիման վրա կազմակերպել և կառավարել
կազմակերպությունում իրականացվող վերակառուցման-ինովացիոն գործընթացները,
3. կազմակերպել և կառավարել արտադրական-տեխնոլոգիական գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Բ3. նախագծել տարատեսակ գործարար ծրագրեր և մասնակցել դրանց կենսագործմանը՝
կազմակերպելով աշխատանքը բարձր արդյունավետությամբ թե՛ որպես խմբի անդամ, թե՛ որպես խմբի
ղեկավար
Բ6. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համակարգ՝ բարձրացնելով բոլոր
ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4.պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Իրավիճակների վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1.
1-ին ընթացիկ քննություն
Հարցատոմսը բաղկացած է երկու տեսական հարցից և մեկ խնդրից: Տեսական հարցերը գնահատվում են 2
և 1 միավորներով, իսկ խնդիրը՝ 2 միավորով:
2.
2-րդ ընթացիկ քննություն
Հարցատոմսը բաղկացած է երկու տեսական հարցից և մեկ խնդրից: Տեսական հարցերը գնահատվում են 2
և 1 միավորներով, իսկ խնդիրը՝ 2 միավորով
3.
Եզրափակիչ քննություն
Անցկացվում է բանավոր՝ հարցատոմսով, որը բաղկացած է 3 հարցերից՝ համապատասխանաբար 3, 3, 4
միավորներով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Արտադրական կազմակերպությունում իրականացվող գործընթացների կազմը և բնութագրերը:
Թեմա 2. Ինովացիոն գործընթացների կազմակերպումը և կառավարումը արտադրական
կազմակերպությունում:
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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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Организация и планирование машиностроительного производства. Производственный менеджмент: Учебник
/ К. А. Грачева, М. К. Захарова, Л. А. Одинцова и др.; Под ред. Ю. В. Скворцова и Л. А. Некрасова. – М.:
Высшая школа, 2007.
2. Организация производства и управление предприятием: Учебник / О. Г. Туровец, М. И. Бухалков, В. Б.
Родионов и др.; Под ред. О. Г. Туровца. – М.: ИНФРА-М, 2013.
3. Производственный менеджмент: учебник для бакалавров / И.Н. Иванов, А.М. Беляев и др.; под общ. ред. И.Н.
Иванова. –М.: Издательство Юрайт, 2013.-547 с.
4. Производственный менеджмент. Практикум: учебное пособие для академического бакалавриата / И. Н.
Иванов, А. М. Беляев и др.; под общ. ред. И. Н. Иванова. – М.: Издательство Юрайт, 2015. – 362 с.
5. Практикум по организации и планированию машиностроительного производства. Производственный
менеджмент: Учебное пособие / Под ред. Ю. В. Скворцова. – М.: Высшая школа, 2008.
6. Слак Н., Чеймберс Ст., Джонстон Р. Организация, планирование и проектирование производства.
Операционный менеджмент / пер. с англ. –М.: ИНФРА-М, 2009.
7. Чейз Р. Б., Джейкобз Ф. Р., Аквилано Н. Дж. Производственный и операционный менеджмент / пер. с англ.М.: ООО “И. Д. Вильямс, 2009. – 1184 с.
8. Աբրահամյան Վ. Գ. Գործնական լոգիստիկա. Արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի փուլերի
լոգիստիկական-կողմնորոշիչ կառավարումը: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.-Եր., 2014, - 296 էջ:
1. 1007/Բ09
2. Միջազգային տնտեսագիտություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• նպաստել անհրաժեշտ տեսական հիմքի ձևավորմանը՝ ժամանակակից արտաքին տնտեսական
հիմնահարցերին արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար,
• օժանդակել միջազգային տնտեսագիտության ժամանակակից սկզբունքների և հայեցակարգերի
համակողմանի ըմբռնմանը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել արտաքին առևտրի տեսությունների ժամանակակից մեկնաբանությունները և
առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել վճարային հաշվեկշռի և փոխարժեքի կարգավորման ուղիներն ու դերը տնտեսության
կայունության խնդրում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել համաշխարհային տնտեսական
զարգացումների հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ
տնտեսության վրա,
2. վերլուծել առևտրային քաղաքականության հնարավոր ազդեցությունը տնտեսության վրա,
3. կանխատեսել ՀՀ արտաքին տնտեսական և արժութային քաղաքականության ներտնտեսական
հետևանքները,
4. հաշվարկել տնտեսական խմբավորումներում ՀՀ մասնակցության հավանական հետևանքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել ժամանակակից արտաքին տնտեսական հիմնախնդիրները, քննարկել դրանց լուծման
այլընտրանքները,
2. կատարել հետազոտական աշխատանք,
3. մասնակցել գիտական բանավեճի։

188

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար
7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Արտաքին առևտրի տեսությունները։
Թեմա 2. Արտաքին առևտրի ազդեցությունը երկրի բարեկեցության վրա։
Թեմա 3. Արտաքին առևտրի և տնտեսական աճի առնչությունը։
Թեմա 4. Ռեսուրսների միջազգային շարժը։
Թեմա 5. Առևտրային քաղաքականության գործիքները և ազդեցությունը տնտեսության վրա։
Թեմա 6. Վճարային հաշվեկշիռը։
Թեմա 7. Արժույթի գլոբալ շուկան։
Թեմա 8. Առևտրային հաշվեկշռի կարգավորումը։
Թեմա 9. Փոխարժեքի որոշումը։
Թեմա 10. Բաց տնտեսության մակրոտնտեսագիտություն։
Թեմա 11. Միջազգային արժութային համակարգը։
Թեմա 12. Գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի պատճառները և հետևանքները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ԹորոսյանԹ., «Միջազգային տնտեսագիտություն», Երևան, 2009թ.:
2. Հաստեդ Ս., Մ. Մելվին, «Միջազգային տնտեսագիտություն», Երևան, 1999թ.։
3. YarbroughB., R. Yarbrough, «The World Economy: Trade and Finance», Harcourt College Publishers, 2000:
4. Krugman P., M. Obstfeld, M. Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Pearson, 2014:
5. Salvatore D., «International Economics», John Wiley & Sons, 2016:
6. Киреев А., Международная экономика. М.: Международные отношения, 2006:
1. 1002/Բ04
2. Միկրոտնտեսագիտություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրոտնտեսագիտության ոլորտում,
• ուսանողներին սովորեցնել մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել
տնտեսական սուբյեկտների վարքը, միկրոտնտեսական օրինաչափությունները, միկրոտնտեսական
ցուցանիշների կապերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները, բացատրել դրանց էվոլյուցիան ժամանակի ընթացքում
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները, քննարկել դրանց փոխառնչությունները
Բ6. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համակարգ՝ բարձրացնելով բոլոր
ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը
երեք ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սպառման տեսության տարրերը
Թեմա 2. Սպառողական պահանջարկ
Թեմա 3. Առևտուր սպառողների միջև
Թեմա 4. Փոխհատուցված պահանջարկի ֆունկցիա: Սպառողական ավելցուկ
Թեմա 5. Շուկայական պահանջարկի ֆունկցիան և պահանջարկի առաձգականությունը
Թեմա 6. Արտադրության տեսության տարրերը
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Walter Nicholson, Christopher Snyder Microeconomic theory basic principles and extensions. Tenth edition. 2008.
2. Hal R. Varian - Intermediate Microeconomics, University of California at Berkeley, 2010.
3. Хэл Р. Вэриан. Микроэкономика. Промежуточный уровень, Москва,1997.
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва,”Финансы и статистика”, 1992
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1. 1002/Բ17
2. Էկոնոմետրիկա 2
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման,
սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ,
• տալ գիտելիքներ իրական լայնակի տվյալների միջոցով տարբեր ոլորտներում մոդելավորման
հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ձևավորել էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման և դրանց միջոցով տնտեսական երևույթների
փոխկապակցվածության և օրինաչափությունների ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել մասնագիտական խնդիրներում էկոնոմետրիկ մոդելավորման կիրառման
հնարավորությունները,
2. մեկնաբանել ժամանակային շարքերի մոդելների կառուցման և դրանց միջոցով տնտեսական մոդելների
ուսումնասիրման գործընթացը,
3. ներկայացնել էկոնոմետրիկ տարբեր համակարգչային փաթեթների հնարավորություններն ու
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. համակարգչային ծրագրային փաթեթների կիրառման միջոցով գնահատել անհայտ պարամետրերի
արժեքները,
2. մեկնաբանել էկոնոմետրիկ վերլուծությամբ ստացված արդյունքները,
3. ստացված արդյունքները կիրառել կանխատեսման խնդիրներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ներկայացնել կազմակերպությունների գործունեության արդյունքների հաշվառման, վերլուծության և
կանխատեսման գոյություն ունեցող մոտեցումները
Ա7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ5. մասնագիտական տարբեր խնդիրներ լուծելու համար՝ օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունքներ՝ համակարգիչներով,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը
երեք ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
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աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ժամանակային շարքեր (պրոցեսներ): Պատահական պրոցեսներ: Թույլ իմաստով ստացիոնար
պրոցեսներ: Ավտոկոռելյացիոն և մասնակի ավտոկոռելյացիոն ֆունկցիաներ: Ավտոռեգրեսիոն
մոդելներ, Մարկովի մոդելը: Յուլի մոդելը: Սահող միջիններով մոդել MA (q):
Թեմա 2. Ավտոռեգրեսիոն սահող միջիններով մոդելներ ARMA(p,q): Ոչ ստացիոնար պրոցեսներ,
պատահական դեգերումների պրոցես (Random Walk): Ավտոռեգրեսիոն ինտեգրված սահող միջիններով
մոդել ARIMA(p,d,q): Ստացիոնարության ստուգման թեստերը: Միավոր արմատ թեստը, Դիկի-Ֆուլերի
թեստը: Տրենդ ստացիոնար և տարբերական ստացիոնար պրոցեսներ:
Թեմա 3. Լագային բաշխումով մոդելներ: Երկրաչափական լագեր, Կոյկի եղանակը: Բազմանդամային
լագերով մոդել, Ալմոնի եղանակը: Պատճառա-հետևանքային կախվածության Գրենջերի թեստը (Grenger
Causality Test): Գաղափար կոինտեգրացիայի մասին:
Թեմա 4 Պանելային տվյալներով մոդելներ: Ֆիքսված էֆեկտով մոդել: Պատահական էֆեկտով մոդել:
Գնահատման որակի խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jeffrey M. Wooldridge, Introduction to Econometrics. A Modern Approach, 2013
2. К. Доугерти Эконометрика, 2009
3. Gujarati D. Basic Econometrics., 2003
4. В. П. Носко Эконометрика. Кн.1, ч.1,2: 2011
5. Green, William H. Econometric Analysis 7.ed
6. С. А. Айвазян Основы эконометрики Т.2. 2001
1. 1005/Բ31
2. Կառավարչական հաշվառում
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է`
Ուսանողներին ծանոթացնել կառավարչական հաշվառման էությանը, կազմակերպության կառավարման
համակարգում դրա դերին, կառավարչական հաշվառման գոյություն ունեցող մեխանիզմներին և
իրականացվող գործընթացներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել կառավարչական հաշվառման գործառույթները,
2. քննարկել կառավարչական հաշվառման հիմնական մեթոդները,
3. տեսականորեն հիմնավորել կառավարչական հաշվառման կարևորությունը կազմակերպության
գործունեությունում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել կազմակերպության ծախսերի և ինքնարժեքի կառուցվածքը,
2. առաջարկել կազմակերպությունում առկա խնդիրների լուծման ուղղություններ,
3. կառավարչական հաշվառման տեղեկատվության հիման վրա կայացնել որոշումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. մեկնաբանելու կառավարչական հաշվառման և վերահսկողության կազմակերպումը
կազմակերպությունում,
2. աշխատելու թիմում, առաջարկություններ և եզրակացություններ անելու։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա3. ներկայացնել կազմակերպությունների գործունեության արդյունքների հաշվառման, վերլուծության և
կանխատեսման գոյություն ունեցող մոտեցումները
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Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Բ4. ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝ մասնագիտական վերլուծություններով և
հաշվարկներով նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների արդյունավետության
բարձրացմանը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Սեմինար պարապմունք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն: Հարցատոմսը բաղկացած է երկու տեսական հարցից և մեկ խնդրից: Տեսական
հարցերը գնահատվում են համապատասխանաբար 2 և 1 միավորներով, իսկ խնդիրը՝ 2 միավորով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն: Հարցատոմսը բաղկացած է երկու տեսական հարցից և մեկ խնդրից: Տեսական
հարցերը գնահատվում են համապատասխանաբար 2 և 1 միավորներով, իսկ խնդիրը՝ 2 միավորով:
Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կառավարչական հաշվառումը կազմակերպության կառավարման համակարգում:
Թեմա 2. Կազմակերպության տեղեկատվական համակարգում հաշվառման ենթահամակարգերի
կառուցվածքը:
Թեմա 3. Վերադիր ծախսերի հաշվառումը ու բաշխումը:
Թեմա 4. Ինքնարժեքի հաշվառման համակարգերը:
Թեմա 5. Որոշումների կայացման գործընթացը կառավարչական հաշվառումում:
Թեմա 6. Բյուջետավորումը որպես պլանավորման, կառավարման և վերահսկման:
Թեմա 7. Կառավարչական վերահսկողության համակարգեր:
Թեմա 8. Կառավարչական հաշվառման կազմակերպումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Каверина О.Д. Управленческий учет М, издательство Юрайт, 2016г, -389 стр
2. Голов С.Ф. - Управленческий учет: К, Либра.2009 - 576 c
3. Управленческий учет: уч. пособие под ред. проф. Соколова Я.В М, Магистр, 2010 - 428 с
1. 1004/Բ45
2. Ֆինանսներ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել ժամանակակից ֆինանսական գործիքների և շուկաների
էությունը, տեսակները, գործառույթները և կառուցվածքը, ինչպես նաև սովորեցնել ֆինանսական
ինստիտուտների` դեպոզիտարիաների, ինվեստիցիոն ընկերությունների և հաշվարկային
կազմակերպությունների գործառույթները և ֆինանսական հաշվարկների հիմունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել տարատեսակ ֆինանսական գործիքները, գործնականում մասնակցել ներդրումային և բիզնես
գործընթացների իրականացմանը,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։

10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները,
Ա5. ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտների և դրանց կառավարման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
կանոնակարգերն ու գոյություն ունեցող մոտեցումները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Բ6. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համակարգ՝ բարձրացնելով բոլոր
ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար
7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ֆինանսների էությունը և ֆինանսական համակարգ:
Թեմա 2. Ֆինանսների կառավարման հիմունքներ:
Թեմա 3. Ֆինանսական որոշումների կայացում:
Թեմա 4. Կապիտալ բյուջետավորման տեխնիկա և գործընթաց:
Թեմա 5. Կապիտալի արժեք և կառուցվածք:
Թեմա 6. Ռիսկը կապիտալ բյուջետավորման մեջ:
Թեմա 7. Պորտֆելի կառավարման հիմունքներ:

Հիմնական գրականության ցանկ.

1. William R Lasher, Practical Financial Management, South Western, 2011
2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов, M.2011
3. Stephen A. Ross, Rndolpn W. Westerfield and Jaffrey F. Jaffe, Corporate Finance, 5 Edition, Irwin McGrawHill, 2012
4. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент, П, 2009
5. Шарп У. “Инвестиции» Инра М, 2001
6. Боди Э, Мертон Р. “Финансы”, М, 2007
7. Стоябова Е Финансовый менеджмент, П, 2010

1. 1005/Բ13
2. Ձեռնարկության էկոնոմիկա
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ խորացված և համակարգված գիտելիքներ ձեռնարկության
էկոնոմիկայի հիմնական հասկացությունների, ժամանակակից պայմաններում ձեռնարկության
գործառման տեսական և գործնական հիմնախնդիրների և ձեռնարկության գործունեության արդյունավետ
կառավարման մեթոդների մասին: Առանձին ուշադրություն է դարձվում ձեռնարկության գործունեությունը
արտացոլող տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկմանն ու վերլուծությանը: Դասընթացը ներառում է նաև
ֆինանսական մենեջմենթի և ռիսկերի կառավարման որոշ հարցեր, ինչպես նաև դրանց հետ կապված
տեսական և գործնական հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Բ2. գնահատել կազմակերպության գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը
երեք ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն:
Թեմա 2. Ձեռնարկությունը որպես շուկայական տնտեսության տնտեսվարող սուբյեկտ:
Թեմա 3. Ձեռնարկության հիմնական միջոցները:
Թեմա 4. Ձեռնարկության շրջանառու միջոցները:
Թեմա 5. Ձեռնարկության աշխատանքային ռեսուրսները:
Թեմա 6. Ձեռնարկության ֆինանսները:
Թեմա 7. Գործառնական վերլուծություն:
Թեմա 8. Նորարարությունների կառավարումը ձեռնարկությունում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք:
2. Экономика фирмы: Учебник/ Под ред. Проф В.Я.Горфинкеля - 2-е изд., переаб. и доп.-М.:ИНФРА-М,
2012
3. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Стояновой Е.С. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 2010.
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4. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под ред. А. Е. Карлика, М. Л. Шухгальтер . 2-е изд.,
переработанное и дополненное. — СПб.: Питер, 2009.
5. Экономика фирмы: Учебник / Под общ.ред. Н.П.Иващенко. Москва, 2007.
1. 1002/Բ06
2. Մակրոտնտեսագիտություն
3. 7 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• խորացնել ուսանողների գիտելիքները մակրոտնտեսագիտության ոլորտում,
• ուսանողներին սովորեցնել կիրառել մաթեմատիկական մոդելներ և մեթոդներ մակրոտնտեսական
գործընթացների հետազոտություններում,
• ուսանողներին ծանոթացնել մակրոտնտեսագիտության զարգացման ժամանակակից փուլի
առանձնահատկություններին և հիմնախնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել արտադրության, բաշխման, փոխանակության և սպառման ոլորտներում ձևավորվող
տնտեսական երևույթներն ու գործընթացները, բացատրել դրանց էվոլյուցիան ժամանակի ընթացքում
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները, քննարկել դրանց փոխառնչությունները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը
երեք ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

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

196

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մակրոտնտեսագիտական հիմնական ցուցանիշները
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика, Санкт-Петербург, 2003:
4. Barro R., Macroeconomics: A Modern Approach, South Western College Pub., 2007.
5. J. Garin, R. Lester, E. Sims, Intermediate Macroeconomics, University of Notre Dame. 2017.
1. 1004/Բ46
2. Հաշվապահական հաշվառում
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման հիմունքները, հիմնական
սկզբունքները, հաշվապահական տարրերը և ֆինանսական հաշվետվությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման էությունը և հաշվետվությունների պատրաստման և
ստուգման ձևերը,
2. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ իրականացնել տեղեկատվական և
ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
3. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել կազմակերպությունների գործունեության արդյունքների հաշվառման, վերլուծության և
կանխատեսման գոյություն ունեցող մոտեցումները
Ա7. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ4. ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝ մասնագիտական վերլուծություններով և
հաշվարկներով նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների արդյունավետության
բարձրացմանը
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Բ5. մասնագիտական տարբեր խնդիրներ լուծելու համար՝ օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հաշվապահական հաշվառման ներածություն:
Թեմա 2. Հաշվապահական հաշվառման տարրերը: Հաշվետվություններ:
Թեմա 3. 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Հաշվապահական հաշվառում» Ա.Զ. Սարգսյան, Ա.Մ.Մարջանյան, Ն.Ս.Օգանեզովա, ուս. ձեռնարկ
տնտեսագիտական մասնագիտությունների համար, Երևան, 2014:
2. «Հաշվապահական հաշվառում» Կ. Զուրաբյան, Ք. Միրզախանյան, ուս. ձեռնարկ ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ,
Երևան, 2012:
3. Թաթուլ Մովսիսյան «Հաշվապահական հաշվառում», «ԹՄ Աուդիտ» Երևան, 2015
4. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը:
5. Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտներ:
6. Ա. Մարջանյան «Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների ժողովածու» Երևան, 2003:
7. Թաթուլ Մովսիսյան «Հաշվապահական հաշվառման հիմունքները փոքր և միջին
կազմակերպություններում» Գիրք 1 ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ների հաշվային պլանի ուղեցույց, Երևան, 2013:
8. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման
հաշվային պլան, Երևան, 2012:
1. 1005/Բ32
2. Ռիսկերի կառավարում
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
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8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ՝
• հմտություններ հասկանալու, որ մարդու կյանքը և գործունեությունը անընդհատ կապված է ռիսկի հետ,
• անհրաժեշտ գիտելիքներ գիտակցելու ռիսկերի առաջացման պատճառները և գործոնները:
• ընդունակություններ կանխատեսելու և կառավարելու տնտեսական ռիսկերը, ձևավորել անհրաժեշտ
գիտելիքներ և հմտություններ ռիսկերի կառավարման ժամանակ կիրառելու համապատասխան
մեթոդներ,
• համապատասխան գիտելիքներ կազմակերպությունում ռիսկերի կառավարման համակարգի
ձևավորման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել ռիսկերի առաջացման հիմնական պատճառները, գործոնները և տեսակները,
2. ներկայացնել ռիսկերի կառավարման և դրա համար անհրաժեշտ տեղեկատվության ձեռք բերման ու
մշակման գործընթացը,
3. ներկայացնել ռիսկերի կառավարման համակարգի ստեղծման և դրա արդյունավետ կիրառման
գործընթացը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. տարբերակել ռիսկի դրսևորման առանձնահատկությունները և կանխատեսել սպասվող հետևանքները:
2. կայացնել ռիսկերի կառավարման մեթոդների ընտրության վերաբերյալ կառավարչական որոշումներ,
3. մշակել ռիսկերի կառավարման ռազմավարություններ և հստակեցնել դրանց իրականացման հետ
կապված լուծվող խնդիրների շրջանակը,
4. ձևավորել ռիսկերի կառավարման համակարգի տեղեկատվական ենթահամակարգը,
5. ստեղծել կազմակերպության ռիսկերի կառավարման համակարգ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա4. մատնանշել կազմակերպության ռազմավարության մշակման, դրա իրագործման, կառավարման
տարաբնույթ ասպեկտներին առնչվող խնդիրները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Բ4. ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝ մասնագիտական վերլուծություններով և
հաշվարկներով նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների արդյունավետության
բարձրացմանը
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
6. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով: Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ռիսկի էությունը և ազդեցության բնույթը:
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Թեմա 2. Ռիսկերի առաջացման պատճառները և դրսևորման առանձնահատկությունները:
Թեմա 3. Ռիսկերի դասակարգումը, ազդող գործոնները և կառավարման համակարգի ձևավորումը:
Թեմա 4. Ռիսկերի կառավարումը որպես կազմակերպության ընդհանուր մենեջմենթի բաղադրիչ:
Թեմա 5. Ռիսկերի կառավարման համակարգի կազմակերպումը:
Թեմա 6. Ռիսկերի կառավարման հայեցակարգը:
Թեմա 7. Ռիսկերի կառավարման առանձնահատկությունները տարբեր մակարդակներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Абчук В. А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. СПб: Издательство Михайлова В. А.. 2006.
2. Бородецкий Г. Л. Управление рисками в логистике: учебное пособие, М.: Издательский центр Академия,
2010.
3. Балдин К. В., Певредеряева И. И., Голов Р. С. Управление рисками в инновационно-инвстиционной
деятевльности предприятия: Учебное пособие, М.: ИТК §Дашкова и К¦, 2012.
4. Грачева М. В., Ляпина С. Ю. Управление рисками в инновационной деятельности, М.: Юнити,2013.
5. Малашихина Н. Н., Белокрылова О. С. Риск-менеджмент: Учебное пособие, Роств н/Дону: Феникс, 2009.
6. Рыхтикова Н.А. Управление рисками организации. – М., 2014.
9. Страхование и управление рисками: учебник для бакалавров/ под ред. Г.В. Черновой. – М.:, 2014.
1. 1004/Բ47
2. Բանկային գործ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել բանկային համակարգը, դրա տեղն ու դերը ազատական
տնտեսական համակարգերում, Կենտրոնական բանկի գործառույթները և խնդիրները, առևտրային
բանկերի կողմից իրականացվող գործառնությունները, մատուցվող ծառայությունների տեսակները, դրանց
ձևերը և եղանակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,
2. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,
2. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները.

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5.
ներկայացնել
տնտեսության
տարբեր
ոլորտների
և
դրանց
կառավարման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
կանոնակարգերն ու գոյություն ունեցող մոտեցումները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)

Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
7. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Բանկերի ծագումը և բանկային համակարգի ձևավորումը:
Թեմա 2. Բանկերը անցումային տնտեսության պայմաններում:
Թեմա 3. Ժամանակակից բանկային համակարգի ձևավորումը ՀՀ-ում:
Թեմա 4. Կենտրոնական բանկի գործառույթները, դրամավարկային քաղաքականություն:
Թեմա 5. Առևտրային բանկեր և ոչ բանկ ֆինանսական հաստատություններ:
Թեմա 6. Առևտրային բանկերի գործառնությունները և մատուցվող ծառայությունները:
Թեմա 7. Ժամանակակից վճարահաշվարկային համակարգ:
Թեմա 8. Պարտավորությունների և կապիտալի կառավարումը:
Թեմա 9. Առևտրային բանկերի վարկային գործառնությունները:
Թեմա 10. Բանկերի գործառնությունները ֆինանսական շուկայում:
Թեմա 11. Ռիսկերի կառավարումը և գնահատումը:
Թեմա 12. Բանկային գործունեության պետական կարգավորումը:
Թեմա 13. Բանկերի լիցենզավորումը:
Թեմա 14. Բանկային գործունեության վերահսկողությունն ու կարգավորումը:
Թեմա 15. Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում:
Թեմա 16. Բանկերի վերակազմավորումը, բանկերի սննկացումը:
Թեմա 17. Արտերկրի բանկային համակարգեր:
Թեմա 18. Øիջազգային բանկային գործունեության զարգացման ժամանակակից միտումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. ´³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍ, ¶ÉË. ËÙµ³·Çñ ´.²ë³ïñÛ³Ý, ºñ. 2013
2. ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ, ê.Ü³Ñ³å»ïÛ³Ý, ºñ. 2003
3. ì³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ².²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý, ºñ. 2003
4. ´³ÝÏ»ñÇ և µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýù
5. ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ ՀՀ ûñ»Ýù
6. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
7. Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք
8. Փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք
9. ՀՀ բանկային օրենսդրություն, www.Arlis.am
10. Ñîâðåìåííûå äåíüãè è áàíêîâñêîå äåëî., Ð.Ë Ìèëëåð, Ä.Ä.Âàí-Õóç, Ì. 2000.
11. Áàíêîâñêèé ìåíåäæìåíò. Ï.Ñ.Ðîóç, Ì. 1997.
12. Áàíêîâñêîå äåëî, Ïîä ðåäàêöèåé Î.È.Ëàâðóøèíà, Ì. 2012.
13. Денежно-кредитная политика: теория и практика, Моисеев С.Р., М. 2008.
14. ÐÐ Î´ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñ
10. Գնաճի հաշվետվություններ
1. 1005/Բ07
2. Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսուցանել մարդկային ռեսուրսների շարժի, աշխատանքի շուկայի զարգացման հիմնախնդիրների
վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,

201

• ուսուցանել աշխատանքի կազմակերպման ու կառավարման տեսա-գործնական հիմունքներն ու
հմտությունները,
• տրամադրել գիտելիքներ աշխատանքի շուկայի վերլուծման, սոցիալական ապահովության ծրագրերի,
ինչպես նաև դրանց պետական կարգավորման վերաբերյալ, որոնք կարող են օգտակար լինել
շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տիրապետել աշխատանքի շուկայի նկարագրին և հիմնական հասկացություններին, համակարգային
առանձնահատկություններին և մոդելային բնորոշիչներին,
2. ներկայացնել աշխատանքի կազմակերպման և վարձատրության տեսա-մեթոդական հիմքերը, ինչպես
նաև կառավարման տեսա-գործնական հիմունքները,
3. լուսաբանել աշխատանքի շուկայի կառավարման սկզբունքներն ու մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել և տարբերակել աշխատանքի վարձատրման համակարգերն ու ձևերը, ընտրել աշխատանքի
կազմակերպման ու կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և դրանց կիրարկման ձևերը,
2. գնահատել ՀՀ-ում
աշխատանքի շուկայի
իրավիճակը, ներկայացնել դրա զարգացման
հնարավորություններն ու հեռանկարները,
3. օգտվել աշխատանքի առաջարկի և պահանջարկի մոդելների գործիքներից, ներկայացնել աշխատանքի
կազմակերպման ու կառավարման իրավական, կազմակերպա-տնտեսական, կառավարչական
մեխանիզմները,
4. գործնականում հաշվարկել աշխատանքի անհատական առաջարկի, աշխատանքի պահանջարկի վրա
ազդող գործոնները, կատարել դրանց գործնական կիրառման հնարավորությունների գնահատում ՝
կոնկրետ դեպքի համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա4. մատնանշել կազմակերպության ռազմավարության մշակման, դրա իրագործման, կառավարման
տարաբնույթ ասպեկտներին առնչվող խնդիրները
Բ3. նախագծել տարատեսակ գործարար ծրագրեր և մասնակցել դրանց կենսագործմանը՝
կազմակերպելով աշխատանքը բարձր արդյունավետությամբ թե՛ որպես խմբի անդամ, թե՛ որպես խմբի
ղեկավար
Բ6. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համակարգ՝ բարձրացնելով բոլոր
ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
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Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի 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. Տեղաշարժը 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. Արհմիությունները և սոցիալական համագործակցությունը:
Թեմա 14. Պետության ազդեցությունը աշխատանքի շուկայի վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Համբարձումյան Ա. Հ., Մարդկային ռեսուրսներ և աշխատանքի էկոնոմիկա, ԵՊՀ հրատարակչություն,
2016, 275 էջ:
2. Համբարձումյան Ա. Հ., ՀՀ աշխատաշուկան. իրավիճակը և միտումները, ԵՊՀ հրատարակչություն,
2016, 175 էջ:
3. Адамчук В.В., Ромашов О. Б., Сорокина М.Е., Экономика у социологиа труда, Москва, 2001
4. Pierre Cahuc and Andre Zyiberberg, Labor Economics, Tne MIT Press Cambridge, Massachusetts, London,
England, 2004.
1. 1005/Բ15
2. Մենեջմենթ
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին մենեջմենթի սկզբունքներին, մենեջերների
ֆունկցիաներին,
բիզնեսի
էթիկային,
ռազմավարական
պլանավորմանը,
հաղորդարկցման
հմտություններին, աշխատողների մոտիվացիայի տեսություններին, սկզբունքներին, կիրառման
հմտություններին,
թիմային
աշխատանքին,
կիրառման
անհրաժեշտությանը,
կոնֆլիկտային
իրավիճակների կառավարմանը, լիդերության տեսություններին և ժամանակակից ասպեկտներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
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Ա4. մատնանշել կազմակերպության ռազմավարության մշակման, դրա իրագործման, կառավարման
տարաբնույթ ասպեկտներին առնչվող խնդիրները
Բ2. գնահատել կազմակերպության գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը
Բ3. նախագծել տարատեսակ գործարար ծրագրեր և մասնակցել դրանց կենսագործմանը՝
կազմակերպելով աշխատանքը բարձր արդյունավետությամբ թե՛ որպես խմբի անդամ, թե՛ որպես խմբի
ղեկավար
Բ4. ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝ մասնագիտական վերլուծություններով և
հաշվարկներով նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների արդյունավետության
բարձրացմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Քննարկումներ,
3. Case-study methods,
4. Նախագծերի մեթոդ,
5. Խճանկարի մեթոդ,
6. Դերային խաղերի մեթոդ,
7. Լսարանային ցուցադրություններ,
8. Թեստերի լուծում՝ յուրաքանչյուր թեմայի վերաբերյալ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дафт Р. Л., Менеджмент, Питер , 2015
2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента, М., 2015
3. Роббинз С.П., Коутер М., Менеджмент, М., 2007
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4. Томсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент, М., 2006
1. 1005/Բ14
2. Մարքեթինգ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ծանոթացնել ուսանողներին մարքեթինգի
հարցերի տեսությանը և
պրակտիկային, համապատասխան դիրքավորման իրականացմանը, սպառողներին ապրանքի մասին
տեղեկացմանը, գնագոյացման հիմունքներին, սպառողների հետ փոխհարաբերությունների
հիմունքներին, նեյրոմարքեթինգի ազդեցությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել առաքման և գնային քաղաքականության, ինչպես նաև գովազդի կազմակերպման
վերաբերյալ ստացված տեսական գիտելիքները,
2. լուսաբանել սպառողների նոր պահանջմունքների և ձեռնարկությունների գործունեության նոր
ուղղությունների բացահայտման ընթացակարգերը,
3. ներկայացնել կազմակերպության գործունեության մասին սպառողների տեղեկացվածության
բարձրացման ուղիները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. բացահայտել
սպառողների
նոր
պահանջմունքները
և
որոնել
հնարավորությունները,
2. բացահայտել կազմակերպության գործունեության նոր ուղղությունները,
3. մշակել գովազդային արշավներ,
4. վերլուծել և օպտիմալացնել ապրանքի տեսականին,
5. կիրառել նեյրոմարքեթինգի հիմնական սկզբունքները,
6. սեգմենտավորել և թիրախավորել շուկան,
7. կազմել մարքեթինգային պլան,

դրանց

բավարարման

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2. կիրառել տեսական գիտելիքները գործնականում,
3. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մատնանշել կազմակերպության ռազմավարության մշակման, դրա իրագործման, կառավարման
տարաբնույթ ասպեկտներին առնչվող խնդիրները
Բ2. գնահատել կազմակերպության գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը
Բ3. նախագծել տարատեսակ գործարար ծրագրեր և մասնակցել դրանց կենսագործմանը՝
կազմակերպելով աշխատանքը բարձր արդյունավետությամբ թե՛ որպես խմբի անդամ, թե՛ որպես խմբի
ղեկավար
Բ4. ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝ մասնագիտական վերլուծություններով և
հաշվարկներով նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների արդյունավետության
բարձրացմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. քննարկումներ,
4. նախադեպերի վերլուծություն,
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5. նախագծերի մեթոդ,
6. խճանկարի մեթոդ,
7. դերային խաղերի մեթոդ,
8. լսարանային ցուցադրություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն [երկու տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 2 միավոր), թիմային աշխատանք՝
հիպոթետիկ կազմակերպության օրինակով նախագիծ (4 միավոր), հայտնի կազմակերպության
գործունեության վերլուծություն ՝ըստ տրված հարցերի /խնդիր (2 միավոր)]: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. [երկու տեսական հարց (յուրաքանչյուրը 2 միավոր), թիմային աշխատանք՝
հիպոթետիկ կազմակերպության օրինակով նախագիծ (4 միավոր), հայտնի կազմակերպության
գործունեության վերլուծություն ՝ըստ տրված հարցերի/խնդիր (2 միավոր)]: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մարքեթինգի էությունը, նշանակությունը:
Թեմա 2. Մարքեթինգային հետազոտություն և պահանջարկի կանխատեսում:
Թեմա 3. Արժեքի ստեղծում, սպառողների բավարարում, հավատարիմ սպառողների ձևավորում:
Թեմա 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. Մերչենդայզինգի հիմունքներ:
Թեմա 12. Բրենդ-մենեջմենթ:
Թեմա 13. Նեյրոմարքեթինգ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Филип Котлер, Г. Армстронг, Д. Сондерс, В. Вонг, Основы маркетинга изд Вильямс, 2007г
2. Филип Котлер, К. Л. Келлер, Маркетинг-менеджмент, 12-е изд, ПИТЕР, 2009г,
3. Гольдштейн Г.Я., Катаев А.В. Маркетинг, ТРТУ, 1999
4. Клаус Мозер, Психология маркетинга и рекламы, изд Гуманитарный Центр, Харьков 2004
5. С. Сысоева, Е. Бузукова, Мерчандайзинг, 2015
6. Годин А. М., Брендинг, 3 е изд., перераб. и доп. — М.: Издательско торговая корпорация «Дашков и
К°», 2013
7. Дэвид Льюис, Нейромаркетинг в действии: Как проникнть в мозг покупателя, 2013, ООО «Манн, Иванов и Фербер», 2015 *
8. Kevin Lane Keller, Strategic Brand Management, 4th edition
1. 1005/Բ11
2. Տնտեսության պետական կարգավորում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսության պետական կարգավորման
ուղղություններին ու մեխանիզմներին, հիմնական գիտելիքներ հաղորդել հանրային հատվածի
տնտեսագիտության օրինաչափությունների վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. թվարկել և նկարագրել տնտեսության մեջ պետության բոլոր գործառույթները,
2. քննարկել տնտեսության պետական կարգավորման ուղղությունները և մեթոդները,
3. տեսականորեն հիմնավորել հանրային հատվածի տնտեսագիտության օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել և կանխատեսել տնտեսական երևույթների մեջ պետության միջամտության ազդեցությունը,
2. առաջարկել հիմնախնդիրների լուծման ուղղություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. մեկնաբանել և քննադատաբար վերլուծել տնտեսական երևույթները, դրանց վերաբերյալ պետական
կառավարման մարմինների կայացրած որոշումները,
2. աշխատել թիմում, անել առաջարկություններ և եզրակացություններ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտների և դրանց կառավարման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
կանոնակարգերն ու գոյություն ունեցող մոտեցումները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. խաղեր, խմբային աշխատանքներ, քննարկումներ,
4. սցենարների կազմում,
5. համապատասխան ոլորտների մասնագետների հրավիրում սեմինար պարապմունքներին,
6. հանձնարարված գրականության ընթերցում,
7. փաստերի և երևույթների վերլուծություն,
8. ուսանողների այցերի կազմակերպում տնտեսական ոլորտի պետական կառւյցներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է երեք տեսական
հարց՝ համապատասխանաբար 1, 2, 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է երկու
տեսական հարց՝ համապատասխանաբար 1 և 2 միավոր, և մեկ գործնական առաջադրանք՝ 2
միավորով: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն. հարցերի պատասխանների բանավոր ներկայացում, քննարկում,
մեկնաբանում, վերլուծություն, ուսումնառության ողջ ընթացքում իրականացրած խմբային և
ինքնուրույն աշխատանքների ներկայացում (3, 3, 4 միավորներով)։ Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տնտեսության պետական կարգավորման առարկան:
Թեմա 2. Կարգավորման տեսություններ:
Թեմա 3. Տնտեսության հանրային հատվածը:
Թեմա 4. Շուկայի բացերը և կարգավորման ուղղությունները։
Թեմա 5. Հանրային բարիքներ։
Թեմա 6. Հակամենաշնորհային քաղաքականություն։
Թեմա 7. Վերաբաշխման քաղաքականությունը և հասարակության բարեկեցությունը։
Թեմա 8. Աղքատությունը և դրա նվազեցման քաղաքականությունը։
Թեմա 9. Բյուջետային գործընթաց։
Թեմա 10. Հանրային հատվածի եկամուտներ։
Թեմա 11. Հարկման օպտիմացում։
Թեմա 12. Պետական ծախսերի քաղաքականություն։
Թեմա 13. Ապակենտրոնացված պետական կարգավորում։
Թեմա 14. Դրամավարկային քաղաքականություն և ֆինանսական համակարգի կարգավորում։
Թեմա 15. Աշխատանքի շուկայի և զբաղվածության պետական կարգավորում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Экономика общественного сектора : учебник для академического бакалавриата / Л. И. Якобсон [и др.];
под ред. Л. И. Якобсона, М. Г. Колосницыной. — 3-е изд., перераб. и доп. — М. : Издательство Юрайт,
2016. — 558 с. — (Серия : Бакалавр и магистр. Академический курс). — ISBN 978-5-9916-4829-5
2. Public Finance, 9th Edition, Harvey S. Rosen, Ted Gayer, McGraw-Hill/Irwin, 2009 - 608 pages.
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3. Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի հեռանկարները / Հ. Սարգսյան, Ա.
Մարկոսյան, Երևան, Զանգակ, 2014, 552 էջ, ISBN: 9789939683362.
4. Կայուն զարգացման ծրագիր, Երևան, 2008 թ.:
1. 1005/Բ12
2. Բիզնեսի կազմակերպում և կառավարում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տալ գիտելիքներ և իմացություն բիզնեսի էության և դրսևորման առանձնահատկությունների,
ինչպես նաև բիզնեսի զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
• ուսուցանել բիզնեսի տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև բիզնեսի կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմունքներն ու բիզնեսի վարման հմտությունները,
• տրամադրել բիզնեսի վերլուծական, բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ,
որոնք կարող են օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել բիզնեսի էությունը և հիմնական հասկացությունները, բիզնեսի համակարգային
առանձնահատկությունները և մոդելային բնորոշիչները, բիզնեսի փուլային զարգացման
բնորոշիչները և առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել բիզնեսի տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև բիզնեսի կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմունքները,
3. լուսաբանել բիզնեսի կազմակերպման ձևերը, կառավարման սկզբունքները և մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել և տարբերակել բիզնեսի համակարգերն ու տիպերը, գտնել բիզնեսի զարգացման համարժեք
մոտեցումները, ընտրել բիզնեսի կազմակերպման ու կառավարման տեսա-գործնական հիմքերը և
դրանց կիրարկման ձևերը,
2. գնահատել ՀՀ-ում բիզնես իրավիճակը և գործարար միջավայրը, ներկայացնել բիզնեսի զարգացման
հնարավորությունները և խնդիրներն ու ռիսկերը, կանխատեսել բիզնեսի զարգացման
հնարավորություններն ու հեռանկարները,
3. օգտվել բիզնես-պլանների մշակման գործիքներից, օգտվել Պորտերի մրցակցային հինգ ուժերի և SWOT
վերլուծական
գործիքներից
և
կատարել
բիզնես
նախագծի
արդյունավետության
և
նպատակահարմարության գնահատում,
4. կատարել բիզնես հաշվարկներ,
5. գնահատել հնարավոր ֆինանսավորման աղբյուրները,
6. ներկայացնել բիզնեսի կազմակերպման ու կառավարման իրավական, կազմակերպա-տնտեսական,
կառավարչական մեխանիզմները,
7. գործնականում մշակել անհատական բիզնես պլաններ և նախագծել start-up բիզնեսներ, կատարել
դրանց գործնական կիրառման հնարավորությունների գնահատում ՝ կոնկրետ դեպքի համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ, միջազգային
կազմակերպությունների տարեկան զեկույցներ, կատարել անհրաժեշտ վերլուծություններ և այլն,
2. իրականացնել գործարարության խաղարկային ներկայացումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Բ1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ և
ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Բ2. գնահատել կազմակերպության գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը
Բ3. նախագծել տարատեսակ գործարար ծրագրեր և մասնակցել դրանց կենսագործմանը՝
կազմակերպելով աշխատանքը բարձր արդյունավետությամբ թե՛ որպես խմբի անդամ, թե՛ որպես խմբի
ղեկավար
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Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ
2. ինքնուրույն աշխատանք՝ որպես դասընթացի նյութի խորացման միջոց և դասախոսության նյութերի
յուրացման ակտիվ մեթոդ.
• ի լրումն դասախոսության ժամանակ ներկայացված նյութերի, ուսանողներին՝ ինքնուրույն
պարապելու համար, հանձնարարվում է համապատասխան գրականություն,
• կազմակերպվում են անհատական և խմբային քննարկումներ,
• այն կրում է խորհրդատվական բնույթ և կարող է որոշակիացվել դասախոսի կողմից
3. գործնական աշխատանքների /սեմինարների/ ժամանակ իրականացվում են բիզնես պլանի
ուսումնասիրման, մշակման և ներկայացման աշխատանքներ.
• բիզնես գաղափարը քննարկվում, որոշվում և ընտրվում է դասախոսի և ուսանողների հետ համատեղ,
• բիզնես պլանները մշակելու և ներկայացնելու համար ուսանողները բաժանվում են 2-3 հոգանոց
խմբերի, որոնց անդամները հավասարապես պատասխանատու են բիզնես պլանների մշակման և
ներկայացման համար,
• բիզնես պլանները մշակելու համար կատարվում են անհատական և խմբային աշխատանքներ և
ֆինանսատնտեսական վերլուծություններ,
• մշակված բիզնես պլանները գնահատելու համար՝ կազմակերպվում է դրանց պրեզենտացիա,
• բիզնես պլան մշակող խմբի մասնակից ուսանողները գնահատվում են՝ համարժեք այդ
աշխատանքներին նրանցից յուրաքանչյուրի ներգարվվածության և մասնակցության մակարդակի,
տիրապետման աստիճանի և ներկայացման խորության:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը
երեք ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ձեռներեցության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային բնորոշիչները:
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ:
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը:
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները:
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը, մասնավորապես:
Թեմա 8. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը:
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները:
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները:
Թեմա 11. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և մոտեցումները:
Թեմա 12. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бекетова О. Н, Найденков В. И., Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009, 288с.
2. Буров В. Ю. Основы предпринимательства. Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
3. Организация предпринимательской деятельности: Учебник /А. Н. Асаул.–СПб.: АНО ИПЭВ, 2009, 336с.
4. Питер Ф. Друкер, Бизнес и инновации, пер. с англ.-М: “И. Д. Вильямс”,2009, 432с.
5. Попков В. П., Евстафьева Е. В. Организация предпринимательской деятельности. Схемы и таблицы,
СПб., 2007, 352 с.
1. 1007/Բ14
2. Միջազգային բիզնես
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• նպաստել արտաքին շուկաների մշակութային, քաղաքական, օրենսդրական եւ ինստիտուցիոնալ
միջավայրի մասին անհրաժեշտ հիմքի ձևավորմանը,
• օժանդակել ՀՀ-ում Բիզնես միջավայրի և բիզնեսի միջազգայնացման հիմնախնդիրների
համակողմանի ըմբռնմանը որումների կայացման գործընթացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել միջազգային բիզնեսի էությունը, գլոբալ բնույթը և դերը համաշխարհային
տնտեսությունում,
2. մեկնաբանել վերազգային և գլոբալ ընկերությունների գործունեության հիմնական շարժառիթները,
3. ներկայացնել միջազգային բիզնեսի արժութաֆինանսական համակարգի դերը ազգային և
համաշխարհային տնտեսություններում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել արտաքին գործընկերների հետաքրքրության բարձրացման հիմնական գործիքները,
2. վերլուծել բիզնեսի միջազգայնացման ալընտրանքները,
3. ներկայացնել բիզնեսի միջազգայնացման ալընտրանքներից առավել հավանական(ներ)ի կիրառման
առաջարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կատարել հետազոտական աշխատանք,
2. մասնակցել գիտական բանավեճի։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները, քննարկել դրանց փոխառնչությունները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Միջազգային բիզնեսի ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2. Միջազգային բիզնեսը համաշխարհային տնտեսությունում:
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Թեմա 3. Վերազգային և գլոբալ ընկերություններ:
Թեմա 4. Միջազգային ֆիրմայի ռազմավարությունը:
Թեմա 5. Միջազգային բիզնեսի արժութաֆինանսական համակարգը:
Թեմա 6. Բիզնես միջավայրի և բիզնեսի միջազգայնացման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Хилл Ч. Международный бизнес, 8–е изд. Питер 2013,-688с.
2. Charles W. L. Hill Dr and G. Tomas M. Hult. International Business: Competing in the Global Marketplace.
Jan 29, 2016.
3. Р. Гриффин, М. Патей, Международный бизнес, Санкт-Петербург, Питер, 2006.
4. К.Рэдхэд, С.Хьюс, Управление финансовыми рисками, М., Инфра М, 1996.
1. 1002/Բ10
2. Էլեկտրոնային առևտուր
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ունկընդիրներին տալ նախնական գիտելիքներ Էլեկտրոնային կոմերցիայի, ինչպես նաև Ընկերության
(կազմակերպության) ներքին ինֆորմացիոն համակարգերի ու գործունեության իրականացման վրա
նրա ներազդեցության վերաբերյալ,
• կրթել մենեջերների, պլանավորողների, վերլուծաբանների և ծրագրավորողների մի նոր սերունդ, որը
կկարողանա աշխատել ժամանակակից իրական էլեկտրոնային առևտրի բնագավառում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել էլեկտրոնային կոմերցիայի հիմնական հասկացություններն ու փոխառնչությունները,
2. նկարագրել էլեկտրոնային կոմերցիայի հիմնական տիպերն ու բիզնես մոդելները,
3. լուսաբանել կազմակերպությունների, սպառողների և հասարակության համար էլեկտրոնային
կոմերցիայի առավելությունները,
4. ներկայացնել մարքեթինգի և վաճառքի, ինտերնետային գնումների և ինտերնետային աճուրդների
կազմակերպման ռազմավարությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. էլեկտրոնային կոմերցիայի համապատասխան ծրագրային փաթեթի օգնությամբ նախագծել և
ստեղծել նոր էլեկտրոնային կոմերցիոն վեբկայք,
2. կոնկրետ իրավիճակի համար ընտրել մարքեթինգի և վաճառքի, ինտերնետային գնումների և
ինտերնետային աճուրդների կազմակերպման առավել արդյունավետ ռազմավարությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտների և դրանց կառավարման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
կանոնակարգերն ու գոյություն ունեցող մոտեցումները
Բ2. գնահատել կազմակերպության գործունեության տնտեսական արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն: Էլեկտրոնային կոմերցիայի սահմանումը և կատեգորիաները:
Թեմա 2. Էլեկտրոնային կոմերցիայի կառուցվածքը և բովանդակությունը:
Թեմա 3. Էլեկտրոնային կոմերցիայի հիմնական տիպերը:
Թեմա 4. Էլեկտրոնային կոմերցիայի բիզնես մոդելները:
Թեմա 5. Էլեկտրոնային կոմերցիայի առավելությունները կազմակերպությունների, սպառողների և
հասարակության համար: Էլեկտրոնային կոմերցիայի սահմանափակումները։
Թեմա 6. «Թվային հեղափոխության» դերը Էլեկտրոնային կոմերցիաjում և Էլեկտրոնային կոմերցիայի
տնտեսական ազդեցությունները:
Թեմա 7. Էլեկտրոնային կոմերցիայի աջակցությունը կազմակերպություններին՝ բիզնես միջավայրում:
Թեմա 8. Մարքեթինգի և վաճառքի ռազմավարությունները էլեկտրոնային կոմերցիայում;
Ինտերնետային գնումների ռազմավարություններ;
Թեմա 9. Էլեկտրոնային կոմերցիայի միջավայր` միջազգային, իրավական, էթիկայի և հարկային
խնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Electronic Commerce: A managerial Perspective, Efraim Turban,et al, 2006; Prentice Hall, Upper Saddle
River, New Jersey.
2. Schneider/Perry, Electronic Commerce 2nd Edition, Course Technology, 2001.
1. 1005/Բ20
2. Գիտելիքի էկոնոմիկա
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գիտելիքի էկոնոմիկայի էությունը, հիմնական
հասկացությունները, առանձնահատկությունները և զարգացման հիմնախնդիրները: Դասընթացը
ներառում է նաև գիտելիքահենք տնտեսության և հասարակսության չափումն ու գնահատումը: Առանձին
ուշադրություն է դարձվում ՀՀ-ում գիտելիքահենք տնտեսության կառուցման ուղիներին, գնահատմանը և
հիմնախնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.
ներկայացնել
տնտեսության
տարբեր
ոլորտների
և
դրանց
կառավարման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
կանոնակարգերն ու գոյություն ունեցող մոտեցումները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. գործնական առաջադրանքներ,
4. քննարկումներ,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն:
Թեմա 2. Գիտելիքահենք տնտեսության առաջացումը և զարգացումը:
Թեմա 3. Գիտելիքահենք տնտեսության հիմնական հասկացությունները և առանձնահատակությունները
Թեմա 4. Գիտելիքահենք տնտեսության չափման և գնահատման մոդելները:
Թեմա 5. Գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները:
Թեմա 6. Գիտելիքահենք տնտեսությունների միջազգային փորձը:
Թեմա 7. Գիտելիքահենք տնտեսության գնահատումը և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վարդանյան Գ. Ի., Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ,
Երևան, 2008:
2. Derek H. C. Chen and Carl J. Dahlman. The Knowledge Economy, The KAM Methodology And World Bank
Operations. World Bank Institute. Washington, D.C., 2008
1. 1005/Բ21
2. Նախագծերի կառավարում
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• հաղորդել գիտելիքներ և իմացություն նախագծային զարգացման և նախագծային կառավարման
էության, ինչպես նաև դրանց ժամանակակակից դրսևորումների ու իրագործման հիմնախնդիրների
վերաբերյալ,
• ուսուցանել նախագծային զարգացման և նախագծային կառավարման տեսա-մեթոդական
հիմունքներն, ինչպես նաև նախագծերի իրականացման գործնական հենքերն ու հմտությունները,
• ուսանողների մոտ ձևավորել նախագծային զարգացման ուղիների հստակեցման, կոնկրետ
իրավիճակից բխող նախագծերի նպատակային ընտրության, բիզնես նախագծերի մշակման ու
կառավարման, ինչպես նաև այլ կարևոր կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել §նախագիծ¦, §նախածային կառավարում¦ եզրերի բովանդակային բնորոշիչներն ու
հիմնական հասկացությունները, նախագծային զարգացման մոդելային բնորոշիչները և
առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել նախագծային զարգացման տեսա-մեթոդական և տեսա-գործնական հենքերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում կիրառել նախագծերի պրակտիկ ներդրման հմտությունները և նախագծային

կառավարման գործառութային ու կառուցվածքային բնորոշիչները,
2. մշակել անհատական բիզնես նախագծեր, այդ թվում start-up բիզնեսներ, կատարել դրանց գործնական
իրագործման հնարավորությունների գնահատում,
3. կատարել նախագծային կառավարման մեթոդների և մոտեցումների նպատակային ընտրություն և
նախագծերի իրագործում,

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,

էլեկտրոնային գրադարաններ, հաշվետվություններ,
2. իրականացնել բիզնես նախագծերի ներկայացումներ /պրեզենտացիաներ/:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
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Բ3. նախագծել տարատեսակ գործարար ծրագրեր և մասնակցել դրանց կենսագործմանը՝
կազմակերպելով աշխատանքը բարձր արդյունավետությամբ թե՛ որպես խմբի անդամ, թե՛ որպես խմբի
ղեկավար
Բ4. ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝ մասնագիտական վերլուծություններով և
հաշվարկներով նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների արդյունավետության
բարձրացմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային և անհատական աշխատանքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Նախագծերի կառավարման հիմունքները:
Թեմա 2. Նախագծերի կառավարաման դերը ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ և տեղն ընդհանուր
կառավարման համակարգում:
Թեմա 3. Նախագծային կառավարման համակարգը. բովանդակությունը, մեթոդները և գործառնական
հիմքերն ու կառուցվածքը:
Թեմա 4. Նախագծի ժամանակի ու առաջադրանքների կառավարումը:
Թեմա 5. Նախագծի ռեսուրսների կառավարումը:
Թեմա 6. Նախագծի պլանավորումը:
Թեմա 7. Նախագծի ընթացքի կառավարումը և հաշվետվությունները:
Թեմա 8. Նախագծերի կառավարման որակավորման համակարգը և միջազգային համագործակցությունը:
Թեմա 9. Նախագծային կառավարման զարգացումները. խնդիրները և մոտեցումները Հայաստանում:
14. Գրականության ցանկ.
1. Վ. Սարգսյան, Նախագծերի ավտոմատացված կառավարում (ուսումնական ձեռնարկ).- Երևան:
Հեղիմակային հրատարակություն, 2005, 158 էջ:
2. Лапыгин Ю. Н., Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. — ОмегаЛ «Москва», 2008. — С. 252. —ISBN 978-5-370-00985-3
3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. М12 Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред.
И.И. Мазура. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2004. — с. 664.
4. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие. М.:
ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. — 144 с.
5. Williams Meri, “The principles of project management”. ISBN: 0-9802858-6-0, Год издания: 2008,
Издательство: SitePoint
1. 1007/Բ13
2. Սահմանադրական տնտեսագիտություն
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին հաղորդել համակարգված գիտելիքներ սահմանադրական այն միջավայրի մասին, որի
շրջանակներում պետք է իրականացվի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը, կայացվեն
տնտեսական որոշումները,
• նպաստել սահմանադրական մշակույթի ձևավորմանը,
• նպաստել հանրային շահով սահմանափակված ապագա տնտեսական որոշումներ կայացնողների
ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. լուսաբանել սահմանադրական տնտեսագիտության արդի զարգացումները,
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2. տնտեսագիտական տեսանկյունից մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրությունը,
3. պարզաբանել մարդու սոցիալ-տնտեսական իրավունքները,
4. ներկայացնել սահմանադրականության հիմնախնդիրը և դրա դեֆիցիտի հաղթահարման ուղիները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերհանել ռազմավարական տնտեսական որոշումների ընդունման սահմանադրատնտեսագիտական
շրջանակները,

2. ընտրություն կատարել այլընտրանքային սահմանադրական կանոնների միջև,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5.
ներկայացնել
տնտեսության
տարբեր
ոլորտների
և
դրանց
կառավարման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
կանոնակարգերն ու գոյություն ունեցող մոտեցումները
Ա8. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները, քննարկել դրանց փոխառնչությունները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. թեմատիկ քննարկումներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար
7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սահմանադրական տնտեսագիտության ներածություն. առարկան, մեթոդը, ձևավորման
տեսական նախահիմքերը, գաղափարական հենասյուները, հիմնական ուղղությունները:
Թեմա 2. Սոցիալական պետություն:
Թեմա 3. Սոցիալ-տնտեսական իրավունքներ. պատշաճ կենսամակարդակի իրավունք, սեփականության
իրավունք, աշխատանքային իրավունքներ, սոցիալական ապահովության իրավունք, տնտեսական
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք:
Թեմա 4. Սահմանադրական պետական ինստիտուտների տնտեսական դերը:
Թեմա 5. Սահմանադրականություն և դրա դեֆիցիտ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ սահմանադրություն, ընդունված 1995թ.՝ 2015թ. փոփոխություններով
2. Հարությունյան Գ., Սարգսյան Հ., Գևորգյան Ռ. Սահմանադրականություն. ախտորոշման,
մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ, Զանգակ հրատ., 2017:
3. Մխիթարյան
Ժ.
Սահմանադրատնտեսագիտություն.
տնտեսագիտական
մոտեցում
սահմանադրականությանը, Գասպրինտ հրատ., 2016:
4. Buchanan J. The Domain of Constitutional Economics, Constitutional Political Economy, Vol. 1, No. 1, 1990.
5. Конституционная экономика / Отв. ред. Г. Гаджиев. – М.: Юстицинформ – 2010.
1. 1005/Բ23
2. Լոգիստիկա
4. 2 ժամ./շաբ.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 2 ECTS կրեդիտ
5. դաս.՝ 2
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)

215

• ուսանողների մոտ ձևավորել ապրանքների իրացման շուկայի վերլուծության համար անհրաժեշտ
գիտելիք և հմտություններ, որոշելու սպառողների մոտ ձևավորված նոր շուկայական պահանջները և
ձևավորելու անհրաժեշտ տեղեկատվական հենք շուկայում տեղի ունեցող դինամիկ
փոփոխություններին արագ ու համարժեք արձագանքման համար,
• ձևավորել կազմակերպության արդյունավետ լոգիստիկական համակարգի ստեղծման և օգտագործվող
գործնական գործիքակազմի կիրառման համար անհրաժեշտ հմտություններ,
• սովորեցնել
կատարել
լոգիստիկական-կողմնորոշիչ
վերլուծություններ,
նյութական
ու
տեղեկատվական հոսքերի համակարգման աշխատանքների կառավարում, իրականացնել
լոգիստիկական համակարգերի մշակման ու ներդրման աշխատանքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել լոգիստիկային առնչվող հասկացություններն ու գործընթացները,
2. մեկնաբանել լոգիստիկայի առանցքային ոլորտներում (մատակարարում, արտադրություն, բաշխում)
իրականացվող հիմնական գործառույթները և օպերացիաները,
3. ներկայացնել լոգիստիկայում կիրառվող հիմնական մեթոդները, համակարգերը և հայեցակարգերը,
4. մեկնաբանել լոգիստիկական մենեջմենթի և լոգիստիկական համակարգերի նախագծման հիմնական
սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. մշակել և իրացնել լոգիստիկական համակարգի կատարելագործման համար անհրաժեշտ
ռազմավարություններ,
2. օպտիմալացնել լոգիստիկական համակարգի ծախսերի մեծությունը,
3. մշակել մատակարարման շղթաներում լոգիստիկական գործարարության գործընթացներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. տիրապետել լոգիստիկական շղթաների ձևավորման ու կառավարման ժամանակ կառավարչական
որոշումների ընդունման մեթոդներին,
2. տիրապետել տարբեր կառավարման համակարգերի տնտեսապես հիմնավորված ընտրության
մեթոդներին ու դրանց ներդրմանը,
3. տարբեր համակարգերի գործունեության արդյունավետության բարձրացման նպատակով
օպտիմալացնելու այդ համակարգերի տարբեր բաղադրիչները և գործընթացները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա2. ներկայացնել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկների
կատարման գոյություն ունեցող հիմնական մոտեցումները, ռեսուրսների օպտիմալ պլանավորման և
կառավարման ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Բ4. ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝ մասնագիտական վերլուծություններով և
հաշվարկներով նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների արդյունավետության
բարձրացմանը
Բ5. մասնագիտական տարբեր խնդիրներ լուծելու համար՝ օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. թեմատիկ քննարկումներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
Թեմա 1. Լոգիստիկայի զարգացման դիալեկտիկան ու մեթոդաբանությունը:
Թեմա 2. Լոգիստիկայի հիմնական հասկացությունները: Լոգիստիկական համակարգերի կառավարման
հիմնական հայեցակարգերը:
Թեմա 3. Լոգիստիկական գործառույթների և գործարարության գործընթացների աութսորսինգ:
Թեմա 4. Լոգիստիկական գործունեության կառավարումը: Լոգիստիկական կենտրոններ:
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Թեմա 5. Լոգիստիկայի տնտեսական հիմքերը:
Թեմա 6. Մատակարարման լոգիստիկա:
Թեմա 7. Արտադրության լոգիստիկա:
Թեմա 8. Բաշխման լոգիստիկա:
Թեմա 9. Պահեստավորման լոգիստիկա:
Թեմա 10. Տրանսպորտային լոգիստիկա:
Թեմա 11. Պաշարների կառավարումը լոգիստիկական շղթաներում:
Թեմա 12. Լոգիստիկայում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերը և տեխնոլոգիաները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер.с англ. - М.: Олимп-Бизнес,
2001. – 640 с.
2. Гаррисон А., Гок Р. В. Логистика. Стратегия управления и конкурирования через цепочки поставок. –
М.: “Дело и Сервис”, 2010. – 368 с.
3. Дыбская В. В. и др. Логистика. -М.: Эксмо, 2015. - 944 с.
4. Логистика: Учебник / Под ред. Б. А.Аникина. 3-е изд., перераб и доп. -М.: ИНФРА-М, 2009. – 368 с.
5. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основные и обеспечивающие
функциональные подсистемы логистики: учебник / под ред. Б.А. Аникина и Т.А. Родкиной. - М.:
Проспект, 2014. -608 с.
6. Лукинский В.С. и др. Логистика и управления цепями поставок: учебник и практикум для
академического бакалавриата. -М.: Издательство Юрайт, 2016. -359 с.
7. Աբրահամյան Վ. Գ. Գործնական լոգիստիկա. Արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի փուլերի
լոգիստիկական-կողմնորոշիչ կառավարումը: Ուսումնամեթոդական ձեռնարկ.-Եր., 2014, - 296 էջ:
1. 1005/Բ35
2. Նորարարությունների կառավարում
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ՝
• հնարավորություն տալ վերհանել ինովացիոն տնտեսության զարգացման տեսությունները,
ժամանակակից հետազոտությունների ուղղությունները և գնահատման մոտեցումները, պետության
կողմից ինովացիոն տնտեսության կառուցման մոտեցումները և գնահատումը, ինովացիոն
էկոհամակարգերը, դրանց դերը սթարթ-ափերի կայացման ուղղությամբ,
• ծանոթացնել ձեռներեցության և նորարարությունների հիմնական դրույթներին ինովացիոն
ժամանակակից տեսությունների և դրանց բիզնես գործընթացներում ներդնելու հնարավորության
միջոցով,
• վերհանել նորամուծությունների, նորարարական գործընթացների հիմքերը նոր բիզնեսի ստեղծման
ժամանակ` կիրառելով CANVAS մոդելը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
2.
3.
4.

մեկնաբանել ինովացիոն կառավարման ժամանակակից հիմնական տեսությունները,
ներկայացնել գաղափարը բիզնես մոդելի վերածելու գործընթացը,
թվարկել հաջող ձեռնարկություն կառուցելու հիմնական քայլերը,
ներկայացնել սթարթ-ափ ձեռնարկությունների ֆինանսավորման մեխանիզմները, հնարավոր
աղբյուրները, դրանց ֆինանսավորման չափանիշները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ինովացիոն ինդուստրիաների փուլերը և կազմակերպությունների դիրքավորման
հնարավորությունները,

2. գնահատել կազմակերպությունների կողմից արտադրվող ինովացիոն պրոդուկտների բիզնես մոդելը
և դրա արդյունավետությունը,
3. ինքնուրույնաբար կառուցել սեփական բիզնես մոդելի վարկածները և դրանց ստուգման
հնարավորությունները,
4. կիրառել “Go to market strategy”` գաղափարը՝ անցնելով սեփական բիզնեսի քայլ առ քայլ
կառուցմանը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),

2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները,
3. իրականացնել առաջնային տվյալների հավաքագրում, մշակում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մատնանշել կազմակերպության ռազմավարության մշակման, դրա իրագործման, կառավարման
տարաբնույթ ասպեկտներին առնչվող խնդիրները
Բ3. նախագծել տարատեսակ գործարար ծրագրեր և մասնակցել դրանց կենսագործմանը՝
կազմակերպելով աշխատանքը բարձր արդյունավետությամբ թե՛ որպես խմբի անդամ, թե՛ որպես խմբի
ղեկավար
Բ4. ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝ մասնագիտական վերլուծություններով և
հաշվարկներով նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների արդյունավետության
բարձրացմանը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Թիմային աշխատանքների իրականացում ընթացիկ հանձնարարությունների միջոցով,
2. քեյսերի վերլուծություն. նախապես տրված ինդուստրիայի պատմության վերլուծությունը ըստ
ինովացիոն հետագծի` ժամանակակից տեսությունների համադրման մեթոդով,
3. սեփական նորարարական գաղափարների հիման վրա բիզնես մոդելի կառուցում CANVAS գործիքի
միջոցով,
4. բիզնես-մոդելի հղկման, բարելավման և բիզնեսի կառուցման հաջորդական քայլերի իրականացում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն.
Գնահատումը կատարվում է գրավոր քննության արդյունքում: Քննական տոմսը ներառում է 3 (երեք)
հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 և 4 միավոր գնահատմամբ, բաց հարցեր են ուսումնասիրված
թեմաների շրջանակից, որտեղ ուսանողը պետք է շարադրի իրեն նախապես տրված հարցերի
պատասխանները: Հարցերը նկարագրական, համեմատական, շարադրական բնույթի են: Երրորդ
հարցը` 3 միավոր գնահատմամբ, նախապես կատարված թիմային աշխատանքի արդյունքն է, որը
վերաբերվում է առաջադրված կազմակերպության կողմից իրագործվող ինովացիոն ռազմավարության
գնահատմանը: Աշխատանքի իրականացվելու է նախապես տրամադրված ուղեցույցի միջոցով, որտեղ
հստակ նշված են հանձնարարության իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալների հավաքագրման
մեթոդները, դրանց վերլուծության գործիքները: Առավելագույն գնահատականին կարժանանան տրված
բոլոր չափանիշները պահպանող խմբի անդամները:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն.
Գնահատումը կատարվում է գրավոր քննության արդյունքում: Քննական տոմսը ներառում է 3 (երեք)
հարց, որոնցից առաջին երկուսը` 3 և 4 միավոր գնահատմամբ, բաց հարցեր են ուսումնասիրված
թեմաների շրջանակից, որտեղ ուսանողը պետք է շարադրի իրեն նախապես տրված հարցերի
պատասխանները: Հարցերը նկարագրական, համեմատական, շարադրական բնույթի են: Երրորդ
հարցը` 3 միավոր գնահատմամբ, նախապես կատարված թիմային աշխատանքի արդյունքն է, որը
վերաբերվում է առաջադրված գաղափարի ստուգմանը և բարելավմանը` հաջող կազմակերպություն
կառուցելու նպատակով: Աշխատանքի իրականացվելու է նախապես տրամադրված ուղեցույցի միջոցով,
որտեղ հստակ նշված են հանձնարարության իրականացման համար անհրաժեշտ տվյալների
հավաքագրման մեթոդները, դրանց վերլուծության գործիքները: Առավելագույն գնահատականին
կարժանանան տրված բոլոր չափանիշները պահպանող խմբի անդամները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Նորարարություններ, դրանց տեսակները:
Թեմա 2. Ինովացիոն ժամանակակից տեսությունները:
Թեմա 3. Ճեղքող ինովացիոն տեսություններ:
Թեմա 4. Բաց ինովացիաների տեսություններ:
Թեմա 5. Կապույտ օվկիանոսի ռազմավարությունը:
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Թեմա 6. Ինովացիոն էկոհամակարգեր, սոցիալական ինովացիաներ:
Թեմա 7. Ապրանքի և շուկայի համապատասխանություն, CANVAS բիզնես մոդել, բիզնես մոդելի
թեսթավորում:
Թեմա 8. Բիզնես պրոդուկտի արժեքը, նվազագույն ապրանք, շուկայի սեգմենտավորում, սպառողի
հայտնաբերում:
Թեմա 9. Սթարթ-ափերի կողմից շուկա ներթափանցելու ռազմավարությունը և իրացման խողովակների
ընտրությունը:
Թեմա 10. CANVAS բիզնես մոդելի բաղադրիչները (ա/ սպառողների ստեղծում, պահպանում և
ընդլայնում: Հիմնական գործընկերներ և ռեսուրսներ, բ/ ֆինանսական կանատեսումներ, սթարթ-ափ
մետրիկայի կառուցում, գ/ սթարթ-աթերի ֆինանսավորման աղբյուրներ և այլն)
Թեմա 11. Ֆինանսական ռեսուրսների ներգրավման հնարավորություններ բիզնեսի զարգացման տարբեր
փուլերում):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս.Լ. Ղանթարջյան, Ինովացիոն մենեջմենթ, ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն,
Երևան, 2007
2. К.Кристенсен, М.Рейнор, Решение проблемы инноваций в бизнесе, Harvard Business school press,
Москва, 2004
3. А. В. Сурин, О. П. Молчанова, Инновационный менеджмент. Учебник, МГУ, Москва, 2008
4. J. Tidd, J. Bessant, Managing Innovation- Integrating Technological, Market and Organization Change,
London, 2009
5. W.Chan Kim, Renee Mauborgne, Blue Ocean Strategy, Harvard Business School Press,
6. Clayton M. Christensen, The Innovator's Dilemma: When New Technologies Cause Great Firms to Fail
(Management of Innovation and Change), HBS, 2013
7. Peter F. Drucker, Innovation and Entrepreneurship, Harper Business, 1993
8. Steve Blank and Bob Dorf, “The Startup Owner’s Manual The Step-by-Step Guide for Building a Great
Company,” K&S Ranch Publishing 2012.
9. Bill Aulet, “Disciplined Entrepreneurship: 24 Steps to a Successful Startup,” John Wiley & Sons, 2013.
1. 1005/Բ33
2. Պետական և մունիցիպալ կառավարում
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ուսանողներին տալ հիմնարար և համակարգված գիտելիքներ պետության հանրային կառավարման
համակարգի վերաբերյալ՝ մի կողմից նպաստելով յուրաքանչյուր անհատի որպես քաղաքացու
ձևավորմանը, մյուս կողմից՝ պատրաստելով հանրային կառավարման ոլորտի ապագա մասնագետների,
որոնք պատրաստ կլինեն մասնագիտական ծառայություն իրականացնել պետական և տեղական
ինքնակառավարման մարմիններում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել պետական և մունիցիպալ կառավարման հիմնական հասկացությունները և
գործընթացները,
2. մեկնաբանել պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ոլորտները կարգավորող
օրենքների և ենթաօրենսդրական ակտերի մշակման սկզբունքներն ու տրամաբանությունը,
3. ներկայացնել հանրային կառավարման համակարգը, պետական կառավարման և տեղական
ինքնակառավարման մարմինների գործառույթներն ու լիազորությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել կառավարման տարատեսակ գործառույթներ,
2. հանրային հարցերի վերաբերյալ կատարել ինքնուրույն դատողություններ և վերլուծություններ,
3. կայացնել ճիշտ որոշումներ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
համակարգում,
4. կազմակերպել կայացված որոշումների իրագործումը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
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2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. արդյունավետ հարաբերություններ ձևավորել և պահպանել այլ անձանց և մարմինների հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտների և դրանց կառավարման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
կանոնակարգերն ու գոյություն ունեցող մոտեցումները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. թեմատիկ քննարկումներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն . անցկացվում է գրավոր քննություն, որը ներառում է հարցատոմսի
հարցերի գրավոր ներկայացումը (3, 3, 4 միավորներով):
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. անցկացվում է գրավոր քննություն, որը ներառում է հարցատոմսի
հարցերի գրավոր ներկայացումը և ինքնուրույն աշխատանքի ներկայացումը (3, 3, 4 միավորներով):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի առարկան և խնդիրները:
Թեմա 2. Պետության էությունը, գործառույթները և դասակարգումը:
Թեմա 3. Պետական կառավարման էությունը: Պետական իշխանության մարմինների համակարգը:
Թեմա 4. Նախագահական իշխանություն:
Թեմա 5. Օրենսդիր իշխանություն: ՀՀ ԱԺ կառուցվածքը և գործունեությունը:
Թեմա 6. Գործադիր իշխանություն: ՀՀ գործադիր մարմինների համակարգը:
Թեմա 7. Տարածքային կառավարում:
Թեմա 8. Դատական իշխանություն:
Թեմա 9. Դատախազություն:
Թեմա 10. Տեղական ինքնակառավարում:
Թեմա 11. ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
փոխհարաբերությունները:
Թեմա 12. ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի
բարեփոխումներն արդի փուլում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սուվարյան Յու.Մ., Չոբանյան Մ.Խ. Պետական և մունիցիպալ կառավարում: Եր.: Լիմուշ, 2017
2. Սուվարյան Յու.Մ. և ուրիշներ ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
բարեփոխումների գերակայությունները արդի փուլում Եր. 2015թ.
3. Հարությունյան Ա Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք Եր., 2004թ.
4. Պետության և իրավունքի տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2014
5. Глазунова Н.И. Теория государственного управления, учебник м. 2008г.
1. 1004/Բ48
2. ՀՀ հարկային համակարգ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել Հայաստանի Հանրապետության հարկային համակարգի
առանձնահատկություններին և դրա օրենսդրական ապահովմանն առնչվող հարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և

մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտների և դրանց կառավարման
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
կանոնակարգերն ու գոյություն ունեցող մոտեցումները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում
է 3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հարությունյան Վ. «Հարկեր և հարկագանձում» Երևան, 2010թ.
2. Перов А. Налоги и налогообложение. М., 2008г.
2. 1005/Բ29
2. Ագրարային ոլորտի էկոնոմիկա
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ժամանակակից կրթական տեխնոլոգիաների կիրառմամբ ուսանողների մոտ
ձևավորել համակարգված մասնագիտական գիտելիքներ և տնտեսագիտական մտածելակերպ,
կարողություն և հմտություն՝ կապված ագրարային ոլորտի առանձին տնտեսվարողների և ռեսուրսային
ներուժի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հարցերի և արտադրական խնդիրների
լուծման հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տարբերակել արտադրական ռեսուրսային ներուժի վիճակի գնահատման և արդյունավետ
օգտագործման մեթոդները,
2. ներկայացնել ագրարային ոլորտի աշխատանքային ռեսուրսների առանձնահատկություններն ու դրանց
արդյունավետ օգտագործման ցուցանիշների համակարգը,
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3. մեկնաբանել գյուղատնտեսական արտադրանքների գնագոյացման կառուցակարգը, արտադրության
շահութաբերության գնահատման եղանակները,
4. ներկայացնել երկրի պարենային անվտանգության մակարդակը բնութագրող ցուցանիշների
հաշվարկման կարգը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ագրարային ոլորտի տնտեսվարողների ռեսուրսաօգտագործման արդյունավետությունը,
2. հաշվարկել առանձին մթերքների նկատմամբ ինքնաբավության, սննդամթերքների ֆիզիկական և
տնտեսական մատչելիության, պարենային անկախության մակարդակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա5. ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտների և դրանց կառավարման առանձնահատկությունները,
ինչպես նաև պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման կանոնակարգերն ու գոյություն
ունեցող մոտեցումները
Բ7. բացահայտել ինչպես տնտեսության առանձին ոլորտների, այնպես էլ ամբողջ տնտեսության
կառավարման առանձնահատկությունները և իրականացման մեխանիզմները
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տեսական նյութի վերլուծում քննարկումների տեսքով,
3. սեմինար պարապունքներ,
4. ինտերակտիվ քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է
3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ բաժիններից.
Թեմա 1. Ագրոարդյունաբերական համալիրը (ԱԱՀ) և ագրոպարենային համակարգը (ԱՊՀ):
Թեմա 2. ՀՀ պարենային անվտանգությունը և դրա գնահատման հիմնական ցուցանիշները:
Արտադրության ենթակառուցվածքները ագրարային ոլորտում:
Թեմա 3. Գյուղատնտեսական արտադրության տեղաբաշխումը և մասնագիտացումը: Ինտեգրացիան և
կոոպերացիան գյուղատնտեսական արտադրությունում:
Թեմա 4. Գյուղատնտեսական արտադրության նյութատեխնիկական ռեսուրսները:
Թեմա 5. Հողային ռեսուրսները և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը:
Թեմա 6. Ջրային ռեսուրսները և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը գյուղատնտեսության մեջ: ՀՀ
ոռոգման համակարգը և խնդիրները:
Թեմա 7. Շրջանառու միջոցները և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը գյուղատնտեսությունում:
Թեմա 8. Արտադրության հիմնական միջոցները և դրանց օգտագործման արդյունավետությունը
գյուղատնտեսությունում:
Թեմա 9. Ներդրումները և ներդրումային գործունեությունը ՀՀ ագրարային ոլորտում:
Թեմա 10. Աշխատանքային ռեսուրսները և աշխատանքի արտադրողականությունը գյուղատնտեսությունում:
Թեմա 11. Գյուղատնտեսական արտադրության ինտենսիվացման տնտեսական հիմունքները:
Թեմա 12. Նորարարությունը և գիտատեխնիկական առաջընթացը ագրարային ոլորտում:
Թեմա 13. Արտադրության ծախսերը, արտադրանքի ինքնարժեքը և գների համակարգը գյուղատնտեսությունում:
Թեմա 14. Գյուղատնտեսական արտադրանքի արտադրությունը և իրացման ուղիները:
Թեմա 15. Գյուղատնտեսական արտադրության արդյունավետությունը և դրա բարձրացման ուղիները:
Թեմա 16. ՀՀ ագրարային ոլորտի հիմնախնդիրները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հակոբյան Լ. Լ., Ճեպեճյան Շ. Ա. «Գյուղատնտեսության էկոնոմիկա», Երևան 2012թ.
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2. Экономика сельского хозяйства, Петранёва Г.А., Коваленко Н.Я., Романов А.Н., М.: Альфа-М: ИНФРА-М,
2012. – 288 с.
3. Кундиус В.А. Экономика агропромышленного комплекса: Уч. пособие.- М.: КНОРУС, 2016.- 544 с.
4. Под общ. ред. М.Н. Малыша.-Аграрная экономика: Учебник.-СПб.-2002г.
5. Под.ред. Н.Я. Коваленко.- Экономика сельского хозяйства. с основамы аграрных рынков / Курс лекций.Юркнига, Москва-2004. – 384 с.
6. Третьяк Л.А., Белкина Н.С., Лиховцова Е.А..-Экономика сельскохозяйственной организации: Уч. Пособие.М.-2012. - 400 с.
7. Цеддиес Ю., Э. Райш, А.А. Угаров.-Экономика сельскохозяйственной предприятий: Уч. Пособие.-М.1999г.
1. 1005/Բ22
2. Կառավարման հոգեբանություն
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է`
• ուսանողների մոտ ձևավորել կառավարման և կազմակերպական հոգեբանություն բնագավառի
տեսական գիտելիքներ և գործնական հմտություններ, որոնք կնպաստեն իրենց ապագա
մասնագիտական ինքնիրացման գործընթացում հոգեբանական գիտելիքի կիրառմանը,
• ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանական գիտության միջոցով կառավարչական և կազմակերպական
խնդիրների իրագործմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել կառավարման հոգեբանության առարկան և հիմնախնդիրները,
2. լուսաբանել կառավարման սուբյեկտի ու օբյեկտի հոգեբանական առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնել կազմակերպությունների և կառավարման համակարգի հոգեբանական
օրինաչափությունները,
4. մեկնաբանել կառավարչական որոշումների կայացման և խնդիրների լուծման օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել և համակարգել պետական և ոչ պետական կառավարման ոլորտներին առնչվող
հոգեբանական հիմնախնդիրները, տնտեսագիտական հոգեբանության հարցերը,
2. իրականացնել կազմակերպություններում առաջացող հոգեբանական խնդիրների կանխատեսում,
գնահատում, վերլուծություն, կարգավորում, մարդկային ռեսուրսների կառավարում,
3. կազմակերպել և ուղղորդել կազմակերպության գործունեության կառավարումը հոգեբանական
գիտելիքների միջոցով:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ստեղծագործաբար կիրառել հոգեբանության ոլորտի գիտելիքները:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մատնանշել կազմակերպության ռազմավարության մշակման, դրա իրագործման, կառավարման
տարաբնույթ ասպեկտներին առնչվող խնդիրները
Բ3. նախագծել տարատեսակ գործարար ծրագրեր և մասնակցել դրանց կենսագործմանը՝ կազմակերպելով
աշխատանքը բարձր արդյունավետությամբ թե՛ որպես խմբի անդամ, թե՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային և անհատական աշխատանքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են՝
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր:
1. 1-ին ընթացիկ քննություն.
Գնահատման մեթոդ՝ ամփոփ վերլուծական գրավոր պատասխաններ հարցերին,
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Գնահատման չափանիշները՝ նյութի ինքնուրույն վերլուծություն, պատասխանների ամբողջականություն
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն.

Գնահատման մեթոդները՝

ինքնուրույն աշխատանքի գնահատում (դեպքի վերլուծություն, խորքային
զրույցի անցկացում և վերլուծություն),
Գնահատման չափանիշները՝ կատարված աշխատանքի համապատասխանությունը առաջադրված
նկարագրիչներին, ռեֆլեքսիայի և ինքնավերլուծության առկայություն:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կառավարման հոգեբանության առարկան և խնդիրները, կառավարման սուբյեկտներն ու
օբյեկտները, ղեկավարի անձը և կառավարման արվեստը, ղեկավարման տիպերը և կառավարման ոճերը,
կառավարչական խնդիրների լուծման հոգեբանական մեթոդները:

Թեմա 2. Կառավարման համակարգի բովանդակության հոգեբանական վերլուծություն:

Կազմակերպությունների գործունեության հոգեբանական վերլուծություն: Ղեկավարի հոգեբանական
կարևոր հատկությունները: Պրոֆեսիոգրամա և պսիխոգրամա: Կադրային քաղաքականության դերը և
գործունեության արդյունավետությունը: Մասնագիտական ընտրություն և վերապատրաստում:
Կազմակերպության գործունեության հոգեբանական առանձնահատկությունները և նախապայմանները:

Թեմա 3. Կազմակերպական բախումներ և կոնֆլիկտներ, դրանց հաղթահարումը

Կոնֆլիկտները կազմակերպությունում. դրանց տեսակները` աշխատանքային, կազմակերպության
ներսում, կազմակերպատեխնոլոգիական, սոցիալ-տնտեսական, ադմինիստրատիվ կազմակերպչական և
այլն:

Թեմա 4. Կառավարչական խնդիրների լուծման մեթոդները

Կառավարչական խնդիրները լուծվում և իրագործվում են երկու հիմնական մեթոդների խմբերի միջոցով`
ա) տրամաբանական և բ) էվրիստիկական: Տրամաբանական մեթոդները ներառում են վերլուծություն,
համեմատություն, ընդհանրացում, դասակարգում, ինդուկցիա և դեդուկցիա: Էվրիստիկական մեթոդները
ենթադրում են որոշակի խնդիրների լուծման ալգորիթմային կամ համակարգված կանոնների միջոց, նաև
այնպիսի սկզբունքների մշակում, որոնք նպաստում են գործունեության տակտիկա և ռազմավարություն
ընտրելուն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կառավարման հոգեբանություն/ կազմ. Սեդրակյան Ս., Եդիգարյան Վ., Ուսումնական ձեռնարկ,
Երևան,2004
2. Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր/ կազմ. Սահակյան, Ուսումնական ուղեցույց, Երևան,
2015
3. Райгородский Д.Я. Психология менеджмента. Учебное посбие. Самара: Изд.дом «Бахран-М», 2005.-768с.
4. Сысоев В.В.,Сысоев И.В. Теоретические основы управления. Уч.пособ.,М.:Изд.СГУ, 2006.-394с.
5. Почебут Л. Г., Чикер В. А. П 65 Организационная социальная психология: Учебное пособие. - СПб.: Издво «Речь», 2002.-298 с.
6. Oxford Handbook of Organizational Psycholog Kozlowski (Ed)/ http://www.oxfordhandbooks.com/
1. 1005/Բ30
2.Հակաճգնաժամային կառավարման հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել կազմակերպության հակաճգնաժամային կառավարման տեսության հիմնական
դրույթներին,
• հնարավորություն ընձեռել մշակել գործնական պլան ճգնաժամային իրավիճակում,
• իրականացնել ընկերության արտադրության, բիզնեսի եւ ֆինանսական գործունեության
վերլուծություն:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. թվարկել ճգնաժամերի առաջացման հիմնական գործոնները,
2. մեկնաբանել հակաճգնաժամային ազդանշանների ախտորոշման և կազմակերպության թույլ կողմերի
բացահայտման մեթոդները,
3. ներկայացնել հակաճգնաժամային ռազմավարության մշակման գործընթացը,
4. լուսաբանել ճգնաժամային իրավիճակների հոգեբանական, սոցիալ-քաղաքական մոտեցումների
մեթոդոլոգիական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. մշակել հակաճգնաժամային ռազմավարություն,
2. իրականացնել հակաճգնաժամային իրավիճակների կառավարում,
3. կազմել հակաճգնաժամային ֆինանսական /առողջացման/ ծրագրեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա4. մատնանշել կազմակերպության ռազմավարության մշակման, դրա իրագործման, կառավարման
տարաբնույթ ասպեկտներին առնչվող խնդիրները
Բ4. ընտրել տարատեսակ ռազմավարություններ, գործիքներ՝ մասնագիտական վերլուծություններով և
հաշվարկներով նպաստելով կայացվող կառավարչական որոշումների արդյունավետության
բարձրացմանը
Բ6. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համակարգ՝ բարձրացնելով բոլոր
ռեսուրսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ3. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է
3 հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ճգնաժամերը սոցիալ-տնտեսական զարգացման մեջ:
Թեմա 2. Տնտեսական ճգնաժամերի էությունն ու օրինաչափությունը:
Թեմա 3. Ճգնաժամերը կազմակերպություններում, դրանց առաջացման պատճառներն ու հետևանքները:
Թեմա 4. Կազմակերպության անվճարունակության հիմքերն ու պատճառները:
Թեմա 5. Հակաճգնաժամային կառավարման հիմքերը:
Թեմա 6. Հակաճգնաժամային կառավարման հոգեբանական գործոնները:
Թեմա 7. Ճգնաժամային իրավիճակների պետական կարգավորումը:
Թեմա 8. Ֆինանսական առողջացման հակաճգնաժամային ծրագիր:
Թեմա 9. Անվճարունակ ընկերությունների ներդրումային քաղաքականությունը:
Թեմա 10. Ճգնաժամային ընկերությունների իննովացիոն ռազմավարությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Менеджмент кризисного предприятия. Теория управления: учебник / под. общ. ред. А.Л Гапоненко,
А.П. Панкрухина. – 2-ое изд.- М.: Изд-воРАГС, 2005
2. Экономика предприятия ( фирмы): Учебник/ Под ред. Проф О.И.Волкова и доц. О.В.Девяткина.- 3-е изд.,
переаб. И доп.-М.:ИНФРА-М, 2007.-601 стр
3. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք
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4. Финансовый менеджмент: теория и практика: Учебник/ Под ред. Е.С.Стоянова.- 6-е изд.,.-М.:
”Переспектива” 2010.-656ст
5. Самсонова З.Б. Теория и практика антикризисного управления пред- приятием. М.: Реал, 2009.
6. Банкротство: вопросы правового регулирования. М.: Ось-89, 2008. Валдайцев С.В.
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3. «Ֆինանսներ» կրթական ծրագիր
3.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության թվանիշը

Ֆինանսներ
041201.01.6

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Տնտեսագիտության բակալավր

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է առնվազն ունենա ՀՀ եռաստիճան միջնակարգ ընդհանուր կամ դրան համարժեք
այլ կրթություն:
Ընդունելությունը կատարվում է «ՀՀ պետական և ոչ պետական բարձրագույն ուսումնական
հաստատություններ ընդունելության (ըստ բակալավրի կրթական ծրագրի) կարգը հաստատելու և ՀՀ
կառավարության 2011 թվականի ապրիլի 28-ի N 686-Ն որոշումն ուժը կորցրած ճանաչելու մասին» ՀՀ
կառավարության 2012 թվականի ապրիլի 26-ի N 597-Ն որոշման համաձայն: ՀՀ կառավարության 2017
թվականի նոյեմբերի 30-ի N 1521-Ն որոշման համաձայն ծրագրի դիմորդները ընդունելության համար
պետք է հանձնեն հետևյալ միասնական քննությունները՝
1․Մաթեմատիկա (գրավոր)
2․ Հայոց լեզու և գրականություն (գրավոր)
3․ Օտար լեզու (գրավոր)
Այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների ընդունելությունը
կատարվում է առանց ընդունելության քննությունների: Այս դեպքում դիմորդը միանգամից ընդունվում է
կրթական ծրագրի երկրորդ կուրս։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է պատրաստել ֆինանսագիտության խորը գիտելիքներ, բարձր որակավորում
ունեցող, մրցունակ մասնագետներ ֆինանսաբանկային ոլորտի, տնտեսության տարբեր ոլորտներում
տնտեսական գործունեություն իրականացնող կազմակերպությունների, ինչպես նաև պետական
կառավարման համակարգերի տարբեր օղակների համար:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները,
2. բացատրել վիճակագրական տվյալների կազմման և գրանցման ձևերը,
3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,
4. ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման էությունը և հաշվետվությունների պատրաստման և
ստուգման ձևերը,
5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,
6. ճանաչել մաքսային գործունեության և վարչարարության հիմնարար սկզբունքները,
7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,
8. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,
2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
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4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,
5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները,
7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,
8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
3. ցուցաբերել, մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
 ստուգարքներ,
 ընթացիկ քննություններ,
 կուրսային աշխատանքների կատարում,
 եզրափակիչ քննություններ,
 ավարտական աշխատանքի պաշտպանություն
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Ֆինանսներ» ծրագիրն ապահովում է համապատասխան ակադեմիական բազա այն ուսանողների
համար, ովքեր մտադիր են իրենց ապագա կարիերան կառուցել բիզնեսի, բանկային հատվածի,
կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարման և հանրային կառավարման ոլորտներում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել տնտեսության տարբեր ոլորտների
ձեռնարկություններում, առևտրային բանկերում, խորհրդատվական ընկերություններում, պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում`զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Կրթական համակարգեր


ֆինանսների, բանկային մենեջմենթի դասախոս,

Խորհրդատվական ընկերություններ


ֆինանսական խորհրդատու,

Ձեռնարկություններ




տնտեսագետ,
հաշվապահ,
ֆինանսիստ,

Առևտրային բանկեր





վարկային մասնագետ,
ռիսկերի կառավարման մասնագետ,
հաշվապահ,
ակտիվների և պասիվների կառավարման մասնագետ,

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ



տնտեսագետ,
ֆինանսիստ,
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հաշվապահ,
տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի մշակման խմբի անդամ,
տնտեսական նախագծերի մշակման, դրանց արդյունավետության գնահատման և իրականացման
վերահսկողության գծով մասնագետ:
Հնարավոր աշխատավայրերն են՝ՀՀ նախարարությունները, կենտրոնական բանկը, բուհերը, առևտրային
բանկերը, ապահովագրական կազմակերպությունները, մասնավոր կազմակերպությունները:




15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լսարաններ,
 առցանց դասախոսություններ,
 էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Համապատասխան կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչ
• ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
• The framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն
Ծրագրի ուսպլանի համար հիմք են հանդիսացել Հարվարդի և Կալիֆորնիայի պետական
համալսարանի համապատասխան կրթական ծրագրերի ուսպլանները:
18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների
կիրառման կարողություն:

Հետազոտական
տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություն,
հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման
լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
բազային համակարգչային (MSWord, MS Excel, MS PowerPointփաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և այլն):

Այլ կարողություններ
հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական
նորմերի իմացություն,
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անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
2.Մասնագիտական կարողություններ
տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,
մասնագիտական հետազոտություննե րիրականացնելու կարողություն,
տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք
ներկայացնելու կարողություն,
մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և
ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։
3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական աստիճան
գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում կամ տվյալ
մասնագիտությամբ երկարատև մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
վերջին 5 տարում մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։

Մանկավարժական փորձ
մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ(բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային վերապատրաստումների
և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների(բացառությամբ որպես
պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ
դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,
ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։
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3.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Առկա ուսուցմամբ բակալավրի պատրաստման «Ֆինանսներ» կրթական ծրագրի ուսումնական պլան
Գնահատման
ձևը

Կիսամյակներ

Ընդ.

Դսխ.

Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿՐԹԱԿԱՆ
ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

44

1320

1504

1466

0

3330

20

20

12

12

8

8

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

Պարտադիր դասընթացներ

40

1200

165

435

0

600

20

20

12

12

4

4

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

1401/Բ01

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1

2

60

0

30

0

30

2

2

Ստ.

1106/Բ01

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

2

60

15

15

0

30

2

2

Ստ.

1603/Բ01
1604/Բ01
1608/Բ03

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

1704/Բ05

Ռուսերեն-1

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

1002/Բ01

Տեղեկ. տեխնոլ. կիրառման հիմունքներ

2

60

0

30

0

30

2

2

Ստ.

0708/Բ09

Էկոլոգիայի և բնապ. հիմունքներ

2

60

30

0

0

30

2

2

Ստ.

0002/Բ08

Քաղ. պաշտպ. և արտ. իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգն.

4

120

30

30

0

60

4

4

Ստ.

1401/Բ02

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2

2

60

0

30

0

30

2

2

Ստ.

1106/Բ02

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

2

60

15

15

0

30

2

2

Ստ.

1603/Բ02
1604/Բ02
1608/Բ04

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

1704/Բ06

Ռուսերեն-2

4

120

0

60

0

60

4

4

Ստ.

0105/Բ10

Կիրառ. վիճակագր. և տվյալների հետ
աշխ.

2

60

15

15

0

30

1901/Բ12

Իրավունքի հիմունքներ

4

120

30

30

0

60

1302/Բ11

Փիլիսոփայության հիմունքներ

2

60

30

0

0

30

1
Գրծ./
սեմ.

Թվանիշ

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Կրեդիտներ

Ուսումնական բեռնվածությունը,
ժամ
2

3

2

4

2

2

6

7

8

Ստ.
4

2

5

4

Ստ.
Ստ.

0001/Բ13

Ֆիզդաստիարակություն

0

Կամընտրական դասընթացներ*

4

120

60

0

0

60

2

60

30

0

0

30

196

4980

1279

1031

0

2670

12

12

18

154

4620

1099

1031

0

2490

12

12

18

1107/Բ55

Մշակութաբանության հիմունքներ

2101/Բ14

Կրոնագիտության հիմունքներ

1302/Բ14

Բարոյագիտության հիմունքներ

0708/Բ14

Բնագիտ. ժամանակակից
հայեցակարգեր

1301/Բ14

Տրամաբանության հիմունքներ

1201/Բ01

Քաղաքագիտության հիմունքներ

2203/Բ01

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

1306/Բ01

Հոգեբանության հիմունքներ
ՄԱՍՆԱԳԻՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Պարտադիր դասընթացներ

x
0

0

x
0

0

x

x
0

0

Ստ.

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

2

2

18

24

22

26

24

29

26

31

26

30

26

26

0

18

24

22

26

24

23

22

21

18

30

26

0

0

Ստ.

1007/Բ01

Տնտեսագիտական տեսություն - 1

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

0102/Բ12

Մաթեմատիկական անալիզ-1

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

0104/Բ10

Վերլուծական երկրաչ. և գծային հանր.

5

150

45

30

0

75

5

5

ԵԳ

1002/Բ02

Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա

2

60

14

16

0

30

2

2

ԱԵԳ

1007/Բ02

Տնտեսագիտական տեսություն - 2

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

0102/Բ13

Մաթեմատիկական անալիզ -2

5

150

45

30

0

75

5

5

ԵԳ

1002/Բ12

Գործույթների հետազ. մաթ. մեթոդներ

6

180

46

44

0

90

6

6

ԵԳ

0105/Բ26

Հավանականությունների տեսություն

4

120

30

30

0

60

4

4

ԵԳ

5

150

30

30

0

90

5

4

ԱԵԳ

5

150

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

4

4

ԱԸԳ

1004/Բ13
1004/Բ33

Ֆինանսական հաշվարկների
հիմունքներ
Ֆինանսական ինստիտուտներ և
շուկաներ

1603/Բ03,
1608/Բ04,
1604/Բ04

Գործավարություն օտար լեզվով
(անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն)

4

120

0

60

0

60

1002/Բ03

Տնտ. իրավիճակների մոդելավորում

5

150

44

16

0

90

5

4

ՀԲ

1004/Բ02

Վիճակագրություն

5

150

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1007/Բ21

Տնտեսագիտական մտքի պատմություն

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԸԳ

1004/Բ34

Պետական ֆինանսներ

6

180

60

30

0

90

6

6

ԵԳ
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1002/Բ14

Համակարգչային պրակտիկում

2

60

0

30

0

30

2

2

ԱԵԳ

1002/Բ05

Էկոնոմետրիկա - 1

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԵԳ

1007/Բ10

Միջազգային տնտեսագիտություն

3

90

30

15

0

45

3

3

ԱԸԳ

1005/Բ03

Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա

2

60

16

14

0

30

2

2

ԱԸԳ

1002/Բ04

Միկրոտնտեսագիտություն

6

180

45

30

0

105

6

5

ՀԲ

1002/Բ17

Էկոնոմետրիկա - 2

5

150

30

30

0

90

5

4

ՀԲ

1004/Բ09

Կառավարչական հաշվառում

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԵԳ

1004/Բ35

Կորպորատիվ ֆինանսների հիմունքներ

5

150

30

30

0

90

5

4

1005/Բ13

Ձեռնարկության էկոնոմիկա

5

150

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1002/Բ06

Մակրոտնտեսագիտություն

6

210

45

30

0

135

7

5

ԵԳ

1004/Բ20

Հաշվապահական հաշվառում

6

180

45

30

0

105

6

5

ՀԲ

1004/Բ36

Ռիսկերի կառ. և ապահովագրություն

5

150

30

30

0

90

5

4

ԱԸԳ

1004/Բ19

Բանկային գործ

6

180

46

44

0

90

6

6

ՀԲ

1004/Բ21

Ֆինանսների կառավարում

5

150

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1005/Բ15

Մենեջմենթ

5

150

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

1004/Բ37

Մաքսային գործ

4

120

30

30

0

60

4

4

ԱԸԳ

1004/Բ23

Ֆինանսական համակարգի
կարգավորում

5

150

30

30

0

90

5

4

ԱԵԳ

1004/Բ38

Հարկային համակարգ

5

150

30

30

0

90

5

4

ԵԳ

Կամընտրական դասընթացներ**

12

360

180

0

0

180

0

0

2

60

30

0

0

2

60

30

0

2

60

30

2

60

2

60

1004/Բ39

Վարկային գործառնություններ

1004/Բ40

Ֆինանսական իրավունք

1002/Բ10

Էլեկտրոնային առևտուր

1005/Բ27

Մարքեթինգի հիմունքներ

1004/Բ42

Հաշվապահական ծրագրեր

1007/Բ13

Սահմանադրական տնտեսագիտություն

1004/Բ41

Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ

1005/Բ20

Գիտելիքի էկոնոմիկա

1004/Բ43

Ներդրումային հիմնադրամներ

1005/Բ21

Նախագծերի կառավարում

4

4

30

2

2

ԱԵԳ

0

30

2

2

ԱԵԳ

0

0

30

2

2

ԱԸԳ

30

0

0

30

2

2

ԱԵԳ

30

0

0

30

2

2

ԱԵԳ
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0

0

0

0

0

0

0

0

ԱԸԳ

8

8

0

0

1007/Բ14

Միջազգային տնտ. հարաբերություններ

1005/Բ28

Բիզնեսի կազմակերպում

2

60

30

0

0

30

Կրթական այլ մոդուլներ

30

0

0

0

0

0

Կուրսային աշխատանք-1

2

Կուրսային աշխատանք-2

2

Մասնագիտական պրակտիկա

6

Ավարտական աշխատանք

0

0

0

0

0

0

0

0

2

0

2

2

2

0

0

0

2

Քնն.

6300

2783

2497

0

6000

32

32

30

30

32

30

30

28

29

26

31

26

30

26

9

8

8

7

9

9

6

Քննությունների թիվը

2

4

4

4

6

6

5

Ընթացիկ քննությունների թիվը

2

3

4

5

5

6

5

*

3-րդ կիսամյակում կամընտրական դասընթացների ցանկից ուսանողը պետք է ընտրի երկու դասընթաց:

**

5-րդ և 6-րդ կիսամյակներում առաջարկվող կամընտրական դասընթացների յուրաքանչյուր զույգից ուսանողը պետք է ընտրի մեկական դասընթաց:
Ստուգարք

ԵԳ

Եզրափակիչ գնահատումով դասընթաց

0
Քնն.

Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

Ստ.

0

2

20
240

ԱԸԳ
ԱԵԳ
ՀԲ

ԱԵԳ

Առանց ընթացիկ գնահատման դասընթաց
Առանց եզրափակիչ գնահատման դասընթաց
Հետազոտական բաղադրիչով դասընթաց

234

6

Ստ.

20

Պաշտ
պ.

26

0
2

240

3.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնել
ֆինանսների
կառավարման
ժամանակակից
մոտեցումները և մեթոդները
Ա2
բացատրել վիճակագրական տվյալների կազմման և գրանցման
ձևերը

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ2

պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար
անհրաժեշտ նյութեր

Ա3

ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները

Բ3

ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման էությունը և
հաշվետվությունների պատրաստման և ստուգման ձևերը
Ա5
մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ
առանձնահատկությունները
Ա6
ճանաչել մաքսային գործունեության և վարչարարության
հիմնարար սկզբունքները
Ա7
բացատրել
տնտեսագիտական
տարբեր
խնդիրների
և
երևույթների ձևավորման, կառավարման մոտեցումները
Ա8
մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական
հասկացությունները
գլոբալ
և
լոկալ
շուկաների
հիմնախնդիրները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2
որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների
նպատակով տարբերակել, վերլուծել և մեկնաբանել տարբեր
աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը

Բ4

գնահատել
կազմակերպության
ֆինանսների
կառավարման
արդյունավետությունը
կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և
գնահատման մեթոդները
գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները

Ա4

Բ5
Բ6
Բ7
Բ8

մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային
և ակտիվային այլ գործառույթները
կատարել
գործարարության
համար
անհրաժեշտ
տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ

Գ3

ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու կարողություն

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
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Կրթական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Ա8

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-1

1401/Բ01

+

+

+

+

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-1

1106/Բ01

+

+

+

+

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-1

1603/Բ01
1604/Բ01
1608/Բ03

+

+

+

+

Ռուսերեն-1

1704/Բ05

+

+

+

+

+

+

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման
հիմունքներ
Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ

+

1002/Բ01

+

+

+

+

+

1401/Բ02

+

+

+

+

Հայոց պատմության հիմնահարցեր-2

1106/Բ02

+

+

+

+

Անգլերեն/Գերմաներեն/Ֆրանսերեն/-2

1603/Բ02
1604/Բ02
1608/Բ04
1704/Բ06

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

1901/Բ12

+

+

+

+

Փիլիսոփայության հիմունքներ

1302/Բ11

+

+

+

+

Ֆիզդաստիարակություն

0001/Բ13

Մշակութաբանության հիմունքներ

1107/Բ55

+

+

+

+

Կրոնագիտության հիմունքներ

2101/Բ14

+

+

+

+

Բարոյագիտության հիմունքներ

1302/Բ14

+

+

Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր

0708/Բ14

+

+

+
+

Տրամաբանության հիմունքներ

1301/Բ14

+

+

+

+

Քաղաքագիտության հիմունքներ

1201/Բ01

+

+

+

+

Սոցիոլոգիայի հիմունքներ

2203/Բ01

+

+

+

+

Քաղ. պաշտպան. և արտակարգ իրավիճ. բնակչ.
առաջին բուժօգն.
Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ-2

Ռուսերեն-2
Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների
հետ աշխատանք
Իրավունքի հիմունքներ

0708/Բ09
0002/Բ08

0105/Բ10

236

+

+

Հոգեբանության հիմունքներ

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Տնտեսագիտական տեսություն-1

1306/Բ01
1007/Բ01

+

Մաթեմատիկական անալիզ-1

0102/Բ12

+

+

+

Վերլուծական երկրաչափություն և գծային
հանրահաշիվ
Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա

0104/Բ10

+

+

1002/Բ02

+

+

Տնտեսագիտական տեսություն2

1007/B02

+

Մաթեմատիկական անալիզ -2
Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական
մեթոդներ
Հավանականությունների տեսություն
Ֆինանսական հաշվարկների հիմունքներ

0102/Բ13

+

+

+

+

+
+

1004/Բ13

+

+

Ֆինանսական ինստիտուտներ և շուկաներ

1004/Բ33

+

+

Գործավարություն օտար լեզվով (անգլերեն,
գերմաներեն, ֆրանսերեն)
Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում

1603/Բ03

Վիճակագրություն
Տնտեսագիտական մտքի պատմություն

1004/Բ02

Պետական ֆինանսներ

1004/Բ34

Համակարգչային պրակտիկում

1002/Բ14

+

+

Էկոնոմետրիկա 1

1002/Բ05

+

+

Միջազգային տնտեսագիտություն

1007/Բ10

+

Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա

1005/Բ03

+

Միկրոտնտեսագիտություն

1002/Բ04

Էկոնոմետրիկա 2
Կառավարչական հաշվառում

1002/Բ17

Կորպորատիվ ֆինանսների հիմունքներ

1004/Բ35

Ձեռնարկության էկոնոմիկա

1005/Բ13

Մակրոտնտեսագիտություն

1002/Բ06

Հաշվապահական հաշվառում
Ֆինանսների կառավարում

1004/Բ20

1002/Բ12
0105/Բ26

+

+

+

+

+

+

1002/Բ03

+
+

+

+

+

+

+

1007/Բ21

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
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+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

1004/Բ09

1004/Բ21

+

+

+
+
+

+
+

Բանկային գործ

1004/Բ19

Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն

1004/Բ36

Մենեջմենթ

1005/Բ15

Մաքսային գործ

1004/Բ37

Ֆինանսական համակարգի կարգավորում

1004/Բ23

Հարկային համակարգ

1004/Բ38

Վարկային գործառնություններ

1004/Բ39

Ֆինանսական իրավունք

1004/Բ40

+

Էլեկտրոնային առևտուր

1002/Բ10

+

Մարքեթինգի հիմունքներ

1005/Բ27

Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ
Գիտելիքի էկոնոմիկա

1004/Բ41

+
+
+

+

+

Հաշվապահական ծրագրեր

1004/Բ42

+

+

Նախագծերի կառավարում

1005/Բ21

+

+

+

+

+

Ներդրումային հիմնադրամներ

1004/Բ43

+

+

+

Սահմանադրական տնտեսագիտություն

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

1005/Բ20

+

+

+

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

1007/Բ14

+

+

+

Բիզնեսի կազմակերպում

1005/Բ28

+
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+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

Ավարտական աշխատանք

+

+

1007/Բ13

Մասնագիտական պրակտիկա

+

+

+

+

Կուրսային աշխատանք-2

+

+

+

+

+

Կուրսային աշխատանք-1

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

3.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1401/Բ01
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի առանձին բաժինների առանձնահատկությունները,
• ծանոթացնել լեզվական նորմի չափանիշներին,
• նկարագրել լեզվական մակարդակներում տեղի ունեցող տեղաշարժերն ու փոփոխությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․ ճանաչել լեզվական մակարդակների յուրահատկությունները,
2․ սահմանել լեզվի հիմնական գործառույթներն ու դրանց նպատակները,
3․ ընտրել լեզվական ճիշտ ձևերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1․ գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2․ հիմնավորել լեզվական այս կամ այն միավորի ընտրությունը,

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1․ սովորեցնել լեզվական նորմային համապատասխան լեզվական ձևերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է: Ստուգարքը անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով.
յուրաքանչյուր ուսանողին տրվում է 4-5 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուղղախոսական, հնչյունափոխական, տառադարձման յուրահատկությունները,
2. Բառապաշարային փոփոխություններն ու զարգացումները,
3. Ձևաբանական և շարահյուսական համակարգերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Հայոց լեզու,, Երևան, 2007:
1. 1106/Բ01
2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր – 1
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է 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:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․ ճանաչել հայոց հին ու միջնադարյան պատմությունը,
2․ ներկայացնել հայոց պետականությունների պատմությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. քննադատական վերաբերմունք հանդես բերել հայոց պատմության հին ու միջին շրջանի կարևորագույն
իրադարձություններին,

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից
մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, հ. II, գ. II, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ.,«Զանգակ97» հրատ., 2014:
1. 1603/Բ01
2. Անգլերեն – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
- համակարգել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և ներկայացնել անգլերենի գործածությունը գործարար
միջավայրում՝ ստեղծելով մասնագիտական լեզվի հենքային գիտելիքի պաշար,
- ձևավորել ուսանողների հաղորդակցական կարողությունները խոսքի բոլոր դրսևորումներում (ունկնդրել,
ընթերցել, խոսել, գրել),
- ներմուծել մասնագիտական հենքային բառապաշարը և գործարար միջավայրում կիրառելի խոսքային
կաղապարները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

1. բացատրել անգլերենի արտասանական նորմերը, բառակազմական կանոնները
քերականական կաղապարները,
2. ներկայացնել ընդհանուր և մասնագիտական բառապաշարի առանձնահատկությունները,
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3. ներկայացնել մասնագիտական նյութի հիմնական բովանդակությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.

1. կիրառել գրավոր խոսքի հիմնական հմտությունները,
2. հաղորդակցվել ընդհանուր և մասնագիտական թեմաներով՝ կիրառելով բանավոր խոսքի հիմնական
հմտությունները,

գ. ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողություններ.

1. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ
2. անհատական և խմբային աշխատանք
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք
4. ինքնուրույն աշխատանք
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 քերա-կանական 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, հանրա-մշակութային երևույթներ և այլն:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader, Intermediate Business English, Coursebook, 2008.
2. Mascull B., Heither D., Market Leader, Intermediate Business English, Teacher’s Resource Book, Pearson Education
Limited, 2009.
3. O’Driscoll N., Market Leader, Marketing, Pearson Education Limited, 2010.
4. Emmerson P., Business Vocabulary Builder (int. to upper-int.), Macmillan, 2009.
5. Emmerson P., Business Grammar Builder, Macmillan, 2010.
1. 1604/Բ01
2. Գերմաներեն – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. 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:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. իմանալ արտասանական նորմերը և հնչաբանական յուրահատկությունները,
2. պատկերացում կազմել ուսուցման տվյալ փուլում նախատեսված բառապաշարի մասին,
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3. ունենալ անհրաժեշտ գիտելիքներ գերմաներենի ելակետային քերականական կառույցների մասին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ճիշտ արտաբերել գերմաներենի առանձին հնչյունները և դրանց արտասանական տարբերակները,
2. հասկանալ և խոսքում գործադրել այս փուլի համար անհրաժեշտ բառապաշարը,
3. ձեռք բերած քերականական գիտելիքների հիման վրա կառուցել նախադասություններ և կիրառել դրանք
խոսքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ընկալել և մեկնաբանել գերմաներենի արտասանական յուրահատկությունները,
2. կազմել գերմաներենին բնորոշ բառային կաղապարներ,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գերմաներենի արտասանական նորմերը: Արտասանություն և գրություն: Հնչյունաբանական
տառադարձություն: Գերմաներենի ձայնավորական և բաղաձայնական համակարգերը:
2. Քերականական կարգեր, դրանց արտահայտման միջոցները գերմաներենում: Գոյականի, ածականի և բայի
ձևաբանական ու քերականական նշանակությունները: Գոյականի հոլովման տիպերը: Հոլովների
նշանակությունը և գործածությունը: Ածականի համեմատության աստիճանները: Համեմատության
աստիճանների կարգ: Բայի ձևաբանական տիպերը: Լիիմաստ և սպասարկու բայեր: Նախդիրների
գործառույթը նախադասության մեջ:
3. Պարզ նախադասություն, դրա շարադասությունը: Ուղիղ և շրջուն շարադասություն, դրանց
առանձնահատկությունները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է հետևյալ թեմաները՝ «Ընտանիք», «Իմ մասնագիտությունը»,
«Համալսարան», «Իմ հանգստյան օրը», «Ճանապարհորդություն», «Գերմանիա»:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 1, Berlin, 1982.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. G. Helbig, J. Buscha, Deutsche Grammatik für Ausländer, Leipzig, 2001.
1. 1608/Բ03
2. Ֆրանսերեն – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել ծրագրային թեմատիկայի սահմաններում բառային և քերականական հմտություններ,
• ձևավորել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողություններ,
• ձևավորել մասնագիտական տեքստերի բանավոր և գրավոր թարգմանության կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մատնանշել մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական առանձնահատկությունները,
2. տարրորոշել մասնագիտական տերմինները համատասխան տեքստերում,
3. սահմանել մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մեկնաբանել մասնագիտական տեքստերի բառաքերականական դժվարությունները,
2. մենախոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
3. թարգմանել (գրավոր-բանավոր) մասնագիտական տեքստեր,

գ. փոխանցելի կարողություններ

1. թարգմանելու հմտություններ,
2. բառարաններից օգտվելու կարողություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• գործնական պարապմունք,
• հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային
աշխատանք,
• դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
• Présentations et usages
• La famille – les âges de la vie
• Le temps qui passe
• Le physique – l’apparence
• Les activités quotidiennes
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE internationale,
Paris 2009.
1. 1704/Բ05
2. Ռուսաց լեզու – 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ընդլայնել բանավոր խոսքի բառապաշարը,
• զարգացնել գրավոր խոսքի հմտությունները,
• ծանոթացնել հիմնական շարահյուսական կառուցվածքներին,
• ծանոթացնել գիտական ոճի առանձնահատկություններին,
• ապահովել մասնագիտական լեզվի հիմնական բառապաշարի և տերմինների ընկալումը,
• ապահովել մասնագիտական տեքստի ընկալումը և վերարտադրումը,
• զարգացնել գրական և մասնագիտական տեքստերի թարգմանության հմտությունները,
• ծանոթացնել ամփոփագրեր և ռեֆերատներ կազմելու հմտություններին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ցուցաբերել բառապաշարի հստակ իմացություն,
2. մեկնաբանել մասնագիտական տերմինները,
3. բացատրել պահանջվող քերականական կանոնները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. գտնել տեքստի գլխավոր իմաստը,
2. կարդալ և վերարտադրել գրական և մասնագիտական տեքստը,
3. կազմել երկխոսություններ առաջարկված թեմայով,
4. կրճատել/ընդլայնել տեքստը,
5. պատասխանել հարցերին,
6. կազմել բառակապակցություններ, օգտագործելով համապատասխան շարահյուսական

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.

կառուցվածքներ,

1. տվյալ թեմայով տեղեկատվության որոնում,
2. տեղեկատվական աղբյուրների ընդլայնում,
3. թեմայի շուրջ մտքերի փոխանակում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. թիմային աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում,
5. հարց և պատասխան,
6. ստուգողական աշխատանք,
7. ուսուցողական ֆիլմի դիտում
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Քերականության հիմնական հարցերը: Խոսքի մշակույթի հիմնախնդիրները:
• Գիտական ոճի ոճաբանական առանձնահատկությունները: Շարահյուսական կառուցվածքները: Գիտական
ոճի ձևաբանական առանձնահատկությունները:
• Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 2005.
2. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. Коммуникация.
Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
3. Лексический минимум для студентов-иностранцев естественных и технических специальностей (Балыгина
Т.М., Василишина Т.И., Леонова Э.Н., Пугачев И.А.). М.: РУДН, 2010.
1. 1002/Բ01
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործն.
6. Առաջին կիսամյակ՝ աշնանային
7. Ստուգարքային
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների զարգացման արդի մակարդակին, տնտեսագիտության
մեջ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառման առանձնահատկություններին, տնտեսության
զարգացման ՏՏ-ների գործոնին, ինչպես նաև տնտեսական հնարավորությունների ընդլայնման գործում
տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ICT) սեկտորի դերի հետ,
• ծանոթացնել Microsoft Office փաթեթի Excel և Access, կիրառական ծրագրերի հետ աշխատանքի
սկզբունքներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և 3.
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների (ՏՏ) սահմանումը, սկզբունքները, մեթոդները և զարգացման
պատմությունը։
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները համաշխարհային տնտեսական գլոբալացման պայմաններում։
Թեմա 3՝ Տեղեկատվական և հեռահաղորդակցության տեխնոլոգիաների (ICT) սեկտորը որպես տնտեսական
զարգացման գործոն։
Թեմա 4՝ ՏՏ ենթակառուցվածքը որպես գիտելիքահենք տնտեսության հենասյաուն։
Թեմա 5՝ Տեղեկատվության, բիզնեսի, մարքեթինգի և հաճախորդների հետ հարաբերությունների
կառավարման տեղեկատվական տեխնոլոգիաները։
Թեմա 6՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
կազմակերպության ներքին բիզնես գործընթացների
համակարգման գործընթացում։
Թեմա 7՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը ֆինանսա-տնտեսական վերլուծության
գործընթացում:
Թեմա 8՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների կիրառումը բիզնեսում՝ թիմային խնդիրների լուծման և
որոշումների կայացման արդյունավետության բարձրացման հարցում։
Թեմա 9՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների գործիքակազմը տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մոդելավորման գործընթացում:
Թեմա 10՝ Տնտեսական գործունեության արդյունավետության բարձրացման ֆինանսա-տնտեսական
տվյալների բազաների նախագծման և կառավարման գործոնը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kramer W., Beth Jenkins, and Robert S. Katz. “The Role of the Information and Communication Technology Sector
in Expanding Economic Opportunity. Cambridge, MA., 2007.
2. The knowledge economy, the KAM methodology and World Bank operations (English); Chen, Derek H.C.;
Dahlman, Carl J.; 2006. P. 42;
3. Гарнаев, А. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах / А. Гарнаев. - М.: БХВ-Петербург, 2013. 816 c
4. Topi H., Tucker A. “COMPUTING HANDBOOK THIRD EDITION Information Systems and Information
Technology”, 2014 by Taylor & Francis Group, LLC, 14490p.
5. Gunasekaran A., Sandhu M. “HANDBOOK ON BUSINESS INFORMATION SYSTEMS”, 2010 by World Scientific
Publishing Co. Pte. Ltd, 961p.
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1. 0708/Բ09
2. Էկոլոգիայի և բնապահպանության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ՝
• աշխարհայացք և գիտելիք էկոլոգիայի` որպես գիտության, բնապահպանության, բնական համակարգերի
գործունեության հիմունքների, համաշխարհային և Հայաստանի բնապահպանական խնդիրների մասին,
• հիմնարար գիտելիքներ բնություն–հասարակություն համակարգում էկոլոգիայի հիմնախնդիրների,
բնության հետ հասարակության համահունչ զարգացման մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել էկոլոգիայի` որպես գիտության ձևավորման պատմություն, բացատրել տնտեսակագիտական
էկոլոգիայի հիմունքները և առանձնահատկությունները,
2. ձևակերպել էկոհամակարգի, կենսացենոզի և նոոսֆերայի ուսմունքներիը,
3. նկարագրել մարդկության կայուն զարգացման սկզբունքները,
4. լուսաբանել աշխարհում և Հայաստանում օդային, հողային և ջրային ռեսուրսների հիմնական էկոլոգիական
խնդիրները,
5. բացատրել բնական և անթրոպոգեն էկոհամակարգերի զարգացման ընդհանուր սկզբունքները և
օրինաչափությունները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել և գործնականում իրականացնել ՀՀ կլիմայի փոփոխության մասին, կենսաբազմազանության
մասին, անապատացման դեմ պայքարի ազգային զեկույցները,
2. իրականացնել էկոլոգիական տնտեսական հաշվարկներ, ռեսուրսների տնտեսական հասանելիության
գնահատում,
3. վերլուծություններ կատարել տնտեսակագիտական էկոլոգիայի ոլորտում ռիկսերի հաշվարկման ժամանակ

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ.

1. վերլուծել փաստերը և կատարել հետևություններ,
2. կազմակերպել տրամաբանական և վերլուծական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

Դասավանդման ձևեր

1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ /Moodle համակարգով/ և դասախոսություններ:

Ուսումնառության ձևեր

1. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում,
Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. Ստուգարքն անցկացվում է թեստային համակարգով, on-line, տրվում է առավելագույնը 60 հարց,
նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ներածություն: Էկոլոգիայի համառոտ պատմություն, կառուցվածքը, առարկան և օբյեկտը:
2. Օրգանիզմների գոյության միջավայրը և պայմաններին հարմարվելը: Կյանքի գոյատևման հիմնական
միջավայրերը: Պոպուլյացիաների էկոլոգիա: Կենսացենոզներ: Էկոհամակարգեր:
3. Նյութերի շրջանառությունը էկոհամակարգերում: էկոհամակարգերի ինքնազարգացում: Կենսոլորտ:
4. Մարդու փոխազդեցությունը բնության հետ: Մթնոլորտի պահպանությունը: Երկրի կլիմայի փոփոխության
և անապատացման հիմնախնդիրները: Ջրային պաշարների պահպանությունը:
5.
Հողային
պաշարների
պահպանությունը:
Երկրի
կենսաբանական
բազմազանությունը:
Կենսաբազմազանության պահպանությունը: Շրջակա միջավայրը և մարդու առողջությունը:
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6. Տնտեսական գործունեության և էկոլոգիական խնդիրների առաջացման մեջ գոյություն ունեցող
փոխկապակցվածությունը: Էկոլոգիական վերահսկման միջազգային մեխանիզմների հիմնական դրութները և
միջոցառումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ. Հ. Սարգսյան, Գ. Ֆ. Գալստյան, Բնապահպահպանություն, դասագիրք, Երևան, Ճարտարագետ, 2016թ.,
301էջ.
2. Հովհաննիսյան Ն., Մելիքյան Ա., Դանիելյան Ա. «Ագրոկենսաբազմազանություն», Երևան: «ԹԱՍԿ» ՍՊԸ, 2014,
136 էջ.
3. Գրիդել Տ.Ե., Ալլենբի Բ.Ր. Տնտեսական էկոլոգիա, 2012թ.
4. Գրիգորյան Կ.Վ., Եսայան Ա.Հ., Ժամհարյան Հ.Գ., Խոյեցյան Ա.Վ., Մովսեսյան Հ.Ս., Փիրումյան Գ.Պ.,
«Էկոլոգիայի և բնության պահպանության հիմունքներ»: Ուսումնական ձեռնարկ, Զանգակ-97, Երևան, 2010, 224
Էջ:
5. Լ.Ս. Մելքումյան, Մ.Հ. Գալստյան, «Բնապահպանության հիմունքներ», Երևան, 2010թ., 311 էջ:
6. Հայրապետյան Է.Մ. և ուրիշներ, «Շրջակա միջավայրի պահպանություն», Երևան, 2005թ.:
7. Էկոլոգիական կառավարման համակարգ: ISO 14000 միջազգային ստանդարտ, 2004թ.
1. 0002/Բ08

2. Քաղաքացիական պաշտպանություն և արտակարգ իրավիճակներում 3. 4 ECTS կրեդիտ
բնակչության առաջին բուժօգնություն
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախ. 2 ժամ, գործն. 2 ժամ
6. Առաջին՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• սովորողների մոտ ձևավորել ԱԻ-ների մասին պատկերացում,
• ԱԻ-ներում գործելու հմտություններ,
• փրկարարական աշխատանքների կազմակերպման վերաբերյալ հմտություններ,
• տարաբնույթ պատահարների ժամանակ հնարավոր վնասվածքների և այլ ախտահարումների դեպքում
առաջին բուժօգնության ցուցաբերման անհրաժեշտ կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պատկերացնել տարաբնույթ ԱԻ-ների հետևանքով ստեղծված իրավիճակը և դրան դիմակայելու ուղիները,
2. ներկայացնել տեղեկատվություն ԱԻ-ում և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից իրականացվող
միջոցառումների մասին՝ ուղղված բնակչության պաշտպանությանը,
3. քննարկել ՀՀ-ում հավանական ԱԻ-ներից բխող ռիսկի գնահատման մեթոդները,
4. գնահատել տուժածի վիճակը (առաջնային և երկրորդային զննում), վնասվածքի տեսակն ու ծանրությունը և
տիրապետել առաջին բուժօգնություն ցուցաբերելու հիմնահարցերին,
5. տիրապետել համաճարակային իրավիճակներում վարակի տարածման հնարավոր ուղիներին ու
պաշտպանության ձևերին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել անհրաժեշտ հմտություններ, տարաբնույթ ԱԻ-ներում նախընտրելի վարքագիծ դրսևորելու
ուղղությամբ,
2. ցուցաբերել առաջին բուժօգնություն տարաբնույթ վնասվածքների և ախտահարումների դեպքերում,
3. օգտագործել ձեռք բերված կարողություները ԱԻ և պատերազմի ժամանակ պետության կողմից
իրականացվող միջոցառումների ընթացքում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կիրառել ձեռք բերված տեսական գիտելիքները գործնականում,
2. աշխատել թիմում և լուծել բարդ խնդիրներ,
3. վերլուծել իրավիճակը և կատարել անհրաժեշտ գործողություններ իր և շրջապատի համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, մեթոդական և գործնական պարապմունք,
2. անհատական և ինքնուրույն աշխատանքներ,
3. թեմատիկ ուսումնական խաղեր, ուսումնական տեսաֆիլմերի ցուցադրում,
4. ուսումնամեթոդական վարժանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք. անց է կացվում բանավոր կարգով և հարցաթերթիկներով (2 հարց, ուսումնառության
արդյունքների համար նախատեսված կատարման չափանիշների բավարար մակարդակի ապահովում):
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արտակարգ իրավիճակներ ու պատահարներ:
2. Քաղաքացիական պաշտպանություն:
3. ԱԻ-ում բնակչության առաջին բուժօգնություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկարյան Ռ.Վ., Ջանջուղազյան Ն.Ա., Օհանջանյան Մ.Մ.,Հարությունյան Ա.Ա., Հարությունյան Վ.Ս.,
Բաղդասարյան Լ.Լ., Հասրաթյան Ռ.Ց., Վարդանյան Ջ.Հ. «Քաղպաշտպանության և արտակարգ
իրավիճակների հիմնահարցեր», Երևանի համալս. հրատ., 2006, 238 էջ:
2. Հեղինակների կոլլեկտիվ, «Մինչբժշկական օգնությունը բնակչությանը արտակարգ իրավիճակներում»,
ուսումնական ձեռնարիկ, Երևանի համալս. հրատ., 2007, 224 էջ:
3. Կ.Ա.Մանասյան, «Սիրտ-թոքային վերակենդանացման մինչբժշկական մեթոդների ուսուցումը»
(ուսումնամեթոդական աշխատանք), Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2007, 44 էջ:
4. Մ.Խ.Ադամյան, «Փոխադրական անշարժացում», ուսումնամեթոդական աշխատանք, Եր., Երևանի համալս.
հրատ., 2011, 36 էջ:
5. Ս.Ա.Մանուկյան, Գ.Հ.Ճաղարյան «Արտակարգ իրավիճակների և քաղաքացիական պաշտպանության
հիմնահարցեր», ուսումնական ձեռնարկ, Եր., Երևանի համալս. հրատ., 2017
1. 1401/Բ02
2. Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ – 2
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լեզվի և խոսքի փոխհարաբերության խնդիրները,
• ծանոթացնել խոսքի հիմնական արժանիքներին,
• նկարագրել բանավոր և գրավոր խոսքի կառուցվածքային յուրահատկությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

3. 2 ECTS կրեդիտ

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել խոսքի մշակույթի վերաբերյալ տեսությունները,
2. սահմանել լեզվի ու խոսքի հատկանիշները,
3. ընտրել խոսքային իրավիճակին համապատասխան լեզվական միավորներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1․ գործնականում իրականացնել լեզվաոճական վերլուծություններ,
2․ հիմնավորել տեքստերի գործառական պատկանելությունը,
3․ կառուցել գործառական տարաբնույթ տեքստեր (ըստ խոսքային իրավիճակի):

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1․ կառուցել ճիշտ և գրագետ խոսք,
2․ սովորեցնել խոսքային վարվեցողության հիմնական առանձնահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները՝
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• գործնական աշխատանք,
• սլայդի ցուցադրում,
• ինքնուրույն աշխատանք և հանձնարարություններ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքը բանավոր է, որն անցկացվում է ուսանողներին նախապես տրված հարցաշարով: Քննատոմսը
բաղկացած է երեք հարցից. Առաջին և երկրորդ հարցերը տեսական հարցեր են և գնահատվում են 7-ական
միավոր, իսկ երրորդ հարցը գործնական առաջադրանք է, որը գնահատվում է 6 միավոր: Ստուգումից 20միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն ստուգարքը հանձնած:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. գրավոր և բանավոր խոսքի առանձնահատկությունները,
2. Խոսքի արժանիքները (ճշտություն, ճշգրտություն, սեղմություն և այլն),
3. խոսքային վարվեցողություն,
4. գործառական ոճեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Ավետիսյան Յու., Սարգսյան Ա., Թելյան Լ. և ուրիշներ, Հայոց լեզու և խոսքի մշակույթ, Եր., 2016:
2. Եզեկյան Լ., Ոճագիտություն, Երևան, 2003:
3. Մելքոնյան Ս., Ակնարկներ հայոց լեզվի ոճաբանության, Երևան, 1984:
4. Պողոսյան Պ., Խոսքի մշակույթի և ոճագիտության հիմունքներ, 2 հատորով, Երևան, 1990, 1991:
1. 1106/Բ02
2. Հայոց պատմության հիմնահարցեր – 2
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին մատուցել հայոց պատմության նոր և նորագույն շրջանը:
Դասավանդման ընթացքում շեշտը դրվում է ազգային-ազատագրական շարժումների և Հայաստանի 1-ին, 2րդ և 3-րդ հանրա-պետությունների պատմության վերլուծության վրա:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1․ ներկայացնել հայ ժողովրդի նոր և նորագույն պատմությանը,
2․ ներկայացնել հայոց պետականությունների պատմությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել հայ ազգային-ազատագրական շարժման կարևորագույն իրադարձությունները, Հայաստանի 1ին, 2-րդ և 3-րդ հանրապետությունների պատմությանը և դասեր քաղել անցյալի սխալներից,

գ. ընդհանրական / փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. գիտելիքները լայնորեն օգտագործել աշխատանքային, հատկապես կրթական գործընթացներում,
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման միջոցով: Տոմսերը պարունակում են երկու հարց:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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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:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Պ. Հովհաննիսյան, Է. Մինասյան և ուրիշներ, Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Հր. Սիմոնյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ.,
2012:
2. Հ. Ժամկոչյան, Ա. Աբրահամյան, Ս. Մելիք-Բախշյան, Ս. Պողոսյան, Հայ ժողովրդի պատմություն (սկզբից
մինչև XVIII դարի վերջը), խմբ.՝ Ս. Մելիք-Բախշյանի, Երևան, ԵՊՀ հրատ., 1975:
3. Հայոց պատմություն, խմբ.՝ Ա. Մելքոնյանի և ուրիշների, Երևան, ՀՀ ԳԱԱ պատմ. ինստ., «Զանգակ-97»
հրատ., հ. III, գ. I, 2010, հ. III, գ. II, 2015, հ. IV, գ. I, 2010, հ. IV, գ. II, 2016:
1. 1603/Բ02
2. Անգլերեն – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է զարգացնել ուսանողների լեզվական գիտելիքները և հաղորդակցական
կարողությունները լեզվախոսքային բոլոր ոլորտներում ուսումնասիրվող թեմաների շրջանակներում`
հատուկ ուշադրություն դարձնելով ընդհանուր մասնագիտական բառապաշարին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

1. բացատրել մասնագիտական տեքստերի վերլուծության մոտեցումները (որոնողական, ճանաչողական,
մեկնաբանական), ընկալել տեքստի բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը, յուրացնել հատուկ մասնագիտական
բառապաշարը,,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.

1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի բովանդակային վերլուծություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ և փաստարկներ, բանավիճել մասնագիտական
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. շարադրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմայով ակնարկ /էսսե, զեկույց- պրեզենտացիա/,
4. ունկնդրելով ընկալել և վերլուծել մասնագիտությանն առնչվող ձայնագրված նյութեր` զրույցներ,
բանակցություններ, փոքր դասախոսություններ,,

գ. ընդհանրական /փոխանցելի/ կարողություններ.

1. օգտվել մասնագիտությանն առնչվող տեղեկատվական աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և խմբային հաղորդակցական առաջադրանք,
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4. ինքնուրույն աշխատանք:
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ընթերցանություն. հանրամատչելի և մասնագիտական տեքստեր,
2. Բանավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական թեմաների քննարկում,
3. Ունկնդրելով ընկալում. հանրամատչելի և մասնագիտական նյութի ունկնդրում (2-3 րոպե տևողությամբ) և
վերարտադրում,
4. Գրավոր խոսք. հանրամատչելի և մասնագիտական նյութի վերարտադրում և շարադրում,
5. Թարգմանություն. ընդհանուր և մասնագիտական ոլորտի նյութի թարգմանություն:
14.Հիմնական գրականության ցանկը
1. Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader, Intermediate Business English Course Book, 2016.
2. Mascull B., Heither D., Market Leader, Intermediate Business English Teacher’s Resource Book, Pearson Education
Limited, 2016.
3. Emmerson P., Business Grammar Builder, Pearson Education Limited, 2010.
4. O’Driscoll N., Market Leader, Marketing, Pearson Education Limited, 2010.
5. Mckeown A. Wright R., Professional English in Use; Management, CUP, 2011.
6. Powell M., Presenting in English, HEINLE CENGAGE Learning, 2002.
1. 1604/Բ02
2. Գերմաներեն – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ զարգացնել ուսուցման նախորդ փուլում ձեռք բերած գիտելիքները գերմաներենի
ձևաբանության և քերականության բնագավառներում,
• ընդլայնել թեմատիկ բառապաշարը, ակտիվացնել այդ բառապաշարը և քերականական գիտելիքները`
համապատասխան երկխոսությունների և տեքստերի վերարտադրման նպատակով,
• ամբողջացնել բակալավրիատի ընդհանուր կրթական մակարդակում ուսանողների գիտելիքները
գերմաներեն լեզվից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պատկերացում կազմել գերմաներենի ձևաբանական և քերականական ընդարձակ կաղապարների մասին,
2. ընդլայնել կոնկրետ թեմատիկ բառապաշարը,
3. պատկերացում կազմել երկխոսությունների կառուցվածքի և տեքստերի վերարտադրության ու փոխադրման
սկզբունքների մասին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ճիշտ կազմել գերմաներենին բնորոշ ձևաբանական և քերականական կաղապարները,
2. համապատասխան ձևով գործադրել ձեռք բերած թեմատիկ բառապաշարը,
3. կազմել երկխոսություններ, գրել փոխադրություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել գերմաներենի կառուցվածքային կաղապարներն ու հարացույցային ձևերը,
2. գործնականում կիրառել թեմատիկ բառապաշարը,
3. մեկնաբանել գերմաներենում խոսքի ձևավորման յուրահատկությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. գործնական պարապմունք,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
16 Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գոյականի նշանակությունը և շարահյուսական գործառույթները: Հոգնակի թվի կազմության հիմնական
տիպերը: Անհոգնական և անեզական գոյականներ: Գոյականների հոլովման համակարգը և գերմաներենի
հոլովների կիրառական նշանակությունները:
2. Բայերի ձևաբանական և իմաստաքերականական դասակարգումը: Անցողական և անանցողական երկսեռ
բայեր: Բայի քերականական կարգերը:
3. Սահմանական եղանակի ակտիվ և ներգործական սեռերի բոլոր ժամանակների կազմությունն ու
գործառույթը: Ժամանակաձևերի բացարձակ և հարաբերական գործառույթը: Ստորոգյալի համաձայնեցումը
ենթակայի հետ: Հրամայական եղանակի ձևերը և նրանց քերականական հոմանիշները: Երկանդամ, եռանդամ
և միանդամ կրավորական կառույցները:
4. Թեմատիկ բառապաշարն ընդգրկում է «Գերմանիայի մեծ քաղաքները», «Ընկերական շրջապատում»,
«Տնտեսություն և քաղաքականություն», «Իմ զբաղմունքը», «Իմ ուսումը», «Հայաստանի պատմությունից»,
«Համագործակցություն» և այլն:
17 Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Kessler H., Levin V., Deutsch für Ausländer, Teil 2, Berlin, 1992.
2. Griesbach H., Schulz D., Deutsche Sprachlehre für Ausländer, Ismaning, 2004.
3. Gabrieljan J. u. A., Praktische deutsche Grammatik, Jerewan, 2017.
4. Dreyer-Schmidt, Lehr-und Übungsbuch der deutschen Grammatik, Ismaning, 2002.
1. 1608/Բ04
2. Ֆրանսերեն – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել մասնագիտական թեմաների շուրջ մենախոսական և երկխոսական կարողությունները
• ձևավորել մասնագիտական տեքստերի գրավոր թարգմանության հմտություններ
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տարորոշել մասնագիտական տեքստերի լեզվաոճական ցուցիչները,
2. տարբերակել մասնագիտական տեքստերի համընդհանուր և տերմինային բառաշերտերը,
3. բացատրել մասնագիտական տեքստերի թարգմանության դժվարությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. մենախոսել և երկխոսել մասնագիտական թեմաների շուրջ,
2. թարգմանելու (գրավոր և բանավոր) մասնագիտական տեքստեր
3. բանավիճել մասնագիտական թեմաների շուրջ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• գործնական պարապմունք,
• հանձնարարված գրականության ընթերցում, քննարկումներ, ինքնուրույն հետազոտություն, խմբային
աշխատանք,
• դասավանդման նորարական մեթոդներ, ինտերակտիվ և այլն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր հարցման ձևով` անցած նյութի հիման վրա:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Les professions – les métiers
2. La technologie
3. La communication
4. L’argent- la banque
5. Le caractère et la personnalité
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Djoulhakian M., Méliksétian R., Mouradian A., Manuel de francais, Erévan, 2013.
2. Claire M., Vite et bien 2, niveau B1, Paris, CLE internationale, 2009.
3. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, Paris, CLE internationale, 2009.
4. Grégoire M., Thiévenaz O., Franco E., Grammaire progressive du français, niveau intermédiaire, CLE internationale,
Paris 2009.
1. 1704/Բ06
2. Ռուսաց լեզու – 2
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործ.
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել մասնագիտական թեմաների քննարկման և բանավեճի
կարողությունները,
• ապահովել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի գերազանց իմացություն,
• ընդլայնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարը նոր տերմինների ընդգրկմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ցուցաբերել մասնագիտական բառապաշարի հստակ իմացություն,
2. ցուցաբերել միջազգային չափորոշիչներով սահմանված В1 մակարդակին համապատասխանող ռուսաց
լեզվի իմացություն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կազմել մասնագիտական թեմայով զեկույցներ,
2. տիրապետել մասնագիտական լայնածավալ տեղեկատվությանը,
3. կատարել միջազգային չափանիշների B1 մակարդակին համապատասխանող թեստային աշխատանք,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել ձեռք բերած հաղորդակցման և լեզվական հմտությունները,
2. օգտագործել ձեռք բերած իմացությունները մասնագիտական ոլորտում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. թիմային աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/զեկույց/,
5. բանավեճ,
6. ստուգողական աշխատանք,
7. թեստային աշխատանք,
8. վիկտորինա:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. թեստային առաջադրանք
2. բանավոր հարցում
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3. ստուգարք
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
• Շարահյուսական կառուցվածքներ:
• Սուբյեկտիվ գնահատման արտահայտման միջոցներ:
• Պարզ և բարդ նախադասություններ:
• Կապեր և կապական բառեր:
• Գիտական ոճի ժանրերը և դրանց շարադրման սկզբունքները:
• Մասնագիտական լեզվին բնորոշ ոճաբանական սկզբունքները:
• Մասնագիտական տերմինաբանության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Алексеенко Т.Н. Научный стиль речи. Учебное пособие для иностранных студентов. Харьков: ХНУ, 2005.
2. Андрюшина Н.П., Жорова А.П., Макова М.Н. Тренировочные тесты по русскому языку как иностранному. М.,
2008-2010.
3. Балаян П.Б., Тер-Саркисян Л.А., Ходжумян Б.С. Учебник по русскому языку. Грамматика. Коммуникация.
Речь. Ереван: ЕГУ, 2015.
4. Карапетян Н.Г., Королева Л.Б., Черненко Н.М.. Учебные задания по русскому языку. Обучение
дискуссионному общению. Для студентов-иностранцев. М.: РУДН, 2010.
5. Кирейцева А.Н., Селиверстова Е.И., Химик В.В. Сборник тестовых заданий по русскому языку для иностранцев:
Грамматика. Лексика. СПБ, 1998.
1. 0105/Բ10
2. Կիրառական վիճակագրություն և տվյալների հետ աշխատանք
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախ. 1 ժամ, գործն. 1 ժամ
6. Երկրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության հիմնական մեթոդների հետ,
• սովորեցնել կիրառել վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
• ծանոթացնել կիրառական վիճակագրության տարբեր բաժինների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ձևակերպել վիճակագրական խնդիրներ,
2. ներկայացնել նմուշին համապատասխան
ընթացակարգը,

հաճախությունների

սյունապատկերի

կառուցման

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծելով առկա տվյալները` կատարել վիճակագրական հետևություններ,
2. ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համակարգել և վերլուծել ստացած տեղեկատվությունը, անել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12.Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Նկարագրական վիճակագրություն:
2. Նմուշային եղանակ:
3. Գնահատման տեսություն:
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4. Միջակայքային գնահատականներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
2. Ивченко Г. И., Медведев Ю. И., “Математическая статистика’’, кн. дом “ Либроком’’, М., 2014.
3. Ն. Գ. Ահարոնյան, Ե. Լ. Իսրաելյան, Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, ԵՊՀ, 2016:
4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, 2000:
1. 1302/Բ12
2. Իրավունքի հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
• սովորեցնել հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտների իրավական-օրենսդրական կարգավորման
հիմունքները,
• մշակել ստացած իրավական գիտելիքները գործնականում կիրառելու հմտություններ,
• ձևավորել իրավական աշխարհայացք ու մշակույթ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բնութագրել /բացատրել/ պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի արդի ձևերը,
իրավական կարգավորման կառուցակարգը, իրավունքի համակարգի հիմնական ճյուղերը, դրանց
կարգավորման հիմնական աղբյուրները,
2. տարբերել օրինականություն, իրավաչափ և իրավախախտ վարքագիծ, իրավական պատասխանատվություն
հասկացությունները,
3. բացատրել իրավունքի հիմնական ճյուղերի կարևոր հասկացությունները, կարգավորման առարկան,
հիմնադրույթները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. համեմատել և տարբերակել պետաիրավական հիմնական հասկացությունները, իրավունքի աղբյուրները,
դրանց աստճանակարգությունը,
2. իրականացնել իրավական և սեփական իրավունքների պաշտպանության գործողություններ։
3. դրսևորել իրավական աշխարհայացք և իրավական մշակույթ:

գ. ընդհանրական կարողություններ

1. ինքնուրույն ուսումնասիրել իրավական կարգավորման աղբյուրները,
2. օգտվել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, օրենսգրքեր,
օրենքներ),
3. օժանդակել օրինականության ապահովմանը, ցուցաբերել ակտիվություն, հարգել օրենքը և իրավական
պետության արժեքները, ունենալ բարոյաիրավական պատշաճ գիտակցություն, պատասխանատվության
զգացում։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. բանավոր ներկայացում/ պրեզենտացիա
5. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
6. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշները
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Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր /կամ գրավոր/: Տրվում է առավելագույնը 4 հարց` նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Հասարակություն և պետություն: Իրավունք: Իրավական կարգավորման կառուցակարգը և իրավունքի
կենսագործումը։ Իրավունքի ձևերը: Իրավունքի համակարգը: Օրինականություն, իրավաչափ վարքագիծ,
իրավախախտում: Կոռուպցիայի դեմ պայքարի իրավական հիմնահարցերը: Սահմանադրական իրավունք:
Դատական իշխանություն և դատական համակարգ: Քաղաքացիական իրավունք: Աշխատանքային իրավունք:
Ընտանեկան իրավունք: Էկոլոգիական իրավունք: Քրեական իրավունք: Դատավարական իրավունք:
Միջազգային իրավունք։
14 Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թ. խմբագրությամբ:
2. ՀՀ քաղաքացիական, քրեական, ընտանեկան, աշխատանքային, քրեական և քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքերը:
3. Հասարակագիտություն, դասագիրք 9-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր.,
Տիգրան Մեծ, 2014:
4. Հասարակագիտություն, դասագիրք 11-րդ դասարանի համար, Ղազինյան Գ., Վաղարշյան Ա. և այլոք, Եր.,
Տիգրան Մեծ, 2015:
1. 1302/Բ11
2. Փիլիսոփայության հիմունքներ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախ. 2 ժամ, սեմ. 2 ժամ
6. Չորրորդ՝ գարնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսումնասիրել փիլիսոփայական մշակույթի առանձնահատկությունները և փիլիսոփայության դերը մարդաշխարհ փոխհարաբերություններում,
• վերլուծել աշխարհի փիլիսոփայական պատկերը,
• ներկայացնել փիլիսոփայական հիմանական հայեցակարգերի գիտական ու աշխարհայացքային
հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տիրապետել փիլիսոփայության գիտական - մեթոդաբանական, աշխարհայացքային և արժեքաբանական
գործառույթները,
2. հասկանալ
ճշմարտության և մոլորության, գիտելիքի և հավատի, ռացիոնալի և իռացիոնալի
սահմանազատման սկզբունքները,
3. ճանաչել քաղաքակրթական զարգացումների օրինաչափություննեն ու միտումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պարզաբանել բնական և հասարակական գիտությունների գործառույթները,
2. տարբերակել քաղաքակրթական հայեցակարգերն ու դրանց հարացույցերը,
3. գնահատել փակ և բաց համակարգերի զարգացման առանձնահատկությունները,
4. վերլուծել հասարակության բնութենական և սոցիոմշակութային հիմունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կատարել սոցիալ-փիլիսոփայական ընդհանրացումներ և կիրառել համապատասխան մեթոդներ,
2. իմաստավորել աշխարհի գիտական պատկերը և մարդու կոչումն ու կյանքի իմաստը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում,
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն,
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3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Փիլիսոփայություն առարկան, խնդիրները, ոլորտները: Փիլիսոփայության ընդհանուր բնութագիրը,
փիլիսոփայության կառուցվածքը 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բալայան Ա., Փիլիսոփայություն. դասախոսությունների համառոտագրեր, Եր. 2016
2. Введение в философию, под ред. Фролов И.Т., М. 2012
3. Канке, В. А. Основы философии, М., 2014.
4. Губин, В. Д. Философия, М., 2013.
5. Бучило Н. Ф., Философия, М., 2013.
1. 1107/Բ55
2. Մշակութաբանության հիմունքներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝

3. 2 ECTS կրեդիտ

• ուսանողներին ծանոթացնել մշակույթ ֆենոմենի բնութագրերին և մշակութը հետազոտող գիտակարգերին,
• ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր, ինչպես նաև իրենց մասնագիտության հետ առնչվող մշակույթի
ոլորտների ու գործընթացերի մասին կայուն գիտելիքներ,
• ուսանողների մոտ գիտելիքներ ձևավորել հայ և համաշխարհային մշակույթների և ներկա մշակութային
գործընթացների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերարտադրել «մշակույթ» հասկացության ամենատարածված սահմանումները, մշակույթի առաջացման և
զարգացման տեսությունները,
2. ներկայացնել մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, մշակույթի ծագման և զարգացման հիմնական
օրինաչափությունները,
3. նկարագրել մշակութաբանության շրջանակներում ուսումնասիրվող հիմնական ոլորտները,
4. քննարկել համաշխարհային և հայ մշակույթների պատմական զարգացումների օրինաչափությունները,
5. ճանաչել ժամանակակից մշակութային գործընթացները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. բացահայտել մշակութային երևույթների բաղադրիչներն ու դրսևորումները, պատճառներն ու պայմանները,
2. ճանաչել և իրարից զանազանել համաշախարհային մշակութային գործընթացի պատմական և լոկալ
դրսևորումները,
3. տարանջատել մերօրյա մշակութային երևույթները և գործընթացները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ,
2. ստեղծագործաբար կիրառել մշակույթի մասին ստացած գիտելիքները մշակույթի տարբեր ոլորտներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
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Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Գործնական պարապմունք,
3. Դիդակտիկ նյութերի մատուցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է
առավելագույնը 4 հարց`նախապես տրամադրված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Մշակութաբանության ուսումնասիրման օբյեկտը, առարկան և խնդիրները:
2. «Մշակույթ» հասկացության սահմանումները, մշակույթի բնույթի, ծագման և զարգացման վերաբերյալ
տեսությունները:
3. Մշակույթն ուսումնասիրող գիտակարգերը:
4. Մշակույթի կառուցվածքը, բաղադրիչները, գործառույթները և մեխանիզմները:
5. Մշակութային գործընթացներ:
6. Մշակութային նորմեր, պրակտիկաներ և մշակութային կապիտալ հասկացությունները:
7. Մշակութային ավանդույթը և նորույթը, ադապտացման, ինտեգրման և ձուլման հասկացությունները:
8. Մշակույթը և բնությունը, մշակութայինի և բնականի հարաբերակցութունը:
9. Մշակույթը «անհատ»,
«հասարակություն», «էթնոս», «քաղաքակրթություն» կատեգորիաների
համատեքստում:
10. Մշակույթը և գենդերը:
11. Մշակույթը և սոցիալական կառուցվածքը:
12. Մշակույթի քաղաքական և տնտեսական չափումները:
13. Մշակույթը և լեզուն:
14. «Զանգվածային», «էլիտար», «քաղաքային» մշակույթ հասկացությունները։
15. Համաշխարհային մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ,
օրինաչափություններ:
16. Հայ մշակույթի պատմական զարգացումները. մոտեցումներ, հարցադրումներ, օրինաչափություններ:
17. Ժամանակակից մշակութային գործընթացները և գլոբալացման խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գուրևիչ Պ. Մշակութաբանություն, Ե., 2002:
2. Арутюнов С. А., Рыжакова С. И. Культурная антропология, М., 2004:
3. Кравченко А. И. Культурология, М., 2003.
4. Розин В.М. Культурология. М., 1998.
5. Armenian Folk Arts, Culture and Identity. Bloomington and Indianapolis, Indiana Univ. Press, 2001.
1. 2101/Բ14
2. Կրոնագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• տալ ընդհանուր համակարգված գիտելիքներ կրոնի, դրա պատմական դրսևորումների առաջացման,
ձևավորման և զարգացման, հասարակակական և հոգևոր կյանքում դերակատարության մասին,
ծանոթացնել,
• տալ ընդհանուր գիտելիքներ աշխարհում գոյություն ունեցող կրոնների, դրանց դասակարգման
սկզբունքների, օրինաչափությունների, առանձնահատկությունների, Հայոց եկեղեցու հիմնական
առանձնահատկությունների վերաբերյալ,
• ծանոթացնել ժամանակակից ավանդական և ոչ ավանդական կրոնների աշխարհայացքային և
դավանաբանական հիմնարար սկզբունքներին և պաշտամունքային առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել կրոնի սահմանումը և կառուցվածքը, տեղն ու դերը հասարակության մեջ,
2. նկարագրել ժամանակակից կրոնների և կրոնի պատմական ձևերի ձևավորման ու զարգացման
պատմությունը, ազգային և համաշխարհային կրոնների բնութագիրը, գլխավոր առանձնահատկություններն
ու հիմնական գծերը, ոչ ավանդական կրոնների առանձնահատկությունները և դասակարգումը,
3. լուսաբանել Հայոց եկեղեցու պատմությունը, դավանաբանական առանձնահատկությունները և ՀՀ արդի
կրոնական իրավիճակը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. հասկանալ և վերլուծել կրոնական ու կրոնագիտական գրականությունը,
2. դասակարգել կրոնի բազմազան և տարատեսակ դրսևորումները, խմբավորելու և համեմատելու տարբեր
կրոններ,
3. բացահայտել և վերլուծել ժամանակակից կրոնների աշխարհայացքային, ծիսապաշտամունքային,
դավանաբանական առանձնահատկությունները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել փաստեր և կատարել հետևություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասավանդման ընթացքում դասախոսը կարդում է դասախոսություն, անց է կացնում քննարկում
հանձնարարված թեմաների շուրջ:
2. ուսանողները լսարանում ունկնդրում են դասախոսությունները և մասնակցում քննարկումներին:
3. ուսանողներին հանձնարարվում է գրականության ընթերցում և ինքնուրույն հետազոտություն որոշակի
թեմաներով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը գնահատվում է ստուգարքի միջոցով: Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր`նախապես
տրամադրված հարցաշարով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Կրոնագիտությունն իբրև գիտություն: «Կրոնագիտության հիմունքներ» դասընթացի կառուցվածքը,
բովանդակությունը, հիմնական հասկացությունների և կատեգորիաների համակարգը։ «Կրոն»
հասկացությունը, կառուցվածքը, գործառույթները, Կրոնի տիպաբանությունը և պատմական ձևերի դասակարգման սկզբունքները։ Կրոնի վաղ ձևերը: Նախնադարյան հավատալիքներ. Դիցաբանություն և կրոն: Բազմաստվածություն և միաստվածություն։ Հայոց դիցաբանություն: Ազգային և համաշխարհային կրոնների
սահմանումն ու համառոտ բնութագիրը: Ժամանակակից ազգային կրոններ: Կրոնը ժամանակակից
աշխարհում: Հնդկաստանի ազգային կրոնները, Չինաստանի և Ճապոնիայի ազգային կրոնները,
Հուդայականության էությունը և բնութագրիչ առանձնահատկությունները։ Բուդդայականության առաջացումը
և զարգացումը, դավանաբանությունը, հիմնական ուղղությունները: Քրիստոնեության առաջացումը և
զարգացումը: Քրիստոնեության դավանաբանական և ծիսապաշտամունքային առանձնահատկությունները:
Ուղղափառություն.
Կաթոլիկություն.
Բողոքականություն,
ավանդական
և
ոչ
ավանդական
հարանվանություններ,
Հայոց
եկեղեցու
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները:
Իսլամի
առաջացումը
և
զարգացումը,
դավանաբանական
և
ծիսապաշտամունքային
առանձնահատկությունները,
հիմնական
ուղղությունները:
Հայաստանի
Հանրապետությունում կրոնական իրավիճակի ընդհանուր բնութագիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քրիստոնյա Հայաստան։ Հանրագիտարան, Երևան, Հայկ. հանրագիտ., 2002։
2. История религии (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) Т. 1-2. М., 2007.
3. Лебедев В. Ю. Религиоведение; учебник для бакалавров, М. 2013.
4. Основы религиоведения (учеб. Под общ. Ред. И. Н. Яблокова) М., 2005.
5. Религиоведение, (учеб. Под общ. Ред. М. М. Шахнович), СПб, 2012.
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1. 1302/Բ14
2. Բարոյագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• վերլուծել ժամանակակից քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական հիմնախնդիրները,
• կանխատեսել բարոյական շարժառիթներ ունեցող ճգնաժամային երևույթները և դրանց հետևանքները,
• ծանոթանելլ սիրո, ընտանիքի, կյանքի իմաստի, կրոնի, իրավունքի բարոյական հիմանահարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տիրապետել բարոյական հարաբերությունների հիմունքներին և տիպաբանությանը,
2. ծանոթանալ սիրո մետաֆիզիկայի, ընտանիքի պլանավորման և սիրո հոգեվերլուծության
հիմնախնդիրներին:
3. տիրապետել բարոյական կոնֆլիկտների լուծման և հաղթահարման տեխնոլոգիաներին, ինչպես նաև
սոցիալական կյանքի, բիզնես էթիկայի և քաղաքական էթիկայի հիմունքներին:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. հասկանալ բարոյական ընտրության և կյանքի իմաստի ձևավորման մեխանիզմները:
2. ընտրել բարոյական կոնֆլիկտների հաղթահարման արդյունավետ մոդելներ:
3. գնահատել բարոյականության դերը կյանքի կազմակերպման ու կանոնակարգման գործում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
2. վերլուծել արդի քաղաքակրթական մարտահրավերների բարոյական տեսանկյունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսությունների, առաջադրանքների քննարկում, տեքստի մեկնաբանում
2. տեքստերի մեկնաբանում և հայեցակարգերի համեմատական վերլուծություն
3. առաջադրանքներ և տարբեր մոդելների համեմատական վերլուծություն
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով:
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշները՝
անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության
աստիճանը,
պատասխանների ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի
իմացություն, վերլուծական պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բարոյականության էությունը և կառուցվածքը:
2. Բարոյական հարաբերությունների էությունը
3. Կրոնական էթիկա:
4. Բիոէթիկա:
5. Քաղաքական էթիկա:
6. Սիրո մետաֆիզիկա:
7. Կյանքի իմաստը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Апресян Ю. Этика. М., 2004.
2. Бодрийяр Ж. Забыть Фуко. СПБ, 2011.
3. Матвеев П. Религиозная этика. М., 2014.
4. Фромм Э. Искусство любить. М., 2008.
5. Щвейцер А. Культура и этика. М., 2010.
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1. 0708/Բ14
2. Բնագիտության ժամանակակից հայեցակարգեր
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ ձևավորել ՝
• պատկերացում բնագիտության ժամանակակից հիմնախնդիրների մասին,
• պատկերացումներ բնական գիտությունների զարգացման ժամանակակից օրինաչափությունների և
հեռանկարների մասին,
• որոշակի աշխարհահայացք մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների բացատրության
համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել բնության համակարգերի կառուցվածքի, առաջացման և էվոլյուցիայի կոնցեպցիաները,
2. նկարագրել մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթների օրինաչափությունները,
3. հիմնավորել ժամանակակից բնագիտության նվաճումների
կիրառման կարևորությունը
անհրաժեշտությունը:

և

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. լուսաբանել մեզ շրջապատող աշխարհում կատարվող երևույթները,
2. օգտագործել գիտելիքները բնության երևույթների օրինաչափությունները մեկնաբանելու և գնահատելու
համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել ստացած գիտելիքները մասնագիտական գործունեության ընթացքում իրադրական տարբեր
հարցեր լուծելու համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. համակցված դասեր՝ հեռահար դասընթացներ (Moodle համակարգով) դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք` գրականության ընթերցում, Moodle համակարգում զետեղված
դասախոսությունների ընթերցում, առաջադրանքների կատարում և խմբային քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք, որն անցկացվում է թեստային համակարգով, on line: Տրվում է առավելագույնը 60 հարց,
նախապես կազմված հարցաշարից:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Բնագիտության ժամանակակից կոնցեպցիաների հիմնական խնդիրները:
2. Բնագիտության և հումանիտար գիտությունների կապը:
3. Գիտության և կրոնի փոխհարաբերությունները:
4. Բնագիտության զարգացման պատմությունը:
5. Գիտական հեղափոխությունները և դրանց դերը բնագիտության զարգացման գործում:
6. Աշխարհի գիտական նկարագիրը:
7. Դասական և ժամանակակից ֆիզիկայի հիմնադրույթները: Դասական և ժամանակակից
տիեզերագիտության հիմնադրույթները:
8. Դասական և ժամանակակից քիմիայի հիմնադրույթները:
9. Դասական և Ժամանակակից կենսաբանության հիմնադրույթները:
10. Համընդհանուր նշանակության աշխարհահայացքային 3 կարևորագույն պրոբլեմների՝ տիեզերքի, կյանքի
և մարդու ծագման վերաբերյալ ժամանակակից տեսությունները բնագիտության ոլորտում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горелов А. А. Концепции современного естествознания М., 2015, 4-е изд., 355 с.
2. Найдышь В. Концепции современного естествознания: Учебник, М.,2016, 360с.
3. Рыбалов Л. Б. Садохин А. П. Концепции современного естествознания, М.,2012, 415 с.
4. Стрельник О.Н. Концепции современного естествознания. Краткий курс лекций. Учебное пособие. М. 2012.
5. Ասլանյան Լ. Ս., Կարայան Հ. Ս. Ժամանակակից բնագիտության հայեցակարգերը, Մեթոդական
աշխատանք, Երևան, 2011 թ., 115 էջ:
1. 1301/Բ14
2. Տրամաբանության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝ տրամաբանության դասընթացի հիմնական հասկացությունների և օրենքների ու
սկզբունքների իմացությունը, որն ունի ինչպես ընդհանուր կրթական, այնպես էլ իմացաբանական ու
մեթոդաբանական նշանակություն:
Ուսանողը ոչ միայն բացահայտում և կատարելագործում է իր տրամաբանական կարողությունները, այլև
ձեռք է բերում գիտելիքներ, որոնք նպաստում են մասնագիտական առարկաների տեսությունների հիմնական
հասկացությունների ու կառուցվածքի յուրացմանը, հետազոտական հմտությունների ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել մտքի կառուցվածքը,
2. լուսաբանել տրամաբանական կանոնները և օրենքները, որոնք կշռադատության ընթացքում ապահովում
են մեր մտքի կանոնավորությունը ու հետևողականությունը, ճշմարիտ եզրակացությունների ստացումը և
գիտական գիտելիքների հիմնավորվածությունը,
3. ներկայացնել տրամաբանական գիտելիքի էությունը և գործառնական տեսանկյունները,
4. հասկանալ տրամաբանության ճանաչողական և մեթոդաբանական գործառույթների
անհրաժեշտությունը գիտատեսական և գործնական ուսումնասիրությունների ժամանակ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ճիշտ կատարել և գնահատել հասկացությունների հետ կապված տրամաբանական գործողությունները,
2. իրականացնել դատողությունների և անհրաժեշտ մտահանգումների տրամաբանական վերլուծություն և
գնահատում:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. դրսևորել տրամաբանական մտածողության անհրաժեշտ մշակույթ` պահպանելով կանոնավոր
մտածողության որոշակիության, անհակասականության, հիմնավորվածության և հետևողականության
հիմնարար սկզբունքների ու դրանցից բխող մասնավոր նորմերի պահանջները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
4. դասախոսություն,
5. քննարկում,
6. անհատական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով: Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված
հարցաշարի:
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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1. Տրամաբանության առարկան և նշանակությունը:
2. Բազմատրամաբանության սկզբունքը:
3. Միտք և լեզու:
4. Հասկացություն: Հասկացության ծավալն ու բովանդակությունը: Հասկացության տեսակները:
5. Տրամաբանական գործողություններ հասկացությունների հետ: Հասկացության ծավալի բաժանման
էությունը, տեսակներն ու կանոնները:
6. Սահմանման էությունը, տեսակներն ու կանոնները:
7. Դասակարգման էությունը տեսակներն ու կանոնները:
8. Դատողության էությունը և կազմը: Պարզ և բարդ դատողություններ, դրանց տեսակները:
9. Տրամաբանական մտածողության հիմնական օրենքները. որոշակիության, անհակասականության,
հետևողականության և հիմնավորվածության պահանջները:
10. Անհրաժեշտ մտահանգումներ, դրանց տեսակները և կոնոնները. պայմանական, բաժանանարար,
լեմատիկ և անմիջական մտահանգումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գևորգյան Հ.Ա., Բաղդասարյան Վ.Խ.,Տրամաբանություն: Եր. , 2015:
2. Кириллов В.И., Орлов Г.А.,Фокина Н.И., Упражнения по логике. Учебное пособие. М.,2005.
3. Ивлев Ю.В., Логика. Учебник. 3-е издание. М., 2005.
4. Ивин А.А., Практическая логика. Учебное пособие. М.,2002.
5. А. Гетманова. Логика. 9-ое изд., Moсква, 2006.
1. 1202/Բ01
2. Քաղաքագիտության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է
• ուսանողներին ծանոթացնել՝քաղաքագիտության ձևավորման տեսական և գաղափարական ակունքներին,
• ուսանողներին ծանոթացնել հիմնական կատեգորիաների ու քաղաքագիտության ուսումնասիրության
առարկայական տիրույթին,
• ուսանողների մոտ ձևավորել քաղաքական իրականության վերլուծության գործնական հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել քաղաքագիտական հիմնական հասկացություններն ու սահմանումները, դրանց իմաստն ու
նշանակությունը,
2. բացատրել քաղաքագիտության տեսական և կիրառական նշանակություն ունեցող հիմնահարցերի
էությունը,
3. հասկանալ քաղաքագիտական բովանդակության օտարալեզու մասնագիտական տեքստերը և կատարել
թարգմանություններ,
4. մատնանշել դեմոկրատիայի, քաղաքական մշակույթի, քաղաքական սոցիոլոգիայի հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել բավարար քաղաքագիտական վերլուծություններ,
2. կողմնորոշվել գործնական քաղաքականության առանձնահատկությունների մեկնաբանման հարցերում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել մասնագիտական գրականությունից,
2. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.

263

1. դասախոսություններ, այդ թվում երկխոսության բաղադրամասերի ընդգրկմամբ,
2. գիտական աշխատանքների քննարկումներ՝ փոխներգործող (ինտերակտիվ) բանավեճերի առաջադրմամբ,
3. ինքնուրույն աշխատանք՝ ընդգրկելով նախատեսված վերլուծական նյութերը,
4. արտալսարանային հաղորդակցություն դասախոսի հետ՝ քննարկումների համատեղ պատրաստում,
5. բանավոր ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է բանավոր: Տրվում է առավելագույնը 3 հարց` նախապես տրամադրված
հարցաշարից: Ստուգարքն ստանալու համար անհրաժեշտ է հավաքել առնվազն 8 միավոր:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քաղաքագիտության ձևավորումը որպես գիտություն: Քաղաքագիտության օբյեկտը և առարկան:
2. Քաղաքականության ծագումը և էությունը։
3. Քաղաքական իշխանության էությունը, կառուցվածքը և լեգիտիմությունը։
4. Հասարակության քաղաքական համակարգը։
5. Պետությունը որպես քաղաքական համակարգի գլխավոր ինստիտուտ։
6. Քաղաքական կուսակցություններ և կուսակցական համակարգեր։
7. Քաղաքական գործընթացներ: Ընտրություններ և ընտրական համակարգեր:
8. Քաղաքական գաղափարախոսություններ:
9. Քաղաքական էլիտա և լիդերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дегтерев А.А., Основы политической теории, М.: Высш. шк., 1998, 239 с.
2. Гаджиев К.С. Политическая философия. М., 1999.
3. Мухаев Р.Т.Теория политики. М.:ЮНИТИ,2005.
4. Соловьев, А.И. Политология: политическая теория, политические технологии : Учебник для студентов вузов–
М.: Аспект Пресс, 2006.
5. Теория политики: Учебное пособие / Под ред. Б.А. Исаева. – СПб.: Питер, 2008.- 464 с. – (Серия Учебное
пособие).
1. 2203/Բ01
2. Սոցիոլոգիայի հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին փոխանցել գիտելիքներ սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքի
և հետազոտական մեթոդների վերաբերյալ՝ ծանոթացնելով սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկայի և
սոցիոլոգիական աշխարհայացքի առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. տարբերակելու սոցիոլոգիայի որպես գիտության կառուցվածքային մակարդակները,
2. ներկայացնելու սոցիոլոգիայի` որպես գիտության կայացման նախադրյալները, գիտությունների
համակարգում սոցիոլոգիայի տեղն ու դերը, սոցիոլոգիայի աշխարհայացքային և էթիկական
առանձնահատկությունները, ուսումնասիրության առարկան,
3. նկարագրելու հիմնական սոցիոլոգիական մոտեցումները, մշակույթի տարրերը, ինչպես նաև
հասարակության մեջ տեղի ունեցող մի շարք սոցիալական գործընթացներ ու հրատապ սոցիալական
հիմնախնդիրներ,
4. նկարագրելու սոցիալական գործողության և հասարակության սոցիալական կառուցվածքի
փոխկապվածությունը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտվելով սոցիոլոգիական հասկացութային գործիքակազմից` մեկնաբանելու հասարակական
գործընթացներն ու հիմնախնդիրները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
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Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
Դասընթացը ենթադրում է դասախոսություններ, լսարանում ուսանողների թե´ պասիվ ունկնդրում, թե´
մասնակցություն քննարկումներին, ինչպես նաև՝ հանձնարարված գրականության արտալսարանային
ընթերցում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարք՝ եզրափակիչ բանավոր ստուգման ձևաչափով: Բանավոր ստուգման հարցատոմսը պարունակում
է 2 հարց:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սոցիոլոգիան որպես գիտություն. կայացման առանձնահատկությունները:
2. Սոցիոլոգիայի օբյեկտն ու առարկան. մոտեցումներ և տեսական պարադիգմաներ:
3. Սոցիոլոգիան գիտությունների համակարգում:
4. Սոցիոլոգիական աշխարհայացք և սոցիոլոգիական էթիկա:
5. Սոցիոլոգիական գիտելիքի կառուցվածքը:
6. Ի՞նչ է հետազոտությունը, որո՞նք են հետազոտության տեսակները, ո՞վ է հետազոտողը:
7. Մշակույթ, մշակույթի տարրեր:
8. Հասարակությունը որպես սոցիոլոգիայի ուսումնասիրության առարկա:
9. Հասարակության սոցիալական կառուցվածքը. սոցիալական ինստիտուտներ:
10. Սոցիալական խմբեր և կազմակերպություններ:
11. Հասարակություն և անձ. սոցիալական փոխազդեցություն և սոցիալականացում:
12. Շեղվող վարք և սոցիալական վերահսկողություն:
13. Սոցիալական անհավասարություն. շերտավորում և մոբիլություն:
14. Ազգաբնակչություն, ուրբանիզացիա և միգրացիա:
15. Սոցիալական փոփոխություններ, գործընթացներ և շարժումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

(գրականությունը տրամադրվում է դասախոսի կողմից)

1. Гидденс Э. “Социология”// 2-е изд., полн. перераб. и доп., М.: Эдиториал УРСС, 2005.
2. Миллс Ч. Р. “Социологическое воображение”// Пер. с англ. О. А. Оберемко. Под общей редакцией и с
предисловием Г. С. Батыгина. - М.: Изда-тельский Дом NOTA BENE, 2001, 264 с.
3. Штомпка П. “Социология. Анализ современного общества” М.: Логос, 2005, 664 с.
4. Macionis J.J. “Sociology”// USA: Pearson Education, Inc., 14th ed., 2012.
1. 1306/Բ01
2. Հոգեբանության հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դասախ.
6. Երրորդ՝ աշնանային կիսամյակ
Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է`
• մարդու հոգեկանի ծագման և զարգացման, կառուցվածքի առանցքային մեխանիզմների,
օրինաչափությունների և առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը,
• ժամանակակից հոգեբանության ուղղություններին, դրանց կիրառման ոլորտներին ծանոթացումը,
• հոգեբանական կրթվածության և մշակույթի զարգացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ձևակերպել բարձրագույն հոգեկան գործառույթների ձևավորման, զարգացման և դրսևորման
մեխանիզմները և օրինաչափությունները,
2. սահմանել անձի կենսագործունեության հոգեկան հիմքերը,
3. սահմանել անձի կառուցվածքը, անձի հոգեբանական տեսությունների հիմնական ուղղությունները,
մոտիվացիայի տեսությունները,
4. ներկայացնել միջանձնային հարաբերությունների և միջանձնային ընկալման ու հաղորդակցման
հոգեբանական հիմքերը,
5. ներկայացնել փոքր և մեծ խմբերի սոցիալ-հոգեբանական բնութագիրը, դրանց հետ աշխատելու հիմնական
սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. օգտագործել հոգեբանական գիտելիքները գիտահետազոտական և պրակտիկ աշխատանքներում,
2. կազմակերպել և ծրագրավորել ուսումնական և մասնագիտական գործունեությունը հաշվի առնելով
անհատատիպաբանական և անձնային առանձնահատկությունները,
3. կիրառել հոգեբանական կարողությունները միջանձնային շփման և փոխազդեցության ժամանակ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. տիրապետել գիտական գրականության հետ աշխատելու հմտություններին,
2. կիրառել տեղեկության բանավոր և գրավոր ներկայացնելու հմտությունները,
3. օգտագործել անձի խնդրային դաշտը նկարագրող հասկացութային ապարատի իմացությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը՝
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11.Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները. (նշել դասընթացի
ընթացքում կիրառվող մեթոդները)
• դասախոսություն,
• սեմինար պարապմունք,
• քննարկում,
• պրակտիկ աշխատանքներ,
• հետազոտական աշխատանքների իրականացում և դրա ներկայացում,
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով
Գնահատման մեթոդները՝ բանավոր հարցում ըստ առաջադրված հարցաշարի,
Գնահատման չափանիշները՝ անցած նյութի յուրացման և վերարտադրության աստիճանը, պատասխանների
ամբողջականությունը և անսխալականությունը, հարցերի առանցքային կողմերի իմացություն, վերլուծական
պատասխաններ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանության զարգացման համառոտ պատմությունը, փուլերը: Ժամանակակից հոգեբանության
ուղղությունները: Հոգեբանական հետազոտության մեթոդները և մեթոդիկաները: Հոգեբանության
բնագիտական հիմքերը: Հոգեբանության սոցիալական հիմքերը:
2. Հոգեկանի կառուցվածքը՝ հոգեկան հատկություններ, վիճակներ, գործընթացներ:
3. Անձի կառուցվածքը: Անձի տեսությունները: Մոտիվացիայի տեսությունները:
4. Միջանձնային ընկալում, միջանձնային հարաբերությունների հոգեբանություն: Հաղորդակցում:
Գործարար հաղորդակցման հոգեբանական մոտեցումները:
5. Մեծ և փոքր խմբերի սոցիալ-հոգեբանական առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Նալչադյան Ա. Ընդհանուր հոգեբանության հիմունքներ Գիրք 1., Եր., Լույս. 1991, 512 էջ
2. Հոգեբանություն. դեմքեր, փաստեր / Ուսումնական ձեռնարկ., համահեղ., Եր. ԵՊՀ հրատ. 2010, 204 էջ
3. Немов Р. С., Психология. Книга 3. М.: ВЛАДОС ИМПЭ им. А. С. Грибоедова, 2002.
4. Психология личности. Хрестоматия в 2-х т./ Под. Ред. Д.Я. Райгородского. – Самара: “Бахрар-М”, 2002.
5. Introduction to Psychology// https://ocw.mit.edu/ans7870/9/9.00SC/MIT9_00SCF11_text.pdf
1. 1007/Բ01
2. Տնտեսագիտական տեսություն-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ սեմ.
6. Առաջին` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• լուսաբանել շուկայական տնտեսության գործառնությունը և միկրոտնտեսական օրինաչափությունները
ըստ տարբեր շուկայական կառուցվածքների,
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տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և օժանդակել միկրոտնտեսական իրավիճակները վերլուծելու և
հետագայում ուսուցանվող տնտեսագիտական մյուս դասընթացների նյութը առավել հիմնավոր
յուրացնելու համար բավարար ունակությունների ձևավորմանը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,
2. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Ա8. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը պարունակում է երեք հարց,
յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տնտեսագիտության ներածություն:
Թեմա 2՝ Շուկայական համակարգը: Պահանջարկը, առաջարկը և շուկայական հավասարակշռությունը:
Թեմա 3՝ Պահանջարկի և առաջարկի առաձգականությունները:
Թեմա 4՝ Սպառողի վարքի վերլուծությունը:
Թեմա 5՝ Արտադրողի վարքը և տեխնոլոգիայի ընտրությունը: Արտադրական ֆունկցիան:
Թեմա 6՝ Արտադրության ծախքերը:
Թեմա 7՝ Մրցակցային ձեռնարկությունները և մրցակցային շուկաները:
Թեմա 8՝ Մենաշնորհը շուկայական տնտեսությունում:
Թեմա 9՝ Անկատար մրցակցությունը. մենաշնորհային մրցակցությունը և օլիգոպոլիան:
Թեմա 10՝ Արտադրության գործոնների շուկան. աշխատանքը, հողը և կապիտալը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. Ջեյմս Դ. Գոռթնի, Ռիչարդ Լ. Ստրոուպ, Տնտեսագիտություն. մասնավոր և հասարակական
ընտրություն (թարգմանություն): Գլխավոր խմբագիր` պրոֆ. Գ. Կիրակոսյան, ԵրՊԺՏԻ-ի
«Տնտեսագետ» հրատ., 1999
2. Տնտեսագիտության տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Հայկ Սարգսյան, Հասմիկ Մարգարյան. ԵՊՀ
տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ: Գիտ. խմբ.` Հ. Աղաջանյան, Գ. Գալստյան, (երկրորդ
հրատարակություն, լրամշակված և վերախմբագրված): - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, 320 էջ:
3. К.Р. Макконелл, С.Л. Брю Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. 17-го англ.Изд. – М.:
ИНФРА-М, 2009. – XXVIII, 916 с. [և հետագա հրատարակություններ]
4. Курс экономической теории: учеб. пособие для студентов вузов /под ред. А.В. Сидоровича/; МГУ 3-е изд.
– Москва, 2007.-1040 с.
5. Нуреев Р. М., Курс микроэкономики: Учебник для вузов. – М., 2008.
1. 0102/Բ12
2. Մաթեմատիկական անալիզ-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ գործն.
6. Առաջին` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներին,
տալ մասնագիտական դասընթացների յուրացման համար անհրաժեշտ մաթեմատիկական գիտելիքներ և
հմտություններ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարները՝ հաջորդականության և
ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատ ֆունկցիաների հիմնական հասկացությունները,
գաղափարները և հատկությունները,
2. ներկայացնել ֆունկցիայի ածանցյալի, դիֆերենցելի ֆունկցիաների հիմնական հասկացությունները,
գաղափարները և հատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.

հաշվել հաջորդականությունների և ֆունկցիաների սահմանները,
հետազոտել ֆունկցիայի անընդհատությունը, խզման կետերի բնույթը,
հաշվել ֆունկցիաների ածանցյալը,
հետազոտել ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը, գտնել ֆունկցիայի էքստրեմումները, հետազոտել
ֆունկցիայի վարքը,
5. օգտագործել ստացած մաթեմատիկական գիտելիքներն ու հմտությունները մասնագիտական
խնդիրներ լուծելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ,
4. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հաջորդականության սահման։
2. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի սահման և անընդհատություն։
3. Մոնոտոն ֆունկցիաներ։
4. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի ածանցյալ և դիֆերենցիալ։
5. Դիֆերենցելի ֆունկցիաների հատկություններ։
6. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի էքստրեմումները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, Մաս 1,2, Զանգակ, Երևան, 2009, 2012
2. Գ․Մ․ Ֆիխտենգոլց, Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ, հ․ 1,2, Երևան, 1970
3. Л.Д. Кудрявцев, Краткий курс математического анализа, т. 1,2, М. 2005
4. В.А. Ильин, В.А. Садовничий. Б.Х. Сендов, Математический анализ, ч. 1,2, МГУ, 2007
5. L.D. Hoffmann, G.L. Bradley, Calculus for Business, Economics & the Social & Life Sciences,
10th Edition, N.Y., 2010
6. S. Calaway, D. Hoffman, D. Lippman, Business Calculus, USA, 2013
7. Ս․ Հովհաննիսյան, Ա․ Թասլաքյան, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների
համար, Մաս 1, 2, ԵՊՀ, 2016
1. 0104/Բ10
2. Վերլուծական երկրաչափություն և գծային հանրահաշիվ
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել գծային հավասարումների համակարգի լուծման ալգորիթմներ,
• ծանոթացնել վեկտորների, մատրիցների հետ կատարվող գործողություններին,
• ծանոթացնել ուղղի, հարթության, դասական կորերի /մակերևույթների/ հավասարումներին,
• ներկայացնել որոշիչների կիրառությունները և դրանց հաշվվման եղանակները,
• ներկայացնել գծային տարածության գաղափարը, հիմնական հատկությունները,
• ծանոթացնել
վեկտորների
համակարգի
գծային
անկախության,
հենքի,
տարածության
չափողականության գաղափարներին,
• ծանոթացնել գծային արտապատկերման գաղափարի, հատկությունների ու կիրառությունների հետ,
• ներկայացնել երկգծային և քառակուսային ձևերի հասկացությունները, հիմնական հատկությունները,
դասակարգման հայտանիշերն ու ալգորիթմները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

ներկայացնել գծային հավասարումների համակարգերի լուծման ալգորիթմներ,
նկարագրել որոշիչի հաշվվման եղանակները,
վերարտադրել ուղղի, հարթության, դասական կորերի հավասարումները,
ներկայացնել գծային տարածության գաղափարը, հատկությունները,
լուսաբանել վեկտորների գծային անկախության, հենքի, տարածության չափողականության
գաղափարները,
6. բացատրել համասեռ գծային հավասարումների համակարգի ֆունդամենտալ լուծումները գտնելու
ալգորիթմը,
7. ներկայացնել գծային արտապատկերման հասկացությունը, հիմնական հատկությունները, միջուկի և
պատկերի գաղափարը,
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8. լուսաբանել երկգծային և քառակուսային ձևի հասկացությունները, հիմնական հատկությունները,
դասկարգման հայտանիշերն ու ալգորիթմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

լուծել գծային հավասարումների համակարգեր,
հաշվել որոշիչներ, վեկտորների սկալյար, վեկտորական, խառը արտադրյալներ,
կազմել տարբեր պարամետրերով տրված ուղղի, հարթության, կորի հավասարումներ,
հաշվել մատրիցների արտադրյալը, գումարը, որոշել մատրիցի հակադարձը,
տարբերել վեկտորների համակարգի գծային կախյալ կամ անկախ լինելը,
կիրառել Գրամ-Շմիդտի օրթոգոնալացման ալգորիթմը,
կիրառել քառակուսային ձևը կանոնական տեսքի ալգորիթմներ,
հաշվել մատրիցի սեփական արժեքներն ու գտնել սեփական վեկտորներ,
օգտագործել ստացած գիտելիքներն ու հմտությունները մասնագիտական խնդիրներ լուծելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները։
11. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գծային հավասարումների համակարգեր,
2. Մատրիցներ և որոշիչներ,
3. Վեկտորական հաշվի տարրեր,
4. Ուղղի, հարթության, կորերի հավասարումներ,
5. Վեկտորների համակարգի գծային անկախություն և ռանգ,
6. Գծային արտապատկերումներ,
7. Երկգծային և քառակուսային ձևեր։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
2․ Кострикин А.И. Введение в алгебру. Ч. 2, М., Физико-математическая литература, 2008.
3․ Фадеев Д.К. Лекции по алгебре , изд. «Лань» 2007․
4․ Смирнов Ю. М., Курс аналитической геометрии, УРСС, 2017 М.
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5․ Ներսեսյան Վ.Ա. Վերլուծական երկրաչափության և գծային հանրահաշվի խնդրագիրք, մաս 1,2: Երևան,
2012թ.:
6․ Փիլիպոսյան Վ.Ա. Օհնիկյան Հ.Հ. Վերլուծական երկրաչափության խնդրագիրք, մաս1: Երևան, 2012թ.:
1. 1002/Բ02
2. Տնտեսագիտական ինֆորմատիկա
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ գործն.
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել մասնագիտական գործունեությունում ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների կիրառման վերաբերյալ գիտելիքներ,
• ծրագրային տարբեր փաթեթների կիրառմամբ ուսանողներին հաղորդել հաշվողական գործընթացների
կազմակերպման և վերլուծության վերաբերյալ գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել
տվյալների
մշակման
ալգորիթմների
օգնությամբ
տվյալների
պահպանման
կազմակերպման և վերլուծության առավել տարածված ընթացակարգերը,
2. ներկայացնել տնտեսագիտական վերլուծություններում ու նախագծերի ավտոմատացման խնդիրներում
տիպային ծրագրավորման փաթեթների կիրառման հնարավորությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. տվյալների մշակման ալգորիթմների օգնությամբ կատարել տվյալների պահպանման կազմակերպում և
վերլուծություն,
2. վերլուծել և մշակել տնտեսական տեղեկատվությունը՝ կիրառելով տվյալների բազաների ղեկավարման
համակարգեր (Access ՏԲՂՀ) և VBA ծրագրավորման լեզուն Ms Excel միջավայրում,
3. ներկայացնել գրասենյակային աշխատանքի ավտոմատացման վերաբերյալ առաջարկություններ,
4. կիրառել ծրագրային փաթեթները ընկերությունների բիզնես նախագծերի ստեղծման գործընթացում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվելով գիտական և տեղեկատվական տարբեր ռեսուրսներից կատարել հետազոտություններ,
2. պատրաստել հաշվետվություններ, ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ:
12. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ընդհանուր նկարագրությունը։ Խնդիրների լուծման նախապատրաստման և
իրականացման փուլերը:
Թեմա 2՝ Տնտեսագիտական ինֆորմատիկայի սկզբունքներն ու մեթոդները:
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Թեմա 3՝ Ֆինանսա-տնտեսական տվյալների ինֆորմացիոն-տրամաբանական մոդելների նախագծման
փուլերը, ինֆորմացիայի վերլուծություն և տվյալների բազաների կառավարում:
Թեմա 4՝ Տեղեկատվական համակարգերի կառավարումը տնտեսագիտական գործընթացներում:
Թեմա 5՝ Տնտեսագիտական ինֆորմատիկայի թվային մեթոդները և դրանց իրականացման
գործիքակազմը:
Թեմա 6՝ Տնտեսագիտական ինֆորմատիկայի գործիքակազմի կիրառությունը ֆինանսա-տնտեսական
տվյալների վերլուծության, և տնտեսական ցիկլերի գնահատման գործընթացներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բունիաթյան Մ.Մ., Ղուկասյան Գ.Մ., VBA ծրագրավորում տնտեսագետների համար: Երևան,
Անտարես, 2005թ., 228 էջ:
2. Гарнаев, А. Excel, VBA, Internet в экономике и финансах / А. Гарнаев. - М.: БХВ-Петербург, 2013. - 816 c.
3. Бекаревич Ю., Пушкина А. Создание реляционной базы данных и запросов. Microsoft Access 2007.
Учебное пособие. Изд-во Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург, 2010. 137с.
4. Дж. Уокенбах. Професциональное программирование на VBA в Excel 2010. Изд-во «Диалектикаե, Москва,
Санкт-Петербург, Киев, 2012. 786 стр.
5. Liew Voon Kiong., Excel VBA Made Easy, 2009., - 121p.
1. 1007/Բ02
2. Տնտեսագիտական տեսություն-2
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ սեմ.
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• լուսաբանել շուկայական տնտեսության՝ որպես ամբողջական համակարգի գործառնության
մակրոտնտեսական օրինաչափությունները,
• տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և օժանդակել բավարար ունակությունների ձևավորմանը
մակրոտնտեսական իրավիճակները վերլուծելու և հետագայում ուսուցանվող տնտեսագիտական
մյուս դասընթացների նյութը առավել հիմնավոր յուրացնելու համար։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,
2. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Ա8. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 ու հավասարակշռությունը: 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մենքյու Ն.Գ. Մակրոէկոնոմիկա։ Թարգմ անգլ. «Հայաստան» 1997, 444 էջ
2. К.Р. Макконелл, С.Л. Брю Экономикс: принципы, проблемы и политика: пер. 17-го англ.Изд. – М.:
ИНФРА-М, 2009. – XXVIII, 916 с. [և հետագա հրատարակություններ]
3. Տնտեսագիտության տեսություն: Ուսումնական ձեռնարկ: Հայկ Սարգսյան, Հասմիկ Մարգարյան. ԵՊՀ
տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետ: Գիտ. խմբ.` Հ. Աղաջանյան, Գ. Գալստյան, (երկրորդ
հրատարակություն, լրամշակված և վերախմբագրված): - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2017, 320 էջ:
4. Курс экономической теории: учеб. пособие для студентов вузов /под ред. А.В. Сидоровича/; МГУ 3-е изд.
– Москва, 2007.-1040 с.
5. Агапова Т. А., Серегина С. Ф. Макроэкономика: Учебник МГУ. - М.: изд. Дело и сервис. 2009.
1. 0102/Բ13 2. Մաթեմատիկական անալիզ-2
4. 5 ժամ/շաբ.
6. Երկրորդ` գարնանային կիսամյակ

3. 5 ECTS կրեդիտ
5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել մաթեմատիկական անալիզի հիմնական գաղափարներին,
• տալ մասնագիտական դասընթացների յուրացման համար անհրաժեշտ մաթեմատիկական գիտելիքներ
և հմտություններ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. լուսաբանել մաթեմատիկական անալիզի (մասնավորապես՝ դիֆերենցիալ հաշվի, ինտեգրալ հաշվի և
շարքերի տեսության) հիմնական գաղափարները,
2. բացատրել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալի հատկությունները, կիրառությունները,
3. ներկայացնել շարքերի տեսության, մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների անընդհատության,
դիֆերենցելիության մեթոդները, մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների էքստրեմումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.
5.

սահմանների և ածանցյալների միջոցով հետազոտել տարբեր ֆունկցիաներ,
կառուցել ֆունկցիաների գրաֆիկներ,
հաշվելու ֆունկցիաների անորոշ, որոշյալ և անիսկական ինտեգրալներ,
հետազոտել անիսկական ինտեգրալների և թվային շարքերի զուգամիտությունը,
հաշվելու մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների սահմանները, մասնակի ածանցյալները, հետազոտել
ֆունկցիայի դիֆերենցելիությունը,
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6. գտնել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների լոկալ և պայմանական էքստրեմումները,
7. օգտագործել ստացած մաթեմատիկական գիտելիքներն ու հմտությունները մասնագիտական
խնդիրներ լուծելու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ուռուցիկ ֆունկցիաներ։
2. Մեկ փոփոխականի ֆունկցիայի հետազոտումը ածանցյալի միջոցով:
3. Անորոշ, որոշյալ, անիսկական ինտեգրալներ, կիրառություններ:
4. Թվային շարքեր։ Աստիճանային շարքեր:
5. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների սահման, անընդհատություն, մասնակի ածանցյալներ,
դիֆերենցելիություն:
6. Մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաների լոկալ և պայմանական էքստրեմումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ. Մուսոյան, Մաթեմատիկական անալիզ, Մաս 1,2, Զանգակ, Երևան, 2009, 2012
2. Գ․Մ․ Ֆիխտենգոլց, Մաթեմատիկական անալիզի հիմունքներ, հ․ 1,2, Երևան, 1970
3. Л.Д. Кудрявцев, Краткий курс математического анализа, т. 1,2, М. 2005
4. В.А. Ильин, В.А. Садовничий. Б.Х. Сендов, Математический анализ, ч. 1,2, МГУ, 2007
5. L.D. Hoffmann, G.L. Bradley, Calculus for Business, Economics & the Social & Life Sciences,
10th Edition, N.Y., 2010
6. S. Calaway, D. Hoffman, D. Lippman, Business Calculus, USA, 2013
7. Ս․ Հովհաննիսյան, Ա․ Թասլաքյան, Մաթեմատիկական անալիզի խնդրագիրք տնտեսագետների
համար, Մաս 1,2, ԵՊՀ, 2016
1. 1002/Բ12
2. Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ գործն.
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)

274

8. Դասընթացի նպատակն է
• ուսանողների
մոտ
ձևավորել
ընդհանուր
պատկերացում
գործույթների հետազոտման
մաթեմատիկական եղանակների վերաբերյալ,
• հաղորդել
գիտելիքներ
մաթեմատիկական
մոդելավորման
հիմնական
մեթոդների
և
հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ձևավորել կոնկրետ իրավիճակներում օպտիմալ որոշումներ ընդունելու նպատակով կիրառվող
տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելներ կառուցելու հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. լուսաբանել մաթեմատիկական մոդելավորման գործընթացը, սկզբունքները և մեթոդները,
2. ներկայացնել հիմնական տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելները և դրանց

լուծման

ընթացակարգը,

3. հիմնավորել տարբեր իրավիճակներում որոշումների ընդունման համար որոշակի ընթացակարգի
ընտրությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կառուցել տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելներ եւ լուծել խնդիրներ՝ օգտվելով գծային, ոչ
գծային, դինամիկ ծրագրման խնդիրներ լուծելու մեթոդներից,

2. կոնկրետ մաթեմատիկական մեթոդների կիրառությամբ ներկայացնել առաջարկություն որոշումներ
կայացնելու համար,

3. որոշումների ընդունման նպատակով մշակել տնտեսական գործընթացների զարգացման տարբեր
սցենարներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Գծային ծրագրում:
Թեմա 2` ԳԾԽ-ի կիրառման օրինակներ. դիետի խնդիր, արտադրության օպտիմալ պլանավորման խնդիր,
տրանսպորտային խնդիր, ուսապարկի խնդիր:
Թեմա 3` Ամբողջաթիվ գծային ծրագրման խնդիր:
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Թեմա 4` Մատրիցային խաղեր:
Թեմա 5` Ոչ գծային ծրագրման խնդիր:
Թեմա 6` Դինամիկ ծրագրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Գ.Պ.Տոնոյան Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ . Գծային ծրագրում, Երևան
2011
2. Ռ. Ա. Ավետիսյան, Գ. Պ. Տոնոյան, Ս. Հ. Սարգսյան, Ա. Հ. Պետրոսյան, Գործույթների հետազոտման
մաթեմատիկական մեթոդներ, ԵՊՀ հրատ. 2017
3. Ս.Հ.Սարգսյան, Գ.Պ.Տոնոյան Գործույթների հետազոտման մաթեմատիկական մեթոդներ Խնդրագիրք,
ԵՊՀ հրատ. 2012
1. Хемди А. Таха, Исследование операций, "Вильямс", 2007
1. 0105/Բ26
2. Հավանականությունների տեսություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել հավանականությունների տեսության և կիրառական վիճակագրության հիմնական
մեթոդների հետ,
• սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել հավանականությունների տեսության և կիրառական
վիճակագրության մեթոդները գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
• ձևավորել հավանականային մտածելակերպ, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել հավանականային
մոդելներ, որոնք նկարագրում են տվյալ պատահական երևույթը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել հիմնական հավանականային և վիճակագրական մոդելները,
2. լուսաբանել տարբեր տիպի բաշխումների կիրառման հնարավորությունները հավանականային
մոդելների կառուցման ժամանակ,
3. դիտարկել տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,
4. ստուգել պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. առաջարկված խնդիրները լուծելու համար գործնականում կիրառել տարբեր հավանականային և
վիճակագրական մոդելներ,
2. վերլուծելով առկա տվյալները կատարել վիճակագրական հետևություններ,
3. մեծ քանակությամբ տվյալների օգնությամբ, կիրառելով մաթեմատիկական վիճակագրության
մեթոդները, ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. հայթայթել և մշակել անհրաժեշտ տեղեկատվությունը և տվյալները,
2. ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1,1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1,1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցատոմսերով քննություն`10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից:
Թեմա 1`Հավանականությունների տեսության աքսիոմատիկա: Հավանականության հատկությունները:
Թեմա 2` Պատահույթների անկախություն: Անկախ փորձեր: Բեռնուլիի սխեմա:
Թեմա 3` Պատահական մեծություն և բաշխման ֆունկցիա: Բաշխման ֆունկցիայի հատկությունները:
Թվային բնութագրիչները:
Թեմա 4` Չեբիշևի անհավասարություններ; մեծ թվերի օրենքը: Կենտրոնական սահմանային թեորեմ:
Թեմա 5` Նկարագրական վիճակագրություն ` նմուշային բաշխում, բաշխման ֆունկցիա և նմուշային
բնութագրիչները:
Թեմա 6` Կետային գնահատում` գնահատականների հատկություններ, գնահատման մեթոդներ,
էֆեկտիվություն:
Թեմա 7` Միջակայքային գնահատում, գնահատման մեթոդներ:
Թեմա 8` Վարկածների ստուգում` ընդհանուր գաղափարներ, պարզ և բարդ վարկածների ստուգում,
համաձայնության և անկախության հայտանիշներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, Երևան, 2000.
2. Ահարոնյան Ն. Գ., Իսրայելյան Ե. Ռ., Հավանականությունների տեսության խնդրագիրք, ԵՊՀ-ի հրատ.,
2016.
3. Գասպարյան Կ. Վ., “Վիճակագրության խնդիրների ժողովածու’’, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2017:
4. Ե. Հարությունյան և այլոք, Հավանականություն և կիրառական վիճակագրություն, խնդրագիրք, Երևան,
2000.
1. 1004/Բ13
2. Ֆինանսական հաշվարկների հիմունքներ
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ապագա մասնագետների մոտ ամուր տեսական գիտելիքներ և պրակտիկ
հմտություններ ձևավորել հետևյալ խնդիրների և հարցերի վերաբերյալ.
• դրամական հոսքերի կամ վճարների վերլուծության, ներդրումային ծրագրերի արդյունավետության
գնահատնան, ֆինանսավարկային հաստատությունների գործարքների տոկոսների և եկամուտների
հաշվարկների ժամանակ կիրառվող ֆինանսական հաշվարկների մեթոդներ,
• ֆինանսական շուկայում շրջանառվող հիմնական գործիքների արժեքի և
• եկամտաբերության հաշվարկի մեթոդներ,
• պորտֆելի և ռիսկերի կառավարման ժամանակ կիրառվող հաշվարկներ,
• պորտֆելի արդյունավետության գնահատում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները,
2. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
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2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման,
կառավարման մոտեցումները
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր:Միավորների
քայլը 0.5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր քննություն՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է երեք հարց, յուրաքանչյուրը՝ համապատասխանաբար 4,3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
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։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Четыркин Е. «Финансовая математика» M, 2012
2. Стоянова ՀՀ օրենսդրություն www.arlis.am
3. “Финансовый менеджмент”
1. 1004/Բ33
2. Ֆինանսական ինստիտուտներ և շուկաներ
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Երրորդ կիսամյակ՝ աշնանային
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել ժամանակակից ֆինանսական գործիքների և շուկաների
էությունը, տեսակները, գործառույթները և կառուցվածքը, ինչպես նաև սովորեցնել ֆինանսական
ինստիտուտների` դեպոզիտարիաների, ինվեստիցիոն ընկերությունների և հաշվարկային
կազմակերպությունների գործառույթները և ֆինանսական հաշվարկների հիմունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները,
բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.

կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,
պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1.

որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1,1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1,1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցատոմսերով քննություն`10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմանական բաժիններից.
Թեմա 1` Ֆինանսական շուկաները տնտեսական համակարգում:
Թեմա 2` Փողի շուկա:
Թեմա 3` Արժեթղթերի շուկա:
Թեմա 4` Արժեթղթերի էությունը և տեսակները:
Թեմա 5` Արժույթի շուկա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հ.Գ.Մնացականյան, Ա.Զ. Հակոբյան, Ֆինանսներ և ֆինանսական համակարգ, Երևան, 2005,
2. Боди Э, Мертон Р. Финансы, M, 2007,
3. Kрасавина Л.Н. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, М. 2003,
4. Четыркин Е. Финансовая математика, M, 2012,
5. Долан Э. Дж. Деньги, банковское дело и денежно кредитная политика, M, 1998,
6. Мишкин Ф. Теория денег, банковского дела и финансовых рынков, M, 2000,
7. ՀՀ օրենսդրություն www.arlis.am
1․ 1603/Բ03 2. Գործավարություն օտար լեզվով (անգլերեն, գերմաներեն, ֆրանսերեն)
3. 4 ECTS
1608/Բ04
կրեդիտ
1604/Բ04
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 4 ժամ գործն.
6. Երրորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• զարգացնել ուսանողների՝ օտար լեզվով հաղորդակցական հմտությունները՝ հիմք ընդունելով
գործարար ոլորտում կիրառվող խոսքային կաղապարները,
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• ձևավորել անհրաժեշտ կարողություններ խոսքի բոլոր դրսևորումներում (ընթերցում, ունկնդրում,
գրավոր և բանավոր խոսք)՝ խորացնելով տնտեսագիտության հիմնարար տերմինապաշարի
իմացությունը,
• ներկայացնել գործարարական գրագրության ռազմավարությունը և սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտության և գործարարության ոլորտում կիրառվող մասնագիտական հենքային
բառապաշարը և քերականական կաղապարները,
2. տիրապետել մասնագիտական բնագիր նյութը ընթերցելով և ունկնդրելով ընկալելու և մեկնաբանելու
սկզբունքներին,
3. պաշտոնական և ոչ պաշտոնական գրագրության համատեքստում տարորոշել ոճային
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերարտադրել և մեկնաբանել օտար լեզվով մատուցվող մասնագիտական նյութը,
2. քննարկել տնտեսագիտության և գործարարության թեմաներով հարցեր՝ հիմնավորելով սեփական
տեսակետը,
3. ձևակերպել գործարար նամակներ՝ կիրառելով համապատասխան բառապաշարը, քերականական
կաղապարները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության զանազան աղբյուրներից՝ մասնագիտական տպագիր և էլեկտրոնային
նյութեր,
2. կազմել տարատեսակ գործնական փաստաթղթեր՝ ինքնակենսագրություն (Resume/CV), կից նամակ,
գրավոր հաշվետվություն, բանավոր զեկույցներ, առևտրային և բանակցային նամակներ:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3․ ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4․ պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսով: Հարցատոմսը պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը 5 միավոր
առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Գործարարական անգլերենի/գերմաներենի/ֆրանսերենի լեզվաոճային առանձնահատկությունները։
2. Գործարար բանավոր և գրավոր հաղորդակցության յուրահատկությունները։
3. Գործարար գրագրության հիմնական սկզբունքները և տեսակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Vartapetian Z., Basics of Business Letter Writing in English. Yerevan: Yerevan State University Press, 2012 .
2. Cotton D., Falvey D., Kent S., Market Leader, Upper Intermediate Business English Coursebook, 2008.
3. Emmerson P., Business Grammar Builder, Pearson Education Limited, 2010.
4. Chapman R., English for Emails, Oxford University Press, 2012.
5. Ashley A., Commercial Correspondence. Oxford University Press, 2010.
6. Maier-Fairclough J., Butzphal G., Career Express, Business English C1, Garnet Education, 2013.
1. 1002/Բ03
2. Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 1 ժամ գործն.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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• ուսանողների մոտ ձևավորել ընդհանուր պատկերացում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մոդելավորման գործընթացի, սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ,
• տալ գիտելիքներ տնտեսության տարբեր ոլորտներում ու մակարդակներում մաթեմատիկական
մոդելավորման հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ուսուցանել կոնկրետ տնտեսական իրավիճակներում օպտիմալ որոշումներ ընդունելու նպատակով
կիրառվող տնտեսա-մաթեմատիկական մոդելներ կառուցելու արդի մոտեցումները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

ներկայացնել տնտեսության տարբեր ոլորտներում ծագած խնդիրները լուծելու համար տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման կիրառման հնարավորությունները,
նկարագրել անորոշության և ռիսկային պայմաններում որոշումների ընդունման համար
տնտեսագիտա-մաթեմատիկական ժամանակակից մոտեցումների կիրառման առավել տարածված
ուղղությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կոնկրետ տնտեսական իրավիճակներում գործնական որոշումներ կայացնելու համար մշակել և լուծել
տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելներ,

2. որոշումների ընդունման նպատակով մշակել տնտեսական իրավիճակների և գործընթացների
զարգացման տարբեր սցենարներ,

3. Կիրառել տնտեսագիտա-մաթեմատիկական ժամանակակից մոտեցումները անորոշության և ռիսկային
պայմաններում որոշումների ընդունման համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. գործնական

որոշումների կայացման համար կիրառել գիտական տարբեր աղբյուրներում
(ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) առկա տեսական և
կիրառական գործիքակազմը,

2. պատրաստել ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ:
10․ Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը
երեք ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.
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Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ուսումնասիրության օբյեկտը և առարկան, տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելների դասակարգումը և հիմնական տիպերը, մոդելավորման փուլերը:
Թեմա 2. Տնտեսական աճի մոդելներ. Հարորդ-Դոմարի մոդելը, Ուձավայի մոդելը։
Թեմա 3. Արտադրության գծային մոդելներ. նվազագույն ծախսերով արտադրության գծային մոդելը,
Կանտորովիչի մոդելը։
Թեմա 4. Տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մոդելների օրինակներ. սպառողի վարքի մոդելը, դիսկրետ
օպտիմալացման խնդիրներ:
Թեմա 5. Դինամիկ մոդելներ. կատարյալ մրցակցային շուկայում գնագոյացման սարդոստայնանման
մոդելը, ազգաբնակչության մոդելը, մոբիլիզացման մոդելը, սպառազինությունների մոդելը, «գիշատիչ-զոհ»
մոդելը:
Թեմա 6.
Ցանցային մոդելներ, ծրագրերի օրացուցային պլանավորման և կառավարման խնդիրը,
առավելագույն հոսքի խնդիրը:
Թեմա 7. Պաշարների կառավարման
մոդելներ. պաշարների կառավարման հիմնական մոդելը,
արտադրական մատակարարումների մոդելը, զեղչով մատակարարումների մոդելը, պաշարների
կառավարման դինամիկ մոդելը:
Թեմա 8. Օպտիմալ կառավարման խնդիրը. օպտիմալ կառավարման մոդելը, շրջակա միջավայրի
աղտոտումը վերահսկելու խնդիրը:
Թեմա 9. Հաշվեկշռային մոդելներ. Լեոնտևի միջճյուղային հաշվեկշռային մոդելը, փոխանակման գծային
մոդելներ:
Թեմա 10. Խաղային մոդելներ. երկմատրիցային խաղեր, գործարքի մասին խնդիրը, դիրքային խաղեր:
Թեմա 11. Անորոշության և ռիսկային պայմաններում որոշումների կայացման մոդելներ:
Թեմա 12. Էնթրոպիա։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Սարգսյան Հ. և ուրիշներ, Տնտեսական իրավիճակների մոդելավորում – Ուսումնա-մեթոդական
ձեռնարկ: Երևան, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2009:
2. Хэмди А. Таха. Введение в исследование операций. Изд-во «Вильямс». 6-ое изд, Москва, Санкт-Петербург,
2001.
3. Е.В.Шикин, А.Г.Чхартишвили , Математиеские методы и модели в управлении, Москва, 2002.
4. О. О. Замков, Ю. А.Черемных, А. В. Толстопятенко Математические методы в экономике, Москва, 1999.
1. 1004/Բ02
2. Վիճակագրություն
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողի մոտ ձևավորել վիճակագրական մտածողության
գիտահետազոտական ունակություններ` տարբեր տեսակի տեղեկատվության քանակական
վերլուծության բազմաթիվ հատուկ մեթոդների և հնարքների կիրառմամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել վիճակագրական տվյալների կազմման և գրանցման ձևերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
3. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.

282

Ա2. բացատրել վիճակագրական տվյալների կազմման և գրանցման ձևերը
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցատոմսերով քննություն`10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 4, 3 և 3 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
Հիմնական գրականության ցանկ.
1. М.Р.Ефимова. Общая теория статистики. Москва 2002
2. И.И.Елисеева Общая теория статистики. Москва 2004
3. Ю.Н.Иванова Экономическая статистика Москва 2003
4. Петер фон дер Липпе Экономическая статистика том-1 Штутгарт, 1995
5. Հ.Կ.Հովհաննիսյան, Մ.Վ.Ֆահրադյան, Սոցիալ-տնտեսական վիճակագրություն: Ուսումնական
ձեռնարկ: Երևան, 2000թ.
6. Ա.Ա.Կոստանդյան, Մ.Վ.Ֆահրադյան Վիճակագրության ընդհանուր տեսության խնդիրների
ժողովածու:
1. 1007/Բ21
2. Տնտեսագիտական մտքի պատմություն
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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օժանդակել ժամանակակից տնտեսագիտական սկզբունքների և հայեցակարգերի առավել
համակողմանի ըմբռնմանը՝ դրանց ձևավորումը, զարգացումը և փոխներգործությունները
ներկայացնելու ու վերլուծելու միջոցով,
• նպաստել անհրաժեշտ տեսական հենքի ձևավորմանը, ժամանակակից տնտեսական հիմնահարցերին
արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
•

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,
2. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Ա8. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար
7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 վարկածը, Ժ.Բ.Սեյ, Թ.Ռ. Մալթուս:
Թեմա 8՝ Դավիթ Ռիկարդոյի քաղաքատնտեսական համակարգը:
Թեմա 9՝ Ջոն Ստյուարտ Միլը և նրա «Քաղաքատնտեսության սկզբունքներ» աշխատությունը:
Թեմա 10՝ Կարլ Մարքսի տնտեսագիտական տեսությունը:
Թեմա 11՝ Պատմական ուղղությունը տնտեսագիտությանմեջ:
Թեմա 12՝ Մարժինալիզմը. սահմանային օգտակարության տեսությունը:
Թեմա 13՝ Ալֆրեդ Մարշալի տնտեսագիտական տեսությունը:
Թեմա 14՝ Ինստիտուցիոնալիզմ:
Թեմա 15՝ Քեյնսյան տեսությունը:
Թեմա 16՝ Նոր պահպանողական տեսությունները:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տնտեսագիտական մտքի պատմություն, Ուսումնական ձեռնարկ /ԵՊՀ Տնտեսագիտության ֆակ./.:
«Ասողիկ» հրատարակչություն, 2009 թ.:
2. Блауг М. Экономическая мысль в ретроспективе, Пер. с англ., 4 – е издание – Москва, “Дело Лтд” 1994.
3. Տնտեսագիտական մտքի պատմության հիմունքները: Ուսումնական ձեռնարկ. / Գ. Ս. Գալստյան, Հ. Գ.
Մարգարյան: - Եր.: ԵՊՀ հրատ., 2016, 136 էջ:
4. Жамс Э. История экономической мысли ХХ века, Москва, «ИЛ» 1959г.
5. Селигмен Б. Основные течения современной экономической мысли, Пер. с англ., Москва, «Прогресс»
1968г.
1. 1004/Բ34
2. Պետական ֆինանսներ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 3 ժամ սեմ.
6. Չորրորդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել պետական ֆինանսական համակարգի
կառուցվածքը, դրա առանձին օղակների գործունեության առանձնահատկությունները, պետական
ֆինանսների կենտրոնացման և օգտագործման հիմնական ուղղությունները, ինչպես նաև պետական
ֆինսնսական համակարգի արդյունավետ գործունեության հիմնական նախադրյալները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել և որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել,
վերլուծել և մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն. գրավոր, հարցատոմսերով քննություն` 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 2, 1 և 1 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
3. Եզրափակիչ քննություն. բանավոր հարցատոմսերով քննություն`10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, համապատասխանաբար՝ 4, 3 և 3 միավոր առավելագույն
արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1` Պետական ֆինանսների էությունը:
Թեմա 2` Բյուջետային համակարգը:
Թեմա 3` Պետական բյուջեի եկամուտները և ծախսերը:
Թեմա 4` Տեղական ֆինանսներ:
Թեմա 5` Պետական ֆինանսական վերահսկողություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բոստանջյան Վ., Կիրակոսյան Գ., Սաֆարյան Ա. «Հարկաբյուջետային քաղաքականության
կատարելագործման հիմնահարցերը Հայաստանի Հանրապետությունում»: Գիրք. Երևան 2004թ. 158 էջ
2. Папело В. Голошевская А. Государственные и муниципальные финансы: учеб. пособие. Новосибирск
2014г. 203стр.
3. Государственные и муниципальные финансы: учеб.пособие / под ред. Г.Б.Поляка.-3-е изд., перераб. и доп.
–М.: ЮНИТИ- ДАНА, 2014г. 375 стр.
4. ՀՀ օրենսդրություն, www.arils.am
5. Финансы: учебник /под ред. Г.Б.Поляка/, 4-е изд., перераб. и доп.-М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013г.735 стр.
6. Кадомцева С. Государственные финансы: учеб.пособие. М:. 2009г. 352 стр.
1. 1002/Բ14
2. Համակարգչային պրակտիկում
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ գործն.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական գործընթացների և մենեջմենթի խնդիրների համակարգչային
մոդելավորման մոտեցումներին,
• զարգացնել ուսանողների՝ MS Excel միջավայրում մասնագիտական վերլուծություններ կատարելու
կարողությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել MS Excel միջավայրում տնտեսագիտական խնդիրների ներկայացման հիմնական
սկզբունքները և գաղափարները,
2. ներկայացնել գծային և ոչ գծային, դինամիկ մոդելների վերլուծության ժամանակ համակարգչային
ուսուցման լավագույն փորձը,
3. լուսաբանել ծրագրային փաթեթների միջոցով տնտեսական գործընթացների մոդելավորման համար
մաթեմատիկական մոդելների կիրառման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ձևակերպել որոշումների կայացման խնդիրները MS Excel միջավայրում,
2. տիրապետել գծային և ոչ գծային ծրագրման խնդիրների համակարգչային մոդելավորմանը
3. մոդելավորել, վերլուծել և օպտիմիզացնել մասնագիտական տարբեր խնդիրները MS Excel-ի միջոցով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
2. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունքներ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Օպտիմիզացման մոդելների լուծումը MS Excel միջավայրում:
Թեմա 2. Գծային և ոչ գծային ծրագրման խնդիրները MS Excel միջավայրում:
Թեմա 3. MS Excel հնարավորությունները դինամիկ մոդելների վերլուծության համար: Զգայունության
վերլուծություն։
Թեմա 4. Ռազմավարական կառավարման ցանցային մոդելների վերլուծությունը MS Excel միջավայրում:
Թեմա 5. Ֆինանսատնտեսական շարքերի վերլուծությունները MS Excel միջավայրում:
Թեմա 6. Մակրոտնտեսական ցուցանիշների վիճակագրական վերլուծությունները MS Excel միջավայրում:
Թեմա 7. Պաշարների կառավարման մոդելների լուծումը MS Excel փաթեթի օգտագործմամբ:
Թեմա 8. Տվյալների բազաների նախագծում և մշակում MS Access ծրագրով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բունիաթյան Մ., Ղուկասյան Գ., Համակարգչային պրակտիկում, ուսումնամեթոդական ձեռնարկ,
Երևան, 2016, հեղ. հր., 120 էջ
2. Леоненков А. Решение задач оптимизации в среде MS Excel. «БХВ-Петербург», Санкт-Петербург, 2005.
704 стр.
3. А.Ф. Горшков и др. Компьютерное моделирование менеджмента, Москва, 2004, 525 стр.
4. Бекаревич Ю., Пушкина А. Создание реляционной базы данных и запросов. Microsoft Access 2007.
Учебное пособие. Изд-во Санкт-Петербургского университета, Санкт-Петербург, 2010. 137с.
5. Ragsdale C. Spreadsheet Modeling & Decision Analysis, Sixth Edition, South-Western, Cengage Learning, 2011,
794p.
1. 1002/Բ05
2. Էկոնոմետրիկա 1
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Չորրորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման,
սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ,
• տալ գիտելիքներ իրական լայնակի տվյալների միջոցով տարբեր ոլորտներում մոդելավորման
հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ձևավորել էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման և դրանց միջոցով տնտեսական երևույթների
փոխկապակցվածության և օրինաչափությունների ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել մասնագիտական խնդիրներում էկոնոմետրիկ մոդելավորման կիրառման
հնարավորությունները,
2. նկարագրել պարամետրական մոդելների կառուցման գործընթացը,
3. ներկայացնել էկոնոմետրիկ տարբեր համակարգչային փաթեթների հնարավորություններն ու
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. համակարգչային ծրագրային փաթեթների կիրառման միջոցով գնահատել անհայտ պարամետրերի
արժեքները,
2. մեկնաբանել էկոնոմետրիկ վերլուծությամբ ստացված արդյունքները,
3. ստացված արդյունքները կիրառել կանխատեսման խնդիրներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
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2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ՝ համակարգիչներով,
3. ինքնուրույն աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Ռեգրեսիոն մոդելներ: Տվյալների հավաքման և դասակարգման հիմնահարցերը (cross-section data,
time-series data, panel data): Մոդելների ընտրության խնդիրը: Գծային ռեգրեսիա: Պարամետրերի
գնահատման փոքրագույն քառակուսիների եղանակը (Least Squares ): Գծայնացվող մոդելներ: Ոչ գծային
ռեգրեսիոն մոդելներ:
Թեմա 2 Բազմակի գծային ռեգրեսիա, դետերմինացիայի գործակիցը, մոդելի թույլատրելիության
պարզումը վիճակագրական թեստերի կիրառությամբ: Գաուս-Մարկովի մոդելը:
Թեմա 3 Բազմակոլինեարություն: Կեղծ (Dummy) փոփոխականների ընտրության հարցը:
Բազմադիսպերսիայնություն (հետերոսկեդաստիկություն): Գոլդֆիլդ-Քվանդտի թեստը: Ուայթի թեստը:
Սխալների կոռելյացվածության դեպքը: Գաղափար ավտոկոռելյացիայի մասին:
Թեմա 4 Ոչ գծային ռեգրեսիոն մոդելներ: Պարամետրերի գնահատման թվային եղանակները: Օրինակներ:
Թեմա 5 Միաժամանակյա հավասարումների համակարգեր: Նույնականացման (identification) խնդիրը:
Հաուսմանի հատկորոշման (Specification) թեստը: Միաժամանակյա հավասարումերի անհայտ
պարամետրերի գնահատման եղանակները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jeffrey M. Wooldridge, Introduction to Econometrics. A Modern Approach, 2013.
2. К. Доугерти Эконометрика, 2009.
3. Gujarati D. Basic Econometrics., 2003.
4. В.П. Носко Эконометрика. Кн.1, ч.1,2: 2011.
5. R.Carter Hil, William E. Grifﬁths , Guay C. Lim Principles of Econometrics 2011.
1. 1007/Բ10
2. Միջազգային տնտեսագիտություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 3 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• նպաստել անհրաժեշտ տեսական հիմքի ձևավորմանը՝ ժամանակակից արտաքին տնտեսական
հիմնահարցերին արդյունավետ լուծումներ գտնելու համար,
• օժանդակել միջազգային տնտեսագիտության ժամանակակից սկզբունքների և հայեցակարգերի
համակողմանի ըմբռնմանը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել արտաքին առևտրի տեսությունների ժամանակակից մեկնաբանությունները և
առանձնահատկությունները,
2. նկարագրել վճարային հաշվեկշռի և փոխարժեքի կարգավորման ուղիներն ու դերը տնտեսության
կայունության խնդրում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել համաշխարհային տնտեսական
զարգացումների հնարավոր ազդեցությունը ՀՀ
տնտեսության վրա,
2. կանխատեսել ՀՀ արտաքին տնտեսական և արժութային քաղաքականության ներտնտեսական
հետևանքները,
3. հաշվարկել տնտեսական խմբավորումներում ՀՀ մասնակցության հավանական հետևանքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կատարել հետազոտական աշխատանք,
2. մասնակցել գիտական բանավեճի։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Ա8. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար
7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Արտաքին առևտրի տեսությունները։
Թեմա 2. Արտաքին առևտրի ազդեցությունը երկրի բարեկեցության վրա։
Թեմա 3. Արտաքին առևտրի և տնտեսական աճի առնչությունը։
Թեմա 4. Ռեսուրսների միջազգային շարժը։
Թեմա 5. Առևտրային քաղաքականության գործիքները և ազդեցությունը տնտեսության վրա։
Թեմա 6. Վճարային հաշվեկշիռը։
Թեմա 7. Արժույթի գլոբալ շուկան։
Թեմա 8. Առևտրային հաշվեկշռի կարգավորումը։
Թեմա 9. Փոխարժեքի որոշումը։
Թեմա 10. Բաց տնտեսության մակրոտնտեսագիտություն։
Թեմա 11. Միջազգային արժութային համակարգը։
Թեմա 12. Գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամերի պատճառները և հետևանքները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թորոսյան Թ., «Միջազգային տնտեսագիտություն», Երևան, 2009թ.:
2. Հաստեդ Ս., Մ. Մելվին, «Միջազգային տնտեսագիտություն», Երևան, 1999թ.։
3. YarbroughB., R. Yarbrough, «The World Economy: Trade and Finance», Harcourt College Publishers, 2000:
4. Krugman P., M. Obstfeld, M. Melitz, «International Economics: Theory and Policy», Pearson, 2014:
5. Salvatore D., «International Economics», John Wiley & Sons, 2016:
6. Киреев А., Международная экономика. М.: Международные отношения, 2006:
1. 1005/Բ03

2. Ծառայությունների ոլորտի էկոնոմիկա
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3. 2 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. 1 ժամ դաս., 1 ժամ սեմ.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ խորացված և համակարգված գիտելիքներ
ծառայությունների ոլորտի էության, կառուցվածքի և գործառման օրինաչափությունների մասին: Առանձին
ուշադրություն է հատկացվում ծառայությունների ոլորտի՝ որպես ժամանակակից տնտեսության
առաջատար ոլորտի արդի հիմնախնդիրներին և զարգացման միտումներին: Դասընթացը ներառում է նաև
ծառայությունների ոլորտի առանձին ճյուղերում կառավարման, կազմակերպման և ֆինանսավորման հետ
կապված տեսական և գործնական հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. ինքնուրույն աշխատանքի կատարում և ներկայացում,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար
7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն:
Թեմա 2. Ծառայությունների ոլորտը սոցիալ-տնտեսական համակարգում: Ծառայությունների սեկտորը
ՀՀ-ում:
Թեմա 3. Ծառայության հասկացությունը: Ծառայության մատուցման տարրեը:
Թեմա 4. Ծառայությունների դասակարգումը:
Թեմա 5. Ծառայության որակ:
Թեմա 6. Ծառայությունների շուկա:
Թեմա 7. Ծառայությունների գլոբալացումը: Ծառայությունների միջազգային առևտրի ձևերը և
արգելքները:
Թեմա 8. Աշխատանքային ռեսուրսների կառավարումը ծառայությունների ոլորտում:
Թեմա 9. Պաշարների կառավարումը ծառայությունների ոլորտում:
Թեմա 10. Կրթությունը որպես սոցիալական ոլորտի ենթահամակարգ:
Թեմա 11. Առողջապահությունը որպես սոցիալական ոլորտի ենթահամակարգ:
Թեմա 12. Մշակույթի ոլորտը ազգային տնտեսության համակարգում:
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Թեմա 13. Առևտուրը որպես ազգային տնտեսության ճյուղ:
Թեմա 14. Սպորտը և ֆիզիկական կուլտուրան որպես ազգային տնտեսության ճյուղ:
Թեմա 15. Զբոսաշրջություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Խաչատրյան Ն., Գասպարյան Կ., Ծառայությունների էկոնոմիկա, Երևան, 2013:
2. Сфера услуг. Менеджмент. Под ред. T. Бурменко. Москва, 2017.
3. Бурменко Т.Д., Даниленко Н.Н., Туренко Т.А. Сфера услуг. Экономика. Москва, 2008.
4. Хаксевер К., Рендер Б., Рассел Р., Мердик Р. Управление и организация в сфере услуг. Санкт- Петербург,
2003.
5. Шишкин С. Экономика социальной сферы. Москва, 2003.
6. Дюмулен И. Международная торговля услугами. Москва, 2003.
1. 1002/Բ04
2. Միկրոտնտեսագիտություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրոտնտեսագիտության ոլորտում,
• ուսանողներին սովորեցնել մաթեմատիկական մոդելների և մեթոդների կիրառմամբ վերլուծել
տնտեսական սուբյեկտների վարքը, միկրոտնտեսական օրինաչափությունները, միկրոտնտեսական
ցուցանիշների կապերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա8. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4.պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը
երեք ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
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արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սպառման տեսության տարրերը
Թեմա 2. Սպառողական պահանջարկ
Թեմա 3. Առևտուր սպառողների միջև
Թեմա 4. Փոխհատուցված պահանջարկի ֆունկցիա: Սպառողական ավելցուկ
Թեմա 5. Շուկայական պահանջարկի ֆունկցիան և պահանջարկի առաձգականությունը
Թեմա 6. Արտադրության տեսության տարրերը
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Walter Nicholson, Christopher Snyder Microeconomic theory basic principles and extensions. Tenth edition. 2008.
2. Hal R. Varian - Intermediate Microeconomics, University of California at Berkeley, 2010.
3. Хэл Р. Вэриан. Микроэкономика. Промежуточный уровень, Москва,1997.
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва,”Финансы и статистика”, 1992
1. 1002/Բ17
2. Էկոնոմետրիկա 2
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ գործն.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողների մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման,
սկզբունքների և մեթոդների վերաբերյալ,
• տալ գիտելիքներ իրական լայնակի տվյալների միջոցով տարբեր ոլորտներում մոդելավորման
հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ձևավորել էկոնոմետրիկ մոդելների կառուցման և դրանց միջոցով տնտեսական երևույթների
փոխկապակցվածության
և
օրինաչափությունների
ուսումնասիրման
համար
անհրաժեշտ
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել մասնագիտական խնդիրներում էկոնոմետրիկ մոդելավորման կիրառման
հնարավորությունները,
2. մեկնաբանել ժամանակային շարքերի մոդելների կառուցման և դրանց միջոցով տնտեսական մոդելների
ուսումնասիրման գործընթացը,
3. ներկայացնել էկոնոմետրիկ տարբեր համակարգչային փաթեթների հնարավորություններն ու
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. համակարգչային ծրագրային փաթեթների կիրառման միջոցով գնահատել անհայտ պարամետրերի
արժեքները,
2. մեկնաբանել էկոնոմետրիկ վերլուծությամբ ստացված արդյունքները,
3. ստացված արդյունքները կիրառել կանխատեսման խնդիրներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
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2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. գործնական պարապմունքներ՝ համակարգիչներով,
3. ինքնուրույն աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը
երեք ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ժամանակային շարքեր (պրոցեսներ): Պատահական պրոցեսներ: Թույլ իմաստով ստացիոնար
պրոցեսներ: Ավտոկոռելյացիոն և մասնակի ավտոկոռելյացիոն ֆունկցիաներ: Ավտոռեգրեսիոն մոդելներ,
Մարկովի մոդելը: Յուլի մոդելը: Սահող միջիններով մոդել MA (q):
Թեմա 2. Ավտոռեգրեսիոն սահող միջիններով մոդելներ ARMA(p,q): Ոչ ստացիոնար պրոցեսներ,
պատահական դեգերումների պրոցես (Random Walk): Ավտոռեգրեսիոն ինտեգրված սահող միջիններով
մոդել ARIMA(p,d,q): Ստացիոնարության ստուգման թեստերը: Միավոր արմատ թեստը, Դիկի-Ֆուլերի
թեստը: Տրենդ ստացիոնար և տարբերական ստացիոնար պրոցեսներ:
Թեմա 3. Լագային բաշխումով մոդելներ: Երկրաչափական լագեր, Կոյկի եղանակը: Բազմանդամային
լագերով մոդել, Ալմոնի եղանակը: Պատճառա-հետևանքային կախվածության Գրենջերի թեստը (Grenger
Causality Test): Գաղափար կոինտեգրացիայի մասին:
Թեմա 4 Պանելային տվյալներով մոդելներ: Ֆիքսված էֆեկտով մոդել: Պատահական էֆեկտով մոդել:
Գնահատման որակի խնդիրը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jeffrey M. Wooldridge, Introduction to Econometrics. A Modern Approach, 2013
2. К. Доугерти Эконометрика, 2009
3. Gujarati D. Basic Econometrics., 2003
4. В. П. Носко Эконометрика. Кн.1, ч.1,2: 2011
5. Green, William H. Econometric Analysis 7.ed
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6. С. А. Айвазян Основы эконометрики Т.2. 2001
1. 1004/Բ09
2. Կառավարչական հաշվառում
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել կառավարչական հաշվառման հիմունքները, պարզաբանել
ֆինանսական և հարկային հաշվառումների էությունը, իրական հաշվետվությունների աուդիտի
սկզբունքներն ու մեթոդները, կազմակերպման ձևերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման էությունը և հաշվետվությունների պատրաստման և
ստուգման ձևերը,
2. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
3. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման էությունը և հաշվետվությունների պատրաստման և
ստուգման ձևերը
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` կառավարչական հաշվառման դերը և նշանակությունը:
Թեմա 2` Ծախսերի դասակարգումը և վարքագիծը:
Թեմա 3` Ծախսերի գնահատումը:
Թեմա 4` Նյութական ծախսերի կառավարումը:
Թեմա 5` Աշխատանքային ծախսերի հաշվառումը:
Թեմա 6` Ծախսերի հաշվառման պատվերային մեթոդ:
Թեմա 7` Ծախսերի հաշվառման փուլային մեթոդ:
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Թեմա 8` Վերադիր ծախսերի հաշվառում:
Թեմա 9` Ծախսերի հաշվառման սահմանային մեթոդ:
Թեմա 10՝ Ծախսածածկման վերլուծություն:
Թեմա 11՝ Ծախսերի հաշվառման նորմատիվային մեթոդ:
Թեմա 12՝ Բյուջետային պլանավորում և վերահսկողություն:
Թեմա 13՝ Գնագոյացում և որոշումների կայացում:
Թեմա 14՝ Ինքնարժեքի հաշվառման ABC մեթոդ:
Թեմա 15՝ Կառավարչական կարճաժամկետ որոշումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Emile Woolf "Management accounting" Great Britain, 2010
2. Janet Walker "Fundamentals of Management Accounting" First edition 2008
3. Charles T. Horengren, Gorge Foster, Srikant M. Datar "Cost accounting, a managerial emphasis", Stanford
university,10-th edition
4. Роберт С. Каплан, Энтони А. Аткинсон "Управленческий учет" третье издание, Москва 2005г
1. 1004/Բ35
2. Կորպորատիվ ֆինանսների հիմունքներ
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ ներդրումային պորտֆելների կազմման
և կառավարման վերաբերյալ, ինչպես նաև ներկայացնել կապիտալ բյուջետավորման էությունը և
մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
3. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում,
ձևակերպել և լուծել խնդիրներ,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Փողի ժամանակային արժեքը և կապիտալ բյուջետավորումը։
Թեմա 2` Ռիսկը կապիտալ բյուջետավորման մեջ:
Թեմա 3` Պորտֆելի կառավարման հիմունքները:
Թեմա 4` Կապիտալի արժեք և կառուցվածք:
Թեմա 5` Դիվիդենդային քաղաքականություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. William R Lasher, Practical Financial Management, South Western, 2011
2. Брейли Р., Майерс С. Принципы корпоративных финансов, M.2011
3. Stephen A. Ross, Rndolpn W. Westerfield and Jaffrey F. Jaffe, Corporate Finance, 5 Edition, Irwin McGraw-Hill,
2012
4. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент, П, 2009
5. Шарп У. “Инвестиции» Инра М, 2001
6. Боди Э, Мертон Р. “Финансы”, М, 2007
7. Стоябова Е Финансовый менеджмент, П, 2010
1. 1005/Բ13
2. Ձեռնարկության էկոնոմիկա
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ խորացված և համակարգված գիտելիքներ ձեռնարկության
էկոնոմիկայի հիմնական հասկացությունների, ժամանակակից պայմաններում ձեռնարկության գործառման
տեսական և գործնական հիմնախնդիրների և ձեռնարկության գործունեության արդյունավետ կառավարման
մեթոդների մասին: Առանձին ուշադրություն է դարձվում ձեռնարկության գործունեությունը արտացոլող
տնտեսական ցուցանիշների հաշվարկմանն ու վերլուծությանը: Դասընթացը ներառում է նաև ֆինանսական
մենեջմենթի և ռիսկերի կառավարման որոշ հարցեր, ինչպես նաև դրանց հետ կապված տեսական և
գործնական հիմնախնդիրները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ) կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. կոնկրետ իրավիճակների վերլուծություն,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1. 1-ին ընթացիկ քննություն.
անցկացվում է գրավոր քննություն, որը ներառում է հարցատոմսի հարցերի ներկայացումը և գործնական
առաջադրանքի կատարումը:
2. 2-րդ ընթացիկ քննություն.
անցկացվում է գրավոր քննություն, որը ներառում է հարցատոմսի հարցերի ներկայացումը և գործնական
առաջադրանքի կատարումը:
3. Եզրափակիչ քննություն.
անցկացվում է բանավոր քննություն, որը ներառում է հարցատոմսի հարցերի բանավոր ներկայացումը և
գործնական առաջադրանքի կատարումը:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն:
Թեմա 2. Ձեռնարկությունը որպես շուկայական տնտեսության տնտեսվարող սուբյեկտ:
Թեմա 3. Ձեռնարկության հիմնական միջոցները:
Թեմա 4. Ձեռնարկության շրջանառու միջոցները:
Թեմա 5. Ձեռնարկության աշխատանքային ռեսուրսները:
Թեմա 6. Ձեռնարկության ֆինանսները:
Թեմա 7. Գործառնական վերլուծություն:
Թեմա 8. Նորարարությունների կառավարումը ձեռնարկությունում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք:
2. Экономика фирмы: Учебник/ Под ред. Проф В.Я.Горфинкеля - 2-е изд., переаб. и доп.-М.:ИНФРА-М, 2012
3. Финансовый менеджмент: теория и практика. Под ред. Стояновой Е.С. 5-е изд., перераб. и доп. - М.: 2010.
4. Экономика предприятия: Учебник для вузов/ Под ред. А. Е. Карлика, М. Л. Шухгальтер . 2-е изд.,
переработанное и дополненное. — СПб.: Питер, 2009.
5. Экономика фирмы: Учебник / Под общ.ред. Н.П.Иващенко. Москва, 2007.
1. 1002/Բ06
2. Մակրոտնտեսագիտություն
3. 7 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• խորացնել ուսանողների գիտելիքները մակրոտնտեսագիտության ոլորտում,
• ուսանողներին սովորեցնել կիրառել մաթեմատիկական մոդելներ և մեթոդներ մակրոտնտեսական
գործընթացների հետազոտություններում,
• ուսանողներին
ծանոթացնել
մակրոտնտեսագիտության
զարգացման
ժամանակակից
փուլի
առանձնահատկություններին և հիմնախնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա8. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
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Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4.պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը երեք
ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մակրոտնտեսագիտական հիմնական ցուցանիշները
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика, Санкт-Петербург, 2003:
4. Barro R., Macroeconomics: A Modern Approach, South Western College Pub., 2007.
5. J. Garin, R. Lester, E. Sims, Intermediate Macroeconomics, University of Notre Dame. 2017.
1. 1004/Բ20
2. Հաշվապահական հաշվառում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 5 ժամ/շաբ.
5. 3 ժամ դաս., 2 ժամ սեմ.
6. Վեցերորդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել հաշվապահական հաշվառման հիմունքները, հիմնական
սկզբունքները, հաշվապահական տարրերը և ֆինանսական հաշվետվությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.

ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման էությունը և հաշվետվությունների պատրաստման և ստուգման
ձևերը,
2. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
4. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ իրականացնել տեղեկատվական և
ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

4. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
5. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
1. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման էությունը և հաշվետվությունների պատրաստման և ստուգման
ձևերը
Ա8. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը երեք
ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հաշվապահական հաշվառման ներածություն:
Թեմա 2. Հաշվապահական հաշվառման տարրերը: Հաշվետվություններ:
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Թեմա 3. 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. «Հաշվապահական հաշվառում» Ա.Զ. Սարգսյան, Ա.Մ.Մարջանյան, Ն.Ս.Օգանեզովա, ուս. ձեռնարկ
տնտեսագիտական մասնագիտությունների համար, Երևան, 2014:
2. «Հաշվապահական հաշվառում» Կ.Զուրաբյան, Ք.Միրզախանյան, ուս. ձեռնարկ ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ,
Երևան, 2012:
3. Թաթուլ Մովսիսյան «Հաշվապահական հաշվառում», «ԹՄ Աուդիտ» Երևան, 2015
4. «Հաշվապահական հաշվառման մասին» ՀՀ օրենքը:
5. Հաշվապահական Հաշվառման Միջազգային Ստանդարտներ:
6. Ա. Մարջանյան «Հաշվապահական հաշվառման խնդիրների ժողովածու» Երևան, 2003:
7. Թաթուլ Մովսիսյան «Հաշվապահական հաշվառման հիմունքները փոքր և միջին
կազմակերպություններում» Գիրք 1 ՓՄԿ-ների ՖՀՄՍ-ների հաշվային պլանի ուղեցույց, Երևան, 2013:
8. Կազմակերպությունների ֆինանսատնտեսական գործունեության հաշվապահական հաշվառման
հաշվային պլան, Երևան, 2012:
1. 1004/Բ36
2. Ռիսկերի կառավարում և ապահովագրություն
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար ՝ 2 ժամ
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ ապահովագրության տեսական ու
իրավական հիմունքների, կառուցակարգային խնդիրների, ինչպես նաև ապահովագրական ծառայություների
գործնական կիրառման և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ռիսկ հասկացությունը:
Թեմա 2`Ռիսկերի կառավարման փուլերը:
Թեմա 3` Ռիսկի կառավարման մոդելներում կիրառվող դասական կառուցակարգերը:
Թեմա 4՝ Ապահովագրություն:
Թեմա 5` Ապահովագրության իրավական սկզբունքները:
Թեմա 6` Ապահովագրության սկզբունքները ՀՀ օրենսդրությունում:
Թեմա 7՝ Ապահովագրության գործարքի կողմերը:
Թեմա 8` Ապահովագրության պայմանագրի առանձնահատկությունները և պարտադիր պայմանները:
Թեմա 9` Անդերայթինգ:
Թեմա 10` Ապահովագրության գնագոյացումը:
Թեմա 11` Ապահովագրական պատահարը և հատուցումը:
Թեմա 12` Ապահովագրական հատուցումից ազատման և հատուցումը մերժելու հիմքերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քառյան Ա.Վ. Ապահովագրության հիմունքներ Ուս. ձեռնարկ/ Ա. Վ. Քառյան. - Եր.: Կրթության ազգային
ինստիտուտ, 2011, 144 էջ
2. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федеровой.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономисть, 2004. – 875 с.
3. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 54-րդ գլուխ “Ապահովագրություն”
4. Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին ՀՀ օրենքը
1. 1004/Բ19
2. Բանկային գործ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 6 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 3 ժամ, սեմինար ՝ 3 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ՀԲ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել բանկային համակարգը, դրա տեղն ու դերը ազատական
տնտեսական համակարգերում, Կենտրոնական բանկի գործառույթները և խնդիրները, առևտրային բանկերի
կողմից իրականացվող գործառնությունները, մատուցվող ծառայությունների տեսակները, դրանց ձևերը և
եղանակները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,
2. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,
2. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Բ6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 2 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Ուսանողներին հանձնարարվում է անհատական կամ խմբային աշխատանք (խմբում առավելագույնը երեք
ուսանող): Ուսանողները կատարված աշխատանքը մինչև կիսամյակի 14-րդ շաբաթը ներառյալ
ներկայացնում են դասախոսին: Վերջինս ստուգում և ուսանողներին հայտնում է այն առավելագույն
գնահատականը, որին նրանք կարող են հավակնել աշխատանքի հաջող բանավոր ներկայացման
արդյունքում: Կիսամյակի 15-17-րդ շաբաթների ընթացքում կազմակերպվում է հանձնարարված
աշխատանքների բանավոր ներկայացում, որի արդյունքը գրանցվում է որպես ուսանողների երկրորդ
ընթացիկ քննության գնահատական՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Բանկերի ծագումը և բանկային համակարգի ձևավորումը:
Թեմա 2. Բանկերը անցումային տնտեսության պայմաններում:
Թեմա 3. Ժամանակակից բանկային համակարգի ձևավորումը ՀՀ-ում:
Թեմա 4. Կենտրոնական բանկի գործառույթները, դրամավարկային քաղաքականություն:
Թեմա 5. Առևտրային բանկեր և ոչ բանկ ֆինանսական հաստատություններ:
Թեմա 6. Առևտրային բանկերի գործառնությունները և մատուցվող ծառայությունները:
Թեմա 7. Ժամանակակից վճարահաշվարկային համակարգ:
Թեմա 8. Պարտավորությունների և կապիտալի կառավարումը:
Թեմա 9. Առևտրային բանկերի վարկային գործառնությունները:
Թեմա 10. Բանկերի գործառնությունները ֆինանսական շուկայում:
Թեմա 11. Ռիսկերի կառավարումը և գնահատումը:
Թեմա 12. Բանկային գործունեության պետական կարգավորումը:
Թեմա 13. Բանկերի լիցենզավորումը:
Թեմա 14. Բանկային գործունեության վերահսկողությունն ու կարգավորումը:
Թեմա 15. Հաշվապահական հաշվառումը բանկերում:
Թեմա 16. Բանկերի վերակազմավորումը, բանկերի սննկացումը:
Թեմա 17. Արտերկրի բանկային համակարգեր:
Թեմա 18. Øիջազգային բանկային գործունեության զարգացման ժամանակակից միտումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. ´³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍ, ¶ÉË. ËÙµ³·Çñ ´.²ë³ïñÛ³Ý, ºñ. 2013
2. ÐÐ µ³ÝÏ³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛáõÝ, ê.Ü³Ñ³å»ïÛ³Ý, ºñ. 2003
3. ì³ñÏ³ÛÇÝ ·áñÍ³éÝáõÃÛáõÝÝ»ñ, ².²Ý¹ñ»³ëÛ³Ý, ºñ. 2003
4. ´³ÝÏ»ñÇ և µ³ÝÏ³ÛÇÝ ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý Ù³ëÇÝ ÐÐ ûñ»Ýù
5. ÐÐ Ï»ÝïñáÝ³Ï³Ý µ³ÝÏÇ Ù³ëÇÝ ՀՀ ûñ»Ýù
6. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
7. Բանկային գաղտնիքի մասին ՀՀ օրենք
8. Փողերի լվացման ու ահաբեկչության ֆինանսավորման դեմ պայքարի մասին ՀՀ օրենք
9. ՀՀ բանկային օրենսդրություն, www.Arlis.am
10. Ñîâðåìåííûå äåíüãè è áàíêîâñêîå äåëî., Ð.Ë Ìèëëåð, Ä.Ä.Âàí-Õóç, Ì. 2000.
11. Áàíêîâñêèé ìåíåäæìåíò. Ï.Ñ.Ðîóç, Ì. 1997.
12. Áàíêîâñêîå äåëî, Ïîä ðåäàêöèåé Î.È.Ëàâðóøèíà, Ì. 2012.
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13. Денежно-кредитная политика: теория и практика, Моисеев С.Р., М. 2008.
14. ÐÐ Î´ Ï³ÝáÝ³Ï³ñ·»ñ
15. Գնաճի հաշվետվություններ
1. 1004/Բ21
2. Ֆինանսների կառավարում
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել ֆինանսների տնօրինման հիմնարար տեսական մոտեցումները,
ինչպես նաև գործնականում ցույց տալ տարբեր իրավիճակներում ֆինանսական որոշումների կայացման և
կիրառման ձևերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները,
2. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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
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Թեմա 6` Ֆինանսական պլանավորում և շուկայական արդյունավետություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. William R Lasher, Practical Financial Management, South Western, 2011
2. Колб Р., Родригес Р. Финансовый менеджмент, П, 2001
3. Stephen A. Ross, Rndolpn W. Westerfield and Jaffrey F. Jaffe, Corporate Finance, 5 Edition, Irwin McGraw-Hill,
2012
4. Бригхем Ю. Финансовый менеджмент, П, 2009
5. Шарп У. “Инвестиции» Инра М, 2001
6. Боди Э, Мертон Р. “Финансы”, М, 2007
7. Стоянова Е Финансовый менеджмент, П, 2010
1. 1005/Բ15
2. Մենեջմենթ
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել մենեջմենթի սկզբունքներին, մենեջերների
ֆունկցիաներին,
բիզնեսի
էթիկային,
ռազմավարական
պլանավորմանը,
հաղորդարկցման
հմտություններին, աշխատողների մոտիվացիայի տեսություններին, սկզբունքներին, կիրառման
հմտություններին, թիմային աշխատանքին, կիրառման անհրաժեշտությանը, կոնֆլիկտային իրավիճակների
կառավարմանը, լիդերության տեսություններին և ժամանակակից ասպեկտներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություններ,
2. Քննարկումներ,
3. Case-study methods,
4. Նախագծերի մեթոդ,
5. Խճանկարի մեթոդ,
6. Դերային խաղերի մեթոդ,
7. Լսարանային ցուցադրություններ,
8. Թեստերի լուծում՝ յուրաքանչյուր թեմայի վերաբերյալ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
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Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը 0,5
է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дафт Р. Л., Менеджмент, Питер , 2015
2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента, М., 2015
3. Роббинз С.П., Коутер М., Менеджмент, М., 2007
4. Томсон А., Стрикленд А. Стратегический менеджмент, М., 2006
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2. Մաքսային գործ
3. 4 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ամփոփ ձևով ներկայացնել մաքսային հսկողության էությունը, Եվրասիական
տնտեսական միությանը անդամակցելուց հետո ՀՀ-ում կիրառվող մաքսային ընթացակարգերը, մաքսային
արժեքի որոշման և մաքսային վճարների գանձման հիմնական առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.

մեկնաբանել մաքսային գործունեության և վարչարարության հիմնարար սկզբունքները,
ներկայացնել ՀՀ-ում կիրառվող մաքսային ընթացակարգերը,

1.
2.

կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,
պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1.
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2.
որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ճանաչել մաքսային գործունեության և վարչարարության հիմնարար սկզբունքները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
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Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` ՀՀ անդամակցումը Եվրասիական տնտեսական միությանը և Եվրասիական տնտեսական միության
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А.В. Толкуошкин, Таможенное дело, М 2009
2. О.В. Молчанова, Таможенное дело, М 2005
3. С.В. Халипов, Таможенное право, М 2004
4. Ø³ùë³ÛÇÝ ûñ»Ýë¹ñáõÃÛ³Ý ÏÇñ³éÙ³Ý Ñ³ñó»ñÇ å³ñ½»óí³Í áõÕ»óáõÛó 3, 2001
5. Е. Н. Ковалева, Таможенные процедуры,М 2005
6. В. М., Назаренко, Таможенное обслуживание внешнеекономоческой деятельности, М 2001
7. Ð. È. ü³ñÙ³ÝÛ³Ý, Ø³ùë³ÛÇÝ í³ñã³ñ³ñáõÃÛ³Ý 300 Ñ³ñó áõ å³ï³ëË³Ý, 2013
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2. Ֆինանսական համակարգի կարգավորում

3. 5 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. Առանց եզւափակիչ գնահատման
8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել ֆինանսական համակարգի էությունը, գործառույթները,
կառուցվածքը, նրա մասնակիցների գործունեության առանձնահատկություններն ու կարգավորումը:
Ծրագրի շրջանակներում նախատեսվում է մանրամասն անդրադարձ կատարել ՀՀ ֆինանսական
համակարգի (այդ թվում՝առանձին ֆինանսական ինստիտուտների գործունեության) կարգավորման
առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները,
2. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,
3. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսների կառավարման ժամանակակից մոտեցումները և մեթոդները
Ա3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
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Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ֆինանսական համակարգ․ էությունը և կառուցվածքը:
Թեմա 2` Պետական ֆինանսական քաղաքականությունը:
Թեմա 3` ՀՀ բանկային համակարգը:
Թեմա 4`Միասնական ֆինանսական համակարգ:
Թեմա 5` Ֆոնդային բորսա և մասնակիցներ:
Թեմա6` Ապահովագրական ընկերություններ և կուտակային կենսաթոշակային համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Հ Խաչատրյան, Հարկային իրավունք, Երևան, 2003թ.
2. Հարկեր, տուրքեր և վճարներ, առաջին մաս, Երևան, 2013թ.
3. Հարկեր, տուրքեր և վճարներ, երկրորդ մաս, Երևան, 2013թ.
4. Н. А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон, Налоговое администрирование, Москва, 2013г.
5. Г.Б. Поляк, Налоги и налогообложение, Москва, 2012г.
1004/Բ38
2. Հարկային համակարգ
3. 5 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Յոթերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ծանոթացնել հարկային համակարգի առանձնահատկություններին և դրա
օրենսդրական ապահովմանն առնչվող հարցերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և

մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Բ5. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
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Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսերով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 տեսական հարց (3-ական միավորով) և 1 գործնական առաջադրանք (բիզնես պլան)՝ 4
միավորով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ð³ñáõÃÛáõÝÛ³Ý ì. §Ð³ñÏ»ñ ¨ Ñ³ñÏ³·³ÝÓáõÙ¦ ºñ¨³Ý, 2010Ã.
2. Перов А. Налоги и налогообложение. М., 2008г.
1. 1004/Բ39
2. Վարկային գործառնություններ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ներկայացնել վարկային գործառնությունների դերը և կարգավորումը ՀՀ-ում,
վարկային ռիսկերի տեսակները, վարկավորման առանձնահատկությունները` ըստ վարկավորման
օբյեկտների, վարկային ռիսկի և պորտֆելի կառավարման հիմունքները, վարկային պարտավորությունների
կատարման ապահովման եղանակները, իրավիճակային խնդիրների օրինակներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,
2. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ) հայթաթած տեղեկատվական նյութերից,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
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Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բանկային գործ/Ուսումնական ձեռնարկ, 2-ր հրատարակություն, Բ. Ասատրյանի խմբագրությամբ,
Երևան, 2013.
2. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգիրք /ՀՀ ՔՕ/, Գլուխ 15. Գրավի իրավունք,
Գլուխ 24. Պարտավորությունների կատարման ապահովման եղանակները, Գլուխ 46. Փոխառություն,
Գլուխ 47. Վարկ,
3. “Բանկերի և բանկային գործունեությամ մասին” ՀՀ օրենք /ԲԲԳՕ/: www. Arils.am
4. “Սպառողական կրեդիտավորման մասին” ՀՀ օրենք /ՍԿՕ/: www. Arils.am
5. ՀՀ կենտրոնական բանկի “Բանկերի գործունեության կարգավորումը, բանկային գործունեության
հիմնական տնտեսական նորմատիվները” կանոնակարգ /Կանոնակարգ 2/, www. arils.am
6. «Հայաստանի Հանրապետության տարածքում գործող բանկերի վարկերի ու դեբիտորական պարտքերի
դասակարգման և հնարավոր կորուստների պահուստների ձևավորման» կարգ /ՎՀԿՊԿ/, www. arils.am
7. Банковское дело - Лаврушин И.О. - Учебное пособие. Учебное пособие, М. 2009
8. Ս. Նահապետյան. Բանկային օրենսդրություն, Երևան, 2003:
9. Ա. Անդրեասյան, Վարկային գործառնություններ, Երևան, 2003:
1. 1004/Բ40
2. Ֆինանսական իրավունք
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական իրավունքի առանցքային
ինստիտուտների բովանդակությանը, ֆինանսական իրավունքի հիմնարար հասկացություններին, գործող
ֆինանսական օրենսդրության հիմնական դրույթներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածների կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը։
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 գործունեությունների իրավական կարգավորումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տ. Բարսեղյան, Գործարարական իրավունք, 2017թ.
2. Волтерс, Крувелс, Предпринимательского право, Москва, 2014г.
3. Белых, Предпринимательского право, Москва, 2013г.
1. 1002/Բ10
2. Էլեկտրոնային առևտուր
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ունկընդիրներին տալ նախնական գիտելիքներ Էլեկտրոնային կոմերցիայի, ինչպես նաև Ընկերության
(կազմակերպության) ներքին ինֆորմացիոն համակարգերի ու գործունեության իրականացման վրա նրա
ներազդեցության վերաբերյալ,
• կրթել մենեջերների, պլանավորողների, վերլուծաբանների և ծրագրավորողների մի նոր սերունդ, որը
կկարողանա աշխատել ժամանակակից իրական էլեկտրոնային առևտրի բնագավառում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել էլեկտրոնային կոմերցիայի հիմնական հասկացություններն ու փոխառնչությունները,
2. նկարագրել էլեկտրոնային կոմերցիայի հիմնական տիպերն ու բիզնես մոդելները,
3. լուսաբանել կազմակերպությունների, սպառողների և հասարակության համար էլեկտրոնային
կոմերցիայի առավելությունները,
4. ներկայացնել մարքեթինգի և վաճառքի, ինտերնետային գնումների և ինտերնետային աճուրդների
կազմակերպման ռազմավարությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. էլեկտրոնային կոմերցիայի համապատասխան ծրագրային փաթեթի օգնությամբ նախագծել և ստեղծել
նոր էլեկտրոնային կոմերցիոն վեբկայք,
2. կոնկրետ իրավիճակի համար ընտրել մարքեթինգի և վաճառքի, ինտերնետային գնումների և
ինտերնետային աճուրդների կազմակերպման առավել արդյունավետ ռազմավարությունը,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն: Էլեկտրոնային կոմերցիայի սահմանումը և կատեգորիաները:
Թեմա 2. Էլեկտրոնային կոմերցիայի կառուցվածքը և բովանդակությունը:
Թեմա 3. Էլեկտրոնային կոմերցիայի հիմնական տիպերը:
Թեմա 4. Էլեկտրոնային կոմերցիայի բիզնես մոդելները:
Թեմա 5. Էլեկտրոնային կոմերցիայի առավելությունները կազմակերպությունների, սպառողների և
հասարակության համար: Էլեկտրոնային կոմերցիայի սահմանափակումները։
Թեմա 6. «Թվային հեղափոխության» դերը Էլեկտրոնային կոմերցիաjում և Էլեկտրոնային կոմերցիայի
տնտեսական ազդեցությունները:
Թեմա 7. Էլեկտրոնային կոմերցիայի աջակցությունը կազմակերպություններին՝ բիզնես միջավայրում:
Թեմա 8. Մարքեթինգի և վաճառքի ռազմավարությունները էլեկտրոնային կոմերցիայում; Ինտերնետային
գնումների ռազմավարություններ;
Թեմա 9. Էլեկտրոնային կոմերցիայի միջավայր` միջազգային, իրավական, էթիկայի և հարկային
խնդիրներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Electronic Commerce: A managerial Perspective, Efraim Turban,et al, 2006; Prentice Hall, Upper Saddle River,
New Jersey.
2. Schneider/Perry, Electronic Commerce 2nd Edition, Course Technology, 2001.
1. 1005/B27
2. Մարքեթինգի հիմունքներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Հինգերորդ` աշնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Ներկայացնել մարքեթինգի հիմունքները, գործունեության ոլորտները, հիմնական գործառույթները, ինչպես
նաև ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները, վերլուծել ցանկացած տիպի կազմակերպության, ինչպես
նաև անհատների գործունեության հնարավոր մարքեթինգային սցենարները և ընտրել առավել օպտիմալը և
հեռանկարայինը: Առանձին վերլուծության առարկա են հանդիսանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
ոլորտի մարքեթինգի առանձնահատկությունները, ինչպես նաև կոնկրետ ընկերությունների այս ոլորտում
կուտակած փորձը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. «քեյս-ստադի»-ներ, նախագծեր
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1. 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:
14. Հիմնական գրականությունը՝
1. Ф.Котлер “10 смертельных грехов маркетинга”
2. Хорвард, Эриашвили “Маркетинг”
3. Сандидж, Фрайбургер, Ротцолл “Реклама: теория и практика”
4. M.Ali “Marketing effectively”
5. Կ.Ասրյան ՞Մարքեթինգի հիմունքներ՞
6. Н.Волков “Сто страниц о бизнесе”
7. Э.Райс. Д.Траут “22 непреложных закона маркетинга”
8. Д.Митчелл “Путь к сердцу клиента”
1. 1004/Բ42
2. Հաշվապահական ծրագրեր
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել համակարգչային եղանակով հաշվապահության վարմանը,
• նրանց սովորեցնել հաշվապահական ծրագրի գործիքների միջոցով մուտքագրել հաշվապահական
տվյալներ, կազմել հաշվետվություններ և ստացվող տվյալների հիման վրա կատարել վերլուծություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման էությունը և հաշվետվությունների պատրաստման և ստուգման
ձևերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,
2. մասնակցել տարատեսակ հաշվետվությունների պատրաստման աշխատանքներին,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման էությունը և հաշվետվությունների պատրաստման և ստուգման
ձևերը
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Բ8. պատրաստել և ներկայացնել տարատեսակ հաշվետվություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Քննությունն անցկացվում է բանավոր, հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Հաշվապահական ծրագրերի հնարավորությունները և ՀՀ–ում առավել կիրառվող 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. ՀԾ-Հաշվապահ 6 օգտագործողի ձեռնարկ
2. ՀՀ օրենսդրություն, www.arlis.am
1. 1007/Բ13
2. Սահմանադրական տնտեսագիտություն
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ կիսամյակ՝ գարնանային
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
•
ուսանողներին հաղորդել համակարգված գիտելիքներ սահմանադրական այն միջավայրի մասին,
որի շրջանակներում պետք է իրականացվի սոցիալ-տնտեսական քաղաքականությունը, կայացվեն
տնտեսական որոշումները,
•
նպաստել սահմանադրական մշակույթի ձևավորմանը,
•
նպաստել հանրային շահով սահմանափակված ապագա տնտեսական որոշումներ կայացնողների
ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.լուսաբանել սահմանադրական տնտեսագիտության արդի զարգացումները,
2.տնտեսագիտական տեսանկյունից մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրությունը,
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3.պարզաբանել մարդու սոցիալ-տնտեսական իրավունքները,
4.ներկայացնել սահմանադրականության հիմնախնդիրը և դրա դեֆիցիտի հաղթահարման ուղիները,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.վերհանել ռազմավարական տնտեսական որոշումների ընդունման սահմանադրատնտեսագիտական
շրջանակները,
2.ընտրություն կատարել այլընտրանքային սահմանադրական կանոնների միջև,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1.օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
2.պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1.
դասախոսություն,
2. թեմատիկ քննարկումներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Բանավոր քննություն՝ հարցատոմսերով: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7,
7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սահմանադրական տնտեսագիտության ներածություն. առարկան, մեթոդը, ձևավորման տեսական
նախահիմքերը, գաղափարական հենասյուները, հիմնական ուղղությունները:
Թեմա 2. Սոցիալական պետություն:
Թեմա 3. Սոցիալ-տնտեսական իրավունքներ. պատշաճ կենսամակարդակի իրավունք, սեփականության
իրավունք, աշխատանքային իրավունքներ, սոցիալական ապահովության իրավունք, տնտեսական
գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք:
Թեմա 4. Սահմանադրական պետական ինստիտուտների տնտեսական դերը:
Թեմա 5. Սահմանադրականություն և դրա դեֆիցիտ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1.
ՀՀ սահմանադրություն, ընդունված 1995թ.՝ 2015թ. փոփոխություններով
2. Հարությունյան Գ., Սարգսյան Հ., Գևորգյան Ռ. Սահմանադրականություն. ախտորոշման,
մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ, Զանգակ հրատ., 2017:
3. Մխիթարյան
Ժ.
Սահմանադրատնտեսագիտություն.
տնտեսագիտական
մոտեցում
սահմանադրականությանը, Գասպրինտ հրատ., 2016:
4. Buchanan J. The Domain of Constitutional Economics, Constitutional Political Economy, Vol. 1, No. 1, 1990.
8.
Конституционная экономика / Отв. ред. Г. Гаджиев. – М.: Юстицинформ – 2010.
1. 1004/Բ41

2. Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ

4. 2 ժամ/շաբ.
6. Վեցերորդ կիսամյակ՝ գարնանային

3. 2 ECTS կրեդիտ

5. 2 ժամ դաս.
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)

314

8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսումնասիրել բանկային նոր տեխնոլոգիաները, իրականացնել բանկային
նորագույն ծառայությունների համեմատական վերլուծություն և բացահայտել նորագույն տեխնոլոգիաների
կապը ավանդական բանկային ծառայությունների հետ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,
2. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 Bankin, SMS Banking and Phone Banking ժամանակակից
բանկային ծառայությունները և առանձնահատկությունները:
Թեմա 5` Արժույթային դիլինգը և վարկային ռեգիստրը որպես ժամանակակից բանկային տեխնոլոգիաներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Питер С. Роуз <Банковский менеджмент> Москва 1997г.
2. Лерой Милер, Стивен Ван Хуз <Современные денги и современное банковское дело>
3. Բ. Ասատրյան <Բանկային գործ> Երևան 2003
4. О.И. Лаврушина <Банковское дело> Москва 2007г.
5. В. Платонов, М. Хиггинс <Банковское дело: Стратегическое руководство> Москва 2001г.
6. Л.Н. Красавина, Международные валютно-кредитные и финансовые отношения, Москва 2000
7. www.cba.am
8. www.arlis.am
1. 1005/Բ20
2. Գիտելիքի էկոնոմիկա
4. 2 ժամ/շաբ.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
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8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել գիտելիքի էկոնոմիկայի էությունը, հիմնական
հասկացությունները, առանձնահատկությունները և զարգացման հիմնախնդիրները: Դասընթացը ներառում
է նաև գիտելիքահենք տնտեսության և հասարակսության չափումն ու գնահատումը: Առանձին ուշադրություն
է դարձվում ՀՀ-ում գիտելիքահենք տնտեսության կառուցման ուղիներին, գնահատմանը և
հիմնախնդիրներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական առաջադրանքներ,
4. քննարկումներ,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ներածություն:
Թեմա 2. Գիտելիքահենք տնտեսության առաջացումը և զարգացումը:
Թեմա 3. Գիտելիքահենք տնտեսության հիմնական հասկացությունները և առանձնահատակությունները
Թեմա 4. Գիտելիքահենք տնտեսության չափման և գնահատման մոդելները:
Թեմա 5. Գիտելիքահենք տնտեսության զարգացման հիմնախնդիրները:
Թեմա 6. Գիտելիքահենք տնտեսությունների միջազգային փորձը:
Թեմա 7. Գիտելիքահենք տնտեսության գնահատումը և հիմնախնդիրները ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վարդանյան Գ. Ի., Գիտելիքահենք տնտեսություն. հնարավորություններ և մարտահրավերներ, Երևան,
2008:
2. Derek H. C. Chen and Carl J. Dahlman. The Knowledge Economy, The KAM Methodology And World Bank
Operations. World Bank Institute. Washington, D.C., 2008
1. 1004/Բ43
2. Ներդրումային հիմնադրամներ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
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8. Դասընթացի նպատակն է հանդիսանում ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտի, ներդրումային,
կենսաթոշակային և այլ տիպի կուտակային հիմնադրամների կազմակերպման և գործունեության
առանձնահատկությունների ուսումնասիրումը, որի արդյունքում ուսանողը կտիրապետի ինչպես
ֆինանսական միջնորդների միջոցով ներդրումային որոշումների կայացման տեխնիկային, այնպես էլ
պորտֆելի կառավարման տեսական և գործնական հիմունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,
2. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,
3. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Инвестиционные фонды: Доходность и риски, стратегии управления портфелем, объекты инвестирования в
России. А.Е. Абрамов. – М.: Альпина Бизнес Букс, 2005.
2. Экономика пенсионного страхованияю. Соловьев А.К. — М.: Юнити-Дана, 2004.
3. Пенсионное Обеспечение. Н. Ю. Борисенко – Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», Москва, 2009
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4. Основы Страховой Деятельности, Учебное пособие . Н.Б. Грищенко - Барнаул – 2001
5. ՀՀ Կառավարության 13 նոյեմբերի 2008 թվականի N 1487-Ն որոշում` ՀՀ Կենսաթոշակային
բարեփոխումների ծրագիր:
6. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք
7. «Ներդրումային ֆոնդերի մասին» ՀՀ օրենք
8. ՀՀ ԿԲ Կանոնակարգ 10/01
9. www.arlis.am
1. 1005/Բ21
2. Նախագծերի կառավարում
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• հաղորդել գիտելիքներ և իմացություն նախագծային զարգացման և նախագծային կառավարման էության,
ինչպես նաև դրանց ժամանակակակից դրսևորումների ու իրագործման հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
• ուսուցանել նախագծային զարգացման և նախագծային կառավարման տեսա-մեթոդական հիմունքներն,
ինչպես նաև նախագծերի իրականացման գործնական հենքերն ու հմտությունները,
• ուսանողների մոտ ձևավորել նախագծային զարգացման ուղիների հստակեցման, կոնկրետ իրավիճակից
բխող նախագծերի նպատակային ընտրության, բիզնես նախագծերի մշակման ու կառավարման, ինչպես
նաև այլ կարևոր կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. սահմանել «նախագիծ», «նախածային կառավարում» եզրույթների բովանդակային բնորոշիչներն ու
հիմնական հասկացությունները, նախագծային զարգացման մոդելային բնորոշիչները և
առանձնահատկությունները,
2. ներկայացնել նախագծային զարգացման տեսա-մեթոդական և տեսա-գործնական հենքերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում կիրառել նախագծերի պրակտիկ ներդրման հմտությունները և նախագծային

կառավարման գործառութային ու կառուցվածքային բնորոշիչները,
2. մշակել անհատական բիզնես նախագծեր, այդ թվում start-up բիզնեսներ, կատարել դրանց գործնական
իրագործման հնարավորությունների գնահատում,
3. կատարել նախագծային կառավարման մեթոդների և մոտեցումների նպատակային ընտրություն և
նախագծերի իրագործում,

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվական-վերլուծական տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, հաշվետվություններ,

2. իրականացնել բիզնես նախագծերի ներկայացումներ /պրեզենտացիաներ/:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային և անհատական աշխատանքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1. Նախագծերի կառավարման հիմունքները:
Թեմա 2. Նախագծերի կառավարաման դերը ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ և տեղն ընդհանուր
կառավարման համակարգում:
Թեմա 3. Նախագծային կառավարման համակարգը. բովանդակությունը, մեթոդները և գործառնական
հիմքերն ու կառուցվածքը:
Թեմա 4. Նախագծի ժամանակի ու առաջադրանքների կառավարումը:
Թեմա 5. Նախագծի ռեսուրսների կառավարումը:
Թեմա 6. Նախագծի պլանավորումը:
Թեմա 7. Նախագծի ընթացքի կառավարումը և հաշվետվությունները:
Թեմա 8. Նախագծերի կառավարման որակավորման համակարգը և միջազգային համագործակցությունը:
Թեմա 9. Նախագծային կառավարման զարգացումները. խնդիրները և մոտեցումները Հայաստանում:
14. Գրականության ցանկ.
1. Վ. Սարգսյան, Նախագծերի ավտոմատացված կառավարում (ուսումնական ձեռնարկ).- Երևան:
Հեղիմակային հրատարակություն, 2005, 158 էջ:
2. Лапыгин Ю. Н., Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. — Омега-Л «Москва»,
2008. — С. 252. —ISBN 978-5-370-00985-3
3. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. М12 Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред.
И.И. Мазура. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2004. — с. 664.
4. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие. М.:
ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. — 144 с.
5. Williams Meri, “The principles of project management”. ISBN: 0-9802858-6-0, Год издания: 2008,
Издательство: SitePoint
1. 1007/Բ13
2. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• գիտելիքներ
փոխանցել
միջազգային
տնտեսական
հարաբերությունների
ձևավորման,
առանձնահատկությունների և դրանց զարգացման հիմնական օրինաչափությունների վերաբերյալ,
• խթանել ուսանողների մեջ ինքնուրույն և քննադատական մտածողությունը, ինչպես նաև նպաստել
տնտեսագիտական վերլուծություններ կատարելու կարողությունների ձևավորմանը,
• լուսաբանել միջազգային տնտեսական հարաբերությունների նշանակությունը երկրների տնտեսական
զարգացման գործընթացում։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,
2. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Ա8. մեկնաբանել միկրո և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները գլոբալ և լոկալ
շուկաների հիմնախնդիրները
Բ2. պատրաստել համապատասխան որոշումների կայացման համար անհրաժեշտ նյութեր
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
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Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Համաշխարհային տնտեսության տեսությունները:
Թեմա 2. Տարածաշրջանացման էությունը և տնտեսական նախադրյալները:
Թեմա 3. Տարածաշրջանացման տնտեսական և քաղաքական ասպեկտները:
Թեմա 4. Ջ. Վիների տեսությունը Մաքսային միության շրջանակներում առևտրի ստեղծման և առևտրի
շեղման էֆեկտների վերաբերյալ:
Թեմա 5. Դ. Ռոդրիկի համաշխարհային տնտեսության քաղաքական «անհնարին երրորդության»
հայեցակարգը:
Թեմա 6. Դրամավարկային և արժութային քաղաքականնությունների կոորդինացման անհրաժեշտությունը
միջազգային տնտեսական հարաբերություններում:
Թեմա 7. Ներմուծումը փոխարինող և արտահանումը խրախուսող առևտրային քաղաքականություններ:
Թեմա 8. Միջազգային քաղաքատնտեսություն. էությունը և ուսումնասիրման խնդիրները:
Թեմա 9. ԱՀԿ անդամակցության ազդեցությունը ՀՀ արտաքին տնտեսական հարաբերությունների վրա:
Թեմա 10. Ֆինանսական ճգնաժամ. էությունը, տարատեսակները և առաջացման պատճառները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jens-Uwe Wunderlich ”Regionalism Globalisation and International Order Europe and Southeast Asia” Ashgate
Publishing, Ltd., 2008 - 205 էջ
2. David N. Balaam “Introduction to International Political Economy 6th Edition”, Pearson Education Inc. 2014
3. Dani Rodrik “ How Far Will International Economic Integration Go?”, Journal of Economic Perspectives—Volume
14, Number 1—Winter 2000
4. Eduard Marinov “Economic Integration Theories and the Developing Countries”, Economic Research Institute at
BAS, South-East Europe Research Centre 2014
5. Գ. Հայրապետյան, Դավիթ Ավետիսյան և Կարինե Գևորգյան “Գլոբալ ֆինանսատնտեսական ճգնաժամը և
դրա ազդեցությունը ՀՀ տնտեսության վրա”, ԵԻԻԿ, Երևան 2010
1. 1005/Բ28
2. Բիզնեսի կազմակերպում
3. 2 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. 2 ժամ դաս.
6. Վեցերորդ` գարնանային կիսամյակ
7. ԱԵԳ (միայն երկու ընթացիկ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• հաղորդել բիզնեսի էության և դրսևորման առանձնահատկությունների, ինչպես նաև բիզնեսի
զարգացման հիմնախնդիրների վերաբերյալ գիտելիքներ և իմացություն,
• ուսուցանել բիզնեսի տեսա-մեթոդական հենքերը, ինչպես նաև բիզնեսի կազմակերպման ու
կառավարման տեսա-գործնական հիմունքներն ու բիզնեսի վարման հմտությունները,
• տրամադրել բիզնեսի վերլուծական, բիզնես պլանների մշակման և այլ կարևոր կարողություններ, որոնք
կարող են օգտակար լինել շրջանավարտի մասնագիտական կարիերայի ընթացքում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
2. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)կիրառելու տեսական գիտելիքները
գործնականում,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա7. բացատրել տնտեսագիտական տարբեր խնդիրների և երևույթների ձևավորման, կառավարման
մոտեցումները
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Բ7. կատարել գործարարության համար անհրաժեշտ տեխնիկատնտեսական հաշվարկներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել
և մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Անցկացվում է 2 ընթացիկ գրավոր քննություն, յուրաքանչյուրը՝ 10 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3
հարց, համապատասխանաբար 3, 3 և 4 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ձեռներեցության էությունը և ձեռներեցության տեսության զարգացման փուլային բնորոշիչները։
Թեմա 2. Ձեռներեցական որոշումների կայացման գործընթացը. ձեռներեցական հաշվարկներ։
Թեմա 3. Ֆինանսավորման աղբյուրները և ձևերը։
Թեմա 4. Ձեռներեցի գործունեության համընդհանուր բնույթը և տրամաբանությունը:
Թեմա 5. Ձեռներեցի գործողությունների տրամաբանությունը և ձեռներեցական գործընթացը:
Թեմա 6. Ձեռներեցության տեսակները և դրանց չափորոշիչները։
Թեմա 7. Ձեռներեցության ձևերը և տիպերը։
Թեմա 8. Բիզնեսի ռազմավարական զարգացումը և բիզնես ռազմավարությունը։
Թեմա 9. Բիզնեսի ռազմավարական պլանավորումը. էությունը, սկզբունքները և գործառույթները։
Թեմա 10. Բիզնեսի ռազմավարական կառավարումը. էությունը և իրագործման փուլային
առանձնահատկությունները։
Թեմա 11. Ռազմավարական պլանավորումը և կառավարումը. փոխազդեցությունը և մոտեցումները։
Թեմա 12. Ձեռներեցական գործունեության կազմակերպումը. բիզնես պլան։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

1. Бекетова О. Н․, Найденков В. И., Бизнес-план, Уч.пособие для вузов, Теория и практика, М., 2009,
288с.
2. Буров В. Ю. “Основы предпринимательства” Уч.пособие Чита, 2011. – 441 с.
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Կրթական այլ մոդուլներ
Պրակտիկա (մասնագիտական) (6 կրեդիտ)
8-րդ կիսամյակ, ստուգարք (6 շաբաթ տևողությամբ)
Նպատակը.
Մասնագիտական 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 հիմնարկության փաստաթղթավորման, փաստաթղթաշրջանառության և հաշվետվական համակարգերի վերաբերյալ:
Ավարտական աշխատանք (20 կրեդիտ)

8-րդ կիսամյակ, պաշտպանություն
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III ԲԱԺԻՆ
ՄԱԳԻՍՏՐՈՍԻ ԿՐԹԱԿԱՆ ԾՐԱԳԻՐ
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Տնտեսագիտության և կառավարման ֆակուլտետը առկա ուսուցման մագիստրոսի կրթական
մակարդակում կազմակերպում է ուսուցում հետևյալ ծրագրերով.
«Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
1.

«Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք»

2.

«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ»

3.

«Մոդելավորումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում»

4.

«Տվյալների գիտությունը բիզնեսում»

«Ֆինանսներ» մասնագիտություն
5.

«Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ»

6.

«Բանկային գործունեության կազմակերպում»

«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտություն
7.

«Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ»

«Կառավարում» մասնագիտություն
8.

«Գործարար վարչարարություն (կառավարում)»

9.

«Ինովացիոն կառավարում»

10. «Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում»
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«Տնտեսագիտություն» մասնագիտություն
1. «Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք» մագիստրոսական ծրագիր
1.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Տնտեսական քաղաքականություն և իրավունք,
031101.10.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Տնտեսագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության բակալավրի
ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների
արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի
պետական համալսարանի
առկա ուսուցման
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է պատրաստել տնտեսության բոլոր ոլորտներում, ֆինանսատնտեսական
գործընթացների, համակարգերի և օրինաչափությունների տեսական, գործնական և մեթոդական
դրույթների խորը իմացությամբ մասնագետ-վերլուծաբաններ, որոնք այդ ոլորտների հիմնախնդիրների
ուսումնասիրման նպատակով ունակ կլինեն.
• արդյունավետ կերպով մշակել առանձին ձեռնարկությունների, տնտեսության ոլորտների, ճյուղերի ու
ամբողջ տնտեսության զարգացման, ինչպես նաև տնտեսական քաղաքականության հայեցակարգեր,
• վերլուծել և մեկնաբանել դրանց կիրառմամբ ստացված արդյունքները
• դրանց հիման վրա կայացնել ռազմավարական և մարտավարական արդյունավետ որոշումներ,
• արդյունավետ կառավարել տնտեսական սուբյեկտների ֆինանսական հոսքերը,
• լավագույն կերպով օգտագործել տնտեսության կարգավորման ձեռք բերված իրավական գիտելիքները:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ծրագրի ավարտին ուսանողնունակկլինի.
1. լուսաբանել տնտեսական օրինաչափությունների և մեխանիզմների գոյություն ունեցող
հայեցակարգերի սկզբունքները, նպատակները և արդյունքները,
2. որոշել տվյալ իրավիճակի համար առավել նպատակահարմար գնագոյացման մեխանիզմները և
մեթոդները,
3. որոշումներ կայացնելու նպատակով հիմնավորել ապրանքային շուկաների կարգավորման
անհրաժեշտությունը,
4. հիմնավորել տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի, օրենքների ու այլ նորմատիվ իրավական
ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը,
5. բացահայտել ձեռնարկության արտադրության կառուցվածքի կատարելագործման և տնտեսական
արդյունավետության բարձրացման ուղիները,
6. հիմնավորել արտաքին առևտրի, մաքսային, հարկաբյուջետային և դրամավարկային կարգավորման
միջազգային փորձի կիրառման նպատակահարմարությունը,
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Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. բացահայտել տնտեսության ոլորտների կարգավորման արդյունավետության բարձրացման
խոչընդոտները և առաջարկել դրանց վերացման ուղիներ,
2. վերլուծել ֆինանսական հոսքերի կառավարման արդյունավետությունը և ապրանքային շուկաների
մրցակցային վիճակը,
3. կիրառել գնային քաղաքականության արդյունավետ մեխանիզմներ,
4. նախագծել տնտեսական քաղաքականության և բիզնեսի տնտեսական զարգացման ծրագրեր,
5. գործնականում կիրառել տնտեսական քաղաքականության և կարգավորման տեսական
մեխանիզմները և սկզբունքները,
6. կիրառել արտաքին առևտրի, մաքսային, հարկաբյուջետային և դրամավարկային
քաղաքականությունների վերաբերյալ ձեռքբերված գիտելիքները,
7. կայացնել տնտեսական ռազմավարության ու մարտավարության պահանջներից բխող արդյունավետ
որոշումներ,
8. գործնականում օգտագործել տնտեսության կարգավորման և ձեռնարկությունների կառավարման
վերաբերյալ իրավական գիտելիքները,
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
5. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
6. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել ու ձևակերպել խնդիրներ և
ներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ,
7. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
8. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողներիգիտելիքների և իմացության գնահատման նպատակով կիրառվում են հետևյալ ձևերը.
• խմբային և անհատական առաջադրանքներ,
• ստուգարքներ և քննություններ,
• մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել ՀՀ պետական կառավարման
մարմիններում, գործող ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Կրթական համակարգեր

• գնագոյացման, մրցակցության պաշտպանության, ֆինանսական հոսքերի կառավարման,
դրամավարկային, հարկաբյուջետային քաղաքականության առարկաների դասախոս,

Խորհրդատվական ընկերություններ

• պլանավորման և կառավարման ռազմավարական հիմնահարցերի խորհրդատու,

Պետական կառավարման մարմիններ

• վերլուծաբան,
• հայեցակարգեր և տնտեսական քաղաքականություն մշակող մասնագետ, բաժնի պետ,

Տնտեսական հետազոտման և վերլուծության ստորաբաժանումներ

• գործադիր տնօրեն,
• ֆինանսատնտեսական բաժնի վերլուծաբան – տնտեսագետ, բաժնի պետ,
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• պլանավորման և կազմակերպչական կառավարման համակարգերի վերլուծաբան – նախագծող։
Հնարավոր աշխատավայրերն են. ՀՀ նախարարությունները, Կենտրոնական բանկը, Տնտեսական
մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովը, Հանրային ծառայությունները
կարգավորող պետական հանձնաժողովը, բուհերը, առևտրային բանկերն ու վարկային
կազմակերպությունները, ապահովագրական ընկերությունները, բորսաները, տնտեսական
գործունեություն իրականացնող մասնավոր ձեռնարկությունները:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լաբորատորիաներ,
• հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչ
• ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
• The framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Ծրագրի ուսումնական պլանը կազմվել է Նովոսիբիրսկի պետական համալսարանի “Экономика и право”
ծրագրի ուսումնական պլանի հիման վրա:
18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների
կիրառման կարողություն:

Հետազոտական
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման
• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Word, MS Excel, MS Power Point փաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և այլն):

Այլ կարողություններ

• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական
նորմերի իմացություն,
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• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
2. Մասնագիտական կարողություններ
• տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,
• մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու կարողություն,
• տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
• մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
• տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք
ներկայացնելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և
ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։
3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական աստիճան
• գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների առկայություն,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։

Մանկավարժական փորձ

• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ (բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
• վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային վերապատրաստումների
և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների (բացառությամբ որպես
պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ
• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։
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1.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կիսամյակներ

Ընդ.

Դսխ.

Գրծ./ս
եմ.

Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

75

2250

435

315

0

1500

27

18

27

18

21

14

0

0

Ընդհանուր դասընթացներ

15

450

15

135

0

300

12

8

3

2

0

0

0

0

1603/Մ01

Օտար լեզու-1

6

180

60

120

6

4

1603/Մ02

3

90

30

60

1002/Մ23

Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

3

90

30

60

1002/Մ89

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3

90

15

15

Մասնագիտական դասընթացներ

15

450

90

60

1007/Մ29

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3

90

30

1002/Մ38

Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)

6

180

30

1007/Մ01

Տնտեսական զարգացման քաղաքականություն

6

180

Մասնագիտացման դասընթացներ

45

Թվանիշ

Կրեդիտներ

Ուսումնական
բեռնվածությունը, ժամ

Ուսումնական/հետազոտական մոդուլի անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

1

2

4

Ս*
3

3

3

Գնահատման
ձևը

2

Ս

2

Ս

60

3

2

300

15

10

60

3

2

Ս

30

120

6

4

ԵԳ**

30

30

120

6

4

ԵԳ

1350

330

120

0

900

0

0

24

16

21

14

0

0

60

0

480

0

0

0

0

0

0

0

Ս
0

0

0

0

0

0

Պարտադիր

24

720

180

24

16

1007/Մ02

Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնահարցերը

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ***

1007/Մ30

Տնտեսական զարգացման գնահատման քանակական մեթոդներ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1903/Մ08

Քաղաքացիական և գործարարական իրավունք

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1007/Մ05

Դրամավարկային քաղաքականության հիմնախնդիրները

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1007/Մ06

Տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների պետական
կարգավորում

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1007/Մ31

Սահմանադրական տնտեսագիտություն

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

Կամընտրական

21

630

150

60

0

0

1007/Մ08

Հոգեբանական տնտեսագիտություն

3

90

30

1007/Մ09

Պետական գույքի կառավարում

3

90

1007/Մ10

Ֆինանսական կառավարում

3

90

0

420

0

0

21

14

0

0

60

3

2

ԱԸԳ

30

60

3

2

ԱԸԳ

30

60

3

2

ԱԸԳ

1905/Մ01

Վարչական իրավունք

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1905/Մ03

Հարկային իրավունք

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1007/Մ04

Արժեթղթերի շուկա և պետական կարգավորում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1007/Մ11

Ռիսկեր և ձեռնարկատիրական գործունեություն

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1007/Մ12

Տնտեսական ռազմավարություն և բիզնեսի պլանավորում

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1007/Մ13

Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրներ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

45

1350

0

120

Գիտական սեմինար

12

360

Մասնագիտական պրակտիկա

6

180

180

Մագիստրոսական թեզ

27

810

810

120

3600

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

0

120

435

435

0

1230

3

2

3

2

9

2

30

2

240

3

2

3

2

3

2

3

2

6

-

2730

30

20
7

* - Ստուգարք
** - Եզրափակիչ գնահատումով
*** - Առանց ընթացիկ գնահատման
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30

20
8

30

16
7

4Ս
Ս

27

-

30

2
2

ԱԸԳ

24

1.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
Լուսաբանել տնտեսական օրինաչափությունների և մեխանիզմների
գոյություն ունեցող հայեցակարգերի սկզբունքները, նպատակները և
արդյունքները
Ա2
Որոշել գնագոյացման տվյալ իրավիճակի համար առավել
նպատակահարմար մեխանիզմները և մեթոդները
Ա3
Որոշումներ կայացնելու նպատակով հիմնավորել ապրանքային
շուկաների կարգավորման անհրաժեշտությունը
Ա4

Ա5

Ա6

Բ.Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
Բացահայտել տնտեսության ոլորտների կարգավորման արդյունավետության
բարձրացման խոչընդոտները և առաջարկել դրանց վերացման ուղիներ
Բ2
Բ3
Բ4

Հիմնավորել տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի, օրենքների ու
այլ նորմատիվ իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը
Բացահայտել ձեռնարկության արտադրության կառուցվածքի
կատարելագործման և տնտեսական արդյունավետության բարձրացման
ուղիները
Հիմնավորել արտաքին առևտրի, մաքսային, հարկաբյուջետային և
դրամավարկային կարգավորման միջազգային փորձի կիրառման
նպատակահարմարությունը

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ,
հաշվետվություններ)
Գ2
Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել և
ձևակերպել խնդիրներ և ներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ
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Բ5
Բ6

Բ7
Բ8

Վերլուծել ֆինանսական հոսքերի կառավարման արդյունավետությունը և
ապրանքային շուկաների մրցակցային վիճակը
Կիրառել գնային քաղաքականության արդյունավետ մեխանիզմներ
Նախագծել տնտեսական քաղաքականության և բիզնեսի տնտեսական
զարգացման ծրագրեր
Գործնականում կիրառել տնտեսական քաղաքականության և կարգավորման
տեսական մեխանիզմները, սկզբունքները և գործնական հմտությունները
Կիրառել արտաքին առևտրի, մաքսային, հարկաբյուջետային և
դրամավարկային քաղաքականությունների վերաբերյալ ձեռքբերված
գիտելիքները
Կայացնել տնտեսական ռազմավարության ու մարտավարության
պահանջներից բխող արդյունավետ որոշումներ
Գործնականում
օգտագործել
տնտեսության
կարգավորման
ձեռնարկությունների կառավարման վերաբերյալ իրավական գիտելիքները

Գ3

Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները

Գ4

Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր

և

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Բ7

Բ8

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1603/Մ01
1603/Մ02
1002/Մ23
1002/Մ89

+
+
+
+

+
+
+
+

+

Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
Տնտեսական զարգացման քաղաքականություն

1007/Մ00
1002/Մ38
1007/Մ01

+
+
+

1007/Մ02
1007/Մ30
1903/Մ08
1007/Մ05

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

Մասնագիտացման դասընթացներ
Պարտադիր
Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնահարցեր
Տնտեսական զարգացման գնահատման քանակական մեթոդներ
Քաղաքացիական և գործարարական իրավունք
Դրամավարկային քաղաքականության հիմնախնդիրներ
Տնտեսական մրցակցության և մենաշնորհների պետական
կարգավորում
Սահմանադրական տնտեսագիտություն

+
+

+

+
+

+
+

+

+

+

1007/Մ06
1007/Մ31

+
+
+

+
+

+
+

+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

Կամընտրական
Հոգեբանական տնտեսագիտություն
Պետական գույքի կառավարում
Ֆինանսական կառավարում
Վարչական իրավունք
Հարկային իրավունք
Արժեթղթերի շուկա և պետական կարգավորում
Ռիսկեր և ձեռնարկատիրական գործունեություն
Տնտեսական ռազմավարություն և բիզնեսի պլանավորում
Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրներ

1007/Մ08
1007/Մ09
1007/Մ10
1905/Մ01
1905/Մ03
1007/Մ04
1007/Մ11
1007/Մ12
1001/Մ13

+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+

+

Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

+

+

+
+
+
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+

+
+
+

1.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 4 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես
մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

4. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
5. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակադրմամբ,
6. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
4. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
5. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ,
գիտաժողովի թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
6. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

3. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի
(CEFR-ի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ4 Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
7. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
8. անհատական և խմբային աշխատանք,
9. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
10. ինքնուրույն աշխատանք,
11. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
12. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
13. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները
կհամարվեն ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
4. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
5. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար լեզվով
գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
6. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների
շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
7. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների
ունկնդրմամբ՝ դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության
առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
2. Roberts M. English for Economics in higher education studies (ed. Terry Phillips) Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2012.
3. Corballis T., Jennings W. English for Management Studies in higher education studies. Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2009.
4. Maier-Fairclough J. & Butzphal G. Career Express Business English (C1). Reading UK: Garnet Publishing
Ltd., 2012.
5. MacKenzie I. Professional English in Use / Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
6. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
7. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
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2. Օտար լեզու-2
3. 3 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել
թեստավորման հիմնական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

3. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
4. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

3. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական
չափանիշների B2-C1 մակարակին համապատասխան
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4. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

3. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ4. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է միջազգայնորեն ընդունված
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմնական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2. Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3. Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent Publishing
Platform, 2014.
4. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7. Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
3. 3 ECTS կրեդիտ
ոլորտում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և
ծրագրային ապահովման գործիքակազմի (Big Data, Eviews, MatLab և այլն), ինչպես նաև դրանց
կիրառման վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և մեթոդների հիման վրա տարբեր խնդիրներ ձևակերպելիս և լուծելիս
տվյալների տնտեսական վերլուծության համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները
հասկանալու և կիրառելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

3. նկարագրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
4. ներկայացնել բիզնես-գործընթացներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
արդյունավետ մեթոդները և մոդելները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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3. գործնականորեն օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և
ծրագրային գործիքակազմը,
4. արդյունավետ մաթեմատիկական և ծրագրային գործիք ընտրելու նպատակով կատարել
համեմատական վերլուծություն,
5. իրականացնել տեղեկատվական և ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

5. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
6. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր,
7. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ
վերլուծության վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել և ձևակերպել խնդիրներ և
ներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի տեսական հիմունքները
տնտեսագիտության, ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման և
գործիքակազմը:
Թեմա 3՝ Կիրառական ծրագրային փաթեթներ / Big Data, Eviews, MatLab /:
Թեմա 7՝ Data Mining, Eviews, MatLab փաթեթների կիրառությունները տնտեսագիտության,
ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. 704 с.
2. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А..-М. Изд.отдел <<Русская редакция>>
ТООО:1997.-696.с.
3. Степанов Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казань, 2008, 58 с.
4. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А. <<Русская редакция>> ТООО:1998.659.с.
5. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. СпБ, Иностранная литература,
1997, 582 с.
1. 1002/Մ89
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝1 ժամ, գործնական՝ 1 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման,
մեթոդների և վերլուծության ոլորտում, ինչպես նաև դրանց կիրառման վերաբերյալ,
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• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական
հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների և վերլուծության հիման վրա տարբեր
խնդիրներ ձևակերպելու և լուծելու գործընթացի իրականացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները ու մոդելները,
2. ներկայացնել հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության՝ բիզնես-գործընթացներում
և մարքեթինգում օգտագործվող մեթոդները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները պրակտիկ խնդիրներում,
2. ժամանակակից մեթոդների
ընտրությանն
նպատակով կատարել մասնագիտական
հետազոտությունների համեմատական վերլուծություն և պլանավորում,
3. իրականացնել մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության
մեթոդների տեսակների դասակարգում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ
վերլուծության վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ3. Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1. Հետազոտության թեմայի ընտրությունը և արդիականության ձևակերպումը:
Թեմա՝ 2. Հետազոտության գրականության ամփոփումը և հղումների ավելացումը:
Թեմա՝ 3. Գործնական հետազոտությունների իրականացման գործընթացը:
Թեմա՝ 4. Տեսական հետազոտությունների իրականացման մոտեցումները:
Թեմա՝ 5. Գիտական աշխատանքի կառուցվածքը. բաժինների ձևակերպումը, հետազոտված
հիմնախնդրի ձևակերպումը, հետազոտության մեթոդաբանության ձևակերպումը, խնդրի լուծման
նկարագրությունը և ամփոփումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и
статистика, 2007.
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2. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / пер. с англ. М.:
Финансы и статистика, 2003.
3. Ковалев В. В. Управление финансовой структурой фирмы: учебное пособие. М.: Проспект; Велби,
2007.
4. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С. В. Банк. — М.: TK Велби, Изд-во
Проспект, 2011, — 344 с.
5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА,
1999. – 317 с
1. 1007/Մ00
2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս. 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին հիմնավոր գիտելիքներ տալ մասնագիտության արդի հիմնախնդիրների
վերաբերյալ,
• ներկայացնել մասնագիտության արդի խնդիրների զարգացումները, դասակարգումը,
տնտեսագիտական հետազոտությունների արդի մեթոդներն ու մոտեցումները և դրանց
կիրառումը տարատեսակ մասնագիտական խնդիրների լուծման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել մասնագիտության արդի խնդիրների զարգացումները,
2. որոշել տնտեսական քաղաքականության ասպարեզում առկա հիմնախնդիրները,
3. հիմնավորել առկա հիմնախնդիրների լուծման տեսական և գործնական հնարավոր
մոտեցումները,
4. մեկնաբանել միջազգային առևտրի հիմնական տեսությունները,
5. ներկայացնել տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման արդի մոդելները և մոդելավորման
սկզբունքները,
6. կիրառել տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման արդի մոտեցումները գործնական
որոշումների կայացման համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել տնտեսական քաղաքականության ասպարեզում առկա հիմնախնդիրները,
2. գնահատել վարվող տնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա,
3. կիրառել տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման արդի մոտեցումները գործնական
որոշումների կայացման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ և գիտական հոդվածներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.Լուսաբանել տնտեսական օրինաչափությունների և մեխանիզմների գոյություն ունեցող
հայեցակարգերի սկզբունքները, նպատակները և արդյունքները
Ա4. Հիմնավորել տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի, օրենքների ու այլ նորմատիվ
իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ),
Գ4. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
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3. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տնտեսական ռազմավարություն և քաղաքականություն:
Թեմա 2. Պետական բյուջե և միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր:
Թեմա 3. Մ. Պորտերի «Մրցակցային առավելությունների» տեսությունը:
Թեմա 4. Որոշումների ծառի կիրառություններ:
Թեմա 5. Տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և
թվային մեթոդները:
Թեմա 6. Տվյալների բազաների կառուցումը և կառավարումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թ. Թորոսյան, Միջազգային տնտեսագիտություն. առևտուր և ֆինանսներ, (2-րդ հրատ.), Երևան,
2005
2. Экономическая и социальная политика. Часть 1, Экономическая политика,Учебник, Под общей
редакциеы д.э.н., профессора Н.А. Волгина, д.э.н., профессора В.И. Кушлина. М. 2010, 319с.
3. А.Кудрин, Е.Гурвич, Старение населения и угроза бюджетного кризиса, Вопросы экономики N32012.
4. Brian Liou, Tristan Tao, & Declan Shener, The Data Analytics Handbook, 2015.
5. Denardo Eric V.,” The Science of Decision Making”, John Wiley & Sons, Inc. 2001
6. Economic Models Theory and Applications ed. Basu Dipak, Nagasaki University World Scientific
Publishing Co. Pte Ltd 2009.
7. Վերջին 3 տարիների պետական բյուջեները, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը և
կառավարության գործունեության ծրագրերը
1. 1002/Մ38
2. Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
3.6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• առավել ամբողջականացնել և խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրո- և
մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
• զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

4. դասակարգել շուկայական տնտեսության տնտեսական հիմնահարցերի ուսումնասիրման համար
անհրաժեշտ գիտելիքները,
5. ներկայացնել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները,
6. ճանաչել մակրոտնտեսական քաղաքականության ձևերն և հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց
արդյունքները,
2. օգտագործել տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները տնտեսագիտական
վերլուծություններում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
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2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. Լուսաբանել տնտեսական օրինաչափությունների և մեխանիզմների գոյություն ունեցող
հայեցակարգերի սկզբունքները, նպատակները և արդյունքները
Ա6. Հիմնավորել արտաքին առևտրի, մաքսային, հարկաբյուջետային և դրամավարկային
կարգավորման միջազգային փորձի կիրառման նպատակահարմարությունը
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ4. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունըգլոբալտնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика. Санкт-Петербург, 2003:
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва,”Финансы и статистика”,
1992,
5. B. Binger, E. Hoffman, Microeconomics with Calculus, 1998
1. 1007/Մ01
2. Տնտեսական զարգացման քաղաքականություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնելտնտեսական աճի և զարգացման էությանը,
զարգացման տեսության էվոլուցիային և տնտեսության զարգացման պետական քաղաքականության
մարտահրավերներին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել տնտեսական քաղաքականության հայեցակարգեր,
2. ձևակերպել տնտեսական աճի բաղադրիչները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել տնտեսական քաղաքականության հայեցակարգերը,
2. առաջարկություններ ներկայացնել զարգացման և տնտեսական քաղաքականության
վերաբերյալ,
3. կազմել տնտեսության զարգացման ծրագրեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ և գիտական հոդվածներ, վարել գիտական բանավեճեր:
Ա1. Լուսաբանել տնտեսական օրինաչափությունների և մեխանիզմների գոյություն ունեցող
հայեցակարգերի սկզբունքները, նպատակները և արդյունքները
Ա4. Հիմնավորել տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի, օրենքների ու այլ նորմատիվ
իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը
Բ7. Կայացնել տնտեսական ռազմավարության ու մարտավարության պահանջներից բխող
արդյունավետ որոշումներ
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել և ձևակերպել խնդիրներ
ևներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. առաջադրանքներ,
4. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.
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Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տնտեսական աճ և տնտեսական զարգացում։
2. Տնտեսական աճի տեսակները և գործոնները։
3. Տնտեսական աճի տեսություները։
4. Տնտեսական աճի խթանման պետական քաղաքականությունը։
5. Տնտեսական զարգացման ցիկլայնությունը:
6. Տնտեսական զարգացման արտաքին հատվածը:
7. Տնտեսական զարգացումը և մարդկության գլոբալ պրոբլեմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства / Москва, 2002.
2. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития российской экономики в условиях глобального
кризиса / М.: Экономика. 2010.
3. Экономическая и социальная политика, ч.,1, Экономическая политика. Учебник, Под общей
редакции Н.А.Волгина и В.И.Кушлина, М.: 2010, с.320.
4. Лавров Е.И., Капогузов Е.А. Экономический рост: теории и проблемы: учебное пособие. – Омск:
Изд-во ОмГУ, 2006. – 214 с.
5. Economic Development as Self-Discovery, R. Hausmann, D. Rodrik, Working Paper 8952, National bureau
of economic research, Cambridge, 2002. http://www.nber.org/papers/w8952
1. 1007/Մ02
2. Հարկաբյուջետային քաղաքականության հիմնահարցեր
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ,
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն էուսանողներին ծանոթացնել գործող հարկային և բյուջետային
համակարգերին, հարկային և բյուջետային քաղաքականությունների, մեխանիզմների ու
սկզբունքների և դրանց ուսումնասիրության արդյունքների կիրառմամբ սովորեցնել պլանավորել
հարկային վճարումները և բյուջետային այլ մուտքերը և գնահատել այդ համակարգերի
արդյունավետությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկել հարկային և բյուջետային համակարգերի հիմնական տնտեսական ցուցանիշները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել այդ համակարգերի արդյունավետությունը որոշակի տնտեսական պայմաններում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. գնահատել ֆիսկալ քաղաքականության հայեցակարգերը,
2. վերլուծել և ընդհանրացնել առկա փաստերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.Լուսաբանել տնտեսական օրինաչափությունների և մեխանիզմների գոյություն ունեցող
հայեցակարգերի սկզբունքները, նպատակները և արդյունքները
Ա6.Հիմնավորել արտաքին առևտրի, մաքսային, հարկաբյուջետային և դրամավարկային
կարգավորման միջազգային փորձի կիրառման նպատակահարմարությունը
Բ6.Կիրառել արտաքին առևտրի, մաքսային, հարկաբյուջետային և դրամավարկային
քաղաքականությունների վերաբերյալ ձեռքբերված գիտելիքները
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել ու ձևակերպել խնդիրներ
և ներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ռեֆերատներ:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և
6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հարկերի տնտեսագիտական բովանդակությունը: Պետության հարկային քաղաքականությունը:
2. Հարկային համակարգը և հարկատեսակները:
3. Շահութահարկի պլանավորման առանձնահատկությունները:
4. Ֆինանսական և հարկային հաշվառում:
5. Անհատ ձեռնարկատերերի եկամտահարկի պլանավորման առանձնահատկությունները:
6. Անուղղակի հարկերի պլանավորման առանձնահատկությունները:
7. Հարկային օրենսդրությամբ նախատեսված պատասխանատվության միջոցները:
8. Հարկային մարմնի կողմից իրականացվող ստուգումները և ուսումնասիրությունները:
9. Հարկային քաղաքականությունը ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
4. Хантаева Н.Л. Теоретические основы налогообложения: Учебное пособие. Улан-Удэ:
Издательство ВСГТУ. 2006.
5. Налоги и налоговое право. Под ред. А.В.Брызгалина. М. 1997.
6. Налоги и налогообложене. Учебное пособие. Под ред. И.Г. Русаковой и В.Л. Кашина. М. 2000.
7. Антонова М.Е. О налоговом механизме решения социальных проблем. Финансы. 2009. #1
8. Кучеров И, Государственная налоговая политика: цели и методы осуществления, Налоги, 2006, #7
9. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, դասագիրք, 2-րդ հրատ., Երևան, 2010թ
10. ՛՛Բյուջետային համակարգի մասին՛՛ ՀՀ օրենք
11. ՀՀ հարկային օրենսգիրք և հարկերի մասին առանձին օրենքներ
1. 1007/Մ30

2. Տնտեսական զարգացման գնահատման քանակական մեթոդներ

3. 3 կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ներկայացնել տնտեսական զարգացման, դրա
համեմատման և գնահատման չափանիշները, մեթոդները, մեխանիզմները և սկզբունքները:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել տնտեսական զարգացման գնահատման չափանիշները և մեթոդները,
2. մեկնաբանել տնտեսական զարգացման գնահատման հիմնական սկզբունքները,
3. մեկնաբանել տաբեր կազմակերպությունների կողմից մշակված և հրապարակված բազմաբնույթ
համաթվերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. տաբեր կազմակերպությունների կողմից մշակված և հրապարակված բազմաբնույթ համաթվերի
հիման վրա անել համապատասխան հետևություններ և ենթադրություններ,
2. որոշել տնտեսական տվյալ իրավիճակի գնահատման համար առավել նպատակահարմար
համաթվերը և քանակական գնահատման մեթոդները
3. կիրառել տնտեսական զարգացման մակարդակը գնահատող քանակական գնահատման
առավել ճշգրիտ մեթոդներ, որոնք հնարավորություն կընձեռեն համեմատական վերլուծություն
իրականացնելու տարբեր երկրների տնտեսական զարգացվածությունների մակարդակների
միջև,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ստացված գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. Լուսաբանել տնտեսական օրինաչափությունների և մեխանիզմների գոյություն ունեցող
հայեցակարգերի սկզբունքները, նպատակները և արդյունքները
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Ա4. Հիմնավորել տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի, օրենքների ու այլ նորմատիվ
իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը
Բ1. Բացահայտել տնտեսության ոլորտների կարգավորման արդյունավետության բարձրացման
խոչընդոտները և առաջարկել դրանց վերացման ուղիներ
Բ4. Նախագծել տնտեսական քաղաքականության և բիզնեսի տնտեսական զարգացման ծրագրեր
Բ5. Գործնականում կիրառել տնտեսական քաղաքականության և կարգավորման տեսական
մեխանիզմները, սկզբունքները և գործնական հմտությունները
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ4. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. իրավիճակային վերլուծություններ,
3. առաջադրանքներ,
4. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և
6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տարբեր
միջազգային
ֆինանսական
կազմակերպություւնների
և
ոչ
պետական
կազմակերպությունների կողմից մշակված համաթվերի ձևավորման տեսամեթոդական
հիմնադրույթները,:
2. Տարբեր համաթվերի ձևավորման մեթոդաբանություն:
3. Երկրների տնտեսական զարգացումը գնահատող ընդհանրական համաթվի ձևավորման
մեթոդաբանություն:
4. Երկրների տնտեսական զարգացումը գնահատող տարբեր էկոնոմետրիկ մեթոդների
ուսումնասիրություն:
5. Տարածաշրջանի երկրների տնտեսությունների զարգացման քանակական գնահատում
վերափոխումների համեմատական արդյունավետության գնահատման ընդհանրական համաթվի
միջոցով:
6. Զարգացած, զարգացող և թույլ զարգացած երկրների տնտեսական զարգացման համեմատական
արդյունավետության գնահատումը և վերլուծությունը վերափոխումների ընդհանրական համաթվի
միջոցով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս. Դավոյան «Երկրների բազմաբնույթ վերափոխումների համեմատական արդյունավետության
վերլուծությունը», Դպիր հրատարակչություն 2016թ.
2. Հ. Սարգսյան, Ա. Մարկոսյան «Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի
հեռանկարները», Զանգակ հրատարակչություն 2014,
3. С. Айвазян, В.Мхитарян, Теория вероятностей и прикладная статистика, Т.1, Прикладная
статистика, Основы эконометрики, Учебник для вузов, Б 2-й том. 2-е изд., Москва, Юнити-Дана,
2001
4. Samson Davoyan, Ashot Davoyan, Ani Khachatryan, The Assessmernt of the Comparative Efficiency of
Various Reforms of High-Income Countries, Economics and Education, Proceedings of the 12th
International Conference on Educational Technologies, Proceedings of the 10th International Conference
on Business Administration, Business and Economics Series 23, World Scientific and Engineering Academy
and Society Barcelona, Spain February 13-15, 2016.
5. Samson Davoyan, Tatevik Sahakyan, The assessment of the effectiveness of reforms in various countries,
Advances in Environmental Sciences, Development and Chemistry, Proceedings of the 2014 International
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Conference on Energy, Environment, Development and Ecocnomics, Santorini Island, Greece, Jily 17-21,
2014.
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2. Քաղաքացիական և գործարարական իրավունք

3. 3
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5.դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել քաղաքացիական
իրավահարաբերությունների կարգավորման առանձնահատկություններին, դրանց մասնակցող
սուբյեկտների իրավունքներին ու պարտականություններին, իրավունքների պաշտպանության
եղանակներին ու կարգին, ինչպես նաև ներկայացնել գործարարական հարաբերությունների
էությունը, ՀՀ-ում գործարարական հարաբերությունները կարգավորող օրենսդրությունը,
գործարարական հարաբերությունների իրավական կարգավորման և գործարարական
գործունեության պետական կառավարման հիմնահարցերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. պարզաբանել քաղաքացիական և գործարարական հարաբերությունները կարգավորող
հիմնական ինստիտուտները,
2. բացատրել քաղաքացիական և գործարարական հարաբերությունների մասնակիցների և նրանց
գույքի կարգավիճակի առանձնահատկությունները,
3. լուսաբանել քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտների իրավունքների և
պարտականությունների ծավալը,
4. պարզաբանել գործարարական հարաբերությունները կարգավորող հիմնական ինստիտուտները,
5. թվարկել գործարարական գործունեության պետական կառավարման մեթոդները և պարզաբանել
դրանց էությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնական խնդրի լուծման նպատակով ընտրել և վերլուծել քաղաքացիական և գործարարական
հարաբերությունների մասնակիցների վարքագիծը կանոնակարգող իրավական ակտերը,
2. լուծել քաղաքացիական և գործարարական հարաբերություններին վերաբերող բարդ գործնական
խնդիրներ,
3. վերլուծել դատական և գործարարական պրակտիկայի նյութերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրները (օրենսդրական բազա,
ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. Հիմնավորել տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի, օրենքների ու այլ նորմատիվ
իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը
Բ8. Գործնականում օգտագործել տնտեսության կարգավորման և ձեռնարկությունների
կառավարման վերաբերյալ իրավական գիտելիքները
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ4.Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• քննարկումներ և բանավեճեր,
• ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
• տեսական գրականության, օրենսդրության և դատական պրակտիկայի ինքնուրույն
ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը
գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Քաղաքացիական իրավահարաբերությունների էությունը:
2. Քաղաքացիական իրավունքների և պարտականությունների ծագումը, իրականացումը և
պաշտպանությունը:
3. Քաղաքացիական իրավունքի սուբյեկտները:
4. Գործարքներ:
5. Քաղաքացիական իրավունքի օբյեկտները:
6. Իրային իրավունք:
7. Պարտավորական իրավունք:
8. ժառանգման իրավունք:
9. Գործարարական իրավունքի դերը շուկայական հարաբերություններում:
10. Գործարարական իրավունքի սուբյեկտների ընդհանուր բնութագիրը: Գործարարական
իրավունքի հատուկ սուբյեկտները:
11. Գործարարական գործունեություն իրականացնող սուբյեկտների գույքի կարգավիճակը:
12. Գործարարական գործունեության պետական կառավարումը:
13. Պայմանագրի դերը գործարարական հարաբերությունների կարգավորման գործում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բարսեղյան Տ.Կ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, Մաս առաջին, - 3րդ հրատ., - Եր., ԵՊՀ հրատ., 2009:
2. Ավետիսյան Վ.Դ., Մեղրյան Ս.Գ. Քաղաքացիական իրավունք (գործնական պարապմունքների
ձեռնարկ), Մաս առաջին, ԵՊՀ հրատ., - Եր., 2006:
3. Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, երկրորդ մաս, Երկրորդ
հրատարակություն, փոփոխություններով և լրացումներով. (Տ. Բարսեղյան, Ա.Հայկյանց, Գ.
Ղարախանյան, Ս. Մեղրյան) խմբ., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2008:
4. Բարսեղյան Տ.Կ., Գործարարական իրավունք, Երևան, 2009:
5. Белых В.С. Предпринимательское право России. М.: Проспект, 2009.
6. Ершова Т. Предпринимательское право. М., 2010.
7. Жилинский С.Ж. Предпринимательское право. М., 2010.
1. 1007/Մ05
2. Դրամավարկային քաղաքականության հիմնախնդիրներ
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գործող դրամավարկային քաղաքականության գործիքներին, մեխանիզմներին, ՀՀ-ում դրանց իրականացման առկա հիմնախնդիրներին և
գնահատել այդ համակարգերի արդյունավետությունը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մատնանշել տնտեսության զարգացման տարբեր փուլերում դրամավարկային
քաղաքականության մեխանիզմները,
2. որոշել տնտեսության զարգացման տարբեր փուլերում դրամավարկային քաղաքականության
գործիքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. քննարկել դրամավարկային քաղաքականության նախագծերը,
2. գնահատել դրամավարկային քաղաքականության կոնկրետ գործիքների կիրառման
արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել և ընդհանրացնել դրամավարկային քաղաքականության արդյունքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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Ա6. Հիմնավորել արտաքին առևտրի, մաքսային, հարկաբյուջետային և դրամավարկային
կարգավորման միջազգային փորձի կիրառման նպատակահարմարությունը
Բ6. Կիրառել արտաքին առևտրի, մաքսային, հարկաբյուջետային և դրամավարկային
քաղաքականությունների վերաբերյալ ձեռքբերված գիտելիքները
Բ7. Կայացնել տնտեսական ռազմավարության ու մարտավարության պահանջներից բխող
արդյունավետ որոշումներ
Գ4. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և
6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Դրամավարկային քաղաքականությունը որպես տնտեսական քաղաքականության բաղկացուցիչ:
2. Դրամավարկային քաղաքականության գործիքները:
3. Դրամավարկային քաղաքականության մշակման հիմքերը, բաղկացուցիչ մասերը:
4. Դրամավարկային քաղաքականության իրականացման իրավական հիմքերը ՀՀ-ում:
5. Դրամավարկային քաղաքականությունը ՀՀ-ում ֆինանսատնտեսական ճգնաժամի
պայմաններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Л.С. Тарасевич, П.И. Гребенников, А.И. Леусский, Макроэкономика, учебник, Высшее образование,
Москва, 2006г.
2. Н.Г. Менкью, Макроэкономика, учебник, М., изд-во МГУ, 2005г.
3. Դրամավարկային քաղաքականության ծրագիր, 2015թ., 4-րդ եռամսյակ, ՀՀ կենտրոնական բանկ
4. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ, դասագիրք, 2-րդ հրատ., Երևան,2010թ
5. ՛՛Կենտրոնական բանկի մասին՛՛ ՀՀ օրենքը:
1. 1007/Մ06

2. Տնտեսական մրցակցություն և մենաշնորհների պետական
3. 6 կրեդիտ
կարգավորում
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ուսանողներին ծանոթացնել մրցակցության պաշտպանության և
հակամենաշնորհային մարմինների գործունեության համար անհրաժեշտ տեսական, մեթոդական
բնույթի գիտելիքների հետ, որոնք կարող են օգտակար լինել ապրանքային շուկաների
վերլուծության, տնտեսական համաձայնությունների, համակենտրոնացումների, պետական
օժանդակության, անբարեխիղճ մրցակցության և գերիշխող դիրք ունեցող սուբյեկտների գործունեության պետական կարգավորման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ուսումնասիրել ապրանքային շուկաները,
2. ընտրել մրցակցության և մենաշնորհների պետական կարգավորման մեթոդներն ու
մեխանիզմները,
3. վերլուծել և գնահատել մրցակցության պաշտպանության պետական մարմնի գործունեության
տարեկան և միջնաժամկետ ծրագրերը,
4. լուսաբանել մրցակցության պաշտպանությանն առնչվող իրավական ակտերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. վերլուծել ապրանքային շուկաները,
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2. բացահայտել մրցակցության պաշտպանության օրենսդրության խախտումները,
3. գնահատել ապրանքային շուկաներում մրցակցային միջավայրը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. առաջարկել տնտեսության ապամենաշնորհացման ծրագրեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. Որոշումներ կայացնելու նպատակով հիմնավորել ապրանքային շուկաների կարգավորման
անհրաժեշտությունը
Բ2. Վերլուծել ֆինանսական հոսքերի կառավարման արդյունավետությունը և ապրանքային
շուկաների մրցակցային վիճակը
Բ5. Գործնականում կիրառել տնտեսական քաղաքականության և կարգավորման տեսական
մեխանիզմները, սկզբունքները և գործնական հմտությունները
Գ4. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. առաջադրանքներ,
4. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ապրանքային շուկան և դրա տեսակավորումը:
2. Ապրանքային շուկաների հիմնական պարամետրերը:
3. Բնական մենաշնորհների պետական կարգավորումը:
4. Ֆիրմաների գնային ռազմավարությունները և գրանց պետական կարգավորումը:
5. Մրցակցային քաղաքականությունը Հայաստանում:
6. Բնական մենաշնորհները և դրանց պետական կարգավորումը ՀՀ-ում:
7. Միջազգային գործունեությունը մրցակցային քաղաքականության բնագավառում:
8. ԱՄՆ-ի հակատրեստային օրենսդրությունը: Մրցակցային օրենսդրությունը Եվրամիությունում:
9. Հակամենաշնորհային կարգավորումը ԱՊՀ ընդհանուր տնտեսական տարածքում:
10. Մրցակցության պաշտպանությունը ԵՏՄ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. “Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին” ՀՀ օրենք, ՀՀՊՏ, 2004, 02.04/7 (306)
2. “Հանրային ծառայությունները կարգավորող մարմնի մասին” ՀՀ օրենք,
3. “Էներգետիկայի մասին” ՀՀ օրենք,
4. ՀՀ ջրային օրենսգիրք,
5. “Հանրային ծառայությունների կարգավորման պարտադիր վճար վճարողների հաշվառման
կարգը սահմանելու մասին” Հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի թիվ 1-ն
որոշումը, 15.02.2006թ.
6. “Տնտեսվարող սուբյեկտի մենաշնորհ կամ գերիշխող դիրքի , այդ թվում` շուկայական
իշխանության որոշման կարգը և չափանիշները սահմանելու մասին” Հայաստանի
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Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի
23.05.2011 թվականի թիվ 194-Ն որոշում,
7. “Հայտարարագրման ենթակա համակենտրոնացումների մասնակցի /մասնակիցների/
ակտիվների և հասույթ/ներ/ի արժեքը /չափը/ սահմանելու, տնտեսավարող սուբյեկտների
համակենտրոնացման հայտարարագրման կարգի և հայտարարագրի ձևի մասին” Հայաստանի
Հանրապետության տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովի
23.05.2011 թվականի թիվ 194-Ն որոշում
1. 1007/Մ31
2. Սահմանադրական տնտեսագիտություն
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության,
մասնավորաբար, նոր ինստիտուցիոնալ տնտեսագիտության տեսության արագ զարգացող
ուղղություններից մեկի՝ սահմանադրական տնտեսագիտության հետ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել սահմանադրական տնտեսագիտության հիմնադրույթները,
2. մատնանշել տնտեսական կարգավորման հիմնուղիները և դրանցում ինստիտուտների
դերակատարումը,
3. մեկնաբանել ՀՀ սահմանադրության սոցիալ-տնտեսական բովանդակությունը, նորմսկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. խնդրո առարկա հարցի համար նշել համապատասխան միջազգային փորձի կիրարկման
առանձնահատկությունները և հիմնավորել դրա նպատակահարմարությունը,
2. բացահայտել սահմանադրականության մակարդակը կանխորոշող գործոնները,
3. գնահատել սահմանադրականության մակարդակը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել առկա խնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. Լուսաբանել տնտեսական օրինաչափությունների և մեխանիզմների գոյություն ունեցող
հայեցակարգերի սկզբունքները, նպատակները և արդյունքները
Ա4. Հիմնավորել տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի, օրենքների ու այլ նորմատիվ
իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը
Բ1. Բացահայտել տնտեսության ոլորտների կարգավորման արդյունավետության բարձրացման
խոչընդոտները և առաջարկել դրանց վերացման ուղիներ
Բ8. Գործնականում օգտագործել տնտեսության կարգավորման և ձեռնարկությունների
կառավարման վերաբերյալ իրավական գիտելիքները
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ4. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. թեմատիկ քննարկումներ,
3. գործնական առաջադրանքներ,
4. ինքնուրույն հետազոտական աշխատանք:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.
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Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Սահմանադրական տնտեսագիտության ներածություն. առարկան, մեթոդը, ձևավորման
տեսական նախահիմքերը, գաղափարական հենասյուները, հիմնական ուղղությունները:
2. Սոցիալական պետություն: Սոցիալ-տնտեսական իրավունքներ. պատշաճ կենսամակարդակի
իրավունք, սեփականության իրավունք, աշխատանքային իրավունքներ, սոցիալական
ապահովության իրավունք, տնտեսական գործունեությամբ զբաղվելու իրավունք:
3. Սահմանադրականության համեմատական վերլուծություն՝ (компаративистика) ըստ երկրների:
4. Սահմանադրական պետական ինստիտուտների տնտեսական դերը: Ինստիտուտները և
կարգավորման կառուցակարգերը:
5. Սահմանադրականությունը և դրա դեֆիցիտը: Դեֆիցիտի հաղթահարման ուղիները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Гаджиев Г.А., Баренбойм П.Д. и др. Конституционная экономика. М.2010.
2. Экономика всего. Как институты определяют нашу жизнь, А.А.Аузан, 2014.
3. Институциональная экономика//новая институциональная экономическая теория,// учебник 2-е
создание, Москва, 2019.
4. Конституционная экономика / Отв. ред. Г. Гаджиев. – М.: Юстицинформ – 2010.
5. Конституционная экономика в зарубежных странах, С.Ю.Данилов, Москва, 2018.
6. ՀՀ սահմանադրություն, ընդունված 1995թ.՝ 2015թ. փոփոխություններով
7. Հարությունյան Գ., Սարգսյան Հ., Գևորգյան Ռ. Սահմանադրականություն. ախտորոշման,
մշտադիտարկման և կառավարման խնդիրներ, Զանգակ հրատ., 2017:
8. Հարությունյան Գ., Սարգսյան Հ., Գևորգյան Ռ. Սահմանադրականություն. ինստիտուտների
ընկալումը և երկրների բարեկեցությունը, Զանգակ հրատ., 2018:
9. Մխիթարյան Ժ. Սահմանադրատնտեսագիտություն. տնտեսագիտական մոտեցում
սահմանադրականությանը, Գասպրինտ հրատ., 2016:
10. Buchanan J. The Domain of Constitutional Economics, Constitutional Political Economy, Vol. 1, No. 1,
1990.
1. 1007/Մ09
2. Հոգեբանական տնտեսագիտություն
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5.դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսագիտության հարաբերականորեն
նոր ուղղությանը` հասարակական զարգացման արդյունքում տնտեսագիտական համակարգի վրա
հոգեբանական գործոնների ազդեցությանը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. գիտակցել տնտեսագիտության տեսության հոգեբանական հիմնական չափորոշիչները,
2. քննարկել տնտեսագիտական և հոգեբանական մտքի զարգացման ինստիտուցիոնալ
վերլուծության հմտությունների կիրառման անհրաժեշտությունը,
3. բացատրել հասարակական զարգացման տնտեսական, հոգեբանական կանխատեսումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տնտեսագիտական և հոգեբանական մտքի զարգացման ինստիտուցիոնալ
վերլուծության հմտություններ,
2. կատարել հասարակական զարգացման տնտեսական, հոգեբանական կանխատեսումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. կատարել հետազոտական աշխատանք` տնտեսագիտության տեսության հոգեբանական
հիմնական կողմնորոշումների վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ7. Կայացնել տնտեսական ռազմավարության ու մարտավարության պահանջներից բխող
արդյունավետ որոշումներ
Բ8. Գործնականում օգտագործել տնտեսության կարգավորման և ձեռնարկությունների
կառավարման վերաբերյալ իրավական գիտելիքները
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել ու ձևակերպել խնդիրներ
ևներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ
Գ3. Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և
6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հոգեբանական տնտեսագիտության ուսումնասիրության առարկան և մեթոդաբանությունը:
2. Տնտեսագիտական և հոգեբանական մտքի զարգացման փոխառընչությունները:Հոգեբանական
տնտեսագիտության ձևավորման գործընթացը և տնտեսագիտության բնագավառում 2002թ. նոբելյան մրցանակը:
3. Պահանջմունքների անհատական և հասարակական բնույթը. Գովազդի դերը պահանջմունքների
ձևավորման գործում:
4. Աշխատանքի կազմակերպման ճապոնական և ամերիկյան եղանակների հոգեբանական
յուրահատկությունները:
5. Աստվածաշնչյան գաղափարախոսության աշխարհաքաղաքական, սոցիալ-հոգեբանական
նշանակությունը:
6. Նեյրոֆիզիոլոգիական տնտեսագիտության էությունը և էվոլյուցիան:
7. Մարդու էության դասական, մարքսյան, ինստիտուցիոնալ վերլուծությունների
մեթոդաբանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. В. Машков. Психология экономики. Санкт-Петербург. 2001.
2. Психологическая экономика. Москва. ИНФРА-М 2005.
3. P. Parker “Physioeconomics” Cambridge MIT PRESS 2000
4. Judgment Under Uncertainty: Heuristics and Biases. Edited by D. Kahneman, P. Slovic, A. Tversky.
Cambridge Univercity Press 2000.
5. Choices, Values and Frames. EditedbyD. Kahneman, A. Tversky.. Cambridge Univercity Press 2000.
1. 1007/Մ09
2. Պետական գույքի կառավարում
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ առաջնային հմտություններ ձևավորել պետական
գույքի կառավարման վերաբերյալ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել պետական սեփականության ինստիտուցիոնալ հիմքերը,
2. լուսաբանել պետական գույքի մասնավորեցման օրենսդրությունը,
3. որոշել մասնավորեցման մեթոդներն ու մեխանիզմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. կազմել պետական գույքի կառավարման ծրագրեր,
2. կիրառել պետական գույքի մասնավորեցման ձևերն ու մեխանիզմները,
3. վերլուծել պետական և պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների
գործունեությունը,
4. գործնականում իրականացնել պետական գույքի նկատմամբ վերահսկողություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել փաստեր և հետևություններ անել,
2. ստեղծագործաբար կիրառել և զարգացնել գույքի կառավարման վերաբերյալ գիտելիքները,
3. օգտագործել տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը բարձրացնելու վերաբերյալ
դրական փորձը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.Լուսաբանել տնտեսական օրինաչափությունների և մեխանիզմների գոյություն ունեցող
հայեցակարգերի սկզբունքները, նպատակները և արդյունքները
Բ3. Կիրառել գնային քաղաքականության արդյունավետ մեխանիզմներ
Բ8. Գործնականում օգտագործել տնտեսության կարգավորման և ձեռնարկությունների
կառավարման վերաբերյալ իրավական գիտելիքները
Գ1.Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և
6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկոսյան Ա., Սեփականության ինստիտուցիոնալ հիմքերը, «21-րդ դար», «Նորավանք»
գիտակրթական հիմնադրամի հանդես, N1, N 2, 2011թ.:
2. Մարկոսյան Ա., Մաթևոսյան Է., Պետությունը և ձեռնարկատիրությունը, Երևան, «Զանգակ-97»,
2005թ., 416 էջ:
3. Մարկոսյան Ա., Պետական ձեռնարկությունների ապապետականացման կառավարում.
մեթոդաբանություն, ռազմավարություն և արդյունքներ, Երևան, «Լույս», 1997թ., 476 էջ:
4. Դավոյան Ա., Պետական սեփականության կառավարում. մեթոդական և ինստիտուցիոնալ հիմքեր,
Եր., «Տիգրան Մեծ», 2003թ., 492 էջ:
5. Մարկոսյան Ա. Սահակյան Ա. Պետական գույքի կառավարում: Ուսումնական ձեռնարկ, Եր. 2015,,
Երկու և դրանց ամրացված գույքի օտարման կարգը հաստատելու և Հայաստանի
Հանրապետության կառավարության 1994 թվականի փետրվարի 25-ի N 92 որոշումն ուժը կորցրած
ճանաչելու մասին»,
6. Մարկոսյան Ա., Սահակյան Ա., Պետական գույքի կառավարում: Ուսումնական ձեռնարկ, Եր. 2015,,
Երկու մասով
7. Պետական գույքի կառավարմանն առնչվող օրենսդրություն՝ www.arlis.am
1. 1007/Մ10
2. Ֆինանսական կառավարում
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական շուկայի ինստիտուցիոնալ և
անհատ ներդրողների, ռիսկի և դրա կառավարման, ածանցյալ արժեթղթերի շուկայի, ներդրումային
փաթեթների էության, ներդրումային որոշումների կայացման և արդյունավետ իրականացման,
ֆինանսական հոսքերի և ակտիվների ու պասիվների կառավարման և գնահատման
հիմնահարցերին:
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9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկել ներդրումային միջավայրը բնութագրող տնտեսական չափանիշների և ցուցանիշների
համակարգը,
2. սահմանել պորտֆելի արդյունավետ կառավարման մեխանիզմները,
3. հիմնավորել առևտրային կազմակերպությունների հեռանկարային ծրագրերի արդյունավետ
տարբերակների ընտրությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ներդրումային միջավայրը,
2. առաջարկել պորտֆելի կառավարման բարելավման ուղիներ,
3. վերլուծել առևտրային կազմակերպությունների
դրամականհոսքերըևգնահատելդրանցվարկունակությունը,
4. կանխատեսել առևտրային կազմակերպությունների ֆինանսական հոսքերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել ստացած գիտելիքները,
2. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3.Որոշումներ կայացնելու նպատակով հիմնավորել ապրանքային շուկաների կարգավորման
անհրաժեշտությունը
Բ2. Վերլուծել ֆինանսական հոսքերի կառավարման արդյունավետությունը և ապրանքային
շուկաների մրցակցային վիճակը,
Բ8. Գործնականում օգտագործել տնտեսության կարգավորման և ձեռնարկությունների
կառավարման վերաբերյալ իրավական գիտելիքները
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել ու ձևակերպել խնդիրներ
և ներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և
6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ֆինանսական հոսքերի ընդհանուր բովանդակությունը և կառավարման անհրաժեշտությունը:
2. Առևտրային կազմակերպության ֆինանսական հոսքերն ըստ գործունեության տեսակների:
3. Դրամական հոսքերի հաշվարկման մեթոդները:
4. Իրացվելի ֆինանսական հոսքը: Դրամական հոսքերի վերլուծության վրա հիմնված
վարկունակության գնահատման մեթոդիկան:
5. Առևտրային կազմակերպության հեռանկարային ծրագրերը: Ֆինանսական հոսքերի կանխատեսումները:
6. Ներդրումային միջավայրը, հիմնական ներդրումային գործիքները և մասնակիցները:
7. Պորտֆելի կառավարման հիմնահարցերը շուկայական տնտեսության ներկա պայմաններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бригхем Ю., Гапенски Л., Финансовый менеджмент: полный курс, в двух томах, Санкт-Петербург,
“Экономическая школа”, 1999.
1. 1905/Մ01
2. Վարչական իրավունք
4. 2 ժամ/շաբ.
6. Երրորդ կիսամյակ

3. 3 կրեդիտ
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
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8.Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել գործող վարչականնորմերին, հարաբերություններին, վարչական ակտերի տեսակներին, վարչարարությանը, վարչական իրավախախտումներին և պատասխանատվությանը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. որոշել վարչարարության կիրառման արդյունավետ սահմանները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. մշակել վարչական ակտերի նախագծեր,
2. աջակցել վարչական իրավախախտումների հայտնաբերման դեպքում մասնագիտական
մարտավարության ընտրության հարցում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. Հիմնավորել տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի, օրենքների ու այլ նորմատիվ
իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը
Բ8. Գործնականում օգտագործել տնտեսության կարգավորման և ձեռնարկությունների
կառավարման վերաբերյալ իրավական գիտելիքները
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել ու ձևակերպել խնդիրներ
և ներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը
գնահատվում է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Վարչական իրավունքի առարկան, և սուբյեկտները:
2. Վարչաիրավական նորմեր և հարաբերություններ:
3. Հանրային վարչարարություն իրականացնող մարմինները:
4. Պետական կառավարման ձևերը և մեթոդները:
5. Վարչական վարույթի համակարգը:
6. Վարչական ակտը, դրա տեսակները և ձևերը, բողոքարկման վարույթը:
7. Վարչարարության հասկացությունը:
8. Վարչական պատասխանատվություն:
9. Վարչական իրավախախտումների վերաբերյալ գործերով վարույթ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ Վարչական իրավունք, ուսումնական ձեռնարկ, ընդհ. խմբ. իրավագիտության դոկտոր,
պրոֆեսոր, Գ. Դանիելյան, ԵՊՀ Հրատարակչություն, Երևան,2012:
2. Դանիելյան Գ.,Վարչական պատասխանատվությունը Հայաստանի Հանրապետությունում,
դասագիրք,Երևան <<ԱՌՏ>> հրատարակչություն Երևան,2007:
3. Àëåõèí À.Ï., Êàðìîëèöêèé À.À.,Êîçëîâ Þ.Ì., Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî Ð.Ô., ó÷åáíèê Ì,1999.
4. Áàõðàõ Ä.Í., Á.Â. Ðîññèéñêèé, Ñòàðèëîâ Þ.Í., Àäìèíèñòðàòèâíîå ïðàâî, ó÷åáíèê äëÿ âóçîâ.2-å
èçäàíèå, Èçä.Íîðìà, Ì, 2005.
1. 1905/Մ03
2. Հարկային իրավունք
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին ծանոթացնել հարկային հարաբերությունները կարգավորող
իրավական ակտերին, սովորեցնել կազմել նորմատիվ և անհատական իրավական ակտերի
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նախագծեր, հարկային ոլորտում իրականացնել վարչարարություն և վարչական վարույթ, քննարկել
վարչական ակտերի, հարկային վարչարարության շրջանակներում գործողությունների, ինչպես նաև
անգործության դեմ բերված բողոքները, բացատրել հարկային քաղաքականության իրականացման
սկզբունքները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել հարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորման սկզբունքները,
2. մեկնաբանել հարկային վարչարարության նշանակությունը,
3. ներկայացնել հարկային հարաբերությաննների ոլորտում վարչարարության իրականացման
իրավական հիմքերը և առանձնահատկությունները,
4. գործող հարկային համակարգի վերաբերյալ գործող օրենսդրության կիրառման բարդությունների
մասին,
5. բացատրել հարկային մարմնի ծառայողի իրավունքների ու պարտականությունների ծավալը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել օրենսդրության առնչությամբ տրված պաշտոնական պարզաբանումները,
2. գործնական խնդրի լուծման նպատակով ընտրել և վերլուծել հարկային մարմնի ծառայողի
վարքագիծը կարգավորող իրավական ակտերը,
3. լուծել հարկային վարչարարությանը վերաբերող բարդ գործնական խնդիրներ,
4. վերլուծել հարկային գործերով վարչարարության պրակտիկ նյութերը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել իրավական տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրները (ինտերնետ ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ),
2. պատրաստել զեկույցներ, վարել տեսական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. Հիմնավորել տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի, օրենքների ու այլ նորմատիվ
իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը
Բ8. Գործնականում օգտագործել տնտեսության կարգավորման և ձեռնարկությունների
կառավարման վերաբերյալ իրավական գիտելիքները
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել ու ձևակերպել խնդիրներ
և ներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• քննարկումներ և բանավեճեր,
• ուսանողի ինքնուրույն և խմբային աշխատանք,
• տեսական գրականության. օրենսդրության և դատական պրակտիկայի ինքնուրույն
ուսումնասիրություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և
6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Հարկը որպես իրավական հասկացություն:
2. Հարկի տարբերությունը այլ պետական վճարներից:
3. Հարկերի սահմանումը և դրանց վերացումը:
4. Հարկային համակարգի հասկացությունը:
5. Տեղական հարկեր:
6. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինները որպես հարկային
հարաբերությունների մասնակիցներ:
7. Հարկի վճարմանը աջակցող անձինք:
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8. Հարկային վարչարարություն հասկացությունը և նշանակությունը:
9. Հարկային իրավախախտումների գործերով վարույթ:
10. Հարկային վեճերը և հարկատուների իրավունքների պաշտպանությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Դանիելյան Գ., Վարչական պատասխանատվությունը Հայաստանի Հանրապետությունում
(դասագիրք), Երևան, «ԱՌՏ» հրատարակչություն, 2007թ., էջ 246,
2. Դանիելյան Գ., Վարչական վարույթ և դատավարություն (ուսումնական ձեռնարկ), Երևան։
Տիգրան Մեծ, 2011. - 384 էջ,
3. Налоги и налоговое право. Учеб. пособие, М; «Аналитик прес», 1997:
4. Демин А.В., Налоговое право, Учебное, пособие, М; 2006:
5. Пепеляева С.Г., Демин А.В., Налоговое право, Учебник для вузов, М; 2015:
6. Крохина Ю.А., Налоги и налоговое право. Учебник, М; 2015.
1. 1007/Մ04
2. Արժեթղթերի շուկա և պետական կարգավորում
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է խորացնել ուսանողների գիտելիքները ՀՀ արժեթղթերի շուկայի և դրա
կարգավորման առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մատնանշել արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մեխանիզմները,
2. որոշել արժեթղթերի շուկայի զարգացման հնարավորությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. առաջարկել արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մեխանիզմներ,
2. համադրել արժեթղթերի շուկայի զարգացման հայեցակարգերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. առաջարկել արժեթղթերի շուկաների և բորսաների կարգավորման օրենքների և նորմատիվ
իրավական այլ ակտերի նախագծեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1.Բացահայտել տնտեսության ոլորտների կարգավորման արդյունավետության բարձրացման
խոչընդոտները և առաջարկել դրանց վերացման ուղիներ
Բ5. Գործնականում կիրառել տնտեսական քաղաքականության և կարգավորման տեսական
մեխանիզմները, սկզբունքները և գործնական հմտությունները
Բ8. Գործնականում օգտագործել տնտեսության կարգավորման և ձեռնարկությունների
կառավարման վերաբերյալ իրավական գիտելիքները
Գ1. Օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և
6 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Արժեթղթերի շուկա. Էությունը, գործառույթները և դերը տնտեսական աճի ապահովման գործում:
2. Արժեթղթերի տեսակները, դրանց թողարկման և շրջանառության հիմնախնդիրները: Ներդրումային արժեթղթեր, վճարային արժեթղթեր, ածանցյալ արժեթղթեր, տիտղոսային և
այլարժեթղթեր:
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3. Մասնագիտացված գործունեության տեսակները և մասնագիտացված գործունեություն
իրականացնող անձիք արժեթղթերի շուկայում: Ներդրումային կազմակերպությունները արժեթղթերի շուկայում:
4. Ֆոնդային բորսա և արտաբորսային շուկաներ:
5. Արժեթղթերի գնի վրա ազդող գործոնները և արժեթղթերի շուկայի վերլուծությունը:
6. Արժեթղթերի շուկայի պետական կարգավորումը և ինքնակարգավորումը:
7. Արժեթղթերի շուկայի զարգացման հնարավորությունները ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ֆինանսներ, դրամաշրջանառությունևվարկ, գլխավորխմբագիրԼ. Հ. Բադանյան, Երևան, 2010
2. Հ. Գ. Մնացականյան, Ա. Զ. Հակոբյան, ֆինանսներ և ֆինանսական համակարգ, Երևան, 2009
3. Рынок ценныx бумаг: Учебник/Под ред. Галанова В. А. идр., Москва, 2006
4. В. Ф. Корельский, Р. В. Гаврилов, Биржевой словарь, в двуx томаx, Москва, 2000
1. 1007/Մ11
2. Ռիսկեր և ձեռնարկատիրական գործունեություն
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողների մոտ առաջնային հմտություններ ձևավորել տնտեսական
և քաղաքական ռիսկերի գնահատման մոտեցումների և դիմագրավման եղանակների, ինչպես նաև
ձեռնարկատիրական գործունեության վրա դրանց ազդեցության գնահատման վերաբերյալ:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. գիտակցել տնտեսական և քաղաքական ռիսկերը,
2. ներկայացնել ձեռնարկության ներուժը և ֆինանսական վիճակը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել տնտեսականևքաղաքականռիսկերիկառավարման և օպտիմալացման մեթոդները,
մոդելներն ու մոտեցումները,
2. ուսումնասիրել, բացահայտել և վերլուծել տնտեսական ռիսկերի դինամիկ փոփոխությունները
տնտեսության տարբեր ոլորտների կազմակերպությունների վրա,
3. գնահատել ձեռնարկության ներուժը,
4. կատարել ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծություն,
5. կանխատեսել ձեռնարկատիրական գործունեության վրա ռիսկերի ազդեցությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել փաստեր և հետևություններ անել,
2. ունեցած գիտելիքները ստեղծագործաբար կիրառել ու զարգացնել,
3. առաջարկություններ անել տվյալ ոլորտի աշխատանքների արդյունավետությունը
բարձրացնելու վերաբերյալ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ5.Գործնականում կիրառել տնտեսական քաղաքականության և կարգավորման տեսական
մեխանիզմները և սկզբունքները,
Բ7. Կայացնել տնտեսական ռազմավարության ու մարտավարության պահանջներից բխող
արդյունավետ որոշումներ,
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել ու ձևակերպել խնդիրներ
և ներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ,
Գ3. Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. առաջադրանքներ,
4. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռիսկիվերլուծությանհասկացողականհիմքը: Տնտեսական ռիսկերի չեզոքացումը:
2. Քաղաքական ռիսկի վերլուծությունը: Փորձագիտության կիրառումը ռիսկի վերաբերյալ
որոշումներում:
3. Ձեռնարկության արդյունավետության սահմանման ընդհանուր մոտեցումներ:
4. Ձեռնարկության ներուժը: Ձեռնարկության ֆինանսական վիճակի վերլուծություն:
5. Ձեռնարկության համագործակցությունն արտաքին միջավայրի հետ:
6. Ձեռնարկության կառավարման համակարգի կատարելագործման ժամանակակից մոտեցումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Рэдхерд К, Хьюс С, Управление финансовыми рисками, М: ИНФРА-М, 1996
2. Балабанов И, Риск-менеджмент, М, 1996
3. Айвазян С, Мхитарян В, Прикладная статистика и основы эконометрики, М: Юнити, 1998
4. Ван Хорн Дж, Основы управления финансами, М, 1996
5. Ա.Գ. Խուրշուդյան, Հ.Ա. Մարզպանյան. Ձեռնարկության արդյունավետության տեսություն
/ուսումնական ձեռնարկ մագիստրանտների համար/, Երևան,<<Լույս>>, 2005.
6. Кейлер В.А. Экономика предприятий. М.: ИНФРА-М, 2000
1. 1007/Մ12
2. Տնտեսական ռազմավարություն և բիզնեսի պլանավորում
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական ռազմավարության էությանը,
դրա ձևերին ու մեթոդներին, ինչպես նաև՝ Բիզնես-պլանի էությանը, կառուցվածքին և հիմնական
բաղադրիչներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել տնտեսական ռազմավարության հայեցակարգեր,
2. ձևակերպել տնտեսական ռազմավարության բաղադրիչները,
3. լուսաբանել առևտրային կազմակերպությունների հեռանկարային զարգացման ծրագրերը և
ձեռնարկությունների բիզնես-պլանները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել տնտեսական ագենտների մշակած տնտեսական ռազմավարությունը,
2. առաջարկություններ ներկայացնել բիզնեսի զարգացման վերաբերյալ,
3. կազմել առևտրային կազմակերպությունների հեռանկարային ծրագրեր և բիզնես պլաններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կազմել տնտեսության զարգացման ծրագրեր,
2. քննարկել ձեռնարկությունների գործունեությունը կարճատև և երկարատև ժամանակահատվածներում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. Բացահայտել ձեռնարկության արտադրության կառուցվածքի կատարելագործման և
տնտեսական արդյունավետության բարձրացման ուղիները
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Բ4. Նախագծել տնտեսական քաղաքականության և բիզնեսի տնտեսական զարգացման ծրագրեր,
Բ7. Կայացնել տնտեսական ռազմավարության ու մարտավարության պահանջներից բխող
արդյունավետ որոշումներ,
Գ2. Ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, բացահայտել ու ձևակերպել խնդիրներ
և ներկայացնել դրանց լուծման առաջարկներ,
Գ3. Արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. առաջադրանքներ,
4. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տնտեսական ռազմավարության (ՏՌ) հասկացությունը և նախադրյալները։
2. ՏՌ ասպեկտները։ ՏՌ բաղադրիչները։
3. ՏՌ մշակման գործիքները: ՏՌ մշակման և իրականացման կազմակերպումը։
4. ՏՌ տիպերը և պատմական օրինակները։
5. Բիզնես պլանի հասկացությունը, բաժիննեչը, կառուցվածքը և մշակումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Агафонов В.А. Анализ стратегий и разработка комплексных программ / М.: Наука, 1990.
2. Ведута Е.Н. Государственные экономические стратегии. / М.: Рос. экон. акад., 1998.
3. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства / Москва, 2002.
4. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития российской экономики в условиях глобального
кризиса / М.: Экономика. 2010.
5. Экономическая и социальная политика, ч.,1, Экономическая политика. Учебник, Под общей
редакцией Н.А.Волгина и В.И.Кушлина, М.: 2010, с.320.
6. Руководство по составлению бизнес-планов, М.2010г.
1. 1007/Մ13
2. Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրներ
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական անվտանգության էությանը,
հիմնական բաղադրիչներին, հիմնախնդիրների, ինչպես նաև՝ տնտեսական անվտանգության
հայեցակարգերի մշակմանը:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. հիմնավորել տնտեսական անվտանգության հայեցակարգերը,
2. ներկայացնել երկրի տնտեսական անվտանգության վիճակը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. բացահայտել տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները և դրանց լուծման
առաջարկություններ կատարել,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կազմել տնտեսության զարգացման ծրագրեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1.Լուսաբանել տնտեսական օրինաչափությունների և մեխանիզմների գոյություն ունեցող
հայեցակարգերի սկզբունքները, նպատակները և արդյունքները
Ա4. Հիմնավորել տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի, օրենքների ու այլ նորմատիվ
իրավական ակտերի ընդունման անհրաժեշտությունը
Բ5.Գործնականում կիրառել տնտեսական քաղաքականության և կարգավորման տեսական
մեխանիզմները, սկզբունքները և գործնական հմտությունները
Գ4. Պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. առաջադրանքներ,
4. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13.Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տնտեսական անվտանգության էությունը, էվոլյուցիան և բաղադրիչ տարրերը:
2. Տնտեսական անվտանգության հայեցակարգերը։
3. Տնտեսական անվտանգության գնահատման սկզբունքները:
4. Մարդու կենսագործունեությանն առնչվող սպառնալիքները և պարենային անվտանգության
ապահովման հիմնախնդիրները:
5. Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները տնտեսության իրական հատվածում։
6. Սոցիալական անվտանգության հիմնահարցերը տնտեսական անվտանգության համակարգում։
7. Ներդրումները և նորարարությունները տնտեսական անվտանգության համակարգում։
8. Ֆինանսական համակարգի անվտանգության խնդիրները:
9. Տարածքային համաչափ զարգացման և տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրներըՀՀ-ում։
10. Արտաքին տնտեսական անվտանգության հիմնահարցեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մանասերյան Թ., Տնտեսական անվտանգություն. Ռազմավարական ուրվագծեր, Երևան 2014թ.
2. Մարկոսյան Ա., Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները, մեթոդաբանություն և
արդյունքներ, Երևան, 2005թ.
3. ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարություն /Հավանության է արժանացել ՀՀ Նախագահին
առընթեր ազգային անվտանգության խորհրդի 2007թ. հունվարի 26-ի նիստում/
4. ՀՀ ազգային անվտանգության հայեցակարգի հոգևոր-բարոյական հիմնախնդիրները,
հետազոտական խումբ, Երևան, 2014թ.
5. Минасян С., Мировой опыт принятия концепции национальной безопасности
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6. Экономическая безопасность: теория, методология, практика, Поднаучной редакцией: доктора
экономических наук, профессора, академика П.Г. Никитенко; доктора экономических наук В.Г.
Булавко Минск, 2009г.
7. Ромащенко Т. Д., Теорияэкономическойбезопасности, учебноепособие, Воронеж, 2005г
8. Экономическаябезопасность: учебноепособие, подред. В.А. Богомолова, Москва, 2012г
9. Зеркалов Д. В., Социальная безопасность и права человека, Монография, Киев, 2013г
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2. «Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մագիստրոսական
ծրագիր
2.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
031101.04.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Տնտեսագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության բակալավրի
ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների
արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցման
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մագիստրոսական կրթական ծրագրի նպատակն է
պատրաստել հանրապետության համար արտաքին առևտրատնտեսական գործունեությամբ զբաղվող
տնտեսագետ-միջազգայանագետ մագիստրանտներ, որոնք.
• կունենան միջազգային առևտրի և միջազգային ֆինանսների վերաբերյալ բավարար գիտելիքներ,
• կկարողանան վերհանել օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և արդյունավետ օգտագործման
հիմնախնդիրները և առաջարկել դրանց լուծման հնարավոր տարբերակներ,
• կկարողանան ներկայացնել միջազգային շուկայի ուսումնասիրության ձևերը և աջակցել միջազգային
շուկա դուրս գալուն,
• կկարողանան գնահատել միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների կառավարման
մեթոդները և դրանց նպատակահարմարությունը:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. վերհանել արտաքին առևտրի հետ կապված խնդիրները,
2. որոշել ծառայությունների միջազգային առևտրի և զարգացման հնարավորությունները,
3. դասակարգել միջազգային բիզնեսի և միջազգային մենեջմենթի հիմունքների վերաբերյալ
գիտելիքները,
4. թվարկել միջազգային շուկա դուրս գալու հիմնական ձևերը,
5. ընտրել կոնկրետ միջազգային մարքեթինգային հետազոտության իրականացման համար առավել
նպատակահարմար եղանակներ,
6. ներկայացնել միջազգային ֆինանսական համակարգին վերաբերող հիմնախնդիրները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. լուսաբանել արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնահարցերը,
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2. վերլուծել միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների գործունեությունը տնտեսությունում,
3. լուսաբանել միջազգային ֆինանսներին վերաբերող հարցերը
4. քննարկել օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և օգտագործման հնարավորությունները,
5. ընտրել միջազգային հաշվարկների առավել նպատակահարմար ձևերը,
6. ձևակերպել արժութային փոխարժեքի կարգավորման ուղիները և ձևերը,
7. բացահայտել միջազգային ֆինանսական շուկաներում տեղի ունեցող փոփոխությունները,
8. գնահատել միջազգային բանկային համակարգի գործունեությունը։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը,
3. գործնականորեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները և կանխատեսել տնտեսական զարգացման
հնարավոր ուղիները,
4. նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
 անհատական աշխատանքներ,
 ստուգարքներ,
 ընթացիկ գրավոր քննություններ,
 ընթացիկ բանավոր քննություններ,
 եզրափակիչ քննություններ:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագրի շրջանավարտների հնարավոր աշխատատեղերը և կարիերայի հնարավորությունները
պայմանավորված են արտաքին առևտրատնտեսական խնդիրներով զբաղվող կառույցներով և
ստորաբաժանումներով, որոնք լայնորեն տարածված են և գործում են հանրապետության տնտեսության
տարբեր բնագավառներում, միջազգային առևտրաֆինանսական հարաբերությունների իրականացում
ենթադրող ոլորտներում:
«Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ» մագիստրոսական ծրագրի շրջանավարտները
կարող են աշխատել հանրապետությունում գործող միջազգային այնպիսի տնտեսական
կազմակերպությունների գրասենյակներում, ինչպիսիք են Համաշխարհային բանկը, Արժույթի
միջազգային հիմնադրամը, ՄԱԿ-ի տնտեսական հանգույցներում, ՀՀ-ում գտնվող տարբեր երկրների
դեսպանատներում:
Հանրապետության բոլոր նախարարությունները, կազմակերպությունները, ինչպես նաև,
ձեռնարկությունների զգալի մասը ունեն արտաքին տնտեսական կապերով զբաղվող վարչություններ և
բաժիններ, որտեղ նույնպես կարող են աշխատել տվյալ ծրագրի շրջանավարտները:
ՀՀ-ում գործող առևտրային բանկերը զբաղվում են արտաքին առևտրի ֆինանսավորման
հարցերով, միջազգային վարկերի սպասարկումով, արժութաֆինանսական գործարքներով, տարբեր
միջազգային բանկերի հետ թղթակցային հարաբերություններով: Ծրագրի շրջանավարտները կարող են
զբաղվել նշված բոլոր գործառույթներով:
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Ծրագրի շրջանավարտները կարող են իրենց ուսումը շարունակել
տնտեսագիտություն» մասնագիտությամբ ասպիրանտուրայում:

Ը.00.06

«Միջազգային

15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• պրոյեկտոր,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
ԵՊՀ Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ մագիստրոսական ծրագրի հիմքում ընկած են
գոյություն ունեցող պետական կրթական չափորոշիչներ և այն առանձնանում է և յուրահատուկ է այն
հանգամանքներով, որ ծրագրի շրջանակում ուսումնասիրվում է այնպիսի առարկաներ, որոնց
ուսումնական ծրագրերը մշակվել են տարբեր արտասահմանյան համալսարանների (այդ թվում՝ ԱՄՆի Կոլորադոյի համալսարանի Տնտեսագիտության ինստիտուտը, Այովայի համալսարանի Գրիննել
քոլեջը, Կալիֆորնիայի (Ֆրեզնոյի) պետական համալսարան, Կանադայի (Օտտավայի) առևտրային
քաղաքականության և իրավունքի կենտրոնը, Մեծ Բրիտանիայի Բորնեմաութի համալսարանը,
Հունաստանի Մակեդոնիայի համալսարանը և այլն) հետ միջազգային համագործակցության
շրջանակներում:
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Մագիստրոսական ծրագրի «Առևտրային քաղաքականություն» դասընթացի ծրագիրը կազմվել է
Երևանի պետական համալսարանի և Կանադայի /Օտտավա/ Առևտրային քաղաքականության և
իրավունքի կենտրոնի /ԱՔԻԿ/ միջև իրականացված համագործակցության շրջանակներում
18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

գիտական աստիճան և կոչում,
դասնթացների ուսումնական ծրագրերի կազման ունակություն և փորձ,
տվյալ մասնագիտությամբ հրատարակված աշխատությունների առկայություն,
դասավանդման և գիտահետազոտական աշխատանքների իրականացման փորձ, օտար
լեզունների իմացություն,
ժամանակակից ընդհանուր տնտեսագիտական գիտելիքների տիրապետում,
բազային համակարգչային հմտությունների տիրապետում և կիրառում,
դասավանդման առաջադիմական մեթոդների կիրառման ունակություն,
լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
դասավանդման ընթացքում հարց ու պատասխանի,ինչպես նաև գիտական բանավեճային
մթնոլորտի ձևավորման ունակություն,
դասնթացի նկատմամբ բավարար հետաքրքրությւն ստեղծելու հմտություն,
դասավանդման ժամանակ պատկերավոր ցուցադրական նյութերի տրամադրում,
ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ:

2. Մասնագիտական կարողություններ
• տվյալ դասնթացի վերաբերյալ արտասահմանյան ուսւոմնական ծրագրերի իմացություն,
• դասավանդվող առարկայի վերաբերյալ ժամանակակից դասագրքերի իմացություն,
• դասնթացի հետ կապված տարբեր հետազոտություններ իրականացնելու կարողություն,
• մասնագիտության գծով ժամանակակից համակարգչային փաթեթներով աշխատելու
ունակություն,
• մասնագիտական ոլորտում տեղի ունեցող փոփոխություների տիրապետում,
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•
•
•
•
•
•
•

համաշխարհային տնտեսությունում տեղի ունեցող կառուցվածկային փոփոխությունների
իմացություն,
մասնագիտության վերաբերյալ տարբեր բնույթի տեղեկությունների և փաստերի համադրում,
տվյալ ոլորտի վերաբերվող փաստագրական նյութերի վերլություն իրականացնելու
հմտութուն,
միջազգային տնտեսական ոլոլորտում տեղի ուեցող գոռծընթացներում դրական և
բացասական երևույթների բացահայտում,
արտաքին տնտեսական գործունեության օրենսդրական ակտերի վերաբերյալ պատշաճ
տեղեկությունների իմացություն,
ՀՀ արտաքին տնտեսական կապերի վիճակի և հիմնախնդիրների մասին պատկերացում:

3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական աստիճան
• գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների
առկայություն,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։

Մանկավարժական փորձ
• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ (բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
• վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների
(բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ
• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։
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2.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կիսամյակներ

Դսխ.

Գրծ./սեմ.

Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

75

2250

435

315

0

1500

27

18

27

18

21

14

0

0

Ընդհանուր դասընթացներ

15

450

15

135

0

300

12

8

3

2

0

0

0

0

1603/Մ01

Օտար լեզու-1

6

180

60

120

6

4

1603/Մ02

Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3

90

30

60

3

90

30

60

3

2

Ս

3

90

15

15

60

3

2

Ս

Մասնագիտական դասընթացներ

15

450

90

60

300

15

10

1007/Մ29

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3

90

30

60

3

2

Ս

1002/Մ38

Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ**

1007/Մ01

Տնտեսական զարգացման քաղաքականություն

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

Մասնագիտացման դասընթացներ

45

1350

330

120

0

900

0

0

24

16

21

14

0

0

Պարտադիր

24

720

180

60

0

480

0

0

24

16

0

0

0

0

1007/Մ14

Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ***

1007/Մ15

Միջազգային մարքեթինգ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1007/Մ16

Միջազգային մենեջմենթ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1007/Մ17

Արժութային քաղաքականություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1007/Մ18

Միջազգային առևտուր

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1007/Մ19

Միջազգային ֆինանսներ

6

180

30

30

6

4

Կամընտրական

21

630

150

60

0

0

1007/Մ20

Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն

3

90

30

1007/Մ21

Միջազգային բանկային գործ

3

90

30
366

Թվանիշ

Ընդ.

Գնահատման
ձևը

Կրեդիտներ

Ուսումնական
բեռնվածությունը, ժամ

Ուսումնական/հետազոտական մոդուլի անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

1002/Մ23
1002/Մ89

0

1

2

420

0

0

4

Ս*
3

120

0

3

0

2

0

Ս

0

0

0

0

ԵԳ

21

14

0

0

60

3

2

ԱԸԳ

60

3

2

ԱԸԳ

1007/Մ22

Միջազգային տնտեսական ինտեգրում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1007/Մ23

Արտաքին տնտեսական կապեր

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1007/Մ24

Ծառայությունների միջազգային առևտուր

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1007/Մ25

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1007/Մ27

Միջազգային տուրիզմ
Միջազգային ֆինանսական շուկաներ և
ներդրումներ
Միջազգային տնտեսական կազմակերպություններ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1007/Մ28

Միջազգային բիզնես

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

45

1350

0

120

Գիտական սեմինար

12

360

Մասնագիտական պրակտիկա

6

180

180

Մագիստրոսական թեզ

27

810

810

120

3600

1007/Մ26

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

0

120

435

Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

435

0

1230

3

2

3

2

9

2

30

2

240

3

2

3

2

3

2

3

2

2730

6
20
7

* - Ստուգարք
** - Եզրափակիչ գնահատումով
*** - Առանց ընթացիկ գնահատման
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Ս
27

30

30

20
8

4Ս

30

16
7

ԱԸԳ

30

2
2

24

2.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
վերհանել արտաքին առևտրի հետ կապված խնդիրները
Ա2
որոշել ծառայությունների միջազգային առևտրի և զարգացման
հնարավորությունները
Ա3
դասակարգել միջազգային բիզնեսի և միջազգային մենեջմենթի
հիմունքների վերաբերյալ գիտելիքները
Ա4
թվարկել միջազգային շուկա դուրս գալու հիմնական ձևերը

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
լուսաբանել արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնահարցերը
Բ2
վերլուծել միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների
գործունեությունը տնտեսությունում
Բ3
լուսաբանել միջազգային ֆինանսներին վերաբերող հարցերը

Ա5

Բ5

Ա6

ընտրել կոնկրետ միջազգային մարքեթինգային հետազոտության
իրականացման համար առավել նպատակահարմար եղանակներ
ներկայացնել միջազգային ֆինանսական համակարգի
հիմնախնդիրները

Բ4

Բ6
Բ7
Բ8

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2
կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները և լուսաբանել տնտեսական երևույթների
փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը

քննարկել օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և օգտագործման
հնարավորությունները
ընտրել միջազգային հաշվարկների առավել նպատակահարմար ձևերը
ձևակերպել արժութային փոխարժեքի կարգավորման ուղիները և
ձևերը
բացահայտել միջազգային ֆինանսական շուկաներում տեղի ունեցող
փոփոխությունները
գնահատել միջազգային բանկային համակարգի գործունեությունը

Գ3

գործնականորեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները և
կանխատեսել տնտեսական զարգացման հնարավոր ուղիները

Գ4

նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել
հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Բ8 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4

Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

1603/Մ01
1603/Մ02
1002/Մ23
1002/Մ89

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+

Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
Տնտեսական զարգացման քաղաքականություն

1007/Մ00 +
1002/Մ38
1007/Մ01 +

+

+

+

+
+

+

Մասնագիտացման դասընթացներ
Պարտադիր
Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
Միջազգային մարքեթինգ
Միջազգային մենեջմենթ
Արժութային քաղաքականություն
Միջազգային առևտուր
Միջազգային ֆինանսներ

1007/Մ14
1007/Մ15
1007/Մ16
1007/Մ17
1007/Մ18 +
1007/Մ19

+
+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+
+
+

+
+

+

Կամընտրական
Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն
Միջազգային բանկային գործ
Միջազգային տնտեսական ինտեգրում
Արտաքին տնտեսական կապեր
Ծառայությունների միջազգային առևտուր
Միջազգային տուրիզմ
Միջազգային ֆինանսական շուկաներ և ներդրումներ
Միջազգային տնտեսական կազմակերպություններ
Միջազգային բիզնես

1007/Մ20 +
1007/Մ21
1007/Մ22
1007/Մ23 +
1007/Մ24
1007/Մ25
1007/Մ26
1007/Մ27 +
1007/Մ28

+

+

+

+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+

+
+
+
+

+

+
+

+

+

+
+

+
+

+
+
+
+

+

+
+
+
+
+
+

+

+

+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+

Հետազոտական Կառուցամաս
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

+
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+
+
+

2.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 4 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես
մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական
վերլուծություն և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի
թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFRի) B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար լեզվով
գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների,
գրախոսությունների և ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների
շարադրման ձևերն ու սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
2. Roberts M. English for Economics in higher education studies (ed. Terry Phillips) Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2012.
3. Corballis T., Jennings W. English for Management Studies in higher education studies. Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2009.
4. Maier-Fairclough J. & Butzphal G. Career Express Business English (C1). Reading UK: Garnet Publishing Ltd.,
2012.
5. MacKenzie I. Professional English in Use / Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
6. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
7. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-2
3. 3 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմնական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների
B2-C1 մակարակին համապատասխան
2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է միջազգայնորեն ընդունված
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմնական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2. Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3. Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent Publishing
Platform, 2014.
4. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7. Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
1. 1002/Մ23 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և
ծրագրային ապահովման գործիքակազմի (Big Data, Eviews, MatLab և այլն), ինչպես նաև դրանց
կիրառման վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների և մեթոդների հիման վրա տարբեր խնդիրներ ձևակերպելիս և լուծելիս տվյալների
տնտեսական վերլուծության համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները հասկանալու և
կիրառելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
2. ներկայացնել բիզնես-գործընթացներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
արդյունավետ մեթոդները և մոդելները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականորեն օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
գործիքակազմը,
2. արդյունավետ մաթեմատիկական և ծրագրային գործիք ընտրելու նպատակով կատարել
համեմատական վերլուծություն,
3. իրականացնել տեղեկատվական և ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում։
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ
վերլուծության վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
Գ3. գործնականորեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները և կանխատեսել տնտեսական
զարգացման հնարավոր ուղիները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի տեսական հիմունքները
տնտեսագիտության, ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման և
գործիքակազմը:
Թեմա 3՝ Կիրառական ծրագրային փաթեթներ / Big Data, Eviews, MatLab /:
Թեմա 7՝ Data Mining, Eviews, MatLab փաթեթների կիրառությունները տնտեսագիտության,
ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. 704 с.
2. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А..-М. Изд.отдел <<Русская редакция>>
ТООО:1997.-696.с.
3. Степанов Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казань, 2008, 58 с.
4. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А. <<Русская редакция>> ТООО:1998.659.с.
5. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. СпБ, Иностранная литература, 1997
582 с.
1. 1002/Մ89
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 1 ժամ, գործնական՝ 1 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման,
մեթոդների և վերլուծության ոլորտում, ինչպես նաև դրանց կիրառման վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական
հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների և վերլուծության հիման վրա տարբեր խնդիրներ
ձևակերպելու և լուծելու գործընթացի իրականացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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3. նկարագրել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները ու մոդելները,
4. ներկայացնել հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության՝ բիզնես-գործընթացներում և
մարքեթինգում օգտագործվող մեթոդները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. օգտագործել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները պրակտիկ խնդիրներում,
5. ժամանակակից մեթոդների
ընտրությանն
նպատակով կատարել մասնագիտական
հետազոտությունների համեմատական վերլուծություն և պլանավորում,
6. իրականացնել մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության
մեթոդների տեսակների դասակարգում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

3. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
5. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ
վերլուծության վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
Գ3. գործնականորեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները և կանխատեսել տնտեսական
զարգացման հնարավոր ուղիները
Գ4. նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1. Հետազոտության թեմայի ընտրությունը և արդիականության ձևակերպումը:
Թեմա՝ 2. Հետազոտության գրականության ամփոփումը և հղումների ավելացումը:
Թեմա՝ 3. Գործնական հետազոտությունների իրականացման գործընթացը:
Թեմա՝ 4. Տեսական հետազոտությունների իրականացման մոտեցումները:
Թեմա՝ 5. Գիտական աշխատանքի կառուցվածքը. բաժինների ձևակերպումը, հետազոտված
հիմնախնդրի ձևակերպումը, հետազոտության մեթոդաբանության ձևակերպումը, խնդրի լուծման
նկարագրությունը և ամփոփումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и
статистика, 2007.
2. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / пер. с англ. М.:
Финансы и статистика, 2003.
3. Ковалев В. В. Управление финансовой структурой фирмы: учебное пособие. М.: Проспект; Велби,
2007.
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4. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С. В. Банк. — М.: TK Велби, Изд-во
Проспект, 2011, — 344 с.
5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА,
1999. – 317 с
1. 1007/Մ00
2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս. 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք

3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին հիմնավոր գիտելիքներ տալ մասնագիտության արդի հիմնախնդիրների
վերաբերյալ,
• ներկայացնել մասնագիտության արդի խնդիրների զարգացումները, դասակարգումը,
տնտեսագիտական հետազոտությունների արդի մեթոդներն ու մոտեցումները և դրանց կիրառումը
տարատեսակ մասնագիտական խնդիրների լուծման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

ներկայացնել մասնագիտության արդի խնդիրների զարգացումները,
որոշել տնտեսական քաղաքականության ասպարեզում առկա հիմնախնդիրները,
հիմնավորել առկա հիմնախնդիրների լուծման տեսական և գործնական հնարավոր մոտեցումները,
մեկնաբանել միջազգային առևտրի հիմնական տեսությունները,
ներկայացնել տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման արդի մոդելները և մոդելավորման
սկզբունքները,
6. կիրառել տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման արդի մոտեցումները գործնական
որոշումների կայացման համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել տնտեսական քաղաքականության ասպարեզում առկա հիմնախնդիրները,
2. գնահատել վարվող տնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա,
3. կիրառել տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման արդի մոտեցումները գործնական
որոշումների կայացման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ և գիտական հոդվածներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. վերհանել արտաքին առևտրի հետ կապված խնդիրները
Բ1. լուսաբանել արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնահարցերը
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. առաջադրանքներ,
3. ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տնտեսական ռազմավարություն և քաղաքականություն:
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Թեմա 2. Պետական բյուջե և միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր:
Թեմա 3. Մ. Պորտերի «Մրցակցային առավելությունների» տեսությունը:
Թեմա 4. Որոշումների ծառի կիրառություններ:
Թեմա 5. Տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և
թվային մեթոդները:
Թեմա 6. Տվյալների բազաների կառուցումը և կառավարումը։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թ. Թորոսյան, Միջազգայինտնտեսագիտություն. առևտուրևֆինանսներ, (2-րդհրատ.), Երևան, 2005
2. Экономическая и социальная политика. Часть 1, Экономическая политика,Учебник, Под общей
редакциеы д.э.н., профессора Н.А.Волгина, д.э.н., профессора В.И.Кушлина. М. 2010, 319с.
3. А.Кудрин, Е.Гурвич, Старение населения и угроза бюджетного кризиса, Вопросы экономики N3-2012.
4. Brian Liou, Tristan Tao, & Declan Shener, The Data Analytics Handbook, 2015.
5. Denardo Eric V.,” The Science of Decision Making”, John Wiley & Sons, Inc. 2001
6. Economic Models Theory and Applications ed. Basu Dipak, Nagasaki University World Scientific Publishing
Co. Pte Ltd 2009.
7. Վերջին 3 տարիների պետական բյուջեները, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը և
կառավարության գործունեության ծրագրերը
1. 1002/Մ38
2. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ)
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝

• առավել ամբողջականացնել և խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրո- և
մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,

• զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել շուկայական տնտեսության տնտեսական հիմնահարցերի
ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ գիտելիքները
2. լուսաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները,
3. ներկայացնել մակրոտնտեսական քաղաքականության ձևերը և հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց
արդյունքները,
2. տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. թվարկել միջազգային շուկա դուրս գալու հիմնական ձևերը
Բ6. ձևակերպել արժութային փոխարժեքի կարգավորման ուղիները և ձևերը
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
Գ3. գործնականորեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները և կանխատեսել տնտեսական
զարգացման հնարավոր ուղիները
Գ4. նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունըգլոբալտնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика. Санкт-Петербург, 2003:
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва,”Финансы и статистика”,
1992,
5. B. Binger, E. Hoffman, Microeconomics with Calculus, 1998
1. 1007/Մ01
2. Տնտեսական զարգացման քաղաքականություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական աճի և զարգացման էությանը,
զարգացման տեսության էվոլուցիային և տնտեսության զարգացման պետական քաղաքականության
մարտահրավերներին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել տնտեսական քաղաքականության հայեցակարգեր,
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2. ձևակերպել տնտեսական աճի բաղադրիչները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գնահատել տնտեսական քաղաքականության հայեցակարգերը,
2. առաջարկություններ ներկայացնել զարգացման և տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ,
3. կազմել տնտեսության զարգացման ծրագրեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ և գիտական հոդվածներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. վերհանել արտաքին առևտրի հետ կապված խնդիրները
Բ1. լուսաբանել արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնահարցերը
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
Գ3. գործնականորեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները և կանխատեսել տնտեսական
զարգացման հնարավոր ուղիները
Գ4. նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• առաջադրանքներ,
• ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տնտեսական աճ և տնտեսական զարգացում։
2. Տնտեսական աճի տեսակները և գործոնները։
3. Տնտեսական աճի տեսություները։
4. Տնտեսական աճի խթանման պետական քաղաքականությունը։
5. Տնտեսական զարգացման ցիկլայնությունը:
6. Տնտեսական զարգացման արտաքին հատվածը:
7. Տնտեսական զարգացումը և մարդկության գլոբալ պրոբլեմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства / Москва, 2002.
2. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития российской экономики в условиях глобального
кризиса / М.: Экономика. 2010.
3. Экономическая и социальная политика, ч.,1, Экономическая политика. Учебник, Под общей
редакции Н.А.Волгина и В.И.Кушлина, М.: 2010, с.320.
4. Лавров Е.И., Капогузов Е.А. Экономический рост: теории и проблемы: учебное пособие. – Омск: Издво ОмГУ, 2006. – 214 с.
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5. Economic Development As Self-Discovery, R. Hausmann, D. Rodrik, Working Paper 8952, National bureau
of economic research, Cambridge, 2002. http://www.nber.org/papers/w8952
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2. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել միջազգային տնտեսական հարաբերությունների տեսական, պատմական և
մեթոդաբանական հիմքերը, բնութագրել
միջազգային տնտեսական հարաբերությունների
էությունը, ձևերը և դրսևորումները,
2. քննարկել միջազգային առևտրի տեսությունների, զարգացման օրինաչափությունները,
3. հիմնավորել արտաքին տնտեսական կապերի կարգավորման գործում պետության դերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

ներկայացնել միջազգային տնտեսական հարաբերությունների էությունն և ձևերը,
վերլուծել միջազգային առևտրի և ֆինանսների հիմնահարցերը,
մեկնաբանել միջազգային տնտեսական հարաբերությունները բնորոշող տեսությունները,
քննարկել երկրի վարած առևտրային, ֆինանսական և արժութային քաղաքականության տեսական
հիմնադրույթները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել արտահանման խրախուսման և ներմուծման փոխարինման քաղաքականությունների
արդյունավետությունը,
2. գնահատել միջազգային ֆինասական շուկաների ազդեցությունը տնտեսության վրա,
3. վերլուծել միջազգային առևտրի զարգացման օրինաչափությունները,
4. մեկնաբանել արժութային և ֆինանսական քաղաքականությունների իրականացման պետական
կարգավորման լծակների ընտրությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
2. պատրաստել և ներկայացնել զեկուցումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. թվարկել միջազգային շուկա դուրս գալու հիմնական ձևերը
Բ1. լուսաբանել արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնահարցերը
Բ4. քննարկել օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և օգտագործման հնարավորությունները
Բ5. ընտրել միջազգային հաշվարկների առավել նպատակահարմար ձևերը
Գ3. գործնականորեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները և կանխատեսել տնտեսական
զարգացման հնարավոր ուղիները
Գ4. նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Միջազգային տնտեսական հարաբերությունների էությունը և ձևավորման
նախադրյալները:
Թեմա 2` Միջազգային առևտուր և միջազգային ֆինանսներ:
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Թեմա 3` Տնտեսական ինտեգրում և գլոբալացում:
Թեմա 4` Արտաքին առևտրային քաղաքականությունների հիմնական ձևերը:
Թեմա 5` Միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների տեղն ու դերը միջազգային
տնտեսական հարաբերություններում:

Թեմա 6` Կապիտալի և աշխատուժի միջազգային շարժի վրա ազդող գործոնները:
Թեմա 7` Տարածաշրջանային տնտեսական ինտեգրման յուրահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թ. Թորոսյան, Միջազգային տնտեսագիտություն /միջանկյալ մակարդակ/, Երևան, 2009
2. А. И. Дралин, Международные экономические отношения, М., ПГУ, 2006
3. Кокушкина И. В., Воронин М. С., Международная торговля и мировые рынки, СПб, 2007
4. J. Gerber, International economics, 2002
5. www.economist.com
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2. Միջազգային մարքեթինգ
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. բացահայտել միջազգայնացման որոշման ընդունման, շուկայի ընտրության, շուկա մուտք գործելու
ռազմավարությունները,
2. քննարկել միջազգային մարքեթինգի ծրագրերի մշակման հիմնահարցերը,
3. լուսաբանել միջավայի գործոնները, մասնավորապես մշակութային առանձնահատկությունները
մարքեթինգային որոշումների ընդունման և միջոցառումների իրականացման ժամանակ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել միջազգային մարքեթինգային համակարգի վերաբերյալ ստացված
գիտելիքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել մարքեթինգային հետազոտություններ
2. գնահատել միջազգային մարքեթինգի դերը միջազգային առևտրի կարգավորման գործում

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կանխատեսել միջազգային շուկայի փոփոխությունները և ներկայացնել ստացված արդյունքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. որոշել ծառայությունների միջազգային առևտրի և զարգացման հնարավորությունները
Ա5. ընտրել կոնկրետ միջազգային մարքեթինգային հետազոտության իրականացման համար առավել
նպատակահարմար եղանակներ
Բ7. բացահայտել միջազգային ֆինանսական շուկաներում տեղի ունեցող փոփոխությունները
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Միջազգային մարքեթինգի էությունը և խնդիրները:
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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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. S. Onkvisit and John Shaw, International Marketing: Analysis and Strategy, (4th ed.), Routledge, 2004
2. R. Brookes and R. Palmer, New Global Marketing Reality, Palgrave Macmillan, 2004
3. S. Graig and P. Douglas, International Marketing Reasearch, (3rd ed.), John Wiley and Sons, 2005
4. P.Cateora, International Marketing, Mc-Graw Hill, 1996
5. D.Lascu, International Marketing, Atomic dog publishing, 2002
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2. Միջազգային մենեջմենթ
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել միջազգային մենեջմենթի էությունը, ձեռնարկությունների կազմակերպան և
ռազմավարական կառավարման հիմնախնդիրները,
2. բացահայտել մշակույթի և միջազգային մենեջմենթի փոխկապվածությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել միջազգային մենեջմենթի կազմակերպման վերաբերյալ ձեռքբերված
գիտելիքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. լուսաբանել միջազգային մենեջմենթի յուրաքանչյուր գործնական տարրը,
2. գործնականում կիրառել միջազգային և անդրազգային ընկերությունների կառավարման
վերաբերյալ ստացված գիտելիքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. նախապատրաստել զեկուցումներ` բանավեճերի իրականացման համար:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. դասակարգել միջազգային բիզնեսի և միջազգային մենեջմենթի հիմունքների վերաբերյալ
գիտելիքները
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Միջազգային մենեջմենթի էությունը:
Թեմա 2` Միջազգային մենեջմենթի արտաքին միջավայրը:
Թեմա 3` Մշակույթը և միջազգային մենեջմենթը:
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Թեմա 4` Միջազգային ռազմավարական կառավարում:
Թեմա 5` Կազմակերպչական վարքագիծ և մարդկային ռեսուրսների կառավարում:
Թեմա 6` Միջազգային մենեջմենթի հորիզոնները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. R. M. Hodgetts and F.Luthans, International Management, McGraw-Hill, USA (IM), 2003
2. С. Ю. Пивоварова, Международный менеджмент, Москва, ММ, 2000
3. Different case study materials from Internet, Newspapers and magazines (Car producing companies, IT sector
markets, International Organizations, etc.)
4. Deresky H., International management, 2003
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2. Արժութային քաղաքականություն
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. տալ գիտելիքներ փոխարժեք կատեգորիայի մասին,
2. բացահայտել
փոխարժեքի
դերը
փոքր
բաց
տնտեսությունների
դրամավարկային
քաղաքականության մեջ,
3. ներկայացնել
Հայաստանում
իրականացվող
արժութային
և
դրամավարկային
քաղաքականությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել արժութային փոխարժեքի կարգավորման քաղաքականությունների
վերաբերյալ ստացված գիտելիքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել իրականացվող արժութային քաղաքականությունների դրական և բացասական
ազդեցությունները,
2. ընտրել արժութային փոխարժեքի կարգավորման ուղիները և ձևերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կանխատեսել տնտեսական փոփոխությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ3. լուսաբանել միջազգային ֆինանսներին վերաբերող հարցերը
Բ6. ձևակերպել արժութային փոխարժեքի կարգավորման ուղիները և ձևերը
Բ8. գնահատել միջազգային բանկային համակարգի գործունեությունը
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
Գ4. նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Փոխարժեքը որպես տնտեսագիտական կատեգորիա:
Թեմա 2` Իրական փոխարժեքը որպես ներքին և արտաքին հաշվեկշռվածությունն ապահովող
ցուցանիշ:
Թեմա 3` Փոխարժեք և դրամավարկային քաղաքականություն:
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Թեմա 4` Արժութային և դրամավարկային քաղաքականությունը Հայստանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Տ. Սարգսյան, Փոխարժեքի դերը դրամավարկային քաղաքականության մեջ, Ե., Ֆենոմեն, 2008
2. Hinkle L. E. and Montiel P. J., Exchange Rate Misalignment, World Bank Research Publication, Oxford
Univ. press, 1999
3. Montiel P. J., Macroeconomics in Emerging Markets, Cambridge Univ. press, 2003
4. Sarno L. and Taylor M. P., The Economics of Exchange Rates, Cambridge Univ. press, 2008
5. The Greenspan Era: Lessons for The Future, Federal Reserve Bank of Kansas City, 2005
1. 1007/Մ18
2. Միջազգային առևտուր
3. 6 կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դասախ.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ տեղեկություններ՝
1. միջազգային առևտրի զարգացման հիմնական օրինաչափությունների, նրա վրա ազդող
գործոնների, կարգավորման եղանակների մասին,
2. արտաքին առևտրի սպասարկման և կազմակերպման հիմնահարցերի վերաբերյալ:
3. արտաքին տնտեսական գործունեության ապահովագրության հիմնահարցերի, ինչպես նաև
միջազգային տրանսպորտային բեռնափոխադրումների խնդիրների մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. միջազգային առևտրի կազմակերպման ձևերից:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել միջազգային առևտրի կարգավորման եղանակները,
2. կիրառել միջազգային առևտրի յուրահատկությունները և տեսակները տնտեսության զարգացման
գործընթացում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կանխատեսել տնտեսական երևույթների զարգացման միտումները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. վերհանել արտաքին առևտրի հետ կապված խնդիրները
Ա2. որոշել ծառայությունների միջազգային առևտրի և զարգացման հնարավորությունները
Ա4. թվարկել միջազգային շուկա դուրս գալու հիմնական ձևերը
Բ1. լուսաբանել արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնահարցերը
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
Գ4. նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. սեմինար պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.
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Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թ. Թորոսյան, Միջազգային տնտեսագիտություն /միջանկյալ մակարդակ/, Երևան, 2009
2. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, (9th ed.), Prentice Hall
2011
3. Dominick Salvatore, International Economics, (9th ed.), WileyPublishing, 2007
4. Robert Carbaugh, International Economics, (11th ed.), South-Western College Pub, 2006
5. Beth V. Yarbrough, Robert M. Yarbrough, The World Economy: Trade and Finance, (7th ed.), SouthWestern College Pub, 2005
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2. Միջազգային ֆինանսներ
3. 6 կրեդիտ
4. Շաբաթական 4 ժամ
5. դասախ.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ և գործնական հմտություններ.
1. փողի առաջարկի և պահանջարկի, արժութային համակարգի ձևավորման հիմնական
օրինաչափությունների և միջազգային արժույթի շուկայում հավասարակշռության վերաբերյալ,
2. արժութային փոխարժեքի, նրա տեսակների և կարգավորման եղանակների վերաբերյալ,
3. փոխատվական կապիտալի շուկայի, միջազգային վարկի, նրա դասակարգման ու տեսակների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել միջազգային ֆինանսների հիմնական տարրերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել ֆինանսական միջազգային հոսքերի շարժը,
2. գնահատել միջազգային արժութային համակարգի փոփոխությունները և դրա ազդեցությունը
ազգային արժույթի վրա,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ամփոփել և որոշել պատճառահետևանքային կապերը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ներկայացնել միջազգային ֆինանսական համակարգի հիմնախնդիրները
Բ3. լուսաբանել միջազգային ֆինանսներին վերաբերող հարցերը
Բ5. ընտրել միջազգային հաշվարկների առավել նպատակահարմար ձևերը
Բ6. ձևակերպել արժութային փոխարժեքի կարգավորման ուղիները և ձևերը
Բ7. բացահայտել միջազգային ֆինանսական շուկաներում տեղի ունեցող փոփոխությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. սեմինար պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.
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Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ներածություն:
Թեմա 2` Փողը միջազգային շուկայում:
Թեմա 3` Արժույթը համաշխարհային տնտեսությունում:
Թեմա 4` Միջազգային արժութային համակարգ:
Թեմա 5` Արժութային փոխարժեքը և դրա կարգավորումը:
Թեմա 6` Միջազգային ֆինանսական կապիտալ:
Թեմա 7` Միջազգային վարկ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թ. Թորոսյան, Միջազգային տնտեսագիտություն /միջանկյալ մակարդակ/, Ե., 2009
2. Paul R. Krugman, Maurice Obstfeld, International Economics: Theory and Policy, (9th ed.), Prentice Hall
2011
3. Dominick Salvatore, International Economics, (9th ed.), WileyPublishing, 2007
4. Thomas Pugel, International Economics, (13th ed.), McGraw-Hill/Irwin, 2006
5. Beth V. Yarbrough, Robert M. Yarbrough, The World Economy: Trade and Finance, (7th ed.), SouthWestern College Pub, 2005
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2. Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել համաշխարհային տնտեսությունում առևտրի համաշխարհային կազմակերպության
դերը,
2. ցույց տալ առևտրի համաշխարհային կազմակերպության շրջանակներում առկա իրավական
պարտավորությունների և այդ պարտավորությունների իրականացման մեխանիզմները, ներառյալ
որոշումների ընդունման և վեճերի լուծման ընթացակարգերը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել միջազգային առևտրային քաղաքականության կարևորագույն կողմերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ԱՀԿ-ի դերն ու նշանակությունը տնտեսությունների զարգացման գործում,
2. կայացնել համապատասխան որոշում առևտրի համաշխարհային կազմակերպության
շրջանակներում առկա իրավական պարտավորությունների և այդ պարտավորությունների
իրականացման մեխանիզմների և վեճերի լուծման ընթացակարգերի վերաբերյալ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կանխատեսել տնտեսական զարգացման ուղիները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. վերհանել արտաքին առևտրի հետ կապված խնդիրները
Ա4. թվարկել միջազգային շուկա դուրս գալու հիմնական ձևերը
Բ1. լուսաբանել արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնահարցերը
Բ2. վերլուծել միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների գործունեությունը տնտեսությունում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` ԱՀԿ–ի հիմնադրույթները:
Թեմա 2` Վեճերի լուծման համակարգը:
Թեմա 3` Մաքսերի կարգավորումը և ոչ մաքսային սահմանափակումները ԱՀԿ–ում:
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Jackson, John, William Davey, and Alan Sykes, Legal Problems of International Economic Relations: Cases,
Materials and Text, (5th ed.), Thomson/West, 2008
2. Trebilcock, Michael, and Robert Howse, The Regulation of International Trade, (2nd ed.), Routledge, 1999
3. World Trade Organization, The Legal Texts: The Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade
Negotiations, Camridge University Press, 2002
1. 1007/Մ21
2. Միջազգային բանկային գործ
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել բանկային գործի միջազգային ասպեկտները,
2. քննարկել միջազգային բանկային համակարգին հանրապետության բանկային համակարգի
համապատասխանեցման հարցերը,
3. տալ տեղեկատվություն ՀՀ բանկերի համաշխարհային բանկային կառույցներին ինտեգրման
խնդիրների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել միջազգային բանկային համակարգը,
2. ներկայացնել միջազգային բանկային գործի յուրահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել միջբանկային գործառնությունների միջազգային մեխանզմները,
2. կանխատեսել միջազգային բանկային համակարգի զարգացման միտումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ):
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ներկայացնել միջազգային ֆինանսական համակարգի հիմնախնդիրները
Բ4. քննարկել օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և օգտագործման հնարավորությունները
Բ5. ընտրել միջազգային հաշվարկների առավել նպատակահարմար ձևերը
Բ8. գնահատել միջազգային բանկային համակարգի գործունեությունը
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ներածություն:
Թեմա 2` Միջազգային բանկային գործարքներ:
Թեմա 3` Բանկային գործունեությունը կարգավորող միաջազգային մեխանիզմներ:
Թեմա 4` Բազելյան չափորոշիչներ:
Թեմա 5` Միջազգային բանկային համակարգը երկրի դրամավարկային և արժութաֆինանսական
քաղաքականության համատեքստում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Банковское дело: учебник, Ред. О.И. Лаврушина, М., Финансы и статистика, 2002
2. Международные валютно-кредитные и финансовые отношения: учебник, под ред. Л.Н. Красавиной,
М., Финансы и статистика, 2000
3. Д.М.Михайлов, Международные расчеты и гарантии, М., ФБК-ПРЕСС, 1998
4. Деньги. Кредит. Банки, под ред. О. И. Лаврушина, М., Финансы и статистика, 2001
5. Питер С.Роуз, Банковский менеджмент, М., Дело, 1997
1. 1007/Մ22
2. Միջազգային տնտեսական ինտեգրում
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել միջազգային տնտեսական ինտեգրման գործընթացները,
2. քննարկել գլոբալացման հիմնական նախադրյալները և նրա զարգացման արդի միտումները,
3. ցույց տալ ինտեգրման և գլոբալացման գործընթացների հնարավոր ազդեցությունները ՀՀ վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել տնտեսական ինտեգրման և գլոբալացման էությունը,
առանձնահատկությունները և դրսևորման ձևերը

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. հաշվի առնել համաշխարհային տնտեսությանում տեղի ունեցող ինտեգրման և գլոբալացման
գործընթացները գործունեության ընթացքում,
2. ցույց տալ ինտեգրացիոն գործընթացների ազդեցությունները տնտեսության վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. բացահայտել տնտեսական պատճառահետևանքային կապերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. թվարկել միջազգային շուկա դուրս գալու հիմնական ձևերը
Բ2. վերլուծել միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների գործունեությունը տնտեսությունում
Բ7. բացահայտել միջազգային ֆինանսական շուկաներում տեղի ունեցող փոփոխությունները
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
Գ3. գործնականորեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները և կանխատեսել տնտեսական
զարգացման հնարավոր ուղիները
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացները և հնարավոր հետևանքները:
Թեմա 2` Աշխատանքի միջազգային բաժանումն ու միջազգային մասնագիտացումը ինտեգրացիոն
գործընթացներում և գլոբալացումը:
Թեմա 3` Հայաստանի Հանրապետության տնտեսությունը գլոբալացման պայմաններում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մ. Հովսեփյան, Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիայի և գլոբալիզացիայի գործընթացները
(հնարավոր հետևանքները ՀՀ համար), Ե., Ասողիկ, 2001
2. С.Шлихтер, С. Лебедева, Мировая экономика, Catallaxy, 1998
3. Ю. Киреев, Международная экономика, в 2 частях, М., Владос, Ч1 1999, Ч2 2001
4. И. Спиридонов, Мировая экономика, (2-е изд.), М., ИНФРА-М, 2004
5. В. К. Ломакин, Мировая экономика, (3-е изд.), М., ЮНИТИ-ДАНА, 2007
1. 1007/Մ23
2. Արտաքին տնտեսական կապեր
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. տեղեկություններ տալ արտաքին տնտեսական կապերի և երկրների տնտեսական զարգացման վրա
դրանց ազդեցության վերաբերյալ,
2. ներկայացնել արտաքին տնտեսական կապերի հիմնական բնութագրող կողմերը, արտաքին
տնտեսական
կապերի
ժամանակակից
տեսությունները,
պետական
կարգավորման
առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

բացատրել արտաքին տնտեսական կապերի զարգացման օրինաչափությունները,
ներկայացնել արտաքին տնտեսական կապերի պետական կարգավորումը,
ցույց տալ արտաքին տնտեսական կապերում անդրազգային կորպորացիաների դերը,
ներկայացնել և մեկնաբանել տնտեսական ինտեգրման և գլոբալացման գործընթացները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. լուսաբանել արտաքին տնտեսական կապերի պետական կարգավորման
առանձնահատկությունները,
2. վերլուծել կապիտալի շարժի և ֆինանսական ապահովման հետ կապված հիմնահարցեր,
3. բացահայտել կապիտալի և աշխատուժի շարժի հնարավորությունները,
4. կանխատեսել համաշխարհային տնտեսության զարգացման միտումները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել
գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. վերհանել արտաքին առևտրի հետ կապված խնդիրները
Բ1. լուսաբանել արտաքին տնտեսական գործունեության հիմնահարցերը
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Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Արտաքին տնտեսական կապերի ձևերը և կառուցվածքը:
Թեմա 2՝ Արտաքին տնտեսական կապերի պետական կարգավորումը:
Թեմա 3` Կապիտալի և աշխատուժի միջազգային շարժը:
Թեմա 4` Բազմազգային կորպորացիաների դերը արտաքին տնտեսական հարաբերություններում:
Թեմա 5` Միջազգային տնտեսական ինտեգրացիոն գործընթացներ:
Թեմա 6` Համաշխարհային տնտեսության զարգացման միտումները:
Թեմա 7՝ ՀՀ-ի արտաքին տնտեսական կապերը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թ. Թորոսյան, Միջազգային տնտեսագիտություն, Երևան, ԱՌՏ, 2003
2. Միջազգային տնտեսական հարաբերություններ, խմբ. Գ.Աղաջանյան, Երևան, Տնտեսագետ, 2008
3. Мировая экономика, под ред. А.С.Булатова, Москва, Юрист, 1999
4. И.Кокушкина, М.Воронин, Международная торговля и мировые рынки, Санкт-Петербург, Тех.книга,
2007
5. S. Husted, M. Melvin, International economics, 1997
1. 1007/Մ24
2. Ծառայությունների միջազգային առևտուր
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է գիտելիքներ հաղորդել ծառայությունների միջազգային առևտրի ներկա
միտումների, դրանց զարգացման մեխանիզմների և ծառայությունների դերի բարձրացման վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել ծառայությունների միջազգային առևտրի յուրահատկությունները,
2. դասակարգել ծառայությունների միջազգային շուկան,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ծառայությունների միջազգային առևտրի մրցունակությունը,
2. միջազգային առևտրի խթանման տեսանկյունից ընտրել ծառայությունների ոլորտի ճյուղերը և
ենթաճյուղերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. պատրաստել և ներկայացնել զեկուցումներ,
2. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. որոշել ծառայությունների միջազգային առևտրի և զարգացման հնարավորությունները
Բ2. վերլուծել միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների գործունեությունը տնտեսությունում
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ներածություն:
Թեմա 2` Կրթական և տեղեկատվական ծառություններ:
Թեմա 3` Տրանսպորտ և կապ:
Թեմա 4` Ֆինանսական ծառայություններ:
Թեմա 5` ԱՀԿ կանոնակարգմանը ենթակա այլ ծառայություններ:
Թեմա 6` Առողջապահական ծառայություններ:
Թեմա 7` Ծառայությունների միջազգային առևտրի վիճակը ՀՀ-ում:
Թեմա 8` ՀՀ-ում ծառայությունների միջազգային առևտրի զարգացման հնարավորությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ծառայությունների առևտուր, խմբ. ղեկ. Արմինե Հակոբյան, Global SPC: Երևան 2008
2. Н.А.Восколович, Экономика платных услуг, ЮНИТИ-ДАНА, М. 2007
3. И.И. Дюмулен, Международная торговля услугами, М. Экономика 2003
4. WTO, SERVICES SECTORAL CLASSIFICATION LIST, 10 July 1991
5. Инкотермс 2010, http://anvay.ru/incoterms
6. http://www.wto.org
1. 1007/Մ25
2. Միջազգային տուրիզմ
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել
միջազգային
տուրիզմի
/զբոսաշրջության/
զարգացման
հիմնական
օրինաչափությունները, միջազգային զբոսաշրջության կազմակերպման և կարգավորման
եղանակները,
• տալ գիտելիքներ ՀՀ տուրիզմի զարգացման հնարավորությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել տուրիզմի տեսակները,
2. ներկայացնել միջազգային տուրիզմի զարգացման հիմնական միտումները,
3. վերլուծել ՀՀ տուրիզմի զարգացման հնարավորություննեը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել ՀՀ տուրիզմի ոլորտի մրցունակությունը,
2. միջազգային առևտրի խթանման տեսանկյունից ընտրել ծառայությունների ոլորտի ճյուղերը և
ենթաճյուղերը,
3. բացահայտել միջազգային տուրիզմի զարգացման կոնկրետ ուղիներ,
4. առաջարկել միջազգային տուրիզմի կազմակերպման առավել նպատակահարմար
տարբերակները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. պատրաստել և ներկայացնել զեկուցումներ,
2. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. թվարկել միջազգային շուկա դուրս գալու հիմնական ձևերը
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Ա5. ընտրել կոնկրետ միջազգային մարքեթինգային հետազոտության իրականացման համար առավել
նպատակահարմար եղանակներ
Բ5. ընտրել միջազգային հաշվարկների առավել նպատակահարմար ձևերը
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
Գ4. նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. քննարկումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում
է առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ներածություն:
Թեմա 2` Զբոսաշրջությունը որպես ուսումնասիրության օբյեկտ:
Թեմա 3` Զբոսաշրջության արդյունաբերությունը:
Թեմա 4` Զբոսաշրջությունը` որպես ազգային տնտեսության դրսևորման ձև:
Թեմա 5` Միջազգային զբոսաշրջության զարգացման վրա ազդող գործոնները:
Թեմա 6` Միջազգային զբոսաշրջային շուկան. զարգացման արդի մակարդակն ու միտումները:
Թեմա 7` Զբոսաշրջության օրենսդրական կարգավորումը:
Թեմա 8` Զբոսաշրջային ծախսերի հաշվառումը վիճակագրական մարմինների կողմից:
Թեմա 9` Զբոսաշրջության հոսքերի վիճակագրության կազմման հնարավոր եղանակները:
Թեմա 10` Միջազգային զբոսաշրջությունը ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ զբոսաշրջության զարգացման հայեցակարգ 2011, ՀՀ կառավարության որոշում
2. Сениин В.С., Организация международного туризма, Учебник, (2-е изд.), М., Финансы и статистика,
2000
3. Вавилова Е.В., Основы международного туризма, Учебное пособие. М., Гардарики, 2005
4. Харрис Годфри, Кац Кеннет М., Стимулирование международного туризма в 21 веке, пер. с англ., М.,
Финансы и статистика, 2000
5. Tourism Market Research on the Armenian-American Diaspora Community, USAID, Yerevan, 2007
1. 1007/Մ26
2. Միջազգային ֆինանսական շուկաներ և ներդրումներ
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ներկայացնել միջազգային ֆինանսական շուկաների գործունեության սկզբունքները և այդ շուկաներ
մուտք գործելու, հնարավորությունները,
2. բացահայտել միկրո- և մակրոմակարդակներում օտարերկրյա ներդրումների դերն ու
նշանակությունը,
3. ցույց տալ կապիտալի միջազգային շարժի փուլերը և ձևերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և մեկնաբանել միջազգային ֆինանսական շուկաների բնորոշ գծերը,
2. թվարկել միջազգային ֆինանսական շուկաների տարրերը,
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3. լուսաբանել օտարերկրյա ներդրումների դերն ու նշանակությունը,
4. թվարկել և մեկնաբանել օտարերկրյա ներդրումների ձևերը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.
4.

գնահատել համաշխարհային ֆինանսական շուկայի գործունեությունը,
վերլուծել միջազգային ֆինասական շուկաների ազդեցությունը տնտեսության վրա,
գնահատել օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման հնարավորությունները,
վերլուծել ներդրումային դաշտը:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. պատրաստել և ներկայացնել զեկուցումներ,
2. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. թվարկել միջազգային շուկա դուրս գալու հիմնական ձևերը
Ա6. ներկայացնել միջազգային ֆինանսական համակարգի հիմնախնդիրները
Բ3. լուսաբանել միջազգային ֆինանսներին վերաբերող հարցերը
Բ4. քննարկել օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և օգտագործման հնարավորությունները
Բ7. բացահայտել միջազգային ֆինանսական շուկաներում տեղի ունեցող փոփոխությունները
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
Գ3. գործնականորեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները և կանխատեսել տնտեսական
զարգացման հնարավոր ուղիները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. սեմինար պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
Թեմա 8` Հայաստանի տնտեսության ներդրումային գնահատականը:
Թեմա 9` Ներդրումների էությունը և կառուցվածքը:
Թեմա 10` Կապիտալի միջազգային շարժի հիմնական բնութագրիչները:
Թեմա 11` Միջազգային պորտֆելային ներդրումներ:
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Թեմա 12` Անհատ և ինստիտուցիոնալ ներդրողներ:
Թեմա 13` Օտարերկրյա ներդրումները և տնտեսական վերափոխումները:
Թեմա 14` Օտարերկրյա ուղղակի ներդրումները Հայաստանում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шарп У. и др. Инвестиции, Москва, Инфра-М, 1998.
2. Черкасов В. Е., Международные инвестиции, М., Дело, 1999.
3. Михайлов Д. М., Мировой финансовый рынок, М., Экзамен, 2000.
4. Дворецкая А. Е. Рынок капитала в системе финансирования экономического развития. М. Анкил, 2007.
5. World Investment Report 2011, Polish Information and Foreign Investment Agency (PAIiIZ), 2011.
1. 1007/Մ27
2. Միջազգային տնտեսական կազմակերպություններ
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
1. ցույց տալ համաշխարհային տնտեսության կառավարման համակարգում միջազգային տնտեսական
կազմակերպությունների դերը,
2. քննարկել միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների գործունեության սկզբունքները,
հիմնական խնդիրները և կառուցվածքը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել տնտեսական կազմակերպությունների էությունը և կառուցվածքը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների գործունեությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. մասնակցել հարցերի խմբային քննարկումներին,
2. կայացնել անհատական որոշումներ,
3. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. վերհանել արտաքին առևտրի հետ կապված խնդիրները
Ա4. թվարկել միջազգային շուկա դուրս գալու հիմնական ձևերը
Բ2. վերլուծել միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների գործունեությունը տնտեսությունում
Բ5. ընտրել միջազգային հաշվարկների առավել նպատակահարմար ձևերը
Գ1. օգտագործել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ (ինտերնետային ռեսուրսներ,
էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. գործնականորեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները և կանխատեսել տնտեսական
զարգացման հնարավոր ուղիները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. սեմինար պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.
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Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Միջազգային տնտեսական կազմակերպությունների ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2` Գլխավոր ասամբլեայի /ԳԱ/ տնտեսական ստորաբաժանումները:
Թեմա 3` ՄԱԿ-Ի քարտուղարության տնտեսական ստորաբաժանումները:
Թեմա 4` Տնտեսական եվ սոցիալական խորհուրդ /ՏՍԽ/:
Թեմա 5` Արժույթի միջազգային հիմնադրամ /ԱՄՀ/:
Թեմա 6` Համաշխարհային բանկի /ՀԲ/ խումբը:
Թեմա 7` Տնտեսական պրոֆիլի այլ մասնագիտացված հիմնարկությունները:
Թեմա 8` Առևտրի համաշխարհային կազմակերպություն /ԱՀԿ/:
Թեմա 9` Տնտեսական համագործակցության և զարգացման կազմակերպություն /ՏՀԶԿ/:
Թեմա 10` Øիջպետական հումքային կազմակերպություններ:
Թեմա 11` îնտեսական պրոֆիլի այլ համաշխարհային կազմակերպություններ:
Թեմա 12` ºվրոպական կազմակերպություններ:
Թեմա 13` ²սիական կազմակերպություններ:
Թեմա 14` Աերիկյան եվ աֆրիկյան կազմակերպություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Международные экономические организации. Под ред. Герчиковой И.Н., М., Консалтбанкир, 2001
2. Шреплер Х. А. Международные экономические организации. Справочник М., Международные
отношения, 1999
3. Էլեկտրոնային ռեսուրսներ
1. 1007/Մ28
2. Միջազգային բիզնես
3. 6 կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողին տալ գիտելիքներ միջազգային բիզնեսի, արտադրության,
մատակարարման աղբյուրների ընտրության և տեղաբաշխման, ապրանքների ու ծառայությունների
իրացման հիմնահարցերի վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. վերհիշել և ըստ անհրաժեշտության դասակարգել միջազգային բիզնեսի հիմունքների վերաբերյալ
գիտելիքները,
2. ներկայացնել միջազգային բիզնեսի կազմակերպման և կառավարման հիմնական տեսակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ցուցադրել գործնական գիտելիքներ միջազգային բիզնեսի կազմակերպման և իրականացման
վերաբերյալ,
2. պրակտիկ գործունեության մեջ ընտրել միջազգային բիզնեսի, արտադրության, մատակարարման
աղբյուրների ընտրության և տեղաբաշխման, ապրանքների ու ծառայությունների իրացման
առավել նպատակահարմար ձևը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել ռեսուրսային կարողությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. դասակարգել միջազգային բիզնեսի և միջազգային մենեջմենթի հիմունքների վերաբերյալ
գիտելիքները
Ա4. թվարկել միջազգային շուկա դուրս գալու հիմնական ձևերը
Ա5. ընտրել կոնկրետ միջազգային մարքեթինգային հետազոտության իրականացման համար առավել
նպատակահարմար եղանակներ
Բ4. քննարկել օտարերկրյա ներդրումների ներգրավման և օգտագործման հնարավորությունները
Գ2. կանխատեսել առկա խնդիրները, գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները և
լուսաբանել տնտեսական երևույթների փոփոխման պատճառահետևանքային կապերը
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Գ3. գործնականորեն օգտագործել ձեռքբերված գիտելիքները և կանխատեսել տնտեսական
զարգացման հնարավոր ուղիները
Գ4. նախապատրաստել և կատարել զեկուցումներ, լուսաբանել հետազոտությունների արդյունքները,
վարել գիտական բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք
5. սեմինար պարապմունքներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների
քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Р. Гриффин, М. Пастей, Международный бизнес, (4-е изд.), СПб, Питер, 2006
2. Международный менеджмент, под редакцией д.э.н. профессора С.Э. Пивоварова, д.э.н. профессора
Д.И. Баркана, д.э.н. профессора Л.С. Тарасевича, к.э.н. доцента А.И. Майзеля, Санкт-Перетбург,
Питер, 2000
3. М. В. Энг, Ф. А. Лис, Л. Дж. Мауер, Мировые финансы, М., Издательско-консалтинговая компания
ДЕКА, 1998
4. Charles Hill, International Business Competing in the Global Marketplace, Chicago, 2000
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3. «Մոդելավորումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում»
մագիստրոսական ծրագիր
3.1.Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության թվանիշը

Մոդելավորումը ֆինանսատնտեսական
համակարգերում 031101.11.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Տնտեսագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը
Առկա
8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության բակալավրի
ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների
արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցման
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի.
• զարգացնելու ուսանողների հմտությունները ֆինանսատնտեսական մոդելավորման մեթոդների
հիման վրա տնտեսական գործընթացների վերլուծություն կատարելու համար,
• ուսանողներին սովորեցնել կատարել կանխատեսումներ ոչ լրիվ տեղեկատվության առկայության
պայմաններում, ինչպես արդյունաբերական, այնպես էլ ֆինանսական ինստիտուտների բիզնես
գործընթացներում,
• զարգացնելու ուսանողների մասնագիտացված կարողությունները՝ տրված բիզնես միջավայրում
գործունեության արդյունավետությունն ապահովելու համար տեղեկատվական համակարգեր
ներդնելու համար,
• ուսանողներին տալ այնպիսի գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են բիզնես գործընթացների
վերլուծություն, գնահատում, մոդելավորում իրականացնելու համար:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ներկայացնել ժամանակակից տնտեսական գործընթացի մոդելավորմանը բնորոշ
հիմնական
սկզբունքներն ու հիմնախնդիրները,
2. մեկնաբանել տնտեսական գործընթացների վերլուծությանը վերաբերող մոդելների և ալգորիթմների
կիրառման առանձնահատկությունները,
3. ներկայացնել բաշխված միջավայրերում տնտեսական գործընթացների
մաթեմատիկական
մոդելավորման հիմնական առանձնահատկությունները,
4. մեկնաբանել մասնագիտական հետազոտություններում մաթեմատիկական մոդելավորման
տեխնոլոգիաներին առնչվող ծրագրային գործիքակազմի կիրառման առանձնահատկությունները,
5. ներկայացնել ռիսկերի գնահատման և ֆինասատնտեսական որոշումների կայացման մեթոդները,
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
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1. հավաքագրել, վերլուծել և մեկնաբանել ֆինանսատնտեսական տեղեկատվությունը,
2. կիրառել
ֆինանսատնտեսական մոդելավորման տարատեսակ գործիքներ և կազմակերպել
ներդրումային և բիզնես գործընթացներ, ներկայացնել առաջարկություններ կազմակերպության
ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունավետության, ինչպես նաև ռազմավարական
կառավարման մակարդակի բարձրացման վերաբերյալ,
3. օգտագործել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդներ,
4. վերլուծել և գնահատել իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունները,
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ձևակերպել, ինչպես նաև, մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդաբանության օգտագործմամբ
լուծել գործնական խնդիրներ,
2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
• անհատական աշխատանքներ,
• ընթացիկ գրավոր քննություններ,
• ընթացիկ բանավոր քննություններ,
• եզրափակիչ քննություններ:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագրի շրջանավարտները որպես տնտեսագետ-վերլուծաբաներ հնարավորություն կունենան.
• աշխատել
ՀՀ
կառավարությունում,
նախարարություններում,
պետական
այլ
գերատեսչություններում,
մասնավոր
սեկտորում,
ՀՀ
բարձրագույն
ուսումնական
հաստատություններում, ինչպես նաև միջազգային կառույցներում,
• կկարողանան իրենց գիտելիքներն առավել արդյունավետ կիրառել պետական և մասնավոր սեկտորի
ֆինանսատնտեսական ռազմավարական և մարտավարական փաստաթղթերի, համայնքների
զարգացման տարբեր ծրագրերի մշակման, իրականացման և վերահսկողության գործընթացներում։
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել տնտեսության տարբեր ոլորտների
ձեռնարկություններում, առևտրային բանկերում, խորհրդատվական ընկերություններում, պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում` զբաղեցնելով հետևյալ
պաշտոնները.

Կրթական համակարգեր

 միկրո-մակրոտնտեսագիտության դասախոս,
 տնտեսամաթեմատիկական մեթոդների և մոդելների դասախոս,

Խորհրդատվական ընկերություններ

 տնտեսագետ-վերլուծաբան խորհրդատու,

Ձեռնարկություններ

 տնտեսագետ-վերլուծաբան,

Առևտրային բանկեր

 տնտեսագետ-վերլուծաբան,
 ռիսկերի կառավարման վերլուծաբան,

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններ
 տնտեսագետ-վերլուծաբան,
 տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի մշակման խմբի անդամ,
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 տնտեսական նախագծերի մշակման, դրանց արդյունավետության գնահատման և իրականացման
վերահսկողության գծով մասնագետ:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լսարաններ,
• առցանց դասախոսություններ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչ
• ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
• The framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական

• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների
կիրառման կարողություն:

Հետազոտական
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման
• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին
համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Word, MS Excel, MS Power Point փաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և այլն):

Այլ կարողություններ
• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական
նորմերի իմացություն,
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
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2. Մասնագիտական կարողություններ
• տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,
• մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու կարողություն,
• տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
• մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
• տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք
ներկայացնելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և
ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։
3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական աստիճան
• գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների առկայություն,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։

Մանկավարժական փորձ

• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ (բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
• վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների
(բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ

• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։
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Կիսամյակներ

Ուսումնական բեռնվածությունը,
ժամ
Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Գնահատման
ձևը

Ինք.

4

Լաբ.

3

Գրծ./սեմ.

2

Դսխ.

1

Ընդ.

Ուսումնական/հետազոտական մոդուլի անվանումը

Կրեդիտներ

Թվանիշ

3.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը

75

2250

435

315

0

1500

27

18

27

18

21

14

0

0

Ընդհանուր դասընթացներ

15

450

15

135

0

300

12

8

3

2

0

0

0

0

1603/Մ01

Օտար լեզու-1

6

180

60

120

6

4

1603/Մ02

Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3

90

30

60

3

90

30

60

3

2

Ս

3

90

15

15

60

3

2

Ս

Մասնագիտական դասընթացներ

15

450

90

60

300

15

10

1007/Մ29

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3

90

30

60

3

2

Ս

1002/Մ38

Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ**

1007/Մ01

Տնտեսական զարգացման քաղաքականություն

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

Մասնագիտացման դասընթացներ

45

1350

330

120

0

900

0

0

24

16

21

14

0

0

Պարտադիր

24

720

180

60

0

480

0

0

24

16

0

0

0

0

Վարքագծային ֆինանսներ
Ֆինանսատնտեսական հաշվարկները MatLab
փաթեթով
Ընտրության տեսություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ***

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն
Ֆինանսատնտեսական համակարգերի
վերլուծություն
Ֆինանսական էկոնոմետրիկա

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

1002/Մ23
1002/Մ89

1002/Մ10
1002/Մ56
1002/Մ69
1002/Մ50
1002/Մ68
1002/Մ12

0

Ս*
3

0

2

0

Ս

0

0

0

0

Կամընտրական

21

630

150

3

90

30

3

90

3

60

0

420

0

0

0

0

21

14

0

0

60

3

2

ԱԸԳ

30

60

3

2

ԱԸԳ

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1002/Մ18

Հավասարակշռության իրավիճակները կոլեկտիվ
ռիսկի պայմաններում
Գործույթների հետազոտման ստոխաստիկ
մեթոդներ
Ակտիվների գնահատում

1002/Մ91

Տնտեսական անվտանգություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1002/Մ77

Խաղերի տեսություն
Data Mining տեխնոլոգիա. տվյալների
ինտելեկտուալ վերլուծություն
Պանելային վերլուծություն
Տնտեսագիտական վերլուծության դիսկրետ
մեթոդներ և մոդելներ
Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

45

1350

0

120

12

360

Մասնագիտական պրակտիկա

6

180

180

Մագիստրոսական թեզ

27

810

810

120

3600

1002/Մ83
1002/Մ65

1002/Մ84
1002/Մ85
1002/Մ88
1002/Մ100

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Գիտական սեմինար

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

0

120

435

435

0

1230

3

2

3

2

9

2

30

2

240

3

2

3

2

3

2

3

2

2730

6
20
7

* - Ստուգարք
** - Եզրափակիչ գնահատումով
*** - Առանց ընթացիկ գնահատման
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Ս
27

30

30

20
8

4Ս

30

16
7

ԱԸԳ

30

2
2

24

3.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնել
ժամանակակից
տնտեսական
գործընթացի
մոդելավորմանը
բնորոշ
հիմնական սկզբունքներն ու
հիմնախնդիրները
Ա2
մեկնաբանել
տնտեսական
գործընթացների
վերլուծությանը
վերաբերող
մոդելների
և
ալգորիթմների
կիրառման
առանձնահատկությունները
Ա3
ներկայացնել բաշխված միջավայրերում տնտեսական գործընթացների
մաթեմատիկական
մոդելավորման
հիմնական
առանձնահատկությունները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
հավաքագրել, վերլուծել և մեկնաբանել ֆինանսատնտեսական
տեղեկատվությունը

Ա4

Բ4

մեկնաբանել
մասնագիտական
հետազոտություններում
մաթեմատիկական մոդելավորման տեխնոլոգիաներին առնչվող
ծրագրային գործիքակազմի կիրառման առանձնահատկությունները
Ա5
ներկայացնել ռիսկերի գնահատման և ֆինասատնտեսական
որոշումների կայացման մեթոդները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
ձևակերպել, ինչպես նաև, մաթեմատիկական մոդելավորման
մեթոդաբանության օգտագործմամբ լուծել գործնական խնդիրներ
Գ2
օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)
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Բ2

կիրառել ֆինանսատնտեսական մոդելավորման տարատեսակ
գործիքներ և կազմակերպել ներդրումային և բիզնես գործընթացներ

Բ3

ներկայացնել առաջարկություններ կազմակերպության
ֆինանսատնտեսական գործունեության արդյունավետության, ինչպես
նաև ռազմավարական կառավարման մակարդակի բարձրացման
վերաբերյալ
օգտագործել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և
գնահատման մեթոդներ

Բ5

վերլուծել
և
գնահատել
քաղաքականությունները

Գ3

կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ
բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու ընթացքում
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր

Գ4

իրականացվող

տնտեսական

Մոդուլի
թվանիշը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
Տնտեսական զարգացման քաղաքականություն
Վարքագծային ֆինանսներ
Ֆինանսատնտեսական հաշվարկները MatLab փաթեթով
Ընտրության տեսություն
Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն
Ֆինանսատնտեսական համակարգերի վերլուծություն
Ֆինանսական էկոնոմետրիկա
Հավասարակշռության իրավիճակները կոլեկտիվ ռիսկի պայմաններում
Գործույթների հետազոտման ստոխաստիկ մեթոդներ
Ակտիվների գնահատում
Տնտեսական անվտանգություն

1603/Մ01
1603/Մ02
1002/Մ23
1002/Մ89
1007/Մ29
1002/Մ38
1007/Մ01
1002/Մ10
1002/Մ56
1002/Մ69
1002/Մ50
1002/Մ68
1004/Մ12
1002/Մ83
1002/Մ65
1004/Մ18
1002/Մ91

Խաղերի տեսություն

1002/Մ77

Data Mining տեխնոլոգիա. տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծություն
Պանելային վերլուծություն
Տնտեսագիտական վերլուծության դիսկրետ մեթոդներ և մոդելներ
Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

1002/Մ84
1002/Մ85
1002/Մ88
1002/Մ100

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

+
+
+

+

Ա2 Ա Ա4 Ա5 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4
3
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+ +
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
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3.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 4 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես
մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն
և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի
թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար լեզվով
գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների և
ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
2. Roberts M. English for Economics in higher education studies (ed. Terry Phillips) Reading UK: Garnet Publishing
Ltd., 2012.
3. Corballis T., Jennings W. English for Management Studies in higher education studies. Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2009.
4. Maier-Fairclough J. & Butzphal G. Career Express Business English (C1). Reading UK: Garnet Publishing Ltd.,
2012.
5. MacKenzie I. Professional English in Use / Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
6. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
7. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-2
3. 3 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմնական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների
B2-C1 մակարակին համապատասխան
2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է միջազգայնորեն ընդունված
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմնական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2. Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3. Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent Publishing Platform,
2014.
4. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7. Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
1. 1002/Մ23
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
ապահովման գործիքակազմի (Big Data, Eviews, MatLab և այլն), ինչպես նաև դրանց կիրառման
վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
մեթոդների հիման վրա տարբեր խնդիրներ ձևակերպելիս և լուծելիս տվյալների տնտեսական
վերլուծության համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները հասկանալու և կիրառելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
2. ներկայացնել բիզնես-գործընթացներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
արդյունավետ մեթոդները և մոդելները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականորեն օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
գործիքակազմը,
2. արդյունավետ մաթեմատիկական և ծրագրային գործիք ընտրելու նպատակով կատարել
համեմատական վերլուծություն,
3. իրականացնել տեղեկատվական և ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. ձևակերպել գործնական խնդիրներ, ինչպես նաև մաթեմատիկական մոդելավորման
մեթոդաբանության օգտագործմամբ լուծել դրանք
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի տեսական հիմունքները
տնտեսագիտության, ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման և
գործիքակազմը:
Թեմա 3՝ Կիրառական ծրագրային փաթեթներ / Big Data, Eviews, MatLab /:
Թեմա 7՝ Data Mining, Eviews, MatLab փաթեթների կիրառությունները տնտեսագիտության, ֆինանսների
և կառավարման ոլորտներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. 704 с.
2. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А..-М. Изд.отдел <<Русская редакция>>
ТООО:1997.-696.с.
3. Степанов Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казань, 2008, 58 с.
4. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А. <<Русская редакция>> ТООО:1998.-659.с.
5. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. СпБ, Иностранная литература, 1997, 582
с.
1. 1002/Մ89
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 1 ժամ, գործնական՝ 1 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների
և վերլուծության ոլորտում, ինչպես նաև դրանց կիրառման վերաբերյալ,
• ուսանողների
մոտ
ձևավորել
գիտելիքներ,
որոնք
անհրաժեշտ
են
մասնագիտական
հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների և վերլուծության հիման վրա տարբեր խնդիրներ
ձևակերպելու և լուծելու գործընթացի իրականացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները ու մոդելները,
2. ներկայացնել հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության՝ բիզնես-գործընթացներում և
մարքեթինգում օգտագործվող մեթոդները և դրանց իրականացման եղանակները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. օգտագործել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները պրակտիկ խնդիրներում,
2. ժամանակակից մեթոդների
ընտրությանն
նպատակով կատարել մասնագիտական
հետազոտությունների համեմատական վերլուծություն և պլանավորում,
3. իրականացնել մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության մեթոդների
տեսակների դասակարգում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1. Հետազոտության թեմայի ընտրությունը և արդիականության ձևակերպումը:
Թեմա՝ 2. Հետազոտության գրականության ամփոփումը և հղումների ավելացումը:
Թեմա՝ 3. Գործնական հետազոտությունների իրականացման գործընթացը:
Թեմա՝ 4. Տեսական հետազոտությունների իրականացման մոտեցումները:
Թեմա՝ 5. Գիտական աշխատանքի կառուցվածքը. բաժինների ձևակերպումը, հետազոտված հիմնախնդրի
ձևակերպումը, հետազոտության մեթոդաբանության ձևակերպումը, խնդրի լուծման նկարագրությունը և
ամփոփումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и
статистика, 2007.
2. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / пер. с англ. М.:
Финансы и статистика, 2003.
3. Ковалев В. В. Управление финансовой структурой фирмы: учебное пособие. М.: Проспект; Велби, 2007.
4. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С. В. Банк. — М.: TK Велби, Изд-во Проспект,
2011, — 344 с.
5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА, 1999. –
317 с
1. 1007/Մ00
2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս. 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
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3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին հիմնավոր գիտելիքներ տալ մասնագիտության արդի հիմնախնդիրների վերաբերյալ
• ներկայացնել
մասնագիտության
արդի
խնդիրների
զարգացումները,
դասակարգումը,
տնտեսագիտական հետազոտությունների արդի մեթոդներն ու մոտեցումները և դրանց կիրառումը
տարատեսակ մասնագիտական խնդիրների լուծման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

ներկայացնել մասնագիտության արդի խնդիրների զարգացումները,
որոշել տնտեսական քաղաքականության ասպարեզում առկա հիմնախնդիրները,
հիմնավորել առկա հիմնախնդիրների լուծման տեսական և գործնական հնարավոր մոտեցումները,
մեկնաբանել միջազգային առևտրի հիմնական տեսությունները,
ներկայացնել տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման արդի մոդելները և մոդելավորման
սկզբունքները,
6. կիրառել տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման արդի մոտեցումները
գործնական
որոշումների կայացման համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել տնտեսական քաղաքականության ասպարեզում առկա հիմնախնդիրները,
2. գնահատել վարվող տնտեսական քաղաքականության ազդեցությունը տնտեսական աճի վրա,
3. կիրառել տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման արդի մոտեցումները գործնական
որոշումների կայացման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ և գիտական հոդվածներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից տնտեսական գործընթացի մոդելավորմանը բնորոշ
հիմնական
սկզբունքներն ու հիմնախնդիրները
Ա2. մեկնաբանել տնտեսական գործընթացների վերլուծությանը վերաբերող մոդելների և ալգորիթմների
կիրառման առանձնահատկությունները
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• առաջադրանքներ,
• ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տնտեսական ռազմավարություն և քաղաքականություն:
Թեմա 2. Պետական բյուջե և միջնաժամկետ ծախսային ծրագիր:
Թեմա 3. Մ. Պորտերի «Մրցակցային առավելությունների» տեսությունը:
Թեմա 4. Որոշումների ծառի կիրառություններ:
Թեմա 5. Տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման տեղեկատվական տեխնոլոգիաները և թվային
մեթոդները:
Թեմա 6. Տվյալների բազաների կառուցումը և կառավարումը։
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Թ. Թորոսյան, Միջազգային տնտեսագիտություն. առևտուր և ֆինանսներ, (2-րդ հրատ.), Երևան, 2005
2. Экономическая и социальная политика. Часть 1, Экономическая политика,Учебник, Под общей
редакциеы д.э.н., профессора Н.А.Волгина, д.э.н., профессора В.И.Кушлина. М. 2010, 319с.
3. А.Кудрин, Е.Гурвич, Старение населения и угроза бюджетного кризиса, Вопросы экономики N3-2012.
4. Brian Liou, Tristan Tao, & Declan Shener, The Data Analytics Handbook, 2015.
5. Denardo Eric V.,” The Science of Decision Making”, John Wiley & Sons, Inc. 2001
6. Economic Models Theory and Applications ed. Basu Dipak, Nagasaki University World Scientific Publishing Co.
Pte Ltd 2009.
7. Վերջին 3 տարիների պետական բյուջեները, միջնաժամկետ ծախսային ծրագրերը և կառավարության
գործունեության ծրագրերը
1. 1002/Մ38
2. Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝

• առավել ամբողջականացնել և խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրո- և
մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,

• զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել շուկայական տնտեսության տնտեսական հիմնահարցերի
ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ գիտելիքները
2. լուսաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները,
3. ներկայացնել մակրոտնտեսական քաղաքականության ձևերը և հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց
արդյունքները,
2. տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանել մասնագիտական հետազոտություններում մաթեմատիկական մոդելավորման
տեխնոլոգիաներին առնչվող ծրագրային գործիքակազմի կիրառման առանձնահատկությունները
Բ2. կիրառել ֆինանսատնտեսական մոդելավորման տարատեսակ գործիքներ և կազմակերպել
ներդրումային և բիզնես գործընթացներ
Բ5. վերլուծել և գնահատել իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունները
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика. Санкт-Петербург, 2003:
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва, ”Финансы и статистика”, 1992,
5. B. Binger, E. Hoffman, Microeconomics with Calculus, 1998.
1. 1007/Մ01
2. Տնտեսական զարգացման քաղաքականություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական աճի և զարգացման էությանը,
զարգացման տեսության էվոլուցիային և տնտեսության զարգացման պետական քաղաքականության
մարտահրավերներին:
9.Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել տնտեսական քաղաքականության հայեցակարգեր,
2. ձևակերպել տնտեսական աճի բաղադրիչները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել տնտեսական քաղաքականության հայեցակարգերը,
2. առաջարկություններ ներկայացնել զարգացման և տնտեսական քաղաքականության վերաբերյալ,
3. կազմել տնտեսության զարգացման ծրագրեր,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ և գիտական հոդվածներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից տնտեսական գործընթացի մոդելավորմանը բնորոշ հիմնական
սկզբունքներն ու հիմնախնդիրները
Բ5. վերլուծել և գնահատել իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունները
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
• դասախոսություններ,
• սեմինար պարապմունքներ,
• առաջադրանքներ,
• ռեֆերատներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տնտեսական աճ և տնտեսական զարգացում։
2. Տնտեսական աճի տեսակները և գործոնները։
3. Տնտեսական աճի տեսություները։
4. Տնտեսական աճի խթանման պետական քաղաքականությունը։
5. Տնտեսական զարգացման ցիկլայնությունը:
6. Տնտեսական զարգացման արտաքին հատվածը:
7. Տնտեսական զարգացումը և մարդկության գլոբալ պրոբլեմները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ведута Е.Н. Стратегия и экономическая политика государства / Москва, 2002.
2. Глазьев С.Ю. Стратегия опережающего развития российской экономики в условиях глобального кризиса /
М.: Экономика. 2010.
3. Экономическая и социальная политика, ч.,1, Экономическая политика. Учебник, Под общей редакции
Н.А.Волгина и В.И.Кушлина, М.: 2010, с.320.
4. Лавров Е.И., Капогузов Е.А. Экономический рост: теории и проблемы: учебное пособие. – Омск: Изд-во
ОмГУ, 2006. – 214 с.
5. Economic Development As Self-Discovery, R. Hausmann, D. Rodrik, Working Paper 8952, National bureau of
economic research, Cambridge, 2002. http://www.nber.org/papers/w8952
1. 1002/Մ10
2. Վարքագծային ֆինանսներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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• զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ տրամադրելով խորացված ուսուցում
ֆինանսական շուկաների գործիքների տարատեսակների և դրանց գնագոյացման սկզբունքների
վերաբերյալ,
• ուսանողներին սովորեցնել վարվելակերպային ֆինանսների մեթոդներով փորձարկել և գնահատել
ժամանակակից ֆինանսական շուկայի խնդիրները և մոդելները,
• ծանոթացնել վարվելակերպային ֆինանսների հիմունքներին և փորձարարական տնտեսագիտության
սկզբունքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից վարվելակերպային ֆինանսների սկզբունքները և հայեցակարգերը,
2. ձևակերպել գլոբալ և լոկալ ֆինանսական շուկաների հիմնախնդիրները,
3. լուսաբանել ռացիոնալ սպասումների տեսության և հեռանկարների տեսության տարբերությունները
որոշումների կայացման խնդիրների և մոդելների ձևակերպման և լուծման գործում

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել ֆինանսական շուկաների գործարքների գնագոյացման սկզբունքները տեղական և գլոբալ
շուկաների գործիքների գները որոշելու համար,
2. կիրառել փորձնական տնտեսագիտության մեթոդները ֆինանսական և տնտեսագիտական խնդիրները
լուծելու համար,
3. կիրառել մասնագիտացված փաթեթները վարվելակերպային ֆինանսների և գնագոյացման խնդիրնրեի
լուծման համար,
4. իրականացնել գործնական աշխատանքներ ֆինանսական, բանկային, ներդրումային և
ապահովագրական ոլորտներում,
5. կիրառել ժամանակակից բարդ ածանցյալ գործիքների գնագոյացման մոդելները ֆինանսական
շուկայում, հաշվի առնելով վարվելակերպային ֆինանսների առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
2. կիրառել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներ,
3. բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից տնտեսական գործընթացի մոդելավորմանը բնորոշ
հիմնական
սկզբունքներն ու հիմնախնդիրները
Ա4. մեկնաբանել մասնագիտական հետազոտություններում մաթեմատիկական մոդելավորման
տեխնոլոգիաներին առնչվող ծրագրային գործիքակազմի կիրառման առանձնահատկությունները
Բ2. կիրառել ֆինանսատնտեսական մոդելավորման տարատեսակ գործիքներ և կազմակերպել
ներդրումային և բիզնես գործընթացներ
Բ4. օգտագործել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդներ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն,
2. պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը,
3. ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ֆինանսական շուկաների կառուցվածքը:
Թեմա 2` Արժեթղթերի շուկայի հիմնական գործիքները:
Թեմա 3` Ներդրումային գործիքներ:
Թեմա 4` Ֆիքսված եկամուտով գործիքնոր:
Թեմա 5` Ածանցյալ գործիքներ:
Թեմա 6` Ապրանքային շուկայի գործիքներ:
Թեմա 7`Արժեթղթերի շուկայի տեղեկատվական էֆեկտիվություն և այդ էֆեկտիվության երեք ձևերը:
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Թեմա 8` Ռացիոնալ ներդրողի վարկածը:
Թեմա 9`Վարվելակերխպային ֆինանսների հիմքում ընկած փորձերի նկարագրությունը:
Թեմա 10` Կանեմանի և Տվերսկիի հեռանկարների տեսության հիմունքները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Рудык Н.Б., Поведенческие финансы, Москва, 2004г.
2. Kaneman, D., Tversky, A. Prospect theory: An Analysis of Decision UnderRisk. Econometrica, Vol.47
3. Shleifer, A. Inefficient Markets: An Introduction to Behavioral Finance. Oxford; Oxford University Press. 2000
4. Sunstein C. Behavioral Law and Economics. Cambridge; Cambridge University Press.
5. Thaler R. Advanses in Behavioral Finance. New Yourk; Russel Sage Foundation. 1992.
1. 1002/Մ56
2. Ֆինանսատնտեսական հաշվարկները MatLab փաթեթով
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել MatLab մաթեմատիկական փաթեթի հնարավորություններին,
• նրանց սովորեցնել կիրառել MatLab փաթեթի գործիքները ֆինանսա-տնտեսական և կառավարչական
տարբեր խնդիրների մոդելավորման, վերլուծության, որոշումների կայացման և կանխատեսման
գործընթացներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել MatLab փաթեթի հնարավորությունները,
2. ներկայացնել գիտական գրաֆիկայի MatLab փաթեթի միջոցները,
3. նկարագրել MatLab միջավայրում ֆինանսական մաթեմատիկայի հնարավորությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
2.
3.
4.

կատարել վերլուծություններ MatLab փաթեթի գործիքամիջոցներով,
կառուցել տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ MatLab միջավայրում,
կիրառել MatLab միջավայրում ֆինանսական վերլուծությունների գործիքակազմը
կիրառել սիմվոլիկ փոփոխականները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. MatLab փաթեթի կիրառմամբ կատարել գիտական հետազոտություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանել մասնագիտական հետազոտություններում մաթեմատիկական մոդելավորման
տեխնոլոգիաներին առնչվող ծրագրային գործիքակազմի կիրառման առանձնահատկությունները
Բ2. կիրառել
ֆինանսատնտեսական մոդելավորման տարատեսակ գործիքներ և կազմակերպել
ներդրումային և բիզնես գործընթացներ
Գ1. ձևակերպել գործնական խնդիրներ, ինչպես նաև մաթեմատիկական մոդելավորման
մեթոդաբանության օգտագործմամբ լուծել դրանք
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` MatLab փաթեթի աշխատանքային միջավայրը:
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Թեմա 2` Գիտական գրաֆիկան MatLab միջավայրում:
Թեմա 3` Ֆինանսական վերլուծության մեջ կիրառվող մաթեմատիկական ապարատը MatLab
միջավայրում:

Թեմա 4` Հաշվարկներ սիմվոլային փոփոխականների հետ:
Թեմա 5՝ Ֆինանսական վերլուծությունները MatLab միջավայրում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MatLab 7.0 СПБ: BHV, 2005, 1104 стр.
2. Золотых Н.Ю. Использование пакета MatLab в научной и учебной работе. Образовательно-научный центр
ННГУ, Нижний Новгород, 2006, 165 стр.
1. 1002/Մ69
2. Ընտրության տեսություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• հաղորդել գիտելիքներ ընտրության տեսության բնագավառում, ինչպես նաև դրանց տնտեսագիտական
կիրառման վերաբերյալ,
• ուսանողներին ներկայացնել ընտրության տեսության հիմունքները,
• զարգացնել տնտեսագիտամաթեմատիկական մոդելավորման հմտությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ընտրության տեսության արդի մոդելները և սկզբունքները,
2. նկարագրել
տնտեագիտամաթեմատիկական
մոդելավորմամբ
տնտեսական գործընթացների
արդյունավետ վերլուծության իրականացման եղանակները,

3. մեկնաբանել ընտրության տեսության մոդելների վերլուծության ալգորիթմները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. տարբեր ոլորտներում առաջացած խնդիրների համար ընտրել առավել նպատակահարմար մոդելները,
2. տնտեսական գործընթացների վերլուծության համար կիրառել ընտրության տեսության գործիքակազմը
և ալգորիթմական միջոցները,

3. կիրառել տնտեսական գործընթացների վերլուծության ընտրության տեսությամբ ստեղծված մոդելները,
4. գործնական որոշումների կայացման համար կիրառել ընտրության տեսության կիրառմամբ
ստեղծված տնտեսական գործընթացների մոդելները և վերլուծության մեթոդները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կիրառել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և

հաշվետվություններ) հայթաթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ և գիտական հոդվածներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանել մասնագիտական հետազոտություններում մաթեմատիկական մոդելավորման
տեխնոլոգիաներին առնչվող ծրագրային գործիքակազմի կիրառման առանձնահատկությունները
Ա5. ներկայացնել ռիսկերի գնահատման և ֆինասատնտեսական որոշումների կայացման մեթոդները
Բ1. հավաքագրել, վերլուծել և մեկնաբանել ֆինանսատնտեսական տեղեկատվությունը,
Գ1. ձևակերպել, ինչպես նաև, մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդաբանության օգտագործմամբ
լուծել գործնական խնդիրներ
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ընտրության տեսությունը անորոշության պայմաններում:
Թեմա 2` Տեղեկատվության տնտեսագիտություն: Տեղեկատվության արժեքը: Ֆորմալ մոդելը:
Տեղեկատվության ասիմետրիան:
Թեմա 3` Տեղեկատվությունը և ապահովագրությունը: Բարոյական ռիսկ:
Թեմա 4` Բարոյական ռիսկի ընդհանրացումը:
Թեմա 4`
Վիճակախաղերը: Դրամական վիճակախաղերը և ռիսկից խուսափելը: Շահույթի բաշխումը, կախված
արդյունքից և ռիսկից:
Թեմա 5` Վիճակից կախված օգտակարություն:
Թեմա 6` Ընդհանուր հավասարակշռությունը անորոշության պայմաններում: Արրոու – Դեբրեյի
հավասրակշռությունը:
Թեմա 7`Վալրասի տնտեսագիտությունը: Մրցակցային հավասարակշռությունը ըստ Վալրասի:
Մրցակցային հավասարակշռության գոյությունը ըստ Վալրասի:
Հիմնական գրականության ցանկ
1. Nicolson W. Microeconomic Theory: New York, 2004
2. Mas-Colell, Whinston N., Green J. Microeconomic Theory: New York, 1994.
3. Никайдо Х., Выпуклые структуры и математческая экономика, Изд-во Мир, М.: 1972.
1. 1002/Մ50
2.Մաթեմատիկական տնտեսագիտություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել բազմաչափ անալիզի անբացահայտ ֆունկցիաների տեսության
տարրերին,
• նրանց սովորեցնել կիրառել ոչ գծային ծրագրման (ՈԳԾ) խնդիրները որոշումների կայացման
գործընթացներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել օպտիմալացման մեխանիզմները բնութագրող խնդիրները,
2. լուսաբանել տնտեսագիտական հետազոտություններում կիրառվող մաթեմատիկական
մոդելավորման մեթողները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. առաջարկել անբացահայտ ֆունկցիաների դիֆերենցման, ինչպես նաև պայմանական էքստրեմումներ
գտնելու պարզագույն խնդիրներ,
2. ձևակերպել տնտեսագիտական բնույթի ՈԳԾ խնդիրներ և դրանք լուծել շարադրված մեթոդներով,
3. լուծել ֆունկցիաների մոտարկմանը վերաբերող խնդիրներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել և գնահատել տարբեր նախագծեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. մեկնաբանել տնտեսական գործընթացների վերլուծությանը վերաբերող մոդելների և ալգորիթմների
կիրառման առանձնահատկությունները
Բ2. կիրառել ֆինանսատնտեսական մոդելավորման տարատեսակ գործիքներ և կազմակերպել
ներդրումային և բիզնես գործընթացներ
Գ1. ձևակերպել, ինչպես նաև, մաթեմատիկական մոդելավորման մեթոդաբանության օգտագործմամբ
լուծել գործնական խնդիրներ
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1 Օպտիմա կառավարման հիմնադրույթները (Բեն-Պորետի մոդելը):
Թեմա 2՝ Վարիացիոն հաշվի տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդները:
Թեմա 3՝ Մեկ փոփոխականի անբացահայտ ֆունկցիայի կիրառումը տնտեսագիտա-մաթեատիկական
մոդելավորման խնդիրներում:
Թեմա 4՝ Հավասարումների համակարգից որոշվող անբացահայտ ֆունկցիաների դիֆերենցելիությունը
(Ֆիրմայի շահույթի մաքսիմալացման խնդիրը):
Թեմա 5՝ Ֆունկցիաների մոտարկումները և դրա կիրառությունները:
Թեմա 6՝ Անբացահայտ ֆունկցիաների կիրառումը ՈԳԾ խնդիրներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Simon P., Blume L.,” Mathematics for Еconomics”, New York, London, 1994.
2. Люстерник А.А., Собольев В. И. ”Элементы функционального анализа,,
3. Исследование операций в экономике (под редакцией Н. Ш. Кремер), М., 2001.
4. Фихтенгольц Г.М., Курс дифференциального и интегрального исчисления, М., “Наука’’ 2001.
1. 1002/Մ68
2. Ֆինանսատնտեսական համակարգերի վերլուծություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, գործնական՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ ֆինանսատնտեսական համակարգերի սպեկտրալ
վերլուծության, ինչպես նաև դրանց կիրառման հնարավորությունների վերաբերյալ,
• ներկայացնել ֆինանսատնտեսական համակարգերի սպեկտրալ վերլուծության հիմունքները,
• ուսանողների մոտ ձևավորել ֆինանսա-տնտեսական և կառավարչական համակարգերի
վերլուծության մոդելների հիման վրա գործընթացի վիճակի գնահատման համար անհրաժեշտ
հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսա-տնտեսական համակարգերի վերլուծության հիմնական մոդելները և
սկզբունքները,
2. մեկնաբանել ֆինասատնտեսական համակարգերի վերլուծության մոդելներն ու ալգորիթմները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տնտեսական գործընթացների տարբեր ոլորտներում առաջացած խնդիրների մոդելները
ֆինանսատնտեսական ժամանակային շարքերի վերլուծության համար,
2. գործնական իրավիճակներում կիրառել ֆինասատնտեսական համակարգերի վերլուծության
մոդելներն ու ալգորիթմները,
3. համեմատական վերլուծություն կատարելու և արդյունավետ մոդել ընտրելու նպատակով օգտագործել
ֆինանսատնտեսական համակարգերի վերլուծության արդյունքները,
4. տնտեսական գործընթացների արդյունավետ վերլուծության իրականացման համար սպեկտրալ
վերլուծության մեթոդաբանության վրա կիրառել տնտեսամաթեմատիկական
մոդելավորման
գործիքակազմը,
5. կիրառել ֆինանսատնտեսական համակարգերի վերլուծության գործիքները և ալգորիթմները
տնտեսական գործընթացների վերլուծության համար,
6. գործնական որոշումների կայացման համար կիրառել
ֆինանսատնտեսական համակարգերի
վերլուծությամբ ստեղծված տնտեսական գործընթացների մոդելները և վերլուծության մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. ներկայացնել ռիսկերի գնահատման և ֆինասատնտեսական որոշումների կայացման մեթոդները
Բ1. հավաքագրել, վերլուծել և մեկնաբանել ֆինանսատնտեսական տեղեկատվությունը,
Բ2. կիրառել
ֆինանսատնտեսական մոդելավորման տարատեսակ գործիքներ և կազմակերպել
ներդրումային և բիզնես գործընթացներ
Բ4. օգտագործել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդներ
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Տնտեսական ժամանակային շարքերի դասակարգումը վիճակագրության տեսանկյունից,
Թեմա 2` Տնտեսական ժամանակային շարքերի սպեկտրալ վերլուծությունը,
Թեմա 3`Սպեկտրալ վերլուծություն,
Թեմա 4` Կրոսս-սպեկտրալ վերլուծություն,
Թեմա 5` Ժամանակային շարքերի ստացիոնարությունը և ոչ ստացիոնարությունը,
Թեմա 6` Կառուցվածքային ֆինանսա-տնտեսական մոդելներ: (Սահմանումը, տիպերը,
դասակարգումները):
Թեմա 7` Կառուցվածքային ֆինանսա-տնտեսական մոդելների գնահատման մեթոդները
Թեմա 8` Կանխատեսումը և սցենարային վերլուծությունները կառուցվածքային ֆինանսա-տնտեսական
մոդելներում:
Թեմա 9` Մակրոմակարդակի կառուցվածքային ֆինանսա-տնտեսական համակարգերի գնահատման,
կանխատեսման և սցենարների վերլուծության մոդելներ։
Թեմա 10` Սխալների ճշգրտման և վեկտորական ավտոռեգրեսիայի մոդելներ մակրո- և
միկրոմակարդակներում:
Հիմնական գրականության ցանկ
1. Гренджер К., Хатанака М., Спектральный анализ временных рядов в экономике М.: 1972
2. Спектральный анализ сигналов и исследование свойств преобразования Фурье Составители: А. Г.
Ташлинский Г. Л. Минкина Ульяновск 2007
3. Pindyck R., Rubinfeld D., Econometric Mwdels, Economic Forecatsts, Fourth Edition 1997
4. https://habrahabr.ru/post/253447/ Mas-Colell, Whinston N., Green J. Microeconomic Theory: New York, 1994
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2. Ֆինանսական էկոնոմետրիկա
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, գործնական՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել ֆինանսական էկոնոմետրիկայում կիրառվող արդի մեթոդները,
• առաջարկել մոդելներ և դրանց միջոցով կատարել կանխատեսումներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն կունենա`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինասական էկոնոմետրիկայում կիրառվող մեթոդները,
2. լուսաբանել ժամանակից ֆինանսական շուկաների ուսումնասիրության
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ստացված գիտելիքները կիրառել գործնական խնդիրների լուծման համար,
2. կատարել ֆինանսական շուկաների տարբեր ցուցանիշների կանխատեսումներ,
3. առաջարկել դինամիկ մոդելներ և դրանք կիրառել ֆինանսա-տնտեսական և կառավարչական
տարբեր գործընթացների ուսումնասիրության համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվություն,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. մեկնաբանել տնտեսական գործընթացների վերլուծությանը վերաբերող մոդելների և ալգորիթմների
կիրառման առանձնահատկությունները
Ա3. ներկայացնել բաշխված միջավայրերում տնտեսական գործընթացների մաթեմատիկական
մոդելավորման հիմնական առանձնահատկությունները
Ա4. մեկնաբանել մասնագիտական հետազոտություններում մաթեմատիկական մոդելավորման
տեխնոլոգիաներին առնչվող ծրագրային գործիքակազմի կիրառման առանձնահատկությունները
Բ1. հավաքագրել, վերլուծել և մեկնաբանել ֆինանսատնտեսական տեղեկատվությունը
Բ5. վերլուծել և գնահատել իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունները
Գ1. ձևակերպել գործնական խնդիրներ, ինչպես նաև մաթեմատիկական մոդելավորման
մեթոդաբանության օգտագործմամբ լուծել դրանք
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական ժամանակային շարքեր։
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Թեմա 2՝ Վիճակների տարածության մոդելը։
Թեմա 3՝ Կալմանի ֆիլտրը։
Թեմա 4՝ Ժամանակի մեջ փոխվող գործակիցներով մոդելներ:
Թեմա 5՝ Պարամետրական փոփոխականության չափումը։
Թեմա 6՝ Անընդհատ ժամանակով ոչ արբիտրաժային գնային պրոցեսներ:
Թեմա 7՝ Ստոխաստիկ փոփոխականության մոդելներ:
Թեմա 8՝ Ոչ պարամետրական փոփոխականության չափումը
Թեմա 9՝ Ավտոռեգրեսիվ պայմանական հետերոսկեդատիկ ֆիլտրեր:
Թեմա 10՝ Բարձր հաճախականություն ունեցող տվյալների վերլուծությունը։
Թեմա 11՝ Ասինխրոն գործարք:
Թեմա 12՝ Ավտռեգրեսիոն պայմանական տևողության մոդելների կիրառումը:
Թեմա 13՝ Էկոնոմետրիկ կանխատեսում։
Թեմա 14՝ Էկոնոմետրիկ վերլուծություն ՀՀ ԿԲ տվյալների հիման վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Tsay Ruey S. “Analysis of Financial Time Series”, The University of Chicago, 2010, 714p.
2. Armstrong J. Scott “Principles of forecasting” University of Pennsylvania 2001, 862 p.
3. Wang Peijie, Financial Econometrics, Routledge, 2009, 337 p.
Օժանդակ գրականությունը՝
1. Brooks C. RATS Handbook to Accompany Introductory Econometrics for Finance 2008, 214 p.
2. Sheppard K. Financial Econometrics Notes University of Oxford, 2013,504p.
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2. Հավասարակշռության իրավիճակները կոլեկտիվ ռիսկի
3. 3 ECTS կրեդիտ
պայմաններում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել կոլեկտիվ ռիսկերի տեսությունում կիրառվող մեթոդներին
• սովորեցնել ինքնուրույն ուսումնասիրություններ կատարել օգտագործելով հավասարակշռության
իրավիճակներ գտնելու Պարետոյի սկզբունքը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ռիսկերի բաշխման մոդելավորման մեթոդաբանությունը,
2. մեկնաբանել վիճակախաղերի ընտրության գործընթացում օգտակարության ֆունկցիաների
ընտրության մեթոդաբանությունը,
3. մեկնաբանել
կոլեկտիվ
ռիսկերի
գնահատման
մեթոդաբանությունը
հավասարակշռված
իրավիճակների մոդելավորման գործընթացում,
4. բացատրել որոշումների ընդունման նախընտրելիություն հասկացությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.
2.
3.

առաջարկել հավասարակշռության իրավիճակները բնութագրող մոդելներ,
կիրառել կոլեկտիվ ռիսկերի գնահատման մեթոդաբանությունը հավասարակշռված իրավիճակների
մոդելավորման գործընթացում,
իրականացնել որոշումների ընդունման նախընտրելիության հստակեցում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. պատրաստել զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. ներկայացնել ռիսկերի գնահատման և ֆինասատնտեսական որոշումների կայացման մեթոդները
Բ1. հավաքագրել, վերլուծել և մեկնաբանել ֆինանսատնտեսական տեղեկատվությունը.
Բ4. օգտագործել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդներ
Գ1. ձևակերպել գործնական խնդիրներ, ինչպես նաև մաթեմատիկական մոդելավորման
մեթոդաբանության օգտագործմամբ լուծել դրանք
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. գործնական պարապմունքներ,
3. անհատական աշխատանք,
4. խմբային աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ռիսկի բաշխումը կոլեկտիվում: Կոլեկտիվ ընդունելի ալտերնատիվներ:
Թեմա 2` Օպտիմալ կետի ընտրությունը և սակարկման խնդիրը: Սինդիկատի առաջացման խնդիրը:
Թեմա 3` Վիճակախաղերի ընտրությունը տարբեր օգտակարության ֆունկցիաների դեպքում:
Թեմա 4` Որոշումների կայացումը՝ հիմնաված նախընտրելիության պայմանների վրա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Райфа Г., Анализ решений.
2. Моришима М., Равновесие, устойчивость, рост.
3. Фишберн П., Теория полезности для принития решений.
1. 1002/Մ65
4. 2 ժամ/շաբ.

2. Գործույթների հետազոտման ստոխաստիկ մեթոդներ
5. դասախոս.՝ 2 ժամ

3. 3 ECTS կրեդիտ

6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գործույթների հետազոտման - որոշումների ընդունման տեսության գիտելիքների
որոշակի համակարգ,
• լուսաբանել այդ բնագավառի կիրառվող հիմնական մեթոդներն ու մոդելները՝ որոշակիության,
հավանակնային և անորոշության պայմաններում,
• ուսանողների մոտ զարգացնել որոշակի խնդիրներ լուծելու տնտեսագիտամաթեմատիկական
մեթոդներին և տեխնիկային տիրապետելու հմտությունները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել գործույթների հետազոտման մեթոդաբանությունը,
2. մենաբանել տնտեսության տարբեր ոլորտներում կիրառվող գործույթների հետազոտման մոդելները և
դրանց լուծման եղանակները,
3. ներկայացնել մարկովյան ընթացքների կիրառական մեթոդները և գործիքակազմը,
4. մեկնաբանել հերթերի տեսության կիրառումը ֆինանսատնտեսական համակարգերում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կառուցել և լուծել հավանականային ընթացքների գործնական խնդիրներ,
2. կիրառել գործույթների հետազոտման մոդելների և լուծման եղանակների գործիքակազմը,
3. կիրառել հավանականային խնդիրների վերլուծության վերաբերյալ ձեռքբերված հմտությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. մեկնաբանել տնտեսական գործընթացների վերլուծությանը վերաբերող մոդելների և ալգորիթմների
կիրառման առանձնահատկությունները
Բ3. ներկայացնել առաջարկություններ կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության
արդյունավետության, ինչպես նաև ռազմավարական կառավարման
մակարդակի բարձրացման
վերաբերյալ
Բ4. օգտագործել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդներ
Գ1. ձևակերպել գործնական խնդիրներ, ինչպես նաև մաթեմատիկական մոդելավորման
մեթոդաբանության օգտագործմամբ լուծել դրանք
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գործույթների հետազոտման խնդիրները տնտեսագիտությունում։ Պատմական ակնարկ
Թեմա 2` Գործույթների հետազոտման խնդիրների դասակարգում։
Թեմա 3` Որոշումների ընդունման այլ չափանիշներ։
Թեմա 4` Ծրագրերի պլանավորում և կառավարում։
Թեմա 5՝ Պաշարների կառավարում ՝ դետերմինային և հավանականային մոդելներ:
Թեմա 6` Մարկովյան շղթաներ:
Թեմա 7` Հերթերի տեսություն։
Թեմա 8` Մարկովյան ծրագրում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Исследование операций. Ч.1,2, Методологические основы и математические методы,пер. с англ., Изд.
«Мир», 1981.
2. Данциг Д.Ж., Линейное программирование, его обобщения и применения, пер. с англ., Изд. «Прогресс»,
1966.
3. Ховард Р.А. Динамическое программирование и марковские процессы, Изд. «Советское Радио»,
Москва,1964.
4. Denardo V. Eric, The Science of Decision Making, John Wiley & Sons, Inc., 2001.
1. 1004/Մ18
2. Ակտիվների գնահատում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ակտիվների գնահատման տարբեր մեթոդներին,
• նրանց սովորեցնել՝ կատարելու գույքի, ոչ նյութական ակտիվների և, ընդհանուր առմամբ, բիզնեսի
գնահատում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
2.
3.
4.
5.
6.

ներկայացնել ակտիվների գնահատման մեթոդները,
ներկայացնել գնահատման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը,
լուսաբանել շարժական գույքի, ոչ նյութական ակտիվների և բիզնեսի գնահատման մեթոդները,
մեկնաբանել արժեքի տեսակները և դրանցից յուրաքանչյուրի գնահատման մեթոդները,
ներկայացնել ներդրումային վերլուծության մեթոդաբանությունը և մոդելները,

3.
4.

կատարել գույքի, ոչ նյութական ակտիվների և, ընդհանուր առմամբ, բիզնեսի գնահատում,
կիրառել տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները գույքի գնահատման գործում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
3.

օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ) հայթաթած տեղեկատվական նյութերից,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանել մասնագիտական հետազոտություններում մաթեմատիկական մոդելավորման
տեխնոլոգիաներին առնչվող ծրագրային գործիքակազմի կիրառման առանձնահատկությունները
Բ1. հավաքագրել, վերլուծել և մեկնաբանել ֆինանսատնտեսական տեղեկատվությունը
422

Բ4. օգտագործել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդներ
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Գնահատման հիմնական հասկացությունները:
Թեմա 2` Գնահատման սկզբունքներն ու նպատակները: Արժեքի տեսակների համեմատական
վերլուծությունը և կիրառման ուղղությունները
Թեմա 3` Գնահատման եկամտային մեթոդը:
Թեմա 4` Գնահատման ծախսային մեթոդը:
Թեմա 5` Գնահատման համեմատական (շուկայական) մեթոդը:
Թեմա 6` Շարժական գույքի գնահատման առանձնահատկությունները
Թեմա 7` Ոչ նյութական ակտիվների գնահատման առանձնահատկությունները:
Թեմա 8` Բիզնեսի գնահատման առանձնահատկությունները:
Թեմա 9` Գնահատման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը: Գնահատման ստանդարտներ:
Թեմա 10` Տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքների համադրումը և արժեքի որոշումը: Գնահատման
հաշվետվություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Грязнова А., Федотова М., Оценка недвижимости, Учебник, 2-е изд., Москва, 2008, 560 с.
7. Фридман Д., Ордуэй Н., Анализ и оценка приносящей доход недвижимости, Москва, 1999, 480 с.
8. Дамодаран Асват, Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов, Москва,
2016, 1316 с.
9. Рутгайзер В., Оценка стоимости бизнеса. Учебное пособие, Москва, 2009, 312 с.
10. Рейли Р., Швайс Р., Оценка нематериальных активов, Москва, 2005, 792 с.
1. 1002/Մ91
2. Տնտեսական անվտանգություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել տնտեսական անվտանգության
հասկացությանը և դրա գնահատման մեթոդներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.
6.

ներկայացնել տնտեսական անվտանգության էությունը, էվոլյուցիան և բաղադրիչ տարրերը,
ներկայացնել տնտեսական անվտանգության գնահատման սկզբունքները,
մեկնաբանել ներդրումները և նորարարությունները տնտեսական անվտանգության համակարգում,
ներկայացնել ֆինանսական համակարգի անվտանգության խնդիրները,
մեկնաբանել տարածքային համաչափ զարգացման և տնտեսական անվտանգությունը,
մեկնաբանել արտաքին տնտեսական անվտանգության հիմնահարցերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերհանել տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները տնտեսության իրական հատվածում
(արդյունաբերություն, ձեռնարկատիրություն, էներգետիկա, տրանսպորտ, ագրարային
անվտանգություն և այլն),
423

2. կատարել տնտեսական անվտանգության գնահատումներ տնտեսության տարբեր հատվածների
կտրվածքով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
1. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. ներկայացնել ռիսկերի գնահատման և ֆինասատնտեսական որոշումների կայացման մեթոդները
Բ1. հավաքագրել, վերլուծել և մեկնաբանել ֆինանսատնտեսական տեղեկատվությունը
Բ3. ներկայացնել առաջարկություններ կազմակերպության ֆինանսատնտեսական գործունեության
արդյունավետության, ինչպես նաև ռազմավարական կառավարման
մակարդակի բարձրացման
վերաբերյալ
Բ5. վերլուծել և գնահատել իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունները
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տնտեսական անվտանգության էությունը, էվոլյուցիան և բաղադրիչ տարրերը:
Թեմա 2. Տնտեսական անվտանգության հայեցակարգերը և գնահատման սկզբունքները:
Թեմա 3. Մարդու կենսագործունեությանն առնչվող սպառնալիքները և պարենային անվտանգության
ապահովման մակարրդակի գնահատման հիմնակնդիրները:
Թեմա 4. Տնտեսական անվտանգության գնահատման հիմնախնդիրները տնտեսության իրական
հատվածում:
Թեմա 5. Սոցիալական անվտանգության աստիճանի գնահատման հիմնահարցերը տնտեսական
անվտանգության համակարգում։
Թեմա 6. Ներդրումները և նորարարությունները տնտեսական անվտանգության համակարգում:
Թեմա 7. Ֆինանսական համակարգի անվտանգության մակարդակի գնահատման խնդիրները:
Թեմա 8. Տարածքային համաչափ զարգացման և տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները ՀՀում։
Թեմա 9 Արտաքին տնտեսական անվտանգության գնահատման հիմնահարցեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1․ Մարկոսյան Ա., Տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրները, մեթոդաբանություն և արդյունքներ,
Երևան, 2005թ.
2․ Մանասերյան Թ., Տնտեսական անվտանգություն. Ռազմավարական ուրվագծեր, Երևան 2014թ.
3․ ՀՀ ազգային անվտանգության ռազմավարություն /Հավանության է արժանացել ՀՀ Նախագահին
առընթեր ազգային անվտանգության խորհրդի 2007թ. հունվարի 26-ի նիստում/
4․ Экономическая безопасность: теория, методология, практика, Под научной редакцией: доктора
экономических наук, профессора, академика П.Г Никитенко; доктора экономических наук В.Г. Булавко
Минск, 2009г.
5․ Богомолова В.А., Экономическая безопасность: учебное пособие, под ред. , Москва, 2012г
6․ Mankiw Gregory N., Macroeconomics. Harvard University Worth Publishers. New York, NY, 2010.
7․ Krueger Dirk, Macroeconomic Theory, 2012.
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1. 1002/Մ77
2. Խաղերի տեսություն
3.3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ խաղերի տեսության, ինչպես նաև դրա տնտեսագիտական կիրառման
վերաբերյալ,
• ներկայացնել խաղերի տեսության հիմունքները,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են ֆինանսատնտեսական
համակարգերի վերլուծության և տնտեսական գործընթացի վիճակի գնահատման համար խաղերի
տեսության մեթոդների կիրառման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել խաղերի տեսության հիմնական մոդելները և սկզբունքները,
2. մեկնաբանել խաղերի մոդելավորմամբ տնտեսական գործընթացների արդյունավետ վերլուծության
իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնական խնդիրներում կիրառել խաղերի տեսության մոդելները,
2. առաջարկել համեմատական վերլուծության արդյունավետ մոդել:
3. տնտեսական գործընթացների վերլուծության համար կիրառել խաղերի տեսության գործիքները և
ալգորիթմական միջոցները:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ) հայթաթած տեղեկատվական նյութերից,
2. պատրաստել զեկուցումներ և գիտական հոդվածներ, վարել գիտական բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից տնտեսական գործընթացի մոդելավորմանը բնորոշ
հիմնական
սկզբունքներն ու հիմնախնդիրները
Ա2. մեկնաբանել տնտեսական գործընթացների վերլուծությանը վերաբերող մոդելների և ալգորիթմների
կիրառման առանձնահատկությունները
Բ2. կիրառել ֆինանսատնտեսական մոդելավորման տարատեսակ գործիքներ և կազմակերպել
ներդրումային և բիզնես գործընթացներ
Գ1. ձևակերպել գործնական խնդիրներ, ինչպես նաև մաթեմատիկական մոդելավորման
մեթոդաբանության օգտագործմամբ լուծել դրանք
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից
Թեմա 1` Ոչ կոպերատիվ խաղերի հիմնական տարրերը: Խաղի ներկայացման ընդլայնված ձևը:
Թեմա 2` Ստրատեգիաները և խաղի ներկայացման նորմալ ձևը: Հավանականային ընտրությունները:
Թեմա 3` Միաժամանակյա քայլերով խաղերը: Դոմինանտ և դոմինացվող ստրատեգիաները։
Թեմա 4` Խաղի խառը ստրատեգիաները: Ռացիոնալացվող ստրատեգիաները:
Թեմա 5` Հավասարակշռությունը ըստ Նէշի: Նէշի հավասարակշռությունը խառը ստրատեգիաներով:
Նէշի խառը ստրատեգիաներով հավասարակշռության իրավիճակի գոյությունը:
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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 և կորիզը:
Շեպլիի վեկտորը: Խաղի Երկրաչափական ներկայացումը:
Թեմա 9. Կոպերատիվ խաղի կիրառությունը շուկայի խնդրում:
Թեմա 10. Կոպերատիվ խաղի կորիզի հետ համընկնող միակ լուծման գոյությունը:
Թեմա 11. Մրցակցային հավասարակշռության տեսական – խաղային մեկնաբանություն
Հիմնական գրականության ցանկ
1․ Воробьев Н., Теория игр для экономистов кибернетиков, М.: 1998.
2․ Мулен Э., Теория игр с примерами из математической экономики: Пер. с франц. 2013.
3․ Никайдо Х., Выпуклые структуры и математческая экономика, Изд-во Мир, М.: 1972.
4․ Печерский С., Беляева А., Теория игр для экономистов, 2001.
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2. Data Mining տեխնոլոգիա. տվյալների ինտելեկտուալ
3. 3 ECTS կրեդիտ
վերլուծություն
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ մեծածավալ տվյալների (Big Data), ինչպես նաև դրանց կիրառման
վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տարբեր խնդիրներ ձևակերպելու և
լուծելու գործընթացում տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության համակարգերում օգտագործվող
ալգորիթմները հասկանալու և կիրառելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել մեծածավալ տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
2. ներկայացնել բիզնես-գործընթացներում օգտագործվող տվյալների վերլուծության արդյունավետ
մոդելները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության ալգորիթմները պրակտիկ խնդիրներում,
2. կատարել համեմատական վերլուծություն արդյունավետն ընտրելու նպատակով:
3. իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և քլաստերացում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվություն,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. մեկնաբանել տնտեսական գործընթացների վերլուծությանը վերաբերող մոդելների և ալգորիթմների
կիրառման առանձնահատկությունները
Ա3. ներկայացնել բաշխված միջավայրերում տնտեսական գործընթացների
մաթեմատիկական
մոդելավորման հիմնական առանձնահատկությունները
Բ1. հավաքագրել, վերլուծել և մեկնաբանել ֆինանսատնտեսական տեղեկատվությունը
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Մեծածավալ տվյալների վերլուծության ներածություն: Data Mining:
Թեմա 2` Մեծածավալ տվյալների վերլուծության կյանքի ցիկլը:
Թեմա 3` Դասակարգման խնդիրներ ուսուցումով:
Թեմա 4` Քլաստերային վերլուծություն:
Թեմա 5՝ Նեյրոնային ցանցեր:
Թեմա 6՝ Ոչ հստակ բազմությունների տեսության ներածություն:
Թեմա 7՝ Data Mining կիրառություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. 704 с.
2. Саймон Хайкин. Нейронные сети: полный курс, 2-е издание. Пер. с английского. М. изд. «Вильямс», 2006,
1104 стр.
3. Степанов Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казань, 2008, 58 с.
4. К.Шеннон, Работы по теории информации и кибернетике.Теория информации. Москва, 1963, Изд.
иностранной литературы, Москва, 1963, 832 с.
5. Howard Demuth, Mark Beale. Neural Network ToolBox. For Use With MatLab. The MathWorks, Inc. 2002, 840
p.
1. 1002/Մ85
2. Պանելային վերլուծություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, գործնական՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել տվյալների պանելային վերլուծության մեջ կիրառվող տարբեր
մեթոդներին,
• սովորեցնել՝ ինքնուրույն ուսումնասիրություններ կատարել՝ օգտագործելով տարբեր երկրների
ցուցանիշներ, կառուցել մոդելներ և դրանց միջոցով հետազոտել տնտեսական երևույթներն ու
գործընթացները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել պանելային տվյալների ուսումնասիրության մեթոդները,
2. ներկայացնել դինամիկ պանելների կիրառման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կառուցել ֆիքսված և պատահական էֆեկտով դինամիկ մոդելներ և դրանք կիրառել
հետազոտությունների մեջ,
2. կիրառել ստացած գիտելիքները կոնկրետ խնդիրների լուծման ընթացքում,
3. կատարել տարբեր երկրների քանակական նորարական տվյալների համեմատական
վերլուծություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. մեկնաբանել տնտեսական գործընթացների վերլուծությանը վերաբերող մոդելների և ալգորիթմների
կիրառման առանձնահատկությունները
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Ա3. ներկայացնել բաշխված միջավայրերում տնտեսական գործընթացների
մաթեմատիկական
մոդելավորման հիմնական առանձնահատկությունները
Ա4. մեկնաբանել մասնագիտական հետազոտություններում մաթեմատիկական մոդելավորման
տեխնոլոգիաներին առնչվող ծրագրային գործիքակազմի կիրառման առանձնահատկությունները
Բ1. հավաքագրել, վերլուծել և մեկնաբանել ֆինանսատնտեսական տեղեկատվությունը
Բ2. կիրառել ֆինանսատնտեսական մոդելավորման տարատեսակ գործիքներ և կազմակերպել
ներդրումային և բիզնես գործընթացներ
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ֆիքսված էֆեկտով մոդելներ:
Թեմա 2. Պատահական էֆեկտով մոդելներ:
Թեմա 3. Մոդելի ընտրության հարցը. գնահատման որակի խնդիրը:
Թեմա 4. Դինամիկ պանելային տվյալներով մոդելներ:
Թեմա 5. Էկզոգեն փոփոխականներով մոդելը:
Թեմա 6. Չեմբերլենի եղանակի ընդհանրացումը:
Թեմա 7. Երկարժեք ընտրության պարամետրական մոդելներ:
Թեմա 8.Կիսապարամետրական և ոչ պարամետրական եղանակների կիրառումը:
Թեմա 9. Տարածական պանելային եղանակներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Badi H. Baltagi, Econometric Analysis of Panel Data, John Wiley & Sons,2005, 317p.
2. Manuel Arellano, Panel Data Econometrics, OXFORD University Press, 2004, 244 p.
3. CHENG HSIAO, Analysis of Panel Data, CAMBRIDGE University Press,2003, 363p.
1. 1002/Մ88 2. Տնտեսագիտական վերլուծության դիսկրետ մեթոդներ և մոդելներ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, գործնական՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել Ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներում առաջացող
հիմնահարցերին,
• ուսանողներին ներկայացնել դիսկրետ մոդելավորման մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ճանաչողության և դասակարգման խնդիրները,
2. մեկնաբանել դիսկրետ մոդելավորման և քլաստերային վերլուծության մեթոդները և
ալգորիթմները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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1. կիրառել չափանիշների աղյուսակները, հաշվել և ստանալ ստուգող և ախտորոշող թեստեր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կատարել ճանաչողության և դասակարման հետազոտություններ ստուգող և ախտորոշող
թեստերի օգնությամբ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. մեկնաբանել տնտեսական գործընթացների վերլուծությանը վերաբերող մոդելների և ալգորիթմների
կիրառման առանձնահատկությունները
Բ4. օգտագործել տնտեսության ֆինանսական հատվածների կառավարման և գնահատման մեթոդներ
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ծրագրային փաթեթների օգտագործում,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1`Ճանաչողության և դասակարգման խնդիրներ (ներածություն):
Թեմա 2` Թեստային և քլաստերային վերլուծություններ:
Թեմա 3`Ախտորոշող թեստեր, հայտանիշների և օբեկտների տեղեկատվական կշիռներ:
Թեմա 4` Ստուգող թեստեր (թեստորներ):
Թեմա 5`Թեստորային հետազոտության ալգորիթմներ:
Թեմա 6 ` Գործնական կիրառություններ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Арутюнян Г. Г., Конституционализм: уроки, вызовы, гарантии, Киев, Логос, 2011, с. 99-100.
2. Дмитриев А. Н., Журавлев Ю. И., Кренделов Ф. П., О математических принципах классификации
предметов и явлений. Сб. Дискретный анализ, вып. 7, Новосибирск, Наука, 1966.
3. Журавлев Ю. И., Камилов М. М., Туляганов Ш. Е., Алгоритмы вычисления оценок и их приминение,
Ташкент, ФАН, 1974.
4. Սարգսյան Հ., Տոնոյան Գ., Քոչինյան Ն., Դիսկրետ մոդելավորումը ճանաչողության և դասակարգման
խնդիրներում, Զանգակ հրատարակչություն, Երևան 2015.
1. 1002/Մ02
2. Կառավարման տեղեկատվական համակարգեր
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, գործնական՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացը նպատակն է ուսանողներին.
• տալ պրակտիկ գիտելիքներ կառավարման ինֆորմացիոն համակարգերի ժամանակակից
մոտեցումների վերաբերյալ,
• ներկայացնել տվյալների հավաքագրման հիմնական մեթոդները,
• սովորեցնել ստեղծել և պրակտիկ աշխատանքում կիրառել կառավարման ինֆորմացիոն տարբեր
համակարգեր։
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել տվյալների հավաքագրման առավել լայնորեն տարածված մեթոդները,
2. ներկայացնել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների դերը կազմակերպությունների ռազմավարության,
բիզնես-գործառնությունների, կազմակերպչական նախաձեռնությունների և գործունեության
նշանակալից փոփոխությունների առումով,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել տեղեկատվական համակարգերը փոփոխվող և ոչ ստանդարտ իրավիճակներում ճիշտ
որոշումներ կայացնելու համար,
2. գնահատել Ընկերության գործունեության արդյունավետությունը,
3. կառավարել Ընկերության թվային ինֆորմացիոն ակտիվները,
4. կիրառել որոշումների կայացման մոդելները և տվյալներով ղեկավարվող ու օժանդակվող
համակարգերը որոշումների կայացման գործընթացներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. \ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. մեկնաբանել տնտեսական գործընթացների վերլուծությանը վերաբերող մոդելների և ալգորիթմների
կիրառման առանձնահատկությունները
Ա4.
մեկնաբանել մասնագիտական հետազոտություններում մաթեմատիկական մոդելավորման
տեխնոլոգիաներին առնչվող ծրագրային գործիքակազմի կիրառման առանձնահատկությունները
Բ1. հավաքագրել, վերլուծել և մեկնաբանել ֆինանսատնտեսական տեղեկատվությունը
Բ2. կիրառել
ֆինանսատնտեսական մոդելավորման տարատեսակ գործիքներ և կազմակերպել
ներդրումային և բիզնես գործընթացներ
Բ4. օգտագործել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդներ
Գ2. օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Թվային ֆիրմայի կառավարում, Ինֆորմացիոն համակարգերի հիմնական տեսակները
կազմակերպություններում:
Թեմա 2` Ինֆորմացիոն համակարգեր, կազմակերպություններ, մենեջմենթ և ստրատեգիաներ:
Թեմա 3` Տվյալների ռեսուրսների կառավարում: Ինֆորմացիա, կառավարում և որոշումների կայացում:
Թեմա 4` Ինֆորմացիոն համակարգերի նախագծում:
Թեմա 5` Ինֆորմացիոն համակարգերի տեխնիկական հիմքերը:
Թեմա 6` Ինֆորմացիոն համակարգերի անվտանգություն և վերահսկում:
14. Գրականության ցանկ.
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1. Management Information Systems, Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, 12/e, Prentice Hall, Upper Saddle
River, N, 2012.
2. MIS Cases: Decision Making with Application Software, Lisa Miller, 2008, 4th Edition.
Ինտերնետային ռեսուրսներ
1. http://www.hbsp.harvard.edu
2. http://www.cfin.ru
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4. «Տվյալների գիտությունը բիզնեսում» մագիստրոսական ծրագիր
4.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Տվյալների գիտությունը բիզնեսում

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Տնտեսագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը
Առկա
8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ ընդունելության քննությունների
արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը
կատարվում
է
Երևանի
պետական
համալսարանի
առկա
ուսուցման
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
«Տվյալների գիտությունը բիզնեսում» մագիստրոսական կրթական ծրագրի նպատակն է պատրաստել
տնտեսության բոլոր ոլորտներում, ֆինանսատնտեսական գործընթացների, համակարգերի և
օրինաչափությունների, ինչպես նաև դրանց առնչվող ժամանակակից տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների տեսական, գործնական և մեթոդական դրույթների խորը իմացությամբ մասնագետվերլուծաբաններ, որոնք այդ ոլորտների հիմնախնդիրների ուսումնասիրման նպատակով ունակ կլինեն.
• արդյունավետ կերպով կիրառել տնտեսագիտամաթեմատիկական մեթոդներ և մոդելներ,
• տեղեկատվական տեխնոլոգիաներ կիրառելով լուծել գործնական խնդիրներ,
• բիզնես որոշումներ կայացնել, օգտագործելով տվյալների գիտության և մեքենայական ուսուցման
մեթոդները
• վերլուծել և մեկնաբանել դրանց կիրառմամբ ստացված արդյունքները,
• կայացնել ռազմավարական և մարտավարական արդյունավետ որոշումներ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1․ նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
2․ ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները,
3․ ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները,
4․ մեկնաբանել միկրո- մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
ֆինանսական շուկաների հիմնախնդիրները, օգտագործելով տվյալագիտության մեթոդները,
5․ ներկայացնել բիզնես գործընթացների նախագծերի հիմնական տարրերը, ռեինժինիրինգը,
ավտոմատացումը և մոնիտորինգը,
6․ ներկայացնել առանձին կազմակերպության և շուկայի վերլուծության և կանխատեսման նպատակով
օգտագործվող կիրառական վիճակագրության և տվյալագիտութան մեթոդները,
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1․ ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների
կիրառմամբ կատարել հաշվարկներ և տնտեսական կանխատեսում,
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2․ մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ,
3․ բիզնես գործընթացների մոդելավորման և փաստաթղթային գործընթացներում կիրառել ամպային
տեխնոլոգիաները,
4․
գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը,
5․ իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և քլաստերացում,
6․ կիրառել ծրագրավորման Pyton և R փաթեթները բիզնես խնդրիրներ լուծելու համար,
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը.
3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
 անհատական աշխատանքներ,
 խմբային աշխատանքներ,
 ստուգարքներ,
 ընթացիկ գրավոր քննություններ,
 ընթացիկ բանավոր քննություններ,
 եզրափակիչ քննություններ:
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
Ծրագրի շրջանավարտների հնարավոր աշխատատեղերը և կարիերայի հնարավորությունները
պայմանավորված են մագիստրանտների նախասիրություններով և ոլորտի առանձնահատկություններով:
Ծրագրի շրջանավարտները հնարավորություն կունենան աշխատել ՀՀ կառավարությունում,
նախարարություններում, պետական այլ գերատեսչություններում, մասնավոր սեկտորում, միջազգային
կառույցներում։
Ծրագրի շրջանավարտները կկարողանան իրենց գիտելիքներն առավել արդյունավետ կիրառել
պետական և տեղական կառավարման գործընթացների բոլոր մակարդակներում, ինչպես նաև պետական
և մասնավոր սեկտորի ֆինանսատնտեսական ռազմավարական և մարտավարական փաստաթղթերի,
համայնքների զարգացման տարբեր ծրագրերի մշակման, իրականացման և վերահսկողության
գործընթացում։ Ինովացիոն Լուծումների և Տեխնոլոգիաների Կենտրոնի հետ փոխհամագործակցության
շրջանակում, նախատեսվում է սերտ համագործակցություն ոլորտի առաջատար կազմակերպությունների
հետ՝ ուսանողների ֆինանսավորման և հետագա աշխատանքի տեղավորման խնդիրների հարցում։
Ծրագրի շրջանավարտների ստացած գիտելիքները հնարավորություն են տալիս ընդունվել
ասպիրանտուրա ինչպես ԵՊՀ և հանրապետության այլ հաստատությունների, այնպես էլ ԱՄՆ և
եվրոպական առաջատար բուհերում։ Հատկանշական է այն փաստը, որ ծրագիրն իրականացվում է
Ինովացիոն Լուծումների և Տեխնոլոգիաների Կենտրոնի հետ համատեղ, որպես երկարաժամկետ
առաքելություն։
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
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Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լաբորատորիաներ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ,
• istc-ysu.ibmonthehub.com ամպային համակարգ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչ
• ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
• The framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010.
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ
Մագիստրոսական ծրագիրն առանձնանում է հատկապես խիստ արդիական առարկաների համալրմամբ,
որոնց թվին են դասվում՝ որոշումների կայացման մեթոդները և մոդելները հավանականային և
անորոշության
պայմաններում,
էկոնոմետրիկայի
առանձնացված
հատուկ
բաժինները,
վարվելակերպային
ֆինանսները,
խաղերի
տեսությունը,
գործույթների
հետազոտումը
տնտեսագիտությունում, փայթըն ծրագրավորումը, մեքենայացված ուսուցումը, արհեստական
բանականութունը, սոցիալական ցանցերի վերլուծությունը, բիզնես պրոցեսների վերլուծությունը և այլն։
Ինովացիոն Լուծումների և Տեխնոլոգիաների Կենտրոնի հետ փոխհամագործակցության շրջանակում,
նշված մագիստրոսական ծրագրի ողջ դասախոսական կազմը կանցնի հատուկ վերապատրաստման
դասընթացներ, և կտրամադրվեն համապատասխան ծրագրային լուծումներ, և, անհրաժեշտության
դեպքում, նաև համապատասխան լաբորատորիաներ դասընթացներն իրականացնելու համար։
Մագիստրոսական ծրագրի դասընթացները կազմված են՝ հիմք ընդունելով IBM Ակադեմիական
Նախաձեռնությունը, և ողջ կրթական ու ծրագրային ապահովման ռեսուրսը ամպային միջավայրում
հասանելի կլինի դասախոսների և ուսանողների համար:
Հարկ է նշել, որ ԱՄՆ Սան Խոսեի պետական համալսարանի հետ ձեռքբերված նախնական
համաձայնությամբ 2020թ. սեպտեմբերից ամեն տարի ծրագրի երկրորդ կուրսի 3-5 մագիստրանտներ
կարող են ուսումը շարունակել ՍԽՊՀ-ի «Տվյալների վերլուծություն» ծրագրի 2-րդ կուրսում և այն
հաջողությամբ ավարտելու դեպքում ստանալ և՛ ԵՊՀ-ի և՛ ՍԽՊՀ-ի դիպլոմ:
18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների կիրառման
կարողություն:

Հետազոտական
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման

• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Word, MS Excel, MS Power Point փաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
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• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և այլն):

Այլ կարողություններ
• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական
նորմերի իմացություն,
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
2. Մասնագիտական կարողություններ
• տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,
• մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու կարողություն,
• տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
• մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
• տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք
ներկայացնելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և
ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։
3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական աստիճան

• գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների առկայություն,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։

Մանկավարժական փորձ
• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ (բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
• վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային վերապատրաստումների
և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների (բացառությամբ որպես
պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ
• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։
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Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

4

Լաբ.

3

Գրծ./սեմ.

2

Դսխ.

1
Ընդ.

Ուսումնական/հետազոտական մոդուլի
անվանումը

Գնահատման ձևը

Կիսամյակներ

Ուսումնական
բեռնվածությունը, ժամ

Կրեդիտ-ներ

Թվանիշ

4.2 Ծրագրի ուսումնական պլանը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

75

2250

420

270

0

1440

27

18

27

18

21

14

0

0

Ընդհանուր դասընթացներ

15

450

30

60

0

300

12

8

3

2

0

0

0

0

Պարտադիր

9

270

30

60

0

180

6

4

3

2

0

0

0

0

1002/Մ76

Տվյալների բազաների կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ*

1002/Մ93

Փայթն ծրագրավորման կիրառությունը
տվյալագիտությունում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

Էկոնոմետրիկա տվյալագետների համար

3

90

Կամընտրական

6

180

1603/Մ03

Օտար լեզու

3

90

1002/Մ104

Մաթեմատիկա տվյալագետների համար

3

90

3

90

Թվային մարքեթինգ և սոցիալական
մեդիայի վերլուծություն

3

90

Մասնագիտական դասընթացներ

15

450

90

60

Համակարգչագիտության և
ծրագրավորման կիրառությունները
տվյալագիտությունում

6

180

30

30

1002/Մ103

30

60
0

3

2

0

0

Ս*

120

6

4

0

0

0

0

30

60

3

2

Ս

30

60

3

2

Ս

15

60

3

2

Ս

30

60

3

2

Ս

240

15

10

120

6

4

Հավանականությունների տեսության և
1002/Մ105

1002/Մ94

1002/Մ102

մաթ․վիճակագրության կիրառությունները
տվյալագիտությունում

15

436

0

0

0

0

0

0

0
ԵԳ*

1007/Մ106

Տվյալների վերլուծության մաթ. մեթոդներ
և հաշվարկներ

6

180

30

1002/Մ107

Տնտեսագիտություն տվյալագետների
համար

3

90

30

Մասնագիտացման դասընթացներ

45

1350

330

120

Պարտադիր

24

720

180

60

1002/Մ84

Data Mining տեխնոլոգիա

3

90

30

60

1002/Մ108

Ժամանակային շարքեր

3

90

30

60

1002/Մ109

Տվյալների վիզուալիզացիա

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1002/Մ95

Մեքենայական ուսուցում

6

180

30

120

6

4

ԵԳ

1002/Մ110

Մեծ տվյալների տեխնոլոգիաներ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1002/Մ111

Լայնամաշտաբ վերլուծություններ

6

180

30

30

Կամընտրական

21

630

150

60

1002/Մ114

SAS ծրագրավորում

3

90

30

1002/Մ97

Ամպային համակարգերի կառավարում և
տեղեկատվական անվտանգություն

3

90

1002/Մ99

Որոշումների աջակցման համակարգերը
բիզնեսում

3

1002/Մ101

Թվային հաշվարկները բիզնեսում (MatLabով)

1002/Մ115

30

60

6

4

ԵԳ

60

3

2

Ս

0

900

0

0

24

16

21

14

0

0

0

480

0

0

15

10

9

6

0

0

3

2

30

3

120

12

8

ԵԳ

3

2

ԱԸԳ

30

60

3

2

ԱԸԳ

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

Բլոկչեյն տեխնոլոգիաների հիմունքները

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1002/Մ112

Սպառողների վարքագիծ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1002/Մ113

Ֆինանսատեխնիկական (FinTech)
մեթոդներ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1002/Մ91

Նեյրոնային ցանցեր և խորը ուսուցում

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1002/Մ98

Տեխնոլոգիական ձեռներեցություն

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

45

1350

0

120

9

2

3

0

4

60

1230

0

6

ԱԸԳ

6

0

420

2

9

437

0

ԱԸԳ

2

3

2

0

30

0

2

Գիտական սեմինար

12

360

Մասնագիտական պրակտիկա

6

180

180

Մագիստրոսական թեզ

27

810

810

120

3600

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

120

420

390

Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

240

0

2670

3

2

438

2

3

2

3

2

6

30

20

30

20
8

4Ս
Ս

27
7

* - Ստուգարք
** - Առանց ընթացիկ գնահատման
*** - Եզրափակիչ գնահատումով

3

30

16
7

ԱԸԳ

30

2
2

24

4.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն
ու մոդելները
Ա2

ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն,
վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների կիրառության
առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա3
ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված
համակարգչային ծրագրերը, ինչպես նաև տնտեսագիտական
վերլուծության
համար
դրանց
կիրառության
հիմնական
ուղղությունները
Ա4
ներկայացնել տվյալագիտության և մեքենայական ուսուցման
հիմնական մեթոդները և դրանց կիրառառությունը տարբեր
ոլորտներում
Ա5
ներկայացնել բիզնես գործընթացներում տվյալների հավաքագրման
և մշակման մեթոդները, ինչպես նաև տվյալագիտությունում
կիրառվող ժամանակակից մոդելները
Ա6
ներկայացնել
առանձին
կազմակերպության
և
շուկայի
վերլուծության և կանխատեսման նպատակով օգտագործվող
հիմնական կիրառական մեթոդները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2
ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և
տարածել նորերը

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն,
վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների կիրառմամբ
կատարել հաշվարկներ և տնտեսական կանխատեսում
Բ2
մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել
համապատասխան համակարգչային փաթեթներ և տվյալագիտության
մեթոդներ
Բ3
բիզնես գործընթացների մոդելավորման և փաստաթղթային
գործընթացներում կիրառել ամպային տեխնոլոգիաները

Բ4

մեքենայական ուսուցման կիրառմամբ կանխատեսել տարբեր
ոլորտներում տեղի ունեցող գործընթացների հնարավոր արդյունքները

Բ5

իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների
դասակարգում և քլաստերացում

Բ6

իրականացնել բիզնես գործընթացների վերլուծություն կիրառելով
թվային մեթոդներ և տվյալագիտության մոդելներ

Գ3

կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ
բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու ընթացքում

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
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Ուսումնական մոդուլի անվանումը
Տվյալների բազաների կառավարում
Փայթն ծրագրավորման կիրառությունը տվյալագիտությունում
Էկոնոմետրիկա տվյալագետների համար
Օտար լեզու
Մաթեմատիկա տվյալագետների համար
Հավան. տես. և մաթ․ վիճակագրության կիրառ. տվյալագիտությունում
Թվային մարքեթինգ և սոցիալական մեդիայի վերլուծություն

Մոդուլի
թվանիշը
1002/Մ76
1002/Մ93
1002/Մ103
1603/Մ03
1002/Մ104
1002/Մ105
1002/Մ94

Համակարգչագիտության և ծրագրավորման կիրառ. տվյալագիտությունում

1002/Մ102

Տվյալների վերլուծության մաթ. մեթոդներ և հաշվարկներ
Տնտեսագիտություն տվյալագետների համար
Data Mining տեխնոլոգիա
Ժամանակային շարքեր
Տվյալների վիզուալիզացիա
Մեքենայական ուսուցում
Մեծ տվյալների տեխնոլոգիաներ
Լայնամաշտաբ վերլուծություններ
Փայթն ծրագրավորման կիրառությունը տվյալագիտությունում
Ամպային համակարգերի կառավարում և տեղեկատվական անվտանգություն
Որոշումների աջակցման համակարգերը բիզնեսում
Թվային հաշվարկները բիզնեսում (MatLab-ով)
Բլոկչեյն տեխնոլոգիաների հիմունքներ
Սպառողների վարքագիծ
Ֆինանսատեխնիկական (FinTech) մեթոդներ
Նեյրոնային ցանցեր և խորը ուսուցում
Տեխնոլոգիական ձեռներեցություն
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

1002/Մ106

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+

1002/Մ107
1002/Մ84

+
+

+
+
+

1002/Մ108
1002/Մ109

1002/Մ111
1002/Մ93

+

+
+
+

1002/Մ97
1002/Մ99
1002/Մ101
1002/Մ115

+
+

1002/Մ95
1002/Մ110

+
+
+

+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

1002/Մ91
1002/Մ98

+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
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4.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1002/Մ76

2. Տվյալների բազաների կառավարում

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է մագիստրատուրայի ուսանողներին ներկայացնել տվյալների բազաների
կառավարման հիմունքները և դրանց կիրառությունը տնտեսագիտությունում: Դասընթացը նվիրված է
տվյալների բազաների մոդելավորման, հարցումնների կառուցման լեզվի՝ SQL-ի, տվյալների բազայի
կառավարման համակարգերի նախագծման մեթոդների, ռելացիոն և NoSQL տվյալների բազաների, ETL,
OLAP համակարգերի ուսումնասիրությանը և ստացված տեսական գիտելիքների կիրառմանը։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Նկարագրել
ռելացիոն տվյալների բազայի կառավարման համակարգի (RDBMS) հիմնական
բաղադրիչները և վերջիններիս նախագծման գործընթացները,
Նկարագրել տվյալների հավաքագրման հիմնական մեթոդները,
մեկնաբանել մեծ տվյալների և NoSQL տվյալների բազաների հիմնական հասկացությունները և դրանց
կառավարման կոնցեպտուալ մոդելները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

նախագծել և կառուցել ռելացիոն տվյալների բազաների համակարգեր, ցուցաբերելով փորձառություն և
RDBMS մոդելավորման, նախագծման և կիրառման վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ,
նախագծել և կառուցել տարատեսակ հարցումներ SQL-ի կիրառմամբ, ցուցաբերելով փորձառություն և
վերջինիս կիրառման վերաբերյալ հիմնարար գիտելիքներ,
նախագծել և կառուցել տվյալների հավաքագրման, պահպանման և մշակման համակարգեր ( ETL),
ինչպես նաև OLAP համակարգեր,
կառուցել և կառավարել NoSQL / մեծ տվյալների տվյալների բազաներ, ինչպիսիք են MongoDB և Hbase

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

օգտվել գիտական աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. Ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև բիզնեսում դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները,
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ,
Բ4. գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2․ ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3․ կիրառվել ձեռքբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
գործնական պարապմունքներ,
խմբային նախագծի կատարում,
անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1` Տվյալների բազաների համակարգի ներածություն, տվյալների բազաների կիրառությունը
տնտեսագիտությունում;
Թեմա 2` Ռելյացիոն տվյալների բազաներ կառավարման համակարգեր(ՌՏԲԿՀ)։ ՌՏԲԿՀ հիմնական
ֆունկցիաները;
Թեմա 3` հարցումների կառուցվածքային լեզու (SQL)։ Հարցումների կազմում;
Թեմա 4` ՌՏԲԿՀ կառուցում, MySQL;
Թեմա 5` Express + MySQL and RESTful համակարգերի կիրառման առանձնահատկությունները;
Թեմա 6՝ NoSQL տվյալների բազայի կառավարում;
Թեմա 7` Express + MongoDB և տվյալների ներկայացման համակարգերի մշակում;
Թեմա 8` ETL համակարգերի էությունը և առանձնահատկությունները;
Թեմա 9` OLAP համակարգերի էությունը և առանձնահատկությունները;
Թեմա 10՝ Apache Spark և մեծ տվյալների կառավարում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Wilfreid Lamahieu, Seppe vanden Broucke, and Bart Baesen Principles of Database Management: The
Practical Guide to Storing, Managing and Analyzing Big and Small Data, Cambridge University Press (August
2018).
2. Readings in Database Systems (The Red Book). 4th ed. Hellerstein, Joseph, and Michael Stonebraker. MIT
Press, (2005).
3. Introduction to Database Systems. by C. J. Date Addison-Wesley. 8th Ed. Publisher: Addison-Wesley; 8
edition (August 1, 2003).
4. Fundamentals of SQL Programming. by R. A. Mata-Toledo and P. Cushman. Schaum’s Outline Series.
McGraw-Hill (2000).
5. Programming Hive: Data Warehouse and Query Language for Hadoop. Dean Wampler, Jason Rutherglen,
Edward Capriolo. O'Reilly Media (2012)
6. Learning Spark Lightning-Fast Big Data Analysis. Matei Zaharia, Holden Karau, Andy Konwinski, Patrick
Wendell. O'Reilly Media. (2015)
1. 1002/Մ93

2. «Փայթն» ծրագրավորման կիրառությունը տվյալների
3. 3 ECTS կրեդիտ
վերլուծության մեջ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ՝
սովորեցնել «Փայթն» ծրագրավորման լեզվի հիմունքները,
սովորեցնել աշխատել տվյալների, փոփոխականների, զանգվածների, ֆունկցիաների և վերահսկվող
հոսքերի հետ,
ծանոթացնել «Փայթնի» միջոցով տվյալների վիզուալիզացման միջազգային փորձին և սովորեցնել ստեղծել
սեփական վիզուալիզացումները հիմնված իրական տվյալների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

բացատրել «Փայթն» լեզվի հիմունքները, ներառյալ հիմնական սինտաքսը, փոփոխականներն ու
տիպերը,
ներկայացնել «Փայթնի» կանոնավոր ցուցակների ստեղծման գործընթացը և օգտագործման հնարավոր
ուղղությունները,
բացատրել «Փայթն» լեզվի հիմնական ֆունկցիաները և փաթեթների ներածման
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

ստեղծել և օգտագործել «Փայթնի» կանոնավոր ցուցակները,
օգտագործել ֆունկցիաները և ներածել փաթեթներ,
կառուցել Նամփի (Numpy) զանգվածներ և կատարել հաշվարկներ,
ստեղծել և կարգավորել գրաֆիկներ իրական տվյալների հիման վրա:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
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օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ1. ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների
կիրառմամբ կատարել հաշվարկներ և տնտեսական կանխատեսում
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն,
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը,
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը առանց ընթացիկ գնահատման է։ Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` «Փայթն» ծրագրավորման լեզվի հիմունքները:
Թեմա 2` «Փայթն» միջավայր, օպերատորներ և փոփոխականներ:
Թեմա 3` «Փայթն» ծրագրավորման լեզվի աշխատանքի սկզբունքները:
Թեմա 4` Ֆունկցիաներ և փաթեթներ:
Թեմա 5` Հանգույցներ (loops):
Թեմա 6` Օբյեկտ կողմնորոշված ծրագրավորում:
Թեմա 7 ` Ֆունկցիոնալ ծրագրավորում:
Թեմա 8` Դինամիկ ծրագրավորում:
Թեմա 9` Գիտական հաշվարկների գործիքներ (Numpy, Scipy):
Թեմա 10` Տվյալների մշակում, վիզուալիզացիա (Pandas, Matplotlib):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Zed A. Shaw Learn Python The Hard Way third edition 2014
Wesley J. Chun Core Python Programming, Second edition 2009
Wes McKinney Python for Data Analysis Third edition 2014
1. 1002/Մ103 2. Էկոնոմետրիկա տվյալագետների համար
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ տրամադրելով խորացված ուսուցում
էկոնոմետրիկայի տարատեսակ մեթոդների և մոդելների կիրառման վերաբերյալ:
Ուսանողներին ունակ դարձնել կիրառել էկոնոմետրիկ վերլուծության մեթոդները տվյալների
գիտության և մեքենայական ուսուցման մեջ:
Ծանոթացնել ուսանողներին մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերին և դրանց կիրառությամբ
էկոնոմետրիկ վերլուծություն իրականացնելուն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Կիրառել գծային ռեգրեսիայի մոդելները տարատեսակ տվյալների համար, այդ թվում «մեծ
տվյալների» համար:
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Կիրառել պարամաետրերր գնահատման քոքրագույն քառակուսիների և առավել
ճմարտանմանության մեթոդները
Պարզել հետերոսքեդաստիկության դեպքերը և կիրառել համապատասխան մոդելները այդ պրոբլեմը
լուծելու համար
Պարզել ավտոկորելյացիայի դեպքերը և կիրառել համապատասխան մոդելները այդ պրոբլեմը
լուծելու համար
Պարզել մուլտիկոլինեարության դեպքերը և կիրառել համապատասխան մոդելները այդ պրոբլեմը
լուծելու համար
Կիրառել կեղծ փոփոխականերով մոդելների տվյալագիտության և մեքենայական ուսուցման
խնդիրներում
Լուծել երկակի և բազմակի ընտրության մոդելները՝ կիրառելով լոգիստիկ մոդելներ:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կառուցել գծային և լոգիստիկ ռեգրեսիոն մոդելներ
օգտագործել հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ
մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու համար
օգտագործել մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R, SPSS, E-views փաթեթներ) ստացվող
խնդիրները լուծելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

օգտվել մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
վերլուծել բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկել մոտեցումներ դրանց լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները
Ա2. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա6․ներկայացնել առանձին կազմակերպության և շուկայի վերլուծության և կանխատեսման նպատակով
օգտագործվող հիմնական կիրառական մեթոդները
Բ1. ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների
կիրառմամբ կատարել հաշվարկներ և տնտեսական կանխատեսում
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Բ4. գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը
Բ5. իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և քլաստերացում
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ:
Գաուս-Մարկովի թեորեմ: Ռեգրեսիայի
գնահատականները: Գնահատականների վիճակագրական հատկությունները: R2 գործակից:
Թեմա 2` Վիճակագրական հիպոթեզների ստուգում և վստահության միջակայքեր:
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Թեմա 3` Մուլտիկոլինեարություն:
Թեմա 4` Կեղծ փոփոխականներ և մասնակի գծային մոդելներ:
Թեմա 5` Ոչ գծային մոդելների օրինակներ: Մոդելի սպեցիֆիկացիա:
Թեմա 6` Հետերոսկեդաստիկություն, Կշռված փոքրագույն քառակուսիների մեթոդ:
Թեմա 7` Ավտոկորելյացիա: Ավտոռեգրեսիոն առաջին կարգի պրոցես: Դարբին-Վատսոնի թեստը:
Թեմա 8` Առավել ճշմարտանմանության մեթոդ
Թեմա 9` Երկակի և բազմակի ընտրության մոդելներ
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Christian Kleiber, Achim Zeleis, Applied Econometrics with R, Springer, New-York 2008.
Магнус, Катышев, Пересецкий, Экнометрика, Начальный курс, 2004
William H. Greene, Econometric Analysis, Pearson, 7th edition, London, 2012
Jack Jonston, John DiNardo, Econometrics Methods, McGraw-Hill, 4th edition
Christopher Dougherty, Introduction to Econometrics, Oxford, 3rd edition
Jeffry M. Wooldridge, Introductory Econometrics: A Modern Approach, South-Western Cengage Learning,
5th edition.
1. 1603/Մ03
2. Օտար լեզու
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես
մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակադրմամբ,
ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն և
թարգմանություն,
ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել,
հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի
հիմնախնդիրների շուրջ,
գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի
թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների, հարցազրույցների
ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
անհատական և խմբային աշխատանք,
անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
ինքնուրույն աշխատանք,
բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար լեզվով գրավոր
ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների և
ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
Roberts M. English for Economics in higher education studies (ed. Terry Phillips) Reading UK: Garnet Publishing
Ltd., 2012.
Corballis T., Jennings W. English for Management Studies in higher education studies. Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2009.
Maier-Fairclough J. & Butzphal G. Career Express Business English (C1). Reading UK: Garnet Publishing Ltd., 2012.
MacKenzie I. Professional English in Use / Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
1. 1002/Մ104 2. Մաթեմատիկա տվյալագետների համար
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ներկայացնել ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները,
նկարագրել տարրական ֆունկցիաները, նրանց գրաֆիկները,
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ներկայացնել հաջորդականության, ֆունկցիայի սահմանների, անընդհատության, ածանցյալի
գաղափարները։
ծանոթացնել անորոշ և որոշյալ ինտեգրալներին և նրանց կիրառություններին,
ծանոթացնել մատրիցների հետ կատարվող գործողություններին,
մատուցել որոշիչի գաղափարը, հատկությունները, դրանց հաշվման եղանակներն ու կիրառությունները,
ծանոթացնել մատրիցի հակադարձի հասկացությանը, հաշվման ալգորիթմներին, կիրառություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
բացատրել բազմությունների հետ գործողությունները, իրական թվերի հատկությունները, ներկայացնել
ֆունկցիաների հիմնական հատկությունները,
նկարագրել տարրական ֆունկցիաները, նրանց գրաֆիկները։
ներկայացնել ֆունկցիայի սահմանի, անընդհատության և ածանցյալի հիմնական հատկությունները,
ձևակերպել դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները,
իմանալ անորոշ և որոշյալ ինտեգրալների հիմնական հատկությունները,
իմանալ դիֆերենցիալ հաշվի տարրերը բազմաչափ դեպքում, լ
լուսաբանելու մատրիցների, հետ կատարվող գործողությունները,
նկարագրելու որոշիչի հաշվման ալգորիթմները,
բացատրելու մատրիցի հակադարձի հաշվման ալգորիթմները։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
կիրառել տարրական ֆունկցիաների հատկությունները զանազան խնդիրներում,
հաշվել ֆունկցիաների սահմաններն ու ածանցյալները,
հետազոտել ֆունկցիան,
կկարողանա հաշվել ինտեգրալներ,
ունակ կլինի կիրառել ինտեգրալը մակերես, ծավալ հածվելու համար,
կկարողանա հետազոտել մի քանի փոփոխականի ֆունկցիաները,
հաշվել մատրիցների արտադրյալը և գումարը,
հաշվել որոշիչներ,
գտնելու մատրիցի հակադարձը:
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
ունակ կլինի մոդելավորել և լուծել էքստրեմումի խնդիրներ ածանցյալի օգնությամբ։
ունակ կլինի մոդելավորել և լուծել խնդիրներ ինտեգրալի օգնությամբ,
մոդելավորել մասնագիտության խնդիրները հանրահաշվի մեթոդներով։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները
Ա2. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա6․ներկայացնել առանձին կազմակերպության և շուկայի վերլուծության և կանխատեսման նպատակով
օգտագործվող հիմնական կիրառական մեթոդները
Բ1. ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների
կիրառմամբ կատարել հաշվարկներ և տնտեսական կանխատեսում
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Բ4. գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը
Բ5. իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և քլաստերացում
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
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3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Մոնոտոն ֆունկցիաներ, զույգ և կենտ ֆունկցիաներ: Տարրական ֆունկցիաներ,
հատկությունները, գրաֆիկները: Բարդ ֆունկցիա, հակադարձ ֆունկցիա:
Թեմա 2` Հաջորդականություններ, տրման եղանակները, հատկությունները։ Հաջորդականության
սահման։
Թեմա 3` Ֆունկցիայի սահմանը, հատկությունները։ Ֆունկցիայի անընդհատությունը։ Ֆունկցիայի
ածանցյալ, հատկությունները։ Դիֆերենցիալ հաշվի հիմնական թեորեմները։ Ֆունկցիայի
հետազոտումն ածանցյալի միջոցով։
Թեմա 4` Նախնական ֆունկցիա, անորոշ ինտեգրալ, որոշյալ իտեգրալ, մի քանի փոփոխականի
ֆունկցիաների սահմանը, անընդհատությունը, ածանցյալը, դիֆերեցիալ և նրանց
հատկություննյերը։
Թեմա 5` գծային հավասարումների համակարգեր
Թեմա 6` մատրիցներ և որոշիչներ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
James Stewart, Calculus: Early Transcendentals, 6th Edition, Thomson
J.R. Magnus, H. Neudecker, «Matrix Differential Calculus with Application in Statistics and Econometrics», John
Wiley and Sons, 3rd Edition (Chapter 1)
E.B.Vinberg, A Course in Algebra. 2003.
Фихтенгольц Г.М. , Основы математического анализа. В 2-х тт
1. 1002/Մ105

2. Հավանականությունների տեսության և մաթ. վիճակագրության
կիրառությունները տվյալագիտությունում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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ծանոթացնել հավանականությունների տեսության հիմնական մեթոդների հետ,
սովորեցնել ուսանողներին ինչպես կիրառել հավանականությունների տեսության մեթոդները
գործնական խնդիրներ լուծելու համար,
ձևավորել հավանականային մտածելակերպը, որը կօգնի ուսանողներին կառուցել
հավանականային մոդելներ, որոնք նկարագրում են տվյալ պատահական երևույթը,
տալ ուսանողներին գաղափարներ կիրառական վիճակագրության տարբեր
բաժիններից:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
ստանալով անհրաժեշտ տեսական գիտելիքներ, կկարողանա կիրառել տարբեր տիպի հավանականային
մոդելներ,
կհասկանա տարբեր տիպի բաշխումների կիրառումը հավանականային մոդելների կառուցման
ժամանակ,
դիտարկելու տարբեր վիճակագրական մոդելներ և գնահատել դրանց անհայտ պարամետրերը,
ստուգելու պարզ և բարդ վիճակագրական վարկածներ։
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
օգտագործելու համապատասխան հավանականային մոդելները առաջարկված խնդիրները լուծելու
համար,
վերլուծելով առկա տվյալները կառուցել բաշխման ֆունկցիայի տեսքը,
կարողանալու արդյունավետորեն օգտագործել կցման արտաքսման սկզբունքը,
448

վերլուծելով առկա տվյալները կատարել վիճակագրական հետևություններ,
ստանալ տարբեր բնութագրիչների գնահատականներ կիրառելով նկարագրական վիճակագրության
մեթոդները ։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծելով առաջարկված ֆինանսական մաթեմատիկայից խնդիրը ստեղծագործաբար
կիրառել հավանականային եղանակներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները
Ա2. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա6․ներկայացնել առանձին կազմակերպության և շուկայի վերլուծության և կանխատեսման նպատակով
օգտագործվող հիմնական կիրառական մեթոդները
Բ1. ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների
կիրառմամբ կատարել հաշվարկներ և տնտեսական կանխատեսում
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Բ4. գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը
Բ5. իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և քլաստերացում
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1` Հավանականության աքսիոմատիկ սահմանումը,
Թեմա 2` Հավանականության հատկությունները,
Թեմա 3` Պատահույթների անկախություն: Անկախ փորձեր,
Թեմա 4` Պոլինոմիալ բաշխումներ: Հիպերերկրաչափական և Պուասոնյան բաշխումներ,
Թեմա 5` Պատահական մեծություն և բաշխման ֆունկցիա,
Թեմա 6` Պատահական մեծությունների թվային բնութագրիչները:
Թեմա 7` Նկարագրական վիճակագրություն:
Թեմա 8` Կետային գնահատականներ`հատկություններ, գնահատման մեթոդներ:
Թեմա 9` Միջակայքային գնահատականներ:
Թեմա 10` Վարկածների ստուգում` անհրաժեշտ գաղափարներ:

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Kandethody M.Ramachandran, Chris P.Tsokos, Mathematical Statistics with Applications, Elsevier Academic
Press.
Ширяев А.Н., Вероятность, М. , ''Наука'', 2004,
Б.В.Гнеденко. Курс теории вероятностей, Изд. 6-е, перераб. и доп. — М.: Наука. Гл. ред. физ.-мат. лит., 1988

Gibbons J. D., Chakraborti S., “Nonparametric Statistical Inference’’, Marcel Dekker inc.,
2003
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2. Թվային մարքեթինգ և սոցիալական մեդիայի
3. 3 ECTS կրեդիտ
վերլուծություն
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Զարգացնել ուսանողների մոտ սոցիալական մեդիայի վերլուծության ունակություններ,
Սովորեցնել ուսանողնրին թվային մարքեթինգ` ապահովելով տեսական, մեթոդական և պրակտիկկիրառական գիտելիքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ներկայացնել և հիմնավորել սոցիալական մեդիայի վերլուծության ուսումնասիրման համար
անհրաժեշտ գիտելիքները,
ստեղծել համապատասխան սոցիալական մեդիայի ռազմավարություն, որը կնպաստի բարձրացնել
վաճառքների արդյունավետությունը,
ներկայացնել սոցիալական մեդիայի վերլուծության ձևերը և հիմնական սկզբունքները,
ձեռնարկությունների և սպառողների որոշումների կայացման գործընթացը բացատրելու համար
կիրառել սոցիալական մեդիայի և թվային մարքեթինգի գործիքներ,
ցույց տալ շուկաների արդյունավետության բարձրացման հարցում սոցիալական ցանցերի դերը,
Ուսումնասիրել մշակութային և թրենդային հետազոտությունների առանցքային բաղադրիչները`
ձեռնարկությունների սոցիալական արշավներին տեղեկացնելու համար,
Հասկանալ հաճախորդների ուսումնասիրման չափորոշիչները՝ բավարարելու նրանց կարիքները,
ցանկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կատարել մարքթինգային վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց արդյունքները,
մարքեթինգային ռազմավարության մեթոդները կիրառել ձեռնարկատիրական վերլուծություններում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
նախադեպերի վերլուծություն,
խմբային աշխատանք,
անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Որոնողական համակարգերի օպտիմալացում (SEO)
Թեմա 2` Էլեկտրոնային մարքեթինգ և CRM
Թեմա 3` Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի և կայքերի կապը
Թեմա 4` Սոցիալական ցանցեր
Թեմա 5` Գովազդային արշավների արդյունավետությունը սոցիալական ցանցերի միջոցով
Թեմա 6` Վճարովի գովազդներ
Թեմա 7՝ Ինչպես չափել վճարովի գովազդների արդյունավետությունը
Թեմա 8՝ Մարքեթինգի ենթակառուցվածքը
Թեմա 9` Մարքեթինգի արդյունավետության գնահատում որոշ հարթակների կիրառման միջոցով
Թեմա 10՝ Գործընթացների ավտոմատացում
Թեմա 11` Մարքեթինգի ենթակառուցվածքի ստեղծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Cory Rabazinsky. Google Adwords for Beginners, 2014.
Steve Krug; Don’t Make Me Think, 2000.
Alan Charlesworth, Digital Marketing: A Practical Approach, 2014
Hermawan Kartajaya, Marketing 4.0, 2016
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2. Համակարգչագիտության և ծրագրավորման
3. 6 ECTS կրեդիտ
կիրառությունները տվյալագիտությունում
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
առավել ամբողջականացնել և խորացնել ուսանողների գիտելիքները համակարգչային գիտության և
ծրագրավորման մեջ,
զարգացնել ծրագրավորման գիտելիքների կիրառման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Ներկայացնել և հիմնավորել ժամանակակից ծրագրավորման լեզուների հիմունքները,
հասկանալ համակարգչային գիտության հիմունքները,
տիրապետել և կիրառել ծրագրավորման մի շարք լեզուների՝ Python/Java-ի հիմունքները,
կիրառել համակարգչային հմտությունների հիմնական հասկացությունները,
կիրառել ֆունկցիաներ տարատեսակ գործողությունների իրականացման համար,
հասկանալ ալգորիթմերի վերլուծության հիմնարար տեսությունները,
տիրապետել և կիրառել տվյալների կառուցվածքների հիմնական մոդելները,
հասկանալ, թե երբ օգտագործել տվյալների տարբեր կառուցվածքներ և ալգորիթմներ,
կարողանալ համեմատել տարբեր ալգորիթմեր։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կիրառելով ուսումնասիրվող գիտելիքները գրել սեփական ծրագրեր կիրառելով Java/Python
ծրագրավորման լեզուները,
հասկանալ ծրագրավորման բոլոր հիմնական հասկացությունները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. Ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև բիզնեսում դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները,
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ,
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Բ4. գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2․ ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ3․ կիրառվել ձեռքբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
նախադեպերի վերլուծություն,
խմբային աշխատանք,
անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ներածություն( Python/Java ծրագրավորման լեզուներ), Ծրագրավորման կիրառությունը
տնտեսագիտությունում
Թեմա 2` Մեքենայական մաթեմատիկա, Երկուական և տասնվեցական թվային համակարգեր,
Թեմա 3՝ Ծրագրավորման գործիքներ, Git, GitHub,
Թեմա 4` Փոփոխականներ և պարզ գործողություններ,
Թեմա 5՝ Պայմանական կառույցներ,
Թեմա 6` Տրամաբանական Դրույթներ,
Թեմա 7` Ֆունկցիաներ և պարամետրեր,
Թեմա 8` Օբյեկտ-կողմնորոշված ծրագրավորում,
Թեմա 10` Ռեկուրսիա,
Թեմա 11՝ Ալգորիթմներ և նրանց առանձնահատկությունները,
Թեմա 12՝ Տվյալների կառուցվածքներ և նրաց առանձնահատկությունները,
Թեմա 13՝ Ինտերակտիվ նախագիծ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Herbert Schildt , Java: A Beginner’s Guide 2017,
2. Thomas H. Cormen , Charles E. Leiserson , Ronald L. Rivest , Clifford Stein, Introduction to Algorithms,
2009,
3. Allen B. Downey, Think Python, Think like a Computer Scientist, 2012,
4. Thomas Goodrich, Roberto Tamassia, and Michael Goldwasser Data Structure and Algorithms in Python,
2013.
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Տվյալների վերլուծության մաթ. մեթոդներ և հաշվարկներ

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է
ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում տնտեսամաթեմատիկական մոդելավորման և դրա
կիրառությունների մասին,
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սովորեցնել օպտիմիզացիայի մաթեմատիկական
խնդիրների լուծման հիմնական եղանակները։

տեսության

հիմնադրույթներն

ու

էքստրեմալ

9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

իրականացնելու իրավիճակների վերլուծություն և խնդրի ձևակերպում,
որոշելու հետազոտվող խնդրի (համակարգի) նպատակը, նկարագրել այլընտրանքային լուծումները,
սահմանել վերջիններիս արդյունավետությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կառուցել խնդրի մաթեմատիկական մոդելը և գտնել լավագույն լուծումը՝ համաձայն ընդունված
նպատակի,
ընտրել խնդրի լուծման համապատասխան օպտիմիզացիոն մեթոդը՝ կախված խնդրի մաթեմատիկական
դրվածքից,
լուծել մի շարք մաթեմատիկական մոդելավորման խնդիրներ՝ օգտվելով ժամանակակից ծրագրային
փաթեթներից։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
պատրաստել ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման ձևերը և
տարբերակները,
ներկայացնել քանակական, վիճակագրական, օպտիմիզացիոն և էկոնոմետրիկական հիմնական
մեթոդներն
ու
մոդելները,
որոնք
օգտագործվում
են
միկրոտնտեսագիտական,
մակրոտնտեսագիտական և ֆինանսական վերլուծությունների, որոշումների կայացման
նպատակներով:
մաթեմատիկական
անալիզի,
բարձրագույն
հանրահաշվի,
անալիտիկ
երկրաչափության,
հավանականությունների տեսության և մաթեմատիկական վիճակագրության մեթոդները կիրառել
գործնական խնդիրների լուծման նպատակներով:
շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել օպտիմալ լուծումներ, , աշխատել
աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական աշխատանք:
օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել գիտական
զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում և տնային աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց,
յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 2, 2 եւ 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր կամ գրավոր՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների
քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով:
Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 եւ 3
միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Ներածություն տվյալների վերլուծություն,
2․Ներածություն R և Pyton,
3․Գծային հանրահաշվի մի շարք կարևոր հասկացություններ տվյալների վերլուծության համար,
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4․Հավանականությունների տեսության և վիճակագրության մի շարք կարևո հասկացություններ
տվյալների վերլուծության համար,
5․Բայեսիան գնահատում, բուտսթրափ, cross validation, ռեգուլյարիզացիա,
6․Չափողականության նվազեցում և փոփոխականների ընտրություն (PCA, ICA, NMF),
7․ Գծային օպտիմիզացի, ոչ գծային օպտիմիզացիա, gradient descent,
8. Ոչ գծային ռեգրեսիա, կիսապարամետրիկ ռեգրեսիա
9. Դասակարգման մոդելներ՝ լոգիստիկ ռեգռեսիա, LDA, QDA:
10. Ծառերի վրա հիմնված մոդելներ՝ որոշումների ծառ, պատահական անտառ, բագինգ, բուստինգ։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Frederick S. Hillier, Gerald J. Lieberman, Introduction to Operations Research, 10th Ed, McGraw-Hill Education,
2015
Edwin K. P. Chong, Stanislaw H. Zak, An Introduction to Optimization, 4th Ed, Volume 76 of Wiley Series in
Discrete Mathematics and Optimization, John Wiley & Sons, 2013
1. 1002/Մ107
2. Տնտեսագիտություն տվյալագետների համար
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
առավել ամբողջականացնել և խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրո- և
մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդների
և մոդելների կիրառման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ներկայացնել և հիմնավորել շուկայական տնտեսության տնտեսական հիմնահարցերի
ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ գիտելիքները
լուսաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները,
ներկայացնել մակրոտնտեսական քաղաքականության ձևերը և հիմնական սկզբունքները,
ձեռնարկությունների և սպառողների որոշումների կայացման գործընթացը բացատրելու համար
կիրառել միկրոտնտեսական մոդելներ,
բացատրել ռեսուրսների օպտիմալ բաշխման գործընթացները և ինչ դեր ունեն դրանցում շուկաները,
ցույց տալ շուկաների արդյունավետության բարձրացման հարցում պետությունների դերը,
ներկայացնել տնտեսական աճի հիմնական գործոնները և մոդելները
բացատրել, թե ինչպես է ձևավորվում գործազրկությունը և ինչ դեր ունի պետությունը այն նվազեցնելու
հարցում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց
արդյունքները,
տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մեկնաբանել միկրո- մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները, գլոբալ և լոկալ
ֆինանսական շուկաների հիմնախնդիրները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
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Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
նախադեպերի վերլուծություն,
խմբային աշխատանք,
անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Շուկա: Պահանջարկ և առաջարկ: Առաձգականություն
Թեմա 2` Հանրային հատված: Հանրային բարիքներ, արտաքին էֆեկտներ
Թեմա 3` Ձեռնարկության տնտեսագիտություն: Արտադրության ծախսեր և եկամուտներ
Թեմա 4` Մոնոպոլիաներ և օլիգոպոլիաներ
Թեմա 5՝ Որոշումների կայացումը ոչ լիակատար տեղեկատվության պարագայում: Ռիսկ
Թեմա 6՝ Խաղերի տեսությունը տնտեսագիտությունում
Թեմա 7` Մակրոնտնտեսագիտություն, ազգային եկամուտ
Թեմա 8` Գործազրկություն, տնտեսական ցիկլեր
Թեմա 9` Փող, բանկային համակարգ և ինֆլյացիա
Թեմա 10` Միջազգային տնտեսագիտություն: Փակ և բաց տնտեսություններ
Թեմա 11՝ Տնտեսական աճի հիմնական մոդելները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
N. Gregory Mankiw. Principles of Economics, 8th Edition, Cengage learning, 2018.
Campbell R. McConnell; Stanley L. Brue; Sean M. Flynn. Microeconomics: Principles, Problems, & Policies.
McGraw-Hill Series in Economics, 20th Edition, 2014.
Robert S. Pindyck; Daniel L. Rubinfeld. Microeconomics, 8th edition. The Pearson Series in Economics, 2012.
Hal R. Varian. Intermediate Microeconomics: A Modern Approach. 9th edition, W. W. Norton & Company, 2014.
Stephen D. Williamson. Macroeconomics, 6th Edition. The Pearson Series in Economics, 2017.
1. 1002/Մ84

2. Data Mining տեխնոլոգիա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5 դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է
ծանոթացնել ուսանողին տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության հիմնական հասկացություններին,
տեսական և գործնական սկզբունքներին,
սովորեցնել ուսանողներին կիրառել տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության մեթոդները գործնական
խնդիրներ լուծելու համար,
տալ գաղափար ալգորիթմների կառուցման և ծրագրավորման գործիքների օգնությամբ խնդիրներ լուծելու
մասին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

նկարագրել և կիրառել տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության մեթոդներն ու սկզբունքները,
ներկայացնել տնտեսագիտության մեջ օգտագործվող տվյալների վերլուծության մոդելները և դրանց
իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
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օգտագործել տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության ալգորիթմները պրակտիկ խնդիրներում,
կատարել տվյալների մաքրում և տվյալներից անհրաժեշտ տեղեկատվության ստացում,
կատարել համեմատական վերլուծություն լավագույն մոդելը ընտրելու և կանխատեսումներ անելու
նպատակով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն) ստացված տեղեկատվություն,
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
կատարել գիտական հետազոտություններ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները
Ա2. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա6․ ներկայացնել առանձին կազմակերպության և շուկայի վերլուծության և կանխատեսման նպատակով
օգտագործվող հիմնական կիրառական մեթոդները
Բ1. ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների
կիրառմամբ կատարել հաշվարկներ և տնտեսական կանխատեսում
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Բ4. գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը
Բ5. իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և քլաստերացում
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
գործնական պարապմունքներ,
խմբային նախագծի կատարում,
անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության գործընթաց, ներածություն
Թեմա 2` Տվյալների նախապատրաստում՝ մաքրում, ուսումնասիրություն և վիզուալիզացիա
Թեմա 3` Զույգային և բազմագործոն գծային ռեգրեսիա
Թեմա 4` Ընդհանրացված գծային մոդելներ (Logit, Պուասոնի ռեգրեսիա)
Թեմա 5` Ռեգուլարիզացիա (Ridge, Lasso, Elastic Net)
Թեմա 6` Որոշումների ծառեր (CHAID), մեթոդների անսամբլ, Բայեսյան դասակարգում
Թեմա 7՝ Հիերախիկ և խտության վրա հիմված քլաստերային վերլուծություն
Թեմա 8՝ Ասոցիատիվ կանոնների որոնում
Թեմա 9՝ Text Mining
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Tan P., Steinbach M., Kumar V. Introduction to Data Mining, Pearson Education (1st ed.), 2005
Gareth J., Witten D., Hastie T., Tibshirani R. An Introduction to Statistical Learning with Applications in R,
Springer, 2013
Hastie T., Tibshitani R., Friedman J. The Elements of Statistical Learning, Springer (2nd ed.), 2008
Hand, Mannila, and Smyth. Principles of Data Mining. Cambridge, MA: MIT Press, 2001
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Zhao Y. R and Data Mining: Examples and Case Studies, 2015
1. 1002/Մ108
2. Ժամանակային շարքեր
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ տրամադրելով խորացված ուսուցում
ժամանակային շարքրեի էկոնոմետրիկայի տարատեսակ մեթոդների և մոդելների կիրառման
վերաբերյալ:
Ուսանողներին ունակ դարձնել հաշվարկելու և կանխատեսելու տվյալների գիտության և
մեքենայական ուսուցման մեջ կիրառվող ժամանակային շարքերի մոդելները օգտագործելով
ժամանակակից վիճակագրական և էկոնոմետրիկ մեթոդներ:
Ծանոթացնել ուսանողներին մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերին և դրանց կիրառությամբ
ժամանակային շարքերի էկոնոմետրիկ վերլուծությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

Գեներացնել տարբեր բնութագրերով ժամանակային շարքեր, օգտագործելով ժամանակակից
համակարգչային ծրագրեր
Ներկայացնել տվյալների գիտությունում և մեքենայական ուսուցման ոլորտներում հանդիպող
ժամանակային շարքերի վերլուծության մեթոդները և իրականացնել քանակական
վերլուծություններ:
Կիրառել ARIMA մոդելները ժամանակային շարքերի վերլուծության համար և օգտագործել այդ
մեթոդները պրակտիկ աշխատանքում:
Բացատրել VAR մեթոդների կիրառության սկզբունքները բազմաչափ ժամանակային շարքերի
վերլուծության համար:
Բացատրել ոչ ստացիոնար շարքերի հետ աշխատելու սկզբունքները և կիրառել դրանց գնահատման
մեթոդեները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կառուցել ֆինանսական ժամանակային շարքերի մոդելներ
օգտագործել հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, տնտեսաչափական, թվային և այլ
մաթեմատիկական մեթոդներ առաջացող մոդելները հետազոտելու համար
օգտագործել մասնագիտական ծրագրային ապահովում (R, E-views փաթեթներ) ստացվող խնդիրները
լուծելու համար

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ (եթե այդպիսիք կան)

օգտվել մասնագիտական գրականությունից, տեղեկատվության այլ աղբյուրներից,
վերլուծել բնագավառի առկա խնդիրները և առաջարկել մոտեցումներ դրանց լուծման համար
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները
Ա2. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա6․ներկայացնել առանձին կազմակերպության և շուկայի վերլուծության և կանխատեսման նպատակով
օգտագործվող հիմնական կիրառական մեթոդները
Բ1. ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների
կիրառմամբ կատարել հաշվարկներ և տնտեսական կանխատեսում
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Բ4. գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը
Բ5. իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և քլաստերացում
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
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Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

Թեմա 1՝Ժամանակային շարքերի վիզուալիզացիա
Թեմա 2՝ Ժամանակային շարքերի գեներացում
Թեմա 3՝ AR պրոցեսի հատկությունները:
Թեմա 4՝ ARMA (p,q) ավտոռեգրեսսիոն-սողացող միջինի մոդելներ: Ավտոկորրելյացիոն և մասնավոր
ավտոկորրելյացիոն ֆունկցիաներ:
Թեմա 5՝ ARMA (p,q) պրոցեսների գործակիցների գնահատում: Ինֆորմացիոն չափանիշներ:
Թեմա 6՝ Կանխատեսումը Բոքս-Ջենկինսի մոդելում:
Թեմա 7՝ Ոչ ստացիոնար ժամանակային շարքեր:
Թեմա 8՝ Միավոր արմատներ և կառուցվածքային տեղաշարժեր:
Թեմա 9՝ Բաշխված լագերով ավտոռեգրեսսիոն մոդելներ: Էկզոգենության գաղափարը:
Թեմա 10՝ Վեկտորային ավտոռեգրեսսիա: Ժամանակային շարքերի կոինտեգրում: Կոինտեգրացիոն
ռեգրեսսիա:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
J. D. Hamilton, Time Series Analysis, Prinston, 1994
R.S. Tsay, Analysis of Financial Time Series, 2010
Магнус, Катышев, Пересецкий, Экнометрика, Начальный курс, 2004
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2. Տվյալների վիզուալիզացիա

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ
8. Դասընթացի նպատակն է
ծանոթացնել ուսանողին տվյալների վերլուծության վիզուալիզացիոն մեթոդներին,
ձևավորել վիզուալիզացիոն տեխնիկաների՝ գործնական խնդիրներում կիրառելու հմտություն,
սովորեցնել ստեղծել ինտերակտիվ web dashboard-ներ R Markdown և Shiny-ի միջոցով։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

մեկնաբանել
վիզուալիզազիայի
եղանակների
նպատակահարմարությունը
ներկայացնել տնտեսագիտությունում տվյալների
օգտագործելու եղանակները,

օգտագործման
վիզուալիզացիայի

անհրաժեշտությունը
տեխնիկաները

և

և

դրանց

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

օգտագործել տվյալների վիզուալիզացիայի մեթոդները առաջարկված գործնական խնդիրներ և լուծելու
համար,
իրականացնել ինտերակտիվ համեմատություններ վիզուալիզացիոն մեթոդների օգնությամբ,
ստեղծել web dashboard-ներ մեծածավալ տվյալների վերլուծությունը հեշտ ու ընկալելի դարձնելու
նպատակով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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օգտվել գիտական աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր, կատարել թիմային աշխատանք
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները
Ա3. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Բ4. գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2․ ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
գործնական պարապմունքներ,
խմբային նախագծի կատարում,
անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Վիզուալիզացիոն հիմնական տեխնիկաներ
Թեմա 2` Բազմաչափ վիզուալիզացիա, քարտեզներ, ցանցեր
Թեմա 3` Պատմողական վիզուալիզացիա (Narrative Visualization)
Թեմա 4` R Shiny-ի ներածություն, Reactivity
Թեմա 5՝ Ինտերակտիվ վիզուալիզացիա, D3-ի ներածություն
Թեմա 6՝ Web dashboard-ների ստեղծում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Resnizky H. G., “Learning Shiny”, Oct. 2015
Tufte E., “The Visual Display of Quantitative Information”, 2001
Ware C., “Information Visualization: Perception for Design”, Second Edition
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2. Մեքենայական ուսուցում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, գործնական 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին մեքենայական ուսուցման առանձնահատկությունների հետ՝ տրամադրելով
ընդհանրական գիտելիքներ մեքենայական ուսուցման վերաբերյալ, սովորեցնել տարբերել դրանց
տարատեսակները,
զարգացնել
ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ ներկայացնելով մեքենայական
ուսուցման հիմնական մոդելները, ուսուցման ալգորիթմները և օգտվել հայտնի գրադարաններից,
ուսանողներին ունակ դարձնել ինքնուրույն կիրառել մեքենայական ուսուցումը տարբեր խնդիրներ
լուծելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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ներկայացնել մեքենայական ուսուցման հիմնական սկզբունքները և գաղափարները կիրառման ոլորտներն
ու ձևերը,
բացատրել կոնկրետ խնդրի լուծման համար ընտրված մեդելի նպատակահարմարությունը, կառուցվածքը
և աշխատանքի սկզբունքները և տարբերությունները գոյություն ունեցող այլ համակարգերից,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կատարել գոյություն ունեցող մոդելների օպտիմիզացիա՝ առավել լավ արդյունք ստանալու նպատակով,
կիրառել մեքենայական ուսուցման մեդելները կոնկրետ խնդիրների լուծման համար,
սահուն կերպով օգտագործել մեքենայական ուսուցման հայտնի գրադարանները մոդելներ կառուցելու և
սովորեցնելու համար, այդ թվում նաև նեյրոնային ցանցերի համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ,
Բ3. բիզնես գործընթացների մոդելավորման և փաստաթղթային գործընթացներում կիրառել ամպային
տեխնոլոգիաները,
Բ5. իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և կլաստերացում,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից․
Թեմա 1` Ներածություն, մեքենայական ուսուցման կիրառությունները, հիմնարար գաղափարներ,
վերահսկելի և անվերահսկելի ուսուցում:
Թեմա 2` Գծային ռեգրեսիա, կորստի ֆունկցիաներ underfitting և overfitting գաղափարները:
Թեմա 3` Լոգիստիկ ռեգրեսիա։
Թեմա 4` Դասակարգման մոդելներ, ծառեր, անսամբլ մեթոդներ։
Թեմա 5` Անվերահսկելի ուսուցում, համախմբում, չափողականության փոքրացում։
Թեմա 6` Տվյալների վերլուծություն, բացակայող առժեքներ, նոր փոփոխականների կառուցում։
Թեմա 7` Նեյրոնային ցանցեր, և հակադարձ տարածում։
Թեմա 8` Փաթույթային նեյրոնային ցանցեր, նկարներում օբյեկտների ճանաչում:
Թեմա 10` Ներածություն ամրապնդման ուսուցում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.

Christopher Bishop, Pattern Recognition and Machine Learning, Springer, 2006.

Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow Concepts, Tools, and Techniques to Build
Intelligent Systems by Aurélien Géron, 2017

Ian Goodfellow, Yoshua Bengio, Aaron Courville, Deep Learning, MIT Press, 2016.
Wouter Gevaert, Georgi Tsenov, Valeri Mladenov, Neural Networks used for Speech Recognition,
Journal of automatic control, University of Belgrade, Vol. 20:1-7, 2010.
Alex Krizhevsky, Ilya Sutskever, Geoffrey E. Hinton, ImageNet Classification with Deep
Convolutional Neural Networks, NIPS, 2012.
David E. Rumelhart, Geoffrey E. Hinton, Ronald J. Williams, Learning representations by backpropagating errors, Nature, Vol. 323, 1986.
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2. Մեծ տվյալների տեխնոլոգիաներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է
ուսանողներին ծանոթացնել մեծ տվյալների վերլուծության համար կիրառվող գործիքներին և
տեխնոլոգիաներին,
սովորեցնել կիրառել այդ տեխնոլոգիաները պրակտիկ խնդիրների լուծման մեջ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

նկարագրել մեծ տվյալների վերլուծության համար կիրառվող տեխնոլոգիան ու գործիքները,
ճանաչել՝ որ խնդիրներն են լուծվում մեծ տվյալների տեխնոլոգիաներով, որոնք՝ ոչ,
հասկանալ՝ երբ մեծ տվյալների խնդիրները տվյալների ինտեգրացման կարիք ունեն,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

մեծ տվյալների խնդիրները ներկայացնել և լուծել տվյալագիտության մեթոդներով,
տեղադրել և օգտագործել ծրագրերը Hadoop-ի միջոցով,
իրականացնել մեծ տվյալների ինտեգրացում ու մշակում Hadoop-ի միջոցով,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն) ստացված տեղեկատվություն,
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները
կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով մեծ տվյալների տեխնոլոգիաները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները
Ա3. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Բ4. գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը
Բ5. իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և քլաստերացում
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել եւ տարածել նորերը
Գ3. Կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
գործնական պարապմունքներ,
խմբային նախագծի կատարում,
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անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը առանց ընթացիկ գնահատման է։ Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Մեծ տվյալների, ամպային հաշվարկի եւ տվյալների պահպանման ներածություն
Թեմա 2` Linux Shell-ի և հրամանների ներածություն
Թեմա 3` Hadoop-ի էկոհամակարգի ներածություն
Թեմա 4` Հաշվարկներ MapReduce-ի միջոցով
Թեմա 5` Hadoop Distributed File System (HDFS)
Թեմա 6՝ Hadoop I/O
Թեմա 7՝ MapReduce ծրագրերի ստեղծում և գործարկում
Թեմա 8՝ Մեծ տվյալների մշակումը Pig-ի միջոցով
Թեմա 9` Տվյալների վերլուծություն Hive-ի միջոցով
Թեմա 10` HBase-ը որպես ոչ ռելացիոն տվյալների բազայի համակարգ
Թեմա 11` Ընդհանուր բաշխված ծրագրերի ստեղծում Zookeeper-ի միջոցով
Թեմա 12` Ոչ ռելացիոն տվյալների բազաների ներածություն
Թեմա 13` Spark-ը որպես արագ հաշվարկների գործիք հիշողությունում(in-memory)
14. ա․ Հիմնական գրականություն․
Hadoop: The Definitive Guide, Third Edition by Tom White
Բ․ Լրացուցիչ գրականություն
Kafka: The Definitive Guide by Neha Narkhede, Gwen Shapira, and Todd Palino
Data Algorithms by Mahmoud Parsian
HBase: The Definitive Guide by Lars George
Programming Hive by Edward Capriolo, Dean Wampler, and Jason Rutherglen
ZooKeeper by Flavio Junqueira and Benjamin Reed
Kafka: The Definitive Guide by Neha Narkhede, Gwen Shapira, and Todd Palino
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2. Լայնամասշտաբ վերլուծություն (Large-scale analytics)
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, գործնական 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ տրամադրելով գիտելիքներ մեծ
տվյալների վրա մեքենայական ուսուցման հնարավոր կիրառությունների վերաբերյալ,
սովորեցնել կիրառել մեքենայական ուսուցման առկա ալգորիթմները համապատասխան խնդիրների
լուծման համար, ինչպես նաև մշակել իրենց սեփական ալգորիթմները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

քննարկել և կիրառել տվյալների լայնամասշտաբ վերլուծության և մեքենայական ուսուցման հիմնական
գաղափարները և գործիքակազմը՝ օգտագործելով ժամանակակից տեխնոլոգիաները և հարթակները,
բացատրել, թե մեծ տվյալները՝ հիմնականում համացանցից վերցված, ինչպես կարող են օգտագործվել
խորհրդատու համակարգեր ստեղծելու և անհատականացված ծառայություններ մատուցելու համար,
բացատրել, թե դասակարգման և տեքստի վերլուծության ալգորիթմները ինչպես կարող են օգտագործվել
տեքտային տվյալներում զգացմունքների բացահայտման համար,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

արագ հարմարվել տվյալների վերլուծության անծանոթ ծրագրային փաթեթներին և կարողանալ
օգտագործել դրանք իր առջև դրված խնդիրների լուծման համար,
պրոցեսների ավտոմատացման խնդիրների լուծման համար կիրառել մեքենայական ուսուցման տարբեր
մեթոդներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
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օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ
ցուցադրել խմբային աշխատանքներում մասնակցելու հմտություններ՝ ինժեներական, գիտական և
բիզնես միջավայրերում:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Բ3. բիզնես գործընթացների մոդելավորման և փաստաթղթային գործընթացներում կիրառել ամպային
տեխնոլոգիաները
Բ5. իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և քլաստերացում
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
պրակտիկ աշխատանքներ՝ օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը,
ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Մեքենայական ուսուցում և մեծ տվյալներ:
Թեմա 2` Ներածություն՝ մեծ տվյալների գործիքակազմի կիրառությունը մեքենայական ուսուցման
համար (Mahout, Spark): Ամպային համակարգեր՝ Hadoop, MapReduce:
Թեմա 3` Տվյալների նախնական մշակում:
Թեմա 4՝ Տվյալների չափողականության նվազեցում (dimensionality reduction):
Թեմա 5` Խորհրդատու համակարգեր (Recommendation systems):
Թեմա 6` Տեքստային տվյալների վերլուծություն: Բնական լեզվի պրոցեսինգ (Natural language processing):
Թեմա 7` Համացանցի տվյալների ուսումնասիրություն (Web data mining):
Թեմա 8՝ Գրաֆների վերլուծություն (graph mining), սոցիալական ցանցերի դատայի ուսումնասիրություն
(Social Network Analysis & Mining, Link analysis, ranking algorithms, Identification of influencers, community
detection, cliques)
Թեմա 9 `Արդարությունը և անշեղությունը մեքենայական ուսուցման մոդելներում (Fairness and bias in
Machine Learning):
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Recommender Systems: The textbook, by Charu Aggarwal Springer, 2016, ISBN 978-3-319-29659-3.
Sentiment Analysis and Opinion Mining, by Bing Liu, Morgan & Claypool publishers, May 2012.
Social Media Mining, An Introduction, by Reza Zafarani, Mohammad Ali Abasi, Huan Liu Cambridge University
Press, 2014.
Networks, Crowds, and Markets, by D. Easley and J. Kleinberg Cambridge University Press, 2010.
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Mining of Massive Datasets, by Jure Leskovec, Anand Rajaraman and Jeffrey Ullman, 2nd edition, Cambridge
University Press, December 2014.
Opinion Mining and Sentiment Analysis, by Bo Pang and Lillian Lee, in Foundations and Trends in Information
Retrieval, Vol.2, No. 1-2 (2008).
Web Data Mining: Exploring Hyperlinks, Contents, and Usage Data, by Bing Liu Springer (2011), ISBN:
3540378812.
Recommender Systems Handbook, Francesco Ricci, Lior Rokach, Bracha Shapira, and Paul B. Kantor, editors,
Springer US, 2011, ISBN: 978-0-387-85819-7.
Data Mining: Concepts and Techniques, by Jiawei Han, Micheline Kamber and Jian Pei Morgan Kaufmann,
Elsevier Inc. (2011), ISBN: 9780123814791.
1. 1002/Մ114

2. «SAS» ծրագրավորում

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ՝
սովորեցնել «ՍԱՍ» ծրագրավորման լեզվի հիմունքները,
SAS ծրագրավորման լեզվի միջոցով ստեղծել և փաստաթղթավորել համապատասխան հաշվետվական
աղյուսակներ ու ցուցակներ,
սովորեցնել կլինիկական հետազոտություններում «ՍԱՍ» ծրագրավորման լեզվի օգտագործուման
հիմունքները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

բացատրել «ՍԱՍ» լեզվի հիմունքները, ներառյալ հիմնական սինտաքսը, փոփոխականներն ու տիպերը,
բացատրել «ՍԱՍ» լեզվի հիմնական ֆունկցիաները և պրոցեդուրաների ներածման
առանձնահատկությունները
Կատարել մեկնաբանություններ կլինիկական փորձարկումների տվյալների բազայի տեսքի և ստուգման
արդյունքների վերաբերյալ՝ ապահովելու համար տեղեկատվության անհրաժեշտ որակ.

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
գրել SAS լեզվով ծրագրեր ,ստեղծել վերլուծական տվյալներ, իրականացնել վերլուծություններ և TFL-ներ.
իրականացնել ստեղծված տվյալների բազաների վերանայում, տվյալների ներմուծում և ստացված
արդյունքների թեսթավորում
կազմել գրաֆիկներ, աղյուսակներ և ցուցակներ՝ կլինիկական ուսումնական հաշվետվություններում
ներառելու համար:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

իրականացնել որակի վերահսկողության ստուգումներ՝ երաշխավորելու համար կատարված
աշխատանքների որակի համապատասխանությունը :
կազմել տվյալների աղյուսակներ և TFL-ը փոխակերպել eSubmission-ի համար պահանջվող
ֆորմատների:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. Ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև բիզնեսում դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները,
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ,
Բ4. գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2․ ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
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Գ3․ կիրառվել ձեռքբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
գործնական պարապմունքներ,
խմբային նախագծի կատարում,
անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը առանց ընթացիկ գնահատման է։ Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` «ՍԱՍ» ծրագրավորման լեզվի հիմունքները:
Թեմա 2` «ՍԱՍ» միջավայր, տվյալների բազաներ,դրանց տեսակները:
Թեմա 3` «ՍԱՍ» ծրագրավորման լեզվում օգտագործվող ֆորմատներ ,ինչպես նաև համապատասիւան
լեյբլավորում:
Թեմա 4` Date/Time փոփոիւականներ, դրանց կիրառությունը միջազգային ստանդարտներին
համապատասիւան կերպով:
Թեմա 5 ` Ֆունկցիաներ և պրոցեդուրաներ:
Թեմա 6` Տվյալների բազաների թեստավորում:
Թեմա 7 ` Տվյալների բազաների միավորման տեսակներ:
Թեմա 8` Հանգույցների ստեղծում բազաների մոդիֆիկացման համար:
Թեմա 9` Տվյալների բազաների տրանսպոնացման տեսակներ և անհրաժեշտ պրոցեդուռաներ:
Թեմա 10` Ստատիստիկական հաշվարկների և տվյալների բազաների վերլուծություն կատարող
պրոցեդուռաներ:
Թեմա 11` Մակրո փոփոիւականներ , Debugging:
Թեմա 12` Կլինիկական հետազոտության համար անհրաժեշտ ստանդարտների հիմունքներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Learning SAS by Example A Programmers Guide
The Little SAS Book: A Primer, Fifth Edition
Practical and Efficient SAS Programming
SDTM - Implementation Guide V3.
ADaM - Implementation Guide v1.
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2. Ամպային համակարգերի կառավարում և տեղեկատվական
3. 3 ECTS կրեդիտ
անվտանգություն
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել՝
ամպային համակարգերի մասին հիմնարար բաշխված հաշվողական «հասկացությունները», ինչպես նաև
առավել լայնորեն օգտագործվող ամպային համակարգերի գործունեության սկզբունքները,
ամպային և լոկալ միջավայրում տեղեկատվական անվտանգության հիմնարար գաղափարները և դրանց
կիրառման արդյունավետ մեթոդները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ներկայացնել ամպային միջավայրում հավելված ստեղծելու գործընթացի հիմնական տարրերը,
բացատրել UNIX ֆայլերի և համակարգերի կիրառության էֆեկտիվությունը,
նկարագրել տեղեկատվական անվտանգության հիմնական մեթոդները,
տիրապետել IBM Bluemix ամպային համակարգի հնարավորություններին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

ստեղծել նոր հավելվածներ ամպային միջավայրում,
օգտագործել մասնագիտացված մեթոդներ հաքերներից պաշտպանվելու համար,
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իրականացնել գործնական աշխատանքներ IBM Bluemix միջավայրում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Բ3. բիզնես գործընթացների մոդելավորման և փաստաթղթային գործընթացներում կիրառել ամպային
տեխնոլոգիաները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություն,
պրակտիկ աշխատանքներ՝ օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը,
ինքնուրույն աշխատանք՝ ամպային միջավայրում հավելվածի ստեղծում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը առանց ընթացիկ գնահատման է։ Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ամպային ծրագրավորման հիմնային կոմպոնենտները։
Թեմա 2` Հիմնադրամներ. կոնտեյներներ, վիրտուալ մեքենաներ, JVM (Java վիրտուալ մեքենա)։
Թեմա 3` MAAS, PAAS, Web ծառայություններ։
Թեմա 4` Պահեստ. Ceph, SWIFT, HDFS, NAAS, SAN, Zookeeper համակարգեր։
Թեմա 5` Ծրագրավորում ամպային միջայրում՝ օգտվելով www.istc-ysu.onthehub.com և IBM Bluemix
ամպային ծրագրավորման հարթակից։
Թեմա 6` Ցանցային անվտանգության հիմունքներ։
Թեմա 7` UNIX ֆայլեր և համակարգեր։
Թեմա 8` IP, DHCP, DNS և անլար ցանցերի կառավարում։
Թեմա 9` Կրիպտոգրաֆիա և ինչպես պաշտպանվել։
Հիմնական գրականության ցանկ
Thomas A. Limoncelli, Strata R. Chalup, Christina J. Hogan, The Practice of Cloud System Administration:
DevOps and SRE Practices for Web Services
Imad M. Abbadi, Cloud Management and Security
Lee Chao, Cloud Database Development and Management
Al Bento (Author, Editor), A. K. Aggarwal, Cloud Computing Service and Deployment Models: Layers and
Management
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2. Որոշումների աջակցման համակարգերը բիզնեսում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ՝ օգնելու
ղեկավարներին ճիշտ և արդյունավետ որոշումներ կայացնել, երբ նրանք բախվում են մշտապես
փոփոխվող խնդիրների հետ:
Դասընթացը ներառում է նաև մենեջերների որոշումների կայացման գործընթացում Աշխարհագրական
Տեղեկատվական Համակարգերի (ԱՏՀ)-ի կիրառությունների վերաբերյալ հիմնարար տեղեկատվություն:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն ու կիրառություն
ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած որոշումների կայացման տեղեկատվական համակարգերը,
թվարկել աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի կիրառման հնարավոր ոլորտները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

օգտագործել տեղեկատվական համակարգերը փոփոխվող և ոչ ստանդարտ իրավիճակներում ճիշտ
որոշումներ կայացնելու համար,
կիրառել որոշումների կայացման մոդելները և տվյալներով ղեկավարվող ու օժանդակվող համակարգերը
որոշումների կայացման գործընթացներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվություն,
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա3. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Բ5. իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և քլաստերացում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը առանց ընթացիկ գնահատման է։ Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` “Որոշումների կայացման տեղեկատվական համակարգեր” առարկայի ընդհանուր
նկարագրությունը:
Թեմա 2` Որոշումների կայացման տեղեկատվական համակարգեր: Տվյալներով ղեկավարվող և
մոդելներով ղեկավարվող DSS-ներ:
Թեմա
3`
Կազմակերպության
ֆինանսատնտեսական
կանխատեսման
մոդելավորում:
Ձեռնարկությունների եկամուտների և ծախսերի տարեկան նախահաշիվներ ու ֆինանսական պլաններ:
Ֆինանսատնտեսական կանխատեսումների հիմնահարցերն ու կանխատեսումների մոդելավորման
առանձնահատկությունները:
Թեմա 4` Բիզնես պլանավորման մոդելավորում: Ձեռնարկության բիզնես պլանի կառուցվածք,
միջնաժամկետ ու երկարաժամկետ ֆինանսական կանխատեսվող հաշվետվությունների պատրաստման
առանձնահատկությունները:
Թեմա 5` Որոշումների կայացում Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի օգնությամբ:
“Աշխարհագրական տեղեկատվական համակարգերի” (ԱԻՀ-ի) օգտագործումը հանրային սեկտորի
կազմակերպություններում:
14. Գրականության ցանկ.
Kenneth C. Laudon and Jane P. Laudon, Management Information Systems, 2008. 8/e, Prentice Hall, Upper Saddle
River, NJ.
MIS Cases: Decision Making with Application Software, Lisa Miller, 2008, 4th Edition
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Beyond Maps: GIS and Decision Making in Local Government, O’Looney, John, Redlands, California: Environmental
Systems Research Institute, Inc., 2005
Ինտերնետային ռեսուրսներ
http://www.hbsp.harvard.edu
http://www.cfin.ru
www.planware.org
www.esri.com
1. 1002/Մ101
2. Թվային հաշվարկները բիզնեսում (MatLab-ով)
3.3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել MatLab մաթեմատիկական փաթեթի հնարավորություններին,
նրանց սովորեցնել կիրառել MatLab փաթեթի գործիքները ֆինանսա-տնտեսական և կառավարչական
տարբեր խնդիրների մոդելավորման, վերլուծության, որոշումների կայացման և կանխատեսման
գործընթացներում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ներկայացնել MatLab փաթեթի հնարավորությունները,
ներկայացնել գիտական գրաֆիկայի MatLab փաթեթի միջոցները,
նկարագրել MatLab միջավայրում ֆինանսական մաթեմատիկայի հնարավորությունները:

գործնական մասնագիտական կարողություններ

կատարել վերլուծություններ MatLab փաթեթի գործիքամիջոցներով,
կառուցել տնտեսամաթեմատիկական մոդելներ MatLab միջավայրում,
կիրառել MatLab միջավայրում ֆինանսական վերլուծությունների գործիքակազմը,
կիրառել սիմվոլիկ փոփոխականները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

MatLab փաթեթի կիրառմամբ կատարել գիտական հետազոտություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել առավել լայն տարածում գտած մասնագիտացված համակարգչային ծրագրերը, ինչպես
նաև տնտեսագիտական վերլուծության համար դրանց կիրառության հիմնական ուղղությունները
Բ1. ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների
կիրառմամբ կատարել հաշվարկներ և տնտեսական կանխատեսում
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` MatLab փաթեթի աշխատանքային միջավայրը:
Թեմա 2` Գիտական գրաֆիկան MatLab միջավայրում:
Թեմա 3` Ֆինանսական վերլուծության մեջ կիրառվող մաթեմատիկական ապարատը MatLab
միջավայրում:
Թեմա 4` Հաշվարկներ սիմվոլային փոփոխականների հետ:
Թեմա 5՝ Ֆինանսական վերլուծությունները MatLab միջավայրում:
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14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ануфриев И.Е., Смирнов А.Б., Смирнова Е.Н. MatLab 7.0 СПБ: BHV, 2005, 1104 стр.
Золотых Н.Ю. Использование пакета MatLab в научной и учебной работе. Образовательно-научный центр
ННГУ, Нижний Новгород, 2006, 165 стр.
1․ 1002/Մ115

2. Բլոկչեյն տեխնոլոգիաների հիմունքներ

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5 դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է
տալ խորը գիտելիք բլոկչեյն տեխնոլոգիայի վերաբերյալ,
բացահայտել զարգացող շուկայի հնարավորությունները,
ձևավորել նոր մտածելակերպ նորագույն տեխնոլոգիաների նկատմամբ
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
նկարագրել բլոկչեյն տեխնոլոգիայի առանձնահատկություններն ու կիրառման ուղղությունները,
բացահատայել բլոկչեյն տեխնոլոգիայի պոտենցիալը, հասկանալ ռիսկերը և սահմանափակումները,
հասկանալ բլոկչեյն տեխնոլոգիայի զարգացման ներկայիս և ապագա միտումները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

նախագծել բազմաթիվ կողմերի մասնակցությամբ ավելի արագ, արդյունավետ և մատչելի աշխատող
բիզնես-մոդելներ՝ կիրառելով բլոկչեյն տեխնոլոգիայի սկզբունքներով
օգտվել բլոկչեյնների բլոկ explorer-ներից և ստուգել տվյալների իսկությունը,
ստեղծել և օգտագործել կրիպտո-դրամապանակներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և այլն) ստացված տեղեկատվություն,
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա․ Բլոկչեյն տեխնոլոգիայի սկզբունքների, առանձնահատկությունների, կիրառման ուղղությունների,
հնարավորությունների վերաբերյալ ամբողջական և հիմնավոր գիտելիքի ձեռքբերում, ինչպես նաև
հնարավոր ռիսկերի, սահմանափակումների, ներկա և ապագա միտումների բացահայտում,
Բ․ Բլոկչեյնի` որպես տնտեսության նոր կոմպոնենտ, դերի ամբողջական պատկերացում, ինչպես նաև
տնտեսության
տարբեր
ճյուղերում
և
տարբեր
բիզնես
օրինակներում
կիրառելիության
նպատակահարմարության գնահատում:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
գործնական պարապմունքներ,
խմբային նախագծի կատարում,
անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը առանց ընթացիկ գնահատման է։ Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 7, 7 և 6 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ներածություն. Փողի պատմություն և բլոկչեյն տեխնոլոգիայի ստեղծման նախապայմանը
Թեմա 2` Բլոկչեյն տեխնոլոգիայի հիմունքները
Թեմա 3` Կոնսենուսի ալգորիթմներ
Թեմա 4` Կրիպտոգրաֆիա
Թեմա 5` Մայնինգ
Թեմա 6՝ Կրիպտոարժույթներ և տոկենոմիկա
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Թեմա 7՝ Բլոկչեյն 4․0․ բլոկչեյնի ապագան
Թեմա 8՝ Բլոկչեյնի ազդեցությունը ոլորտների վրա
14. ա․ Հիմնական գրականություն․
“Blockchain Revolution: How the Technology Behind Bitcoin Is Changing Money, Business, and the World” by Don and Alex Tapscott
“The Business Blockchain: Promise, Practice, and Application of the Next Internet Technology” - by William
Mougayar
“The Future of Finance: The Impact of FinTech, AI, and Crypto on Financial Services” - bu Henri Arslanian,
Fabrice Fischer
Bitcoin White Paper
Բ․ Լրացուցիչ գրականություն
“Blockchain: Blueprint for a New Economy” - by Melanie Swan
“Mastering Bitcoin: Unlocking Digital Cryptocurrencies” - by Andreas M. Antonopoulos
“Mastering Ethereum: Building Smart Contracts and DApps” - by Andreas M. Antonopoulos
“The Age of Cryptocurrency: How Bitcoin and Digital Money Are Challenging the Global Economic Order” by Paul Vigna and Michael J. Casey
“The Book Of Satoshi: The Collected Writings of Bitcoin Creator Satoshi Nakamoto” - by Phil Champagne
1. 1002/Մ112
2. Սպառողների վարքագիծ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
Սովորեցնել ուսանողներին սոցիալական հոգեբանության տարրերին, դրա ազդեցությանը սպառողների
վարքագծի վրա և ընդհանրապես տնտեսական հարաբերությունների վրա:
Սովորեցնել կիրառել մեծ տվյալների և տվյալագիտության մոտեցումները սպառողների վարքը
կանխատեսելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

հասկանալ սոցիալական հեգեբանության տարերրը, դրան ազդեցությունը սպառղների վարքագծի
վրա,
տիրապետել այն կարևոր հոգեբանական գործընթացներին, որոնք ձևավորում են սպառողների
վարքագիծը,
կիրառել սպառողական վարքագիծը նկարագրող մոդելները և կանխատեսել վարքագծի հնարավոր
դրսևորումներ,
կիրառել մեծ տվյալներ և տվյալագիտության մոտեցումները սպառողների վարքը կանխատեսելու և
նկարագրելու համար,
հասկանալ հաճախորդների ուսումնասիրման չափորոշիչները՝ բավարարելու նրանց կարիքները,
ցանկությունները։

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կատարել սպառողների վարքի կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց արդյունքները,
մշակել մարքեթինգային ռազմավարություն հաշվի առնելով հաճախորդների վարքագծի
առանձնահատկությունները։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
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Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. կիրառել ձեռբերված գիտելիքները մասնագիտական հանրություն հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու ընթացքում
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
նախադեպերի վերլուծություն,
խմբային աշխատանք,
անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ներածություն սոցիալական հոգեբանություն և վարքագծային տնտեսագիտություն
Թեմա 2` Փորձարարական տնտեսագիտություն
Թեմա 3` Տվյալների բազայի կառավարման համակարգերի և կայքերի կապը
Թեմա 4` Նպատակների սահմանում և ինքնավերահսկում
Թեմա 5` Սահմանափակ ռացիոնալություն, վարքագծի փոփոխություն
Թեմա 6` Դրթման տեսություն (nudge theory)
Թեմա 7՝ Նախասիրություններ և ընտրություն: Նախասիրությունների բնույթը: Կոնտեքստային
էֆֆեկտներ
Թեմա 8՝ Սոցիալական վարքագիծ
Թեմա 9` Սպառում հիմնված փորձի վրա
Թեմա 10՝ Գովազդի ազդեցություն
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Nudge: Improving Decisions about Health, Wealth, and Happiness. Richard Thaler and Cass Sunstein (2009)
Predictably Irrational: The Hidden Forces That Shape Our Decisions. Dan Ariely (2010)
1. 1002/Մ113

2. Ֆինանսատեխնիկական (FinTech) մեթոդներ

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, գործնական՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է
ուսանողների մոտ ձևավորել պատկերացում ֆինանսական շուկաներում տվյալագիտության
կիրառությունների վերաբերյալ,
ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական շուկաների ժամանակակից զարգացումներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
պատկերացում կազմել ֆինանսական ոլորտում առկա ժամանակակից տեխնոլոգիաների մասին
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել արհեստական բանականությունը ֆինանսական շուկաներում
2․Կառուցել թրեյդինգային ալգորիթմներ՝ օգտվելով ժամանակակից ծրագրային փաթեթներից։
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1․ օգտվել տեղեկատվության տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2․պատրաստել ռեֆերատներ, կուրսային և ավարտական աշխատանքներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
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մեկնաբանել ստացված արդյունքները, ներկայացնել գործնական խնդիրների լուծման ձևերը և
տարբերակները,
ներկայացնել քանակական հիմնական մեթոդներն ու մոդելները, որոնք օգտագործվում են ֆինանսական
վերլուծությունների, որոշումների կայացման նպատակներով:
շարունակաբար փոփոխվող միջավայրի պայմաններում փնտրել օպտիմալ լուծումներ, , աշխատել
աշխատանքային խմբերում, իրականացնել հետազոտական և վերլուծական աշխատանք:
օգտվել մասնագիտական գրականությունից (այդ թվում՝ օտարալեզու) պատրաստել գիտական
զեկուցումներ, վարել գիտական բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություն, գործնական և սեմինար պարապմունքներ,
2. հանձնարարված գրականության ընթերցում և տնային աշխատանքների կատարում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1․Ծանոթություն FinTech-ին։
2․Բլոքչեյն։
3․Բիթքոին և այլ կրիպտոարժույթներ։
4․Այլընտրանքային վարկավորում, քրաուդֆանդինգ։
5․Մեքենայական ուսուցման կիրառությունները FinTech-ի շրջանակներում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Bitcoin and Cryptocurrency Technologies: A Comprehensive Introduction
by Arvind Narayanan, Joseph Bonneau, Edward Felten, Andrew Miller, Steven Goldfeder, Princeton University
Press, ISBN-13: 978-0691171692.
Ethereum: Blockchains, Digital Assets, Smart Contracts, Decentralized Autonomous Organizations
by Henning Diedrich, CreateSpace Independent Publishing Platform, ISBN-13: 978-1523930470.
Blockchain Applications: A Hands-on Approach.
by Arshdeep Bahga and Vijay Madisetti, Vpt, ISBN-13: 978-0996025560.
1. 1002/Մ91
2. Նեյրոնային ցանցեր և խորը ուսուցում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, 2 ժամ գործնական
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ծանոթացնել ուսանողներին խելացի համակարգերի հիմնական առանձնահատկությունների հետ,
սովորեցնել տարբերել դրանց տարատեսակները,
զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները՝ ներկայացնելով նեյրոնային ցանցերի
հիմնական մոդելները, ուսուցման ալգորիթմները և մի քանի հավելվածներ՝ հիմնված նեյրոնային
ցանցերի վրա,
ուսանողներին ունակ դարձնել ինքնուրույն կիրառել նեյրոնային ցանցերը տարբեր խնդիրներ լուծելու
համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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հասկանալ նեյրոնային ցանցերի հիմնական առանձնահատկությունները, կիրառման ոլորտներն ու ձևերը,
բացատրել կոնկրետ խնդրի լուծման համար ընտրված նեյրոնային ցանցի կառուցվածքը և աշխատանքի
սկզբունքները և տարբերությունները գոյություն ունեցող այլ համակարգերից,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կատարել արդեն իսկ գոյություն ունեցող նեյրոնային ցանցերի օպտիմիզացիա՝ ավելի լավ արդյունք
ստանալու նպատակով,
կիրառել նեյրոնային ցանցերը կոնկրետ խնդիրների լուծման համար,
սահուն կերպով օգտագործել խորը ուսուցման գրադարանները նեյրոնային ցանցեր կառուցելու և
սովորեցնոլու համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել տվյալների վերլուծության ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
Բ2. մասնագիտական տարբեր խնդիրները լուծելու համար օգտագործել համապատասխան
համակարգչային փաթեթներ,
Բ3. բիզնես գործընթացների մոդելավորման և փաստաթղթային գործընթացներում կիրառել ամպային
տեխնոլոգիաները,
Բ5. իրականացնել տարբեր ոլորտներում հավաքագրված տվյալների դասակարգում և քլաստերացում,
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Դասախոսություն
2. Պրակտիկ աշխատանքներ, օգտագործելով համակարգչային ծրագրերը
3. Ինքնուրույն աշխատանք համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ներածություն:
Թեմա 2` Հիմնարար գաղափարներ. նեյրոնային ցանցի շերտերը, կորստի ֆունկցիաներ:
Թեմա 3` Բազմաշերտ նեյրոնային ցանցեր և հակադարձ տարածման ալգորիթմ (backpropagation
algorithm):
Թեմա 4` Խորը ուսուցման գրադարաններ՝ Tensorflow, Keras:
Թեմա 5` Convolutional նեյրոնային ցանցեր: Նկարներում օբյեկտների ճանաչում:
Թեմա 6` Անդրադարձ ցանցեր (Recurrent neural networks): Հաջորդականությունների մոդելավորում:
Թեմա 7 ` Գեներատիվ մոդելներ: Autoencoder ցանցեր, կիրառությունները:
Թեմա 8` GAN (generative adversarial networks) ցանցեր:
Թեմա 9՝ Աշխատանքը բնական լեզվի, աուդիո և վիդեո տվյալների հետ:
Թեմա 10` Deep reinforcenment learning:
473

14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Michael Nielsen, Neural Networks and Deep Learning: http://neuralnetworksanddeeplearning.com/
I. Goodfellow, Y. Bengio & A. Courville, 2016. Deep Learning. The MIT Press, ISBN-10: 0262035618.
F. Chollet, 2017. Deep Learning with Python. Manning Publications, ISBN-10: 9781617294433.
A Géron, 2017. Hands-On Machine Learning with Scikit-Learn and TensorFlow: Concepts, Tools, and Techniques
to Build Intelligent Systems. O'Reilly Media, ISBN-10: 1491962291.
C. C. Aggarwal, 2018. Neural Networks and Deep Learning: A Textbook. Springer International Publishing AG,
ISBN 978-3-319-94462-3.
https://www.tensorflow.org/
https://keras.io/
http://cs231n.github.io/
1. 1002/Մ98
2. Տեխնոլոգիական ձեռներեցություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս՝ 2 ժամ, գործնական՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
տեխոլոգիական ձեռներեցության, նորարության և կառավարման սկզբունքների վերաբերյալ խորացված
ուսուցման միջոցով զարգացնել ուսանողների մասնագիտական կարողությունները,
ուսանողներին ունակ դարձնել ստեղծելու սեփական տեխնոլոգիական ձեռնարկությունը, կառավարել
տեխնոլոգիական նորաստեղծ ձեռնարկություններ,
ներկայացնել տեխնոլոգիական ոլորտում նորարարական գործընթացների ներդրման վերաբերյալ
աշխարհում կիրառվող ժամանակակից մեխանիզմները և մոդելները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

ներկայացնել նորաստեղծ տեխնոլոգիական ձեռնարկության Business Canvas մեթոդով բիզնես նախագծի
կազմման գործընթացը,
բացատրել ոլորտի և շուկայի գնահատման համար SWOT վերլուծության և Պորտերի 5 ուժերի մեթոդի
կիրառման հնարավորությունները,
ներկայացնել շուկայի վերլուծության և կանխատեսման նպատակով օգտագործվող հիմնական
կիրառական մեթոդները,
բացատրել ներկայիս ոլորտի տրենդերի ազդեցությունը ձեռնարկության զարգացման ճանապարհների
վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

կազմել նորաստեղծ կամ գործող տեխնոլոգիական կազմակերպության բիզնես նախագիծ,
իրականացնել ձեռնարկությունների ֆինանսական գործունեության կանխատեսումներ,
իրականացնել գործնական աշխատանքներ տեխնոլոգիական, ֆինանսական և ներդրումային
ոլորտներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից,
բանավոր և գրավոր հաղորդակցվել մասնագիտական հանրության հետ:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ներկայացնել ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և
այլ մեթոդների կիրառության առավել լայնորեն տարածված ուղղությունները
Ա6. ներկայացնել առանձին կազմակերպության և շուկայի վերլուծության և կանխատեսման նպատակով
օգտագործվող հիմնական կիրառական մեթոդները
Բ1. ժամանակակից հավանականային, օպտիմիզացիոն, վիճակագրական, էկոնոմետրիկ և այլ մեթոդների
կիրառմամբ կատարել հաշվարկներ և տնտեսական կանխատեսում
Բ4. գնահատման այլընտրանքային մոդելների կիրառմամբ գնահատել կազմակերպության
գործունեության արդյունավետությունը
Բ6. իրականացնել ռիսկերի գնահատում, մշտադիտարկում և կառավարում
Գ2. ստեղծագործաբար կիրառել ձեռքբերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
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Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
դասախոսություններ,
թիմային աշխատանք՝ համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ,
ինքնուրույն աշխատանք՝ համակարգչային ծրագրերով և գրականության հետ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ձեռներեցության պատմություն և մեթոդներ:
Թեմա 2` Գաղափարի ձևավորում և զարգացում:
Թեմա 3` Շուկայի ուսումնասիրություն:
Թեմա 4` Բիզնես մոդելի մշակում:
Թեմա 5՝ Մարքեթինգային պլանի մշակում։
Թեմա 6` Ձեռնարկության զարգացման ռազմավարություն:
Թեմա 7`Ֆինանսական գործիքներ, ներդրումներ:
Թեմա 8` Ձեռնարկության ներքին կառուցվածք:
Թեմա 9` Նախագծի ներկայացման հիմունքներ։
Թեմա 10` Մտավոր սեփականություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
Ries E., The Lean Startup, 2011.
Blank S., Fours Steps to Epiphany, 2006.
Osterwalder A., Pigneur Y., Business Model Generation, 2009.
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«Ֆինանսներ» մասնագիտություն
5. «Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ» մագիստրոսական ծրագիր
5.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Ֆինանսներ, դրամաշրջանառություն և վարկ
041201.01.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Տնտեսագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության բակալավրի
ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների
արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցման
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է պատրաստել տնտեսության ֆինանսների ոլորտի հիմնարար գիտելիքներ և
հմտություններ ունեցող մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.
• վերլուծել և համակարգել տնտեսական ոլորտին առնչվող ֆինանսական խնդիրները,
• կատարել համապատասխան կանխատեսումներ,
• ներդնել ստացած գիտելիքները և հմտությունները և կայացնել որոշումներ բանկային, ոչ բանկային,
հարկային, մաքսային և ֆինանսական հատվածին առնչվող տարբեր ոլորտներում:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. ձևակերպել դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականության ծրագրերի կազմման և
վերլուծության ժամանակակից մոտեցումները,
3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,
4. մասնագիտական հետազոտություններում քննարկել բանկային մենեջմենթի և մարքեթինգի
մեթոդները,
5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,
6. ճանաչել մաքսային գործունեության և վարչարարության հիմնարար սկզբունքները։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,
2. օգտագործելով
տարատեսակ
ֆինանսական
գործիքներ
գործնականում
իրականացնել
ներդրումային և բիզնես գործընթացների վերլուծություն,
3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
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4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,
5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,
6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները,
7. գործնականում իրականացնել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության հիմնական ծրագրերը:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
3. ցուցաբերել, մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների գիտելիքները և իմացությունը գնահատվում է հետևյալ ձևերով.
• խմբային և անհատական աշխատանքներ,
• ստուգարքներ և քննություններ,
• զեկուցումներ,
• գրավոր հաշվետվություն,
• մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Ֆինանսներ» ծրագիրն ապահովում է համապատասխան ակադեմիական բազա այն ուսանողների
համար, ովքեր մտադիր են իրենց ապագա կարիերան կառուցել բիզնեսի, բանկային հատվածի,
կազմակերպությունների ֆինանսական կառավարման և հանրային կառավարման ոլորտներում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել տնտեսության տարբեր ոլորտների
ձեռնարկություններում, առևտրային բանկերում, խորհրդատվական ընկերություններում, պետական
կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Կրթական համակարգեր

 ֆինանսների, բանկային մենեջմենթի դասախոս,

Խորհրդատվական ընկերություններ
 ֆինանսական խորհրդատու,

Ձեռնարկություններ
 տնտեսագետ,
 հաշվապահ,
 ֆինանսիստ,

Առևտրային բանկեր





վարկային մասնագետ,
ռիսկերի կառավարման մասնագետ,
հաշվապահ,
ակտիվների և պասիվների կառավարման մասնագետ,

Պետական կառավարման և տեղական ինքնակարռավարման մարմիններ
 տնտեսագետ,
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ֆինանսիստ,
հաշվապահ,
տնտեսական քաղաքականության ծրագրերի մշակման խմբի անդամ,
տնտեսական նախագծերի մշակման, դրանց արդյունավետության գնահատման և իրականացման
վերահսկողության գծով մասնագետ:
Հնարավոր աշխատավայրերն են. ՀՀ նախարարությունները, Կենտրոնական բանկը, բուհերը, առևտրային
բանկերը, ապահովագրական կազմակերպությունները, մասնավոր կազմակերպությունները:





15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր (եթե կան)
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լսարաններ,
 առցանց դասախոսություններ,
 էլեկտրոնային ռեսուրսներ:

•
•
•

16. Համապատասխան կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչ
ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
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17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն
Ծրագրի ուսպլանի համար հիմք են հանդիսացել Հարվարդի և Կալիֆորնիայի պետական
համալսարանի համաապատասխան կրթական ծրագրերի ուսպլանները:
18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների
կիրառման կարողություն:

Հետազոտական
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման
• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին
համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MSWord, MS Excel, MS PowerPoint փաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և
այլն):
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Այլ կարողություններ

• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական
նորմերի իմացություն,
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:

2.Մասնագիտական կարողություններ
• տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,
• մասնագիտական հետազոտություննե րիրականացնելու կարողություն,
• տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
• մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
• տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք
ներկայացնելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և
ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։
3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական աստիճան

• գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում կամ տվյալ
մասնագիտությամբ երկարատև մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
• վերջին 5 տարում մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։

Մանկավարժական փորձ
• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ(բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
• վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների(բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ
• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։
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5.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը

Ընդ.

Դսխ.

Գրծ./ս
եմ.

Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

75

2250

435

315

0

1500

27

18

27

18

21

14

0

0

Ընդհանուր դասընթացներ

15

450

15

135

0

300

12

8

3

2

0

0

0

0

1603/Մ01

Օտար լեզու-1

6

180

60

120

6

4

1603/Մ02

Օտար լեզու-2

3

90

30

60

1002/Մ23

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

3

90

30

60

3

2

Ս

1002/Մ89

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3

90

15

15

60

3

2

Ս

Մասնագիտական դասընթացներ

15

450

90

60

300

15

10

1004/Մ00

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3

90

30

60

3

2

Ս

1002/Մ38

Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ**

1004/Մ27

Կազմակերպության ֆինանսներ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

Մասնագիտացման դասընթացներ

45

1350

330

120

0

900

0

0

24

16

21

14

0

0

Պարտադիր

24

720

180

60

0

480

0

0

24

16

0

0

0

0

1004/Մ40

Բանկային մենեջմենթ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ***

1004/Մ04

Կորպորատիվ ֆինանսներ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1004/Մ16

Ներդրումային քաղաքականություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1004/Մ43

Ապահովագրական գործ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1004/Մ41

Հարկաբյուջետային քաղաքականություն

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1004/Մ42

Դրամավարկային քաղաքականություն

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

Կամընտրական

21

630

150

60

0

0

1004/Մ13

Ներդրումային հիմնադրամներ

3

90

30

1004/Մ57

Միջազգային հարկային հարաբերություններ

3

90

1004/Մ02

Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգեր

3

1004/Մ15

Վճարահաշվարկային համակարգեր

1004/Մ05

Մաքսային վարչարարություն

Թվանիշ

Ուսումնական/հետազոտական մոդուլի անվանումը

Կրեդիտ-ներ

Կիսամյակներ

Ուսումնական բեռնվածությունը, ժամ

0

420

2

0

4

Գնահատ-ման
ձևը

Ս*
3

0

3

0

Ս

2

0

0

0

0

0

0

21

14

60

3

2

ԱԸԳ

30

60

3

2

ԱԸԳ

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

480

0

1

0

60

3

2

ԱԸԳ

30

120

6

4

ԵԳ

30

30

120

6

4

ԵԳ

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

45

1350

0

120

Գիտական սեմինար

12

360

Մասնագիտական պրակտիկա

6

180

180

Մագիստրոսական թեզ

27

810

810

120

3600

1004/Մ18

Ակտիվների գնահատում

3

90

30

1004/Մ21

Ֆինանսական հաշվառում

6

180

30

1004/Մ44

Վարկային և լիզինգային գործառնություններ

6

180

1004/Մ45

Հարկային վարչարարություն

6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

0

120

435

435

0

1230

3

2

3

2

9

2

30

2

240

3

2

3

2

3

2

3

2

6

-

2730

30

20
7

* - Ստուգարք
** - Եզրափակիչ գնահատումով
*** - Առանց ընթացիկ գնահատման
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30

20
8

30

16
7

4Ս
Ս

27

-

30

2
2

ԱԸԳ

24

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները

5.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը

Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ
հիմնախնդիրները
Ա2
ձևակերպել դրամավարկային և հարկաբյուջետային
քաղաքականության ծրագրերի կազմման և վերլուծության
ժամանակակից մոտեցումները
Ա3
ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ

Ա4

Բ4

Ա5
Ա6

մասնագիտական հետազոտություններում քննարկել բանկային
մենեջմենթի և մարքեթինգի մեթոդները
մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ
առանձնահատկությունները
ճանաչել մաքսային գործունեության և վարչարարության
հիմնարար սկզբունքները

Բ2

Բ3

Բ5
Բ6
Բ7

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2
որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների
նպատակով տարբերակել, վերլուծել և մեկնաբանել տարբեր
աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը

օգտագործելով
տարատեսակ
ֆինանսական
գործիքներ
գործնականում
իրականացնել
ներդրումային
և
բիզնես
գործընթացների վերլուծություն
գնահատել
կազմակերպության
ֆինանսների
կառավարման
արդյունավետությունը
կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և
գնահատման մեթոդները
գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային
և ակտիվային այլ գործառույթները
գործնականում իրականացնել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության
հիմնական ծրագրերը

Գ3

ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու կարողություն

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
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Կրթական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Կազմակերպության ֆինանսներ
Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
Բանկային մենեջմենթ
Կորպորատիվ ֆինանսներ
Ներդրումային քաղաքականություն
Ապահովագրական գործ
Հարկաբյուջետային քաղաքականություն
Դրամավարկային քաղաքականություն
Ներդրումային հիմնադրամներ
Միջազգային հարկային հարաբերություններ
Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգեր
Վճարահաշվարկային համակարգեր
Մաքսային վարչարարություն
Ակտիվների գնահատում
Ֆինանսական հաշվառում
Վարկային և լիզինգային գործառնություններ
Հարկային վարչարարություն
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

Մոդուլի
թվանիշը
1603/Մ01
1603/Մ02
1002/Մ23
1002/Մ89
1004/Մ00
1004/Մ27
1002/Մ38
1002/Մ40
1004/Մ04
1004/Մ16
1004/Մ43
1004/Մ41
1004/Մ42
1004/Մ13
1004/Մ57
1004/Մ02
1004/Մ15
1004/Մ05
1004/Մ18
1004/Մ21
1004/Մ44
1004/Մ45

Ա1

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+
+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+
+
+

+
+
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+
+
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+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+
+
+
+

+

+
+

+
+
+
+
+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+
+
+

+
+
+
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5.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 4 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես
մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն
և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի
թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար լեզվով
գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների և
ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
2. Roberts M. English for Economics in higher education studies (ed. Terry Phillips) Reading UK: Garnet Publishing
Ltd., 2012.
3. Corballis T., Jennings W. English for Management Studies in higher education studies. Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2009.
4. Maier-Fairclough J. & Butzphal G. Career Express Business English (C1). Reading UK: Garnet Publishing Ltd.,
2012.
5. MacKenzie I. Professional English in Use / Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
6. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
7. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-2
3. 3 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմնական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների
B2-C1 մակարակին համապատասխան
2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է միջազգայնորեն ընդունված
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմնական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2. Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3. Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent Publishing Platform,
2014.
4. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7. Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
1. 1002/Մ23
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
ապահովման գործիքակազմի (Big Data, Eviews, MatLab և այլն), ինչպես նաև դրանց կիրառման
վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
մեթոդների հիման վրա տարբեր խնդիրներ ձևակերպելիս և լուծելիս տվյալների տնտեսական
վերլուծության համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները հասկանալու և կիրառելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
2. ներկայացնել բիզնես-գործընթացներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
արդյունավետ մեթոդները և մոդելները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գործնականորեն օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
գործիքակազմը,
2. արդյունավետ մաթեմատիկական և ծրագրային գործիք ընտրելու նպատակով կատարել
համեմատական վերլուծություն,
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3. իրականացնել տեղեկատվական և ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի տեսական հիմունքները
տնտեսագիտության, ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման և
գործիքակազմը:
Թեմա 3՝ Կիրառական ծրագրային փաթեթներ / Big Data, Eviews, MatLab /:
Թեմա 7՝ Data Mining, Eviews, MatLab փաթեթների կիրառությունները տնտեսագիտության, ֆինանսների
և կառավարման ոլորտներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. 704 с.
2. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А..-М. Изд.отдел <<Русская редакция>>
ТООО:1997.-696.с.
3. Степанов Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казань, 2008, 58 с.
4. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А. <<Русская редакция>> ТООО:1998.-659.с.
5. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. СпБ, Иностранная литература, 1997, 582
с.
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 1 ժամ, գործնական՝ 1 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների
և վերլուծության ոլորտում, ինչպես նաև դրանց կիրառման վերաբերյալ,
• ուսանողների
մոտ
ձևավորել
գիտելիքներ,
որոնք
անհրաժեշտ
են
մասնագիտական
հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների և վերլուծության հիման վրա տարբեր խնդիրներ
ձևակերպելու և լուծելու գործընթացի իրականացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները ու մոդելները,
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2. ներկայացնել հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության՝ բիզնես-գործընթացներում և
մարքեթինգում օգտագործվող մեթոդները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները պրակտիկ խնդիրներում,
2. ժամանակակից մեթոդների
ընտրությանն
նպատակով կատարել մասնագիտական
հետազոտությունների համեմատական վերլուծություն և պլանավորում,
3. իրականացնել մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության մեթոդների
տեսակների դասակարգում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1. Հետազոտության թեմայի ընտրությունը և արդիականության ձևակերպումը:
Թեմա՝ 2. Հետազոտության գրականության ամփոփումը և հղումների ավելացումը:
Թեմա՝ 3. Գործնական հետազոտությունների իրականացման գործընթացը:
Թեմա՝ 4. Տեսական հետազոտությունների իրականացման մոտեցումները:
Թեմա՝ 5. Գիտական աշխատանքի կառուցվածքը. բաժինների ձևակերպումը, հետազոտված հիմնախնդրի
ձևակերպումը, հետազոտության մեթոդաբանության ձևակերպումը, խնդրի լուծման նկարագրությունը և
ամփոփումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и
статистика, 2007.
2. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / пер. с англ. М.:
Финансы и статистика, 2003.
3. Ковалев В. В. Управление финансовой структурой фирмы: учебное пособие. М.: Проспект; Велби, 2007.
4. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С. В. Банк. — М.: TK Велби, Изд-во Проспект,
2011, — 344 с.
5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА, 1999. –
317 с
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1. 1004/Մ00
2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել ֆինանսներ մասնագիտության կարևորությունը տնտեսության
զարգացման գործում,
• ձևավորել գոյություն ունեցող տեսական մոտեցումների նկատմամբ վերլուծական վերաբերմունք,
• նպաստել սեփական պատկերացումների և ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածների կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. գործնականում իրականացնել հետազոտություններ, պաշտպանել զեկուցումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Ա3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ֆինանսական համակարգ:
Թեմա 2՝ Ֆինանսական շուկաներ:
Թեմա 3՝ Ֆինանսաբանկային համակարգ:
Թեմա 4՝ Ֆինանսական հաստատություններ և ֆինանսական քաղաքականություն:
Թեմա 5՝ Ներդրումների էությունը:
Թեմա 6` Միջազգային ֆինանսական շուկաներ:
Թեմա 7` Ապահովագրություն:
Թեմա 8` Դրամավարկային քաղաքականություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ

1. Âàí Õîðí Äæ. Îñíîâû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè. Ì. 1999
2. Բանկային գործ, ուսումնական ձեռնարկ: Բ. Ասատրյանի ընդ. խմբագրությամբ: Երևան, <<Սարվարդ
հրատ.>>, 2004
3. Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà. Ïîä. Ðåä. Å. Ñ. Ñòîÿíîâîé 1997
4. ՀՀ օրենսդրություն, www.arlis.am
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1. 1002/Մ38
2. Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• առավել ամբողջականացնել և խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրո- և
մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
• զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել շուկայական տնտեսության տնտեսական հիմնահարցերի
ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ գիտելիքները
2. լուսաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները,
3. ներկայացնել մակրոտնտեսական քաղաքականության ձևերը և հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց
արդյունքները,
2. տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 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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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика. Санкт-Петербург, 2003:
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва, ”Финансы и статистика”, 1992,
5. B. Binger, E. Hoffman, Microeconomics with Calculus, 1998.
1. 1004/Մ27
2. Կազմակերպության ֆինանսներ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման
ժամանակակից
մեթոդների հետ,
• նրանց հնարավորություն ընձեռել իրականացնելու կազմակերպության ֆինանսական վիճակի
գնահատումներ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել կազմակերպության ֆինանսների պլանավորման, վերլուծության և
արդյունավետ կառավարման անհրաժեշտ գիտելիքներ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տարատեսակ ֆինանսական գործիքները, գործնականում իրականացնել ներդրումային և
բիզնես գործընթացներ,
2. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ,
2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ2. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
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Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ֆինանսական կառավարման դերը կազմակերպություններում:
Թեմա 2. Կազմակերպության կապիտալի ներգրավումը և կառավարումը։
Թեմա 3. Դրամական միջոցների վերլուծությունը և կառավարումը։
Թեմա 4. Կազմակերպության հիմնական միջոցների կառավարումը։
Թեմա 5. Կազմակերպության շրջանառու միջոցների և կարճաժամկետ պարտավորությունների
կառավարումը։
Թեմա 6. Ծախսերի և ինքնարժեքի կառավարումը։
Թեմա 7. Կազմակերպության գործունեության 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։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Большаков С.В. Финансы предприятий: теория и практика. М., Книжный мир 2005 г. 617 с.
2. Ковалев В.В. Введение в финансовый менеджмент. М.: Финансы и статистика, 2005 г. 768 с.
3. Шуляк П.Н. Финансы предприятия. Издательский дом Дашков и К, 2006г. − 708 с.
4. Щербина А.В. Финансы организаций. Феникс, 2005 г. − 506 с.
5. Fundamentals of Corporate Finance Alternate Value – 8th Edition by Stephen Ross, Randolph Westerfield, and
Bradford Jordan (2007)
1. 1004/Մ08
2. Բանկային մենեջմենթ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առևտրային բանկերի գործունեության
կառավարման առանձնահատկություններին և մեխանիզմներին, բանկային մենեջմենթի էութանը,
նպատակներին ու խնդիրներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
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2. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Ա4. մասնագիտական հետազոտություններում քննարկել բանկային մենեջմենթի և մարքեթինգի
մեթոդները
Բ6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Питер С. Роуз <Банковский менеджмент> Москва 1997г.
2. Лерой Милер, Стивен Ван Хуз <Современные денги и современное банковское дело>
3 <Բանկային գործ> գլխ. խմբ Բ. Ասատրյան, Երևան 2003
4. www.cba.am
1. 1004/Մ04
2. Կորպորատիվ ֆինանսներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին հաղորդել գիտելիքներ և գործնական հմտություններ առևտրային կազմակերպությունների կողմից ներդրումային ռեսուրսների հավաքագրման, այդ նպատակով օգտագործվող ֆինանսական
գործիքների ընտրության ժամանակ որոշումների կայացման գործընթացին,
• ծանոթացնել ֆինանսական համակարգի տարր հանդիսացող՝ մասնավոր հատվածի դրամական կամ
դրանով

արտահայտված

ֆոնդերի

ձևավորման

(հավաքագրման),

բաշխման (տեղաբաշխման)

ընթացքում առաջացող հարաբերությունների տնտեսական էությանը, այդ հարաբերություններում
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ներգրավված սուբյեկտների կողմից որոշումների ընդունման տնտեսագիտական հիմնավորումներին,
դրանց հետևանքներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տարատեսակ ֆինանսական գործիքները,
2. գործնականում մասնակցել ներդրումային և բիզնես գործընթացների իրականացմանը,
3. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Բ2. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կորպորատիվ Ֆինանսների էությունը և համակարգը։
Թեմա 2. Ֆինանսավորման որոշումներ և արդյունավետ շուկա։
Թեմա 3. Շահաբաժնի (դիվիդենդի) քաղաքականություն և կապիտալի կառուցվածք։
Թեմա 4. Ֆինանսական պլանավորում։
Թեմա 5. Կորպորատիվ վերակազմակերպումներ։
Թեմա 6. Կորպորատիվ ֆինանսների միջազգայնացումը։

Հիմնական գրականության ցանկ.

1.
2.
3.
4.
5.

Ð. Áðåéëè, Ñ. Ìàéåðñ, Ïðèíöèïû êîðïîðîòèâíûõ ôèíàíñîâ, Ìîñêâà, 1997ã.
Ó. Ô. Øàðï è äð. “Èíâåñòèöèè” ÈÍÔÐÀ-Ì, Ìîñêâà 1997ã.
Ëîðåíñ Äæ. Ãèòìàí, Ì. Ä. Äæîíê “Îñíîâû èíâåñòèðîâàíèÿ”, “Äåëî”, Ìîñêâà 1997ã.
ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք
<<Բաժնետիրական ընկերությունների մասին>> ՀՀ օրենք

1. 1004/Մ16
2. Ներդրումային քաղաքականություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել ներդրումային քաղաքականության մշակման, ներդրումների պլանավորման և կառավարման հիմունքները, ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները,
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• ուսանողներին ծանոթացնել ներդրումների և ներդրումային գործընթացի
ներդրումների ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրներին, ներդրումների
գնահատման և կառավարման արդի համակարգերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

կառուցվածքին,
պլանավորման,

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տարատեսակ ֆինանսական գործիքները, գործնականում իրականացնել ներդրումային և
բիզնես գործընթացներ,
2. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Բ2. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Мылник В.В “Инвестиционный менеджмент” M, 2002
2. Меньшенина А.В “Инвестиции”, Омск, 2005
3. ՀՀ օրենսդրություն, www.arlis.am
1. 1004/Մ43
2. Ապահովագրական գործ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ ապահովագրության
տեսական ու իրավական հիմունքների, կառուցակարգային խնդիրների, ինչպես նաև ապահովագրական
ծառայություների գործնական կիրառման և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 3` Ապահովագրության էությունը:
Թեմա 4` Ապահովագրության իրավական սկզբունքները:
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 13` Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քառյան Ա.Վ. Ապահովագրության հիմունքներ Ուս. ձեռնարկ/ Ա. Վ. Քառյան. - Եր.: Կրթության ազգային
ինստիտուտ, 2011, է ջ - 144
2. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федеровой.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономисть, 2004. – 875 с.
3. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 54-րդ գլուխ “Ապահովագրություն”
4. Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին ՀՀ օրենքը
1. 1004/Մ09
2. Հարկաբյուջետային քաղաքականություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հարկաբյուջետային քաղաքականության
խնդիրների, հարկային համակարգի կազմակերպական սկզբունքների և ՀՀ-ում հարկաբյուջետային
քաղաքականության մշակման և իրականացման առանձնահատկությունների հետ։
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ձևակերպել դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականության ծրագրերի կազմման և
վերլուծության ժամանակակից մոտեցումները
Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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։
14. Հիմնական գրականության ցանկը
1. Хантаева Н.Л. Теоретические основы налогообложенияг.Улан-Удэ, 2006
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2. Жидкова Е.Ю. Налоги и налогообложение М. 2009
3. ՀՀ օրենսդրություն, www.arlis.am
1. 1004/Մ01

2. Դրամավարկային քաղաքականություն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել դրամավարկային քաղաքականության մշակման ու իրագործման
հիմնական սկզբունքներին,
• բացահայտել

դրամավարկային

քաղաքականության

ազդեցությունը

տնտեսական

և

հարկաբյուջետային քաղաքականությունների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածների կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ձևակերպել դրամավարկային և հարկաբյուջետային քաղաքականության ծրագրերի կազմման և
վերլուծության ժամանակակից մոտեցումները
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Կենտրոնական բանկերի դերն ու գործառնությունները` պատմական ակնարկ:
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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 քաղաքանությունը։
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 սկզբունքները
ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում։

14. Հիմնական գրականության ցանկ
1.
2.
3.
4.

Բանկային գործ, գլխ. խմբագիր Բ.Ասատրյան, Եր., 2013
Ñ.Ð.Ìîèñååâ. Äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà: òåîðèÿ è ïðàêòèêà, Ì., 2011.
ՀՀ օրենսդրություն, www.arlis.am
Վերջին 3 տարիների պետական բյուջեի մասին օրենքները:

1. 1004/Մ13
2. Ներդրումային հիմնադրամներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական միջնորդության ինստիտուտի,
ներդրումային, կենսաթոշակային և այլ տիպի կուտակային հիմնադրամների կազմակերպման և
գործունեության առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. դասկարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տարատեսակ ֆինանսական գործիքները, գործնականում իրականացնել ներդրումային և
բիզնես գործընթացներ,
2. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել խնդիրներ և լուծել,
2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Բ2. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել
և մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 և ապահովագրական հիմնադրամներ:
Թեմա 5` ՀՀ կենսաթոշակային համակարգը:
Թեմա 6` Կուտակված միջոցների ներդրման օբյեկտները և ներդրումային պորտֆելների կառավարման
ռազմավարությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Рынок Ценных Бумаг, учебное пособие. Т.А. Батяева, И.И. Столяров. – ИНФРА-М, МГУ им. М.
Ломоносова, Москва 2006.
2. Экономика пенсионного страхованияю. Соловьев А.К. — М.: Юнити-Дана, 2004.
3. Пенсионное Обеспечение. Н. Ю. Борисенко – Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°», Москва,
2009
4. Основы Страховой Деятельности, Учебное пособие . Н.Б. Грищенко - Барнаул – 2001
5. ՀՀ Կառավարության 13 նոյեմբերի 2008 թվականի N 1487-Ն որոշում` ՀՀ Կենսաթոշակային
բարեփոխումների ծրագիր:
6. «Կուտակային կենսաթոշակների մասին» ՀՀ օրենք
1. 1004/Մ05
2. Մաքսային վարչարարություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել մաքսային համակարգի հիմնական
խնդիրներին, կառուցվածքին, հիմնական մաքսային ընթացակարգերին, որը օգտակար կլինի ոլորտի
պետական կառավարման, համակարգի ապագա աշխատակիցների և ապագա գործարարների համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել մաքսային գործունեության և վարչարարության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.

որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. գործնականում իրականացնել հետազոտություններ, պաշտպանել զեկուցումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ճանաչել մաքսային գործունեության և վարչարարության հիմնարար սկզբունքները
Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1`Մաքսային համակարգի կառուցվածքը և դերը տնտեսական համակարգում:
Թեմա 2` Մաքսային ընթացակարգեր և մաքսային ձևակերպում:
Թեմա 3`Մաքսային հսկողության էությունը և իրականացման ձևերը:
Թեմա 4`Մաքսային ռեժիմները և դրանց տեսակները:
Թեմա 5`Մաքսային արժեքի հասկացությունը և որոշման մեթոդները:
Թեմա 6`Մաքսային վճարներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. О.В. Молчанова, Таможенное дело, М 2005
2. С.В. Халипов, Таможенное право, М 2004
3. Մաքսային օրենսդրության կիրառման հարցերի պարզեցված ուղեցույց 3, 2001.
4. Е.Н. Ковалева, Таможенные процедуры,М 2005
5. В.М., Назаренко, Таможенное обслуживание внешнеекономоческой деятельности, М 2001
6. Հ. Լ. Ֆարմանյան, Մաքսային վարչարարության 300 հարց ու պատասխան, 2013
1. 1004/Մ02
2. Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգեր
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական համակարգի տարր հանդիսացող ոչ բանկային
ֆինանսական հաստատություններին, դրանց գործունեության առանձնահատկություններին,
• ուսանողներին ծանոթացնել ոչ բանկային ֆինանսական հաստատություններիմ սպասարկող
կազմակերպությունների
գործունեության
նկարագրին,
դրանց
տեսակներին
և
առանձնահատկություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. մասնագիտական հետազոտություններում կիրառել բանկային մենեջմենթի և մարքեթինգի մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածների կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական համակարգ հասկացությունը։
Թեմա 2՝ Վարկային կազմակերպությունները որպես ոչ բանկ ֆինանսական համակարգի տարր:
Թեմա 3՝ Ներդրումային գործունեության էությունը և նշանակությունը։
Թեմա 4՝ Ապահովագրական գործունեության էությունը և նպատակը:
Թեմա 5՝ Ֆոնդային 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. P. Rose, Money and capital markets
2. Лоренс Дж.Гитман, Майкл Д.Джонок <Основы инвестирования> Москва 1997.
3. Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян <Банковские системы зарубежных стран> Москва 2004.
4. ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայք՝ www.cba.am
5. ՀՀ օրենսդրություն www.arlis.am
1. 1004/Մ15

2. Վճարահաշվարկային համակարգեր

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. 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,
• նրանց ներկայացնել ՀՀ տարածքում գործող վճարահաշվարկային համակարգերը, դրանց զարգացման
հեռանկարները և ինտեգրման գործընթացները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

կիրառել տարատեսակ ֆինանսական գործիքները, գործնականում իրականացնել ներդրումային և
բիզնես գործընթացներ,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել հետազոտություններ, պաշտպանել զեկուցումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Ա3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Բ2. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1` Վճարահաշվարկային համակարգի դերը երկրի տնտեսության մեջ:
Թեմա 2` Վճարահաշվարկային ծառայություններ: Առևտրային գործարքներում կիրառվող 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:
Թեմա 7` Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության
վերահսկողությունը և կարգավորումը ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. <<Վճարահաշվարկային համակարգ>> մոդուլ ԿԲ ներածական դասընթաց
2. Վճարահաշվարկային համակարգ >> Սամսոն Ղազարյան ՖԲՔ, Տիգրան Մեծ, 2003
3. ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայք՝ www.cba.am
1. 1004/Մ05
2. Մաքսային վարչարարություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել մաքսային համակարգի հիմնական
խնդիրներին, կառուցվածքին, հիմնական մաքսային ընթացակարգերին, որը օգտակար կլինի ոլորտի
պետական կառավարման, համակարգի ապագա աշխատակիցների և ապագա գործարարների համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել մաքսային գործունեության և վարչարարության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. գործնականում իրականացնել հետազոտություններ, պաշտպանել զեկուցումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ճանաչել մաքսային գործունեության և վարչարարության հիմնարար սկզբունքները
Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
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3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1`Մաքսային համակարգի կառուցվածքը և դերը տնտեսական համակարգում:
Թեմա 2` Մաքսային ընթացակարգեր և մաքսային ձևակերպում:
Թեմա 3`Մաքսային հսկողության էությունը և իրականացման ձևերը:
Թեմա 4`Մաքսային ռեժիմները և դրանց տեսակները:
Թեմա 5`Մաքսային արժեքի հասկացությունը և որոշման մեթոդները:
Թեմա 6`Մաքսային վճարներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. О.В. Молчанова, Таможенное дело, М 2005
2. С.В. Халипов, Таможенное право, М 2004
3. Մաքսային օրենսդրության կիրառման հարցերի պարզեցված ուղեցույց 3, 2001.
4. Е.Н. Ковалева, Таможенные процедуры,М 2005
5. В.М., Назаренко, Таможенное обслуживание внешнеекономоческой деятельности, М 2001
6. Հ. Լ. Ֆարմանյան, Մաքսային վարչարարության 300 հարց ու պատասխան, 2013
1. 1004/Մ18
2. Ակտիվների գնահատում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ակտիվների գնահատման տարբեր մեթոդներին,
• նրանց սովորեցնել՝ կատարելու գույքի, ոչ նյութական ակտիվների և, ընդհանուր առմամբ, բիզնեսի
գնահատում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

ներկայացնել ակտիվների գնահատման մեթոդները,
ներկայացնել գնահատման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը,
լուսաբանել շարժական գույքի, ոչ նյութական ակտիվների և բիզնեսի գնահատման մեթոդները,
մեկնաբանել արժեքի տեսակները և դրանցից յուրաքանչյուրի գնահատման մեթոդները,
ներկայացնել ներդրումային վերլուծության մեթոդաբանությունը և մոդելները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել գույքի, ոչ նյութական ակտիվների և, ընդհանուր առմամբ, բիզնեսի գնահատում,
2. կիրառել տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները գույքի գնահատման գործում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ) հայթաթած տեղեկատվական նյութերից,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
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Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Գնահատման հիմնական հասկացությունները:
Թեմա 2` Գնահատման սկզբունքներն ու նպատակները: Արժեքի տեսակների համեմատական
վերլուծությունը և կիրառման ուղղությունները։
Թեմա 3` Գնահատման եկամտային մեթոդը:
Թեմա 4` Գնահատման ծախսային մեթոդը:
Թեմա 5` Գնահատման համեմատական (շուկայական) մեթոդը:
Թեմա 6` Շարժական գույքի գնահատման առանձնահատկությունները։
Թեմա 7` Ոչ նյութական ակտիվների գնահատման առանձնահատկությունները:
Թեմա 8` Բիզնեսի գնահատման առանձնահատկությունները:
Թեմա 9` Գնահատման ոլորտը կարգավորող օրենսդրական դաշտը: Գնահատման ստանդարտներ:
Թեմա 10` Տարբեր մեթոդներով ստացված արդյունքների համադրումը և արժեքի որոշումը: Գնահատման
հաշվետվություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Грязнова А., Федотова М., Оценка недвижимости, Учебник, 2-е изд., Москва, 2008, 560 с.
2. Фридман Д., Ордуэй Н., Анализ и оценка приносящей доход недвижимости, Москва, 1999, 480 с.
3. Дамодаран Асват, Инвестиционная оценка. Инструменты и методы оценки любых активов, Москва,
2016, 1316 с.
4. Рутгайзер В., Оценка стоимости бизнеса. Учебное пособие, Москва, 2009, 312 с.
5. Рейли Р., Швайс Р., Оценка нематериальных активов, Москва, 2005, 792 с.
1. 1004/Մ21
2. Ֆինանսական հաշվառում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման առարկան, մեթոդը, շրջանակները, սկզբունքները,
հաշվապահական հաշվառման կրկնակի գրանցման եղանակը, ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվների,
ընթացիկ և ոչ ընթացիկ պարտավորությունների, կապիտալի հաշվառման կարգն ըստ ՀՀՄՍ-ների,
• ծանոթացնել ֆինանսական հաշվառման վարման և հաշվետվությունների կազմման հմտություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,
2. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
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Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ3. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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։
Թեմա 6` Դեբիտորական պարտքեր և անհուսալի պարտքեր։
Թեմա 7` Ոչ ընթացիկ ակտիվներ և մաշվածություն։
Թեմա 8` Փորձնական հաշվեկշռից ֆինանսական հաշվետվություններ։
Թեմա 9` Հաշվապահական պայմանավորվածություններ և հաշվապահական հաշվառման
քաղաքականություն։
Թեմա 10` Ոչ նյութական ակտիվներ` գուդվիլ, հետազոտություն և մշակում։
Թեմա 11` Պայմանական պարտավորություններ, պայմանական ակտիվներ և հաշվապահական
հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցած դեպքեր։
Թեմա 12` Ֆինանսական հաշվառումը ընկերություններում – ՄԱՍ 1։
Թեմա 13` Ֆինանսական հաշվառումը ընկերություններում – ՄԱՍ 2։
Թեմա 14` Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ, ՀՀԱԱ
2. Հաշվապահական հաշվառում, Ա. Սարգսյան, Ա. Մարջանյան, Ն. Օգանեզովա, ուս. ձեռնարկ
տնտեսագիտական մասնագիտությունների համար, Երևան, 2014
3. Հաշվապահական հաշվառում, Կ. Զուրաբյան, Ք. Միրզախանյան, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան, 2012
4. Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտներ, Հաշվապահական Հաշվառման
Միջազգային Ստանդարտներ:
1. 1004/Մ44
2. Վարկային և լիզինգային գործառնություններ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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• ուսանողներին ներկայացնել լիզինգի էությունը, առանձնահատկությունները, տեսակները,
հաշվապահական հաշվառումը, լիզինգային հարաբերությունների կողմերը, դրանց իրավունքներն ու
պարտականությունները, լիզինգային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը, ինչպես նաև
տնտեսության զարգացման մեջ լիզինգի դերն ու նշանակությունը:
• նրանց ծանոթացնել ՀՀ լիզինգային շուկայի և լիզինգային հարաբերությունների ձևավորման ու
զարգացման միջազգային փորձի հետ:
• ուսանողներին ծանոթացնել վարկերի տեսակներին, ՀՀ-ում վարկային հարաբերությունների
իրավական կարգավորմանը, վարկային ռիսկի գնահատման և վարկային պորտֆելի կառավարման
մեթոդներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածների կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Ա3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Լիզինգի էությունը, տեսակները, ծագումը և էվոլյուցիան։
Թեմա 2` Լիզինգային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը։
Թեմա 3` Լիզինգի գնագոյացման հիմքերը։
Թեմա 4` Լիզինգի տրամադրման գործընթացը։
Թեմա 5` Լիզինգային շուկայի ձևավորման և զարգացման հայրենական և միջազգային փորձը։
Թեմա 6` Վարկի դերն ու նշանակությունը տնտեսությունում:
Թեմա 7` Վարկային ռիսկը և դրա տեսակները:
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Թեմա 8` Վարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում:
Թեմա 9` Վարկի ապահովվածության եղանակները:
Թեմա 10` Բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատումը:
Թեմա 11` Վարկային պորտֆելի վերլուծությունը, գնահատումը և կառավարումը:
Թեմա 12` Բանկերի ներքին իրավական ակտերը: Վարկավորման գործընթացներ։
Թեմա 13` Իրավիճակային խնդիրների լուծում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горемыкин В.А. “ЛИЗИНГ”M., 2007
2. Адамов Н., Тилов А. “ЛИЗИНГ”, М, 2007
3. Բանկային գործ/Ուսումնական ձեռնարկ, 2-րդ հրատարակ., Բ. Ասատրյանի խմբագրությամբ, Երևան,
2013.
4. Банковское дело - Лаврушин И.О. - Учебное пособие. Учебное пособие, М. 2009
5. ՀՀ օրենսդրություն www.arlis.am
1. 1004/Մ28

2. Հարկային վարչարարություն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել հարկերի սոցիալ-տնտեսական էությանն ու
նշանակությանը, հարկային հարաբերությունների նորմատիվ կարգավորմանը, հարկային
վարչարարությանը և հարկային հսկողությանը, հարկ վճարողների սպասարկման համակարգին, հարկ
վճարողի հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելու և հարկային հաշվառումից հանելու
գործընթացին, ինչպես նաև բյուջեի եկամուտների կազմում ուղղակի և անուղղակի հարկերի դերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,
2. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. գործնականում իրականացնել հետազոտություններ, պաշտպանել զեկուցումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ5. գնահատել ընտրված տնտեսական քաղաքականությունները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.
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Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 վարչարարությունը:
Թեմա 5` Հարկային հսկողությունը:
Թեմա 6` Հարկ վճարողի հարկային մարմնում հաշվառման կանգնելը և հարկային հաշվառումից հանելը:
Թեմա 7` Հարկ վճարողների սպասարկման համակարգը:
Թեմա 8` Հիմնական հարկատեսակներին փոխարինող հաստատագրված վճարները, շրջանառության
հարկերը կամ արտոնագրային վճարները:
Թեմա 9`Պետական և տեղական տուրքերը և վճարները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ա. Հ Խաչատրյան, Հարկային իրավունք, Երևան, 2003թ.
2. Հարկեր, տուրքեր և վճարներ, առաջին մաս, Երևան, 2013թ.
3. Հարկեր, տուրքեր և վճարներ, երկրորդ մաս, Երևան, 2013թ.
4. Н. А. Дорофеева, А.В. Брилон, Н.В. Брилон, Налоговое администрирование, Москва, 2013г.
5. Г.Б. Поляк, Налоги и налогообложение, Москва, 2012г.
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6. «Բանկային գործունեության կազմակերպում» մագիստրոսական ծրագիր
6.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Բանկային գործունեության կազմակերպում
041201.01.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Տնտեսագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության բակալավրի
ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների
արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը
կատարվում
է
Երևանի
պետական
համալսարանի
առկա
ուսուցման
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է պատրաստել տնտեսության բանկային ոլորտի հիմնարար գիտելիքներ և
հմտություններ ունեցող մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.
• վերլուծել և համակարգել բանկային ոլորտին առնչվող խնդիրները,
• կատարել համապատասխան կանխատեսումներ,
• ներդնել ստացած գիտելիքները և հմտությունները և կայացնել որոշումներ բանկային և ոչ բանկային
հատվածին առնչվող տարբեր ոլորտներում:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները,
2. ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կազմման և վերլուծության
ժամանակակից մոտեցումները,
3. ներկայացնել բանկային հաշվապահության և վերլուծության ժամանակակից խնդիրները,
4. մասնագիտական հետազոտություններում քննարկել բանկային նոր տեխնոլոգիաների և մարքեթինգի
մեթոդները,
5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,
6. ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի գործունեության հիմնարար սկզբունքները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,
2. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն,
3. գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը,
4. կիրառել բանկային հաշվապահության կազմման և վերլուծության, գնահատման մեթոդները,
5. գնահատել տնտեսական քաղաքականության և վերահսկողության արդյունավետությունը,
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6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները,
7. գործնականում իրականացնել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության հիմնական ծրագրերը:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
3. ցուցաբերել, մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների գիտելիքները և իմացությունը գնահատվում է հետևյալ ձևերով.
• խմբային և անհատական աշխատանքներ,
• ստուգարքներ և քննություններ,
• զեկուցումներ,
• գրավոր հաշվետվություն,
• մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Բանկային գործունեության կազմակերպում» ծրագիրն ապահովում է համապատասխան
ակադեմիական բազա այն ուսանողների համար, ովքեր մտադիր են իրենց ապագա կարիերան կառուցել
բանկերի ֆինանսական կառավարման ոլորտներում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել տնտեսության տարբեր ոլորտների
ձեռնարկություններում, Կենտրոնական բանկում, առևտրային բանկերում, խորհրդատվական
ընկերություններում, վարկային կազմակերպություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Կրթական համակարգեր

 ֆինանսների, բանկային մենեջմենթի դասախոս,

Խորհրդատվական ընկերություններ
 ֆինանսական խորհրդատու,

Ձեռնարկություններ
 տնտեսագետ,
 ֆինանսիստ,

Առևտրային բանկեր
 վարկային մասնագետ,
 ռիսկերի կառավարման մասնագետ,
 հաշվապահ,
 ակտիվների և պասիվների կառավարման մասնագետ:
Հնարավոր աշխատավայրերն են. ՀՀ Կենտրոնական բանկը, ՀՀ նախարարությունները, մասնավորապես
ՀՀ Տնտեսական զարգացման և ներդրումների, Ֆինանսների նախարարությունները, առևտրային
բանկերը՝ Արարատ բանկը, Արդշին բանկը, Կոնվերս բանկը, Ինեկո բանկը, Կենտրոնական բանկը,
ապահովագրական կազմակերպությունները՝ Ռոսգոսստրախ Արմենիա, Ինգո Արմենիա, վարկային
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կազմակերպությունները՝ Գառնի ինվեստ, Նասդաք Արմենիա ֆոնդային բորսան, ինչպես նաև տարբեր
մասնավոր կազմակերպություններ:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներ և ձևեր (եթե կան)
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
 ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված լսարաններ,
 առցանց դասախոսություններ,
 էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Համապատասխան կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք
օգտագործվել են ծրագիրը մշակելիս
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչ
• ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
• The framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն
Ծրագրի ուսպլանի համար հիմք են հանդիսացել միջազգային համաապատասխան կրթական
ծրագրերի ուսպլանները:
18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների
կիրառման կարողություն:

Հետազոտական
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման
• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին
համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MSWord, MS Excel, MS PowerPointփաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և այլն):

Այլ կարողություններ
• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական
նորմերի իմացություն,
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
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• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
2.Մասնագիտական կարողություններ
• տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,
• մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու կարողություն,
• տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
• մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
• տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք
ներկայացնելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և
ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։
3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական աստիճան
• գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում կամ տվյալ
մասնագիտությամբ երկարատև մասնագիտական աշխատանքային փորձ,
• վերջին 5 տարում մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։

Մանկավարժական փորձ
• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ (բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
• վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային
վերապատրաստումների և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման
դասընթացների(բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ
• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,
• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։
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6.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը

Ընդ.

Դսխ.

Գրծ./ս
եմ.

Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

75

2250

435

315

0

1500

27

18

27

18

21

14

0

0

Ընդհանուր դասընթացներ

15

450

15

135

0

300

12

8

3

2

0

0

0

0

1603/Մ01

Օտար լեզու-1

6

180

60

120

6

4

1603/Մ02

Օտար լեզու-2

3

90

30

60

1002/Մ23

Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

3

90

30

60

3

2

Ս

1002/Մ89

Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3

90

15

15

60

3

2

Ս

Մասնագիտական դասընթացներ

15

450

90

60

300

15

10

1004/Մ00

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3

90

30

60

3

2

Ս

1002/Մ38

Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ**

1004/Մ27

Դրամավարկային քաղաքականություն

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

Մասնագիտացման դասընթացներ

45

1350

330

120

0

900

0

0

24

16

21

14

0

0

Պարտադիր

24

720

180

60

0

480

0

0

24

16

0

0

0

0

1002/Մ47

Բանկային գործունեության կարգավորում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ**
*

1004/Մ46

Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1004/Մ13

Ներդրումային քաղաքականություն

3

90

15

60

3

2

ԱԸԳ

1004/Մ48

Բանկային մարքեթինգ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1004/Մ49

Բանկային ռիսկերի կառավարում

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1004/Մ50

Բանկային հաշվապահություն և վերլուծություն

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

Կամընտրական

21

630

150

60

0

0

1004/Մ43

Ապահովագրական գործ

3

90

30

1004/Մ51

Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ և ՏՏ անվտանգություն

3

90

1004/Մ52

Վճարահաշվարկային քաղաքականություն

3

1004/Մ53

Բանկերի ներդրումային գործառնությունները

1004/Մ54

Տնտեսական նորմատիվների համակարգ

Թվանիշ

Կրեդիտ-ներ

Կիսամյակներ

Ուսումնական բեռնվածությունը,
ժամ

Ուսումնական/հետազոտական մոդուլի անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

0

15

420

2

0

4

Գնահատման
ձևը

Ս*
3

0

3

0

Ս

2

0

0

0

0

0

0

21

14

60

3

2

ԱԸԳ

30

60

3

2

ԱԸԳ

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ
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0

1

0

60

3

2

ԱԸԳ

30

120

6

4

ԵԳ

30

30

120

6

4

ԵԳ

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

45

1350

0

120

Գիտական սեմինար

12

360

Մասնագիտական պրակտիկա

6

180

180

Մագիստրոսական թեզ

27

810

810

120

3600

1004/Մ03

Ֆինանսական վերլուծություն

3

90

30

1004/Մ55

Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ

6

180

30

1004/Մ44

Վարկային և լիզինգային գործառնություններ

6

180

1004/Մ56

Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգեր և
ենթակառուցվածքներ

6

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

0

120

435

435

0

1230

3

2

3

2

9

2

30

2

240

3

2

3

2

3

2

3

2

6

-

2730

30

20
7

* - Ստուգարք
** - Եզրափակիչ գնահատումով
*** - Առանց ընթացիկ գնահատման
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30

20
8

30

16
7

4Ս
Ս

27

-

30

2
2

ԱԸԳ

24

6.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար
սկզբունքները և հիմնախնդիրները,
Ա2
ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի
կազմման և վերլուծության ժամանակակից մոտեցումները,
Ա3
ներկայացնել բանկային հաշվապահության և վերլուծության
ժամանակակից խնդիրները,
Ա4
մասնագիտական հետազոտություններում քննարկել բանկային
նոր տեխնոլոգիաների և մարքեթինգի մեթոդները,
Ա5
մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ
առանձնահատկությունները,
Ա6
ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի
գործունեության հիմնարար սկզբունքները։

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,
Բ2
Բ3
Բ4
Բ5
Բ6
Բ7

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2
որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների
նպատակով տարբերակել, վերլուծել և մեկնաբանել տարբեր
աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը

օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում
իրականացնել ներդրումային և բիզնես գործընթացների վերլուծություն,
գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը,
կիրառել բանկային հաշվապահության կազմման և վերլուծության,
գնահատման մեթոդները,
գնահատել տնտեսական քաղաքականության և վերահսկողության
արդյունավետությունը,
մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի
վարկային և ակտիվային այլ գործառույթները,
գործնականում իրականացնել մակրոպրուդենցիալ
քաղաքականության հիմնական ծրագրերը:

Գ3

ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր
հաղորդակցվելու կարողություն

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր
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Կրթական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
Դրամավարկային քաղաքականություն
Բանկային գործունեության կարգավորում
Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականություն
Ներդրումային քաղաքականություն
Բանկային մարքեթինգ
Բանկային ռիսկերի կառավարում
Բանկային հաշվապահություն և վերլուծություն
Ապահովագրական գործ
Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ և ՏՏ
անվտանգություն
Վճարահաշվարկային քաղաքականություն
Բանկերի ներդրումային գործառնությունները
Տնտեսական նորմատիվների համակարգ
Ֆինանսական վերլուծություն
Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ
Վարկային և լիզինգային գործառնություններ
Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգեր և
ենթակառուցվածքներ
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

Մոդուլի
թվանիշը
1603/Մ01
1603/Մ02
1002/Մ23
1002/Մ89
1004/Մ00
1002/Մ38
1004/Մ27
1004/Մ47
1004/Մ46
1004/Մ13
1004/Մ48
1004/Մ49
1004/Մ50
1004/Մ43
1004/Մ51
1004/Մ52
1004/Մ53
1004/Մ54
1004/Մ03
1004/Մ55
1004/Մ44

Ա1

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4
+
+
+
+
+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+

+

+

+

+
+

1004/Մ56
+
+
+

+
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+
+
+

+
+

+
+

+

+
+
+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+

+
+
+

+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+
+

+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+
+
+

6.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 4 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես
մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն
և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի
թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
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7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար լեզվով
գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների և
ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
2. Roberts M. English for Economics in higher education studies (ed. Terry Phillips) Reading UK: Garnet Publishing
Ltd., 2012.
3. Corballis T., Jennings W. English for Management Studies in higher education studies. Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2009.
4. Maier-Fairclough J. & Butzphal G. Career Express Business English (C1). Reading UK: Garnet Publishing Ltd.,
2012.
5. MacKenzie I. Professional English in Use / Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
6. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
7. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-2
3. 3 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմնական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների
B2-C1 մակարակին համապատասխան
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2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է միջազգայնորեն ընդունված
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմնական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2. Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3. Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent Publishing Platform,
2014.
4. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7. Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
1. 1002/Մ23

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
3. 3 ECTS կրեդիտ
ոլորտում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
ապահովման գործիքակազմի (Big Data, Eviews, MatLab և այլն), ինչպես նաև դրանց կիրառման
վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
մեթոդների հիման վրա տարբեր խնդիրներ ձևակերպելիս և լուծելիս տվյալների տնտեսական
վերլուծության համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները հասկանալու և կիրառելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
2. ներկայացնել բիզնես-գործընթացներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
արդյունավետ մեթոդները և մոդելները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականորեն օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
գործիքակազմը,
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2. արդյունավետ մաթեմատիկական և ծրագրային գործիք ընտրելու նպատակով կատարել
համեմատական վերլուծություն,
3. իրականացնել տեղեկատվական և ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի տեսական հիմունքները
տնտեսագիտության, ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման և
գործիքակազմը:
Թեմա 3՝ Կիրառական ծրագրային փաթեթներ / Big Data, Eviews, MatLab /:
Թեմա 7՝ Data Mining, Eviews, MatLab փաթեթների կիրառությունները տնտեսագիտության, ֆինանսների
և կառավարման ոլորտներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. 704 с.
2. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А..-М. Изд.отдел <<Русская редакция>>
ТООО:1997.-696.с.
3. Степанов Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казань, 2008, 58 с.
4. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А. <<Русская редакция>> ТООО:1998.-659.с.
5. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. СпБ, Иностранная литература, 1997, 582
с.
1. 1002/Մ89
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 1 ժամ, գործնական՝ 1 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների
և վերլուծության ոլորտում, ինչպես նաև դրանց կիրառման վերաբերյալ,
• ուսանողների
մոտ
ձևավորել
գիտելիքներ,
որոնք
անհրաժեշտ
են
մասնագիտական
հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների և վերլուծության հիման վրա տարբեր խնդիրներ
ձևակերպելու և լուծելու գործընթացի իրականացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. նկարագրել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները ու մոդելները,
2. ներկայացնել հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության՝ բիզնես-գործընթացներում և
մարքեթինգում օգտագործվող մեթոդները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները պրակտիկ խնդիրներում,
2. ժամանակակից մեթոդների
ընտրությանն
նպատակով կատարել մասնագիտական
հետազոտությունների համեմատական վերլուծություն և պլանավորում,
3. իրականացնել մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության մեթոդների
տեսակների դասակարգում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ, հաշվետվություններ)
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1. Հետազոտության թեմայի ընտրությունը և արդիականության ձևակերպումը:
Թեմա՝ 2. Հետազոտության գրականության ամփոփումը և հղումների ավելացումը:
Թեմա՝ 3. Գործնական հետազոտությունների իրականացման գործընթացը:
Թեմա՝ 4. Տեսական հետազոտությունների իրականացման մոտեցումները:
Թեմա՝ 5. Գիտական աշխատանքի կառուցվածքը. բաժինների ձևակերպումը, հետազոտված հիմնախնդրի
ձևակերպումը, հետազոտության մեթոդաբանության ձևակերպումը, խնդրի լուծման նկարագրությունը և
ամփոփումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и
статистика, 2007.
2. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / пер. с англ. М.:
Финансы и статистика, 2003.
3. Ковалев В. В. Управление финансовой структурой фирмы: учебное пособие. М.: Проспект; Велби, 2007.
4. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С. В. Банк. — М.: TK Велби, Изд-во Проспект,
2011, — 344 с.
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5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА, 1999. –
317 с
1. 1004/Մ00
2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել ֆինանսներ մասնագիտության կարևորությունը տնտեսության
զարգացման գործում,
• ձևավորել գոյություն ունեցող տեսական մոտեցումների նկատմամբ վերլուծական վերաբերմունք,
• նպաստել սեփական պատկերացումների և ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի՝

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածների կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. գործնականում իրականացնել հետազոտություններ, պաշտպանել զեկուցումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Բ5. գնահատել տնտեսական քաղաքականության և վերահսկողության արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ֆինանսական համակարգ:
Թեմա 2՝ Ֆինանսական շուկաներ:
Թեմա 3՝ Ֆինանսաբանկային համակարգ:
Թեմա 4՝ Ֆինանսական հաստատություններ և ֆինանսական քաղաքականություն:
Թեմա 5՝ Ներդրումների էությունը:
Թեմա 6` Միջազգային ֆինանսական շուկաներ:
Թեմա 7` Ապահովագրություն:
Թեմա 8` Դրամավարկային քաղաքականություն:

14. Հիմնական գրականության ցանկ

1. Âàí Õîðí Äæ. Îñíîâû óïðàâëåíèÿ ôèíàíñàìè. Ì. 1999
2. Բանկային գործ, ուսումնական ձեռնարկ: Բ. Ասատրյանի ընդ. խմբագրությամբ: Երևան, <<Սարվարդ
հրատ.>>, 2004
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3. Ôèíàíñîâûé ìåíåäæìåíò. Òåîðèÿ è ïðàêòèêà. Ïîä. Ðåä. Å. Ñ. Ñòîÿíîâîé 1997
4. ՀՀ օրենսդրություն, www.arlis.am
1. 1002/Մ38
2. Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• առավել ամբողջականացնել և խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրո- և
մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,
• զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել շուկայական տնտեսության տնտեսական հիմնահարցերի
ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ գիտելիքները
2. լուսաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները,
3. ներկայացնել մակրոտնտեսական քաղաքականության ձևերը և հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց
արդյունքները,
2. տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ5. գնահատել տնտեսական քաղաքականության և վերահսկողության արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 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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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика. Санкт-Петербург, 2003:
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва, ”Финансы и статистика”, 1992,
5. B. Binger, E. Hoffman, Microeconomics with Calculus, 1998.
1. 1004/Մ27

2. Դրամավարկային քաղաքականություն

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել դրամավարկային քաղաքականության մշակման ու իրագործման
հիմնական սկզբունքներին,
• բացահայտել
դրամավարկային
քաղաքականության
ազդեցությունը
տնտեսական
և
հարկաբյուջետային քաղաքականությունների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կազմման և վերլուծության ժամանակակից
մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել տնտեսական քաղաքականության և վերահսկողության արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
3. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կազմման և վերլուծության ժամանակակից
մոտեցումները,
Բ5. գնահատել տնտեսական քաղաքականության և վերահսկողության արդյունավետությունը,

525

Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 քաղաքանությունը։
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 սկզբունքները
ֆինանսական ճգնաժամի պայմաններում։

14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Բանկային գործ, գլխ. խմբագիր Բ.Ասատրյան, Եր., 2013
2. Ñ.Ð.Ìîèñååâ. Äåíåæíî-êðåäèòíàÿ ïîëèòèêà: òåîðèÿ è ïðàêòèêà, Ì., 2011.
2. ՀՀ օրենսդրություն, www.arlis.am
3. Վերջին 3 տարիների պետական բյուջեի մասին օրենքները:
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2. Բանկային գործունեության կարգավորում

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել բանկային գործունեության առանձնահատկություններին, բանկերի ներքին
և արտաքին միջավայրի հիմնական ազդող գործոններին,
կարգավորման հիմնական
առանձնահատկութմուններին,
• ներկայացնել ինչպես ՀՀ, այնպես էլ օտարերկրյա բանկային համակարգերի, այդ թվում նաև Բազելյան
կոմիտեի բանկերի կարգավորման հիմնական սկզբունքներն ու հիմնասյուները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները,
2. ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի գործունեության հիմնարար սկզբունքները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1.

գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1.

օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները
Ա6. ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Բ3. գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` ՀՀ բանկային օրենսդրությունը: ՀՀ բանկային համակարգի ձևավորումն ու զարգացումը:
Կենտրոնական բանկերի դերն ու գործառնությունները` պատմական ակնարկ:
Թեմա 2`Բանկային գործունեության էությունը և առանձնահատկությունները:
Թեմա 3՝ Բանկերի կառուցվածքը, կորպորատիվ կառավարումը բանկերում:
Թեմա 4՝ Բանկային ռիսկերը, դրանց էությունը և տեսակները: Ներքին հսկողությունը բանկերում:
Թեմա 5` Բանկերի գործունեության կարգավորման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում:
Թեմա 6` Բանկային գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները:
Թեմա 7` Արդյունավետ բանկային վերահսկողության սկզբունքները:
Թեմա 8` Բազելյան կարգավորման հիմնական սկզբունքները:
Թեմա 9՝ Կապիտալի կարգավորումը: Պրուդենցիալ կարգավորման գործիքներ:
Թեմա 10՝ Ð³ßí³å³Ñ³Ï³Ý Ñ³ßí³éÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ µ³ÝÏ»ñáõÙ: Բանկերի
հաշվետվողական համակարգի ԿԲ պահանջները:
Թեմա 11՝ Բանկերի վերակազմակերպումը, ´³ÝÏÇ ÉáõÍ³ñáõÙÁ, ´³ÝÏ»ñÇ ³Ýí×³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝÁ ¨
ëÝ³ÝÏáõÃÛáõÝÁ
Թեմա 12` Միջազգային բանկային համակարգեր: Ֆինանսատնտեսական ճգնաժամեր:

14. Հիմնական գրականության ցանկ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Բանկային գործ, գլխ. խմբագիր Բ.Ասատրյան, Եր., 2013
С.Р.Моисеев. Денежно-кредитная политика: теория и практика, М., 2011.
ՀՀ օրենսդրություն, www.arlis.am
ՀՀ կետրոնական բանկ, www.cba.am, Կանոնակարգ 1, 2, 3, 4
Регулирование финансовых рынков- О. В. Саввина, 2008
ՀՀ կենտրոնական բանկ, Անցումը Բազել 2—ց Բազել 3-ի:
Финансовые рынки и финансово-кредитные институты, Т.В. Никитина, А.В. Репета-Турсунова, 2014
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2. Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականություն

4. 2 ժամ/շաբ.
6. Երկրորդ կիսամյակ

3. 3 ECTS կրեդիտ

5. դասախոս.՝ 2 ժամ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
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8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության մշակման ու իրագործման
հիմնական սկզբունքներին,
• բացահայտել
մակրոպրուդենցիալ
քաղաքականության
ազդեցությունը
տնտեսական
և
դրամավարկային քաղաքականությունների վրա:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության հիմնական ծրագրերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Բ7. գործնականում իրականացնել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության հիմնական ծրագրերը
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ֆինանսական համակարգի կայունություն։
Թեմա 2` Մակրոպրուդենցիալ քաղաքականություն։
Թեմա 3` Կապիտալի հակացիկլիկ բուֆեր։
Թեմա 4` Վարկ/գրավ և պարտք/եկամուտ ցուցանիշներ։
Թեմա 5` Վարկային ռիսկ։
Թեմա 6` Իրացվելիության ռիսկ։

14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. Basel Committee on Banking Supervision, 2010, “Guidance for National Authorities Operating the
Countercyclical Capital Buffer,” December (Basel: Bank for International Settlements).
2. Basel Committee for Banking Supervision, Principles for the Management of Credit Risk, September 2000.
3. Severo, T., 2012, “Measuring Systemic Liquidity Risk and the Cost of Liquidity Insurance.” International
Monetary Fund Working paper, WP/12/194.
4. Basel Committee on Banking Supervision, 2013, “Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and Liquidity Risk
Monitoring Tools”, January.
5. Basel Committee on Banking Supervision, 2014, “Basel III: The Net Stable Funding Ratio,” October.
6. Antipa P., Matheron J., 2014, "Interactions between monetary and macroprudential policies," Financial
Stability Review No 18, Banque de France, April.
1. 1004/Մ08
4. 2 ժամ/շաբ.
6. Երկրորդ կիսամյակ

2. Բանկային մենեջմենթ
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
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8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել առևտրային բանկերի գործունեության
կառավարման առանձնահատկություններին և մեխանիզմներին, բանկային մենեջմենթի էութանը,
նպատակներին ու խնդիրներին
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Ա4. մասնագիտական հետազոտություններում քննարկել բանկային մենեջմենթի և մարքեթինգի
մեթոդները
Բ6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Питер С. Роуз <Банковский менеджмент> Москва 1997г.
2. Лерой Милер, Стивен Ван Хуз <Современные денги и современное банковское дело>
3 <Բանկային գործ> գլխ. խմբ Բ. Ասատրյան, Երևան 2003
4. www.cba.am
1. 1004/Մ16
4. 2 ժամ/շաբ.
6. Երկրորդ կիսամյակ
8. Դասընթացի նպատակն է՝

2. Ներդրումային քաղաքականություն
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
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• ուսանողներին ներկայացնել ներդրումային քաղաքականության մշակման, ներդրումների պլանավորման և կառավարման հիմունքները, ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները,
• ուսանողներին ծանոթացնել ներդրումների և ներդրումային գործընթացի կառուցվածքին,
ներդրումների ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրներին, ներդրումների պլանավորման,
գնահատման և կառավարման արդի համակարգերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տարատեսակ ֆինանսական գործիքները, գործնականում իրականացնել ներդրումային և
բիզնես գործընթացներ,
2. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության ծրագրի կազմման և վերլուծության
ժամանակակից մոտեցումները
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,
Բ2. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Мылник В.В “Инвестиционный менеджмент” M, 2002
2. Меньшенина А.В “Инвестиции”, Омск, 2005
3. ՀՀ օրենսդրություն, www.arlis.am
1. 1004/Մ48
2. Բանկային մարքեթինգ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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• ուսանողներին ներկայացնել բանկային շուկայավարման
քաղաքականության մշակման,
մեխանիզմների մշակման և օգտագործման հիմունքները, ծանոթացնել մարքեթինգի տեսանկյունից
բանկային գործունեության առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մասնագիտական հետազոտություններում քննարկել բանկային նոր տեխնոլոգիաների և մարքեթինգի
մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մասնագիտական հետազոտություններում քննարկել բանկային նոր տեխնոլոգիաների և
մարքեթինգի մեթոդները
Բ3. գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Մարքեթինգի տեսություն:
Թեմա 2` Բանկային մարքեթինգի զարգացման փուլերը:
Թեմա 3` Մարքեթինգային գործունեության տեսակները:
Թեմա 4 Բանկային գործունեության առանձնահատկությունը մարքեթինգի տեսանկյունից:
Թեմա 5` Բանկային մարքեթինգի հիմնական բաղադրիչները և զարգացման կոնցեպցիաները:
Թեմա
6`
Բանկային
մարքեթինգը
ժամանակակից
բանկային
համակարգերում,
դրանց
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում.
1. Банковский маркетинг / Под ред. А.В. Фалько. М.: Вече, 2004.
2. Жуков Е.Р. Менеджмент и маркетинг в банке. М.: Банки и биржи; ЮНИТИ, 1997.
3. Котлер Ф. Основы маркетинга: Пер. с англ. М.: Прогресс, 2000.
4. Спицин И.О., Спицин Я.О. Маркетинг в банке. Тернополь: АО «Тернекс», 2003.
1. 1004/Մ49
2. Բանկային ռիսկերի կառավարում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել բանկային ռիսկերի տեսակները, դրանց առանձնահատկությունները, դրանց
բացահայտման ու կառավարման հիմնական մեթոդներն ու մեխանիզմները:

531

• ծանոթացնել ՀՀ բանկային համակարգի ռիսկերին, ՀՀ բանկերի կողմից իրականացվող ռիսկերի
կառավարման գործընթացներին, ԿԲ կողմից բանկերի ռիսկերի կառավարման գործընթացների
պահանջներին, ինչպես նաև միջազգային ռիսկերի բացահայտման ու կառավարման ստանդարտներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,
2. գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները
Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ3. գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Բանկային ռիսկերի էությունը, տեսակները:
Թեմա 2` Ռիսկերի կառավարման սկզբունքները եվ համակարգը:
Թեմա 3` Ռիսկերի կառավարումը և կորպորատիվ կառավարում:
Թեմա 4` Վարկային ռիսկ, բացահայտում, գնահատում, կառավարում 1 մաս:
Թեմա 5` Վարկային ռիսկ, բացահայտում, գնահատում, կառավարում 2 մաս:
Թեմա 6` Շուկայական ռիսկեր, բացահայտում, գնահատում, կառավարում 1 մաս:
Թեմա 7՝ Շուկայական ռիսկեր, բացահայտում, գնահատում, կառավարում 2 մաս:
Թեմա 8՝ Իրացվելիության ռիսկ, բացահայտում, գնահատում, կառավարում:
Թեմա 9՝ Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարում:
Թեմա 10՝ Գործառնական ռիսկ, բացահայտում, գնահատում, կառավարում:
Թեմա 11՝ Կապիտալի կառավարում: Միջազգային կարգավորման մոտեցումներ:
Թեմա 12՝ Ներքին հսկողությունը և համապատասխանության գործառույթը բանկերում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բանկային գործ, գլխ. խմբագիր Բ. Ասատրյան, Եր., 2013
2. Роуз Питер - Банковский менеджмент.
3. Joel Bessis, Risk management in Banking, 4th edition, 2015
4. Steve L. Allen, Financial risk management,
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5. ՀՀ օրենսդրություն, www.arlis.am
6. www.cba.am
1. 1004/Մ50
2. Բանկային հաշվապահություն և վերլուծություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել բանկային հաշվապահության
հիմունքները, ուսումնասիրության առարկան և
խնդիրները,
• վերլուծել բանկային հաշվապահության հիմնական առանձնահատկությունները,
• վերլուծել բանկերում ֆինանսական հաշվետվությունների կազման մոտեցումները, հասկանալ բանկի
հաշվեկշռի կառուցվածքի, արդյուքների ու կապիտալի գնահատման հիմնական ցուցանիշները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել բանկային հաշվապահության և վերլուծության ժամանակակից խնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել բանկային հաշվապահության կազմման և վերլուծության, գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել բանկային հաշվապահության և վերլուծության ժամանակակից խնդիրները
Բ4. կիրառել բանկային հաշվապահության կազմման և վերլուծության, գնահատման մեթոդները,
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքները բանկերում:
Թեմա 2` Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը բանկերում:
Թեմա 3` Բանկի դրամական միջոցների հաշվառում:
Թեմա 4` Տրամադրված վարկերի հաշվառում:
Թեմա 5` Ակտիվների դասակարգում և կորուստների պահուստների հաշվառում:
Թեմա 6՝ Ժամկետային ավանդների հաշվառում:
Թեմա 7` Սեփական կապիտալի հաշվառում:
Թեմա 8՝ Արտարժութային գործառնություններ: Ֆինանսական գործիքներ:
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Թեմա 9` Բանկի հաշվեկշռի տարրերի ու կառուցվածքի վերլուծությունը:
Թեմա 10՝ Ֆինանսական արդյունքների վերլուծությունը:
Թեմա 11՝ Արդյունավետության ցուցանիշներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бухгалтерский учет в банках, Осокина Т.М.,Москва, 2010.
2. Бухгалтерский учет в банках, Тютюнник А.В. , Москва, 2004.
1. 1004/Մ43
2. Ապահովագրական գործ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ անհրաժեշտ գիտելիքներ ապահովագրության տեսական
ու իրավական հիմունքների, կառուցակարգային խնդիրների, ինչպես նաև ապահովագրական
ծառայություների գործնական կիրառման և առանձնահատկությունների վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել տնտեսական քաղաքականության և վերահսկողության արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Բ5. գնահատել տնտեսական քաղաքականության և վերահսկողության արդյունավետությունը
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Ապահովագրության էությունը:
Թեմա 2` Ապահովագրության իրավական սկզբունքները:
Թեմա 3 `Ապահովագրության գործարքի կողմերը:
Թեմա 4` Ապահովագրության պայմանագրի առանձնահատկությունները և պարտադիր պայմանները:
Թեմա 5` Անդերայթինգ։
Թեմա 6` Ապահովագրության գնագոյացումը։
Թեմա 7` Ապահովագրական պատահարը և հատուցումը, հատուցումից ազատման և հատուցումը
մերժելու հիմքերը։
Թեմա 8` Վերաապահովագրություն։
Թեմա 9` Ապահովագրության շուկայի ինստիտուցիոնալ մասնակիցները և ապահովագրության
տեսակների դասակարգումը։
Թեմա 10` Ապահովագրական ընկերությունների ֆինանսները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Քառյան Ա. Վ. Ապահովագրության հիմունքներ Ուս. ձեռնարկ/ Ա. Վ. Քառյան. - Եր.: Կրթության ազգային
ինստիտուտ, 2011, է ջ - 144
2. Страхование: Учебник/ Под ред. Т.А. Федеровой.- 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Экономисть, 2004. – 875 с.
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3. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, 54-րդ գլուխ “Ապահովագրություն”
4. Ապահովագրության և ապահովագրական գործունեության մասին ՀՀ օրենքը
1. 1004/Մ51
2. Բանկային նոր տեխնոլոգիաներ և ՏՏ անվտանգություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել բանկերի կողմից կիրառվող նոր տեխնոլոգիաներին, էլեկտրոնային փողերի թողարկման,
վճարահաշվարկային նոր գործիքների, դրանց կիրառման առանձնահատկություններին և զարգացման
հեռանկարներին,
• ծանոթացնել ՀՀ-ու կիրառվող նոր տեխլոնոգիրաներին, դրանց կարգավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները,
2. մասնագիտական հետազոտություններում քննարկել բանկային նոր տեխնոլոգիաների և մարքեթինգի
մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը,
2. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները
Ա4. մասնագիտական հետազոտություններում քննարկել բանկային նոր տեխնոլոգիաների և մարքեթինգի
մեթոդները
Բ3. գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը
Բ6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Էլեկտրոնային առևտուրը, դրա միջավայրը և հնարավորությունները:
Թեմա 2` Էլեկտրոնային առևտրի գործիքները: Էլեկտրոնային փող:
Թեմա 3`Ֆինանսական տեխնոլոգիաներ:
Թեմա 4` Վճարային նոր գործառնություններ, ավանդներ և վարկեր:
Թեմա 5` Կրիպտոարժույթներ; Քրաուդֆանդինք, բլոկչեյն, դրանց կարգավորումը և
անվտանագությունը
Թեմա 6` Բանկերի ԳՕ ծրագրերի, ինտերնետ ու ցանցային միջավայրի անվտանգության
Ապահովումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայք՝ www.cba.am
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2. ՀՀ օրենսդրություն www.arlis.am
3. Лерой Милер, Стивен Ван Хуз <Современные денги и современное банковское дело>
4. О.И. Лаврушина <Банковское дело> Москва 2007г.
1. 1004/Մ52
2. Վճարահաշվարկային քաղաքականություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել վճարահաշվարկային համակարգի կազմակերպման և բնականոն գործունեության
իրականացման համար կիրառվող վճարային գործիքներին, վճարային միջոցների փոխանցման և
վերջնահաշվարկի կատարման ընդհանուր կանոններին ու ընթացակարգերին,
• ներկայացնել վճարահաշվարկային համակարգի ստեղծման պատմությունը, դերը երկրի
տնտեսությունում և ազդեցությունը երկրի ֆինանսական համակարգի կայունության վրա:
• ներկայացնել ՀՀ տարածքում գործող վճարահաշվարկային համակարգերը, դրանց զարգացման
հեռանկարները և ինտեգրման գործընթացները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները,
Բ3. գնահատել բանկերի կառավարման արդյունավետությունը
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1` Վճարահաշվարկային համակարգի դերը երկրի տնտեսության մեջ:
Թեմա 2` Վճարահաշվարկային ծառայություններ և վճարահաշվարկային ծառայություններ մատուցող
կազմակերպությունները:
Թեմա՝ 3 Առևտրային գործարքներում կիրառվող վճարման հիմնական եղանակներն ու ձևերը:
Թեմա 4` Վճարային գործիքները:
Թեմա 5՝ Վճարային գործիքների թողարկումը, սպասարկումը և դրանց իրացումը ՀՀ-ում:
Թեմա 6` Պետական արժեթղթերի հաշվառման և հաշվարկների իրականացման համակարգ:
Գանձապետական կարճաժամկետ պարտատոմսերի տեղաբաշխման, շրջանառության և մարման
սպասարկման գործնթացների կազմակերպումը ՀՀ-ում:
Թեմա 7` Միջազգային վճարումների համակարգեր: Ֆիզիկական անձանց փոխանցումները առանց
բանկային հաշիվների:
Թեմա 8՝ ՀՀ տարածքում գործող և շրջանառվող պլաստիկ քարտերի տեսակները:
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Թեմա 9՝ Բանկային հաշիվներ, հաշիվների կոդավորման սկզբունքները:
Թեմա 10՝ Հաշվարկներ և դրանց հիմնական ձևերը:
Թեմա 11` Ռիսկերի կառավարումը վճարահաշվարկային գործառնություններում:
Թեմա 12՝ Միջազգային դրամական փոխանցումների համակարգեր:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. <<Վճարահաշվարկային համակարգ>> մոդուլ ԿԲ ներածական դասընթաց
2. << Վճարահաշվարկային համակարգ >> Սամսոն Ղազարյան ՖԲՔ, Տիգրան Մեծ, 2003
3. ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայք՝ www.cba.am
1. 1004/Մ53
2. Բանկերի ներդրումային գործառնությունները
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել բանկերում ներդրումային քաղաքականության մշակման, ներդրումների պլանավորման
և կառավարման հիմունքները,
• ծանոթացնել ներդրումների, ֆինանսական գործիքների առանձնահատկություններին և բանկերի
կողմից դրանց կիրառման հիմնական ասպեկտներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները,
2. ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն,
2. գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ գործառույթները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները
Ա6. ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Բ2. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն
Բ6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Բանկերի ներդրումային գործառնությունները, տեսակները:
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Թեմա 2` Բանկերի ֆինանսական ու գործառնական հաշվետվությունների ուսումնասիրություն:
Թեմա 3` Ֆինանսական ֆունդամենտալներ, արժեքի գնահատում:
Թեմա 4` Մասնավոր կապիտալ, վենչուրային և ներդրումային ֆոնդեր: Միաձուլումների և կլանումների
էությունն ու առանձնահատկությունները.
Թեմա 5` ՀՀ պետական պարտատոմսների շուկա:
Թեմա 6` Բանկերի ներդրումային գործունեությունը ՀՀ-ում, առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Мылник В.В “Инвестиционный менеджмент” M, 2002
2. Меньшенина А.В “Инвестиции”, Омск, 2005
3. ՀՀ օրենսդրություն, www.arlis.am
4. William Sharp, Investments,
5. Brealey & Myers on Corporate Finance: Capital Investment and Valuation
1. 1004/Մ54
2. Տնտեսական նորմատիվների համակարգ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել բանկերի գործունեության կարգավորման նվազագույն նորմատիվային
պահանջներին, դրանց տնտեսագիտական նշանակությանը և հաշվարկման ժամանակակից
մեթոդների հետ, Բազելյան երկրների կողմից ներկայացվող նոր տնտեսական նորմատիվների
համակարգին:
• հնարավորություն ընձեռել իրականացնելու կազմակերպության ֆինանսական վիճակի և
կարգավորման դաշտի համապատասխանության գնահատումներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ,
2. գործնականում իրականացնել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության հիմնական ծրագրերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Բ1. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Բ7. գործնականում իրականացնել մակրոպրուդենցիալ քաղաքականության հիմնական ծրագրերը
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Տնտեսական նորմատիվների էությունը և տնտեսագիտական նշանակությունը:
Թեմա 2՝ ՀՀ բանկերի գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները 1 մաս:
Թեմա 3՝ ՀՀ բանկերի գործունեության հիմնական տնտեսական նորմատիվները 2 մաս:
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Թեմա 4՝ Բազել -3 համաձայնագիր: Տնտեսական նորմատիվների փոփոխություններ: Կարգավորման նոր
մոտեցումներ:
Թեմա 5՝ Իրացվելիության ծածկման գործակիցը: Զուտ կայուն ֆինանսավորման գործակիցը:
Թեմա 6՝ Կապիտալի տարրերի, հաշվարկման ու համարժեքության նոր պահանջներ:
14. ՀՀ ԿԲ կանոնակարգ 2:
1. www.bis.am
2. Basel III: A global regulatory framework for more resilient banks and banking systems, 2011
3. Basel III: The Liquidity Coverage Ratio and liquidity risk monitoring tools, 2010
1. 1004/Մ03
2. Ֆինանսական վերլուծություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական վերլուծության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների
հետ,
• հնարավորություն ընձեռել իրականացնելու պրակտիկ ուսումնասիրություններ, գնահատումներ և
վերլուծություններ տնտեսության տարբեր ոլորտների կազմակերպություններում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել բանկային հաշվապահության և վերլուծության ժամանակակից խնդիրները,
2. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն,
2. կիրառել բանկային հաշվապահության կազմման և վերլուծության, գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել բանկային հաշվապահության և վերլուծության ժամանակակից խնդիրները
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Բ2. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն
Բ4. կիրառել բանկային հաշվապահության կազմման և վերլուծության, գնահատման մեթոդները
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ֆինանսական վերլուծության խնդդիրները:
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։
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Թեմա 9. Բիզնեսի արժեքի և արդյունավետության գնահատումը և վերլուծությունը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Eugene F. Brigham,Michael C. Ehrhardt “Financial management. Theory and Practice” 10 th edition, 2005 year
2. Richard A. Brealey, Stewart C. Mayers “Principles of corporate finance”, 1991 year
3. Erich A. Helfert “Technigues of financial analysis, a guide to value creation” 10th edition 2002 year
1. 1004/Մ55
2. Բանկային վերահսկողություն և աուդիտ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել ԿԲ կողմից բանկերի վերահսկողության իրականացման մեթոդներին, գործիքակազմին և
ստուգումների գործընթացին,
• հնարավորություն
ընձեռել
իրականացնելու
կազմակերպության
ֆինանսական
վիճակի
գնահատումներ,
• ծանոթացնել
բանկերում
ներքին
աուդիտի
գործառույթներին,
դրա
իրականացման
առանձնահատկություններին, ինչպես նաև արտաքին աուդիտի դերին ու գործառնություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ճանաչել տնտեսական նորմատիվների համակարգի գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Բ6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Բանկային գործունեության վերահսկողության նպատակները և խնդիրները:
Թեմա 2. Բանկային վերահսկողության եղանակները: Հեռակա վերահսկողություն 1 մաս:
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Թեմա 3. Հեռակա վերահսկողություն 2 մաս:
Թեմա 4. Տեղերում ստուգումներ:
Թեմա 5. Բանկային վերահսկողության իրականացման միջազգային փորձը: Արդյունավետ բանկային
վերահսկողության բազելյան սկզբունքները:
Թեմա 6. Ակտիվների որակ:
Թեմա 7. Իրացվելիություն: Ակտիվների և պարտավորությունների կառավարում:
Թեմա 8. Կառավարում: Ներքին հսկողության համակարգեր:
Թեմա 9. Բանկերի գործունեության գնահատման համակարգեր:
Թեմա 10. ՓԼ/ԱՖ ոլորտի վերահսկողություն:
Թեմա 11.Ներքին աուդիտի դերը, գործառույթները, գործունեության առանձնահատկությունները:
Թեմա 12. Արտաքին աուդիտ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1 Питер С. Роуз <Банковский менеджмент> Москва 1997г.
2 Лерой Милер, Стивен Ван Хуз <Современные денги и современное банковское дело><Բանկային գործ>
գլխ. խմբ Բ. Ասատրյան, Երևան 2013
3 www.cba.am
4 www.bis.am
5 Банковский надзор. Европейский опыт и российская практика- Миказ Олсен, 2005
1. 1004/Մ44
2. Վարկային և լիզինգային գործառնություններ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել լիզինգի էությունը, առանձնահատկությունները, տեսակները, հաշվապահական
հաշվառումը,
լիզինգային
հարաբերությունների
կողմերը,
դրանց
իրավունքներն
ու
պարտականությունները, լիզինգային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը, ինչպես նաև
տնտեսության զարգացման մեջ լիզինգի դերն ու նշանակությունը,
• ծանոթացնել ՀՀ լիզինգային շուկայի և լիզինգային հարաբերությունների ձևավորման ու զարգացման
միջազգային փորձի հետ:
• ծանոթացնել վարկերի տեսակներին, ՀՀ-ում վարկային հարաբերությունների իրավական
կարգավորմանը, վարկային ռիսկի գնահատման և վարկային պորտֆելի կառավարման մեթոդներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ,
2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից բանկային ոլորտի հիմնարար սկզբունքները և հիմնախնդիրները
Բ6. մշակել և գործնականում իրականացնել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել և
մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Լիզինգի էությունը, տեսակները, ծագումը և էվոլյուցիան։
Թեմա 2` Լիզինգային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը։
Թեմա 3` Լիզինգի գնագոյացման հիմքերը։
Թեմա 4` Լիզինգի տրամադրման գործընթացը։
Թեմա 5` Լիզինգային շուկայի ձևավորման և զարգացման հայրենական և միջազգային փորձը։
Թեմա 6` Վարկի դերն ու նշանակությունը տնտեսությունում:
Թեմա 7` Վարկային ռիսկը և դրա տեսակները:
Թեմա 8` Վարկային հարաբերությունների իրավական կարգավորումը ՀՀ-ում:
Թեմա 9` Վարկի ապահովվածության եղանակները:
Թեմա 10` Բանկի հաճախորդների վարկունակության գնահատումը:
Թեմա 11` Վարկային պորտֆելի վերլուծությունը, գնահատումը և կառավարումը:
Թեմա 12` Բանկերի ներքին իրավական ակտերը: Վարկավորման գործընթացներ։
Թեմա 13` Իրավիճակային խնդիրների լուծում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Горемыкин В.А. “ЛИЗИНГ”M., 2007
2. Адамов Н., Тилов А. “ЛИЗИНГ”, М, 2007
3. Բանկային գործ/Ուսումնական ձեռնարկ, 2-րդ հրատարակ., Բ. Ասատրյանի խմբագրությամբ, Երևան,
2013.
4. Банковское дело - Лаврушин И.О. - Учебное пособие. Учебное пособие, М. 2009
5. ՀՀ օրենսդրություն www.arlis.am
1. 1004/Մ56
2. Ոչ բանկային ֆինանսական համակարգեր և ենթակառուցվածքներ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՝
• ֆինանսական համակարգի տարր հանդիսացող ոչ բանկային ֆինանսական հաստատություններին,
դրանց գործունեության առանձնահատկություններին,
• ոչ բանկային ֆինանսական հաստատություններին սպասարկող կազմակերպությունների
գործունեության նկարագրին, դրանց տեսակներին և առանձնահատկություններին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել տնտեսական քաղաքականության և վերահսկողության արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ,
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2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Բ5. գնահատել տնտեսական քաղաքականության և վերահսկողության արդյունավետությունը
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 1 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 4 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Ֆինանսական համակարգ հասկացությունը։
Թեմա 2՝ Վարկային կազմակերպությունները որպես ոչ բանկ ֆինանսական համակարգի տարր:
Թեմա 3՝ Ներդրումային գործունեության էությունը և նշանակությունը։
Թեմա 4՝ Ապահովագրական գործունեության էությունը և նպատակը:
Թեմա 5՝ Ֆոնդային 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. P. Rose, Money and capital markets
2. Лоренс Дж.Гитман, Майкл Д.Джонок <Основы инвестирования> Москва 1997.
3. Ю.Г. Вешкин, Г.Л. Авагян <Банковские системы зарубежных стран> Москва 2004.
4. ՀՀ կենտրոնական բանկի պաշտոնական կայք՝ www.cba.am
5. ՀՀ օրենսդրություն www.arlis.am
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«Հաշվապահական հաշվառում և հարկում» մասնագիտություն
7. «Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» մագիստրոսական ծրագիր
7.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի
անվանումըևմասնագիտությանթվանիշը

Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ
041101.02.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան(ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Տնտեսագիտության մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2019/2020

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• Տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության բակալավրի
ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների
արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցման
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է պատրաստել հաշվառման և աուդիտի բնագավառի մասնագետներ, ովքեր կարող
են գրանցել ևվերլուծել ֆինանսատնտեսական գործունեության ոլորտին առնչվող տեղեկատվական
տվյալները, ձևավորել կազմակերպության հաշվառման քաղաքականությունը, կազմել և վերլստուգել
ֆինանսական հաշվետվությունները:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտականգիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. Ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները
և հիմնախնդիրները,
2. բացատրել հարկաբյուջետային հարաբերությունների, հարկային, մաքսային վարչարարության
նորմատիվ կարգավորման դրույթները,
3. թվարկել աուդիտորական գործունեության սկզբունքները, ներկայացնել օրենսդրությունը և
աուդիտորական ստանդարտները,
4. նկարագրել և դասակարգել կազմակերպության և պետական գործառույթների բյուջետավորման
ընթացակարգերը,
5. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
6. ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության, բանկային գործունեության վերլուծության
ժամանակակից մոտեցումները։
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային հաշվառում,
2. միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ,
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3. հաշվարկել յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով բյուջե վճարման ենթակա հարկի գումարը և լրացնել
հարկային մարմնի կողմից պահանջվող համապատասխան հաշվետվությունների ձևաթղթերը,
4. կազմել աուդիտի ընթացակարգերը,
5. գնահատել աուդիտորական ռիսկը,
6. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,
7. պրակտիկ գործունեության ընթացքում կատարել բանկային հատվածի վարկային և ակտիվային այլ
գործառույթների իրականացմանն ուղղված աշխատանքներ։
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ,
2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է

12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
Ուսանողների գիտելիքներըևիմացությունըգնահատվումէհետևյալձևերով.
• խմբային և անհատական աշխատանքներ,
• ստուգարքներ և քննություններ,
• զեկուցումներ,
• գրավոր հաշվետվություն,
• մագիստրոսական ատենախոսության պաշտպանություն։
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Հաշվապահական հաշվառում և աուդիտ» ծրագիրն ապահովում է համապատասխան ակադեմիական
բազա այն ուսանողների համար, որոնք մտադիր են իրենց ապագա կարիերան կառուցել բիզնեսի,
ֆինանսների, կազմակերպությունների հաշվապահականհաշվառմանևաուդիտիոլորտներում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել տնտեսության տարբեր ոլորտների
ձեռնարկություններում,
առևտրային
բանկերում,
աուդիտորականև
խորհրդատվական
ընկերություններում, պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմիններում`
զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.

Աուդիտորական և խորհրդատվական ընկերություններ
 աուդիտոր,
 ֆինանսական խորհրդատու:

Ձեռնարկություններ





հաշվապահ,
ներքին աուդիտոր,
տնտեսագետ,
ֆինանսիստ:

Առևտրային բանկեր

 հաշվապահ,
 ակտիվների և պասիվների կառավարման մասնագետ,
 վարկային մասնագետ:

Պետականկառավարմանևտեղականինքնակարռավարմանմարմիններ
 հաշվապահ
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 տնտեսագետ,
 ֆինանսիստ
 տնտեսական նախագծերի մշակման, դրանց արդյունավետության գնահատման և իրականացման
վերահսկողության գծով մասնագետ:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսներև ձևեր
Ուսումնառությանգործընթացումօգտագործվումենհետևյալօժանդակռեսուրսները.
• ժամանակակիցսարքավորումներովևծրագրայինմիջոցներովապահովվածլսարաններ,
• հեռուսուցմամբ և առցանց դասախոսություններ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Համապատասխան կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել
են ծրագիրը մշակելիս
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչ
• ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
• Հաշվապահներիմիջազգայինդաշնության (IFAC) կրթականստանդարտներ,
• Երդվյալևորակավորվածհաշվապահներիասոցիացիայի (ACCA) կրթականչափանիշներ։
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն

18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների
կիրառման կարողություն:

Հետազոտական
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման

• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Word, MS Excel, MS Power Point փաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և այլն):

Այլ կարողություններ

• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական
նորմերի իմացություն,
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
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• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
2. Մասնագիտական կարողություններ
• տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,
• մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու կարողություն,
• տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
• մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
• տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք
ներկայացնելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և
ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։
3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական աստիճան
• գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների առկայություն,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։

Մանկավարժական փորձ
• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ (բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
• վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային վերապատրաստումների
և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների (բացառությամբ որպես
պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ
• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։
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Կիսամյակներ

Ուսումնական
բեռնվածությունը, ժամ
Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

3

Գրծ./ս
եմ.

2

Դսխ.

1

Գնահատման
ձևը

Ընդ.

Ուսումնական/հետազոտական մոդուլի
անվանումը

Կրեդիտներ

Թվանիշ

7.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը

54

1620

435

315

0

1500

27

18

27

18

21

14

Ընդհանուր դասընթացներ

12

360

15

105

0

240

12

8

3

2

0

0

Օտար լեզու-1
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները
մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

6

180

60

120

6

4

Ս*

3

90

30

60

3

2

Ս

3

90

15

15

60

3

2

Ս

Մասնագիտական դասընթացներ

12

36

90

30

240

12

8

1004/Մ48

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3

90

30

1002/Մ38

Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)

6

180

30

1004/Մ21

Ֆինանսական հաշվառում

3

90

30

Մասնագիտացման դասընթացներ

30

Պարտադիր

18

540

150

1004/Մ24

Կառավարչական հաշվառում

3

90

1004/Մ16

3

1004/Մ33

Ներդրումային քաղաքականություն
Ֆինանսական հաշվետվությունների
պատրաստում
Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ

1004/Մ25

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
1603/Մ01
1002/Մ23
1002/Մ89

0

0

0

0

0

60

3

2

Ս

120

6

4

ԵԳ**

60

3

2

ԱԸԳ***

360

3

2

30

60

3

2

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

6

180

30

120

6

4

ԵԳ

Աուդիտի հիմունքներ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

Կամընտրական

12

360

120

12

8

1004/Մ20

Բանկային հաշվապահություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1004/Մ38

Հաշվապահական ծրագրեր

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1004/Մ57

Հարկային հաշվառում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1004/Մ03

Ֆինանսական վերլուծություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1004/Մ05

Մաքսային վարչարարություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1004/Մ15

Վճարահաշվարկային համակարգեր

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

36

1080

0

3

2

1004/Մ23
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30

30

0

30

0

120

0

0

240

1230

0

3

0

2

15

10

0

0
ԱԸԳ

0

9

0

2

Գիտական սեմինար

9

270

Մասնագիտական պրակտիկա

6

180

Մագիստրոսական թեզ

21

630

90

2700

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

90

435

435

180

0

3

2

4Ս

180

6

-

Ս

630

21

-

ԱԸԳ

30

16

2730

3

2

30

20
7

* - Ստուգարք
** - Եզրափակիչգնահատումով
*** - Առանցընթացիկգնահատման
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3

2

30

20
8

7

24

7.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտականգիտելիք և իմացություն
Ա1
ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման
տեսական հիմունքները, սկզբունքներըևհիմնախնդիրները
Ա2
բացատրել հարկաբյուջետային հարաբերությունների, հարկային,
մաքսային վարչարարության նորմատիվ կարգավորման դրույթները
Ա3
թվարկել աուդիտորական գործունեության սկզբունքները,
ներկայացնել օրենսդրությունը և աուդիտորական ստանդարտները
Ա4
Ա5

նկարագրել և դասակարգել կազմակերպության և պետական
գործառույթների բյուջետավորման ընթացակարգերը
ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ
հիմնախնդիրները
ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության, բանկային
գործունեության վերլուծության ժամանակակից մոտեցումները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և
բանկային հաշվառում
Բ2
միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական
հաշվետվություններ
Բ3
հաշվարկել յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով բյուջե վճարման
ենթակա հարկի գումարը և լրացնել հարկային մարմնի կողմից
պահանջվող համապատասխան հաշվետվությունների ձևաթղթերը
Բ4
կազմել աուդիտի ընթացակարգերը
Բ5

գնահատել աուդիտորական ռիսկը

Բ6

գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման
արդյունավետությունը

Բ7

պրակտիկ գործունեության ընթացքում կատարել բանկային
հատվածի վարկային և ակտիվային այլ գործառույթների
իրականացմանն ուղղված աշխատանքներ

Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
կիրառելգիտելիքներըպրակտիկայում, ձևակերպելևլուծելխնդիրներ

Գ3

ցուցաբերելմասնագիտականհանրությանհետբանավորևգրավորհաղ
որդակցվելուկարողություն

Գ2

Գ4

պատրաստելզեկուցումներ,
ներկայացնելհետազոտություններիարդյունքները,
վարելգիտականբանավեճեր

Ա6

համեմատելևվերլուծելտարբերաղբյուրներիցհայթայթվածտեղեկատվ
ությունը
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Կրթական մոդուլի անվանումը
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրներ
Տնտեսագիտություն(II մակարդակ)
Ֆինանսականհաշվառում
Կառավարչականհաշվառում
Ֆինանսականհաշվետություններիպատրաստում
Բանկայինհաշվապահություն
Ներդրումայինքաղաքականություն
Հաշվապահականհաշվառմանստանդարտներ
Աուդիտիհիմունքներ
Վճարահաշվարկայինհամակարգ
Հիփոթեքային վարկավորում
Պետական ֆինանսների կառավարում
Ֆինանսական վերահսկողություն
Ներդրումային հիմնադրամներ
Ակտիվների գնահատում
Հարկային վարչարարություն
Հաշվապահական ծրագրեր
Կազմակերպության ֆինանսներ
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

Մոդուլի թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1 Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5

1603/Մ01
1603/Մ02
1002/Մ23
1002/Մ89
1004/Մ48
1002/Մ38
1004/Մ21
1004/Մ24
1004/Մ23
1004/Մ20
1004/Մ16
1004/Մ33
1004/Մ25
1004/Մ15
1004/Մ07
1004/Մ37
1004/Մ22
1004/Մ13
1004/Մ18
1004/Մ45
1004/Մ38
1004/Մ39

+

+

+
+
+
+

+
+
+

+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+

+
+
+
+
+

+
+
+
+
+

+

+

+
+

+
+

+
+

+
+
+
+

+
+

+

+

+

+ +
+ +
+
+
+
+
+

+

+

+
+

Բ7 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4

+
+

+
+
+
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+
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+
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+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+

+
+
+
+
+
+
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7.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 4 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես
մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն
և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել,
շարադրել, հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի
արդի հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի
թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

2. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4.պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար լեզվով
գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների և
ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Trappe T., TullisG. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
2. Roberts M. English for Economics in higher education studies (ed. Terry Phillips) Reading UK: Garnet Publishing
Ltd., 2012.
3. Corballis T., Jennings W. English for Management Studies in higher education studies. Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2009.
4. Maier-Fairclough J. & ButzphalG. Career Express Business English (C1). Reading UK: Garnet Publishing Ltd.,
2012.
5. MacKenzie I. Professional English in Use / Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
6. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
7. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-2
3. 3 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմնական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների
B2-C1 մակարակին համապատասխան
2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է միջազգայնորեն ընդունված
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմնական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2. Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3. Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent Publishing Platform,
2014.
4. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7. Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
1. 1002/Մ23 2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
ապահովման գործիքակազմի (Big Data, Eviews, MatLab և այլն), ինչպես նաև դրանց կիրառման
վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
և մեթոդների հիման վրա տարբեր խնդիրներ ձևակերպելիս և լուծելիս տվյալների տնտեսական
վերլուծության համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները հասկանալու և կիրառելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
2. ներկայացնել բիզնես-գործընթացներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
արդյունավետ մեթոդները և մոդելները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականորեն օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
գործիքակազմը,
2. արդյունավետ մաթեմատիկական և ծրագրային գործիք ընտրելու նպատակով կատարել
համեմատական վերլուծություն,
3. իրականացնել տեղեկատվական և ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ
Գ2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի տեսական հիմունքները
տնտեսագիտության, ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման և
գործիքակազմը:
Թեմա 3՝ Կիրառական ծրագրային փաթեթներ / Big Data, Eviews, MatLab /:
Թեմա 7՝ Data Mining, Eviews, MatLab փաթեթների կիրառությունները տնտեսագիտության,
ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. 704 с.
2. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А..-М. Изд.отдел <<Русская редакция>>
ТООО:1997.-696.с.
3. Степанов Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казань, 2008, 58 с.
4. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А. <<Русская редакция>> ТООО:1998.-659.с.
5. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. СпБ, Иностранная литература, 1997,
582 с.
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2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 1 ժամ, գործնական՝1 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների
և վերլուծության ոլորտում, ինչպես նաև դրանց կիրառման վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են մասնագիտական
հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների և վերլուծության հիման վրա տարբեր խնդիրներ
ձևակերպելու և լուծելու գործընթացի իրականացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները ու մոդելները,
2. ներկայացնել հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության՝ բիզնես-գործընթացներում և
մարքեթինգում օգտագործվող մեթոդները և դրանց իրականացման եղանակները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները պրակտիկ խնդիրներում,
2. ժամանակակից մեթոդների
ընտրությանն
նպատակով կատարել մասնագիտական
հետազոտությունների համեմատական վերլուծություն և պլանավորում,
3. իրականացնել մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության մեթոդների
տեսակների դասակարգում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ
Գ2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1. Հետազոտության թեմայի ընտրությունը և արդիականության ձևակերպումը:
Թեմա՝ 2. Հետազոտության գրականության ամփոփումը և հղումների ավելացումը:
Թեմա՝ 3. Գործնական հետազոտությունների իրականացման գործընթացը:
Թեմա՝ 4. Տեսական հետազոտությունների իրականացման մոտեցումները:
Թեմա՝ 5. Գիտական աշխատանքի կառուցվածքը. բաժինների ձևակերպումը, հետազոտված
հիմնախնդրի ձևակերպումը, հետազոտության մեթոդաբանության ձևակերպումը, խնդրի լուծման
նկարագրությունը և ամփոփումը:
14. Հիմնականգրականությանցանկ.
1. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и
статистика, 2007.
2. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / пер. с англ. М.:
Финансы и статистика, 2003.
3. Ковалев В. В. Управление финансовой структурой фирмы: учебное пособие. М.: Проспект; Велби, 2007.
4. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С. В. Банк. — М.: TK Велби, Изд-во Проспект,
2011, — 344 с.
5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА, 1999. –
317 с
1. 1004/Մ48
2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
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3. 3 ECTS կրեդիտ

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել ֆինանսներ մասնագիտության կարևորությունը տնտեսության
զարգացման գործում,
• ձևավորել գոյություն ունեցող տեսական մոտեցումների նկատմամբ վերլուծական վերաբերմունք,
• նպաստել սեփական պատկերացումների և ստեղծագործական մտածողության ձևավորմանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները և
հիմնախնդիրները,
2. ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվությունների կառուցվածքը և բովանդակությունը,
3. թվարկել աուդիտորական գործունեության սկզբունքները, ներկայացնել օրենսդրությունը և
աուդիտորական ստանդարտները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական հաշվետվությունները,
2. կազմել աուդիտի ընթացակարգերը, գնահատել աուդիտորական ռիսկը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. գործնականում իրականացնել հետազոտություններ, պաշտպանել զեկուցումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները
և հիմնախնդիրները
Ա2. բացատրել հարկաբյուջետային հարաբերությունների, հարկային, մաքսային վարչարարության
նորմատիվ կարգավորման դրույթները
Ա5. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Բ4. կազմել աուդիտի ընթացակարգերը
Գ2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերիվերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքն անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` ՀՀ օրենքը «Հաշվապահական հաշվառման մասին»:
Թեմա 2` Հաշվապահական հաշվառման և աուդիտի զարգացման հիմնական փուլերը:
Թեմա 3՝ Հաշվապահական կրթության ժամանակակից խնդիրները ՀՀ-ում:
Թեմա 4` ՀՀ հաշվապահական հաշվառման ոլորտի խնդիրները:
Թեմա 5` Աուդիտի ոլորտի արդի խնդիրները ՀՀ-ում: ՀՀ օրենքը «Աուդիտորական գործունեության
մասին»:
Թեմա 6` Ծախսերի և ծախսումների սահմանազատումը:
Թեմա 7` ՀՀ հարկային ժամանակակից համակարգը և խնդիրները:
Թեմա 8` Հաշվապահական հաշվառման խնդիրները բյուջետային կազմակերպություններում:
Թեմա 9` Ֆինանսական համակարգիխնդիրները ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք
2. ՀՀ օրենքը «Հաշվապահական հաշվառման մասին»
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3.
4.
5.
6.

ՀՀ օրենքը «Աուդիտորական գործունեության մասին»
ՀՀ օրենքը «ՀՀ բյուջետային համակարգի մասին»
ՀՀ օրենքը «ՀՀ Կենտրոնական բանկի մասին»
ՀՀ օրենքը «Բանկերի և բանկային գործունեության մասին»

1. 1002/Մ38
2. Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• առավելամբողջականացնելևխորացնելուսանողներիգիտելիքներըմիկրոևմակրոտնտեսագիտությանասպարեզում,
• զարգացնելտնտեսագիտականհետազոտություններումտնտեսագիտամաթեմատիկականմեթոդներիևմոդելներիկիրառմանհմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել շուկայական տնտեսության տնտեսական հիմնահարցերի
ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ գիտելիքները
2. լուսաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները,
3. ներկայացնել մակրոտնտեսական քաղաքականության ձևերը և հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց
արդյունքները,
2. տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության, բանկային գործունեության վերլուծության
ժամանակակից մոտեցումները
Բ6. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերիվերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.

Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 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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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика. Санкт-Петербург, 2003:
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва,”Финансы и статистика”, 1992,
5. B. Binger, E. Hoffman, Microeconomics with Calculus, 1998.
1. 1004/Մ21
2. Ֆինանսական հաշվառում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4.2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել ֆինանսական հաշվառման առարկան, մեթոդը, շրջանակները, սկզբունքները,
հաշվապահական հաշվառման կրկնակի գրանցման եղանակը, ընթացիկ և ոչ ընթացիկ ակտիվների,
ընթացիկ և ոչ ընթացիկ պարտավորությունների, կապիտալի հաշվառման կարգն ըստ ՀՀՄՍ-ների,
• ծակոթացնել ֆինանսական հաշվառման վարման և հաշվետվությունների կազմման
հմտություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները և
հիմնախնդիրները,
2. միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ներկայացնել ֆինանսական
հաշվետվություններ, դրանց կառուցվածքը և բովանդակությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչականև բանկային հաշվառումը,
2. միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական հաշվետվությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու
կարողություն:
10.Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները
և հիմնախնդիրները
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Բ1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային հաշվառում
Բ2. միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ
Գ2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերիվերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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։
Թեմա 6` Դեբիտորական պարտքեր և անհուսալի պարտքեր։
Թեմա 7` Ոչ ընթացիկ ակտիվներ և մաշվածություն։
Թեմա 8` Փորձնական հաշվեկշռից ֆինանսական հաշվետվություններ։
Թեմա 9` Հաշվապահական պայմանավորվածություններ և հաշվապահական հաշվառման
քաղաքականություն։
Թեմա 10` Ոչ նյութական ակտիվներ` գուդվիլ, հետազոտություն և մշակում։
Թեմա 11` Պայմանական պարտավորություններ, պայմանական ակտիվներ և հաշվապահական
հաշվեկշռի ամսաթվից հետո տեղի ունեցած դեպքեր։
Թեմա 12` Ֆինանսական հաշվառումը ընկերություններում – ՄԱՍ 1։
Թեմա 13` Ֆինանսական հաշվառումը ընկերություններում – ՄԱՍ 2։
Թեմա 14` Դրամական հոսքերի մասին հաշվետվություն։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ֆինանսական հաշվառման հիմունքներ, ՀՀԱԱ
2. Հաշվապահական հաշվառում, Ա. Սարգսյան, Ա. Մարջանյան, Ն. Օգանեզովա, ուս. ձեռնարկ
տնտեսագիտական մասնագիտությունների համար, Երևան, 2014
3. Հաշվապահական հաշվառում, Կ. Զուրաբյան, Ք. Միրզախանյան, ՀՈՒՄԿ հիմնադրամ, Երևան, 2012
4. Ֆինանսական Հաշվետվությունների Միջազգային Ստանդարտներ, Հաշվապահական Հաշվառման
Միջազգային Ստանդարտներ:
1. 1004/Մ24
2. Կառավարչական հաշվառում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել կառավարչական հաշվառման հիմունքները,
ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները, վերլուծել արտադրության ծախսումների հիմնական
մեթոդները,ինքնածախսման վերլուծության օգտագործման հնարավորությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները և
հիմնախնդիրները,
2. ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվությունների կառուցվածքը և բովանդակությունը,
3. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի հիմնական սկզբունքները, ձևակերպել
հայեցակարգերը, գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային հաշվառումը
2. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները
և հիմնախնդիրները
Ա6. ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության, բանկային գործունեության վերլուծության
ժամանակակից մոտեցումները
Բ1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային հաշվառում
Բ6. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Կառավարչական հաշվառման դերը, նշամակությունը, առանձնահատկությունները։
Թեմա 2` Ծախսերի դասակարգումը, վարքագիծը և գնահատումը:
Թեմա 3՝ Նյութական ծախսերի և աշխատանքային ծախսերի հաշվառումը:
Թեմա 4` Ծախսերի հաշվառման պատվերային մեթոդը:
Թեմա5` Ծախսերի հաշվառման փուլային մեթոդը:
Թեմա6` 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 նորմատիվային մեթոդ։
Թեմա 11` Բյուջետային պլանավորում և վերահսկողություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Emile Woolf, Management accounting, Great Britain, 2010․
2. Janet Walker, Fundamentals of Management Accounting, First edition, 2008․
1. 1004/Մ23
2. Ֆինանսական հաշվետվությունների պատրաստում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնելհամախմբված ֆինանսական հաշվետվությունների կազմելու սկզբունքներին,
• ներկայացնել Համախմբված ֆինանսական վիճակի և Համախմբված համապարփակ ֆինանսական
արդյունքերի մասին հաշվետվությունները, դրանց բովանդակությանը ներկայացվող սկզբունքներն ու
պահանջները,
• պարզաբանել բաժնեմասնակցության մեթոդի սկզբունքներն ու հիմնավորումը,
• սովորեցնել կազմել Սեփական կապիտալում փոփոխությունների մասին հաշվետվություն,
• սովորեցնել կազմել և վերլուծել Դրամական միջոցների հոսքերի մասին հաշվետվությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները և
հիմնախնդիրները,
2. միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ներկայացնել ֆինանսական
հաշվետվություններ, դրանց կառուցվածքը և բովանդակությունը,
3. թվարկել աուդիտորական գործունեության սկզբունքները, ներկայացնել օրենսդրությունը և
աուդիտորական ստանդարտները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային հաշվառումը,
2. միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական հաշվետվությունները,
3. կազմել աուդիտի ընթացակարգերը, գնահատել աուդիտորական ռիսկը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու
կարողություն,
3. գործնականում իրականացնել հետազոտություններ, պաշտպանել զեկուցումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները
և հիմնախնդիրները
Ա4. նկարագրել և դասակարգել կազմակերպության և պետական գործառույթների բյուջետավորման
ընթացակարգերը
Բ2. միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ
Գ2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 ասոցիացված 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. Վարձակալության հաշվառումը:
Թեմա 13. Պահուստներ, պայմանական պարտավորություններ և պայմանական ակտիվներ:
Թեմա 14. Մեկ բաժնետոմսին ընկնող շահույթ:
Թեմա 15. Ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություն և մեկնաբանություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1. «Ֆինանսականհաշվետվություններիպարտաստում», ուս.
ձեռնարկնախապատրաստվածՀՀԱԱորակավորմանքննություններինախապատրաստմանհամար,
Երևան, 2011:
2. ՀաշվապահականՀաշվառմանՄիջազգայինՍտանդարտներ (ՀՀՄՍ):
3. ՖինանսականՀաշվետվություններիՄիջազգայինՍտանդարտներ (ՖՀՄՍ):
1. 1004/Մ16
2. Ներդրումային քաղաքականություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել ներդրումային քաղաքականության մշակման, ներդրումների
պլանավորման և կառավարման հիմունքները, ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները,
• նրանց ծանոթացնել ներդրումների և ներդրումային գործընթացի կառուցվածքին, ներդրումների
ֆինանսավորման հնարավոր աղբյուրներին, ներդրումների պլանավորման, գնահատման և
կառավարման արդի համակարգերին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի հիմնական սկզբունքները, հայեցակարգերը,
գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության, բանկային գործունեության վերլուծության
ժամանակակից մոտեցումները
Բ6. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4.պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Мылник В.В “Инвестиционный менеджмент” M, 2002
2. Меньшенина А.В “Инвестиции”, Омск, 2005
3. ՀՀ օրենսդրություն www.arlis.am
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1. 1004/Մ33

2. Հաշվապահական հաշվառման ստանդարտներ

4. 4 ժամ/շաբ.
6. Երկրորդ կիսամյակ

3.6 ECTS
կրեդիտ
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)

8. Դասընթացինպատակնէ՝
• Ուսումնասիրել Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտները, որոնք սահմանում են
հաշվապահական հաշվառումը վարելու, ընդհանուր նշանակության ֆինանսական
հաշվետվությունների ներկայացման հիմունքները` կազմակերպության նախորդ
ժամանակաշրջանների ֆինանսական հաշվետվությունների, ինչպես նաև տվյալ կազմակերպության
և այլ կազմակերպությունների ֆինանսական հաշվետվությունների համադրելիությունն
ապահովելու համար,
• Ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվությունների ներկայացման ընդհանուր պահանջները, դրանց
կառուցվածքի վերաբերյալ ցուցումները և բովանդակության նկատմամբ նվազագույն պահանջները,
որոնք սահմանված են ՖՀՄՍ-ներով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները և
հիմնախնդիրները,
2. ներկայացնել ֆինանսական հաշվետվությունների կառուցվածքը և բովանդակությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային հաշվառումը,
2. միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական հաշվետվությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ,
2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները
և հիմնախնդիրները
Բ1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային հաշվառում
Բ2. միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ
Գ1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ
Գ2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4.պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

1-ին ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:

2-րդ ընթացիկ քննություն.

Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:

Եզրափակիչ քննություն.
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Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 Հաշվետու ժամանակաշրջանից 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. ՀՀՄՍ 17 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 փոխարժեքի փոփոխությունների հետևանքները:
Թեմա 13. ՀՀՄՍ 38 Ոչ նյութական ակտիվներ:
Թեմա 14. Ձեռնարկատիրական գործունեության (ՁԳ) միավորումներ: ՀՀՄՍ 27, ՀՀՄՍ 28, ՀՀՄՍ 31:
Թեմա 15. ՀՀՄՍ 39 Ֆինանսական գործիքներ. Ճանաչումը և չափումը:
Թեմա 16. ՀՀՄՍ 12 Շահութահարկեր:
Թեմա 17. ՀՀՄՍ 19 Աշխատակիցների հատուցումներ:
Թեմա 18. ՀՀՄՍ 23 Փոխառության ծախսումներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հաշվապահական հաշվառման միջազգային ստանդարտներ (ՀՀՄՍ):
2. Ֆինանսական հաշվետվությունների միջազգային ստանդարտներ (ՖՀՄՍ):
3. «Ֆինանսական հաշվետվությունների պարտաստում», ուս. Ձեռնարկ նախապատրաստված ՀՀԱԱ
որակավորման քննությունների նախապատրաստման համար, Երևան, 2011:
1. 1004/Մ25
2. Աուդիտի հիմունքներ
3.3 ECTS կրեդիտ
4.2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել աուդիտի հիմունքները, ուսումնասիրության առարկան և խնդիրները,
• վերլուծել աուդիտի հիմնական առանձնահատկությունները,
• վերլուծել աուդիտորական եզրակացության կազման մոտեցումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. թվարկել աուդիտորական գործունեության սկզբունքները, ներկայացնել օրենսդրությունը և
աուդիտորական ստանդարտները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կազմել աուդիտի ընթացակարգերը, գնահատել աուդիտորական ռիսկը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ,
2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. թվարկել աուդիտորական գործունեության սկզբունքները, ներկայացնել օրենսդրությունը և
աուդիտորական ստանդարտները
Բ4. կազմել աուդիտի ընթացակարգերը
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Բ5. գնահատել աուդիտորական ռիսկը
Գ2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4.պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Աուդիտի էությունը և սկզբունքներ:
Թեմա 2` Աուդիտի կարգավորումը:
Թեմա 3`Ոչ ընթացիկ ակտիվների աուդիտ:
Թեմա 4` Ընթացիկ ակտիվների աուդիտ:
Թեմա 5` Պարտավորությունների աուդիտ:
Թեմա 6` Սեփական կապիտալի աուդիտ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աուդիտի հիմունքներ, ACCA դասագիրք, թարգմանությունը անգլերենից,Երևան., 2006.
2. Джонстон Р., Аудит, Москва, 2006.
1. 1004/Մ20
2. Բանկային հաշվապահություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ներկայացնել բանկային հաշվապահության հիմունքները, ուսումնասիրության առարկան և
խնդիրները,
• վերլուծել բանկային հաշվապահության հիմնական առանձնահատկությունները,
• վերլուծել բանկերում ֆինանսական հաշվետվությունների կազմման մոտեցումները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները և
հիմնախնդիրները,
2. ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության, բանկային գործունեության վերլուծության
ժամանակակից մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային հաշվառումը,
2. միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական հաշվետվությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն,
2. գործնականում իրականացնել հետազոտություններ, պաշտպանել զեկուցումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները
և հիմնախնդիրները
Ա6. ձևակերպել դրամավարկային քաղաքականության, բանկային գործունեության վերլուծության
ժամանակակից մոտեցումները
Բ1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային հաշվառում
Բ2. միջազգային ստանդարտների հիման վրա կազմել ֆինանսական հաշվետվություններ
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Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4.պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Հաշվապահական հաշվառման սկզբունքները բանկերում:
Թեմա 2` Ֆինանսական հաշվետվությունների կազմումը բանկերում:
Թեմա 3`Բանկի դրամական միջոցների հաշվառում:
Թեմա 4` Տրամադրված վարկերի հաշվառում:
Թեմա 5` Ժամկետային ավանդների հաշվառում
Թեմա 6` Սեփական կապիտալի հաշվառում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бухгалтерский учет в банках՛՛Осокина Т.М.,Москва, 2010.
2. Бухгалтерский учет в банках՛՛Тютюнник А.В. , Москва, 2004.

1. 1004/Մ57

2. Հարկային հաշվառում

3.3 ECTS կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2ժամ
6. Երկրորդկիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ՀՀ հարկային օրենսդրության բնագավառում ապահովել գիտելիքներ և
հմտություններ, որոնք անհրաժեշտ են հաշվապահին հարկերը և օրենքով նախատեսված այլ
պարտադիր վճարները հաշվարկելու, վճարելու և համապատասխան հաշվարկներն ու
հաշվետվությունները ներկայացնելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել հարկաբյուջետային հարաբերությունների, հարկային, մաքսային վարչարարության
նորմատիվ կարգավորման դրույթները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. հաշվարկել յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով բյուջե վճարման ենթակա հարկի գումարը և լրացնել
հարկային մարմնի կողմից պահանջվող համապատասխան հաշվետվությունների ձևաթղթերը
2. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից տեղեկատվությունը 5. գործնականում իրականացնել
հետազոտություններ, պաշտպանելզեկուցումներ
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. բացատրել հարկաբյուջետային հարաբերությունների, հարկային, մաքսային վարչարարության
նորմատիվ կարգավորման դրույթները
Ա4. նկարագրել և դասակարգել կազմակերպության և պետական գործառույթների բյուջետավորման
ընթացակարգերը
Բ3. հաշվարկել յուրաքանչյուր հարկատեսակի գծով բյուջե վճարման ենթակա հարկի գումարը և լրացնել
հարկային մարմնի կողմից պահանջվող համապատասխան հաշվետվությունների ձևաթղթերը
Բ6. գնահատել կազմակերպության ֆինանսների կառավարման արդյունավետությունը
Գ2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` ՀՀ հարկային օրենսդրության հիմունքները:
Թեմա 2` Ուղղակի հարկեր:
Թեմա 3` Անուղղակի հարկեր:
Թեմա 4` Պետական հարկատեսակներին փոխարինող վճարներ:
Թեմա 5` Տեղական հարկեր:
Թեմա 6` Պետական և տեղական տուրքեր, վճարներ:
Թեմա 7` Կուտակային վճարներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՀՀ հարկային օրենսգիրք 2018
2. www.arlis.am
1. 1004/Մ47

2. Հաշվապահական ծրագրեր

3. 3 ECTS կրեդիտ

4.2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել համակարգչային եղանակով հաշվապահության վարմանը,
• նրանց սովորեցնել հաշվապահական ծրագրի գործիքների միջոցով մուտքագրել հաշվապահական
տվյալներ, կազմել հաշվետվություններ և ստացվող տվյալների հիման վրա կատարել
վերլուծություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները և
հիմնախնդիրները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային հաշվառումը,
2. միջազգային ստանդարտներին համապատասխան ներկայացնել ֆինանսական
հաշվետվություններ, մեկնաբանել դրանց կառուցվածքը և բովանդակությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ֆինանսական, կառավարչական հաշվառման տեսական հիմունքները, սկզբունքները
և հիմնախնդիրները
Բ1. գործնականում իրականացնել ֆինանսական, կառավարչական և բանկային հաշվառում
Գ1. կիրառել գիտելիքները պրակտիկայում, ձևակերպել և լուծել խնդիրներ
Գ2. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու
կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
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4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Հաշվապահական ծրագրերի հնարավորությունները և ՀՀ –ում ամենակիրառվող 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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ
1. ՀԾ գիտելիքների շտեմարան
1. 1004/Մ03
2. Ֆինանսական վերլուծություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ֆինանսական վերլուծության ժամանակակից մեթոդների ու մոդելների
հետ,
• հնարավորություն ընձեռել իրականացնելու պրակտիկ ուսումնասիրություններ, գնահատումներ և
վերլուծություններ տնտեսության տարբեր ոլորտների կազմակերպություններում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել բանկային հաշվապահության և վերլուծության ժամանակակից խնդիրները,
2. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել
ներդրումային և բիզնես գործընթացների վերլուծություն,
2. կիրառել բանկային հաշվապահության կազմման և վերլուծության, գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացնել բանկային հաշվապահության և վերլուծության ժամանակակից խնդիրները,
Ա5. մեկնաբանել ոչ բանկային ֆինանսական ոլորտին բնորոշ առանձնահատկությունները
Բ2. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել
ներդրումային և բիզնես գործընթացների վերլուծություն
Բ4. կիրառել բանկային հաշվապահության կազմման և վերլուծության, գնահատման մեթոդները
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու
կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Eugene F. Brigham, Michael C. Ehrhardt “Financial management. Theory and Practice” 10 th edition, 2005
year
2. Richard A. Brealey, Stewart C. Mayers “Principles of corporate finance”, 1991 year
3. Erich A. Helfert “Technigues of financial analysis, a guide to value creation” 10th edition 2002 year
1. 1004/Մ05
2. Մաքսային վարչարարություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝ ուսանողներին ծանոթացնել մաքսային համակարգի հիմնական
խնդիրներին, կառուցվածքին, հիմնական մաքսային ընթացակարգերին, որը օգտակար կլինի ոլորտի
պետական կառավարման, համակարգի ապագա աշխատակիցների և ապագա գործարարների համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. բացատրել հարկաբյուջետային հարաբերությունների, հարկային, մաքսային վարչարարության
նորմատիվ կարգավորման դրույթները,
2. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել
և մեկնաբանել տնտեսագիտական տեղեկատվությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. համեմատել և վերլուծել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը,
2. գործնականում իրականացնել հետազոտություններ, պաշտպանել զեկուցումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. բացատրել հարկաբյուջետային հարաբերությունների, հարկային, մաքսային վարչարարության
նորմատիվ կարգավորման դրույթները
Ա5. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Բ4. դասակարգել ռիսկերը և կայացնել ֆինանսական որոշումներ
Գ2. որոշակի փաստարկների հիմնավորման և եզրահանգումների նպատակով տարբերակել, վերլուծել
և մեկնաբանել տարբեր աղբյուրներից հայթայթված տեղեկատվությունը
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Մաքսային համակարգի կառուցվածքը և դերը տնտեսական համակարգում:
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Թեմա 2` Մաքսային ընթացակարգեր և մաքսային ձևակերպում:
Թեմա 3` Մաքսային հսկողության էությունը և իրականացման ձևերը:
Թեմա 4` Մաքսային ռեժիմները և դրանց տեսակները:
Թեմա 5` Մաքսային արժեքի հասկացությունը և որոշման մեթոդները:
Թեմա 6` Մաքսային վճարներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. О.В. Молчанова, Таможенное дело, М 2005
2. С.В. Халипов, Таможенное право, М 2004
3. Մաքսային օրենսդրության կիրառման հարցերի պարզեցված ուղեցույց 3, 2001.
4. Е.Н. Ковалева, Таможенные процедуры,М 2005
5. В.М., Назаренко, Таможенное обслуживание внешнеекономоческой деятельности, М 2001
6. Հ. Լ. Ֆարմանյան, Մաքսային վարչարարության 300 հարց ու պատասխան, 2013
1. 1004/Մ15

2. Վճարահաշվարկային համակարգեր

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. 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,
• նրանց ներկայացնել
ՀՀ
տարածքում գործող վճարահաշվարկային համակարգերը, դրանց
զարգացման հեռանկարները և ինտեգրման գործընթացները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները,
2. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել տարատեսակ ֆինանսական գործիքները, գործնականում իրականացնել ներդրումային և
բիզնես գործընթացներ,
2. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել հետազոտություններ, պաշտպանել զեկուցումներ։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ժամանակակից ֆինանսական ոլորտի գլոբալ և լոկալ հիմնախնդիրները
Ա3. ներկայացնել բանկային գործունեության հիմնարար սկզբունքները
Բ2. օգտագործելով տարատեսակ ֆինանսական գործիքներ գործնականում իրականացնել ներդրումային
և բիզնես գործընթացների վերլուծություն
Բ4. կիրառել տնտեսության ֆինանսական հատվածի կառավարման և գնահատման մեթոդները
Գ3. ցուցաբերել մասնագիտական հանրության հետ բանավոր և գրավոր հաղորդակցվելու կարողություն
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1` Վճարահաշվարկային համակարգի դերը երկրի տնտեսության մեջ:
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Թեմա 2` Վճարահաշվարկային ծառայություններ: Առևտրային գործարքներում կիրառվող 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:
Թեմա 7` Վճարահաշվարկային կազմակերպությունների գործունեության
վերահսկողությունը և կարգավորումը ՀՀ-ում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. <<Վճարահաշվարկային համակարգ>> մոդուլ ԿԲ ներածական դասընթաց
2. << Վճարահաշվարկային համակարգ>> Սամսոն Ղազարյան ՖԲՔ, Տիգրան Մեծ, 2003
3. ՀՀ կենտրոնական բանկի բաշտոնական կայք՝ www.cba.am
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«Կառավարում» մասնագիտություն
8. «Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» մագիստրոսական ծրագիր
8.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Գործարար վարչարարություն (կառավարում)
041301.04.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կառավարման մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության բակալավրի
ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների
արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը կատարվում է Երևանի պետական համալսարանի առկա ուսուցման
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագրի նպատակն է.
• կազմակերպությունների գործարար գործընթացների վերլուծությունը, վերակազմակերպումը և
համակարգումը,
• կազմակերպությունների ռիսկերի արդյունավետ կառավարման համակարգի, ռիսկերի
պատասխանատվության բաշխման և ներքին հսկողության մեխանիզմների մշակումը,
• ոչ լրիվ տեղեկատվության առկայության պայմաններում որոշումների ընդունումը և
կանխատեսումների կայացումը,
• ISO 9001:2015 պահանջներին համապատասխան կազմակերպություններում որակի կառավարման
համակարգի մշակումը և ներդումը,
• կազմակերպության ռազմավարության մշակումը և իրականացումը:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ներկայացնել ISO 9001:2015 միջազգային ստանդարտներին համապատասխան որակի և ռիսկերի
կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման սկզբունքներն ու պահանջները,
2. քննարկել կազմակերպության նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից հոսքերի,
ռազմավարական և ֆինանսական կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման և
վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաները,
3. ճանաչել դասակարգել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների նախագծման և
իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպությունների
համար,
4. դասակարգել կազմակերպություններում ինովացիայի և մարքեթինգի կառավարման, գործարար
գործընթացների ռեինժինիրինգի ժամանակակից տեխնոլոգիաները,
5. նկարագրել մարքեթինգային հետազոտությունների, անձնակազմի խթանման և գնահատման
մեթոդները, առաջնորդության և կորպորատիվ կառավարման մեթոդաբանությունը,
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6. ճանաչել աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորման մոտեցումները,
կառավարչական հաշվառման և բյուջետավորման համակարգերի կառավարման մեթոդները,
7. սահմանել կառավարչական հիմնախնդիրների լուծմանն առնչվող հոգեբանական դրույթները և
կազմակերպական վարքի էթիկայի նորմերը:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. կառուցել կազմակերպության որակի կառավարման համակարգի և գործարար գործընթացների
իրականացման մոդելներ,
2. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համար բյուջեների ձևավորման և
կառավարչական հաշվառման համար տվյալների բազա, մասնակցել լոգիստիկական ցանցի
ձևավորման աշխատանքներին,
3. ընտրել տարատեսակ մարքեթինգային ռազմավարություններ, ֆինանսական գործիքներ և ընդունել
արդյունավետ կառավարչական որոշումներ,
4. առաջարկել կազմակերպության ռիսկերի կառավարման արդյունավետ համակարգ՝ ֆինանսական
կայունության ամրապնդման համար,
5. առաջարկել նոր կիրառություններ տվյալ բիզնես ոլորտում օգտագործվող պլանավորման,
կազմակերպման և վերահսկման ժամանակակից մեթոդների և տեղեկատվական համակարգերի
ներդրման համար,
6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
 ընթացիկ քննություններ,
 անհատական աշխատանքների կատարում,
 եզրափակիչ քննություններ.
 մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Գործարար վարչարարություն (կառավարում)» (այսուհետ՝ ԳՎ) ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել կազմակերպությունների` ցածր, միջին և բարձր օղակի պաշտոններում:
Ներկայումս ԳՎ գծով մասնագետների ապագա կարիերայի հնարավորությունները պայմանավորված են
հետևյալ միտումներով.
• տարրատեսակ ռիսկերի կտրուկ աճ, որոնց կազմակերպությունները բախվում են և ստիպված են
հաշվի առնել,
• արտաքին միջավայրի շարունակական փոփոխություն, որն էլ ստիպում է կազմակերպություններին
ավելի մեծ ուշադրություն դարձնել ԳՎ-ին: ԳՎ արդիական է և մեծ կարևորություն ունի տնտեսության
ցանկացած ոլորտում` սկսած գյուղատնտեսությունից և արդյունաբերությունից մինչև առևտուր և
ֆինանսներ:
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Ծրագրի շրջանավարտները կարող են նաև շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ տնտեսագիտության և
կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային
լսարաններ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչ
• ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
• The framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների
կիրառման կարողություն:

Հետազոտական
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման
• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին
համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Word, MS Excel, MS Power Point փաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն:

Այլ կարողություններ
• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական
նորմերի իմացություն,
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
2. Մասնագիտական կարողություններ
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տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,
մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու կարողություն,
տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք
ներկայացնելու կարողություն,
մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և
ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։տվյալ դասընթացի
նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին փոխանցելու
կարողություն։

•
•
•
•
•
•
•

3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական աստիճան
•
•

գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝
տվյալ կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում,
վերջին 5 տարում առնվազն 1գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակության առկայություն։

Մանկավարժական փորձ
• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ (բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),

Այլ պահանջներ

• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։
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Ընդ.

Դսխ.

Գրծ./ս
եմ.

Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Կրդ.

Լս.ժ

75

2250

435

315

0

1500

27

18 27

18

21 14

0

0

15

450

15

135

0

300

12

8

2

0

0

0

1603/Մ01 Օտար լեզու-1

6

180

60

120

6

4

1603/Մ02 Օտար լեզու-2
1002/Մ23 Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում

3

90

30

60

3

90

30

60

3

2

Ս

1002/Մ89 Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3

90

15

15

60

3

2

Ս

Մասնագիտական դասընթացներ

15

450

90

60

300

15

10

1005/Մ61 Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3

90

30

60

3

2

Ս

1002/Մ38 Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ**

1005/Մ46 Մենեջմենթ (II մակարդակ)

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

Մասնագիտացման դասընթացներ

45

1350

330

120

0

900

0

0

24

16

21

14

0

0

Պարտադիր

24

720

180

60

0

480

0

0

24 16

0

0

0

0

1005/Մ31 Կազմակերպությունների գործունեության կոնտրոլինգ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ***

1005/Մ13 Կազմակերպական վարք

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ01 Ռազմավարական կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ06 Անձնակազմի կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ30 Լոգիստիկա. մատակարարման շղթաների կառավարում

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1005/Մ03 Ֆինանսական մենեջմենթ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

Կամընտրական

21

630

150

60

0

0

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

Կազմակերպությունների կառավարման համակարգի և
գործարար գործընթացների նախագծում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ29 Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

Ուսումնական/հետազոտական մոդուլի անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ
Ընդհանուր դասընթացներ

1005/Մ04 Կորպորատիվ կառավարում
1005/Մ09

Կիսամյակներ

Ուսումնական
բեռնվածությունը, ժամ

0

0

1

420

2

3

0

4

0

Գնահատման
ձևը

Ս*
3

0

3
Լս.ժ

Թվանիշ

Կրեդիտ-ներ

8.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը

0

2

0

Ս

0

0

21 14

0

0

0

0

1005/Մ32 Նախագծերի կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ07 Ռիսկերի կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ10 Կառավարման հոգեբանություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ33 Մարքեթինգի կառավարում

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1005/Մ34 Հարկերի կառավարումը կազմակերպություններում

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

45

1350

0

120

9

2

30

2

Գիտական սեմինար

12

360

3

2

3

2

Մասնագիտական պրակտիկա

6

180

180

6

-

Մագիստրոսական թեզ

27

810

810

120

3600

1005/Մ35

Ձեռնարկատիրական ռիսկերի կառավարումը գործնական
ոլորտներում և սննանկության կանխատեսումը
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը
* - Ստուգարք
** - Եզրափակիչ գնահատումով
*** - Առանց ընթացիկ գնահատման
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8.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 ներկայացնել ISO 9001:2015 միջազգային ստանդարտներին
համապատասխան որակի և ռիսկերի կառավարման ընդհանուր
համակարգերի ձևավորման սկզբունքներն ու պահանջները
Ա2 քննարկել կազմակերպության նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից
հոսքերի, ռազմավարական և ֆինանսական կառավարման ընդհանուր
համակարգերի ձևավորման և վերլուծության ժամանակակից
տեխնոլոգիաները
Ա3 ճանաչել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների
նախագծման և իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող
միջավայրում գործող կազմակերպությունների համար
Ա4 դասակարգել կազմակերպություններում ինովացիայի և մարքեթինգի
կառավարման, գործարար գործընթացների ռեինժինիրինգի ժամանակակից
տեխնոլոգիաները
Ա5 նկարագրել մարքեթինգային հետազոտությունների, անձնակազմի խթանման և գնահատման մեթոդները, առաջնորդության և կորպորատիվ
կառավարման մեթոդաբանությունը
Ա6 ճանաչել աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորման
մոտեցումները, կառավարչական հաշվառման և բյուջետավորման
համակարգերի կառավարման մեթոդները
Ա7 սահմանել կառավարչական հիմնախնդիրների լուծմանն առնչվող հոգեբանական դրույթների և կազմակերպական վարքի էթիկայի նորմերը
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ)
Գ2 վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները
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Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1 կառուցել կազմակերպության որակի կառավարման համակարգի և
գործարար գործընթացների իրականացման մոդելներ
Բ2

Բ3

նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համար
բյուջեների ձևավորման և կառավարչական հաշվառման համար
տվյալների բազա, մասնակցել լոգիստիկական ցանցի ձևավորման
աշխատանքներին
ընտրել տարատեսակ մարքեթինգային ռազմավարություններ, ֆինանսական գործիքներ և ընդունել կառավարչական որոշումներ

Բ4

առաջարկել կազմակերպության ռիսկերի կառավարման արդյունավետ
համակարգ՝ ֆինանսական կայունության ամրապնդման համար

Բ5

առաջարկել նոր կիրառություններ տվյալ բիզնես ոլորտում օգտագործվող պլանավորման, կազմակերպման և վերահսկման ժամանակակից
մեթոդների և տեղեկատվական համակարգերի ներդրման համար
կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու
համար` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար

Բ6

Գ3

արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ա1

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա2 Ա3 Ա4 Ա5 Ա6 Ա7 Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6 Գ1 Գ2 Գ3 Գ4

Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
Մենեջմենթ (II մակարդակ)
Մասնագիտացման դասընթացներ
Պարտադիր
Կազմակերպությունների գործունեության կոնտրոլինգ
Կազմակերպական վարք
Ռազմավարական կառավարում
Անձնակազմի կառավարում
Լոգիստիկա. մատակարարման շղթաների կառավարում
Ֆինանսական մենեջմենթ
Կամընտրական դասընթացներ
Կորպորատիվ կառավարում
Կազմակերպությունների կառավարման համակարգի և գործարար
գործընթացների նախագծում
Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորում
Նախագծերի կառավարում
Ռիսկերի կառավարում
Կառավարման հոգեբանություն
Մարքեթինգի կառավարում
Հարկերի կառավարում
Ռիսկերի կառավարումը և սնանկության կանխատեսումը արտադրության
տարբեր ոլորտներում
Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ
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8.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 4 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես
մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն
և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել,
հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի
հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի
թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.

1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար լեզվով
գրավոր ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների և
ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
2. Roberts M. English for Economics in higher education studies (ed. Terry Phillips) Reading UK: Garnet Publishing
Ltd., 2012.
3. Corballis T., Jennings W. English for Management Studies in higher education studies. Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2009.
4. Maier-Fairclough J. & Butzphal G. Career Express Business English (C1). Reading UK: Garnet Publishing Ltd.,
2012.
5. MacKenzie I. Professional English in Use / Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
6. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
7. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-2
3. 3 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմնական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների B2C1 մակարակին համապատասխան
2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է միջազգայնորեն ընդունված
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմնական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2. Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3. Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent Publishing Platform,
2014.
4. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7. Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
1. 1002/Մ23

2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
3. 3 ECTS կրեդիտ
ոլորտում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
ապահովման գործիքակազմի (Big Data, Eviews, MatLab և այլն), ինչպես նաև դրանց կիրառման
վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
մեթոդների հիման վրա տարբեր խնդիրներ ձևակերպելիս և լուծելիս տվյալների տնտեսական
վերլուծության համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները հասկանալու և կիրառելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
2. ներկայացնել բիզնես-գործընթացներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
արդյունավետ մեթոդները և մոդելները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականորեն օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
գործիքակազմը,
2. արդյունավետ մաթեմատիկական և ծրագրային գործիք ընտրելու նպատակով կատարել
համեմատական վերլուծություն,
3. իրականացնել տեղեկատվական և ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում։
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի տեսական հիմունքները
տնտեսագիտության, ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման և
գործիքակազմը:
Թեմա 3՝ Կիրառական ծրագրային փաթեթներ / Big Data, Eviews, MatLab /:
Թեմա 7՝ Data Mining, Eviews, MatLab փաթեթների կիրառությունները տնտեսագիտության, ֆինանսների
և կառավարման ոլորտներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. 704 с.
2. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А..-М. Изд.отдел <<Русская редакция>>
ТООО:1997.-696.с.
3. Степанов Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казань, 2008, 58 с.
4. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А. <<Русская редакция>> ТООО:1998.-659.с.
5. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. СпБ, Иностранная литература, 1997, 582
с.
1. 1002/Մ89
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 1 ժամ, գործնական՝ 1 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների
և վերլուծության ոլորտում, ինչպես նաև դրանց կիրառման վերաբերյալ,
• ուսանողների
մոտ
ձևավորել
գիտելիքներ,
որոնք
անհրաժեշտ
են
մասնագիտական
հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների և վերլուծության հիման վրա տարբեր խնդիրներ
ձևակերպելու և լուծելու գործընթացի իրականացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները ու մոդելները,
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2. ներկայացնել հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության՝ բիզնես-գործընթացներում և
մարքեթինգում օգտագործվող մեթոդները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները պրակտիկ խնդիրներում,
2. ժամանակակից
մեթոդների
ընտրությանն
նպատակով
կատարել
մասնագիտական
հետազոտությունների համեմատական վերլուծություն և պլանավորում,
3. իրականացնել մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության մեթոդների
տեսակների դասակարգում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1. Հետազոտության թեմայի ընտրությունը և արդիականության ձևակերպումը:
Թեմա՝ 2. Հետազոտության գրականության ամփոփումը և հղումների ավելացումը:
Թեմա՝ 3. Գործնական հետազոտությունների իրականացման գործընթացը:
Թեմա՝ 4. Տեսական հետազոտությունների իրականացման մոտեցումները:
Թեմա՝ 5. Գիտական աշխատանքի կառուցվածքը. բաժինների ձևակերպումը, հետազոտված հիմնախնդրի
ձևակերպումը, հետազոտության մեթոդաբանության ձևակերպումը, խնդրի լուծման նկարագրությունը և
ամփոփումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и
статистика, 2007.
2. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / пер. с англ. М.:
Финансы и статистика, 2003.
3. Ковалев В. В. Управление финансовой структурой фирмы: учебное пособие. М.: Проспект; Велби, 2007.
4. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С. В. Банк. — М.: TK Велби, Изд-во Проспект,
2011, — 344 с.
5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА, 1999. –
317 с
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1. 1005/Մ00
2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս. 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել կառավարման ժամանակակից համակարգի ներդրումը
մրցակցային պայմաններում գործող կազմակերպություններում, ուղեկցող ռիսկերը և լուծման ուղիները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել կազմակերպություններում կառավարման ժամանակակից համակարգի ձևավորման,
ներդրման և կատարելագործման մեթոդաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. դրսևորել կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացման և ֆինանսական
կայունության ապահովման միջոցառումների գործնական կիրառության կարողություն՝ ռիսկերի
վերլուծության և գնահատման հիման վրա:
2. դրսևորել գործընթացային մոտեցման հիման վրա բիզնեսի կառավարման մեթոդների գործնական
կիրառության կարողություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ISO 9001:2015 միջազգային ստանդարտներին համապատասխան որակի և ռիսկերի
կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման սկզբունքներն ու պահանջները
Ա3. ճանաչել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների նախագծման և
իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպությունների
համար
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտելուց հետո՝ հարց ու պատասխանի և սեփական մեկնաբանությունների
ձևավորմամբ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ժամանակակից կազմակերպություններում մենեջմենթի առանձնահատկությունները և
հիմնախնդիրները:
Թեմա 2. Որակի կառավարման համակարգի հիմնախնդիրները ժամանակակից կազմակերպություններում:
Թեմա 3. Ժամանակակից կազմակերպություններում փոփոխությունների և առաջնորդության
հիմնախնդիրները
Թեմա 4. Տարբեր երկրների կազմակերպություններում մենեջմենթների համեմատական վերլուծությունը:
Թեմա 5` Ինովացիոն գործունեությունը շուկայական տնտեսությունում:
Թեմա 6` Ժամանակակից ինովացիոն գործունեության մեթոդոլոգիական սկզբունքները:
586

Թեմա 7` Ինովացիոն գործընթացների պետական կարգավորումը:
Թեմա 8` Մտավոր սեփականության շուկայնացման հիմքերը:
Թեմա 9` Պետության դերը և գործառությաները ժամանակակից շուկայական տնտեսության
պայմաններում:
Թեմա 10` Պետական մարմինների դերակատարումը տնտեսական խնդիրների լուծման համատեքստում:
Թեմա 11` Պետական և մունիցիպալ կառավարման նորմատիվ-իրավական բազան:
Թեմա 12` Տարածքային զարգացումը որպես տնտեսության զարգացման ուղենիշ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ларионова И.В., Риск-менеджмент: М.: 2014.
2. Ðîááèíç, Ñòèâåí Ï. Менеджмент, 8-е изд. - Ì.: 2012.-1056Ñ
3. Ս. Լ. Ղանթարջյան, Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները (Կառավարում), ուսումնական
ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 78
4. Ղանթարջյան Ս. Լ., Նորարարությունների կառավարում և մտավոր սեփականության օբյեկտների
գնահատում, ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջ 102
5. Василенко И.А., Государственное и муниципальное управление, М.: 2012
6. Государственное регулирование региональной экономики. Учебное пособие. Э.В. Алехин. Пенза, 2011.
1. 1002/Մ38
2. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ)
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝

• առավել ամբողջականացնել և խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրո- և
մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,

• զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել շուկայական տնտեսության տնտեսական հիմնահարցերի
ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ գիտելիքները
2. լուսաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները,
3. ներկայացնել մակրոտնտեսական քաղաքականության ձևերը և հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց
արդյունքները,
2. տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
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3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика. Санкт-Петербург, 2003:
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва,”Финансы и статистика”, 1992,
5. B. Binger, E. Hoffman, Microeconomics with Calculus, 1998
1. 1005/Մ46

2. Մենեջմենթ (II մակարդակ)

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել կառավարման մոդելներին և սկզբունքներին,
• նրանց սովորեցնել՝ գնահատելու կազմակերպությունում կիրառվող կառավարման մոտեցումները,
առաջադրելու արդյունավետ լուծումներ ռազմավարական և մարտավարական խնդիրների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել կառավարման համակարգային, իրավիճակային և գործընթացային մոտեցումները,
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2. թվարկել ժամանակակից կազմակերպությունների կառավարման առանձնահատկությունները,
3. մատնանշել կառավարչական իրավիճակների վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաները,
4. նկարագրել կառավարչական որոշումների ընդունման, կոնֆլիկտային իրավիճակների
հաղթահարման, շահադրդման և առաջնորդության արդի մոտեցումները,
5. ձևակերպել թիմային գործընթացների կազմակերպման և կառավարման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել իրավիճակային վերլուծություն,
2. նախագծել ռազմավարական այլընտրանքներ,
3. այլընտրանքային տարբերակներից կատարել ճիշտ ընտրություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա1. ներկայացնել ISO 9001:2015 միջազգային ստանդարտներին համապատասխան որակի և ռիսկերի
կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման սկզբունքներն ու պահանջները
Ա3. ներկայացել պետական և հանրային կառավարման, ինչպես նաև գլոբալ կառավարման հիմնական
տեսություններն ու դրաց առանձնահատկությունները:շ
Բ6. կիրառել կառավարման հմտություններ և ցուցաբերել միջին և բարձր օղակի կառավարչի
ունակություններ:
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մենեջմենթի ժամանակակից միտումները
Թեմա 2. Համակարգային և իրավիճակային մոտեցումները կառավարման համակարգում
Թեմա 3. Մենեջմենթի սոցիալական և հոգեբանական առումները
Թեմա 4. Մենեջմենթի միջազգային միջավայրը
Թեմա 5. Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայրերի գործոնային վերլուծություն
Թեմա 6. Կազմակերպության արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները:
Թեմա 7 . Կազմակերպությունների կառավարման առանձնահատկությունները ժամանակակից
պայմաններում
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Թեմա 8. Կազմակերպական փոփոխություններ և զարգացում
Թեմա 9. Կառավարման մոտեցումների, մեթոդների, ադապտիվ լուծումների և համակարգային
մտածողության մտածողության վերաբերյալ դիտարկումներ կազմակերպությունների օրինակով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дафт Р. Л., Менеджмент, 10-ое изд., Питер , 2015
2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента, М., 2015
3. Трайнев В.А., Дмитриев С.А., Пинчук И.И.,Менеджмент и маркетинг в образовании, науке , производстве
и его информационное обеспечение, М., Изд-во: Дашков и К, 2008
4. Druker P. Management: Tasks, Responsibilities, Practicess, New York, 2015
5. Market-driven management. Strategic and operational marketing, Jean-Jacqus Lambin,
www.palgrave,com/business/lambin
1. 1005/Մ31 2. Կազմակերպությունների գործունեության կոնտրոլինգ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ,
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Ծրագրի նպատակն է՝
• ուսանողներին փոխանցել անհրաժեշտ գիտելիքներ և հմտություններ ճկուն, հավաստի և օպերատիվ
տնտեսական տեղեկատվական համակարգի ստեղծման, պլանավորման, վերահսկման և
կառավարչական որոշումների ընդունման ժամանակ դրա ընձեռած հնարավորություններից օգտվելու
համար,
ուսանողներին սովորեցնել՝
• ինքնարժեքի հաշվարկում, շահույթի կառավարում և ռիսկերի գնահատում,
• գործունեության արդյունավետության բարձացման ռեզերվների հայտնաբերման մեթոդների
տիրապետումը,
• արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվառման մեթոդների տիրապետումը: Որոշումների համեմատական
արդյունավետության վերլուծությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. չափել կառավարչական ծախսերն ու ինքնարժեքը,
2. նկարագրել գործունեության արդունավետության պաշարները,
3. ներկայացնել արտադրական հաշվառման համակարգերը, «standart-cost» «direct-cost» «activity-based
cost»,
4. քննարկել գործունեության պլանավորման և բյուջետավորման սկզբունքները,
5. ներկայացնել ռազմավարական, մարտավարական և օպերատիվ որոշումների ընդունման մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում կիրառել ռազմավարական, մարտավարական և օպերատիվ որոշումների ընդունման
մեթոդները,
2. հիմնավորել կառավարչական հաշվառման տվյալների հիմնա վրա կայացված կառավարչական
որոշումները,
3. գնահատել տարբեր ռեսուրսների օգտագործման և ողջ գործունեության արդյունավետությունը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ճանաչել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների նախագծման և
իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպություններում,
Ա6. ճանաչել աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորման մոտեցումները,
կառավարչական հաշվառման և բյուջետավորման համակարգերի կառավարման մեթոդները
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Բ2. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համար բյուջեների ձևավորման և
կառավարչական հաշվառման համար տվյալների բազա, մասնակցել լոգիստիկական ցանցի ձևավորման
աշխատանքներին
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խնդիրներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Կառավարչական հաշվառումը կազմակերպության կառավարման համակարգում:
Թեմա 2` Ծախսերի դասակարգում: Ինքնարժեքի հաշվառման համակարգեր:
Թեմա 3` Ինքնարժեքի հաշվառման համակարգեր:
Թեմա 4` Տեղեկատվության վերլուծություն որոշումների կայացման համար:
Թեմա 5` Կառավարչական հաշվետվողականություն
Թեմա 6` Կառավարչական վերահսկողության համակարգեր:
Թեմա 7` Բյուջետավորում որպես պլանավորման, կառավարման և վերահսկողության գործիք:
Թեմա 8` Ծախսերի կառավարում:
Թեմա 9՝ Ռազմավարական և մարտավարական կոնտրոլինգ
Թեմա 10՝ կոնտրոլինգի համակարգի մշակում և ներդնում:
Թեմա 11՝ Արդյունավետության կառավարում:
Թեմա 12՝ Կոնտրոլինգի առանձնահատկությունները տարբեր ոլորտներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Концепция контроллинга. Управленческий учет. Система отчетности. Бюджетирование / Horvath & Partners ;
пер. с нем. [В. Толкача, С. Данишевич, М. Гавриша ; науч. ред. В. Толкач]. - 4-е изд. - М. : Альпина
Паблишерз, 2009. - 269 с.
2. Друри К. Управленческий учет для бизнес-решений: Учебник-М Юнити-Дана, 2012 - 655 с
3. Голов С.Ф. - Управленческий учет: К, Либра.2009 - 576 c
4. Управленческий учет: уч. пособие под ред. проф. Соколова Я.В М, Магистр, 2010 - 428 с
1. 1005/Մ13
2. Կազմակերպական վարք
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է կազմակերպական միջավայրում աշխատողների վարքագծի
բացատրության, կանխատեսման և վերահսկման իրականացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկել կազմակերպական միջավայրում աշխատողների վարքագծի բոլոր տեսանկյունները`
օգտագործելով գիտական մեթոդներ և կիրառել համակարգային ուսումնասիրություն՝
պատճառահետևանքային կապերի սահմանման միջոցով,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել կազմակերպության գործունեության արդյունավետության և կազմակերպական
միջավայրում կատարվող աշխատանքների որակի բարձրացման մեխանիզմները,
2. մեկնաբանել աշխատողների մոտ աշխատանքից բավարարվածության զգացումի բարձրացման,
կազմակերպական հաղորդակցության որակի լավացման և աշխատանքի հետ կապված սթրեսի
մեղմման մեթոդները,
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
2. պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. նկարագրել մարքեթինգային հետազոտությունների, անձնակազմի խթանման և գնահատման
մեթոդներին, առաջնորդության և կորպորատիվ կառավարման մեթոդաբանությանը
Ա7. սահմանել կառավարչական հիմնախնդիրների լուծմանն առնչվող հոգեբանական դրույթների և
կազմակերպական վարքի էթիկայի նորմերը
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1. Կազմակերպական վարք առարկան:
Թեմա2. Անհատական վարքագիծ:
Թեմա3. Անձի տեսակները և էմոցիաները:
Թեմա4. Մոտիվացման ժամանակակից մոտեցումները:
Թեմա5. Որոշումների անհատական ընդունում:
Թեմա6. Խմբային վարքագիծ:
Թեմա7. Աշխատանքային թիմեր:
Թեմա8. Հաղորդակցություն:
Թեմա9. Առաջնորդություն և վստահություն:
Թեմա10. Իշխանություն և քաղաքականություն:
Թեմա11. Կոնֆլիկտներ և բանակցություններ:
Թեմա12. Կազմակերպական կառուցվածքներ:
Թեմա13. Կազմակերպական մշակույթ:
Թեմա14. Անձնակազմի կառավարման քաղաքականություն:
Թեմա15. Կազմակերպական փոփոխություններ և կազմակերպական զարգացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ðîááèíç, Ñòèâåí Ï. Îñíîâû îðãàíèçàöèîííîãî ïîâåäåíèÿ Ì.: 2006.-448Ñ
2. Äæåðàëä Ãðèíáåðã Îðãàíèçàöèîííîå ïîâåäåíèå. Îò òåîðèè ê ïðàêòèêå-Ì.:2004.-912Ñ
3. Äàôò Ð.Ë Óðîêè ëèäåðñòâà-Ì.:2006.-480Ñ.
4. Пивоваров С.Сравнительный менеджмент 2-е изд.-СПБ.:Питер:2008.-480Ñ
5. Ðîááèíç, Ñòèâåí Ï. Менеджмент, 8-е изд. - Ì.: 2007.-1056Ñ
1. 1005/Մ01
2. Ռազմավարական կառավարում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8.Դասընթացի նպատակն է`
• յուրացնել ռազմավարության մշակման և մրցունակության վերլուծության հիմնական դրույթները և
սկզբունքները,
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• յուրացնել կազմակերպության ռազմավարության վերլուծության համար գոյություն ունեցող մի շարք
մոտեցումներ և գործիքներ,
• զարգացնել հաշապահական հաշվառման, ֆինանսական վերլուծությունների, մարքեթինգի,
մենեջմենթի, ինովացիոն մենեջմենթի, լոգիստիկայի ֆունկցիոնալ ուղղություններից տեսություններ,
սկզբունքներ, ինտեգրված գաղափարների ստեղծելու ունակությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել կազմակերպության գործունեության ինդուստրիան, արտաքին միջավայրը, կատարել
մրցակցային վերլուծություն` կիրառելով համապատասխան մեթոդներն ու գործիքները,
2. քննարկել կազմակերպության ներքին միջավայրը ըստ ֆունկցիոնալ ուղղությունների, բացահայտելու
ներքին ուժեղ և թույլ կողմեերը` կիրառելով համապատասխան մեթոդներն ու գործիքները,
3. նկարագրել կազմակերպության ռազմավարությունը, բացահայտելու ռազմավարական նոր ուղիներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. բացահայտել կազմակերպության երկարաժամետ ռազմավարական նպատակները` SWOT, SPACE,
GRAND MATRIX գործիքների միջոցով,
2. կատարել ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություններ, գնահատել իրականացվող
ռազմավարության արդյունավետությունը,
3. կատարել ֆինանսական կանխատեսումներ` հիմնվելով առաջադրվող ռազմավարական նոր ուղիների
վրա,
4. տարանջատել ռազմավարական նպատակների իրագործման ուղիները, որոնց հիման վրա կկազմի
տարեկան գործողությունների ծրագրեր` բարելավելով կազմակերպական կառուցվածքը,
զարգացնելով կազմակերպության ներքին պրոցեսներն ու ընթացակարգերը,
5. նախագծել ամբողջական ռազմավարական կառավարման փաստաթուղթ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. զարգացնել թիմային աշխատանքի իրականացման հմտությունները,
2. զարգացնել ստեղծագործական, քննադատական, վերլուծական մտածողությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. քննարկել կազմակերպության նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից հոսքերի,
ռազմավարական և ֆինանսական կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման և
վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա4. դասակարգել կազմակերպություններում ինովացիայի և մարքեթինգի կառավարման, գործարար
գործընթացների ռեինժինիրինգի ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Բ2. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համար բյուջեների ձևավորման և
կառավարչական հաշվառման համար տվյալների բազա, մասնակցել լոգիստիկական ցանցի ձևավորման
աշխատանքներին
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Այցելություններ նախապես ընտրված կազմակերպություններ` տեղում ծանոթանալու
կազմակերպության գործունեությանը, ներքին միջավայրին, ռազմավարական նպատակներին, ներքին
պրոցեսներին և պրոցեդուրաներին, փաստաթղթերին:
2. Թիմային աշխատանքների շրջանակներում ուսանողները կմշակեն այցելած կազմակերպություններից
մեկի ռազմավարական նոր ծրագիրը:
3. Այցելություններ կազմակերպությունների այլ շահակից կառույցներ` ֆինանսական, որակի
սերտիֆիկացման, պետական և այլն:
4. Հրավիրյալ դասախոսներ` ֆինանսական, պետական կամ այլ շահակից կառույցներից:
5. Թիմային ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.

1. Ռազմավարական կառավարման գործընթացը:

1.1 Ռազմավարական կառավարման էությունը:
1.2 Ռազմավարական կառավարման փուլերը:
1.3 Արդյունավետ ռազմավարական կառավարման մոդելը:
Դեպքի ուսումնասիրություն:

2. Կազմակերպության արտաքին միջավայր:

2.1 Կազմակերպության անուղղակի ազդեցության ոլորտները:
2.2 Կազմակերպության ուղղակի ազդեցության ոլորտները:
2.3 Արտաքին գործոնային գնահատում:
2.4 Ինդուստրիայի վերլուծությունը: Մ. Պորտերի մրցակցության տեսությունը:
Դեպքի ուսումնասիրություն:

3. Կազմակերպության ներքին միջավայր:

3.1 Կազմակերպության ներքին միջավայրի տարրերը և դրանց փոխհարաբերությունները:
3.2 Կազմակերպության արժեշղթայի ձևավոումը:
3.3 Ներքին գործոնային գնահատում:
Դեպքի ուսումնասիրություն:

4. Կազմակերպության ֆինանսական մոդելավորում:

4.1 Կազմակերպության գործունեության ֆինանսական վերլուծությունը:
4.2 Կազմակերպության ֆինանսական հաշվետվությունների ձևավորումը և վերլուծությունը:
4.3 Կազմակերպության ֆինանսական պլանավորման և կանխատեսման մոդելներ:
4.4 Կազմակերպության գործունեության վերլուծությունը ֆինանսական ցուցանիշների միջոցով:
Դեպքի ուսումնասիրություն:

5. Կազմակերպության ռազմավարությունները, դրանց տեսակները:

5.1 Ինտեգրման ռազմավարությունները. ուղղահայաց և հորիզոնական ինտեգրումներ: Դեպքի
ուսումնասիրություն:
5.2 Ինտենսիվ ռազմավարությունները. շուկայի զարգացման, շուկայի ընդլայնման և առաջմղման
ռազմավարությունները: Դեպքի ուսումնասիրություն:
5.3 Դիվերսիֆիկացման ռազմավարությունները. փոխկապակցված և ոչ փոխկապակցված
դիվերսիֆիկացիաներ: Դեպքի ուսումնասիրություն:
5.4 Պաշտպանական ռազմավարությունները. լիկվիդացման, ակտիվների իրացման
ռազմավարություններ: Դեպքի ուսումնասիրություն:
5.5 Մ. Պորտերի ջեներիկ ռազմավարությունները: Դեպքի ուսումնասիրություն:
5.6 Նորարարական ռազմավարություններ: Դեպքի ուսումնասիրություն:

6. Կազմակերպության ռազմավարության մշակումը և ընտրությունը:

6.1 Կազմակերպության ռազմավարության վերլուծության գործիքները:
6.2 Կազմակերպության ռազմավարության վերլուծություն և ընտրություն: SWOT , BCG, SPACE, InternalExtrenal Matrix, Grand Strategy Matrix գործիքները:
Դեպքի ուսումնասիրություն:

7. Կազմակերպության ռազմավարության իրականացումը:

7.1 Տարեկան նպատակներ:
7.2 Քաղաքականություն, կարգեր, ընթացակարգեր:
7.3 Կազմակերպության կառուցվածք և ռազմավարություն: Վերակառուցում, ռեինժինիրինգ և էինժինիրինգ:
7.4 Ռազմավարության գնահատումը:
Դեպքի ուսումնասիրություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. А. Томсон, А. Дж. Стрикленд, Стратегически Менеджмент, Москва, 1998
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2. Fred R. Davit, Strategic Management, Concepts and Cases, 13th edition, 2013
3. W. Chan Kim, R. Mauborgne, Blue Ocean Strategy, Harvard press, 2005
4. Paul Dobson, Kenneth Starkey and John Richards, Strategic Management, Issues and Cases, 2004
5. V. Coda, Entrepreneurial Values and Strategic Management, Boston University Press, 2010
6. M. Beccera, Theory of the Firm for Strategic Management, Cambridge, 2009
7. Michael E. Porter's, "Competitive Strategy: Techniques for Analyzing Industries and Competitors", 1980
1. 1005/Մ06
2. Անձնակազմի կառավարում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել անձնակազմի կառավարման տեսական և գործնական հիմունքներին,
• նրանց սովորեցնել՝ կատարելու անձնակազմի կառավարման հետ կապված հիմնական
գործառույթները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. սահմանել անձնակազմի պլանավորման հիմնական ձևերին,
2. ներկայացնել անձնակազմի գնահատման հիմնական մեթոդները,
3. թվարկել մարդկային ռեսուրսների հավաքագրման փուլերը,
4. քննարկել անձնակազմի մոտիվացման ժամանակակից մոտեցումները,
5. մատնանշել անձնակազմի արդյունավետության հիմնական ցուցանիշները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում իրականացնել անձնակազմի պլանավորման գործընթացը,
2. վերլուծել անձնակազմի հավաքագրման հիմնական փուլերը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. նկարագրել մարքեթինգային հետազոտությունների, անձնակազմի խթանման և գնահատման
մեթոդներին, առաջնորդության և կորպորատիվ կառավարման մեթոդաբանությանը
Ա7. սահմանել կառավարչական հիմնախնդիրների լուծմանն առնչվող հոգեբանական դրույթների և
կազմակերպական վարքի էթիկայի նորմերը
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Անձնակազմի կառավարման ժամանակակից մոտեցումները:
Թեմա 2` Մարդկային ռեսուրսների պլանավորումը:
Թեմա 3` Մարդկային ռեսուրսների հավաքագրումը:
Թեմա 4` Մարդկային ռեսուրսների ընտրությունը:
Թեմա 5` Մարդկային ռեսուրսների որակավորման բարձրացումը:
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Թեմա 6` Մարդկային ռեսուրսների մասնագիտական կողմնորոշումը և ադապտացիան:
Թեմա 7` Անձնակազմի վրա կատարվող ծախսերը:
Թեմա 8` Անձնակազմի կառավարման արդյունավետությունը:
Թեմա 9` Անձնակազմի խթանման համակարգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Базаров, Управлние персоналом, Учебник, 8-е изд., Москва, 2010, 220с.
2. Кибанов, Управление персоналом организации, Москва, 3-е изд. 2012, 632 с.
3. X.T. Грэхем, Р. Беннетт, Управление человеческими ресурсами, Москва, 2010, 584 с.
4. Luis R. Gomez-Mejia, Balkin, Cardy, Managing Human Resources, 7th Edition,Pearson, 2013, 672 p
1. 1005/Մ30
2. Լոգիստիկա. մատակարարման շղթաների կառավարում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել և նրանց մոտ ձևավորել պատկերացում կազմակերպության արդյունավետ
լոգիստիկական համակարգի ստեղծման նպատակների, մեթոդների և օգտագործվող գործնական
գործիքակազմի վերաբերյալ,
• ուսանողներին սովորեցնել՝ կատարել լոգիստիկական-կողմնորոշիչ վերլուծություններ օգտագործվող
նյութական և աշխատանքային ռեսուրսների հոսքերի արդյունավետ կառավարման համար,
իրականացնել գործընթացների կազմակերպմանն ու կառավարմանն ուղղված աշխատանքների
բարելավում, կատարել նյութական ու տեղեկատվական հոսքերի համակարգման աշխատանքների
կառավարում, իրականացնել լոգիստիկական համակարգերի մշակման ու ներդրման աշխատանքներ::
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մատնանշել լոգիստիկայի և մատակարարման շղթաների կառավարման մեթոդները,
2. նկարագրել լոգիստիկայի առանցքային ոլորտներում (մատակարարում, արտադրություն, բաշխում)
իրականացվող հիմնական գործառույթները և օպերացիաները,
3. ներկայացնել մատակարարման բազմամակարդակ ինտեգրացված շղթաների ձևավորման
սկզբունքները,
4. նկարագրել լոգիստիկայում կիրառվող հիմնական մեթոդները, համակարգերը ու հայեցակարգերը,
5. քննարկել լոգիստիկական համակարգի բոլոր օղակներում կիրառվող պաշարների կառավարման
համակարգերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել իրական մատակարարման շղթաները,
2. հաշվարկել մատակարարման շղթաների հիմնական չափանիշները,
3. նախագծել և իրացնել անհրաժեշտ ռազմավարություններ լոգիստիկական համակարգի
կատարելագործման վերաբերյալ,
4. գնահատել ծախսերի մեծությունը մատակարարման շղթաներում,
5. նախագծել լոգիստիկական գործարարության գործընթացներ մատակարարման շղթաներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. քննարկել կազմակերպության նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից հոսքերի,
ռազմավարական և ֆինանսական կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման և
վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա3. ճանաչել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների նախագծման և
իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպություններում
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Բ2. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համար բյուջեների ձևավորման և
կառավարչական հաշվառման համար տվյալների բազա, մասնակցել լոգիստիկական ցանցի ձևավորման
աշխատանքներին
Բ5. առաջարկել նոր կիրառություններ տվյալ բիզնես ոլորտում օգտագործվող պլանավորման
կազմակերպման և վերահսկման ժամանակակից մեթոդների և տեղեկատվական համակարգերի
ներդրման համար
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խնդիրների լուծում,
3. հիմնախնդիրների քննարկում և լուծման մեթոդների առաջարկում,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Լոգիստիկայի և մատակարարման շղթաների կառավարման (ՄՇԿ) զարգացման դիալեկտիկան
ու մեթոդաբանությունը:
Թեմա 2. Լոգիստիկայի և ՄՇԿ հասկացությունները: Լոգիստիկական համակարգերի կառավարման
հիմնական հայեցակարգերը:
Թեմա 3. Լոգիստիկայի և ՄՇԿ տնտեսական հիմքերը:
Թեմա 4. Մատակարարման լոգիստիկա:
Թեմա 5. Արտադրության լոգիստիկա:
Թեմա 6. Բաշխման լոգիստիկա:
Թեմա 7. Պաշարների կառավարումը մատակարարման շղթաներում:
Թեմա 8. Պահեստավորման լոգիստիկա:
Թեմա 9. Տրանսպորտային աշխատանքները մատակարարման շղթաներում:
Թեմա 10. Լոգիստիկական կենտրոններ: Լոգիստիկական գործառույթների և գործարարության
գործընթացների աուտսորսինգ:
Թեմա 11. Կառավարումը լոգիստիկական համակարգերում: Լոգիստիկական համակարգերի
նախագծումը:
Թեմա 12. Լոգիստիկայում և մատակարարման շղթաներում կիրառվող տեղեկատվական համակարգերը
և տեխնոլոգիաները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер.с англ. - М.: Олимп-Бизнес, 2009.
2. Гаррисон А., Гок Р. В. Логистика. Стратегия управления и конкурирования через цепочки поставок. – М.:,
“Дело и Сервис”, 2010.
3. Григорьев М. Н., Долгов А. П., Уваров С. А. Логистика. Продвинутый курс. - М.: Издательство Юрайт,
2015.
4. Корпоративная логистика. / под ред. В.И. Смирнова. – М.: ИНФРА-М, 2015.
5. Логистика: Учебник / Под ред. Б. А.Аникина. 3-е изд., перераб и доп. -М.: ИНФРА-М, 2009.
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6. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основы логистики: учебник / под ред. Б.А.
Аникина и Т.А. Родкиной. - М.: Проспект, 2014.
7. Логистика и управление цепями поставок. Теория и практика. Основные и обеспечивающие
функциональные подсистемы логистики: учебник / под ред. Б.А. Аникина и Т.А. Родкиной. - М.:
Проспект, 2014.
8. Лукинский В.С. и др. Логистика и управления цепями поставок: учебник и практикум для
академического бакалавриата. -М.: Издательство Юрайт, 2016.
9. Абрамян В.Г. Логистика: управление бизнес-процессами в интегрированных логистических цепях
поставок. Практикум. Учебное пособие. -Ереван, Издателство РАУ, 2015.
10. Աբրահամյան Վ. Գ. Գործնական լոգիստիկա. Արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի փուլերի
լոգիստիկական-կողմնորոշիչ կառավարումը: Ուսումնական ձեռնարկ. Եր., 2014.
1. 1005/Մ03
2. Ֆինանսական մենեջմենթ
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կարողանալ մշակել կազմակերպությունների ֆինանսների կառավարման արդյունավետ համակարգ,
• կարողանալ կայացնել որոշումներ և կատարել ֆինանսական կանխատեսումներ ոչ լրիվ
տեղեկատվության առկայության պայմաններում,
• կարողանալ աջակցել կազմակերպության ռազմավարության իրականացմանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել կազմակերպության ֆինանսական կառավարման համակարգերի ձևավորման
գործնական պահանջները,
2. հիմնավորել կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ֆինանսական պլանավորման կարևորությունը,
3. քննարկել դրամական միջոցների կառավարման գործընթացը կազմակերպություններում,
4. ձևակերպել ռիսկի և եկամտաբերության միջև երկընտրանքի առկայությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կազմակերպել ֆինանսական կառավարման աշխատանքները կազմակերպություններում,
2. ընդունել ֆինանսական որոշումներ առևտրային կազմակերպություններում,
3. առաջարկել գործարար կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելուն միտված
միջոցառումներ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
2. պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. քննարկել կազմակերպության նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից հոսքերի,
ռազմավարական և ֆինանսական կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման և
վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա3. ճանաչել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների նախագծման և
իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպություններում
Բ5. առաջարկել նոր կիրառություններ տվյալ բիզնես ոլորտում օգտագործվող պլանավորման,
կազմակերպման և վերահսկման ժամանակակից մեթոդների և տեղեկատվական համակարգերի
ներդրման համար
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1. Կազմակերպության ֆինանսների կառավարման համակարգը և խնդիրները:
Թեմա2. Ֆինանսական հաշվետվություն և դրամական հոսքեր:
Թեմա3. Ֆինանսական հաշվետվության վերլուծություն:
Թեմա4. Կարճաժամկետ ֆինանսական պլանավորում և ֆինանսավորում:
Թեմա5. 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. Դիվիդենդային քաղաքականություն:
Թեմա 15. Լիզինգը որպես ֆինանսավորման աղբյուր:
Թեմա 16. Ածանցյալ արժեթղթեր:
Թեմա 17. Սննկացում, վերակազմավորում և լուծարում:
Թեմա 18. Ձեռնարկատիրական ռիսկերի կառավարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бригхем Ю., Эрхардт С. Финансовый менеджмент: Пер. с англ, под ред. Е. А. Дорофеева, СПб., Питер
2012г.
2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс. В 2-х т./ Пер. с англ, под ред. В. В.
Ковалева. СПб., Экономическая школа 2010г.
3. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента. Пер. с англ, под ред. А. В. Кравченко. М., 2013г.
4. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект
2013. – 1024с.
1. 1005/Մ04
2. Կորպորատիվ կառավարում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՝
• կորպորատիվ կառավարման հիմունքներին, կորպորատիվ կառավարման միջազգային փորձին,
• մասնավոր և պետական բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման համակարգին,
• ՀՀ-ում կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկություններին և համապատասխան
օրենսդրությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել կորպորատիվ կառավարման ժամանակակից միջազգային ստանդարտները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել Հայաստանում կորպորատիվ կառավարման փորձը, համակարգի զարգացման
հնարավորությունները, համապատասխան իրավական դաշտը,
2. փորձարկել դասընթացի արդյունքում ստացած գիտելիքները՝ դրանք կիրառելով ցանկացած
բաժնետիրական ընկերությունում կամ այլ հաստատությունում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. քննարկել կազմակերպության նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից հոսքերի,
ռազմավարական և ֆինանսական կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման և
վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա4. դասակարգել կազմակերպություններում ինովացիայի և մարքեթինգի կառավարման, գործարար
գործընթացների ռեինժինիրինգի ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա5. նկարագրել մարքեթինգային հետազոտությունների, անձնակազմի խթանման և գնահատման
մեթոդներին, առաջնորդության և կորպորատիվ կառավարման մեթոդաբանությանը
Բ2. նախագծել կազմակերպության արդյունավետ կառավարման համար բյուջեների ձևավորման և
կառավարչական հաշվառման համար տվյալների բազա, մասնակցել լոգիստիկական ցանցի ձևավորման
աշխատանքներին
Բ3. ընտրել տարատեսակ մարքեթինգային ռազմավարություններ, ֆինան-սական գործիքներ և ընդունել
կառավարչական որոշումներ
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կորպորատիվ կառավարման հիմունքները
Թեմա 2. Կորպորատիվ կառավարման համակարգի ծագումը
Թեմա 3. Կորպորացիաների տեսակները, հրապարակային ընկերությունները (հաշվետու
թողարկողը)
Թեմա 4. Կորպորատիվ ֆինանսներ, կորպորացիաների ֆինանսավորման աղբյուրները
Թեմա 5. Կորպորատիվ արժեթղթեր
Թեմա 6. Կորպորատիվ կառավարման համակարգի տարրերը
Թեմա 7. Վերակազմակերպումները և կորպորատիվ կառավարումը
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.

ՄՖԿ-ի կողմից 2000թ.-ին հրապարակված «Կորպորատիվ կառավարման ձեռնարկը»,
ՏԶՀԿ-ի (OECD) կողմից ընդունված «Կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները»,
«Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը,
ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք. Գլուխ 5,
«Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը
www.oecd.org , www.corpgov.ru , www.corpgov.net , www.ifc.org:

1. 1005/Մ09

2. Կազմակերպությունների կառավարման համակարգի և
3. 3 ECTS կրեդիտ
գործարար գործընթացների նախագծում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին ծանոթացնել
• կառավարման գործընթացային մոտեցման ներդրման հիմունքներին,
• կազմակերպության կառավարման համակարգերի նախագծման հիմնական սկզբունքներին,
նրանց սովորեցնել՝
• կատարել ինքնարժեքի հաշվարկում, շահույթի կառավարում և ռիսկերի գնահատում,
• տիրապետել գործունեության արդյունավետության բարձացման ռեզերվների հայտնաբերման և
արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվառման մեթոդներին,
• կատարել որոշումների համեմատական արդյունավետության վերլուծություն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ձեռնարկության կառավարման համակարգի կառուցվածքը,
2. թվարկել կառավարման գործընթացային մոտեցման սկզբունքները,
3. նկարագրել բիզնես գործընթացների մոդելավորման հիմնական դրույթները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. նախագծել կազմակերպության կառուցվածքը,
2. կիրառել բիզնես գործընթացների ռեինժինիրինգի տեխնոլոգիան,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. քննարկել կազմակերպության նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից հոսքերի,
ռազմավարական և ֆինանսական կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման և
վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա3. ճանաչել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների նախագծման և
իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպություններում
Ա4. դասակարգել կազմակերպություններում ինովացիայի և մարքեթինգի կառավարման, գործարար
գործընթացների ռեինժինիրինգի ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Բ1. կառուցել կազմակերպության որակի կառավարման համակարգի և գործարար գործընթացների
իրականացման մոդելներ
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Կառավարման համակարգի նախագծումը:
Թեմա 2` Կառավարման դերերը և կառավարչական դերերի կառուցվածքը:
Թեմա 3` Նպատակների և խնդիրների փոխկապվածությունը և բալանսավորվածությունը:
Թեմա 4` Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման ենթահամակարգի նախագծումը:
Թեմա 5` Մարքեթինգի կառավարման ենթահամակարգի նախագծումը:
Թեմա 6` Բիզնես-գործընթացների նախագծումը:
Թեմա 7` Անձնակազմի կառավարման կազմակերպումը:
Թեմա 8` Կազմակերպության կառավարման համակարգի ավտոմատացումը:
Թեմա 9. Արդյունավետության կառավարումը
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Репин В. , Елиферов В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. Москва:
Манн, Иванов и Фербер.2013 - 544 c
1. 1005/Մ29
2. Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ աշխատանքային հարաբերությունների
առաջացման, ձևավորման, զարգացման և կարգավորման վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկել աշխատանքային հարաբերությունների առաջացման, ձևավորման, և զարգացման
առանձնահատկությունները,
2. ճանաչել ոլորտը կարգավորող օրենսդրական նորմերը,
3. ներկայացնել ՀՀ-ում աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման
առանձնահատկությունները,
4. դասակարգել աշխատանքային հարաբերությունների վերլուծության մեթոդները

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. առաջարկել լուծումներ աշխատանքային հարաբերությունների այս կամ այն իրավիճակում ծագող
խնդիրների վերաբերյալ,
2. օգտագործել միկրո և մակրո մակարդակներում աշխատանքային հարաբերությունների
վերլուծության և կարգավորման մեխանիզմները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից
(ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ,
ՀՀ ԱՎԾ տեղեկագրքեր և այլն),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր աշխատանքային հարաբերությունների հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ճանաչել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների նախագծման և
իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպություններում
Ա6. ճանաչել աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորման մոտեցումները,
կառավարչական հաշվառման և բյուջետավորման համակարգերի կառավարման մեթոդները
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք (ռեֆերատ)։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունների էությունը և ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2. Սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունների ձևավորման և զարգացման գործոնները:
Թեմա 3. Կյանքի որակը որպես սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունների գնահատման չափանիշ:
Թեմա 4. Աշխատանքային պահվածք:
Թեմա 5. Աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքի բովանդակությունը, հասկացությունը և այն
բնութագրող հիմնական գործոնները:
Թեմա 6. Աշխատանքով բավարարվածության սոցիալական էությունը, դրա կառուցվածքը և
փորձագիտական բացահայտիչները:
Թեմա 7. Աշխատանքային հարմարվողականության էությունը, կառուցվածքը և գործոնները:
Թեմա 8. Աշխատանքային կոնֆլիկտի էությունը, ցուցանիշները, տեսակները, սոցիալական
կառուցվածքը, պատճառները և լուծումը:
Թեմա 9. Սոցիալական գործընկերություն:
Թեմա 10. Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության կոնվենցիաները աշխատանքային
հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ:
Թեմա 11. Աշխատանքային պայմանագրեր: Կնքման և լուծարման կարգը:
Թեմա 12. Աշխատաժամանակի, հանգստի և արձակուրդի կարգավորումն ըստ ՀՀ Աշխատանքային
օրենսգրքի:
Թեմա 13. Աշխատանքի վարձատրությունը, կազմակերպման կարգն ըստ ՀՀ Աշխատանքային
օրենսգրքի:
Թեմա 14. Աշխատանքային կարգապահության կանոնակարգումը ՀՀ Աշխատանքային
օրենսգրքում:
Թեմա 15. Նյութական պատասխանատվության և աշխատողների անվտանգության ու
առողջության պահպանման ապահովման օրենսդրական կարգավորումը:
Թեմա 16. Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումն ըստ «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի:
Թեմա 17. «Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքով կարգավորվող աշխատանքային հարաբերությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, փոփոխություններով, Երևան, 2015:
2. ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգիրք, ընդունված 2004 թ. նոյեմբերի 9-ին, Երևան, 2016:
3. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին»:
4. «Աշխատանքի վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքը:
5. Ա. Համբարձումյան ,,Աշխատանքային հարաբերություննների պետական կարգավորում,,
դասախոսությունների նյութեր: Երևան, ,,Աստղիկ գրատուն,, հրատարակչություն, 2014:
1. 1005/Մ32
2. Նախագծերի կառավարում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել նախագծերի կառավարման զարգացմանը՝ որպես տնտեսության վարման
արդիական գործիք, ինչպես նաև նախագծային կառավարման մեթոդներին ու մոդելներին,
• ուսանողներին սովորեցնել նախագծային զարգացման և նախագծային կառավարման տեսամեթոդական հենքերը, ինչպես նաև դրան իրականացման մոտեցումներն ու մեթոդները,
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• նրանց ներկայացնել նախագծային զարգացման և նախագծային կառավարման արդի դրսևորումներն և
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև զարգացման միտումներն ու խնդիրները,
• կատարել՝ կոնկրետ իրավիճակից բխող նախագծերի նպատակային ընտրություն և նախագծային
զարգացման ուղիները ճիշտ ընտրություն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել «նախագիծ», «նախագծային կառավարում» եզրույթների բովանդակային բնորոշիչները ու

նախագծային զարգացման մոդելային առանձնահատկությունները,
2. ճանաչել նախագծային զարգացման տեսա-մեթոդական հիմքերը,
3. ներկայացնել նախագծային զարգացման պատմական շարժառիթներին ու իրավիճակային
առանձնահատկությունները,
4. սահմանել նախագծային կառավարման համալիր գործընթացը, և, այդ համատեքստում,
դրա
գործառութային ու կառուցվածքային բնորոշիչները և արդի դրսևորումներն ու խնդիրները,
5. ներկայացնել նախագծային զարգացման միջազգային փորձը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել նախագծային զարգացման համալիր վերլուծություն և զարգացման ազգային
գերակայությունների հստակեցում,
2. նախագծել երկրի զարգացման խնդիրներից բխող նախագծեր,
3. կատարել նախագծային կառավարման մեթոդների և մոտեցումների նպատակային ընտրություն և
նախագծերի իրագործում,

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել անհատական աշխատանքներ և զեկույցներ, ներկայացնել վերլուծական և
հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր և այլն,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. քննարկել կազմակերպության նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից հոսքերի,
ռազմավարական և ֆինանսական կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման և
վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա3. ճանաչել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների նախագծման և
իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպություններում
Բ5. առաջարկել նոր կիրառություններ տվյալ բիզնես ոլորտում օգտագործվող պլանավորման,
կազմակերպման և վերահսկման ժամանակակից մեթոդների և տեղեկատվական համակարգերի
ներդրման համար
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանքներ,
4. անհատական աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Նախագծերի կառավարման հիմունքները
Թեմա 2. Նախագծերի կառավարաման բովանդակությունը, մեթոդները և մոտեցումները
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Թեմա 3.Նախագծային կառավարման համակարգը. գործառնական հիմքերը և կառուցվածքը
Թեմա 4. Նախագծի ժամանակի ու առաջադրանքների կառավարումը
Թեմա 5. Նախագծի ռեսուրսների կառավարումը
Թեմա 6. Նախագծի պլանավորում
Թեմա 7. Նախագծի պլանի վերլուծություն և օպտիմալացում
Թեմա 8. Նախագծի ընթացքի կառավարում և հաշվետվություններ
Թեմա 9.Նախագծերի կառավարման որակավորման համակարգը և միջազգային համագործակցությունը
Թեմա 10. Նախագծային կառավարման զարգացումները. խնդիրները և մոտեցումները
Հայաստանում
14. Գրականության ցանկ.

Հիմնական գրականություն

1. Лапыгин Ю. Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. — ОмегаЛ «Москва», 2008. — С. 252. —ISBN 978-5-370-00985-3
2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. М12 Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред.
И.И. Мазура. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2004. — с. 664.
3. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие. М.:
ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. — 144 с.
4. Хелдман Ким. Профессиональное управление проектами. — «Бином» «Москва», 2005. — С. 517. — ISBN 594774-234-9
1. 1005/Մ07
2. Ռիսկերի կառավարում
3. 3 կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ու նրանց մոտ ձևավորել գիտելիքներ համալիր, որը հնարավորություն
կտա պատկերացում կազմելու կազմակերպության ռիսկերի կառավարման համակարգի, ռիսկերի
գնահատման ու կառավարման ժամանակակից մեթոդների և գործնական փորձի վերաբերյալ,
• նրանց սովորեցնել՝ կատարելու ռիսկերի դասակարգում ու նույնականացում, որոշելու
կազմակերպության ռիսկերի կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները, մշակելու
ռիսկերի կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղիները, քանակապես գնահատելու և
որոշելու ռիսկերի կառավարման համակարգի կառուցվածքը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
2.
3.
4.
5.

ներկայացնել անորոշ ու ռիսկային երևույթները,
թվարկել տնտեսական ռիսկերի առանձնահատկությունները,
քննարկել ռիսկերի կառուցվածքային բնութագրերը,
բացատրել ռիսկերի դասակարգման մեթոդներն ու մոտեցումները,
ներկայացնել ռիսկերի կառավարման հիմնական փուլերի և դրանց փոխադարձ կապերի
առանձնահատկությունները,
6. հիմնավորել ռիսկերի կառավարման համակարգերի հիմնական բնութագրերն ու ձևավորման
սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. տարբերակել ռիսկային երևույթները,
2. վերլուծել ռիսկային երևույթները, մշակել և իրացնել անհրաժեշտ ռազմավարություններ դրանց
կառավարման վերաբերյալ,
3. ձևավորել ռիսկերի կառավարման համակարգի նպատակը և խնդիրները,
4. նախագծել տեղեկատվական համակարգ ռիսկերի կառավարման գործընթացների ապահովման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. տարբերակել ռիսկային և անորոշ երևույթների տարանջատման յուրահատկությունը,
2. գնահատել ռիսկերի կառավարման քաղաքականության մշակման հիմնական մեթոդները,
3. համադրել ռիսկերի դասակարգման ու կառավարման համակարգի ձևավորման մեթոդները,
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ISO 9001:2015 միջազգային ստանդարտներին համապատասխան որակի և ռիսկերի
կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման սկզբունքներն ու պահանջները
Ա3. ճանաչել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների նախագծման և
իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպություններում
Բ3. ընտրել տարատեսակ մարքեթինգային ռազմավարություններ, ֆինանսական գործիքներ և ընդունել
կառավարչական որոշումներ
Բ4. առաջարկել կազմակերպության ռիսկերի կառավարման արդյունավետ համակարգ՝ ֆինանսական
կայունության ամրապնդման համար
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խնդիրների լուծում,
3. հիմնախնդիրների քննարկում և լուծման մեթոդների առաջարկում,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Â»Ù³ 1. èÇëÏÇ ¨ ³ÝáñáßáõÃÛ³Ý ¿áõÃÛáõÝÁ:
Â»Ù³ 2. èÇëÏ³ÛÇÝ ¨ ³Ýáñáß »ñ¨áõÛÃÝ»ñÇ ¹ñë¨áñÙ³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ ³ñï³¹ñ³Ï³Ý
Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý ÙÇÏñá- ¨ Ù³ÏñáÙÇç³í³ÛñáõÙ:
Â»Ù³ 3. èÇëÏ³ÛÇÝ ¨ ³Ýáñáß å³ÛÙ³ÝÝ»ñáõÙ ïÝï»ë³Ï³Ý áñáßáõÙÝ»ñÇ ÁÝ¹áõÝÙ³Ý ã³÷³ÝÇßÝ»ñÁ ¨ Ù»Ãá¹Ý»ñÁ:
Â»Ù³ 4. èÇëÏ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Áëï Ï³éáõóí³Íù³ÛÇÝ µÝáõÃ³·ñ»ñÇ:
Â»Ù³ 5. èÇëÏ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·áõÙÁ Áëï Éñ³óáõóÇã µÝáõÃ³·ñ»ñÇ:
Â»Ù³ 6. èÇëÏ»ñÇ ¹³ë³Ï³ñ·Ù³Ý ³é³ÝÓÝ³Ñ³ïÏáõÃÛáõÝÝ»ñÁ Ï³Ëí³Í Ï³½Ù³Ï»ñåáõÃÛ³Ý ·áñÍáõÝ»áõÃÛ³Ý
áÉáñïÇó:
Â»Ù³ 7. èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ñ³Ù³Ï³ñ·Á:
Â»Ù³ 8. èÇëÏ»ñÇ ÝáõÛÝ³Ï³Ý³óáõÙÁ ¨ í»ñÉáõÍáõÃÛáõÝÁ:
Â»Ù³ 9. èÇëÏ»ñÇ Ï³é³í³ñÙ³Ý Ù»Ãá¹Ý»ñÁ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Абчук В. А. Риски в бизнесе, менеджменте и маркетинге. СПб: Издательство Михайлова В. А. 2006
2. Балдин К. В., Певредеряева И. И., Голов Р. С. Управление рисками в инновационно-инвстиционной
деятевльности предприятия: Учебное пособие, М.: ИТК “Дашкова и К”, 2012.
3. Бородецкий Г. Л. Управление рисками в логистике: учебное пособие, М.: Издательский центр Академия, 2010.
4. Грачева М. В., Ляпина С. Ю. Управление рисками в инновационной деятельности, М.: Юнити,2013.
5. Дегттярева О. И. Управление рисками в международном бизнесе. Учебное посопбие, М.: МГИМО, 2010.
6. Малашихина Н. Н., Белокрылова О. С. Риск-менеджмент: Учебное пособие, Роств н/Дону: Феникс, 2009.
7. Мамаева Л. Н. Управление рисками: Учебное пособие, М.: ИТК “Дашкова и К”, 2013
8. Рыхтикова Н.А. Анализ и управление рисками организации. -М.: Форум, 2014.
9. Страхование и управление рисками: учебник / под ред. Г.В. Черновой. – М.: Юрайт, 2016.
1. 1005/Մ10
2. Կառավարման հոգեբանություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
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• ձևավորել կառավարման հոգեբանություն բնագավառի տեսական գիտելիքներ և գործնական
հմտություններ, որոնք կնպաստեն իրենց ապագա մասնագիտական ինքիրացման գործընթացում
հոգեբանական գիտելիքի կիրառմանը,
• ուսանողներին ծանոթացնել հոգեբանական գիտության միջոցով կառավարչական և կազմակերպական
խնդիրների իրագործմանը,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել կառավարման հոգեբանության առարկայի և հիմնախնդիրների արդի կարգավիճակը,
2. ներկայացնել կառավարման սուբյեկտի ու օբյեկտի հոգեբանական առանձնահատկությունները,
3. բացատրել կառավարչական որոշումների կայացման և խնդիրների լուծման օրինաչափությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել հոգեբանության իմացությունը մասնագիտական գործունեության մեջ,
2. լուծել կառավարչական հիմնախնդիրներ,
3. ընդունել կառավարչական որոշումներ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. նկարագրել մարքեթինգային հետազոտությունների, անձնակազմի խթանման և գնահատման
մեթոդներին, առաջնորդության և կորպորատիվ կառավարման մեթոդաբանությանը
Ա7. սահմանել կառավարչական հիմնախնդիրների լուծմանն առնչվող հոգեբանական դրույթների և
կազմակերպական վարքի էթիկայի նորմերը
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. տպագիր նյութեր,
3. էլեկտրոնային նյութեր և ռեսուրսներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Կառավարման հոգեբանության առարկան և խնդիրները,
2. կառավարման սուբյեկտն ու օբյեկտը,
3. ղեկավարի անձը և կառավարման արվեստը,
4. ղեկավարման տիպերը և կառավարման ոճերը,
5. կազմակերպչական կոնֆլիկտներ և դրանց հաղթահարումը,
6. կառավարչական խնդիրների լուծման հոգեբանական մեթոդները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Կառավարման հոգեբանություն /կազմ. Սեդրակյան Ս., Եդիգարյան Վ., Ուսումնական ձեռնարկ, Երևան,
2004
2. Կառավարման հոգեբանության մի քանի հարցեր/ կազմ. Սահակյան, Ուսումնական ուղեցույց, Երևան,
2015
3. Райгородский Д.Я. Психология менеджмента. Учебное посбие. Самара: Изд.дом «Бахран-М», 2005.-768с.
4. Сысоев В.В.,Сысоев И.В. Теоретические основы управления. Уч.пособ.,М.:Изд.СГУ, 2006.-394с.
5. Почебут Л. Г., Чикер В. А. П 65 Организационная социальная психология: Учебное пособие. - СПб.: Издво «Речь», 2002.-298 с.
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2. Մարքեթինգի կառավարում

3. 6 ECTS կրեդիտ
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4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ներկայացնել մարքեթինգի դերը կառավարման գործընթացներում,
• նրանց սովորեցնել մարքեթինգային ռազմավարության հիմնական դրույթները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկել ապրանքների և գների կառավարման գործընթացին,
2. ներկայացնել պահանջարկի ու առաջարկի ազդեցությունը գնագոյացման գործընթացի վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. պլանավորել, ֆինանսավորել և վերահսկել մարքեթինգային գործընթացը,
2. գործնականում իրականացնել մարքեթինգային ստորաբաժանումների կառավարումը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. դասակարգել կազմակերպություններում ինովացիայի և մարքեթինգի կառավարման, գործարար
գործընթացների ռեինժինիրինգի ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա5. նկարագրել մարքեթինգային հետազոտությունների, անձնակազմի խթանման և գնահատման
մեթոդներին, առաջնորդության և կորպորատիվ կառավարման մեթոդաբանությանը
Ա7. սահմանել կառավարչական հիմնախնդիրների լուծմանն առնչվող հոգեբանական դրույթների և
կազմակերպական վարքի էթիկայի նորմերը
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Մարքեթինգի կառավարում:
Թեմա 2` Մարքեթինգի կառավարման 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:
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Թեմա 8` Գների կառավարումը:
Թեմա 9` Պահանջարկի և առաջարկի ազդեցությունը գնագոյացման գործընթացի վրա:
Թեմա 10` Բաշխման կառավարումը:
Թեմա 11` Առաջխաղացման կառավարումը:
Թեմա 12` Գովազդի կառավարումը:
Թեմա 13` Գովազդը ժամանակակից աշխարհում և կառավարման պրոբլեմները գովազդային բիզնեսում:
Թեմա 14` Գովազդն ինտերնետում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս. Ղանթարջյան, Մարքեթինգի կառավարում, ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն,
Երևան, 2011, էջ 132
2. Хан Фред И., Библия рекламы, 2007, стр. 672
3. Жан-Ноэль Капферер, Бренд навсегда. Создание, развитие, поддержка ценности бренда, 2007, стр. 448
4. Ярослав Яненко. Настольная книга менеджера по рекламе, 2010, стр. 113
5. Котлер Ф., Боуэн Д., Мейкенз Д., Маркетинг. Гостеприимство. Туризм: 2007, стр. 1071.
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2. Հարկերի կառավարում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել հարկերի տնտեսական բովանդակությանը, դրանց ազդեցությունը
տնտեսվարող սուբյեկտների վրա,
• ուսանողներին սովորեցնել կազմակերպություններում հարկերի կառավարման հիմնական մեթոդները,
ծանոթացնել ՀՀ հարկային համակարգին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկել պետության կողմից վարվող հարկային քաղաքականության իրականացման մեխանիզմները,
2. ներկայացնել հարկերի ազդեցությունը տնտեսվարող սուբյեկտների վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կիրառել ՀՀ հարկային օրենսդրության դրույթները,
2. հաշվարկել վճարման ենթակա հարկերն ու կառավարել դրանք,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետ ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. քննարկել կազմակերպության նյութական, տեղեկատվական և այլ հարակից հոսքերի,
ռազմավարական և ֆինանսական կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման և
վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաները
Ա3. ճանաչել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների նախագծման և
իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպությունների
համար
Ա6. ճանաչել աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորման մոտեցումները,
կառավարչական հաշվառման և բյուջետավորման համակարգերի կառավարման մեթոդները
Բ3. ընտրել տարատեսակ մարքեթինգային ռազմավարություններ, ֆինանսական գործիքներ և ընդունել
կառավարչական որոշումներ
Բ5. առաջարկել նոր կիրառություններ տվյալ բիզնես ոլորտում օգտագործվող պլանավորման,
կազմակերպման և վերահսկման ժամանակակից մեթոդների և տեղեկատվական համակարգերի
ներդրման համար
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Հարկերի էությունն ու գործառույթները:
Թեմա 2` Հարկային կարգավորումը` որպես պետության տնտեսական քաղաքականության բաղկացուցիչ
մաս:
Թեմա 3` Հարկերի տեսակներն ու դասակարգումը:
Թեմա 4` Հարկման հիմնական տարրերը:
Թեմա 5` Հարկային քաղաքականության սկզբունքները:
Թեմա 6` Ձեռնարկատիրության վրա հարկային քաղաքականության ազդեցությունը:
Թեմա 7` Հարկային բեռ:
Թեմա 8` Հարկային վարչարարության ազդեցությունը կազմակերպության գործունեության վրա:
Թեմա 9` Հարկային համակարգի արդյունավետության գնահատումը:
Թեմա 10` Հարկային կարգավորման միջազգային փորձը:
Թեմա 11` ՀՀ-ում իրականացվող հարկային քաղաքականության առանձնահատկությունները:
Թեմա 12` ՀՀ հարկային օրենսդրությունը:
Թեմա 13` ԱԱՀ, ակցիզային հարկ:
Թեմա 14` Շահութահարկ, Շրջանառության հարկ, Արտոնագրային վճարներ:
Թեմա 15` Եկամտային հարկ, հողի հարկ, գույքահարկ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Վ.Լ. Հարությունյան Հարկեր և հարկագանձում, Եր.: ՀՀ ԳԱԱ հրատ., 2010, 600 էջ
2. Կ.Գ.Խաչատրյան, Հարկեր և հարկային քաղաքականություն, Եր. 2014թ.
3. Հարկային քաղաքականության տեսական հիմունքներ ուս. ձեռնարկ, Հեղ. Կոլ., Գիտ. Խմբ. Մ. Մելիքյան,
Եր.2013, 95 էջ:
4. Н.В. Миляков “Налоги и налогообложение”, учебник, Мос., 2008, 520 с.
5. Климова М. А., Штрафы: правонарушения и последствия, М., 2007, 256 с.
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2. Ռիսկերի կառավարումը և սննանկության կանխատեսումը
3. 6 ECTS կրեդիտ
արտադրության տարբեր ոլորտներում
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին սովորեցնել՝
• մշակել ձեռնարկատիրական ռիսկերի կառավարման արդյունավետ համակարգ,
• կայացնել որոշումներ և կատարել ձեռնարկատիրական ռիսկերի չափումներ, գնահատումներ և
կանխատեսումներ,
• կիրառել սնանկության ռիսկերի գնահատման տարբեր մեթոդներ,
• իրականացնել կազմակերպությունների սնանկության ախտորոշում:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել ձեռնարկատիրական ռիսկերի կառավարման արդյունավետ համակարգի ձևավորման
գործնական պահանջներն արտաքին միջավայրի արագ փոփոխման պայմաններում,
2. հիմնավորել կազմակերպության ֆինանսական կայունությունը արտաքին միջավայրի արագ
փոփոխման պայմաններում,
3. ներկայացնել ռիսկի և եկամտաբերության միջև երկընտրանքի ընտրության առկայությունը,
4. նկարագրել սնանկության գնահատման և կանխատեսման ժամանակակից մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. տարանջատել ժամանակակից կազմակերպություններում ձեռնարկատիրական ռիսկ-մենեջմենթի
ստորաբաժանման գործառույթները, իրավունքներն ու պարտականությունները, ինչպես նաև այդ
գործունեությամբ զբաղվող անձնակազմից պահանջվող հմտությունները և կարողությունները,
2. ընդունել կառավարչական որոշումներ՝ ձեռնարկատիրական ռիսկերի վերլուծության հիման վրա,
3. գնահատել ձեռնարկատիրական ռիսկերը և կանխատեսել ամենատարբեր ոլորտներում՝ ռիսկերի
կանխարգելման/նվազեցման հնարավոր ուղիները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
2. պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել ISO 9001:2015 միջազգային ստանդարտներին համապատասխան որակի և ռիսկերի
կառավարման ընդհանուր համակարգերի ձևավորման սկզբունքներն ու պահանջները
Ա3. ճանաչել կառավարչական որոշումների ընդունման, աշխատանքների նախագծման և
իրականացման մեթոդները՝ արտաքին փոփոխվող միջավայրում գործող կազմակերպություններում
Բ1. կառուցել կազմակերպության որակի կառավարման համակարգի և գործարար գործընթացների
իրականացման մոդելներ
Բ4. առաջարկել կազմակերպության ռիսկերի կառավարման արդյունավետ համակարգ՝ ֆինանսական
կայունության ամրապնդման համար
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա1. Ձեռնարկատիրական գործունեության մեջ ռիսկ-մենեջմենթի համակարգը, կառուցվածքը և ռիսկգործոնների դասակարգման սխեմաները:
Թեմա2. Ձեռնարկատիրական ռիսկի գնահատման ցուցանիշները և վերլուծության մեթոդները:
Թեմա3. Ձեռնարկատիրական ռիսկերի չափումը, կանխատեսումը, նվազեցումը և կառավարչական ռիսկորոշումների ընդունման չափանիշները:
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Թեմա4. Ռիսկ-մենեջմենթի ինտեգրացված համակարգը խոշոր կազմակերպություններում:
Թեմա5. Ձեռնարկատիրական ռիսկերի վերլուծության առանձնահատկությունները լիզինգային
գործառնությունների և ներդրումային նախագծերի ֆինանսավորման ժամանակ:
Թեմա 6. Գործունեության ամենատարբեր ոլորտներում ձեռնարկատիրական ռիսկերի որոշման և
գնահատման խնդիրների լուծման մոտեցումները:
Թեմա 7.Ձեռնարկատիրական ռիսկերի գնահատումը հյութերի արտադրության ոլորտում:
Թեմա8.Ձեռնարկատիրական ռիսկերի գնահատումը կարի արտադրության ոլորտում:
Թեմա9. Ձեռնարկատիրական ռիսկերի գնահատումը շինարարարության ոլորտում:
Թեմա10.Ձեռնարկատիրական ռիսկերի գնահատումը հացաբուլկեղենի և հրուշակեղենի արտադրության
ոլորտում:
Թեմա11.Ձեռնարկատիրական ռիսկերի գնահատումը մեկ անգամվա օգտագործվող տոպրակների և
ափսեների մեծածախ առևտրի ոլորտում:
Թեմա12.Ձեռնարկատիրական ռիսկերի գնահատումը մրգերի և բանջարեղենների առևտրային
գործունեության ոլորտում:
Թեմա13.Ձեռնարկատիրական ռիսկերի գնահատումն օտարերկրյա կոշիկների ներկրման առևտրային
գործունեության ոլորտում:
Թեմա14.Ձեռնարկատիրական ռիսկերի գնահատումը էլ. կաբելների և էլ. լարերի ներկրման առևտրային
գործունեության ոլորտում:
Թեմա15.Ձեռնարկատիրական ռիսկերի գնահատումը տուրիստական ծառայությունների մատուցման
ոլորտում:
Թեմա16. Կազմակերպության տեղեկատվական համակարգերում առկա ռիսկերի կառավարումը:
Թեմա17. Տնտեսավարող սուբյեկտների սնանկացումը և ռիսկերի գնահատման մեթոդիկան:
Թեմա18. Սնանկության (անվճարունակության) գնահատման դասական մեթոդները:
Թեմա19. Սնանկության գնահատման ժամանակակից մեթոդներ:
Թեմա20. Շնորհվող վարկանիշերի տեսակները:
Թեմա21. Արտաքին վարկանշում:
Թեմա22. Միջազգային վարկանշման գործակալություններ:
Թեմա23. Վարկանշումը որպես սնանկության գնահատման հիմնական մեթոդ:
Թեմա24. Ներքին վարկանշման փուլերը:
Թեմա25. Վարկանիշի շնորհման գործընթացը:
Թեմա26. Ներքին վարկանշման առանձնահատկությունները:
Թեմա27. Սնանկության կանխատեսման նպատակով շնորհվող վարկանիշի օգտագործման
ուղղությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ступаков В.С., Токаренко Г.С., Риск-менеджмент, учеб. пособие, М.: 2012.
2. Ларионова И.В., Риск-менеджмент: М.: 2014.
3. Шаталова Е. П., Шаталов А. Н., Оценка кредитоспособности заемщиков в банковском риск-менеджменте,
Москва, КНОРУС, 2011.
4. Ендовицкий Д. А., Бочарова И. В, Анализ и оценка кредитоспособности заемщика. Москва, КНОРУС
2008.
5. Ступаков В. С., Токаренко Г. С., Риск-Менеджмент, Учебное пособие. –М.: Финансы и статистика, 2005
6. Вяткин В. Н., Гамза В. А., Базельский процесс, Базел II – управление банковскими рисками. Москва, 2007,
191 сс. International Convergence of Capital Measurement and Capital Standards, 2005.
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9. «Ինովացիոն կառավարում» մագիստրոսական ծրագիր
9.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Ինովացիոն կառավարում
041301.05.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կառավարման մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության բակալավրի
ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների
արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը
կատարվում
է
Երևանի
պետական
համալսարանի
առկա
ուսուցման
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակ ունի նախապատրաստել ժամանակակից ձեռնարկությունների համար այնպիսի
մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.
• վերլուծել ձեռնարկություններում ներդրվող ինովացիոն գործընթացները,
• կայացնել որոշումներ և կատարել կանխատեսումներ ինովացիոն տեխնոլոգիաների ներդրումից,
• ներդնել ինովացիոն տեխնոլոգիաներ տրված բիզնես միջավայրում`արդյունավետ աշխատանք
ապահովելու նպատակով,
• կազմակերպել և ուղղորդել ինովացիոն տեխնոլոգիաների համար մշակված ռազմավարություններ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի հաջող ավարտին ուսանողը ունակ կլինի.
1. նկարագրել ինովացիոն տեխնոլոգիաների նախագծման և ներդրման տեսական հիմունքները,
2. ձևակերպել ինովացիոն տեխնոլոգիաների մշակման հիմնարար սկզբունքները,
3. թվարկել ինովացիաների տեսակները,
4. մատնանշել ինովացիոն գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները,
5. որոշել կազմակերպության ինովացիոն պոտենցիալը,
6. հիմնավորել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ,
7. ընտրել ինովացիոն գործունեությունը կիրառելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական աղբյուրներ:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ընտրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման տարբեր մոդելներ,
2. տարանջատել ինովացիոն տեսության հիմնախնդիրները,
3. կիրառել ինովացիոն տեխնոլոգիաների տեսական ռազմավարություններ, ֆինանսական դրույթներ
պրակտիկայում,
4. արժևորել ինովացիոն ոլորտում կառավարման հմտությունները,
5. տարբերակել տարբերություններն ինովացիաների կյանքի ցիկլերի միջև,
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6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
 ընթացիկ քննություններ,
 անհատական աշխատանքների կատարում,
 եզրափակիչ քննություններ.
 մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Ինովացիոն կառավարում» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
նորարարություններ ներդրող ձեռնարկություններում` զբաղեցնելով հետևյալ պաշտոնները.
Խորհրդատվական ընկերություններ
 մտավոր սեփականության գնահատման խորհրդատու։
Ձեռնարկությունների արտոնագրային ստորաբաժանումներ
 գործադիր տնօրեն,
 գնահատման բաժնի վարիչ,
 գնահատման թիմի ղեկավար։
Ծրագրային ապահովման մատակարարներ
 գնահատման մենեջեր,
 արտոնագրային հավատարմատար:
Հնարավոր աշխատավայրերն են. ՀՀ արտոնագրային վարչությունը, Կենտրոնական բանկը, ինովացիոն
գործընթացները ներդրող այլ պետական հիմնարկները, ներդրումներով զբաղվող մասնավոր
ձեռնարկությունները: Ստորև ներկայացվում են Հայաստանի Հանրապետությունում ինովացիաների
ոլորտում գործող որոշ մասնավոր ձեռնարկություններ և դրանց գործունեության ոլորտը.
• Հայկական ծրագրեր
• Ձեռնարկությունների ինկուբատոր,
• Էլեկտրոնային հաշվիչ մեքենաների ինստիտուտ,
• ՀՀ ազգային ակադեմիայի առանձին ինստիտուտներ,
• Գիտության պետական կոմիտեի գրանտերով աշխատող առանձին ձեռնարկություններ, որոնք
ներդրում են ինովացիոն տեխնոլոգիաներ:
«Ինովացիոն կառավարում» ծրագրի շրջանավարտները կարող են աշխատանքի անցնել
կազմակերպությունների` ցածր և միջին օղակի ղեկավար պաշտոններում:
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ տնտեսագիտության և
կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային
լսարաններ,
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• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
• Պետական կրթական չափորոշիչներ
• ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
• The framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների
կիրառման կարողություն:

Հետազոտական

• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային
տեղեկատվական ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• սոցիոլոգիական և մարքեթինգային հետազոտությունների իրականացման հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման
• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Word, MS Excel, MS Power Point փաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և այլն):

Այլ կարողություններ
• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական
նորմերի իմացություն,
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
2. Մասնագիտական կարողություններ
• տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,
• մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու կարողություն,
• տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
• մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
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• տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք
ներկայացնելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և
ֆինանսավորման հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։
3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական աստիճան
• գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ
կամ հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների առկայություն,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների։

Մանկավարժական փորձ

• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ (բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
• վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային վերապատրաստումների
և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների (բացառությամբ որպես
պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ

• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5
(գործող դասախոսների համար)։
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9.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կիսամյակներ

Ընդ.

Դսխ.

Գրծ./ս
եմ.

Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

75

2250

435

315

0

1500

27

18

27

18

21

14

0

0

Ընդհանուր դասընթացներ

15

450

15

135

0

300

12

8

3

2

0

0

0

0

1603/Մ01

Օտար լեզու-1

6

180

60

120

6

4

1603/Մ02
1002/Մ23

Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3

90

30

60

3

90

30

60

3

90

15

15

Մասնագիտական դասընթացներ

15

450

90

60

1005/Մ61

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3

90

30

1002/Մ38

Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)

6

180

30

1005/Մ46

Մենեջմենթ (II մակարդակ)

6

180

Մասնագիտացման դասընթացներ

45

Պարտադիր
1005/Մ37

Թվանիշ

Կրեդիտներ

Ուսումնական
բեռնվածությունը, ժամ

Ուսումնական/հետազոտական մոդուլի անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

1002/Մ89

1

2

4

Ս*
3

3

3

Գնահատման
ձևը

2

Ս

2

Ս

60

3

2

300

15

10

60

3

2

Ս

30

120

6

4

ԵԳ**

30

30

120

6

4

ԵԳ

1350

330

120

0

900

0

0

24

16

21

14

0

0

24

720

180

60

0

480

0

0

24

16

0

0

0

0

Տնտեսության ինովացիոն զարգացման հիմունքներ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ***

1005/Մ40

Ինովացիոն գործունեության ռիսկերի կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ36

Ինովացիոն մենեջմենթ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ08

Լոգիստիկա, մատակարարման շղթաների կառ.

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ39

Ինովացիոն և վենչուրային մարքեթինգ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1005/Մ21

Ինովացիոն գործունեության ֆինանսական մենեջմենթ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

Կամընտրական

21

630

150

60

0

0

3

90

30

3

90

3

90

1005/Մ29
1005/Մ41
1005/Մ13

Աշխատանքային հարաբերությունների պետական
կարգավորում
Կորպորատիվ կառավարումը ինովացիոն
գործունեությունում
Կազմակերպական վարք

0

0

420

0

0

Ս
0

0

0

0

0

0

0

21

14

0

60

3

2

ԱԸԳ

30

60

3

2

ԱԸԳ

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ42

Ինովացիոն կազմ. կառավարման համակարգի նախագծում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ16

Առաջնորդություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ38

Ինովացիոն գործունեության ռազմավարական կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ43

Ինովացիոն նախագծերի կառավարում

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1005/Մ60

Հանրային կառավարում

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1005/Մ44

Որոշումների ընդունման մեթոդները և մոդելները
ինովացիոն գործունեությունում

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

0

120

45

1350

Գիտական սեմինար

ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

12

360

Մասնագիտական պրակտիկա

6

180

180

Մագիստրոսական թեզ

27

810

810

120

3600

ԸՆԴԱՄԵՆԸ

Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը
* - Ստուգարք
** - Եզրափակիչ գնահատումով
*** - Առանց ընթացիկ գնահատման

618

0

120

435

435

0

1230

3

2

3

2

9

2

30

2

240

3

2

3

2

3

2

3

2

6

-

2730

30

20
7

30

20
8

30

16
7

4Ս
Ս

27

-

30

2
2

ԱԸԳ

24

9.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1
նկարագրել ինովացիոն տեխնոլոգիաների նախագծման և ներդրման
տեսական հիմունքները
Ա2
ձևակերպել ինովացիոն տեխնոլոգիաների մշակման հիմնարար
սկզբունքները
Ա3
թվարկել ինովացիաների տեսակները

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
ընտրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման տարբեր
մոդելներ
Բ2
տարանջատել ինովացիոն տեսության հիմնախնդիրները

Ա4

Բ4

Ա5

մատնանշել ինովացիոն գործունեության կառավարման
առանձնահատկությունները
որոշել կազմակերպության ինովացիոն պոտենցիալը

Ա6

հիմնավորել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ

Բ6

տարբերակել տարբերություններն ինովացիաների կյանքի ցիկլերի
միջև
կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն
ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի անդամ, և՛ որպես խմբի
ղեկավար

Գ3

արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր

Բ3

Բ5

ընտրել ինովացիոն գործունեությունը կիրառելու համար անհրաժեշտ
ֆինանսական աղբյուրներ
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1
օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2
վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար
անհրաժեշտ ռեսուրսները

կիրառել ինովացիոն տեխնոլոգիաների տեսական
ռազմավարություններ, ֆինանսական դրույթներ պրակտիկայում
արժևորել ինովացիոն ոլորտում կառավարման հմտությունները

Ա7

619

Մոդուլի
թվանիշը

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Ա
1

Ա
2

Ա
3

Ա
4

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա Ա Ա Բ1 Բ2 Բ3 Բ4 Բ5 Բ6
5
6
7

Գ
1

Գ
2

Գ
3

Գ
4

+

+
+
+
+

Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգ. մասն. հետազ.
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
Մենեջմենթ (II մակարդակ)
Մասնագիտացման դասընթացներ
Պարտադիր
Տնտեսության ինովացիոն զարգացման հիմունքներ
Ինովացիոն գործունեության ռիսկերի կառավարում
Ինովացիոն մենեջմենթ
Տնտեսության ինովացիոն զարգացման հիմունքներ
Լոգիստիկա, մատակարարման շղթաների կառ.
Ինովացիոն և վենչուրային մարքեթինգ
Ինովացիոն գործունեության ֆինանսական մենեջմենթ
Կամընտրական դասընթացներ
Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորում
Կորպորատիվ կառավարումը ինովացիոն գործունեությունում
Կազմակերպական վարք
Ինովացիոն կազմ. կառավարման համակարգի նախագծում
Առաջնորդություն
Ինովացիոն գործունեության ռազմավարական կառավարում
Ինովացիոն նախագծերի կառավարում
Հանրային կառավարում
Որոշումների ընդունման մեթոդները և մոդելները ինովացիոն գործունեությունում
Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

1603/Մ01
1603/Մ02
1002/Մ23
1002/Մ89
1005/Մ00
1002/Մ38
1005/Մ46

1005/Մ37
1005/Մ40
1005/Մ36
1005/Մ37
1005/Մ08
1005/Մ39
1005/Մ21
1005/Մ29
1005/Մ41
1005/Մ13
1005/Մ42
1005/Մ16
1005/Մ38
1005/Մ43
1005/Մ60
1005/Մ44

+

+

+

+
+

+

+

+
+
+
+

+
+

+
+
+

+

+

+

+
+

+
+

+
+

+

+
+

+

+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+

+
+

+

+
+

+

+

+
+
+

+

+

+
+

620

+
+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+
+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

+

9.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 4 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես
մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն
և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել,
հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի
հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի
թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
5. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.

Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար լեզվով գրավոր
ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների և
ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
2. Roberts M. English for Economics in higher education studies (ed. Terry Phillips) Reading UK: Garnet Publishing
Ltd., 2012.
3. Corballis T., Jennings W. English for Management Studies in higher education studies. Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2009.
4. Maier-Fairclough J. & Butzphal G. Career Express Business English (C1). Reading UK: Garnet Publishing Ltd.,
2012.
5. MacKenzie I. Professional English in Use / Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
6. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
7. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
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2. Օտար լեզու-2
3. 3 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմնական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների B2C1 մակարակին համապատասխան
2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով
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գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է միջազգայնորեն ընդունված
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմնական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2. Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3. Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent Publishing Platform,
2014.
4. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7. Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
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2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
3. 3 ECTS կրեդիտ
ոլորտում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
ապահովման գործիքակազմի (Big Data, Eviews, MatLab և այլն), ինչպես նաև դրանց կիրառման
վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
մեթոդների հիման վրա տարբեր խնդիրներ ձևակերպելիս և լուծելիս տվյալների տնտեսական
վերլուծության համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները հասկանալու և կիրառելու համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
2. ներկայացնել
բիզնես-գործընթացներում
օգտագործվող
տեղեկատվական
տեխնոլոգիաների
արդյունավետ մեթոդները և մոդելները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականորեն օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
գործիքակազմը,
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2. արդյունավետ մաթեմատիկական և ծրագրային գործիք ընտրելու նպատակով կատարել
համեմատական վերլուծություն,
3. իրականացնել տեղեկատվական և ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի տեսական հիմունքները
տնտեսագիտության, ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման և
գործիքակազմը:
Թեմա 3՝ Կիրառական ծրագրային փաթեթներ / Big Data, Eviews, MatLab /:
Թեմա 7՝ Data Mining, Eviews, MatLab փաթեթների կիրառությունները տնտեսագիտության, ֆինանսների
և կառավարման ոլորտներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. 704 с.
2. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А..-М. Изд.отдел <<Русская редакция>>
ТООО:1997.-696.с.
3. Степанов Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казань, 2008, 58 с.
4. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А. <<Русская редакция>> ТООО:1998.-659.с.
5. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. СпБ, Иностранная литература, 1997, 582
с.
1. 1002/Մ89
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 1 ժամ, գործնական՝ 1 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների
և վերլուծության ոլորտում, ինչպես նաև դրանց կիրառման վերաբերյալ,
• ուսանողների
մոտ
ձևավորել
գիտելիքներ,
որոնք
անհրաժեշտ
են
մասնագիտական
հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների և վերլուծության հիման վրա տարբեր խնդիրներ
ձևակերպելու և լուծելու գործընթացի իրականացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները ու մոդելները,
2. ներկայացնել հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության՝ բիզնես-գործընթացներում և
մարքեթինգում օգտագործվող մեթոդները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները պրակտիկ խնդիրներում,
2. ժամանակակից մեթոդների
ընտրությանն
նպատակով կատարել մասնագիտական
հետազոտությունների համեմատական վերլուծություն և պլանավորում,
3. իրականացնել մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության մեթոդների
տեսակների դասակարգում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1. Հետազոտության թեմայի ընտրությունը և արդիականության ձևակերպումը:
Թեմա՝ 2. Հետազոտության գրականության ամփոփումը և հղումների ավելացումը:
Թեմա՝ 3. Գործնական հետազոտությունների իրականացման գործընթացը:
Թեմա՝ 4. Տեսական հետազոտությունների իրականացման մոտեցումները:
Թեմա՝ 5. Գիտական աշխատանքի կառուցվածքը. բաժինների ձևակերպումը, հետազոտված հիմնախնդրի
ձևակերպումը, հետազոտության մեթոդաբանության ձևակերպումը, խնդրի լուծման նկարագրությունը և
ամփոփումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и
статистика, 2007.
2. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / пер. с англ. М.:
Финансы и статистика, 2003.
3. Ковалев В. В. Управление финансовой структурой фирмы: учебное пособие. М.: Проспект; Велби, 2007.
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4. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С. В. Банк. — М.: TK Велби, Изд-во Проспект,
2011, — 344 с.
5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА, 1999. –
317 с
1. 1005/Մ00
2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս. 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել կառավարման ժամանակակից համակարգի ներդրումը
մրցակցային պայմաններում գործող կազմակերպություններում, ուղեկցող ռիսկերը և լուծման ուղիները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել կազմակերպություններում կառավարման ժամանակակից համակարգի ձևավորման,
ներդրման և կատարելագործման մեթոդաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. դրսևորել կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացման և ֆինանսական
կայունության ապահովման միջոցառումների գործնական կիրառության կարողություն՝ ռիսկերի
վերլուծության և գնահատման հիման վրա:
2. դրսևորել գործընթացային մոտեցման հիման վրա բիզնեսի կառավարման մեթոդների գործնական
կիրառության կարողություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ձևակերպել ինովացիոն տեխնոլոգիաների մշակման հիմնարար սկզբունքները
Ա3. թվարկել ինովացիաների տեսակները
Բ1. ընտրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման տարբեր մոդելներ
Բ2. տարանջատել ինովացիոն տեսության հիմնախնդիրները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտելուց հետո՝ հարց ու պատասխանի և սեփական մեկնաբանությունների
ձևավորմամբ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ժամանակակից կազմակերպություններում մենեջմենթի առանձնահատկությունները և
հիմնախնդիրները:
Թեմա 2. Որակի կառավարման համակարգի հիմնախնդիրները ժամանակակից կազմակերպություններում:
Թեմա 3. Ժամանակակից կազմակերպություններում փոփոխությունների և առաջնորդության
հիմնախնդիրները
Թեմա 4. Տարբեր երկրների կազմակերպություններում մենեջմենթների համեմատական վերլուծությունը:
Թեմա 5` Ինովացիոն գործունեությունը շուկայական տնտեսությունում:
Թեմա 6` Ժամանակակից ինովացիոն գործունեության մեթոդոլոգիական սկզբունքները:
Թեմա 7` Ինովացիոն գործընթացների պետական կարգավորումը:
Թեմա 8` Մտավոր սեփականության շուկայնացման հիմքերը:
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Թեմա 9` Պետության դերը և գործառությաները ժամանակակից շուկայական տնտեսության
պայմաններում:
Թեմա 10` Պետական մարմինների դերակատարումը տնտեսական խնդիրների լուծման
համատեքստում:
Թեմա 11` Պետական և մունիցիպալ կառավարման նորմատիվ-իրավական բազան:
Թեմա 12` Տարածքային զարգացումը որպես տնտեսության զարգացման ուղենիշ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ларионова И.В., Риск-менеджмент: М.: 2014.
2. Ðîááèíç, Ñòèâåí Ï. Менеджмент, 8-е изд. - Ì.: 2012.-1056Ñ
3. Ս. Լ. Ղանթարջյան, Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները (Կառավարում), ուսումնական
ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 78
4. Ղանթարջյան Ս. Լ., Նորարարությունների կառավարում և մտավոր սեփականության օբյեկտների
գնահատում, ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջ 102
5. Василенко И.А., Государственное и муниципальное управление, М.: 2012
6. Государственное регулирование региональной экономики. Учебное пособие. Э.В. Алехин. Пенза, 2011.
1. 1002/Մ38
2. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ)
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝

• առավել ամբողջականացնել և խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրո- և
մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,

• զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել և հիմնավորել շուկայական տնտեսության տնտեսական հիմնահարցերի
ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ գիտելիքները
2. լուսաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները,
3. ներկայացնել մակրոտնտեսական քաղաքականության ձևերը և հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց
արդյունքները,
2. տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. հիմնավորել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика. Санкт-Петербург, 2003:
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва,”Финансы и статистика”, 1992,
5. B. Binger, E. Hoffman, Microeconomics with Calculus, 1998
1. 1005/Մ46

2. Մենեջմենթ (II մակարդակ)

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել կառավարման մոդելներին և սկզբունքներին,
• նրանց սովորեցնել՝ գնահատելու կազմակերպությունում կիրառվող կառավարման մոտեցումները,
առաջադրելու արդյունավետ լուծումներ ռազմավարական և մարտավարական խնդիրների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1.
2.
3.
4.

ներկայացնել կառավարման համակարգային, իրավիճակային և գործընթացային մոտեցումները,
թվարկել ժամանակակից կազմակերպությունների կառավարման առանձնահատկությունները,
մատնանշել կառավարչական իրավիճակների վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաները,
նկարագրել կառավարչական որոշումների ընդունման, կոնֆլիկտային իրավիճակների
հաղթահարման, շահադրդման և առաջնորդության արդի մոտեցումները,
5. ձևակերպել թիմային գործընթացների կազմակերպման և կառավարման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել իրավիճակային վերլուծություն,
2. նախագծել ռազմավարական այլընտրանքներ,
3. այլընտրանքային տարբերակներից կատարել ճիշտ ընտրություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունք(ներ)ը.
Ա6. հիմնավորել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ
Բ6. Կիրառել կառավարման հմտություններ և ցուցաբերել միջին և բարձր օղակի կառավարչի
ունակություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մենեջմենթի ժամանակակից միտումները
Թեմա 2. Համակարգային և իրավիճակային մոտեցումները կառավարման համակարգում
Թեմա 3. Մենեջմենթի սոցիալական և հոգեբանական առումները
Թեմա 4. Մենեջմենթի միջազգային միջավայրը
Թեմա 5. Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայրերի գործոնային վերլուծություն
Թեմա 6. Կազմակերպության արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները:
Թեմա 7 . Կազմակերպությունների կառավարման առանձնահատկությունները ժամանակակից
պայմաններում
Թեմա 8. Կազմակերպական փոփոխություններ և զարգացում
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Թեմա 9. Կառավարման մոտեցումների, մեթոդների, ադապտիվ լուծումների և համակարգային
մտածողության մտածողության վերաբերյալ դիտարկումներ կազմակերպությունների օրինակով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Дафт Р. Л., Менеджмент, 10-ое изд., Питер , 2015
2. Мескон М., Альберт М., Хедоури Ф., Основы менеджмента, М., 2015
3. Трайнев В.А., Дмитриев С.А., Пинчук И.И.,Менеджмент и маркетинг в образовании, науке ,
производстве и его информационное обеспечение, М., Изд-во: Дашков и К, 2008
4. Druker P. Management: Tasks, Responsibilities, Practicess, New York, 2015
5. Market-driven management. Strategic and operational marketing, Jean-Jacqus Lambin,
www.palgrave,com/business/lambin
1. 1005/Մ37
2. Տնտեսության ինովացիոն զարգացման հիմունքներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ծանոթացնել ինովացիոն գործունեության մրցակցային առավելություններին,
• մատուցել ինովացիոն համակարգի արդյունավետ գործունեությունն ապահավող
տեսամեթոդաբանական և կազմակերպչական կարողություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ինովացիոն զարգացման դերակատարումն ու առաջնահերությունները` տնտեսության
միկրո և մակրո կառավարման ոլորտներում,
2. ներկայացնել ինովացիոն գործունեությունը կարգավորող ՀՀ օրենսդրական դաշտը,
3. թվարկել միջազգային և ազգային ինովացիոն համակարգերի մրցակցային առավելություններին,
4. սահմանել ինովացիոն գործունեության պետական աջակցության հիմնական մեխանիզմներին,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1.
2.
3.
4.

կատարել նորամուծությունների ներդման արդյունավետության գնահատում և վերլուծություն,
կառավարել նորամուծությունների ներդրման գործընթացը բիզնես միջավայրում,
նախագծել նորամուծական գաղափարների տրանսֆորմացիոն գործընթացը,
տարանջատել ինովացիաների կիրարկման արդյունքների մոնիտորինգի ձևավորման,
նորամուծական գործունեության փաստացի արդյունքների վերահսկողական համակարգի
ձևավորման գործընթացները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել ինովացիոն տեխնոլոգիաների նախագծման և ներդրման տեսական հիմունքները
Ա4. մատնանշել ինովացիոն գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները
Բ2. տարանջատել ինովացիոն տեսության հիմնախնդիրները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. «իրավիճակային խնդիրներ» (case studies),
3. խմբային աշխատանքներ,
4. բանավիճային քննարկումներ և աշխատաժողովներ,
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5. անհատական աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Տնտեսության ինովացիոն զարգացման հայեցակարգը
Թեմա 2` Միջազգային ինովացիոն մրցակցությունը
Թեմա 3` Ազգային ինովացիոն համակարգեր
Թեմա 4` Մտավոր սեփականությունը և դերը տնտեսության ինովացիոն գործընթացներում
Թեմա 5` Գիտահետազոտական գործունեության կառավարման խնդիրները
Թեմա 6` Ինովացիոն գործունեության պետական աջակցությունը
Թեմա 7` Վենչուրային ներդրումները:
Թեմա 8` Բաց ինովացիաներ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս. Ղանթարջյան, Ա. Սարգսյան, «Վենչուրային և ինովացիոն կառավարում», ԵՊՀ, Երևան, 2005.
2. R. Lester, Innovation Economy – How Regional Economies Innovate and Compete, Princeton University Press,
2011.
3. Фролов Ю. Н. “Государственное планирование науки”, научное зидание, М.: Мысль, 1998.-192с.
4. «Վենչուրային համակարգը Հայաստանում. ներդրման հայեցակարգ», Կորպորատիվ կառավարման
կենտրոն, Երևան 2005, 55 էջ:
5. Н. Бомдаренко, Теоретичские основы концепции инновационного развития экономики, РЕУ им. Г.
Плеханова, Москва, 2010, http://journal-aael.intelbi.ru/Մain/wpcontent/uploads/2012/01/%D0%9D.%D0%95.%D0%91%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%BE.pdf
1. 1005/Մ40
2. Ինովացիոն գործունեության ռիսկերի կառավարում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ու նրանց մոտ ձևավորել գիտելիքներ համալիր, որը հնարավորություն
կտա պատկերացում կազմելու կազմակերպության ռիսկերի կառավարման համակարգի, ռիսկերի
գնահատման ու կառավարման ժամանակակից մեթոդների և գործնական փորձի վերաբերյալ,
• նրանց սովորեցնել՝ կատարելու ռիսկերի դասակարգում ու նույնականացում, որոշելու
կազմակերպության ռիսկերի կառավարման համակարգի առանձնահատկությունները, մշակելու
ռիսկերի կառավարման համակարգի կատարելագործման ուղիները, քանակապես գնահատելու և
որոշելու ռիսկերի կառավարման համակարգի կառուցվածքը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

ներկայացնել անորոշ ու ռիսկային երևույթները,
թվարկել տնտեսական ռիսկերի առանձնահատկությունները,
քննարկել ռիսկերի կառուցվածքային բնութագրերը ինովացիոն գործունեությունում,
բացատրել ռիսկերի դասակարգման մեթոդներն ու մոտեցումները,
ներկայացնել ռիսկերի կառավարման հիմնական փուլերի և դրանց փոխադարձ կապերի
առանձնահատկությունները ինովացիոն կազմակերպություններում,
6. հիմնավորել ռիսկերի կառավարման համակարգերի հիմնական բնութագրերն ու ձևավորման
սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. տարբերակել ռիսկային երևույթները ինովացիոն գործունեությունում,
2. վերլուծել ռիսկային երևույթները, մշակել և իրացնել անհրաժեշտ ռազմավարություններ դրանց
կառավարման վերաբերյալ,
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3. ձևավորել ինովացիոն կազմակերպության ռիսկերի կառավարման համակարգի նպատակը և
խնդիրները,
4. նախագծել տեղեկատվական համակարգ ինովացիոն գործունեության ռիսկերի կառավարման
արդյունավետ գործընթացների ապահովման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. տարբերակել ռիսկային և անորոշ երևույթների տարանջատման յուրահատկությունը,
2. գնահատել ռիսկերի կառավարման քաղաքականության մշակման հիմնական մեթոդները,
3. համադրել ռիսկերի դասակարգման ու կառավարման համակարգի ձևավորման մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մատնանշել ինովացիոն գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները
Ա6. հիմնավորել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ
Բ4. արժևորել ինովացիոն ոլորտում կառավարման հմտությունները
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խնդիրների լուծում,
3. հիմնախնդիրների քննարկում և լուծման մեթոդների առաջարկում,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ռիսկի և անորոշության էությունը:
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 դասակարգումը ըստ կառուցվածքային բնութագրերի:
Թեմա 5. Ռիսկերի դասակարգումը ըստ լրացուցիչ բնութագրերի:
Թեմա 6. Ռիսկերի դասակարգման առանձնահատկությունները կախված կազմակաերպության
գործունեության ոլորտից, ինովացիոն գործունեության ռիսկեր:
Թեմա 7. Ինովացիոն գործում ռիսկերի կառավարման համակարգը:
Թեմա 8. Ռիսկերի նույնականացումը և վերլուծությունը:
Թեմա 9. Ռիսկերի կառավարման մեթոդները ինովացիոն գործընթացներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Балдин К. В., Певредеряева И. И., Голов Р. С. Управление рисками в инновационно-инвстиционной
деятевльности предприятия: Учебное пособие, М.: ИТК “Дашкова и К”, 2012.
2. Бородецкий Г. Л. Управление рисками в логистике: учебное пособие, М.: Издательский центр Академия,
2010.
3. Грачева М. В., Ляпина С. Ю. Управление рисками в инновационной деятельности, М.: Юнити,2013.
4. Дегттярева О. И. Управление рисками в международном бизнесе. Учебное посопбие, М.: МГИМО, 2010.
5. Малашихина Н. Н., Белокрылова О. С. Риск-менеджмент: Учебное пособие, Роств н/Дону: Феникс, 2009.
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2. Ինովացիոն մենեջմենթ

3. 3 ECTS կրեդիտ
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4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է յուրացնել՝
• Ինովացիոն կառավարման ժամանակակից տեսությունները, դրանց զարգացման ուղիները,
հետազոտական խնդիրները,
• Ինովացիոն ինդուստրիաների զարգացման փուլերը և ձեռնարկությունների կառավարման
մոտեցումները,
• Ինովացիոն տնտեսության զարգացման տեսությունները, ժամանակակից հետազոտությունների
ուղղությունները և գնահատման մոտեցումները,
• Պետության կողմից ինովացիոն տնտեսության կառուցման մոտեցումները և գնահատումը,
• Ինովացիոն էկոհամակարգերը, դրանց դերը սթարթ-ափերի կայացման ուղղությամբ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողը`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ինովացիոն կառավարման ժամանակակից տեսությունները,
2. թվարկել ինովացիոն կառավարման ժամանակակից տեսությունների հետազոտական
ուղղությունները,
3. ճանաչել ինովացիոն տնտեսության գնահատման ժամանակակից մոտեցումները և գործիքները,
4. թվարկել ինովացիոն տնտեսության գնահատման ժամանակակից հետազոտական ուղղությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

5. գնահատել ինովացիոն ինդուստրիաների փուլերը և կազմակերպությունների դիրքավորման

հնարավորությունները,
6. գնահատել կազմակերպությունների կողմից արտադրվող ինովացիոն պրոդուկտների բիզնես մոդելը և
դրա արդյունավետությունը,
7. վերլուծել երկրի ինովացիոն տնտեսության զարգացման մակարդակը և դրա ինովատիվության
բարձրացման ուղիները,
8. հետազոտել և գնահատել ինովացիոն միջավայրը սթարթ-ափերի զարգացման տեսանկյունից,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել առաջնային և երկրորդային տվյալների հավաքագրման մեթոդները,
2. կատարելագործել թիմային աշխատանքի, քննադատական մտածողության, բանակցություններ
վարելու կարողությունները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել ինովացիոն տեխնոլոգիաների նախագծման և ներդրման տեսական հիմունքները
Ա2. ձևակերպել ինովացիոն տեխնոլոգիաների մշակման հիմնարար սկզբունքները
Ա3. թվարկել ինովացիաների տեսակները
Ա4. մատնանշել ինովացիոն գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները
Ա5. որոշել կազմակերպության ինովացիոն պոտենցիալը
Բ2. տարանջատել ինովացիոն տեսության հիմնախնդիրները
Բ4. արժևորել ինովացիոն ոլորտում կառավարման հմտությունները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
5. Թիմային աշխատանքներ. թիմային ընթացիկ հանձնարարությունների իրականացում:
6. Վերլուծական աշխատանքներ. առաջնային և երկրորդային տվյալների հավաքագրում և վերլուծում:
7. Քեյսերի վերլուծություն. նախապես տրված ինդուստրիայի պատմության վերլուծությունը ըստ
ինովացիոն հետագծի` ժամանակակից տեսությունների համադրման մեթոդով:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ինովացիայի հասկացությունը:
Թեմա 2. Ինովացիոն գործընթացներ:
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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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս.Ղանթարջյան, Ինովացիոն մենեջմենթ, ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան,
2007
2. А. В. Сурин, О. П. Молчанова, Инновационный менеджмент. Учебник, МГУ, Москва, 2008
3. К.Кристенсен, М.Рейнор, Решение проблемы инноваций в бизнесе, Harvard Business school press, Москва,
2004
4. J. Tidd, J. Bessant, Managing Innovation- Integrating Technological, Market and Organization Change, London,
2009
5. H. Chesbrough, Open Innovation, Harvard Business School Press, 2003
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2. Լոգիստիկա. մատակարարման շղթաների կառավարում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել և նրանց մոտ ձևավորել պատկերացում կազմակերպության արդյունավետ
լոգիստիկական համակարգի ստեղծման նպատակների, մեթոդների և օգտագործվող գործնական
գործիքակազմի վերաբերյալ,
• նրանց սովորեցնել՝ կատարել լոգիստիկական-կողմնորոշիչ վերլուծություններ օգտագործվող
նյութական և աշխատանքային ռեսուրսների հոսքերի արդյունավետ կառավարման համար,
իրականացնել գործընթացների կազմակերպմանն ու կառավարմանն ուղղված աշխատանքների
բարելավում, կատարել նյութական ու տեղեկատվական հոսքերի համակարգման աշխատանքների
կառավարում, իրականացնել լոգիստիկական համակարգերի մշակման ու ներդրման աշխատանքներ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. մատնանշել լոգիստիկայի և մատակարարման շղթաների կառավարման մեթոդները,
2. նկարագրել լոգիստիկայի առանցքային ոլորտներում (մատակարարում, արտադրություն, բաշխում)
իրականացվող հիմնական գործառույթները և օպերացիաները,
3. նկարագրել լոգիստիկայում կիրառվող հիմնական մեթոդները, համակարգերը ու հայեցակարգերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել իրական մատակարարման շղթաները,
2. հաշվարկել մատակարարման շղթաների հիմնական չափանիշները,
3. նախագծել և իրացնել անհրաժեշտ ռազմավարություններ լոգիստիկական համակարգի
կատարելագործման վերաբերյալ,
4. գնահատել ծախսերի մեծությունը մատակարարման շղթաներում,
5. նախագծել լոգիստիկական գործարարության գործընթացներ մատակարարման շղթաներում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. բացահայտել մատակարարման շղթաների կառավարման ժամանակ կառավարչական որոշումների
ընդունման մեթոդները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. հիմնավորել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ
Բ4. արժևորել ինովացիոն ոլորտում կառավարման հմտությունները
Բ5. տարբերակել տարբերություններն ինովացիաների կյանքի ցիկլերի միջև
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
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11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խնդիրների լուծում,
3. հիմնախնդիրների քննարկում և լուծման մեթոդների առաջարկում,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Լոգիստիկայի և մատակարարման շղթաների կառավարման (ՄՇԿ) զարգացման դիալեկտիկան
ու մեթոդաբանությունը:
Թեմա 2. Լոգիստիկայի և ՄՇԿ հասկացությունները: Լոգիստիկական համակարգերի կառավարման
հիմնական հայեցակարգերը:
Թեմա 3. Մատակարարման լոգիստիկա:
Թեմա 4. Արտադրության և բաշխման լոգիստիկա:
Թեմա 5. Պաշարների կառավարումը մատակարարման շղթաներում:
Թեմա 6. Պահեստավորման լոգիստիկա:
Թեմա 7. Տրանսպորտային աշխատանքները մատակարարման շղթաներում:
Թեմա 8. Լոգիստիկական կենտրոններ: Լոգիստիկական գործառույթների և գործարարության
գործընթացների աուտսորսինգ:
Թեմա 9. Կառավարումը լոգիստիկական համակարգերում: Լոգիստիկական համակարգերի
նախագծումը:
Թեմա 10. Լոգիստիկայում և մատակարարման շղթաներում կիրառվող ինովացիոն լուծումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бауэрсокс Д., Клосс Д. Логистика: интегрированная цепь поставок / Пер.с англ. – М.: Олимп-Бизнес, 2009.
2. Гаррисон А., Гок Р. В. Логистика. Стратегия управления и конкурирования через цепочки поставок. – М.:,
“Дело и Сервис”, 2010.
3. Григорьев М. Н., Долгов А. П., Уваров С. А. Логистика. Продвинутый курс. – М.: Издательство Юрайт,
2015.
4. Абрамян В.Г. Логистика: управление бизнес-процессами в интегрированных логистических цепях
поставок. Практикум. Учебное пособие. –Ереван, Издателство РАУ, 2015.
5. Աբրահամյան Վ.Գ. Գործնական լոգիստիկա. Արտադրանքի կյանքի պարբերաշրջանի փուլերի
լոգիստիկական-կողմնորոշիչ կառավարումը: Ուսումնական ձեռնարկ. Եր., 2014.
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2. Ինովացիոն և վենչուրային մարքեթինգ

3. 6 ECTS
կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել ինովացիաների տեսակներին,
• նրանց սովորեցնել՝ տարբեր ոլորտներում ինովացիոն նախագծերի կիրառման պրակտիկային:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.
5.

ներկայացնել նոր ապրանքների ստեղծման գործընթացը,
հիմնավորել նոր ապրանքների գաղափարների ծագման կարևորությունը,
թվարկել նոր ապրանքի մշակման փուլերը,
ներկայացնել մարքեթինգային ռազմավարության մշակման փուլերը,
հիմնավորել բիզնես-պլանների ձևավորման գործընթացը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. մշակել վենչուրային նախագծեր,
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2. կիրառել տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները ինովացիաների գնահատման գործում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա5. որոշել կազմակերպության ինովացիոն պոտենցիալը.
Ա7. ընտրել ինովացիոն գործունեությունը կիրառելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական աղբյուրներ
Բ1. ընտրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման տարբեր մոդելներ
Բ3. կիրառել ինովացիոն տեխնոլոգիաների տեսական ռազմավարություններ, ֆինանսական դրույթներ
պրակտիկայում.
Բ5. տարբերակել տարբերություններն ինովացիաների կյանքի ցիկլերի միջև
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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4. 4 ժամ/շաբ.
6. Երկրորդ կիսամյակ

2. Ինովացիոն գործունեության ֆինանսական մենեջմենթ

3. 6 ECTS կրեդիտ

5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ
քննություն)

8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կարողանալ մշակել ինովացիոն գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպությունների ֆինանսական
կառավարման արդյունավետ համակարգ,
• կարողանալ կայացնել որոշումներ և կատարել ֆինանսական կանխատեսումներ ոչ լրիվ կամ
տեղեկատվության բացակայության պայմաններում,
• կարողանալ նպաստել ինովացիոն գործունեությամբ զբաղվող կազմակերպության ֆինանսական
կայունության վերականգմանը
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ներկայացնել ինովացիոն կազմակերպության ֆինանսական կառավարման համակարգերի
ձևավորման գործնական պահանջները,
2. հիմնավորել կարճաժամկետ և երկարաժամկետ ֆինանսական պլանավորման կարևորությունը
ինովացիոն գործունեության համար,
3. քննարկել դրամական միջոցների կառավարման գործընթացը կազմակերպություններում,
4. ձևակերպել ռիսկ և եկամտաբերության միջև երկընտրանքի առկայությունը,
բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կազմակերպել ֆինանսական կառավարման աշխատանքները ինովացիոն կազմակերպություններում,
2. ընդունել ֆինանսական որոշումներ ինովացիոն գործունեությամբ զբաղվող
կազմակերպություններում,
3. առաջարկել գործարար կառավարման արդյունավետությունը բարձրացնելուն միտված
միջոցառումներ,
գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
2. պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. ընտրել ինովացիոն գործունեությունը կիրառելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական աղբյուրներ
Բ3. կիրառել ինովացիոն տեխնոլոգիաների տեսական ռազմավարություններ, ֆինանսական դրույթներ
պրակտիկայում
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
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4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կազմակերպության ֆինանսների կառավարման համակարգի և խնդիրների ձևավորումը
ճգնաժամային իրավիճակներում:
Թեմա 2. Կարճաժամկետ ֆինանսական պլանավորումը և ֆինանսավորումը ճգնաժամային
իրավիճակներում:
Թեմա 3. Դրամական միջոցների կառավարումը ճգնաժամային իրավիճակներում:
Թեմա 4. Պաշարների կառավարումը ճգնաժամային իրավիճակներում:
Թեմա 5. Դեբիտորական պարտքի և վարկային քաղաքականության կառավարումը ճգնաժամային
իրավիճակներում:
Թեմա 6. Երկարաժամկետ ֆինանսական պլանավորումը և կանխատեսումը ճգնաժամային
իրավիճակներում:
Թեմա 7. Ռիսկը և եկամտաբերությունը ճգնաժամային իրավիճակներում:
Թեմա 8. Փողի ժամանակային արժեքը ճգնաժամային իրավիճակներում:
Թեմա 9. Կորպորատիվ կապիտալի գինը և կառուցվածքը ճգնաժամային իրավիճակներում:
Թեմա 10. Դիվիդենտային քաղաքականությունը ճգնաժամային իրավիճակներում:
Թեմա 11. Սննկացում, վերակազմավորում և լուծարում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Бригхем Ю., Эрхардт С. Финансовый менеджмент: Пер. с англ, под ред. Е. А. Дорофеева, СПб., Питер
2012г.
2. Бригхем Ю., Гапенски Л. Финансовый менеджмент: Полный курс. В 2-х т./ Пер. с англ, под ред. В. В.
Ковалева. СПб., Экономическая школа 2010г.
3. Ван Хорн Дж. Основы финансового менеджмента. Пер. с англ, под ред. А. В. Кравченко. М., 2013г.
4. Ковалев В. В. Финансовый менеджмент: теория и практика. – 2-е изд., перераб. и доп. М.: Проспект
2013. – 1024с.
1. 1005/Մ29 2. Աշխատանքային հարաբերությունների պետական կարգավորում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին տալ գիտելիքներ աշխատանքային հարաբերությունների
առաջացման, ձևավորման, զարգացման և կարգավորման վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկել աշխատանքային հարաբերությունների առաջացման, ձևավորման, և զարգացման
առանձնահատկությունները,
2. ճանաչել ոլորտը կարգավորող օրենսդրական նորմերը,
3. ներկայացնել ՀՀ-ում աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորման
առանձնահատկությունները,
4. դասակարգել աշխատանքային հարաբերությունների վերլուծության մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

638

1. առաջարկել լուծումներ աշխատանքային հարաբերությունների այս կամ այն իրավիճակում ծագող
խնդիրների վերաբերյալ,
2. օգտագործել միկրո և մակրո մակարդակներում աշխատանքային հարաբերությունների
վերլուծության և կարգավորման մեխանիզմները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել աշխատանքային հարաբերությունների վերաբերյալ տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ՀՀ ԱՎԾ տեղեկագրքեր և այլն),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր աշխատանքային հարաբերությունների հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մատնանշել ինովացիոն գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները
Բ4. արժևորել ինովացիոն ոլորտում կառավարման հմտությունները
Բ6. Կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք (ռեֆերատ)։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունների էությունը և ընդհանուր բնութագիրը:
Թեմա 2. Սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունների ձևավորման և զարգացման գործոնները:
Թեմա 3. Կյանքի որակը որպես սոցիալ-աշխատանքային հարաբերությունների գնահատման չափանիշ:
Թեմա 4. Աշխատանքային պահվածք:
Թեմա 5. Աշխատանքի նկատմամբ վերաբերմունքի բովանդակությունը, հասկացությունը և այն
բնութագրող հիմնական գործոնները:
Թեմա 6. Աշխատանքով բավարարվածության սոցիալական էությունը, դրա կառուցվածքը և
փորձագիտական բացահայտիչները:
Թեմա 7. Աշխատանքային հարմարվողականության էությունը, կառուցվածքը և գործոնները:
Թեմա 8. Աշխատանքային կոնֆլիկտի էությունը, ցուցանիշները, տեսակները, սոցիալական
կառուցվածքը, պատճառները և լուծումը:
Թեմա 9. Սոցիալական գործընկերություն:
Թեմա 10. Աշխատանքի Միջազգային Կազմակերպության կոնվենցիաները աշխատանքային
հարաբերությունների կարգավորման վերաբերյալ:
Թեմա 11. Աշխատանքային պայմանագրեր: Կնքման և լուծարման կարգը:
Թեմա 12. Աշխատաժամանակի, հանգստի և արձակուրդի կարգավորումն ըստ ՀՀ Աշխատանքային
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օրենսգրքի:
Թեմա 13. Աշխատանքի վարձատրությունը, կազմակերպման կարգն ըստ ՀՀ Աշխատանքային
օրենսգրքի:
Թեմա 14. Աշխատանքային կարգապահության կանոնակարգումը ՀՀ Աշխատանքային
օրենսգրքում:
Թեմա 15. Նյութական պատասխանատվության և աշխատողների անվտանգության ու
առողջության պահպանման ապահովման օրենսդրական կարգավորումը:
Թեմա 16. Աշխատանքային հարաբերությունների կարգավորումն ըստ «Քաղաքացիական
ծառայության մասին» ՀՀ օրենքի:
Թեմա 17. «Զբաղվածության մասին» ՀՀ օրենքով կարգավորվող աշխատանքային հարաբերությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
6. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն, փոփոխություններով, Երևան, 2015:
7. ՀՀ Աշխատանքային Օրենսգիրք, ընդունված 2004 թ. նոյեմբերի 9-ին, Երևան, 2016:
8. ՀՀ օրենքը «Քաղաքացիական ծառայողների վարձատրության մասին»:
9. «Աշխատանքի վարձատրության մասին» ՀՀ օրենքը:
10. Ա. Համբարձումյան ,,Աշխատանքային հարաբերություննների պետական կարգավորում,,
դասախոսությունների նյութեր: Երևան, ,,Աստղիկ գրատուն,, հրատարակչություն, 2014:
1. 1005/Մ41
2. Կորպորատիվ կառավարումը ինովացիոն գործունեությունում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել՝
• կորպորատիվ կառավարման հիմունքներին, կորպորատիվ կառավարման միջազգային փորձին,
• մասնավոր և պետական բաժնետիրական ընկերությունների կառավարման համակարգին,
• ՀՀ-ում կորպորատիվ կառավարման առանձնահատկություններին և համապատասխան
օրենսդրությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել կորպորատիվ կառավարման ժամանակակից միջազգային ստանդարտները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել Հայաստանում կորպորատիվ կառավարման փորձը ինովացիոն ոլորտում, համակարգի
զարգացման հնարավորությունները, համապատասխան իրավական դաշտը,
2. փորձարկել դասընթացի արդյունքում ստացած գիտելիքները՝ դրանք կիրառելով ինովացիոն
գործունեությամբ զբաղվող բաժնետիրական ընկերությունում կամ այլ հաստատությունում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մատնանշել ինովացիոն գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները
Ա6. հիմնավորել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ
Բ4. արժևորել ինովացիոն ոլորտում կառավարման հմտությունները
Բ6. Կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կորպորատիվ կառավարման հիմունքները
Թեմա 2. Կորպորատիվ կառավարման համակարգի ծագումը
Թեմա 3. Կորպորացիաների տեսակները, հրապարակային ընկերությունները (հաշվետու
թողարկողը)
Թեմա 4. Կորպորատիվ ֆինանսներ, ինովացիոն գործունեության ֆինանսավորման աղբյուրները
Թեմա 5. Կորպորատիվ արժեթղթերի միջոցով ինովացիաների առաջմղումը
Թեմա 6. Կորպորատիվ կառավարման համակարգի տարրերը
Թեմա 7. Վերակազմակերպումները և կորպորատիվ կառավարումը
Թեմա 8. Ֆինանսական հաշվետվությունները և աուդիտը
Թեմա 9. Անգլո-Սաքսոնյան կորպորատիվ կառավարման համակարգը
Թեմա 10. Կոնտինենտալ կորպորատիվ կառավարման համակարգը
Թեմա 11. Կորպորատիվ կառավարումը Հայաստանում, սթարթ-ափերի կորպորատիվ կառավարում
Թեմա 12. ՏՀԶԿ-ի (OECD) կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. ՄՖԿ-ի կողմից 2000թ.-ին հրապարակված «Կորպորատիվ կառավարման ձեռնարկը»,
2. ՏԶՀԿ-ի (OECD) կողմից ընդունված «Կորպորատիվ կառավարման սկզբունքները»,
3. «Բաժնետիրական ընկերությունների մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը,
4. ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգիրք. Գլուխ 5,
5. «Արժեթղթերի շուկայի կարգավորման մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը:
1. 1005/Մ13
2. Կազմակերպական վարք
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է կազմակերպական միջավայրում աշխատողների վարքագծի
բացատրության, կանխատեսման և վերահսկման իրականացումը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկել կազմակերպական միջավայրում աշխատողների վարքագծի բոլոր տեսանկյունները`
օգտագործելով գիտական մեթոդներ և կիրառել համակարգային ուսումնասիրություն՝ պատճառահետևանքային կապերի սահմանման միջոցով,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել կազմակերպության գործունեության արդյունավետության և կազմակերպական
միջավայրում կատարվող աշխատանքների որակի բարձրացման մեխանիզմները,
2. մեկնաբանել աշխատողների մոտ աշխատանքից բավարարվածության զգացումի բարձրացման,
կազմակերպական հաղորդակցության որակի լավացման և աշխատանքի հետ կապված սթրեսի
մեղմման մեթոդները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները,
2. պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը,
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. հիմնավորել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ
Բ4. արժևորել ինովացիոն ոլորտում կառավարման հմտությունները
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
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2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Կազմակերպական վարք առարկան:
Թեմա 2. Անհատական վարքագիծ:
Թեմա 3. Անձի տեսակները և էմոցիաները:
Թեմա 4. Մոտիվացման ժամանակակից մոտեցումները:
Թեմա 5. Որոշումների անհատական ընդունում:
Թեմա 6. Խմբային վարքագիծ:
Թեմա 7. Աշխատանքային թիմեր:
Թեմա 8. Հաղորդակցություն:
Թեմա 9. Առաջնորդություն և վստահություն:
Թեմա 10. Իշխանություն և քաղաքականություն:
Թեմա 11. Կոնֆլիկտներ և բանակցություններ:
Թեմա 12. Կազմակերպական կառուցվածքներ:
Թեմա 13. Կազմակերպական մշակույթ:
Թեմա 14. Անձնակազմի կառավարման քաղաքականություն:
Թեմա 15. Կազմակերպական փոփոխություններ և կազմակերպական զարգացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ðîááèíç, Ñòèâåí Ï. Îñíîâû îðãàíèçàöèîííîãî ïîâåäåíèÿ Ì.: 2006.-448Ñ
2. Äæåðàëä Ãðèíáåðã Îðãàíèçàöèîííîå ïîâåäåíèå. Îò òåîðèè ê ïðàêòèêå-Ì.:2004.-912Ñ
3. Äàôò Ð.Ë Óðîêè ëèäåðñòâà-Ì.:2006.-480Ñ.
4. Пивоваров С.Сравнительный менеджмент 2-е изд.-СПБ.:Питер:2008.-480Ñ
5. Ðîááèíç, Ñòèâåí Ï. Менеджмент, 8-е изд. – Ì.: 2007.-1056Ñ
1. 1005/Մ42

2. Ինովացիոն կազմակերպությունների կառավարման
3. 3 ECTS կրեդիտ
համակարգի նախագծում
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝

ուսանողներին ծանոթացնել

• կառավարման գործընթացային մոտեցման ներդրման հիմունքներին,
• կազմակերպության կառավարման համակարգերի նախագծման հիմնական սկզբունքներին:
նրանց սովորեցնել՝
• ինքնարժեքի հաշվարկում, շահույթի կառավարում և ռիսկերի գնահատում,
• գործունեության արդյունավետության բարձացման ռեզերվների հայտնաբերման մեթոդների
տիրապետումը,
• արտադրանքի ինքնարժեքի հաշվառման մեթոդների տիրապետումը: Որոշումների համեմատական
արդյունավետության վերլուծությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ձեռնարկության կառավարման համակարգի կառուցվածքը,
2. թվարկել կառավարման գործընթացային մոտեցման սկզբունքները,
3. նկարագրել բիզնես գործընթացների մոդելավորման հիմնական դրույթները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. նախագծել կազմակերպության կառուցվածքը,
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2. կիրառել բիզնես գործընթացների ռեինժինիրինգի տեխնոլոգիան,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. մատնանշել ինովացիոն գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները
Ա5. որոշել կազմակերպության ինովացիոն պոտենցիալը.
Ա6. հիմնավորել տարբեր տեսակի արտադրական պրոբլեմներ
Բ1. ընտրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման տարբեր մոդելներ
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Կառավարման համակարգի նախագծումը ինովացիոն կազմակերպություններում:
Թեմա 2` Կառավարման դերերը և կառավարչական դերերի կառուցվածքը:
Թեմա 3` Նպատակների և խնդիրների փոխկապվածությունը և բալանսավորվածությունը:
Թեմա 4` Ֆինանսական ռեսուրսների կառավարման ենթահամակարգի նախագծումը:
Թեմա 5` Մարքեթինգի կառավարման ենթահամակարգի նախագծումը:
Թեմա 6` Բիզնես-գործընթացների նախագծումը:
Թեմա 7` Անձնակազմի կառավարման կազմակերպումը:
Թեմա 8` Կազմակերպության կառավարման համակարգի ավտոմատացումը ինովացիոն
կազմակերպություններում:
Թեմա 9. Արդյունավետության կառավարումը ինովացիոն կազմակերպություններում
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Репин В. , Елиферов В. Процессный подход к управлению. Моделирование бизнес-процессов. Москва:
Манн, Иванов и Фербер.2013 – 544 c
1. 1005/Մ16
2. Առաջնորդություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ մատուցել իշխանության էության և հիմնական
ձևերի, իշխանական ներազդեցության միջոցների, առաջնորդման էության, առաջնորդության
ավանդական և ժամանակակից տեսությունների, առաջնորդման ազգամշակութային
առանձնահատկությունների, կառավարչական որոշումենրի մշակման և ընդունման գործընթացում
մարդկային գործոնի ազդեցության վերաբերյալ։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

մատնանշել առաջնորդի բնութագրմանը առնչվող գրականության աղբյուրագիտությունը
թվարկել առաջնորդի որակական հատկանիշները,
քննարկել առաջնորդի վարքագիծը գնահատող բարոյական և սոցիալական նորմերը,
ներկայացնել առաջնորդի դերակատարումը գործարարության կառավարման համակարգում,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. առաջնորդել խմբային աշխատանքները թիրախավորված նպատակներին,
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2. նախագծել գործարար արդյունավետ կառավարման մոտեցումներ,
3. բացահայտել կորպորատիվ կառավաման կատարելագործման ուղիներ` ձևավորված կոնկրետ
բիզնես միջավայրում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ1. ընտրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման տարբեր մոդելներ
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. «իրավիճակային խնդիրներ» (case studies),
3. խմբային աշխատանքներ,
4. բանավիճային քննարկումներ և աշխատաժողովներ
4. անհատական աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մենեջմենթ /Յու.Մ.Սուվարյանի ընդհ. խմբագր./, երրորդ՝ լրացված, բարեփոխված
հրատարակություն,-Եր.: Տնտեսագետ, 2009
2. Սարինյան Ռ.Ն., Սուվարյան Յու.Մ., Միրզոյան Վ.Ա., Հովհաննիսյան Կ.Ա., Հայ կառավարչական մտքի
պատմության ուվագծեր: Երևան, Տնտեսագետ, 2005
3. Եզնիկ Կողբացի. Եղծ աղանդոց: Երևան, Երևանի համալսարանի հրատ., 1994
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4. Дафт Р.Л., Уроки лидерства / Р.Л. Дафт; при участии П. Лейн; [пер. с англ. А.В. Козлова; под ред. проф.
И.В. Андреевой]. — М.: Эксмо, 2006. — 480 с.
5. Адизес И., Идеальный руководитель: Почему им нельзя стать и что из этого следует / Ицхак Калдерон
Адизес ; Пер. с англ. — М.: Альпина Бизнес Букс, 2007. — 262 с.
1. 1005/Մ38
2. Ինովացիոն գործունեության ռազմավարական կառավարում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8.Դասընթացի նպատակն է`
• ներկայացնել ռազմավարության մշակման և մրցունակության վերլուծության հիմնական դրույթները և
սկզբունքները, կազմակերպության ռազմավարության վերլուծության համար գոյություն ունեցող
հիմնական մոտեցումները և գործիքները,
• ուսանողների մոտ զարգացնել հաշվապահական հաշվառման, ֆինանսական վերլուծությունների,
մարքեթինգի, մենեջմենթի, ինովացիոն մենեջմենթի, լոգիստիկայի ֆունկցիոնալ ուղղություններից
տեսություններ, սկզբունքներ, ինտեգրված գաղափարների ստեղծելու ունակությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. քննարկել կազմակերպության գործունեության ինդուստրիան,
2. կիրառելով համապատասխան մեթոդներն ու գործիքները գնահատել արտաքին միջավայրը,
կատարել մրցակցային վերլուծություն,
3. նկարագրել կազմակերպության ներքին միջավայրը ըստ ֆունկցիոնալ ուղղությունների,
բացահայտելու ներքին ուժեղ և թույլ կողմեերը` կիրառելով համապատասխան մեթոդներն ու
գործիքները,
4. սահմանել կազմակերպության ռազմավարությունը, բացահայտել ռազմավարական նոր ուղիներ,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. բացահայտել կազմակերպության երկարաժամետ ռազմավարական նպատակները` SWOT, SPACE,
GRAND MATRIX գործիքների միջոցով,
2. գործնականում իրականացնել ֆինանսական հաշվետվությունների վերլուծություններ,
3. գնահատել իրականացվող ռազմավարության արդյունավետությունը,
4. գործնականում իրականացնել ֆինանսական կանխատեսումներ` հիմնվելով առաջադրվող
ռազմավարական նոր ուղիների վրա,
5. տարանջատել ռազմավարական նպատակների իրագործման ուղիները,
6. կազմել տարեկան գործողությունների ծրագրեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. բարելավել թիմային աշխատանքի իրականացման հմտությունները,
2. զարգացնել ստեղծագործական, քննադատական, վերլուծական մտածողությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. ձևակերպել ինովացիոն տեխնոլոգիաների մշակման հիմնարար սկզբունքները
Ա4. մատնանշել ինովացիոն գործունեության կառավարման առանձնահատկությունները
Ա5. որոշել կազմակերպության ինովացիոն պոտենցիալը
Ա7. ընտրել ինովացիոն գործունեությունը կիրառելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական աղբյուրներ
Բ3. կիրառել ինովացիոն տեխնոլոգիաների տեսական ռազմավարություններ, ֆինանսական դրույթներ
պրակտիկայում
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. Այցելություններ նախապես ընտրված կազմակերպություններ`տեղում ծանոթանալու
կազմակերպության գործունեությանը, ներքին միջավայրին, ռազմավարական նպատակներին, ներքին
պրոցեսներին և պրոցեդուրաներին, փաստաթղթերին:
2. Թիմային աշխատանքների շրջանակներում ուսանողները կմշակեն այցելած կազմակերպություններից
մեկի ռազմավարական նոր ծրագիրը:
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3. Այցելություններ կազմակերպությունների այլ շահակից կառույցներ` ֆինանսական, որակի
սերտիֆիկացման, պետական և այլն:
4. Հրավիրյալ դասախոսներ` ֆինանսական, պետական կամ այլ շահակից կառույցներից:
5. Թիմային ներկայացումներ:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Ռազմավարական կառավարման գործընթացը
2. Կազմակերպության արտաքին միջավայր
3. Կազմակերպության ներքին միջավայր
4. Կազմակերպության ֆինանսական մոդելավորում
5. Ինովացիոն գործունեության ռազմավարությունները, դրանց տեսակները
6. Կազմակերպության ռազմավարության մշակումը և ընտրությունը
7. Ինովացիոն գործունեության ռազմավարության իրականացումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. А. А. Томсон, А. Дж. Стрикленд, Стратегически Менеджмент, Москва, 1998
2. Fred R. Davit, Strategic Management, Concepts and Cases, 13th edition, 2013
3. W. Chan Kim, R. Mauborgne, Blue Ocean Strategy, Harvard press, 2005
4. Paul Dobson, Kenneth Starkey and John Richards, Strategic Management, Issues and Cases, 2004
5. V. Coda, Entrepreneurial Values and Strategic Management, Boston University Press, 2010
1. 1005/Մ43
2. Ինովացիոն նախագծերի կառավարում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել նախագծին զարգացմանը՝ որպես տնտեսության վարման արդիական
գործիք, ինչպես նաև նախագծային կառավարման մեթոդներին ու մոդելներին,
• ուսանողներին սովորեցնել նախագծային զարգացման և նախագծային կառավարման տեսամեթոդական հենքերը, ինչպես նաև դրան իրականացման մոտեցումներն ու մեթոդները,
• նրանց ներկայացնել նախագծային զարգացման և նախագծային կառավարման արդի դրսևորումներն
և առանձնահատկությունները, ինչպես նաև զարգացման միտումներն ու խնդիրները,
• կատարել՝ կոնկրետ իրավիճակից բխող նախագծերի նպատակային ընտրություն և նախագծային
զարգացման ուղիները ճիշտ ընտրություն:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել §նախագիծ¦, §նախածային կառավարում¦ եզրույթների բովանդակային բնորոշիչները և
նախագծային զարգացման մոդելային առանձնահատկությունները,
2. ճանաչել նախագծային զարգացման տեսա-մեթոդական հիմքերը,
3. ներկայացնել նախագծային զարգացման պատմական շարժառիթներին ու իրավիճակային
առանձնահատկությունները,
4. սահմանել ինովացիոն ոլորտում նախագծային կառավարման համալիր գործընթացը, և՝ այդ
համատեքստում դրա գործառութային ու կառուցվածքային բնորոշիչները և արդի դրսևորումներն ու
խնդիրները,
5. ներկայացնել ինովացիոն գործունեության նախագծային զարգացման միջազգային փորձը:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

4. կատարել նախագծային զարգացման համալիր վերլուծություն և ինովացիոն ոլորտի զարգացման
ազգային գերակայությունների հստակեցում,
5. նախագծել երկրի զարգացման խնդիրներից բխող ինովացիոն նախագծեր,
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6. կատարել նախագծային կառավարման մեթոդների և մոտեցումների նպատակային ընտրություն և
նախագծերի իրագործում,

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել անհատական աշխատանքներ և զեկույցմներ, ներկայացնել վերլուծական և
հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր և այլն,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. նկարագրել ինովացիոն տեխնոլոգիաների նախագծման և ներդրման տեսական հիմունքները
Ա2. ձևակերպել ինովացիոն տեխնոլոգիաների մշակման հիմնարար սկզբունքները
Ա7. ընտրել ինովացիոն գործունեությունը կիրառելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական աղբյուրներ
Բ1. ընտրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման տարբեր մոդելներ
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանքներ,
4. անհատական աշխատանքներ։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Նախագծերի կառավարման հիմունքները
Թեմա 2. Նախագծերի կառավարաման բովանդակությունը, մեթոդները և մոտեցումները
Թեմա 3. Նախագծային կառավարման համակարգը և գործառնական հիմքերը
Թեմա 4. Նախագծային կառավարման կառուցվածքը
Թեմա 5. Ինովացիոն նախագծի ժամանակի ու առաջադրանքների կառավարումը
Թեմա 6. Ինովացիոն նախագծի ռեսուրսների կառավարումը
Թեմա 7. Նախագծի պլանավորում
Թեմա 8. Ինովացիոն նախագծի պլանի վերլուծություն
Թեմա 9. Ինովացիոն նախագծի օպտիմալացում
Թեմա 10. Նախագծի ընթացքի կառավարում և հաշվետվություններ
Թեմա 11. Նախագծերի կառավարման որակավորման համակարգը և միջազգային
համագործակցությունը
Թեմա 12. Նախագծային կառավարման զարգացումները. խնդիրները և մոտեցումները Հայաստանում
14. Գրականության ցանկ.
1. Лапыгин Ю. Н. Управление проектами: от планирования до оценки эффективности. — ОмегаЛ «Москва», 2008. — С. 252. —ISBN 978-5-370-00985-3
2. Мазур И.И., Шапиро В.Д., Ольдерогге Н.Г. М12 Управление проектами: Учебное пособие / Под общ. ред.
И.И. Мазура. — 2-е изд. — М.: Омега-Л, 2004. — с. 664.
3. Светлов Н.М., Светлова Г.Н. Информационные технологии управления проектами: Учебное пособие. М.:
ФГОУ ВПО РГАУ–МСХА им. К.А. Тимирязева, 2007. — 144 с.
647

4. Хелдман Ким. Профессиональное управление проектами. — «Бином» «Москва», 2005. — С. 517. — ISBN
5-94774-234-9
5. Վ. Սարգսյան, Նախագծերի ավտոմատացված կառավարում (ուսումնական ձեռնարկ).- Երևան:
Հեղինակային հրատարակություն, 2005, 158 էջ:
1. 1005/Մ60
2. Հանրային կառավարում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել հանրային կառավարման էությանը, հանրային կառավարման
տեսություններին և դրանց գործնական դրսևորումներին,
• ուսանողներին ներկայացնել հանրային կառավարման էությունը և ձևերը, հանրային կառավարման
արդի դրսևորումներն և խնդիրները,
• նրանց ծանոթացնել՝ հասարակություն-իշխանություն փոխհարաբերությանը և այդ համատեքստում
գործող մոդելներին, դրանց առանձնահատկություններին և մասնագիտական ու կառավարչական
նշանակությանը,
• կատարել կոնկրետ իրավիճակից բխող, հանրային կառավարման ուղղությունների ու գործառույթների
ճիշտ ընտրություն՝ անհրաժեշտ հիմնավորումներով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել §հանրային կառավարում¦ եզրույթի բովանդակային բնորոշիչներն ու մոդելային

առանձնահատկությունները, ինչպես նաև դրանց տեսա-կիրառական նշանակությունը,
2. քննարկել հանրային կառավարման համալիր գործընթացը, և՝ այդ համատեքստում պետական
կառավարման, դրա գործառույթային ու կառուցվածքային բնորոշիչները, արդի դրսևորումներն ու
առանձնահատկությունները,
3. մատնանշել սահմանադրության բովանդակային ու կառուցվածքային բնորոշիչները, զարգացման
տրամաբանությունը և ՀՀ արդի սահմանադրական փոփոխությունները,
4. ներկայացնել հանրային կառավարման և քաղաքական գործընթացների միջև հարաբերությունների ու
հասարակության
հետ
հաղորդակցման
գործընթացների
ժամանակակգրական
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել հանրային կառավարման ձևերի և դրանց բնորոշիչների ամբողջական և համակարգային
ամփոփում ու ներկայացում,
2. կատարել իշխանություն-հասարակություն փոխհարաբերության մոդելների համալիր վերլուծություն՝
ցույց տալով ՀՀ դիրքն այդ համատեքստում,
3. նախագծել պետական կառավարման կառուցվածքը՝ հիմնավորելով սեփական մոտեցումները և
կառուցվածքային գերակայությունները,

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել անհատական աշխատանքներ և զեկույցմներ, ներկայացնել վերլուծական և
հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր և այլն,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Բ4. արժևորել ինովացիոն ոլորտում կառավարման հմտությունները
Բ6. կազմակերպել աշխատանքը բարձր արդյունավետություն ապահովելու համար` և՛ որպես խմբի
անդամ, և՛ որպես խմբի ղեկավար
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
648

Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հանրային կառավարումը որպես գիտություն. զարգացման փուլերը:
Թեմա 2. Հանրային կառավարման դասական տեսություններ և ֆորմալ տեսություններ.
Թեմա 3. Հանրային կազմակերպությունների քաղաքական տեսությունները. քաղաքականությունկառավարում
Թեմա 4. Զարգացման և համեմատական հանրային կառավարում.
Թեմա 5 . Նոր հանրային կառավարում-գիտական կառավարում.
Թեմա 6. Պետական կառավարման տեսության զարգացման հիմնական ուղիները՝ որպես գործող
համակարգի մեթոդաբանական հենք.
Թեմա 7. Հանրային կառավարման հիմունքները
Թեմա 8. Հանրային կառավարման արդի մոտեցումները և դրսևորման առանձնահատկությունները:
Թեմա 9. Հանրային կառավարումը և հասարակություն-իշխանություն փոխհարաբերությունը:
Թեմա 10. Հանրային կառավարման պատմական փորձը Հայաստանում:
Թեմա 11. Սահմանադրություն
Թեմա 12. Հանրային կառավարման կազմակերպման մոդելները. պետական կառավարումն այդ
համատեքստում:
Թեմա 13. Հասարակություն-պետություն, հասարակություն-անհատ, անհատ-անհատ
փոխհարաբերությունների արդյունավետության խնդիրները:
Թեմա 14. Սոցիալական կապիտալը և տնտեսական զարգացումը:
Թեմա 15. Հասարակական-տնտեսական զարգացման ներուժը և դրա զարգացման խնդիրները ՀՀ-ում:
Թեմա 16. ՀՀ ազգային անվտանգության դոկտրինը. Ազգային անվտանգության մշակման
մեթոդաբանական խնդիրները:
14. Գրականության ցանկ.
1. Դենհարդ Ռոբերտ Բ., Հանրային կազմակերպությունների տեսություններ, չորրորդ
հրատարակություն. «Անտարես», Երևան, 2006.
2. Հանրային կառավարման նյութերի ժողովածու, Թարգմանություններ, Արիզոնայի նահանգային
համալսարանի և ԵՊՀ-հանրային կառավարման ծրագիր, Երևան, 2006.
3. Սուվարյան Յու., Միրզոյան Վ., Հանրային կառավարման տեսություն և պատմություն, Երևան, հր.Գիտություն, 2013, 368 էջ
4. Classics of Public Administration, Fifth Edition, Jay M. Shafritz, Albert C. Hyde, Sandra J. Parkers, 2013.
5. Խուդավերդյան Ա., Հանրային ոլորտի կառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում, Եր., 2008, 300 էջ
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2. Որոշումների ընդունման մեթոդները և մոդելները ինովացիոն
3. 6 ECTS կրեդիտ
գործունեությունում
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել կառավարչական որոշումների ընդունման
տարբեր մեթոդներին և մոդելներին,
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. սահմանել արտադրական մենեջմենթի և կառավարչական որոշումների էությունը,
2. նկարագրել արտադրությունն և արտադրական համակարգերը,
3. նկարագրել խոշոր արտասահմանյան ֆիրմաներում կառավարման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կիրառել սոցիալ-հոգեբանական մեթոդներ,
2. կատարել ինֆորմացիոն աուդիտ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. ընտրել ինովացիոն գործունեությունը կիրառելու համար անհրաժեշտ ֆինանսական աղբյուրներ
Բ1. ընտրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ներդրման տարբեր մոդելներ
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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 կազմակերպում:
Թեմա 9` Վերահսկումը, հաշվառումը և վերլուծությունը կառավարման գործընթացում:
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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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ս. Ղանթարջյան, Արտադրական մենեջմենթի մեթոդները և մոդելները, ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ
հրատարակչություն, Երևան, 2003, էջ 134
2. Производственный менеджмент, учебник для вузов.-М.: ЮНИТИ-ДАНА. 2000, под ред. Ильеньковой С.
Д.
3. Management: A competency Based Approach, Don Hellriegel, Susan E. Jakson, John W. Slocum.-9th edition,
SW, Ohio, US, 2002
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10. «Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում»
մագիստրոսական ծրագիր
10.1. Ծրագրի մասնագիրը
1. Ծրագրի անվանումը և մասնագիտության
թվանիշը

Պետական կառավարում և տեղական
ինքնակառավարում
041301.03.7

2. Բուհը

Երևանի պետական համալսարան (ԵՊՀ)

3. Ծրագիրը հավատարմագրված է

–

4. Շնորհվող որակավորումը

Կառավարման մագիստրոս

5. Ծրագրի մեկնարկի ուսումնական տարին

2020/2021

6. Ուսումնառության լեզուն

Հայերեն

7. Ուսուցման ձևը

Առկա

8. Ծրագրի ընդունելության չափանիշները/պահանջները
Ծրագրի դիմորդը պետք է ունենա բակալավրի կամ դրան համարժեք որակավորում.
• տվյալ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ նախորդ ուսումնառության ընթացքում
ցուցաբերած առաջադիմության արդյունքների հիման վրա,
• այլ մասնագիտությամբ բակալավրի կամ համարժեք որակավորում ունեցող դիմորդների
ընդունելությունը կատարվում է մրցութային հիմունքներով՝ տվյալ մասնագիտության բակալավրի
ամփոփիչ ատեստավորման քննական ծրագրին համապատասխան անցկացված քննությունների
արդյունքների հիման վրա։
Ընդունելությունը
կատարվում
է
Երևանի
պետական
համալսարանի
առկա
ուսուցման
մագիստրատուրայի ընդունելության կանոնակարգի համաձայն։
9. Ծրագրի նպատակները
Ծրագիրը նպատակն է պատրաստել պետական կառավարման համակարգի տարբեր օղակների համար
այնպիսի մասնագետներ, որոնք ունակ կլինեն.
• գնահատել
տարբեր
ոլորտներում
և
մակարդակներում
իրականացվող
պետական
քաղաքականությունների արդյունավետությունը,
• մշակել առկա խնդիրների լուծման ընթացիկ և ռազմավարական տեսլականներ և հայեցակարգեր,
• զբաղվել պետական ծրագրերի և նախագծերի պլանավորման, մշակման և հիմնավորման, ինչպես նաև
պետական և մունիցիպալ մակարդակներում որակի, ռիսկերի, ինչպես նաև կադրային կառավարման
և կառավարման այլ ուղղությունների անհրաժեշտ աշխատանքներով,
• կայացնել որոշումներ պետական տնտեսական քաղաքականության, դրա առանձին բաղադրիչների
վերաբերյալ:
10. Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. ներկայացնել պետական և տեղական կառավարման ընդհանուր կառուցվածքն ու բացատրել
կառավարման մարմինների հիմնական գործառույթները,
2. նկարագրել պետական տնտեսական քաղաքականության և նրա առանձին բաղադրիչների՝
հարկաբյուջետային քաղաքականություն, սոցիալական քաղաքականություն և այլն, ինչպես նաև
քաղաքային տնտեսության կառավարման հիմնախնդիրներն ու լուծման հնարավոր ուղիները,
3. ներկայացել պետական և հանրային կառավարման, ինչպես նաև գլոբալ կառավարման հիմնական
տեսություններն ու դրանց առանձնահատկությունները,
4. ներկայացնել բանակցությունների վարման, կոնֆլիկտների, կոռուպցիայի և միգրացիոն խնդիրների
հաղթահարման մեթոդները,
5. քննարկել պետական կառավարման օրենսդրական կարգավորումներն ու դրանց կիրառման
հնարավոր մեխանիզմները,
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6. ներկայացնել պետական կառավարման տարաբնույթ խնդիրների լուծման միջազգային փորձն ու դրա
տեղայնացման հնարավորությունները,
7. թվարկել պետական ռազմավարական ծրագրերի մշակման, պետական նախագծերի կառավարման,
պետություն-մասնավոր համագործակցության, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման
հիմնական մեխանիզմները:
Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. նախագծել պետական կառավարման կառուցվածքը և, անհրաժեշտության դեպքում, առաջարկել
համապատասխան վերափոխումներ,
2. նախագծել տարածքային և տեղական արդյունավետ կառավարման, ռազմավարական զարգացման
ծրագրեր և գործնականում իրականացնել դրանցից բխող պետական նախագծեր,
3. տարանջատել հանրային և պետական կառավարման զարգացման փուլերը, մեկնաբանել դրանցից
յուրաքանչյուրի անցման նպատակահարմարությունը, վերլուծել ինտեգրման և գլոբալիզացման
ներկա գործընթացներն ու դրանց միտումները,
4. գործնականում իրականացնել բանակցություններ, հակակոռուպցիոն քաղաքականություն, կայացնել
որոշումներ և նախագծել միգրացիոն կարգավորումներ,
5. նախագծել և գործնականում իրականացնել պետական կառավարմանն առնչվող և դրա
բաղադրիչները հանդիսացող քաղաքականություններ,
6. կիրառել կառավարման հմտություններ և ցուցաբերել միջին և բարձր օղակի կառավարչի
ունակություններ:
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Այս ծրագրի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի.
1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը,
3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները,
4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կցված է
12. Ուսումնական պլանի քարտեզը
Կցված է
13. Գնահատման ձևերը
 ընթացիկ քննություններ,
 անհատական աշխատանքների կատարում,
 եզրափակիչ քննություններ,
 մագիստրոսական թեզի պաշտպանություն
14. Շրջանավարտների ապագա կարիերայի հնարավորությունները
«Պետական կառավարում և տեղական ինքնակառավարում» ծրագրի շրջանավարտները կարող են
աշխատանքի անցնել բոլոր օղակների ղեկավար պաշտոններում: Ծրագրի շրջանավարտները
հնարավորություն կունենան աշխատել.
• ՀՀ կառավարությունում,
• պետական գերատեսչություններում,
• պետական ձեռնարկություններում,
• տեղական ինքնակառավարման մարմիններում,
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• միջազգային կառույցներում,
• հասարակական կազմակերպություններում և այլն։
Ծրագրի շրջանավարտները կարող են շարունակել իրենց ուսումը ԵՊՀ տնտեսագիտության և
կառավարման ֆակուլտետի ասպիրանտուրայում:
15. Ուսումնառության օժանդակության ռեսուրսները և ձևերը
Ուսումնառության գործընթացում օգտագործվում են հետևյալ օժանդակ ռեսուրսները.
• ժամանակակից սարքավորումներով և ծրագրային միջոցներով ապահովված համակարգչային
լսարաններ,
• էլեկտրոնային ռեսուրսներ:
16. Կրթական չափորոշիչները կամ ծրագրային կողմնորոշիչները, որոնք օգտագործվել են ծրագիրը
մշակելիս
• Բարձրագույն մասնագիտական կրթության պետական ընդհանուր չափորոշիչ
• ՀՀ կրթական որակավորումների ազգային շրջանակ
• The framework of qualifications for the European Higher Education Area, 2010
17. Լրացուցիչ տեղեկատվություն ծրագրի վերաբերյալ

18. Ծրագրում դասավանդող դասախոսական կազմին ներկայացվող պահանջներ
1. Ընդհանրական կարողություններ

Դասավանդման/մանկավարժական
• դասընթացի աշխատանքային ծրագիր (օրացուցային պլան) կազմելու հմտություն,
• դասավանդման ինտերակտիվ մեթոդների իմացություն, ակտիվ ուսուցման տեխնիկաների կիրառման
կարողություն:

Հետազոտական
• տարաբնույթ գիտական աղբյուրների հետ աշխատելու, ինչպես նաև համացանցային տեղեկատվական
ռեսուրսներից օգտվելու հմտություն,
• տարաբնույթ հետազոտությունների իրականացման, դրանց արդյունքների վերլուծման հմտություն,
• հետազոտական խումբ ղեկավարելու կարողություն:

Հաղորդակցման

• լսարանի հետ բանավոր հաղորդակցվելու հմտություն,
• հետազոտության արդյունքները գրավոր շարադրելու կարողություն,
• առնվազն մեկ օտար լեզվի իմացություն (առնվազն անգլերենի B1 մակարդակին համապատասխան)։

ՏՀՏ կիրառություն
• բազային համակարգչային (MS Word, MS Excel, MS Power Point փաթեթի ազատ տիրապետում)
հմտություններ,
• ժամանակակից սոցիալական հարթակներից օգտվելու հմտություն,
• լուսացուցադրություններ պատրաստելու և ներկայացնելու հմտություններ (pptx, prezi, canva և այլն):

Այլ կարողություններ

• հասարակական հարաբերությունները կարգավորող մասնագիտական էթիկայի և իրավական նորմերի
իմացություն,
• անհրաժեշտ ռեսուրսները գնահատելու և ծրագրերը արդյունավետորեն իրականացնելու
կարողություն,
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• ժամանակային ռեսուրսների պլանավորման և կառավարման կարողություն:
2. Մասնագիտական կարողություններ
• տվյալ դասընթացի նկարագրիչում ներկայացված գիտելիքների և հմտությունների՝ ուսանողներին
փոխանցելու կարողություն,
• մասնագիտական հետազոտություններ իրականացնելու կարողություն,
• տնտեսական ռազմավարություններ մշակելու և ներկայացնելու, նախագծեր պլանավորելու և
իրականացնելու կարողություն,
• մասնագիտական առավել հայտնի համակարգչային փաթեթներով աշխատելու կարողություն,
• տարատեսակ հաշվետվությունից օգտվելու և դրանց հիման վրա մասնագիտական վերլուծություն
կատարելու կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտին առնչվող հարցերի վերաբերյալ բանավոր և գրավոր կարծիք ներկայացնելու
կարողություն,
• մասնագիտական ոլորտի հիմնահարցերի, դրանց կառավարման, կազմակերպման և ֆինանսավորման
հետ կապված հարցերը ներկայացնելու կարողություն։
3. Ընդհանուր պահանջներ

Գիտական գործունեություն
• գիտական աստիճան և/կամ կոչում հասարակագիտական ոլորտում, կամ որոշ դեպքերում՝ տվյալ կամ
հարակից մասնագիտությամբ արտերկրյա բուհում ստացած մագիստրոսի կոչում,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 գիտական և/կամ մեթոդական հրատարակությունների առկայություն,
• վերջին 5 տարում առնվազն 2 մասնակցություն գիտաժողովների և/կամ աշխատաժողովների կամ
դասավանդվող առարկային համապատասխան պրակտիկ աշխատանքի առնվազն 3 տարվա փորձ։

Մանկավարժական փորձ
• մասնագիտական դասընթացների դասավանդման և/կամ վերապատրաստումներ (թրեյնինգներ)
իրականացնելու առնվազն 3 տարվա փորձ (բացառությամբ որպես պրակտիկա ասպիրանտների
դասավանդման),
• վերջին 5 տարվա ընթացքում մասնակցություն տեղական կամ միջազգային վերապատրաստումների
և/կամ մասնագիտական որակավորման բարձրացման դասընթացների (բացառությամբ որպես
պրակտիկա ասպիրանտների դասավանդման),

Այլ պահանջներ
• դասավանդման պորտֆոլիո՝ դասավանդվող առարկաների առնվազն 1/3-ի առցանց նյութերի
առկայություն,

• ուսանողական հարցման արդյունքներով ստացված գնահատականների միջինը՝ առնվազն 3,5 (գործող
դասախոսների համար)։
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10.2. Ծրագրի ուսումնական պլանը
Կիսամյակներ

Ընդ.

Դսխ.

Գրծ./
սեմ
Լաբ.

Ինք.

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

Կրդ.

Լս.ժ

75

2250

435

315

0

1500

27

18

27

18

21

14

0

0

Ընդհանուր դասընթացներ

15

450

15

135

0

300

12

8

3

2

0

0

0

0

1603/Մ01

Օտար լեզու-1

6

180

60

120

6

4

1603/Մ02
1002/Մ23

Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական
ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ

3

90

30

60

3

90

30

60

3

2

Ս

3

90

15

15

60

3

2

Ս

Մասնագիտական դասընթացներ

15

450

90

60

300

15

10

1005/Մ61

Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները

3

90

30

60

3

2

Ս

1002/Մ38

Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ**

1005/Մ46

Մենեջմենթ (II մակարդակ)

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

Մասնագիտացման դասընթացներ

45

1350

330

120

0

900

0

0

24

16

21

14

0

0

Պարտադիր

24

720

180

60

0

480

0

0

24

16

0

0

0

0

1005/Մ51

Հանրային ծառայություն և պետական կադրային
քաղաքականություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ***

1005/Մ49

Պետական ռազմավարական կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ11

Հանրային կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ47

Տարածքային և տեղական կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ48

Պետական ֆինանսների կառավարում

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

1005/Մ59

Պետական տնտեսական քաղաքականություն

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

60

0

0

Թվանիշ

Կրեդիտներ

Ուսումնական
բեռնվածությունը, ժամ

Ուսումնական/հետազոտական մոդուլի անվանումը

ՈՒՍՈՒՄՆԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

1002/Մ89

0

0

1

420

2

0

4

Ս*
3

0

3

Գնահատման
ձևը

0

2

0

Ս

0

0

0

0

0

Կամընտրական

21

630

150

21

14

1005/Մ50

Սոցիալական քաղաքականություն

3

90

30

60

3

2

0
ԱԸԳ

1005/Մ60

Պետական գույքի կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ52

Գլոբալ կառավարում

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

1005/Մ53
1005/Մ54
1005/Մ55
1005/Մ56
1005/Մ57
1005/Մ58

Միգրացիոն քաղաքականություն և ժողովրդագրական
անվտանգություն

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

3

90

30

60

3

2

ԱԸԳ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

6

180

30

30

120

6

4

ԵԳ

45

1350

0

120

Գիտական սեմինար

12

360

Մասնագիտական պրակտիկա

6

180

180

Մագիստրոսական թեզ

27

810

810

120

3600

Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը
մակրոմակարդակում
Պետական նախագծերի կառավարում
Քաղաքային տնտեսության զարգացում և կառավարում
Բանակցությունների վարում և կոնֆլիկտների
կառավարում
ՀԵՏԱԶՈՏԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱՄԱՍ

ԸՆԴԱՄԵՆԸ
Ուսումնական/գիտական մոդուլների քանակը

0

120

435

435

0

1230

3

2

3

2

9

2

30

2

240

3

2

3

2

3

2

3

2

6

-

2730

30

20
7

* - Ստուգարք
** - Եզրափակիչ գնահատումով
*** - Առանց ընթացիկ գնահատման

657

30

20
8

30

16
7

4Ս
Ս

27

-

30

2
2

ԱԸԳ

24

10.3. Ծրագրի ուսումնական պլանի քարտեզը
Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա. Մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
Ա1 ներկայացնել պետական և տեղական կառավարման ընդհանուր
կառուցվածքն ու բացատրել կառավարման մարմինների հիմնական
գործառույթները
Ա2 նկարագրել պետական տնտեսական քաղաքականության և նրա
առանձին բաղադրիչների՝ հարկաբյուջետային քաղաքականություն,
սոցիալական քաղաքականություն և այլն, ինչպես նաև քաղաքային
տնտեսության կառավարման հիմնախնդիրներն ու լուծման
հնարավոր ուղիները
Ա3 ներկայացել պետական և հանրային կառավարման, ինչպես նաև
գլոբալ կառավարման հիմնական տեսություններն ու դրանց
առանձնահատկությունները
Ա4

Բ. Գործնական մասնագիտական կարողություններ
Բ1
նախագծել պետական կառավարման կառուցվածքը և, անհրաժեշտության
դեպքում, առաջարկել համապատասխան վերափոխումներ
Բ2

նախագծել տարածքային և տեղական արդյունավետ կառավարման,
ռազմավարական զարգացման ծրագրեր և գործնականում իրականացնել
դրանցից բխող պետական նախագծեր

Բ3

տարանջատել հանրային և պետական կառավարման զարգացման փուլերը,
մեկնաբանել դրանցից յուրաքանչյուրի անցման նպատակահարմարությունը,
վերլուծել ինտեգրման և գլոբալիզացման ներկա գործընթացներն ու դրանց
միտումները
գործնականում իրականացնել բանակցություններ, հակակոռուպցիոն
քաղաքականություն, կայացնել որոշումներ և նախագծել միգրացիոն
կարգավորումներ
նախագծել և գործնականում իրականացնել պետական կառավարմանն
առնչվող և դրա բաղադրիչները հանդիսացող քաղաքականություններ
կիրառել կառավարման հմտություններ և ցուցաբերել միջին և բարձր օղակի
կառավարչի ունակություններ

ներկայացնել բանակցությունների վարման, կոնֆլիկտների,
կոռուպցիայի և միգրացիոն խնդիրների հաղթահարման մեթոդները

Բ4

քննարկել պետական կառավարման օրենսդրական
կարգավորումներն ու դրանց կիրառման հնարավոր մեխանիզմները
Ա6 ներկայացնել պետական կառավարման տարաբնույթ խնդիրների
լուծման միջազգային փորձն ու դրա տեղայնացման
հնարավորությունները
Ա7 թվարկել պետական ռազմավարական ծրագրերի մշակման,
պետական նախագծերի կառավարման, պետություն-մասնավոր
համագործակցության, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների
կառավարման հիմնական մեխանիզմները
Գ. Ընդհանրական (փոխանցելի) կարողություններ
Գ1 օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2 կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը

Բ5

Ա5

Բ6
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Գ3

արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները

Գ4

պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների
արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր

Ուսումնական մոդուլի անվանումը

Մոդուլի
թվանիշը

Ծրագրի կրթական վերջնարդյունքները
Ա1

Ա2

Ա3

Ա4

Ա5

Ա6

Ա7

Բ1

Բ2

Բ3

Բ4

Բ5

Բ6

Գ1

Գ2

Գ3

Գ4

Ընդհանուր դասընթացներ
Օտար լեզու-1
Օտար լեզու-2
Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
Մասնագիտական դասընթացներ
Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
Տնտեսագիտություն (II մակարդակ)
Մենեջմենթ (II մակարդակ)
Մասնագիտացման դասընթացներ
Պարտադիր
Հանրային ծառայություն և պետական կադրային քաղաքականություն
Պետական ռազմավարական կառավարում
Հանրային կառավարում
Տարածքային և տեղական կառավարում
Պետական ֆինանսների կառավարում
Պետական տնտեսական քաղաքականություն
Կամընտրական դասընթացներ
Սոցիալական քաղաքականություն
Պետական գույքի կառավարում
Գլոբալ կառավարում
Միգրացիոն քաղաքականություն և ժողովրդագրական
անվտանգություն
Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն
Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը մակրոմակարդակում
Պետական նախագծերի կառավարում
Քաղաքային տնտեսության զարգացում և կառավարում
Բանակցությունների վարում և կոնֆլիկտների կառավարում
Հետազոտական կառուցամաս
Գիտական սեմինար
Մասնագիտական պրակտիկա
Մագիստրոսական թեզ

1603/Մ01
1603/Մ02
1002/Մ23
1002/Մ89
1005/Մ00
1002/Մ38
1005/Մ46

1005/Մ51
1005/Մ49
1005/Մ11
1005/Մ47
1005/Մ48
1005/Մ59
1005/Մ50
1005/Մ60
1005/Մ52
1005/Մ53

+

+

+

+

+
+

+

+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+

+
+

+
+
+

+

+

+
+
+
+
+

+
+

+
+

+

+
+

+
+

+

+
+
+

+

+

+

+
+
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+

+
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+
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+
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+
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+

+

+

+

+

1005/Մ54
1005/Մ55
1005/Մ56
1005/Մ57
1005/Մ58

+
+

+
+
+

+

+
+
+
+

+

+
+
+

+
+
+

+
+
+
+
+

+

+
+
+

+
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10.4. Ծրագրի դասընթացների նկարագրիչները
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-1
3. 6 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 4 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 4 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• կատարելագործել ուսանողների օտար լեզվով հաղորդակցական կարողությունները՝ ինչպես
մասնագիտության, այնպես էլ հաղորդակցման այլ ոլորտներում,
• խորացնել մասնագիտական լեզվի բառապաշարի, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունների վերաբերյալ գիտելիքները,
• ձևավորել գիտական բանավոր և գրավոր հաղորդակցման հմտություններ,
• զարգացնել մասնագիտական հարցերի շուրջ քննարկելու և բանավիճելու կարողությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. կիրառելով մասնագիտական տեքստերի վերլուծության տարբեր մոտեցումները (որոնողական,
ճանաչողական, մեկնաբանական)՝ ճիշտ ընկալել դրանց բովանդակությունն ու կառուցվածքը,
2. տարորոշել մասնագիտական բառապաշարի բոլոր շերտերը՝ դրանց ճշգրիտ գործածության
նպատակադրմամբ,
3. ցուցաբերել մասնագիտության ոլորտում օտար լեզվով ինքնուրույն աշխատանք կատարելու
սկզբունքների իմացություն:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել մասնագիտական տեքստերի իմաստային, կառուցվածքային և ոճական վերլուծություն
և թարգմանություն,
2. ներկայացնել և մեկնաբանել մասնագիտական տեսակետներ ու փաստարկներ, ձևակերպել, շարադրել,
հիմնավորել անձնական կարծիքը, քննարկել, բանավիճել մասնագիտական հարցերի արդի
հիմնախնդիրների շուրջ,
3. գրել և ներկայացնել մասնագիտական թեմաներով էսսեներ/ զեկույցներ, ռեֆերատներ, գիտաժողովի
թեզիսներ՝ տրամաբանորեն և հստակ կառուցելով շարադրանքը,
4. լսելով ընկալել և վերարտադրել մասնագիտությանն առնչվող դասախոսությունների,
հարցազրույցների ձայնագրություններ և տեսագրություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. արդյունավետ օգտվել տեղեկատվական տարբեր աղբյուրներից (ներառյալ ինտերնետային)
տեղեկատվություն քաղելու, քննադատաբար վերլուծելու և ներկայացնելու նպատակով:
Դասընթացի հաջող ավարտին ուսանողի գիտելիքները և կարողությունները պետք է
համապատասխանեն Լեզուների իմացության/ իրազեկության համաեվրոպական համակարգի (CEFR-ի)
B2 մակարդակին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. անհատական և թիմային գիտահետազոտական աշխատանք,
4. ինքնուրույն աշխատանք,
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5. բանավոր ներկայացում/պրեզենտացիա (անհատական ինքնուրույն նախագծի իրականացում),
6. գրավոր և բանավոր ստուգում/ հարցում,
7. իրավիճակային խնդիրների քննարկում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է հարցատոմսերով կազմակերպվող ստուգարքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 4 հարց՝ յուրաքանչյուրը՝ 5 միավոր.
1. մասնագիտական տեքստի ընթերցում, թարգմանություն և վերարտադրում,
2. մասնագիտական բառապաշարի ստուգում,
3. զրույց մասնագիտական թեմաների շուրջ,
4. բանավոր ներկայացում (պրեզենտացիա) մասնագիտական խնդրի վերաբերյալ:
Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. Տվյալ ոլորտի մասնագիտական լեզվի բառապաշարային, քերականական և ոճաբանական
յուրահատկությունները:
2. Մասնագիտական տեքստերի գործառական նշանակությունը և դրանց իրացումը օտար լեզվով գրավոր
ու բանավոր հաղորդակցման գործընթացում:
3. Ակադեմիական գրագրություն՝ գիտական հոդվածների ու աշխատությունների, գրախոսությունների և
ամփոփումների, ինչպես նաև ռեֆերատների, զեկուցումների, էսսեների շարադրման ձևերն ու
սկզբունքները:
4. Մասնագիտական բնագիր տեքստերի, դասախոսությունների, ձայնագրությունների ունկնդրմամբ՝
դրանց բովանդակության վերծանման, վերարտադրության առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Trappe T., Tullis G. Intelligent Business (Advanced). London: Pearson Longman, 2011.
2. Roberts M. English for Economics in higher education studies (ed. Terry Phillips) Reading UK: Garnet Publishing
Ltd., 2012.
3. Corballis T., Jennings W. English for Management Studies in higher education studies. Reading UK: Garnet
Publishing Ltd., 2009.
4. Maier-Fairclough J. & Butzphal G. Career Express Business English (C1). Reading UK: Garnet Publishing Ltd.,
2012.
5. MacKenzie I. Professional English in Use / Finance. Cambridge: Cambridge University Press, 2010.
6. Master P. English Grammar and Technical Writing. US, 2004.
7. Linville L. Academic Skills Achievement Program. Boston: IRWIN Mirror Press, 1994.
1. 1603/Մ01
2. Օտար լեզու-2
3. 3 ECTS կրեդիտ
1704/Մ01
1608/Մ01
1604/Մ01
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ամբողջացնել նախորդ մոդուլի օգնությամբ ձեռք բերած գիտելիքները,
• ծանոթացնել օտար լեզվի իմացության ստուգման և գնահատման պահանջներին,
• ներկայացնել լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները և ծանոթացնել թեստավորման
հիմնական սկզբունքներին,
• ներկայացնել լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`
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ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. ցուցաբերել օտար լեզվի իմացություն միջազգային չափորոշիչներին համապատասխան (B2-C1),
2. նկարագրել միջազգային թեստավորման և գնահատման սկզբունքնեևը և պահանջները:

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականում կատարել թեստային աշխատանքներ` կազմված համաեվրոպական չափանիշների B2C1 մակարակին համապատասխան
2. արտահայտել մասնագիտական (ակադեմիական) գիտելիքները գրավոր և բանավոր խոսքով

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. արդյունավետ կիրառել համակարգչային հմտությունները
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնասիրության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. գործնական պարապմունք դասախոսի ղեկավարությամբ,
2. անհատական և խմբային աշխատանք,
3. ինքնուրույն աշխատանք,
4. գրավոր փորձնական միջազգային թեստի անցկացում և գնահատում:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն ավարտվում է ստուգարքով, որն իրականացվում է միջազգայնորեն ընդունված
թեստավորման միջոցով:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
1. օտար լեզվի իմացության միջազգային թեստավորման յուրահատկությունները,
2. լեզվի իմացության համաեվրոպական չափանիշները (CEFR) և թեստավորման հիմնական
սկզբունքները,
3. լեզվի թեստավորման հիմնական ռազմավարությունը և մարտավարությունը,
4. միջազգային թեստերի առանձնահատկությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Philips D. Longman Preparation Course for the TOEFL IBT, Longman, 2007.
2. Rogers B. The Complete Guide for TOEFL IBT Test Preparation, Thomson, 2007.
3. Boston Educational Services – Official ITEP Preparation Guide, Create Space Independent Publishing Platform,
2014.
4. ETS – The Official Guide to the TOEFL Testing, McGraw-Hill Education, 2012.
5. Cullen P. The Official Cambridge Guide to IELTS, Cambridge English, 2014.
6. Kaplan – IELTS Premier, Kaplan Publishing, 2016.
7. Hashemi L., Thomas B. Cambridge English IELTS Trainer. Cambridge: Cambridge University Press, 2011.
1. 1002/Մ23
2. Տեղեկատվական տեխնոլոգիաները մասնագիտական ոլորտում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. գործնական՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
ապահովման գործիքակազմի (Big Data, Eviews, MatLab և այլն), ինչպես նաև դրանց կիրառման
վերաբերյալ,
• ուսանողների մոտ ձևավորել գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և
մեթոդների հիման վրա տարբեր խնդիրներ ձևակերպելիս և լուծելիս տվյալների տնտեսական
վերլուծության համակարգերում օգտագործվող ալգորիթմները հասկանալու և կիրառելու համար:
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9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ժամանակակից մեթոդներն ու մոդելները,
2. ներկայացնել բիզնես-գործընթացներում օգտագործվող տեղեկատվական տեխնոլոգիաների
արդյունավետ մեթոդները և մոդելները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գործնականորեն օգտագործել տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային
գործիքակազմը,
2. արդյունավետ մաթեմատիկական և ծրագրային գործիք ընտրելու նպատակով կատարել
համեմատական վերլուծություն,
3. իրականացնել տեղեկատվական և ավտոմատացված համակարգերի տեսակների դասակարգում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով, ստուգվում են ուսանողի՝ տարբեր համակարգչային
փաթեթների իմացությունը և դրանցով տարատեսակ խնդիրներ լուծելու հմտությունները:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների և համակարգերի տեսական հիմունքները
տնտեսագիտության, ֆինանսների և կառավարման ոլորտներում:
Թեմա 2՝ Տեղեկատվական տեխնոլոգիաների մաթեմատիկական և ծրագրային ապահովման և
գործիքակազմը:
Թեմա 3՝ Կիրառական ծրագրային փաթեթներ / Big Data, Eviews, MatLab /:
Թեմա 7՝ Data Mining, Eviews, MatLab փաթեթների կիրառությունները տնտեսագիտության, ֆինանսների
և կառավարման ոլորտներում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Паклин Н. Б., Орешков В. И. Бизнес-аналитика: от данных к знаниям. СПб.: Питер, 2013. 704 с.
2. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А..-М. Изд.отдел <<Русская редакция>>
ТООО:1997.-696.с.
3. Степанов Р.Г. Технология Data Mining: Интеллектуальный анализ данных, Казань, 2008, 58 с.
4. Компьютерные сети:Учебный курс/Пер.с англ. Богомолов О.А. <<Русская редакция>> ТООО:1998.-659.с.
5. Евдокимов В.В. Экономическая информатика. Учебник для вузов. СпБ, Иностранная литература, 1997, 582
с.
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1. 1002/Մ89
2. Հետազոտության պլանավորում և մեթոդներ
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 1 ժամ, գործնական՝ 1 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների
և վերլուծության ոլորտում, ինչպես նաև դրանց կիրառման վերաբերյալ,
• ուսանողների
մոտ
ձևավորել
գիտելիքներ,
որոնք
անհրաժեշտ
են
մասնագիտական
հետազոտությունների պլանավորման, մեթոդների և վերլուծության հիման վրա տարբեր խնդիրներ
ձևակերպելու և լուծելու գործընթացի իրականացման համար:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները ու մոդելները,
2. ներկայացնել հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության՝ բիզնես-գործընթացներում և
մարքեթինգում օգտագործվող մեթոդները և դրանց իրականացման եղանակները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել ֆինանսատնտեսական և կառավարչական հետազոտությունների պլանավորման և
վերլուծության ժամանակակից մեթոդները պրակտիկ խնդիրներում,
2. ժամանակակից մեթոդների
ընտրությանն
նպատակով կատարել մասնագիտական
հետազոտությունների համեմատական վերլուծություն և պլանավորում,
3. իրականացնել մասնագիտական հետազոտությունների պլանավորման և վերլուծության մեթոդների
տեսակների դասակարգում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտագործել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ) հայթայթած տեղեկատվությունը,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. կատարել գիտական հետազոտություններ՝ օգտագործելով տվյալների ինտելեկտուալ վերլուծության
վերաբերյալ գիտելիքները:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. վերլուծել առկա խնդիրները և գնահատել դրանց լուծման համար անհրաժեշտ
ռեսուրսները,
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Ստուգարքը անցկացվում է հարցատոմսերով՝ 20 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 2 հարց, յուրաքանչյուրը` 10-ական միավոր: Միավորների քայլը 0.5 է:
Ստուգումից 20-միավորանոց համակարգում 8 և ավելի միավոր ստացած ուսանողները կհամարվեն
ստուգարքը հանձնած:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա ՝1. Հետազոտության թեմայի ընտրությունը և արդիականության ձևակերպումը:
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Թեմա՝ 2. Հետազոտության գրականության ամփոփումը և հղումների ավելացումը:
Թեմա՝ 3. Գործնական հետազոտությունների իրականացման գործընթացը:
Թեմա՝ 4. Տեսական հետազոտությունների իրականացման մոտեցումները:
Թեմա՝ 5. Գիտական աշխատանքի կառուցվածքը. բաժինների ձևակերպումը, հետազոտված հիմնախնդրի
ձևակերպումը, հետազոտության մեթոդաբանության ձևակերպումը, խնդրի լուծման նկարագրությունը և
ամփոփումը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Баканов М. И., Мельник М. В., Шеремет А. Д. Теория экономического анализа. М.: Финансы и
статистика, 2007.
2. Бернстайн Л. А. Анализ финансовой отчетности: теория, практика и интерпретация / пер. с англ. М.:
Финансы и статистика, 2003.
3. Ковалев В. В. Управление финансовой структурой фирмы: учебное пособие. М.: Проспект; Велби, 2007.
4. Банк В. Р. Финансовый анализ: учеб. пособие / В.Р. Банк, С. В. Банк. — М.: TK Велби, Изд-во Проспект,
2011, — 344 с.
5. Рузавин Г.И. Методология научного исследования: Учеб.пособие для вузов. – М.: ЮНИТ-ДАНА, 1999. –
317 с
1. 1005/Մ00
2. Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս. 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. Ստուգարք
8. Դասընթացի նպատակն է ներկայացնել կառավարման ժամանակակից համակարգի ներդրումը
մրցակցային պայմաններում գործող կազմակերպություններում, ուղեկցող ռիսկերը և լուծման ուղիները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել կազմակերպություններում կառավարման ժամանակակից համակարգի ձևավորման,
ներդրման և կատարելագործման մեթոդաբանությունը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. դրսևորել կազմակերպության գործունեության արդյունավետության բարձրացման և ֆինանսական
կայունության ապահովման միջոցառումների գործնական կիրառության կարողություն՝ ռիսկերի
վերլուծության և գնահատման հիման վրա:
2. դրսևորել գործընթացային մոտեցման հիման վրա բիզնեսի կառավարման մեթոդների գործնական
կիրառության կարողություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել պետական և տեղական կառավարման ընդհանուր կառուցվածքն ու բացատրել
կառավարման մարմինների հիմնական գործառույթները
Ա3. ներկայացել պետական և հանրային կառավարման, ինչպես նաև գլոբալ կառավարման հիմնական
տեսություններն ու դրանց առանձնահատկությունները
Ա5. քննարկել պետական կառավարման օրենսդրական կարգավորումներն ու դրանց կիրառման
հնարավոր մեխանիզմները
Ա6. ներկայացնել պետական կառավարման տարաբնույթ խնդիրների լուծման միջազգային փորձն ու
դրա տեղայնացման հնարավորությունները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
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Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացը ավարտելուց հետո՝ հարց ու պատասխանի և սեփական մեկնաբանությունների
ձևավորմամբ:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Ժամանակակից կազմակերպություններում մենեջմենթի առանձնահատկությունները և
հիմնախնդիրները:
Թեմա 2. Որակի կառավարման համակարգի հիմնախնդիրները ժամանակակից կազմակերպություններում:
Թեմա 3. Ժամանակակից կազմակերպություններում փոփոխությունների և առաջնորդության
հիմնախնդիրները
Թեմա 4. Տարբեր երկրների կազմակերպություններում մենեջմենթների համեմատական վերլուծությունը:
Թեմա 5` Ինովացիոն գործունեությունը շուկայական տնտեսությունում:
Թեմա 6` Ժամանակակից ինովացիոն գործունեության մեթոդոլոգիական սկզբունքները:
Թեմա 7` Ինովացիոն գործընթացների պետական կարգավորումը:
Թեմա 8` Մտավոր սեփականության շուկայնացման հիմքերը:
Թեմա 9` Պետության դերը և գործառությաները ժամանակակից շուկայական տնտեսության
պայմաններում:
Թեմա 10` Պետական մարմինների դերակատարումը տնտեսական խնդիրների լուծման
համատեքստում:
Թեմա 11` Պետական և մունիցիպալ կառավարման նորմատիվ-իրավական բազան:
Թեմա 12` Տարածքային զարգացումը որպես տնտեսության զարգացման ուղենիշ:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ларионова И.В., Риск-менеджмент: М.: 2014.
2. Ðîááèíç, Ñòèâåí Ï. Менеджмент, 8-е изд. - Ì.: 2012.-1056Ñ
3. Ս. Լ. Ղանթարջյան, Մասնագիտության արդի հիմնախնդիրները (Կառավարում), ուսումնական
ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2010, էջ 78
4. Ղանթարջյան Ս. Լ., Նորարարությունների կառավարում և մտավոր սեփականության օբյեկտների
գնահատում, ուսումնական ձեռնարկ, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004, էջ 102
5. Василенко И.А., Государственное и муниципальное управление, М.: 2012
6. Государственное регулирование региональной экономики. Учебное пособие. Э.В. Алехин. Пенза, 2011.
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2. Տնտեսագիտություն (2-րդ մակարդակ)
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝

• առավել ամբողջականացնել և խորացնել ուսանողների գիտելիքները միկրո- և
մակրոտնտեսագիտության ասպարեզում,

• զարգացնել տնտեսագիտական հետազոտություններում տնտեսագիտա-մաթեմատիկական
մեթոդների և մոդելների կիրառման հմտություններ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
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1. ներկայացնել և հիմնավորել շուկայական տնտեսության տնտեսական հիմնահարցերի
ուսումնասիրման համար անհրաժեշտ գիտելիքները
2. լուսաբանել միկրո- և մակրոտնտեսագիտության հիմնական հասկացությունները,
3. ներկայացնել մակրոտնտեսական քաղաքականության ձևերը և հիմնական սկզբունքները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել տնտեսագիտական վերլուծություններ ու կանխատեսումներ, օգտագործել դրանց
արդյունքները,
2. տնտեսագիտա-մաթեմատիկական մեթոդները կիրառել տնտեսագիտական վերլուծություններում։

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. նկարագրել պետական տնտեսական քաղաքականության և նրա առանձին բաղադրիչների՝
հարկաբյուջետային քաղաքականություն, սոցիալական քաղաքականություն և այլն, ինչպես նաև
քաղաքային տնտեսության կառավարման հիմնախնդիրներն ու լուծման հնարավոր ուղիները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:

667

13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Ն. Մենքյու, Մակրոտնտեսագիտություն, Երևան, «Հայաստան» 1997,
2. Ջ. Սաքս, Ֆ. Լարրեյն, Մակրոտնտեսագիտությունը գլոբալ տնտեսությունում, Երևան, «Տնտեսագետ»
2002,
3. Л. Тарасевич, П. Гребенников, А. Леусский, Макроэкономика. Санкт-Петербург, 2003:
4. Д. Хайман, Современная микроэкономика: анализ и применение, Москва,”Финансы и статистика”, 1992,
5. B. Binger, E. Hoffman, Microeconomics with Calculus, 1998
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2. Մենեջմենթ (II մակարդակ)

3. 6 ECTS կրեդիտ

4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Առաջին կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել կառավարման մոդելներին և սկզբունքներին,
• նրանց սովորեցնել՝ գնահատելու կազմակերպությունում կիրառվող կառավարման մոտեցումները,
առաջադրելու արդյունավետ լուծումներ ռազմավարական և մարտավարական խնդիրների
վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
2.
3.
4.

ներկայացնել կառավարման համակարգային, իրավիճակային և գործընթացային մոտեցումները,
թվարկել ժամանակակից կազմակերպությունների կառավարման առանձնահատկությունները,
մատնանշել կառավարչական իրավիճակների վերլուծության ժամանակակից տեխնոլոգիաները,
նկարագրել կառավարչական որոշումների ընդունման, կոնֆլիկտային իրավիճակների
հաղթահարման, շահադրդման և առաջնորդության արդի մոտեցումները,
5. ձևակերպել թիմային գործընթացների կազմակերպման և կառավարման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել իրավիճակային վերլուծություն,
2. նախագծել ռազմավարական այլընտրանքներ,
3. այլընտրանքային տարբերակներից կատարել ճիշտ ընտրություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ
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1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացել պետական և հանրային կառավարման, ինչպես նաև գլոբալ կառավարման հիմնական
տեսություններն ու դրանց առանձնահատկությունները
Բ3. տարանջատել հանրային և պետական կառավարման զարգացման փուլերը, մեկնաբանել դրանցից
յուրաքանչյուրի անցման նպատակահարմարությունը, վերլուծել ինտեգրման և գլոբալիզացման ներկա
գործընթացներն ու դրանց միտումները
Բ6. կիրառել կառավարման հմտություններ և ցուցաբերել միջին և բարձր օղակի կառավարչի
ունակություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Մենեջմենթի ժամանակակից միտումները
Թեմա 2. Համակարգային և իրավիճակային մոտեցումները կառավարման համակարգում
Թեմա 3. Մենեջմենթի սոցիալական և հոգեբանական առումները
Թեմա 4. Մենեջմենթի միջազգային միջավայրը
Թեմա 5. Կազմակերպության ներքին և արտաքին միջավայրերի գործոնային վերլուծություն
Թեմա 6. Կազմակերպության արդյունավետ կառավարման հիմնախնդիրները:
Թեմա 7 . Կազմակերպությունների կառավարման առանձնահատկությունները ժամանակակից
պայմաններում
Թեմա 8. Կազմակերպական փոփոխություններ և զարգացում
Թեմա 9. Կառավարման մոտեցումների, մեթոդների, ադապտիվ լուծումների և համակարգային
մտածողության մտածողության վերաբերյալ դիտարկումներ կազմակերպությունների օրինակով:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
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2. Հանրային ծառայություն և պետական կադրային քաղաքականություն

3. 3 ECTS
կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողներին սովորեցնել հանրային քաղաքականության և հանրային ծառայության տեսակիրառական հենքերը, և այդ համատեքստում պետական կադրային քաղաքականության հիմնակական
սկզբունքներն ու մոտեցումները
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ՀՀ հանրային և քաղաքացիական ծառայությունը չափորոշիչները, սկզբունքները և
մոտեցումները,
2. ձևակերպել ՀՀ հանրային կառավարման կառուցվածքային հիմնախնդիրներն ու զարգացման
ուղենիշները. քաղաքացիական ծառայության զարգազման տրամաբանությունը և հայեցակարգային
մոտեցումները,
3. ճանաչել ոլորտը կարգավորող օրենսդրական նորմերը,
4. նկարագրել պետական ծառայողի նորամուծական մշակույթի ապահովման եվրոպական
կառուցակարգերը, ինչպես նաև պետական ծառայության համակարգում էթիկայի կանոները և դրա
կիրառումը՝ կոռուպցիայի կանխարգելման գործընթացներում,
5. քննարկել ՀՀ քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ռազմավարական մոտեցումներն ու
զարգացման ուղիները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել հանրային ծառայություն-պետական ծառայություն-քաղաքացիական ծառայությունքաղաքացիական հատուկ ծառայություն-հատուկ ծառայություն փոխկապվածությունների
վերլուծություն և դրանց առանձնահատկությունների գնահատում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորումէ կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել պետական և տեղական կառավարման ընդհանուր կառուցվածքն ու բացատրել
կառավարման մարմինների հիմնական գործառույթները
Ա4. ներկայացնել բանակցությունների վարման, կոնֆլիկտների, կոռուպցիայի և միգրացիոն խնդիրների
հաղթահարման մեթոդները
Ա5. քննարկել պետական կառավարման օրենսդրական կարգավորումներն ու դրանց կիրառման
հնարավոր մեխանիզմները
Ա6. ներկայացնել պետական կառավարման տարաբնույթ խնդիրների լուծման միջազգային փորձն ու
դրա տեղայնացման հնարավորությունները
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Բ5. նախագծել և գործնականում իրականացնել պետական կառավարմանն առնչվող և դրա
բաղադրիչները հանդիսացող քաղաքականություններ
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հանրային քաղաքականություն և հանրային կառավարում. հանրային ծառայությունը և
պետական կադրային քաղաքականությունն այդ համատեքստում:
Թեմա 2. Հանրային կառավարման կառուցվածքային հիմնախնդիրները և զարգացման ուղենիշները.
քաղաքացիական ծառայության զարգացման տրամաբանությունը:
Թեմա 3. Հանրային կառավարման պատմական փորձը Հայաստանում. պետական ծառայության
զարգացման դրսևորումներն այդ համատեքստում:
Թեմա 4. ՀՀ պետական կառավարման համակարգի բարեփոխումները. հանրային ծառայությունն այդ
համատեքստում:
Թեմա 5. ՀՀ հանրային ծառայությունը. էությունը, մոտեցումները և չափորոշիչները:
Թեմա 6. ՀՀ քաղաքացիական ծառայությունը որպես հանրային ծառայության բաղկացուցիչ.
• քաղաքացիական ծառայության հիմնական սկզբունքները,
• քաղաքացիական ծառայության հիմնական մոտեցումները և չափորոշիչները:
Թեմա 7. Հանրային ծառայություն- պետական ծառայություն-քաղաքացիական ծառայությունքաղաքացիական հատուկ ծառայություն-հատուկ ծառայություն. փոխկապվածությունները և
առանձնահատկությունները:
Թեմա 8. Պետական և քաղծառայության միջազգային փորձը:
Թեմա 9. Պետական ծառայողի նորամուծական մշակույթի ապահովման կառուցակարգերը
Եվրոպական Միությունում:
Թեմա 10. Էթիկայի կանոները պետական ծառայության համակարգում և դրա կիրարկումը կոռուպցիայի
կանխարգելման գործընթացներում:
Թեմա 11. ՀՀ 2014-2025թ.թ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիրը. քաղաքացիական
ծառայությունն այդ համատեքստում:
Թեմա 12. ՀՀ քաղաքացիական ծառայության բարեփոխումների ռազմավարությունը և զարգացման
ուղիները և մոտեցումները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.

Հիմնական գրականություն

1. Աղուզումցյան Ռ., Կառավարչական գործունեության առանձնահատկությունների հոգեբանական
նկարագիրը, Եր., ՀՀ ՊԿԱ, 2015, 232 էջ
2. Դենհարդ Ռոբերտ Բ., Հանրային կազմակերպությունների տեսություններ, չորրորդ
հրատարակություն. «Անտարես», Երևան, 2006.
3. Լոքյան Ա., Հանրային ծառայության մասնագիտական գործունեության հոգեբանական
առանձնահատկությունները, Եր., ՀՀ ՊԿԱ, 2015, 239 էջ
4. Խուդավերդյան Ա., Հանրային ոլորտի կարավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում, Եր., 2008, 300էջ
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5. Սուվարյան .Յու., Միրզոյան Վ., Հանրային կառավարման տեսություն և պատմություն, Երևան, հր.Գիտություն, 2013, 368 էջ
6. Քալաշյան Վ., Պետական կառավարման արդյունավետությունը, դասախոսությունների նյութեր, ԵՊՀ,
2014թ., 167 էջ
7. ՀՀ նորմատիվ-իրավական փաստաթղթեր և զարգացման ծրագրեր
1. 1005/Մ49
2. Պետական ռազմավարական կառավարում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողի մոտ ձևավորել հստակ պատկերացում մրցունակ և կայուն զարգացող տնտեսության
ապահովման համատեքստում արդյունավետ պետական ռազմավարական կառավարման դերի և
նշանակության վերաբերյալ,
• ծանոթացնել պետական ռազմավարական կառավարման հիմնական տեսական մոտեցումներին,
առանձնահատկություններին և միջազգային փորձին ու միտումներին,
• ներկայացնել պետական ռազմավարական կառավարման գործընթացի հիմնական փուլային
առանձնահատկությունները և մեթոդական հենքը,
• ներկայացնել պետական ռազմավարական կառավարման գլոբալ մարտահրավերները, ոլորտում ՀՀ
հիմնախնդիրներն ու դրանց լուծման ուղիները։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1.
2.
3.
4.

ներկայացնել պետական ռազմավարական կառավարման տեսական ասպեկտները,
քննարկել պետական ռազմավարական կառավարման արդի միտումները,
ներկայացնել պետական ռազմավարական կառավարման միջազգային փորձը,
մատնանշել պետական ռազմավարական կառավարման ՀՀ հիմնախնդիրները և դրանց լուծման
ուղիները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ընտրել պետական ռազմավարական կառավարման անհրաժեշտ տեղեկատվական հենքը,
2. մշակել պետական զարգացման տեսլական,
3. իրականացնել ռազմավարական պլանավորում,
4. բացահայտել պետական ռազմավարական կառավարման հիմնական մեթոդական հենքը,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. տիրապետել հետազտոտական աշխատանքի համար անհրաժեշտ տեղեկատվական-վերլուծական
հենքին,
2. կատարել վերլուծություններ՝ վիճակագրական տվյալների և տեղեկատվական բազաների հիման վրա։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7. թվարկել պետական ռազմավարական ծրագրերի մշակման, պետական նախագծերի կառավարման,
պետություն-մասնավոր համագործակցության, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման
հիմնական մեխանիզմները
Բ2. նախագծել տարածքային և տեղական արդյունավետ կառավարման, ռազմավարական զարգացման
ծրագրեր և գործնականում իրականացնել դրանցից բխող պետական նախագծեր
Բ5. նախագծել և գործնականում իրականացնել պետական կառավարմանն առնչվող և դրա
բաղադրիչները հանդիսացող քաղաքականություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
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1. դասախոսություններ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Պետական ռազմավարական կառավարման հիմնական տեսական մոտեցումները
Թեմա 2` Պետական ռազմավարական կառավարման գործընթացը և դրա մեթոդական հենքը
Թեմա 3` Պետական ռազմավարական կառավարման արդի դրսևորումները և միտումները
Թեմա 4` Պետական կառավարման ռազմավարության արդիականացումը նեոինստիտուցիոնալիզմի
շրջանակներում
Թեմա 5` Պետական ռազմավարական կառավարման արդյունավետությունը և դրա գնահատումը
Թեմա
6`
Պետական
ռազմավարական
կառավարման
համակարգի
կատարելագործման
հիմնախնդիրները անցումային տնտեսություններում
Թեմա 7` ՀՀ պետական ռազմավարական կառավարման նպատակները և գերակայությունները
Թեմա 8` ՀՀ տնտեսության ռազմավարական զարգացման ուղղություններն ու հիմնախնդիրները
Թեմա 9` ՀՀ ռազմավարական զարգացման հիմնախնդիրների լուծման ուղիները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության արտահանմանն ուղղված արդյունաբերական քաղաքականության
ռազմավարություն,
Հավելված ՀՀ կառավարության 2011թ. դեկտեմբերի 15-ի նիստի N49
արձանագրային որոշման:
2. Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր,
հավելված ՀՀ կառավարության 2014թ. մարտի 27-ի N 442-Ն որոշման:
3. Սարգսյան Հ., Մարկոսյան Ա., Հայաստանի տնտեսության վերափոխումները և վերելքի
հեռանկարները, Երևան, 2014, 550 էջ:
4. Государственное стратегическое управление, под общ. ред. проф. Ю. В. Кузнецова, Питер, СанктПетербург, 2014, 205 с.
1. 1005/Մ60
2. Հանրային կառավարում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել հանրային կառավարման էությանը, հանրային կառավարման
տեսություններին և դրանց գործնական դրսևորումներին,
• ուսանողներին ներկայացնել հանրային կառավարման էությունը և ձևերը, հանրային կառավարման
արդի դրսևորումներն և խնդիրները,
• նրանց ծանոթացնել՝ հասարակություն-իշխանություն փոխհարաբերությանը և այդ համատեքստում
գործող մոդելներին, դրանց առանձնահատկություններին և մասնագիտական ու կառավարչական
նշանակությանը,
• կատարել կոնկրետ իրավիճակից բխող, հանրային կառավարման ուղղությունների ու գործառույթների
ճիշտ ընտրություն՝ անհրաժեշտ հիմնավորումներով:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1. նկարագրել §հանրային կառավարում¦ եզրույթի բովանդակային բնորոշիչներն ու մոդելային
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև դրանց տեսա-կիրառական նշանակությունը,
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2. քննարկել հանրային կառավարման համալիր գործընթացը, և՝ այդ համատեքստում պետական
կառավարման, դրա գործառույթային ու կառուցվածքային բնորոշիչները, արդի դրսևորումներն ու
առանձնահատկությունները,
3. մատնանշել սահմանադրության բովանդակային ու կառուցվածքային բնորոշիչները, զարգացման
տրամաբանությունը և ՀՀ արդի սահմանադրական փոփոխությունները,
4. ներկայացնել հանրային կառավարման և քաղաքական գործընթացների միջև հարաբերությունների ու
հասարակության
հետ
հաղորդակցման
գործընթացների
ժամանակակգրական
առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել հանրային կառավարման ձևերի և դրանց բնորոշիչների ամբողջական և համակարգային
ամփոփում ու ներկայացում,
2. կատարել իշխանություն-հասարակություն փոխհարաբերության մոդելների համալիր վերլուծություն՝
ցույց տալով ՀՀ դիրքն այդ համատեքստում,
3. նախագծել պետական կառավարման կառուցվածքը՝ հիմնավորելով սեփական մոտեցումները և
կառուցվածքային գերակայությունները,

գ.ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել անհատական աշխատանքներ և զեկույցմներ, ներկայացնել վերլուծական և
հետազոտական աշխատանքների արդյունքները, վարել գիտական բանավեճեր և այլն,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա1. ներկայացնել պետական և տեղական կառավարման ընդհանուր կառուցվածքն ու բացատրել
կառավարման մարմինների հիմնական գործառույթները
Ա3. ներկայացել պետական և հանրային կառավարման, ինչպես նաև գլոբալ կառավարման հիմնական
տեսություններն ու դրանց առանձնահատկությունները
Բ1. նախագծել պետական կառավարման կառուցվածքը և, անհրաժեշտության դեպքում, առաջարկել
համապատասխան վերափոխումներ
Բ3. տարանջատել հանրային և պետական կառավարման զարգացման փուլերը, մեկնաբանել դրանցից
յուրաքանչյուրի անցման նպատակահարմարությունը, վերլուծել ինտեգրման և գլոբալիզացման ներկա
գործընթացներն ու դրանց միտումները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Հանրային կառավարումը որպես գիտություն. զարգացման փուլերը:
Թեմա 2. Հանրային կառավարման դասական տեսություններ և ֆորմալ տեսություններ.
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Թեմա 3. Հանրային կազմակերպությունների քաղաքական տեսությունները. քաղաքականությունկառավարում
Թեմա 4. Զարգացման և համեմատական հանրային կառավարում.
Թեմա 5 . Նոր հանրային կառավարում-գիտական կառավարում.
Թեմա 6. Պետական կառավարման տեսության զարգացման հիմնական ուղիները՝ որպես գործող
համակարգի մեթոդաբանական հենք.
Թեմա 7. Հանրային կառավարման հիմունքները
Թեմա 8.Հանրային կառավարման արդի մոտեցումները և դրսևորման առանձնահատկությունները:
Թեմա 9. Հանրային կառավարումը և հասարակություն-իշխանություն փոխհարաբերությունը:
Թեմա 10. Հանրային կառավարման պատմական փորձը Հայաստանում:
Թեմա 11. Սահմանադրություն
Թեմա 12. Հանրային կառավարման կազմակերպման մոդելները. պետական կառավարումն այդ
համատեքստում:
Թեմա 13.Հասարակություն-պետություն, հասարակություն-անհատ, անհատ-անհատ
փոխհարաբերությունների արդյունավետության խնդիրները:
Թեմա 14. Սոցիալական կապիտալը և տնտեսական զարգացումը:
Թեմա 15. Հասարակական-տնտեսական զարգացման ներուժը և դրա զարգացման խնդիրները ՀՀ-ում:
Թեմա 16. ՀՀ ազգային անվտանգության դոկտրինը. 11.1Ազգային անվտանգության մշակման
մեթոդաբանական խնդիրները:
14. Գրականության ցանկ.
1. Դենհարդ Ռոբերտ Բ., Հանրային կազմակերպությունների տեսություններ, չորրորդ
հրատարակություն. «Անտարես», Երևան, 2006.
2. Հանրային կառավարման նյութերի ժողովածու, Թարգմանություններ, Արիզոնայի նահանգային
համալսարանի և ԵՊՀ-հանրային կառավարման ծրագիր, Երևան, 2006.
3. Սուվարյան Յու., Միրզոյան Վ., Հանրային կառավարման տեսություն և պատմություն, Երևան, հր.Գիտություն, 2013, 368 էջ
4. Classics of Public Administration, Fifth Edition, Jay M. Shafritz, Albert C. Hyde, Sandra J. Parkers, 2013.
5. Խուդավերդյան Ա., Հանրային ոլորտի կառավարման բարեփոխումները ՀՀ-ում, Եր., 2008, 300 էջ
1. 1005/Մ47

2. Տարածքային և տեղական կառավարում

3. 3 ECTS կրեդիտ

4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՝
1. պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման քաղաքագիտական-մեթոդական ու
կազմակերպական հանգուցային հիմնադրույթները,
2. պետական քաղաքականության ձևավորման քաղաքական-իրավական ու կառավարման որոշումների
մշակման և իրականացման գործընթացները,
3. տարածքային և մունիցիպալ կառավարման մասին ավանդական ու ժամանակակից ուսմունքների
առանցքային մոտեցումները,
4. տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործունեության
հիմնական կառուցվածքային մոդելները, կառուցակարգերը,
5. տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման ապարատի ու ծառայության
հիմնական գործառույթները, առանձնահատկությունները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողները.

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել ՀՀ տնտեսության կառավարման համակարգը և դրա բաղադրիչները կազմող
տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման մարմինների գործառույթները,
2. մեկնաբանել տարածքային և տեղական կառավարման առանձնահատկությունները,
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3. ներկայացնել տարածքային և տեղական կառավարման ոլորտի միջազգային փորձը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել ՀՀ-ում տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման փորձը,
2. գնահատել ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդյունավետությունը
3. մշակել ՀՀ տարածքային կառավարման և տեղական ինքնակառավարման արդյունավետության
բարձրացմանը միտված քայլեր,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից ,
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել բանավեճեր:
10. Դասընթացի կրթական ծրագրի վերջնարդյունքում ուսանողները.
Ա1. ներկայացնել պետական և տեղական կառավարման ընդհանուր կառուցվածքն ու բացատրել
կառավարման մարմինների հիմնական գործառույթները
Ա6. ներկայացնել պետական կառավարման տարաբնույթ խնդիրների լուծման միջազգային փորձն ու
դրա տեղայնացման հնարավորությունները
Բ2. նախագծել տարածքային և տեղական արդյունավետ կառավարման, ռազմավարական զարգացման
ծրագրեր և գործնականում իրականացնել դրանցից բխող պետական նախագծեր
Բ6. կիրառել կառավարման հմտություններ և ցուցաբերել միջին և բարձր օղակի կառավարչի
ունակություններ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք,
4. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Պետական և մունիցիպալ կառավարման տեսամեթոդաբանական հիմունքները։
Թեմա 2. Պետական և մունիցիպալ կառավարման սկզբունքներն ու մեթոդները։
Թեմա 3. Տարածքային կառավարումը պետական կառավարման համակարգում։
Թեմա 4. ՀՀ տարածքային կառավարման իրավական հիմքերն ու լիազորված մարմնի գործառույթները։
Թեմա 5. Պետական կառավարման կենտրոնական ու տարածքային մարմինների փոխգործակցությունը։
Թեմա 6. Տեղական ինքնակառավարումը որպես կառավարման ինքնուրույն համակարգ։
Թեմա 7. Տեղական ինքնակառավարման գործունեության տնտեսական հիմունքները։
Թեմա 8. Տեղական ինքնակառավարման գործունեության ֆինանսական հիմունքները։
Թեմա 9. Տեղական ինքնակառավարման առանձնահատկությունները ՀՀ-ում։
Թեմա 10. ՀՀ պետական կառավարման ու տեղական իշխանությունների փոխհարաբերությունները։
Թեմա11. ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման համակարգերի
բարեփոխումներն արդի փուլում։
Հիմնական գրականությունը՝
1. Սուվարյան Յու. և ուրիշներ, ՀՀ պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման
բարեփոխումների գերակայությունները արդի փուլում, Երևան, 2015թ.
2. Պետության և իրավունքի տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2014թ.
3. Սուվարյան Յու., Տնտեսություն, գիտություն, կրթություն, Երևան, Գիտություն, 2014թ.,
4. Պետական կառավարման և տեղական ինքնակառավարման զարգացման հիմնախնդիրները
Հայաստանի Հանրապետությունում / Յու. Սուվարյան և ուրիշներ, Երևան, Տնտեսագետ, 2014
5. Հարությունյան Ա., Հայաստանի Հանրապետության մունիցիպալ իրավունք, Երևան, 2004թ
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6. Տեղական ինքնակառավարման հիմունքներ. նոր զարգացումներ, ուսումնական ձեռնարկ, Է. Օրդյանի
ընդհանուր խմբագրությամբ , Երևան, 2002թ.
1. 1005/Մ48
2. Պետական ֆինանսների կառավարում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՝
• պետական ֆինանսների էությանը, դրանց ձևավորման և կառավարման տեսություններին,
• հարկաբյուջետային քաղաքականության փուլերին և մեխանիզմներին,
• ՀՀ բյուջետային գործընթացի առանձնահատկություններին, պետության ծախսային
քաղաքականությանը` ըստ ոլորտների:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել պետական ֆինանսների ձևավորման անհրաժեշտությունը, աղբյուրները, միջոցները,
2. թվարկել պետական ֆինանսների կառավարման ուղղությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. վերլուծել հարկաբյուջետային քաղաքականության գործիքակազմը,
2. բացահայտել ՀՀ-ում օպտիմալ հարկման և պետական ֆինանսների արդյունավետ կառավարման նոր
հնարավորությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. նկարագրել պետական տնտեսական քաղաքականության և նրա առանձին բաղադրիչների՝
հարկաբյուջետային քաղաքականություն, սոցիալական քաղաքականություն և այլն, ինչպես նաև
քաղաքային տնտեսության կառավարման հիմնախնդիրներն ու լուծման հնարավոր ուղիները
Ա5. քննարկել պետական կառավարման օրենսդրական կարգավորումներն ու դրանց կիրառման
հնարավոր մեխանիզմները
Բ5. նախագծել և գործնականում իրականացնել պետական կառավարմանն առնչվող և դրա
բաղադրիչները հանդիսացող քաղաքականություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
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Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Պետական ֆինանսներ. ներածություն։
Թեմա 2. Հարկային բեռի բաշխումը։
Թեմա 3. Օպտիմալ հարկում։
Թեմա 4. Հանրային բարիքներ։
Թեմա 5. Պետության ծախսերը և դրանց արդյունավետության գնահատումը։
Թեմա 6. Հանրային հատվածում ապրանքների և ծառայությունների արտադրությունը և
ֆինանսավորումը։
Թեմա 7. Պետական ծախսերը հանրային հատվածի ոլորտներում։
Թեմա 8. Բյուջետային համակարգ և բյուջետային գործընթաց։
Թեմա 9. Բյուջետային ֆեդերալիզմ։
Թեմա 10. Պետական ֆինանսները և գլոբալ մարտահրավերները։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. David N. Hyman, Public Finance: A Contemporary Application of Theory to Policy, 2010, 2011 SouthWestern, Cengage Learning, 776 pages.
2. Экономика общественного сектора: учебник для вузов / Под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. Колосницыной. –
3-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 558 с.
3. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Գնումների մասին», ընդունված է 2010 թվականի
դեկտեմբերի 22-ին:
4. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Հայաստանի Հանրապետության բյուջետային համակարգի
մասին», ընդունված է 1997 թվականի հունիսի 24-ին:
5. Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր,
հավելված ՀՀ կառավարության 2014 թվականի մարտի 27-ի N 442 - Ն որոշման:
6. The New Public Finance, Responding to Global Challenges, edited by Inge Kaul and Pedro Coceição, Published
for The United Nations Development Programme, New York Oxford, Oxford University Press 2006:
1. 1005/Մ59
4. 4 ժամ/շաբ.

2. Պետական տնտեսական քաղաքականություն
3. 6 ECTS կրեդիտ
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ

6. Երկրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՝
• տնտեսության մեջ պետական միջամտության տեսություններին և մեխանիզմներին,
• պետական տնտեսական քաղաքականության ուղղություններին,
• ՀՀ-ում իրականացվող տնտեսական քաղաքականության առանձնահատկություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել տնտեսության պետական կարգավորման տեսությունները, մեթոդները,
2. քննարկել պետական տնտեսական քաղաքականության տարբեր ուղղությունների հնարավոր
ազդեցությունները տնտեսական գործընթացների վրա,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

6. մեկնաբանել ՀՀ-ում իրականացված և իրականացվող տնտեսական քաղաքականությունը և տեղի
ունեցող տնտեսական վերափոխումները:
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7. ստացած գիտելիքները կիրառել ՀՀ-ում պետական տնտեսական քաղաքականության վերլուծության
մեջ, գտնել գիտականորեն հիմնավորված առաջարկություններ:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. նկարագրել պետական տնտեսական քաղաքականության և նրա առանձին բաղադրիչների՝
հարկաբյուջետային քաղաքականություն, սոցիալական քաղաքականություն և այլն, ինչպես նաև
քաղաքային տնտեսության կառավարման հիմնախնդիրներն ու լուծման հնարավոր ուղիները
Ա6. ներկայացնել պետական կառավարման տարաբնույթ խնդիրների լուծման միջազգային փորձն ու
դրա տեղայնացման հնարավորությունները
Բ5. նախագծել և գործնականում իրականացնել պետական կառավարմանն առնչվող և դրա
բաղադրիչները հանդիսացող քաղաքականություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ2. կիրառել ձեռք բերված գիտելիքները, ընկալել և տարածել նորերը
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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. Վերաբաշխման քաղաքականությունը և հասարակության բարեկեցությունը:
Թեմա 4. Աղքատությունը և դրա նվազեցման քաղաքականությունը:
Թեմա 5. Հակամենաշնորհային քաղաքականություն:
Թեմա 6. Ներդրումային քաղաքականություն:
Թեմա 7. Դրամավարկային քաղաքականություն և ֆինանսական համակարգի կարգավորում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Աղքատության հաղթահարման ռազմավարական ծրագիր, Երևան, 2003 թ.
2. Կայուն զարգացման ծրագիր, Երևան, 2008 թ.
3. Հայաստանի սոցիալական պատկերը և աղքատությունը, Երևան, 2016 թ.
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4. Investment Policy Framework for Sustainable Development, UNCTAD, 2015
5. Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային քաղաքականության հայեցակարգ, Երևան, 2015թ.
6. Ջիլ Հեմոնդ, Գնաճի նպատակադրման նորագույն մոտեցումները, ՀՀ կենտրոնական բանկ, 2010թ.
1. 1005/Մ50
2. Սոցիալական քաղաքականություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
ուսանողին ծանոթացնել սոցիալ-տնտեսական փոխազդեցությունների ընդհանուր համակարգում
պետության սոցիալական քաղաքականության հիմնական ոլորտներին, առանձնահատկություններին ու
իրականացման մեխանիզմներին, ներկայացնել ՀՀ սոցիալական քաղաքականության հիմնական
խնդիրները, դրանցից բխող գերակայություններն ու լուծման համապատասխան ուղիները:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել
դասընթացի
հիմնական
մասնագիտական
հասկացություններն
ու
դրանց
բովանդակությունը,
2. ներկայացնել սոցիալական քաղաքականության էությունը, նպատակները, խնդիրները, իրականացման
մոդելները, լծակները, մեխանիզմներն ու հիմնական ուղղությունները,
3. որոշել ՀՀ-ում իրականացվող սոցիալական քաղաքականության առաջնահերթ խնդիրներն և դրանց
լուծման առաջարկվող մեխանիզմներն ու մոտեցումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. գնահատել և վերլուծել առանձին ոլորտներում իրականացվող սոցիալական քաղաքականության
արդյունքները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. տիրապետել հետազոտության համար անհրաժեշտ տեղեկատվական –վերլուծական հենքին
2. տիրապետել տեղեկատվության և վիճակագրական տվյալների հետ աշխատելու մեթոդներին:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. նկարագրել պետական տնտեսական քաղաքականության և նրա առանձին բաղադրիչների՝
հարկաբյուջետային քաղաքականություն, սոցիալական քաղաքականություն և այլն, ինչպես նաև
քաղաքային տնտեսության կառավարման հիմնախնդիրներն ու լուծման հնարավոր ուղիները
Ա6. ներկայացնել պետական կառավարման տարաբնույթ խնդիրների լուծման միջազգային փորձն ու
դրա տեղայնացման հնարավորությունները
Բ5. նախագծել և գործնականում իրականացնել պետական կառավարմանն առնչվող և դրա
բաղադրիչները հանդիսացող քաղաքականություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
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Թեմա 1. Սոցիալական քաղաքականության էությունը, գործառույթները և հիմնական սկզբունքները:
Թեմա 2. Սոցիալական քաղաքականության գերակայությունները, իրականացման մեխանիզները և
արդյունավետության գնահատումը:
Թեմա 3. Սոցիալական քաղաքականության սուբյեկտները:
Թեմա 4. Սոցիալական քաղաքականության հիմնական մոդելները և իրականացման միջազգային փորձը:
Թեմա 5. Սոցիալական քաղաքականությունը սոցիալական պաշտպանության և կենսաթոշակային
ապահովման ոլորտներում:
Թեմա 6. Ընտանիքի, կանանց, երեխաների և երիտասարդության սոցիալական պաշտպանությունը:
Թեմա 7. Սոցիալական քաղաքականությունը առողջապահության ոլորտում:
Թեմա 8. Սոցիալական քաղաքականությունը ժողովրդագրության ոլորտում:
Թեմա 9. Սոցիալական գործընկերություն:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության 2014-2025թթ. Հեռանկարային զարգացման ռազմավարական ծրագիր,
ՀՀ կառավարության 2014թ. մարտի 27-ի N 442-Ն որոշման հավելված:
2. Гриценко Н. Н., Волгин Н. А., Попов Ю. Н., Шарков Ф.И., Шулус А.А., Основы социального государства:
учебник для вузов, М, 2009
3. Денисова И.П., Клиновенко Л.Р., Социальная политика: учебник, Ростов н/Д, Феникс, 2007.
4. Холостова, Е.И. Социальная политика, учеб. пособие, М., СТИ МГУС
5. Хохлова М.М., Социальная политика. Учебное пособие, Красноярск, СФУ, 2010,
6. Социальная политика. Учебник, под общей редакцией Н. А. Волгина, М.,Изд-во «Экзамен», 2003, С.
1005/Մ60
2. Պետական գույքի կառավարում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ,
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՝
• պետական գույքի կառավարման հիմնական ձևերին և զարգացման ժամանակակից
առանձնահատկություններին,
• «Պետական գույքի կառավարման մասին» օրենքի հայեցակարգային դրույթներին,
• պետական գույքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնական եղանակներին,
• ՀՀ պետական գույքի սեփականության իրավունքի հիմնախնդիրներին,
• պետական գույքի կառավարման ծրագրի բարելավման ուղիներին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն.

1. սահմանել պետական գույքի կառավարման հիմնական նպատակներն ու պետական գույքի
օգտագործման արդյունավետ եղանակները,
2. տիրապետել պետական գույքի գնահատման և սեփականության իրավունքի միջազգային համաթվերի
հաշվարկման մեթոդաբանությանը,
3. ներկայացնել պետական գույքի տարբեր ոլորտների կառավարման առանձնահատկությունները և
միջազգային փորձը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ.

1. հետազոտել պետական գույքի կառավարման օրենսդրական կարգավորման միջազգային փորձը
(ինչպես զարգացած, այնպես էլ զարգացող երկրների)` առանձնահատուկ ուշադրություն դարձնելով
պետական գույքի կառավարման լիազորված մարմնի գործառույթներին,
2. ուսումնասիրել և վերլուծել պետական գույքի օգտագործման գնահատման և դրա
արդյունավետության ցուցանիշները և չափանիշները,
3. բացահայտել պետական գույքի կառավարման կատարելագործման և դրա օգտագործման
արդյունավետության բարձրացման հիմնական ուղղությունները և դրանց միջոցով պետական բյուջեի
եկամուտների ավելացման միջոցառումները,
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4. նախագծել պետական գույքի արդյունավետ կառավարման ռազմավարական ծրագիր:

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա7 թվարկել պետական ռազմավարական ծրագրերի մշակման, պետական նախագծերի կառավարման,
պետություն-մասնավոր համագործակցության, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման
հիմնական մեխանիզմները
Բ6 կիրառել կառավարման հմտություններ և ցուցաբերել միջին և բարձր օղակի կառավարչի
ունակություններ
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. քննարկումներ,
3. անհատական աշխատանք,
4. թիմային աշխատանք,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Դասընթացի ուսումնասիրության նպատակը, առարկան և հիմնախնդիրները:
Թեմա 2. Պետական գույքի կառավարման հասկացությունը, տնտեսագիտական բովանդակությունը և
բնութագրիչները:
Թեմա 3. Պետական և մասնավոր ձեռնարկատիրության սկզբունքները:
Թեմա 4. Մասնավորեցումը որպես պետական գույքի կառավարման ձև:
Թեմա 5. Պետական անշարժ գույքի կառավարում: Պետական սեփականություն հանդիսացող անշարժ
գույքի կառավարման հայեցակարգը:
Թեմա 6. Պետական գույքի հաշվառումը և գրանցման կարգը:
Թեմա 7. Պետական գույքի գնահատման նպատակը, մեթոդները և գործող կարգերը:
Թեմա 8. Պետական գույքի կառավարման ծրագրի գործողության նպատակները, խնդիրները,
շրջանակները:
Թեմա 9. ՀՀ-ում պետական գույքի օտարման նպատակները, պայմաններն ու եղանակները:
Թեմա 10. Պետական գույքի օգտագործումը և հավատարմագրային կառավարումը:
Թեմա 11. Պետական և պետական մասնակցությամբ առևտրային կազմակերպությունների
կառավարումը:
Թեմա 12. Պետական գույքի օգտագործման արդյունավետության բարձրացման հիմնական
եղանակները:
Թեմա 13. Պետական բաժնեմասի կառավարումը:
Թեմա 14. ՀՀ պետական գույքի կառավարման բարելավման հիմնական ուղղությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Մարկոսյան Ա., Սահակյան Ա., Պետական գույքի կառավարում, Ուս.ձեռնարկ (Երկու մասով) Եր.:
2015թ., 1-ին մաս` 492 էջ, 2-րդ մաս` 456 էջ:
2. Մարկոսյան Ա., Պետական ձեռնարկությունների ապապետականացման կառավարում.
մեթոդաբանություն, ռազմավարություն և արդյունքներ, Երևան, «Լույս», 1997թ., 476 էջ:
3. Մելքումյան Մ., Պետական գույքի կառավարումը և բիզնեսը, Եր.: 2001թ., 238 էջ:
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4. Соловьев М.М. Управление государственной собственностью: методология, опыт, инновация: учебник.
2014. ст. 303.
5. Кошкин В.И. Управление государственной собственностью. М.: Эксмос, 2002 - 664 с
6. Economic Freedom of the World 2011 (2010, 2009, 2008). Annual Reports. James Gwartney, Robert Lawson and
Joshua Hall, 222 pages.
7. Doing Business 2015. Making a Difference for Entrepreneurs. A copublication of The World Bank and the
International Finance Corporation, 2010, 258 pages.
1. 1005/Մ52
2. Գլոբալ կառավարում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՝
• գլոբալ կառավարման էությանը, ուղղություններին, տեսություններին, էվոլյուցիային,
• գլոբալացման և տնտեսական ինքնիշխանության հիմնահարցերին,
• տարածաշրջանային միավորների համատեքստում գլոբալ կառավարման ուղղություններին և
ազգային տնտեսությունների հիմնախնդիրներին,
• հակագլոբալացման էությանը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել գլոբալ կառավարման ուղղություններն և տեսական մոտեցումները,
2. թվարկել գլոբալ կառավարման ոլորտները, տարածաշրջանային միավորների տնտեսական
հնարավորություններն ու ակնկալիքները,
3. քննարկել հակագլոբալացման կողմնակիցների հիմնական տեսակետերը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. իրականացնել ՀՀ-ում տնտեսական ինքնիշխանության հիմնահարցերի ուսումնասիրության,
արտաքին տնտեսական քաղաքականության արդյունավետության բարձրացման քայլերի մշակում,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա3. ներկայացել պետական և հանրային կառավարման, ինչպես նաև գլոբալ կառավարման հիմնական
տեսություններն ու դրանց առանձնահատկությունները
Ա6. ներկայացնել պետական կառավարման տարաբնույթ խնդիրների լուծման միջազգային փորձն ու
դրա տեղայնացման հնարավորությունները
Բ3. տարանջատել հանրային և պետական կառավարման զարգացման փուլերը, մեկնաբանել դրանցից
յուրաքանչյուրի անցման նպատակահարմարությունը, վերլուծել ինտեգրման և գլոբալիզացման ներկա
գործընթացներն ու դրանց միտումները
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. խմբային աշխատանք,
3. անհատական աշխատանք,
4. նախադեպերի վերլուծություն:
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12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Գլոբալ կառավարման էությունը և զարգացումը:
Թեմա 2. Տնտեսության գլոբալ կառավարումը:
Թեմա 3. Գլոբալացումը և տնտեսական ինքնիշխանությունը:
Թեմա 4. Սոցիալական ոլորտի կարգավորման միջազգայնացումը:
Թեմա 5. Անվտանգությունը` որպես գլոբալ հանրային բարիք:
Թեմա 6. Գլոբալ կառավարումը և գլոբալ կանոնները:
Թեմա 7. Գլոբալ կառավարումը տարածաշրջանային միավորների համատեքստում:
Թեմա 8. Հակագլոբալացում:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Антиглобализм и глобальное управление : Доклады, дискуссии, справочные материалы. – М.: МГИМО
(У) МИД России, Экономика, 2006. – 440 с.
2. Globalization and global governance: from societal to political denationalization, Michal Zurn, July 2003, pp.
341-364.
3. Глобальное управление: возможности и риски /Отв. Ред. – В.Г.Барановский, Н.И.Иванова- Москва, 2015г.
4. Европейский союз и «Группа восьми»: совместная ответственность за глобальное общественное благо :
коллективная монография / О. Н. Барабанов, В. Н. Зуев, В. А. Картамышев и др. ; отв. ред. М. В.
Ларионова ; Гос. ун-т – Высшая школа экономики, 2011.
5. И.П. Блищенко, Ж. Дориа, Экономический суверенитет государства, Москва, 2000г.
6. Global governance and global rules for development in the post-2015 era, UN, June, 2014.
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2. Միգրացիոն քաղաքականություն և ժողովրդագրական
3. 3 ECTS
անվտանգություն
կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ միգրացիայի և տնտեսական
անվտանգության վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն
1.
2.
3.
4.

նկարագրել միգրացիայի ձևավորման և կառավարման խնդիրները,
ճանաչել ոլորտը կարգավորող օրենսդրական նորմերը,
ներկայացնել ՀՀ-ում միգրացիայի կառավարման առանձնահատկությունները,
որոշել միգրացիայի վերաբերյալ տեղեկատվութան վերլուծության հիմնական մեթոդները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. բացահայտել տնտեսության զարգացման այս կամ այն իրավիճակում միգրացիայի կարգավորման
ուղիները,
2. կիրառել միգրացիոն իրավիճակների վերլուծության և կարգավորման մեխանիզմները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել միգրացիայի վերաբերյալ տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից (ինտերնետային
ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ, ՀՀ ԱՎԾ
տեղեկագրքեր և այլն),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր միգրացիայի կառավարման և տնտեսական անվտանգության հիմնախնդիրների
վերաբերյալ:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. ներկայացնել բանակցությունների վարման, կոնֆլիկտների, կոռուպցիայի և միգրացիոն խնդիրների
հաղթահարման մեթոդները
Ա5. քննարկել պետական կառավարման օրենսդրական կարգավորումներն ու դրանց կիրառման
հնարավոր մեխանիզմները
Ա6. ներկայացնել պետական կառավարման տարաբնույթ խնդիրների լուծման միջազգային փորձն ու
դրա տեղայնացման հնարավորությունները
Բ4. գործնականում իրականացնել բանակցություններ, հակակոռուպցիոն քաղաքականություն, կայացնել
որոշումներ և նախագծել միգրացիոն կարգավորումներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք (ռեֆերատ)։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԲԱԺԻՆ 1 ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅՈՒՆԸ և ՄԻԳՐԱՑԻՈՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ
ՀԻՄՔԵՐԸ
Թեմա 1. Բնակչության արտագաղթը որպես տնտեսական անվտանգության սպառնալիք:
Ժողովրդագրական սպառնալիք։
Թեմա 2. Միգրացիոն գքործընթացների օրինաչափությունները և դրանց ազդեցությունը տնտեսական
անվտանգության վրա: Տնտեսական անվտանգության սպառնալիքների դասակարգումը։
Թեմա 3. Տնտեսական անվտանգության ամրացման մեթոդոլոգիաները միգրացիոն քաղաքականության
համատեքստում։
ԲԱԺԻՆ 2: ՀՀ-ՈՒՄ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՈԼՈՐՏԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄԸ
Թեմա 1. Միգրացիայի ոլորտում ազգային օրենսդրության հիմքերը։
Թեմա 2. ՀՀ միգրացիոն իրավիճակի վերլուծությունը։
Թեմա 3. Պրոակտիվ-կանխատեսողական միգրացիոն քաղաքականության անցման
անհրաժեշտությունը։
Թեմա 4. ՀՀ միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության նպատակը, սկզբունքները,
իրականացնող մարմինները: Միգրացիոն պետական ծառայություն։
Թեմա 5. Միգրացիոն պետական կարգավորման գերակա խնդիրները և
դրանց լուծման հիմնորոշ ուղղությունները։
Թեմա 6. Հայկական սփյուռքի գործոնը միգրացիայի և զարգացման համատեքստում։
ԲԱԺԻՆ 3: ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՆ ՈՐՊԵՍ ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔ ԾԱԳՄԱՆ
ԵՐԿՐՆԵՐԻ (SENDING COUNTRIES) ՀԱՄԱՐ ԵՎ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ
ՎՐԱ
Թեմա 1. Արտագաղթի տնտեսական և սոցիալական ազդեցությունները։
Թեմա 2. Անձնական տրանսֆերտների ազդեցությունը ծագման երկրների տնտեսության վրա։
Թեմա 3. «Ուղեղների արտահոսքի» խնդիրը զարգացող երկրներում և դրա լուծումը (Brain drain or brain
gain?)։
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Թեմա 4. Բարձրորակ աշխատուժի միգրացիան և մարդկային կապիտալի արտաքին գործոնները
(Externalities)։
Թեմա 5. Ցածրորակ աշխատուժի միգրացիան և սպառնալիքները։
Թեմա 6. Միգրանտների տրանսազգային սոցիալական պաշտպանությունը: Երկկողմ և բազմակողմ
համաձայնագրեր ժամանակավոր աշխատանքային միգրանտների պաշտպանության համատեքստում։
ԲԱԺԻՆ 4: ԷԹՆԻԿ ՁԵՌՆԱՐԿԱՏԻՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՄԻԳՐԱՆՏՆԵՐԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ
ԱԴԱՊՏԱՑՄԱՆ ՄԻՋՈՑ։
Թեմա 1. Էթնիկ ձեռնարկատիրության տեսական հիմքերը։
Թեմա 2. Սոցիալական կապիտալը, սոցիալական ցանցերը և էթնիկ ձեռնարկատիրությունը։
Թեմա 3. Էթնիկ ձեռնարկատիրությունը ԱՄՆ-ում և Կանադայում։
Թեմա 4. Էթնիկ ձեռնարկատիրությունը ԵՄ-ում և Ասիայում։
Թեմա 5. Հայազգի ձեռնարկատերերի տնտեսական գործունեությունը տարբեր երկրներում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստանի Հանրապետության միգրացիայի պետական կարգավորման քաղաքականության
հայեցակարգ, Երևան 2010թ.
2. Արտագնա աշխատանքային միգրացիա. գնահատականներ և մտորումներ, «Ամբերդ» մատենաշար,
2014թ.
3. Миграция населения: теория и политика, Учебное пособие, 2012г.
4. Бегимкулов М.Ш, Этническое предпринимательство в среде трудовых мигрантов. Актуальные проблемы
гуманитарных и естественных наук, Год 2016, N 5-2, Стp. 21-23
5. Borjas, George J. Immigration Economics, Chapter 8.
6. Azoulay, Pierre, Joshua S. Graff Zivin, and Jialan Wang, “Superstar Extinction,” Quarterly Journal of
Economics, 125 (May 2010): 549-589.
7. William R. Kerr, M. Mandorff, Social networks, ethnicity, and entrepreneurship, National bureau of economic
research, 1050 Massachusetts Avenue, 2015.
1. 1004/Մ54
2. Հակակոռուպցիոն քաղաքականություն
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին տալ գիտելիքներ կոռուպցիայի էության և բովանդակության, կոռուպցիայի հիմնական
ձևերի, հասարակական կյանքի տարբեր ոլորտներում կոռուպցիայի դրսևորման նախադրյալների և
պատճառների վերաբերյալ,
• ներկայացնել կոռուպցիոն երևույթներից բխող հիմնախնդիրները ՀՀ-ում և կառավարման տարբեր
մշակույթ ունեցող տնտեսություններում, հակակոռուպցիոն կառավարման հիմնական մեխանիզմները,
գործիքակազմը և ռազմավարական մոտեցումները ՀՀ-ում և կառավարման տարբեր մշակույթ ունեցող
տնտեսություններում:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. նկարագրել կոռուպցիայի հասկացությունը, դրա բովանդակության հիմնական տեսական
մոտեցումները և կոռուպցիայի տեսակներն ու ձևերը,
2. թվարկել կոռուպցիոն ռիսկերը, դրանց դրսևորման նախադրյալներն ու պատճառները,
3. ներկայացնել կոռուպցիայով պայմանավորված հիմնախնդիրները ինչպես ՀՀ-ում, այնպես էլ
միջազգային մակարդակում,
4. մատնանշել հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմնական առանձնահատկություններն ու
մեխանիզմները՝ հատկապես պետական և մունիցիպալ կառավարման համակարգում,
5. ներկայացնել ՀՀ հակակոռուպցիոն քաղաքականության հիմնական ոլորտային գերակայությունները և
առաջնահերթությունները,
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բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ
1. կատարել տարբեր ոլորտներում կոռուպցիոն երևույթների և դրանց դրսևորման ռիսկերի
ընդհանրական գնահատում,
2. նախագծել գործողություններ՝ կոռուպցիայի կանխարգելման և դրա բացասական հետևանքների
վերացման համապատասխան գործիքակազմի և հակակոռուպցիոն քաղակականության հիմնական
տարրերի ներդրման համար,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. առանձնացնել հիմնախնդրից բխող և դրա լուծման համատեքստում արժեքավոր տեղեկատվությունը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. ներկայացնել բանակցությունների վարման, կոնֆլիկտների, կոռուպցիայի և միգրացիոն խնդիրների
հաղթահարման մեթոդները
Ա5. քննարկել պետական կառավարման օրենսդրական կարգավորումներն ու դրանց կիրառման
հնարավոր մեխանիզմները
Բ4. գործնականում իրականացնել բանակցություններ, հակակոռուպցիոն քաղաքականություն, կայացնել
որոշումներ և նախագծել միգրացիոն կարգավորումներ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. նախադեպերի վերլուծություն,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1` Կոռուպցիայի էությունը և առանձնահատկությունները:
Թեմա 2` Կոռուպցիոն երևույթների դասակարգումը և դրսևորման ձևերը։
Թեմա 3` Կոռուպցիոն ռիսկերը պետական և մունիցիպալ կառավարման կառույցներում:
Թեմա 4` Կոռուպցիայի կանխարգելումը և դրա բացասական հետևանքների նվազեցումը:
Թեմա 5` Հակակոռուպցիոն կառավարման միջազգային փորձը:
Թեմա 6 Կոռուպցիոն ռիսկերը և հակակոռուպցիոն կառավարման հիմնախնդիրները ՀՀ պետական և
մունիցիպալ կառավարման ոլորտում:
Թեմա 7` ՀՀ հակակոռուպցիոն քաղաքականության ռազմավարական ուղղությունները և
գերակայությունները:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Հայաստաննի Հանրապետության հակակոռուպցիոն ռազմավարություն (Հավելված N 1 ՀՀ
կառավարության 2015թ սեպտեմբերի 25-ի N 1141 –Ն որոշման)
2. Հայեցակարգ հանրային կառավարման համակարգում կոռուպցիայի դեմ պայքարի (Հավելված ՀՀ
կառավարության 2014թ. ապրիլի 10-ի նիստի N 14 որոշման) Երևան, 2014:
3. Հակակոռուպցիոն տեղեկատու, Transparency International the global coalition against corruption, Երևան
2013:
4. Качкина Т.Б., Качкин А.В. Коррупция и основные элементы стратегии противодействия ей: Учебное
пособие. / Качкина Т.Б., Качкин А.В. — Ульяновск: ОАО «Областная типография «Печатный двор». 2010.
— 80 с.
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5. Противодействие коррупции: учебник и практикум / под общ. ред. Е. В. Охотского. — М. : Издательство
Юрайт, 2015. — 367 с.
1. 1005/Մ55
2. Մարդկային ռեսուրսների կառավարումը մակրոմակարդակում
3. 3 ECTS կրեդիտ
4. 2 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԱԸԳ (միայն եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին գիտելիքներ տալ մակրոմակարդակում մարդկային
ռեսուրսների ձևավորման, զարգացման և կառավարրման վերաբերյալ:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել մակրոմակարդակում մարդկային ռեսուրսների ձևավորման, զարգացման և
կառավարման առանձնահատկությունները,
2. ճանաչել ոլորտը կարգավորող օրենսդրական նորմերը,
3. նկարագրել ՀՀ-ում մարդկային ռեսուրսների կառավարման առանձնահատկությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. ընտրել լուծումներ մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրների վերաբերյալ,
2. համեմատել մակրոմակարդակում մարդկային ռեսուրսների վերլուծության և կարգավորման
մեխանիզմները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել մարդկային ռեսուրսների վերաբերյալ տարբեր տեղեկատվական աղբյուրներից
(ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և
հաշվետվություններ, ՀՀ ԱՎԾ տեղեկագրքեր և այլն),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր մարդկային ռեսուրսների կառավարման հիմնախնդիրների վերաբերյալ:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. նկարագրել պետական տնտեսական քաղաքականության և նրա առանձին բաղադրիչների՝
հարկաբյուջետային քաղաքականություն, սոցիալական քաղաքականություն և այլն, ինչպես նաև
քաղաքային տնտեսության կառավարման հիմնախնդիրներն ու լուծման հնարավոր ուղիները
Ա5. քննարկել պետական կառավարման օրենսդրական կարգավորումներն ու դրանց կիրառման
հնարավոր մեխանիզմները
Ա6. ներկայացնել պետական կառավարման տարաբնույթ խնդիրների լուծման միջազգային փորձն ու
դրա տեղայնացման հնարավորությունները
Ա7. թվարկել պետական ռազմավարական ծրագրերի մշակման, պետական նախագծերի կառավարման,
պետություն-մասնավոր համագործակցության, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման
հիմնական մեխանիզմները
Բ6. կիրառել կառավարման հմտություններ և ցուցաբերել միջին և բարձր օղակի կառավարչի
ունակություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. ինքնուրույն աշխատանք,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք (ռեֆերատ)։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
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Դասընթացն առանց ընթացիկ գնահատման է: Նախատեսված եզրափակիչ քննությունը գնահատվում է
առավելագույնը 20 միավոր: Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց՝ համապատասխանաբար 7, 7 և 6
միավոր առավելագույն արժեքով: Միավորների քայլը 0.5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
ԲԱԺԻՆ 1 ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԸ
Թեմա 1. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման պետական մարմինները։
Թեմա 2. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման տեղական մարմինները։
Թեմա 3. Մարդկային ռեսուրսների կառավարման ոլորտային մարմինները։
ԲԱԺԻՆ 2. ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ԿԱՊՒՏԱԼԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Թեմա 4. Մարդկային կապիտալը որպես սոցիալապես կայուն տնտեսական զարգացման գործոն։
Թեմա 5. Մարդկային կապիտալի զարգացման պետական քաղաքականության հիմնական
ուղղությունները, նպատակները և գործիքները։
Թեմա 6. Կրթությունը որպես մարդկային կապիտալի կուտակման առաջատար ոլորտ: Կրթության
հատուցում (Return to education)
Թեմա 7. Առողջապահությունը որպես մարդկային կապիտալի պահպանման կարևորագույն ոլորտ։
Թեմա 8. Մարդկային կապիտալում ներդրումների պետական կարգավորումը։
Թեմա 9. Որակյալ մարդկային կապիտալի ձևավորմանն ուղղված պետական նպատակաուղղված
քաղաքականություն։
Թեմա 10. Մարդկային կապիտալը զարգացող երկրներում: Ասիական երկրների փորձը։
ԲԱԺԻՆ 3. ԿԱՐԻԵՐԱՅԻ ԿՈՂՄՆՈՐՈՇՈՒՄԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ
Թեմա 11. Կարիերայի կողմնորոշման պետական ծառայության էությունը և ներդրման նախադրյալները։
Թեմա 12. Կարիերայի կողմնորոշման պետական քաղաքականության փորձը զարգացող երկրներում:
Խնդիրները անցումային տնտեսություններում։
Թեմա 13. Պետական մակարդակով կարիերայի կողմնորոշման տնտեսական արդյունավետությունը։
Թեմա 14 . Կարիերայի կողմնորոշման համակարգի ֆինանսավորումը։
Թեմա 15. ՀՀ մասնագիտական կողմնորոշման համակարգի ներդրումը և զարգացման հայեցակարգը։
ԲԱԺԻՆ 4. ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՆԵՐԻ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄ
Թեմա 16. Ժողովրդագրական պետական քաղաքականության ժամանակակից միջազգային փորձը։
Թեմա 17. Ժողովրդագրական կանխատեսում։
Թեմա 18. ՀՀ-ում ժողովրդագրական գործընթածների պետական կարգավորումը: Փաստեր և
կանխատեսումներ։
ԲԱԺԻՆ 5. ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ԵՎ ՏԵՂԱԿԱՆ ԻՆՔՆԱԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐՈՒՄ
ՄԱՐԴԿԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒՄԸ
Թեմա 19. Պետական (տեղական ինքնակառավարման) ծառայությունում մարդկային ռեսուրսների կառավարման
մոդելները։
Թեմա 20. Կադրային քաղաքականությունը պետական ծառայությունում։
Թեմա 21. Կադրային պլանավորում և կանխատեսում: Խնդիրները, մեթոդները, տեխնոլոգիաները։
Թեմա 22. Պետական (տեղական ինքնակառավարման) ծառայողների պլանավորում, հավաքագրում, ընտրում,
ադապտացում: Մրցույթների կազմակերպում։
Թեմա 23. Անձնակազմի կարիերայի կառավարում։
Թեմա
24. Պետական (տեղական ինքնակառավարման) մարմիններում անձնակազմի ատեստավորումը,
գնահատման չափանիշները և մեթոդները։
Թեմա 25. Անձնակազմի մոտիվացում, ուսուցում։
Թեմա 16.Կադրային պահուստ, կառավարչական կադրերի պահուստ: Պահուստների հետ արդյունավետ
աշխատանք։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Шеркунов С. А., Человеческий капитал и стратегия инновационного развития экономики [Текст] //
Проблемы и перспективы экономики и управления: материалы междунар. науч. конф. (г. СанктПетербург, апрель 2012 г.)
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2. Курс лекций по демографии (для экономистов) ред. В.А. Ионцева. — М.: Экономический факультет МГУ:
Анкил, 2013.
3. А.В. Новокрещенев, Государственная кадровая политика. Учебное пособие, 2014 г.
4. В.Ю. Войтович, Государственная и муниципальная служба, Учебное пособие, 2013 г.
5. T. Clarke, Human Capital in Developing Countries: The Significance of the Asian Experience, The Oxford
Handbook of Human Capital.
6. F. Hualupmomi, The role of state in economy through human capital development in research science &
technology, 7th HUON seminar achieving vision 2050 through higher education, research, science & technology
November 13th to 14th 2013.
7. T. Hooley and V. Dodd July, Economic Benefits of Career Guidance, 2015.
1. 1004/Մ56
2. Պետական նախագծերի կառավարում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել պետական նախագծային կառավարման առանձնահատկություններին,
դրսևորումներին և մեթոդներին,
• նրանց մոտ ձևավորել պետական նախագծային կառավարման գործընթացի համատեքստում
նախագծերի մշակման, իրականացման և վերահսկողության հմտություններ,
• ծանոթացնել ՀՀ պետական նախագծային կառավարման ոլորտի հիմնախնդիրներին և դրանց լուծման
ուղիներին, զարգացման հիմնական միտումներին ու նախադրյալներին։
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ներկայացնել պետական և մունիցիպալ կառավարման համակարգում նախագծային կառավարման
դերը և կարևորությունը, առանձնահատկությունները, պատմական էվոլյուցիան և միջազգային
փորձը,
2. թվարկել պետական նախագծերի կառավարման և գնահատման չափորոշիչները,
3. քննարկել նախագծային կառավարման մեթոդական հենքը,
4. հիմնավորել պետական նախագծային կառավարման համատեքստում հանրային և մասնավոր
համագործակցության ձևերը,
5. ներկայացնել ՀՀ-ում հանրային և մասնավոր համագործակցության զարգացման հիմնախնդիրները,
նախադրյալները, առանձնահատկություններն ու միտումները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. օգտագործել պետական նախագծերի պլանավորման հմտությունները,
2. համեմատել պետական նախագծերի իրականացման գործընթացների գործնական
առանձնահատկությունները,
3. համադրել պետական նախագծերի գնահատման, մոնիթորինգի և ամփոփման գործընթացների
գործնական առանձնահատկությունները,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. տիրապետել վիճակագրական տվյալների վերլուծության մեթոդներին։
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա6. ներկայացնել պետական կառավարման տարաբնույթ խնդիրների լուծման միջազգային փորձն ու
դրա տեղայնացման հնարավորությունները
Ա7. թվարկել պետական ռազմավարական ծրագրերի մշակման, պետական նախագծերի կառավարման,
պետություն-մասնավոր համագործակցության, ինչպես նաև մարդկային ռեսուրսների կառավարման
հիմնական մեխանիզմները
Բ2. նախագծել տարածքային և տեղական արդյունավետ կառավարման, ռազմավարական զարգացման
ծրագրեր և գործնականում իրականացնել դրանցից բխող պետական նախագծեր
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Բ5. նախագծել և գործնականում իրականացնել պետական կառավարմանն առնչվող և դրա
բաղադրիչները հանդիսացող քաղաքականություններ
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. նախադեպերի վերլուծություն,
4. խմբային աշխատանք,
5. անհատական աշխատանք։
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Պետական նախագծերի կառավարման տեսամեթոդական մոտեցումները։
Թեմա 2. Պետական նախագծերի կառավարման գործընթացները։
Թեմա 3. Պետական նախագծերի արդյունավետության չափորոշիչները և գնահատման ցուցանիշների
համակարգը։
Թեմա 4. Նախագծային կառավարումը՝ որպես ծրագրային զարգացման ժամանակակից մոտեցում։
Թեմա 5. Հանրային-մասնավոր համագործակցությունը՝ պետական նախագծային զարգացման
համատեքստում։
Թեմա 6. Նախագծային կառավարման գործընթացը ՀՀ-ում։
Թեմա 7. Հանրային-մասնավոր համագործակցությունը ՀՀ-ում։
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. Բիզնես նախագծերի գնագհատման և ընդունման չափորոշիչներ http://www.gov.am/files/docs/1519.pdf
2. Պետական և մասնավոր հատվածների գործընկերությունը Հայաստանում, Հայեցակարգային
փաստատուղթ, ՄԱԿ-ի զարգացման ծրագրի Հայաստանի գրասենյակ:
3. Погорелов Д.В., Проектное управление как инструмент повышения качества государственного и
муниципального
управления,
электронный
журнал
Экономика,
государство,
общество,
http://ego.uapa.ru/en/issue/2012/04/06/
4. Управление проектами, фундаментальный курс, Колектив авторов, Серия <<Учебники высшей школы
экономики>>, M., 2013, 500 с.
5. www.gov.am/am/annual-events/ ՀՀ կառավարության տարեկան միջոցառումների ծրագրեր և գերակա
խնդիրներ
6. www.gov.am/am/other-programs/
Հազարամյակի
մարտահրավեր.
Հայաստան,
տարեկան
հաշվետվություն
1. 1004/Մ57
2. Քաղաքային տնտեսության զարգացում և կառավարում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
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6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է ուսանողներին ծանոթացնել ՝
• ուրբանացման տեսական ուղղություններին, քաղաքային տնտեսության զարգացման և կառավարման
առանձնահատկություններին,
• տեղական ինքնակառավարման համակարգին և տեղական ֆինանսների ձևավորման
մեխանիզմներին,
• ՀՀ քաղաքների կառավարման ուղղություններին:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. սահմանել ուրբանացման տնտեսագիտության հիմնական ուղղություններըն,
2. դասակարգել քաղաքային համակարգերն ու քաղաքային ցանցերը,
3. ներկայացնել քաղաքային տնտեսության տարբեր ոլորտների կառավարման
առանձնահատկությունները և միջազգային փորձը,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. համադրել Հայաստանում տեղական ինքնակառավարման և քաղաքների զարգացման փորձը,
2. նախագծել ՀՀ քաղաքների արդյունավետ կառավարման և հեռանկարային զարգացման
քաղաքականություն,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա2. նկարագրել պետական տնտեսական քաղաքականության և նրա առանձին բաղադրիչների՝
հարկաբյուջետային քաղաքականություն, սոցիալական քաղաքականություն և այլն, ինչպես նաև
քաղաքային տնտեսության կառավարման հիմնախնդիրներն ու լուծման հնարավոր ուղիները
Բ2. նախագծել տարածքային և տեղական արդյունավետ կառավարման, ռազմավարական զարգացման
ծրագրեր և գործնականում իրականացնել դրանցից բխող պետական նախագծեր
Գ1. օգտվել տեղեկատվության տարատեսակ աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային
գրադարաններ, գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ)
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 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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13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. Քաղաքային տնտեսությունը և ուրբանացումը։
Թեմա 2. Քաղաքների համակարգերը և դասակարգման հայեցակարգերը։
Թեմա 3. Քաղաքային տնտեսությունը և քաղաքի զարգացման գործոնները։
Թեմա 4. Տեղական ինքնակառավարում և մունիցիպալ ֆինանսներ։
Թեմա 5. Բնակարանային քաղաքականություն։
Թեմա 6. Հողի օգտագործումը և հողային ռենտան։
Թեմա 7. Քաղաքային տրանսպորտային համակարգերի կառավարումը։
Թեմա 8. Քաղաքի ներդրումային քաղաքականությունը: Քաղաքի մարքեթինգը:
14. Հիմնական գրականության ցանկ.
1. The Economics Approach to Cities, Edward L. Glaeser, NBER Working Paper No. 13696, December 2007, 16
pages
2. Cities of tomorrow: Challenges, visions, ways forward, European Union, 2011, 116 pages
3. Экономика общественного сектора: учебник для вузов / Под ред. Л.И. Якобсона, М.Г. Колосницыной. – 3е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство Юрайт, 2014. – 558 с.
4. Бабун Р.В., Организация местного самоуправления: учебное пособие - 2-е изд., перераб. и доп. — М.:
КНОРУС, 2010. — 222 с.
5. Հայաստանի Հանրապետության օրենքը «Տեղական ինքնակառավարման մասին»,
6. Бузырев В.В., Жилищная проблема и пути ее решения в современных условиях– СПб.: Изд-во СПбГЭУ,
2013. – 335 с.
7. Вучик В., Транспорт в городах, удобных для жизни. Пер. с англ. под ред. М.Блинкина. – М: Территория
будущего, 2011. – (Серия «Университетская библиотека Александра Погорельского»). – 576 с.
1. 1005/Մ58
2. Բանակցությունների վարում և կոնֆլիկտների կառավարում
3. 6 ECTS կրեդիտ
4. 4 ժամ/շաբ.
5. դասախոս.՝ 2 ժամ, սեմինար՝ 2 ժամ
6. Երրորդ կիսամյակ
7. ԵԳ (2 ընթացիկ քննություն և եզրափակիչ քննություն)
8. Դասընթացի նպատակն է՝
• ուսանողներին ծանոթացնել «Կոնֆլիկտաբանությանը»՝ որպես գիտություն,
• նրանց սովորեցնել՝ կոնֆլիկտների կառավարման և բանակցությունների վարման տեսա-կիրառական
հենքերը:
9. Դասընթացի ավարտին ուսանողն ունակ կլինի`

ա. մասնագիտական գիտելիք և իմացություն

1. ճանաչել կոնֆլիկտների բնույթը և գործառույթները, տեսակները և կառուցվածքը,
2. ներկայացնել միջմշակույթային կառավարման և հաղորդակցության, ինչպես նաև ազգային գործարար
մշակույթային առանձնահատկությունները՝ որպես կոնֆլիկտների կառավարման կարևոր բաղադրիչի,
3. թվարկել կոնֆլիկտների կառավարման և բանակցությունների վարման հիմնական սկզբունքները,
մեթոդները, մոտեցումները և հմտությունները,

բ. գործնական մասնագիտական կարողություններ

1. կատարել կոնֆլիկտային իրավիճակներում բանակցությունների վարման կարողությունների
ստուգման և բարձրացման վարժություններ, թեսթեր, իրավիճակային վերլուծություններ,
2. գործնականում իրականացնել բանակցությունների վարման շրջանակներում կիրառվող
մոտեցումների և սկզբունքների կիրառմամբ վերլուծություններ,

գ. ընդհանրական/փոխանցելի կարողություններ

1. օգտվել գիտական տարբեր աղբյուրներից (ինտերնետային ռեսուրսներ, էլեկտրոնային գրադարաններ,
գիտական հոդվածներ և հաշվետվություններ),
2. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր,
3. պահպանել մասնագիտական էթիկայի նորմերը:
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10. Դասընթացը ձևավորում է կրթական ծրագրի հետևյալ վերջնարդյունքները.
Ա4. ներկայացնել բանակցությունների վարման, կոնֆլիկտների, կոռուպցիայի և միգրացիոն խնդիրների
հաղթահարման մեթոդները
Բ4. գործնականում իրականացնել բանակցություններ, հակակոռուպցիոն քաղաքականություն, կայացնել
որոշումներ և նախագծել միգրացիոն կարգավորումներ
Բ6. կիրառել կառավարման հմտություններ և ցուցաբերել միջին և բարձր օղակի կառավարչի
ունակություններ
Գ3. արդյունավետորեն պլանավորել ժամանակն ու այլ ռեսուրսները
Գ4. պատրաստել զեկուցումներ, ներկայացնել հետազոտությունների արդյունքները, վարել գիտական
բանավեճեր
11. Կիրառվում են դասավանդման և ուսումնառության հետևյալ ձևերն ու մեթոդները.
1. դասախոսություններ,
2. սեմինար պարապմունքներ,
3. խմբային աշխատանք,
4. անհատական աշխատանք,
5. նախադեպերի վերլուծություն:
12. Գնահատման մեթոդները և չափանիշներն են.
1-ին ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է գրավոր, հարցատոմսով։ Հարցատոմսը պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը`
համապատասխանաբար 2, 2 և 1 միավոր: Միավորների քայլը 0,5 է:
2-րդ ընթացիկ քննություն.
Անցկացվում է բանավոր ներկայացման գնահատման հիման վրա՝ 5 միավոր առավելագույն արժեքով:
Միավորների քայլը 1,0 է:
Եզրափակիչ քննություն.
Անցկացվում է հարցատոմսով, բանավոր՝ 10 միավոր առավելագույն արժեքով: Հարցատոմսը
պարունակում է 3 հարց, յուրաքանչյուրը` համապատասխանաբար 4, 3 և 3 միավոր: Միավորների քայլը
0,5 է:
13. Դասընթացը բաղկացած է հետևյալ հիմնական բաժիններից.
Թեմա 1. «Կոնֆլիկտաբանությունը» որպես գիտություն, զարգացումը և կիրառական դրսևորումները։
1.1.Կոնֆլիկտաբանության զարգացման պատմությունը. դրսևորումները և առանձնահատկությունները։
1.2. Կոնֆլիկտների էությունը, տեսակները, պատճառները և կառուցվածքը:
1.3. Կոնֆլիկտների գործառույթները։
1.4. Կոնֆլիկտների զարգացումը, լուծումը և կանխարգելումը:
Թեմա 2. Միջմշակութային կառավարումը /ՄՄԿ/ և հաղորդակցության առանձնահատկությունները։
2.1. ՄՄԿ զարգացման առանձնահատկությունները. համեմատական կառավարումը։
2.2. ՄՄ կառավարման խոչնդոտները. ”օտար մշակույթները” և ՄՄ ադապտացիան։
2.3. ՄՄԿ ազգային ոճը, այն պայմանավորող գործոնները։
Թեմա 3. Հաղորդակցման միջմշակութային առաձնահատկությունները։
3.1. Հաղորդակցման էթիկա և էթիկետ։
3.2. Ազգային գործարար մշակույթ. կիրառական դրսևորումները։
3.3. Հայկական գործարար մշակույթի ձևավորումը. խնդիրները և հեռանկարները:
3.4. Աշխարհընկալման ձևերը և հաղորդակցությունը։
Թեմա 4. Բանակցությունների վարման գործընթացը։
Թեմա 5. Կոնֆլիկտների կառավարման և բանակցությունների վարման մեթոդները։
5.1. Բանակցությունների վարման փոխհարաբերությունները և բանակցություններին
նախապատրաստման փուլերը:
5.2. Պարզաբանող հարցերի դրվածքը և պաշտպանական դիրքերի ու պարզաբանող հարցերի
հաշվեկշռվածությունը:
5.3. Հարցադրումներով պայմանավորված հետևանքները և դրանց հնարավոր լուծման ուղիները:
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5.4. Խելամիտ տարբերակների մշակման հիմնական փուլերը։
5.5. Բանակցային որոշումների կայացման լավագույն այլընտրանքի գնահատումը։
5.6. Կոնֆլիկտային իրավիճակներում քննարկումներից բխող եզրահանգումները. «եզրահանգումների
սանդղակը»։
Թեմա 6. Բանակցությունների վարման սկզբունքները և մոտեցումները։ Մարտավարական և
ռազմավարական մոտեցումներ։
Թեմա 7. Կոնֆլիկտային իրավիճակներում բանակցությունների վարման կարողությունները. ստուգման
և բարձրացման վարժություններ, թեսթեր, իրավիճակային վերլուծություններ։
Թեմա 8. Ակնարկ և վերլուծություններ բանակցությունների վարման շրջանակներում կիրառվող
մոտեցումների և սկզբունքների կիրառումով, հետևյալ ուղղություններով.
-Հայաստանում գերակա ճյուղերի զարգացման հիմնավորում-առաջարկ
-Հայաստանի տնտեսական զարգացման ռազմավարական պլան-առաջարկ:
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